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1. Inleiding

• Grote interesse voor stage bij politie

• Weinig onderzoeksgegevens over de dagelijkse 
werking 

• Globale doelstelling: 
- Inzicht verwerven in de interventies van politie t.a.v. 
minderjarigen op het spanningsveld welzijn – veiligheid 
(met aandacht voor de relaties met sociaal werk)

2. Een (historisch) moeilijke ontmoeting? 

• Een oude vraag
• Een gedeelde achtergrond 

• De ontwikkeling van de verzorgingsstaat 

• Gescheiden rollen  

• Grensvervaging tussen sociaal werk en politie 
• Evolutie naar een actieve welvaartsstaat 

• Nieuw politiemodel

• Nieuwe vormen van sociale controle 



2. Een (historisch) moeilijke ontmoeting? 

• Soft policing en hard sociaal werk
• Veredelde zorg

• Verlengstuk van politie 

• Samen werken? Nee, bedankt…

• Van organisatie naar perspectief
• Een duidelijk onderscheid?

• Welzijn en controle als perspectieven 

• Belang van handelingsruimte

• Blik op de dagelijkse praktijk

3. Politie uw vriend maar niet de mijne



3. Politie uw vriend maar niet de mijne

� De wet van actie en reactie 

3. Politie uw vriend maar niet de mijne

� Tussen vriendelijkheid en (verbaal) geweld 



3. Politie uw vriend maar niet de mijne

� Verwachtingen van jongeren van de politie

3. Politie uw vriend maar niet de mijne

� Gelaagdheid en complexiteit
� Belang van het relationele 
� Gekleurde perceptie maar genuanceerde ervaringen
� Hoge verwachtingen 



4. Hetzelfde zien maar anders kijken

4. Hetzelfde zien maar anders kijken

Wat is de feitelijkheid van feiten? 

�Gedeelde probleemgerichte focus, maar…
�Ruime en strikte kaderingen van het feit  
�Waarheid vs. betekenis 
�Accenten op welzijn en veiligheid



4. Hetzelfde zien maar anders kijken

Wanneer zijn problemen problematisch?

�Sterke focus op het individu en context

�In kaart brengen van de situatie en het toewerken 
naar (probleem)inzicht en motivatie

�De leeftijd 

�Sociale problemen als opvoedingsproblemen 

�Ruimere maatschappelijke context? 

4. Hetzelfde zien maar anders kijken

� Eerste lijn, toegangspoort en ondersteuning 

� Sterke relationele focus op sociale problemen

� Probleeminzicht en motivatie

� Verwevenheid en wisselende veiligheids- en 
welzijnsbenaderingen



5. Eilanden van welzijn en meren van veiligheid

5. Eilanden van welzijn en meren van veiligheid

• De toegankelijkheid van het aanbod 

• Meer dan openingsuren

• Hoe gaan we om met structuren? 

• De fragmentering van het aanbod

• Politie als eerste lijn en als vangnet? 

• Tussen generalistisch en specialistisch

• De noodzaak tot samenwerking



5. Eilanden van welzijn en meren van veiligheid

� Toegankelijkheid en grensvervaging 

� Evenwichtsoefening in ontmoeting

� En wat is het doel van de samenwerking? 

6. Vrijwilligheid en gedwongenheid 



6. Vrijwilligheid en gedwongenheid 

• Vragen staat vrij, weigeren niet. 
• Vrijwilligheid als individuele verantwoordelijkheid

• De ideale cliënt 

• Wie niet luisteren wil, moet voelen?
• Politie en het streven naar vrijwilligheid

• Stokken achter de deur

• Rol van het Parket

6. Vrijwilligheid en gedwongenheid 

• Wat zijn de gevolgen van het weigeren van vrijwillige 
hulpverlening?
• Dwingendheid van vrijwilligheid? 

• De ‘moeilijke’ cliënten naar een gerechtelijk traject

• De goede minderjarige
• Bereidheid tot verandering en inzicht

• Wie krijgt welke kansen? 

• Wat zijn moeilijkheden in de samenwerking?
• Niet aanvaarden van situaties

• Wie heeft macht? 



6. Vrijwilligheid en gedwongenheid 

• Verschillende lezingen van vrijwilligheid bij zowel 
politiemannen/-vrouwen als sociaal werk. 
• Sterke focus op individu en context

• Dwingend concept

• Wie neemt welke verantwoordelijkheid? 

7. Samen werken



7. Samen werken

• Wanneer werkt samenwerken niet?
• Verschillende opvatting over elkaars werk

• Wat is het probleem en het doel? 

• Belang van persoonlijk contact 

• Percepties en verwachtingen
• Divers en soms tegenstrijdig

• Kennen we elkaar voldoende?  

7. Samen werken

• Wanneer delen we geheimen?

• Samenwerken is meer dan afstemmen van taken

• Telkens opnieuw situatie gebonden
• Verhouding welzijn - veiligheid

• Wat is het probleem? 

• Handelingsruimte 

• Respect voor finaliteit en beroepsgeheim



8. Het ‘sociale’ in sociaal werk en (sociale) politie 

• Hetzelfde werk, onderscheiden doelstellingen
• Gedeelde relationele focus

• Eerstelijns werk

• Maatschappelijk verschillende doelstellingen 

• Maar…

8. Het ‘sociale’ in sociaal werk en (sociale) politie 

• Onderscheiden, maar niet te scheiden, doelstellingen
• Werken aan welzijn en veiligheid raakt elkaar

• Balans vinden in definiëring en doelstelling

• Discussie over perspectieven op sociale problemen essentieel

� Dus…



8. Het ‘sociale’ in sociaal werk en (sociale) politie 

• Een gezonde spanning als hefboom
• Belang van goede verstandhouding en kennis van elkaar

• Verhouding hulp en recht als spanning tot 

• Discussie over concrete situaties en wat daar de meest gewenste 
interventie is

• Wederkerende dialoog over de doelstelling van het werken vanuit 
een sociaal werk-perspectief en een politioneel perspectief
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