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INLEIDING
In 2010 gaf de POD Maatschappelijke Integratie, dienst Grootstedenbeleid aan de onderzoeksploegen 
van ULB (Centre de recherches criminologiques, coördinator prof. Dr. D. De Fraene, promotoren prof. 
Dr. C. Nagels en prof. Dr. S. Smeets, onderzoeker V. Caprasse) en de VUB (onderzoeksgroep Crime and 
Society, promotoren prof. Dr. J. Christiaens en prof. Dr. E. Enhus, onderzoeker S. Bruier-Desmeth), in samen-
werking met het NICC (C. Tanghe) de opdracht een onderzoek uit te voeren naar de sociale reactie op 
jongerenbendes in een stedelijke omgeving. 

Dit boek is de neerslag van de werkwijze en de resultaten van dit onderzoek bij professionelen betrokken 
bij de aanpak van jongerenbendes in verschillende grootsteden in Wallonië, Brussel en Vlaanderen. 
In deze inleiding wordt kort het probleem geschetst, de gehanteerde onderzoeksvragen gepresenteerd 
en de methodologie van het onderzoek weergegeven. 

De keuze voor een bepaalde aanpak hangt samen met de verkla-
ringen voor het ontstaan van bendes, de aanhang en band tussen 
de leden en de rol ervan op persoonlijk, cultureel en maatschap-
pelijk vlak. Zo steunde het VS-programma ‘Mobilization for Youth’ 
op de verschuiving in inzichten over het ontstaan en bestaan 
van bendes die dan verklaard worden als collectieve, lokale en 
culturele oplossingen voor de beperking van mogelijkheden en 
ongelijkheden voor arbeidersjongeren. In Engeland werd recent 
de aandacht voor de aanpak van bendes sterk opgedreven en 
een hele batterij aan maatschappelijke reacties in plaats gesteld. 
Onderzoek wees echter uit dat er geen sprake is van gestructu-
reerde bendes in Engeland maar dat het gedrag van jongeren in 
groep wordt gecriminaliseerd (Centre for Social Justice, 2009). 

De opdracht van Grootstedenbeleid een onderzoek te voeren 
naar de sociale reactie op jongerenbendes is een belangrijke stap 
om de lacunes in de kennis op te vullen. 

Deze studie heeft als doel lessen te trekken uit de in België ge-
voerde publieke politiek en de lokaal ontwikkelde praktijken in 
de aanpak van stadsbendes. Hierbij zullen volgende vragen cen-
traal staan: Welke sociale voorstellingen en kennis hebben lokale 
actoren over dit fenomeen? Welke directe of indirecte praktijken 
werden ontwikkeld ten aanzien van het fenomeen? Welke van 
de bestudeerde praktijken kan als veelbelovend worden gezien?

Om dit onderzoek naar het overheidsbeleid betreffende de soci-
ale reactie op jongerenbendes in een stedelijke omgeving tot een 
goed einde te brengen werden diverse methodologische stappen 
ondernomen die hier verder worden toegelicht. 

Situering van het probleem

In de maatschappelijke perceptie wordt jeugdcriminaliteit steeds 
vaker als een dringend probleem ervaren (Eliaerts, 2006, p. 9) 
en de aandacht en angst voor delinquent gedrag van jongeren is 
sterk toegenomen (De Groof & Smits, 2006, p. 26). Het gedrag van 
jongeren is ook erg zichtbaar; ze speelt zich vaak in de publieke 
ruimte af waar ze vaak in groep rondhangen of zich bewegen. Een 
jongerengroep die mensen naroept vanuit het portiek van een 
gebouw, een gemeentelijk park bezetten wordt snel als ‘bende’ 
bestempeld. Vaak op sensationele wijze uitvergroot en versterkt 
door de media ontstaat een soort van ‘moral panic’ (Eliaerts, 
2006, p. 9) over ’bendes’, in de collectieve verbeelding verbonden 
aan groepen jongeren die zich organiseren om delinquentie te 
plegen. In bepaalde media worden regelmatig berichten verspreid 
over confrontaties tussen bendes in bepaalde wijken van Brussel 
die leiden tot gewelddadig gedrag en zelfs moord. Het hoeft dan 
geen verbazing te wekken dat de maatschappelijke druk op de 
overheidsinstellingen om dit probleem aan te pakken groot is. 

De aanpak van delinquentie gepleegd in bendes in de stedelijke 
centra heeft binnen het Belgische strafrechtelijke beleid een be-
langrijke plaats verworven sinds het begin van de jaren ‘90. Er 
werden gespecialiseerde cellen opgericht binnen het parket van 
Brussel, de aandacht voor bendes wordt een prioriteit in het Fede-
raal veiligheidsplan van 2000 en de nationale veiligheidsplannen van 
2008-20111 en 2012-20152. Op het lokale niveau wordt in bepaalde 
zonale plannen aandacht besteed aan de strijd tegen stadsbendes, 
zoals in het plan 2009-2011 van de zone Brussel-Hoofdstad Elsene. 

1  “Stadsbendes worden agressiever en steekincidenten nemen toe” (Minister van 
Binnenlandse Zaken & Minister van Justitie, 2007, p. 17).

2 “… het geweld in de publieke ruimte, in het bijzonder op het openbare vervoer 
en door Stadsbendes” (Minister van Binnenlandse Zaken & Minister van Justitie, 
2011, p. 14).

Een evaluatie van de ontwikkeling van de wetenschappelijke ken-
nis over bendes, vertrekkend vanuit de inzichten verzameld door 
de pioniers van de Chicago school tot op heden, leert dat de 
sociale en humane wetenschappen zich klassiek hebben georiën-
teerd op het beschrijven en begrijpen van de etiologische basis 
en interne dynamiek van de bendes (de redenen voor het groe-
peren, de functies, structuren, waarden en normen). Hierbij gaat 
de aandacht vooral uit naar het verklaren van criminaliteit van de 
bendes terwijl de aandacht voor de maatschappelijke voorstel-
lingen van de bendes voor en de reactie erop kritiekloos wordt 
aangenomen. Meer algemeen is opvallend dat vooral in de Eu-
ropese literatuur er weinig aandacht is voor wetenschappelijk 
onderzoek naar de maatschappelijke reactie. In de VS daarente-
gen werd in de laatste decennia een belangrijke hoeveelheid aan 
gespecialiseerde literatuur over de talrijke programma’s gericht 
op de aanpak van bendes ontwikkeld. Hierbij werd een hele reeks 
van publieke en private actoren uit de sectoren van preventie, 
sociaal werk en het strafrecht ingezet om op het probleem van 
de bendes in te werken. Deze initiatieven worden klassiek in vier 
verschillende interventieniveaus geordend: 
	 •	 de	 repressieve	politionele	en	 justitiële	 interventies	 (ad	hoc	 
  cellen, over-criminalisering, in kaart brengen van leden), 
	 •	 het	mobiliseren	van	bewoners,	vertegenwoordigers	van	ethische	 
  of religieuze groepen uit de gemeenschap, 
	 •	 individuele	programma’s	gericht	op	een	globale	herinschakeling	 
  in de samenleving (opvoeding, opleiding, werk, mobiliteit, men- 
  tale gezondheid, enz..) en 
	 •	 een	sociale	interventie,	via	het	inzetten	van	straathoekwerk,	 
  met als doel bendeleden te bereiken, te overtuigen en te oriën- 
  teren. 
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METHODOLOGIE
Om deze onderzoeksvragen trachten te antwoorden, valt ons wetenschappelijke werk in drie klassieke 
stappen uiteen: 
 a) een overzicht geven van de stand van zaken van nationale en internationale literatuur over het
  onderwerp en het uitvoeren van een aantal verkennende interviews; 
 b) het verzamelen van gegevens bij professionelen werkzaam op het terrein van de Belgische steden;  
 c) het analyseren van de gegevens. 

Tijdens de tweede fase van de empirische gegevensverzameling 
werden focusgroepen gevormd, met de bedoeling ‘geanimeerde’ 
discussies op te zetten rond de ervaringen van de actoren op 
het terrein. Dit met de bedoeling de interactie tussen en de 
confrontatie van verschillende visies en standpunten te kunnen 
observeren alsook enerzijds een licht te werpen op de perceptie 
van jongerenbendes in de ogen van deze actoren en anderzijds 
informatie in te winnen over de veelbelovende acties in de be-
nadering van jongerenbendes, praktijken die hetzij direct, hetzij 
indirect inwerken op de problematiek.

De kracht van een groepsgesprek is tegelijk haar grootste zwakte: 
hoewel dynamischer en spontaner dan een individueel gesprek, 
impliceert een gesprek tussen groepsleden dat de ondervraagden 
hun antwoorden moeten verduidelijken en hun argumenten dienen 
‘aan te scherpen’ om zo de anderen rond de tafel te overtuigen. Zo 
worden focusgroepen echte ‘communicatieruimten’ (Kalampalikis, 
2004) die bijzonder geschikt zijn om de betekenis die actoren aan 
hun handelingen geven, te bepalen. Dit geldt tevens voor “hun waar-
desysteem, hun normatieve ijkpunten en hun interpretatie van al dan 
niet conflictueuze situaties” (Quivy en Van Campenhoudt, 1995, 196). 
Het is bij het hanteren van deze methode echter noodzakelijk dat 
erover gewaakt wordt dat ‘dominante’ actoren het gesprek niet 
monopoliseren en hun zienswijze niet aan de rest van de groep 
trachten op te leggen. Het is vanuit dit oogpunt dat we ervoor 
opteerden beperkte focusgroepen samen te stellen, bestaande uit 
7 tot 13 deelnemers. De gesprekken zelf werden geleid en geregis-
treerd door twee leden van het onderzoeksteam.

De selectie van de leden van de focusgroepen gebeurde hoofd-
zakelijk, maar niet uitsluitend, op basis van gegevens die werden 
verzameld tijdens de gespreksfase met lokale leidinggevenden. We 
richtten ons zowel op de vijf grote steden uit onze steekproef als 
op andere locaties, indien deze over een specifiek methodieken 
beschikken om jongerenbendes aan te pakken, of op hun grond-
gebied te maken hebben met als ‘problematisch’ gedefinieerde 
jongerengroepen, los van het feit of deze methodieken of praktij-
ken al dan niet rechtstreeks op het thema inspelen. Onze keuze 
ons niet te beperken tot die steden en gemeenten die beschikken 
over methodieken of maatregelen die zich rechtstreeks richten 
tot jongerenbendes, wordt gerechtvaardigd door de eigenlijke 
doelstelling van dit onderzoek: veelbelovende aanpakken 
aan het licht brengen.

Op deze wijze werd een steekproef samengesteld die o.i. de 
meest interessante en gediversifieerde maatregelen beschrijft 
in termen van gevolgen en impact van het fenomeen jongeren-
bendes. Hoewel de focusgroep als methodologische instrument 
toelaat de gegevensverzameling te optimaliseren, is de praktische 
organisatie ervan bijzonder tijdrovend. Met veel geduld en door-
zettingsvermogen namen de onderzoekers contact op met een 
vijftigtal Belgische instellingen met diverse finaliteit (politie-, pre-
ventie- of sociale dienst) en dit ongeacht hun financierings- of 
subsidiekanalen of het beleid dat ze volgen. Ondanks de com-
plexiteit van overlappende agenda’s en afzeggingen op het aller-
laatste moment kon elke focusgroep worden samengesteld uit 
een voldoende aantal gediversifieerde actoren: preventiediensten, 
politiediensten en verenigingen uit de vrijwillige hulpverlening.4

4  Professionelen werkzaam in de volgende steden en gemeenten namen deel 
aan de focusgroepen. Voor het Brussels Gewest: Anderlecht, Oudergem, Brussel-

Voor de organisatie van de focusgroepen werden twee homoge-
niteitcriteria gehanteerd: een territoriale homogeniteit (de focus-
groepen werden georganiseerd per gewest) en homogeniteit op 
het vlak van het niveau van de tussenkomsten (de leidinggevende 
en de terreinactoren participeerden in verschillende focusgroe-
pen om er voor te zorgen dat iedereen zo vrij mogelijk kon 
spreken en om mogelijke verschillen in realiteit te kunnen verge-
lijken). Rekening houdend met deze twee criteria, organiseerden 
we 6 focusgroepen, zijnde twee focusgroepen voor elke regio.

Georiënteerd door de onderzoeksvragen viel de discussie uiteen 
in twee delen: de sociale voorstellingen en de praktijken. 

Om de discussie tussen de verschillende deelnemers gestructu-
reerd te laten verlopen, werd op basis van de gegevens die tijdens 
de voorgaande gesprekken aan het licht zijn gekomen een modus 
operandi ontwikkeld. Uit deze gesprekken kwam naar voor dat 
er geen unanimiteit bestond over het gebruik van de termen 
‘bende’ of ‘stadsbende’, en er werd dan ook voorgesteld de term 
‘groep probleemjongeren’ te hanteren, om zo de aanzet te geven 
tot een zinvolle dialoog met een duidelijk doel voor ogen. 

Eerst en vooral werd een vragenlijst opgemaakt die werd ver-
deeld onder de deelnemers. De vraag werd gesteld “hoe zou u 
in uw dagelijkse praktijk de ‘groepen probleemjongeren’ waarmee u 
geconfronteerd wordt omschrijven?” Vervolgens werd hen een lijst 
met eigenschappen5 overhandigd, waarbij er werd gevraagd de ei-
genschappen aan te vinken die de groepen in kwestie volgens hen 
hebben. Een richtlijn bepaalde dat een vragenlijst ingevuld diende 
te worden per type probleemgroep. Deze eerste fase resulteerde 
in een aantal onbewerkte gegevens, die onmiddellijk werden ge-
contextualiseerd en vervolgens gehanteerd werden om het ge-
sprek ten gronde te voeren. Elke focusgroep duurde tussen de 
3u30 tot 4u30 en werd opgenomen en integraal getranscribeerd. 

Analysefase van de gegevens en 
voorstelling van de veelbelovende 
praktijken
In de volgende delen wordt zo goed mogelijk de resultaten weer-
gegeven die we bekwamen op basis van de hiervoor uiteengezet-
te methodologie. In een eerste fase wordt een eerste overzicht 
geboden van de lokale situaties en bekommernissen van de vijf 
grote steden in onze steekproef. Vervolgens wordt ingegaan op 
de sociale voorstellingen die de verschillende respondenten han-
teren. Hierna worden de verschillende veelbelovende praktijken 
weergegeven die aan bod kwamen in de focusgroepen en deze 
die door het onderzoeksteam worden aanbevolen rekening hou-
dend met de filosofie en prioriteiten van het grootstedenbeleid. 

stad, Etterbeek, Evere, Koekelberg, Elsene, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Joost-Ten-
Noode, Schaarbeek, Ukkel en Watermaal-Bosvoorde. Voor het Vlaams gewest: 
Antwerpen, Gent, Mechelen, Oostende en Sint-Niklaas. Voor het Waals gewest: 
Charleroi, Luik, La Louvière, Mons, Seraing en Verviers.

5  Zie bijlage.

Stand van zaken en eerste 
verkenning
De eerste fase in dit project bestond uit een gerichte studie 
van de nationale en internationale wetenschappelijke literatuur 
over het thema van de stadsbendes en/of de sociale reactie op 
dit fenomeen. Diverse klassieke vragen die voortkomen in het 
studiegebied van de jongerenbendes hebben dit proces begeleid: 
hoe ontwikkelt zich een bende en hoe functioneert ze (het ont-
staan van een groep, het aansluiten bij de groep, de organisatie-
structuur, typologieën van bendes)? Wat is de impact van bendes 
op jongerendelinquentie (de activiteiten van de bende)? Welke 
veelbelovende praktijken zijn in de betrokken steden en regio’s 
geïmplementeerd (inventarisatie en synthese van de bestaande 
programma’s en de resultaten van de gerealiseerde evaluaties)? 
Dit overzicht van de literatuur werd verder aangevuld met ver-
kennende interviews met een aantal sleutelfiguren gespeciali-
seerd in de materie (wetenschappers, specialisten betrokken bij 
het strafrecht en de preventie).1

Verzamelen van het empirisch 
materiaal

Deze fase, die de kern vormt van het onderzoek, werd uitgevoerd 
op twee verschillende tijdstippen en door middel van twee speci-
fieke methoden: semi-gestructureerde interviews en focusgroe-
pen. Er werd hierbij gekozen voor een inductieve benadering. We 
hebben het onderzoek zodanig opgezet dat, eerder dan de lokale 
praktijken vanuit een voorafgaandelijk vastgelegd theoretisch 
kader te bestuderen, dit kader ontstaat uit de gegevens; name-
lijk vanuit de definities en lokale praktijken en ervaringen. Deze 
werkwijze maakt het mogelijk om de doelstelling te bereiken ; 
zijnde de bronnen vanuit het terrein te mobiliseren. 

Een eerste fase werd een overzicht nagestreefd van de verschil-
lende kennis en lokale praktijken met betrekking tot stadsbendes. 
Daar we ons op vraag van de opdrachtgever hebben geconcen-

1  Deze literatuurstudie maakt het voorwerp uit van een tussentijds rapport dat 
in augustus 2011 aan de opdrachtgevende overheid werd bezorgd. We merken 
hier op dat in dit finale onderzoeksrapport de literatuurstudie niet wordt over-
genomen volgens het schema dat werd voorgesteld in het tussentijds rapport. 
Het is echter zo dat de resultaten van ons veldonderzoek - met het oog op 
coherentie - ons ertoe hebben gebracht enkel de relevante referenties over te 
nemen om de door ons verzamelde gegevens te verduidelijken.

treerd op de situatie in ‘grote centrumsteden’ werd er voor ge-
kozen om te werken met een steekproef van de vijf grote Bel-
gische steden (Brussel, Luik, Charleroi, Antwerpen en Gent), die 
overigens in 2009 allen een contract ‘Duurzame Stad’ afsloten met 
de federale overheid.2 We voerden meer dan twintig semige-
structureerde gesprekken met de belangrijkste actoren die in 
deze stedelijke centra werken: zowel professionelen werkzaam bij 
preventiediensten, als verenigingen die met jongeren werken, maar 
ook politieambtenaren en magistraten van het jeugdparket. 

Onze gesprekspartners werden geselecteerd volgens hun spe-
cialisatie. De politieambtenaren, commissarissen en hoofdin-
specteurs die werkzaam zijn bij de lokale politie en met wie wij 
hebben gesproken, ressorteerden hetzij onder een cel gewijd 
aan het fenomeen van de ‘stadsbendes’3 (geïntegreerd in de re-
cherchedienst of een lokaal onderzoeksteam), hetzij onder een 
eerstelijnsafdeling wat voordelig is voor het creëren van precieze 
inzichten op het terrein (lokale partners). Wat betreft de actoren 
van de preventiediensten werd er doorgaans gesproken met pre-
ventieambtenaren en/of coördinatoren van projecten specifiek 
gericht op een jongerenpubliek.

Hoewel we in eerste instantie hadden gehoopt documentatie 
en bepaalde kwantitatieve gegevens te verzamelen met betrek-
king tot ‘Jongerenbendes’, moesten we vaststellen dat we ijdele 
hoop hadden gekoesterd. De diverse gesprekspartners hebben 
ofwel geweigerd dat wij hun gegevens zouden raadplegen, ofwel 
meldden ze ons dat er geen objectieve gegevens over de thema-
tiek bestonden. De geanalyseerde gegevens zijn dus hoofdzakelijk 
afkomstig van de gesprekken met de actoren en gespreksgroe-
pen (hierna focusgroepen genoemd). De informatie die daaruit 
voortvloeide stelde ons in staat een aantal dingen af te bakenen, 
zoals de omvang en de consistentie van het fenomeen, de manier 
waarop hieraan uitdrukking wordt gegeven door de actoren be-
last met de materie en de concrete acties die hiertoe worden 
genomen.

2  Het Europees Economisch en Sociaal Comité maakt in zijn standpunt over 
collectief geweld melding van talrijke Europese grootsteden die vandaag de dag 
geconfronteerd worden met gewelddadige bendes. Vaak vloeit dit geweld voort 
uit confrontaties tussen deze bendes onderling. Het Comité stelt enerzijds dat 
maatschappelijk kwetsbare jongeren hun lidmaatschap van een bende als middel 
zien om zich te wapenen tegen een vijandige of onveilige omgeving, anderzijds 
kan het bijdragen aan hun sociale identiteit. European Economic and Social 
Committee, Opinion on Urban areas and youth violence, SOC/316, 15 July 2009.

3  De definitie van de term ‘stadsbendes’, gehanteerd door gespecialiseerde 
diensten en actoren, zal verder in dit rapport geanalyseerd worden.



HOOFDSTUK I 
De vijf grote steden in België 
geconfronteerd met bendes
van definitie naar reactie

In eerste instantie willen we op zeer feitelijke wijze de kernelementen 
gaan beschrijven die uiting geven aan de sociale reactie van actoren met 
betrekking tot jongerenbendes in de vijf grote steden uit onze steekproef. 
Deze benaderingswijze heeft als doel de lezer een zeer beknopt beeld te 
geven van de belangrijkste actoren die in deze steden professioneel actief zijn 
in het domein van de jongerenbendes en hun belangrijkste gerapporteerde 
‘ervaringen’. 

We schetsen hier enkel het algemene kader en het is dus helemaal niet onze 
ambitie de sociale voorstellingen en gehanteerde praktijken genuanceerd te 
beschrijven of bepaalde initiatieven onder de loep te nemen. Bovendien 
houden wij ons eraan de lezer te informeren dat er tot dusver in dit rapport 
nog geen sprake is geweest van theoretische bijdragen. De concepten 
‘bende’ of ‘stadsbende’ zullen na dit hoofdstuk worden ontleed (en gepro-
blematiseerd).



Antwerpen
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ANTWERPEN Breken-buigen-bouwen 
Voor de eerste fase van het onderzoek, waarbij semigestructureerde interviews werden afgenomen 
van sleutelpersonen, konden we rekenen op de medewerking van twee deskundigen betrokken bij 
preventie van, hulpverlening aan en de politionele reactie op problemen veroorzaakt door ‘problematische’ 
jeugdgroepen in de stad Antwerpen. Aan de hand van deze interviews kunnen we een algemeen beeld 
schetsen van de perceptie die deze experten hebben van het vraagstuk ‘problematische’ jongeren-
groepen in Antwerpen.

of overlastgevend wordt beschouwd en/of hen een gevoel van 
onveiligheid geeft. De groepen jongeren die criminele feiten ple-
gen zijn in de ogen van de experten eerder de uitzondering: en 
“dat niet alle jongeren uit deze groepen overgaan tot het plegen van 
delinquentie. (…) Het heeft alleszins een trechtervorm, er zijn veel 
meer jongeren die in overlast blijven hangen (…)”.

De Antwerpse aanpak van de ‘geproblematiseerde’ jongeren-
groepen wordt samengevat in het idee van ‘breken-buigen-bou-
wen’. In deze filosofie wordt repressie en curatie in één model 
samengebracht en heeft elke actor zijn eigen taak/rol. 

Breken “is in wezen repressie, dat zit voor een zeer groot stuk bij 
lokale politie en het parket, gelinkt aan de persoonsgerichte aanpak 
om dan individuen te identificeren en op de kaart te zetten(…)”. Het 
‘breken’ is voornamelijk gericht op een zeer repressieve aanpak 

van de harde kern van de jongerengroep, “(…) je moet de leiders 
heel repressief aanpakken, je moet de kop van die groep eruit halen, 
en dan begint die groep als een kip zonder kop rond te lopen (…).” 
De hulpverlening is gedwongen. 

Buigen combineert een politionele insteek met een stedelijke 
interventie (huisbezoeken, GAS-boetes met aanbod tot bemid-
deling), de hulpverlening is vrijwillig óf gedwongen. 

En tenslotte bouwen: dit “heeft te maken met infrastructurele in-
grepen; met het aantrekkelijker maken van het openbaar domein, dit 
zit in het aandachtsgebied van de buurtregisseur”. ‘Bouwen’ heeft 
betrekking op het bevorderen van sociale cohesie tussen de leden 
van een wijk. 

Opmerkelijk is dat onze respondenten unaniem stelden dat zij 
vanuit hun professionele activiteit niet werden geconfronteerd 
met, noch kennis hadden van de aanwezigheid van stadsbendes 
in Antwerpen. Uitspraken zoals: “Bij mijn weten niet (…)” of “(…) 
bendes eigenlijk niet,” geven aan dat dit uiteraard onlosmakelijk 
verbonden is met de definitie van een stadsbende die responden-
ten bewust of onbewust hanteren. Wanneer we hen vroegen naar 
hun eigen omschrijving van het begrip ‘stadsbende’, dan wordt, 
soms expliciet, verwijzing naar een ‘gang’. Hierbij wijzen sommi-
gen op de elementen structuur en organisatie als essentiële ken-
merken van de bende, een welzijnswerker stelt “(…) een bende 
heeft vaste leden, een vaste structuur, heeft een bepaald uiterlijk en 
profileert zich naar buiten toe als jongeren die tot die bende behoren.” 
of “Mijn perceptie van een bende is dat daar een zekere structuur 
bestaat, een zekere gelaagdheid in zit, een zekere organisatie kent 
(…), strak, hiërarchisch georganiseerde groepen met 1 of meerdere 
leiders en dan luitenants”.

Er wordt duidelijk verwezen naar de meer Amerikaanse invulling 
van het fenomeen ‘gangs’: “Ik vergelijk bendes met ‘gangs’ en dan 
heerst volgens mij een beetje cohesie, is er een samenstelling van de 
groep. Het is volgens mij een redelijke vaste groep met ook iets meer 
structuur en hiërarchie in.” Het belang van subculturele kenmerken 
is hiervan ook een indicatie: “Ze hebben een gedragscode.” of “(…) 
de vastheid van de samenstelling, de hiërarchie en het territorium-
aspect. (…) een bende heeft vaak kleuren of vaak een eigen profiel 
of een eigen logo (…)”.

Ondanks de nuanceverschillen, komen in de door bevraagde pro-
fessionelen gehanteerde definities volgende kenmerken terug: 
 1. een duidelijke organisatie of structuur, die een zekere hiërarchie 
  veronderstelt;
 2. een duidelijke profilering als groep (waaronder ook culturele  
  elementen begrepen worden);
 3. een zekere mate van continuïteit of stabiliteit inzake de samen- 
  stelling van de groep. 

Aangezien respondenten deze omschrijving hanteren, komen 
zij tot de uitspraak dat er geen stadsbendes in Antwerpen zijn. 

Tegelijkertijd wijzen zij er ook op dat de (Antwerpse) burger wèl 
de perceptie kan hebben dat groepen jongeren een stadsbende 
vormen, echter zonder dat het hier (volgens de expert-respon-
denten) daadwerkelijk om een stadsbende gaat. Verschillende 
uitspraken verwijzen naar dit spanningsveld tussen experten en 
burgers: “Er wordt altijd gesproken over de Afrikanen van Linkeroever 
maar in de praktijk zie je die op Linkeroever heel weinig. Er wordt 
gezegd dat ze in Brussel naar het school gaan en daar bij dingen 
betrokken zijn. Dat wordt gezegd, ik althans heb daar geen harde 
bewijzen voor (…)”.

Dat er geen stadsbendes in Antwerpen zijn neemt volgens de 
respondenten niet weg dat men in Antwerpen wel geconfron-
teerd zou worden met jongerengroepen die als problematisch 
worden ervaren. Het gaat dan volgens onze respondenten om 
een andere jongerengroep, die in tegenstelling tot de ‘stadsbende’, 
eerder weinig georganiseerd is, eerder occasioneel samentroept 
en een wisselende samenstelling kent: 

“(…) ze zijn niet altijd samen, of eerder bestaat er geen echte hië-
rarchie. De ene moet de andere niet teveel commanderen (…). Het 
zijn vrienden of kennissen die elkaar treffen waar de ruimte beschik-
baar is, en dan al dan niet beslissen om iets te gaan doen. Van het één 
zal dan waarschijnlijk wel het ander komen, bv. beslissen om feiten te 
gaan plegen, allicht zit dat er ook wel bij. Maar in veel gevallen merk ik 
dat die daar rondhangen, elkaar treffen, samen praten, en dan begin-
nen al spelend te doen wat ze doen (…)”

Het ‘problematische’ karakter van deze jongerengroepen heeft 
volgens de respondenten te maken met het gedrag dat deze 
groepen stellen, zoals rondhangen, voetballen, roepen, vuil achter-
laten, graffiti. Het is dit gedrag dat door de burger als hinderlijk 

“Het zijn vrienden of kennissen die elkaar treffen 
waar de ruimte beschikbaar is. Van het een zal 
dan waarschijnlijk wel het ander komen. Maar 
in veel gevallen merk ik dat die daar rond-
hangen, elkaar treffen, samen praten, en dan 
beginnen al spelend te doen wat ze doen.”



Brussel
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“Het is waar dat er naar een andere link dan 
alleen maar delinquentie wordt gezocht. 
Wij moeten verder gaan en aantonen dat er 
wel degelijk een band, affiniteit, een groep 
bestaat.”

“In principe gebeurt er een grondigere controle 
als iemand het statuut van behorend tot een 
stadsbende heeft. Doorgaans vindt er een 
fouillering plaats.”
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De ‘stadsbendes’ in BRUSSEL-STAD, 
een zorg voor de veiligheidsketen
De ‘stadsbendes’ in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maken het voorwerp uit van diverse actie-
plannen. Zowel politie, parket als preventiediensten hebben praktijken en maatregelen ontwikkeld 
specifiek gericht op deze groepen. 

het statuut ‘behorend tot een stadsbende’ is toegekend: met 
name de identiteit, de identificatie van de betrokken persoon, 
de feiten, de benaming van de bende waarvan de betrokkene lid 
is, de modus operandi, de relevante banden tussen personen die 
het voorwerp uitmaakten van een proces-verbaal, de datum van 
toekenning van het statuut, het type leider van de bende (leider-
actief-passief), … Eens per maand komen de politiediensten van 
de Brusselse zone en de magistraat bevoegd voor stadsbendes 
samen om het algemene klimaat en de, eventueel toe te kennen 
of in te trekken, status van een groep(en) te bespreken. 

Een politie-inspecteur licht toe hoe de gegevensbank die door de 
politiediensten werd opgezet ondersteuning kan bieden bij hun 
onderzoek: “Bijvoorbeeld, men steelt een handtas van een oude dame 
en zij vertelt ons dat het een bende van drie of vier zwarten was. Zij 
kan een beschrijving van één van de zwarten geven. Wij hebben er dus 
al één. Wie zijn dan die drie anderen? Dat weten wij niet. Wij kijken 
dan onze computerbestanden na en zien wat die persoon al op zijn 
kerfstok heeft. Mogelijkerwijs heeft hij op andere momenten strafbare 
feiten met anderen gepleegd. Wij tonen dan foto’s, en zo maken wij 
stilaan vorderingen”. 

De gevolgen van een dergelijk statuut laten zich in hoofdzaak 
voelen op politioneel gebied. Het is zo dat iemand aan wie de sta-
tus van ‘behorende tot een stadsbende’ is toegekend, het voor-
werp kan uitmaken van een systematische controle. Echter, elke 
persoon die deze begeleidt kan tevens worden geïdentificeerd. 
De officiële doelstelling van deze procedure is gebaseerd op de 
wens van de gerechtelijke instanties om de groepen opnieuw sa-
men te stellen. Finaal zal een persoon met dit statuut wanneer 
hij gearresteerd wordt ter beschikking van het Brusselse parket 

gesteld worden (Caprasse, 2011, p.2). De magistraat van het 
Brusselse parket beklemtoont echter dat “op gerechtelijk niveau er 
geen verzwarende omstandigheden in de strafwet staan vermeld (…). 
Dit heeft vooral een impact op politioneel niveau, dus op het gebied 
van de controles. In principe gebeurt er een grondigere controle als 
iemand het statuut van behorend tot een stadsbende heeft (…) Door-
gaans vindt er een fouillering plaats, geen fouillering van een naakte 
persoon, maar van de kleding om te zien of diegene met het statuut 
‘behorend tot een stadsbende’ geen verboden wapens bij zich heeft en 
men identificeert in elk geval en elke keer de personen die bij hem wa-
ren en hun transportmiddelen. Op die manier wordt er een databank 
aangelegd. Het is wel niet zo dat als iemand wordt gecontroleerd in het 
bijzijn van een persoon met het statuut ‘behorend tot een stadsbende’, 
die eerste ook het statuut krijgt…”. 

Zo bouwde de lokale politiezone Brussel-Hoofdstad/Elsene een 
afdeling ‘stadsbendes’ uit en specialiseerden de magistraten van 
het Brusselse parket zich eveneens in deze thematiek. We willen 
de lezer hier nu al wijzen op de afwezigheid van een unanieme en 
wetenschappelijke definitie van de term ‘stadsbendes’ die door 
de rechterlijke macht gehanteerd zou kunnen worden met het 
oog op informatieverzameling. Politionele actoren vertrouwden 
ons toe dat “België niet beschikt over een precieze definitie van 
‘stadsbendes’. Het is zo dat de criminele inlichtingendienst van Qué-
bec ons een definitie gesuggereerd heeft die wij aan onze situatie 
hebben aangepast. Wat ons betreft is het een min of meer gestructu-
reerde groep bestaande uit adolescenten en jong volwassenen die de 
kracht en intimiderende werking van een groep en geweld verkiezen 
om macht en erkenning te verwerven of een of meerdere plaatsen te 
controleren met het oog op winstgevende activiteiten”. 

Hoewel actoren bepaalde definities suggereren, dient er te wor-
den opgemerkt dat de meest officiële bron met betrekking tot 
een omschrijving van de term ‘stadsbendes’ een omzendbrief van 
het parket is, die werd uitgevaardigd op 28 december 1999. De 
omzendbrief werd al meerdere malen geactualiseerd. De laatst 
beschikbare versie dateert van november 2010 betreffende het 
“Beheer van gerechtelijke informatie over stadscriminaliteit in 
bendes - databank ‘stadsbendes’”. 

Deze tekst preciseert dat het voor de gerechtelijke autoriteiten 
raadzaam is een aanpak te ontwikkelen voor in bende gepleegde 
feiten en dit met betrekking tot activiteiten die een bedreiging 
kunnen vormen voor de publieke veiligheid, maar ook inzake hun 
potentieel gestructureerd karakter en de eventuele band met de 
georganiseerde misdaad. De omzendbrief1 vermeldt dat het doel 
van dit instrument voor informatiebeheer erin bestaat het on-
derzoek te vereenvoudigen en op die manier ook de vervolging 
van de actoren die strafbare feiten in ‘bende’ hebben gepleegd-

1  In de omzendbrief worden veertien strafbare feiten vermeld: uitlokking en 
leiding van een criminele groep met het oog op het plegen van andere strafbare 
feiten dan namaak en schriftvervalsing, slagen en verwondingen met de dood tot 
gevolg, vernieling van onroerende goederen, vernieling van roerende goederen 
met geweld, afpersing, verkoop van verdovende middelen, diefstal met inbraak, 
diefstal met behulp van geweld of bedreigingen, oproer, ‘collectieve’ diefstal.

mogelijk te maken. De omzendbrief biedt, onder supervisie van 
het parket, het juridische kader voor een gegevensbank die wordt 
geactualiseerd en beheerd door de politiediensten. Op deze ma-
nier legt de omzendbrief de formaliteiten vast voor de bevoorra-
ding van de gegevensbank waardoor het statuut van stadsbendes 
wordt vastgelegd. Voormeld statuut wordt na overleg tussen de 
parketmagistraat en de politiediensten toegekend aan de plegers 
van strafbare feiten (hetzij meerderjarig, hetzij minderjarig) dan 
wel pogingen tot strafbare feiten vermeld in de omzendbrief, en 
dit ten gevolge een beslissing van de parketmagistraat bevoegd 
voor ‘stadsbendes’ die in kennis wordt gesteld over de elementen 
die toelaten om de doorslaggevende rol van die actoren binnen 
een (al dan niet georganiseerde) bende vast te leggen. Het statuut 
‘behorend tot een stadsbende’ is geldig voor een periode van 14 
maanden en is hernieuwbaar. 

Daar de term ‘bende’ geen enkele andere definitie kent dan deze 
vermeld in de omzendbrief of het strafrecht, is de beslissing om 
dit statuut toe te kennen integraal afhankelijk van de perceptie 
van de gerechtelijke actoren. Een magistraat van het Brusselse 
parket vertrouwt ons toe dat dit concept in de eerste plaats 
“een kwestie van feeling en ervaring op het terrein is, dan wel een 
wetenschappelijke definitie… Trouwens, houdt het parket zich met 
wetenschap bezig? Ik ben niet bescheiden genoeg, denk ik, om neen 
te zeggen, maar het is waar dat er naar een andere link dan alleen 
maar delinquentie wordt gezocht. Wij moeten verder gaan (…) en 
aantonen dat er wel degelijk een band, affiniteit, een groep bestaat. 
Hoewel wij die jongeren op een bepaald moment betrappen, kost het 
veel moeite om de groep uiteen te doen vallen. Je zult zien, ooit komen 
ze weer samen”. 

In de databank beheert door de ad hoc cel van het arrondisse-
menteel informatiekruispunt van de federale politie van Brussel 
worden diverse inlichtingen opgeslagen over personen aan wie 



Onder bepaalde groepen leeft
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“ONDER BEPAALDE GROEPEN 
LEEFT EEN STERK GEVOEL VAN 
ERBIJ TE HOREN’WAARDOOR 
ELKE JONGERE DIE GEEN LID 
UITMAAKT VAN DE BENDE WORDT 
BESCHOUWD ALS EEN VIJAND.”

Bovendien vertelt dezelfde magistraat ons dat het beleid van het 
parket inzake stadsbendes initieel werd ontwikkeld voor bendes 
waarvan de leden afkomstig waren uit Sub-Sahara Afrika. Deze 
groepen zouden, aldus de magistraat, als typisch verschijnsel een 
politiek van afrekeningen tussen bendes kennen, gevoed door 
“een sterk gevoel van ‘erbij te horen’ waardoor elke jongere die geen 
lid uitmaakt van de bende wordt beschouwd als een vijand”. Er dient 
te worden opgemerkt dat de wapens die bij deze conflicten wor-
den gebruikt voornamelijk steekwapens zijn. Sinds de eerste mi-
nisteriële omzendbrief wordt de stad echter geconfronteerd met 
meer gemengde bendes, aldus de magistraat, gekenmerkt door 
veeleer “stadsdelinquentie van traditionele aard”, zoals diefstal met 
inbraak, racketeering, halssnoerdiefstal, én waarbij de gerechte-
lijke instanties geen confrontaties of gevechten om territorium 
hebben vastgesteld. Daar de rollen hiërarchisch zijn verdeeld, 
zouden bepaalde bendes, volgens de magistraat, meer gestructu-
reerd zijn dan anderen, zonder dat er hierbij significante kenmer-
ken onderscheiden kunnen worden. Hij benadrukt tevens dat de 
gepleegde feiten in overeenstemming zijn met de leeftijdspirami-
de. De jongsten zouden zich beperken tot ‘kleine stadscriminali-
teit’, terwijl de ouderen zich eerder bezighouden met activiteiten 
die meer organisatie vereisen, zoals drugshandel. 

Globaal genomen is de parketmagistraat van oordeel dat de 
meer ernstige criminele feiten bij alle bendes diefstallen betreffen, 
en de gegevens verzameld door de politie van Brussel bevestigen 
deze vaststelling. We wensen hier nogmaals te benadrukken dat 
de bendes met leden afkomstig uit Sub-Sahara Afrika zeer zelden 
op duidelijk georganiseerde wijze opereren.

De gemeentelijke preventiesector in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest - dit zijn de structuren die als eerste in aanmerking kwa-
men voor veiligheidscontracten - interesseert zich sinds enkele 
jaren ook voor de problematiek van ‘stadsbendes’. Zo werd op 
initiatief van preventieambtenaren een netwerk opgericht rond 
‘stadsbendes’ (‘SB-netwerk’ genaamd) met de bedoeling preven-
tieactoren, maar ook de politieambtenaren en parketmagistraten 
samen te brengen en aan te zetten tot reflectie over preventieve 
acties voor dit doelpubliek. Bovendien werden er gesprekken ge-
organiseerd met de stad Montreal over de overlappende thema-
tiek van ‘street gangs’ en ‘stadsbendes’. 

Meer recent weerspiegelt het pilootproject BE+2 ongetwijfeld de 
toenemende investeringen van de regering in de Brusselse pro-
blematiek. Zo heeft de toenmalige federale minister, Marie Arena, 
bevoegd voor Grootstedenbeleid een subsidie toegekend aan 
drie preventiediensten om een coherente aanpak voor voormeld 
fenomeen te ontwikkelen (Caprasse, 2011, p.3). 

Ten slotte dienen we nog op te merken dat drie Brusselse ge-
meenten (Brussel-Stad, Elsene en Evere) op dit moment de haal-
baarheid van een opvolgingsprogramma bestuderen “teneinde een 
partnerschap te creëren tussen justitie, politiediensten en sociaal wer-
kers en de ‘herintegratie’ te bevorderen van jongeren die deel uitmaak-
ten van bendes en door het gerecht een maatregel kregen opgelegd” 
(Caprasse, 2011, p.83).

Uit bovenstaande blijkt dat er in Brussel over de hele lijn van de 
veiligheidsketen aandacht is voor ‘stadsbendes’, wat duidt op een 
significante belangstelling voor het fenomeen.

2  Dit project heeft betrekking op Brussel-Stad en de gemeenten Evere en Sint-
Joost-Ten-Node.
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Ook in Gent waren de bevraagde actoren unaniem over het 
feit dat ze binnen hun dagdagelijkse professionele activiteit niet 
geconfronteerd worden met stadsbendes en ook geen weet 
hebben van de aanwezigheid van dergelijke bendes in Gent. Een 
jeugdwerker stelt: “Ik durf radicaal zeggen neen, neen, (…)”, een 
politie-inspecteur beaamt “(…) Gent beschikt niet echt over jeugd-
bendes” en een straathoekwerker bevestigt “(…) bendes (…) in 
Gent hebben we dat niet, voor alle duidelijkheid (…)”.

Uit één van de uitspraken van een Gentse respondent blijkt met-
een waarom er af en toe ‘wilde verhalen’ de ronde doen over 
het bestaan van stadsbendes in Gent: “stadsbendes, neen bij mijn 
weten niet. (…) wat niet belet dat ik wel denk dat het woord bende 
door buurtbewoners wel eens in de mond word genomen. (…) maar 
die perceptie kan er wel zijn bij buurtbewoners, terwijl dat helemaal 
niet klopt volgens mij.” Politie-inspecteur

Uit bovenstaande elementen blijkt alvast dat de perceptie die 
de burger heeft van ‘het fenomeen stadsbendes’ een cruciale rol 
speelt in het labelingsproces van een jongerengroep als stads-
bende. Hier komen we in volgend deel nog uitgebreid op terug. 
Tevens speelt, aldus de respondenten, de media een cruciale rol 
in de perceptie die burgers hebben van het fenomeen stadsben-
de:“(…) de media vergroten zeer sterk het gevoel, dat stadsbendes/
jeugdbendes die hier aanwezig zijn”. Het relaas van een jeugd-
werker geeft duidelijk weer in welke mate de media, volgens 
experten, een impact kan hebben op de beeldvorming van de 
burger over het bestaan van stadsbendes in een bepaalde Gentse 
wijk: “(…) jeugdbendes? Ik hoor via via dat er inderdaad groeperingen 
zijn, ook in de wijk waar ikzelf woon, de Brugse Poort. Tengevolge de 
[twijfelachtige] zelfmoord van een jongen 1 of 2 maanden geleden in 
de buurt van de Brugse poort, zijn een kleine 30 tal van de jonge gas-
ten die samenklitten op een plein in de Brugse poort, (…), opgepakt, 
en verhoord door de politie. (…) En dat zijn zaken die heel sterk leven 
in een wijk zoals de Brugse poort, een zeer dichtbevolkte wijk, … met 
zeer veel jonge gastjes. En je merkt dat daar met de loep wordt naar 
gekeken; journalisten komen in de wijk mensen bevragen, filmen, lopen 
onze deur plat bij manier van spreken, (…) voor een interview.”

Wanneer we deze experten vroegen naar hun eigen beeld van 
wat een ‘stadsbende’ is, werden een aantal omschrijvingen gehan-
teerd. Onderstaande beschrijvingen leunen sterk aan bij wat we 
in Antwerpen hoorden:

“(…) een groep jongeren die een ietwat gelijkaardig profiel hebben, die 
bewust rondhangen op bepaalde plaatsen om bewust feiten te plegen. 
Het is geen spontaan gedrag maar bewust feiten plegen die overlast 
of criminele feiten tot gevolgen kunnen hebben. Dat zou ik definiëren 
onder stadsbende.”

“(…) een bepaalde continuering, met een hiërarchische verdeling. 
(…) In Los Angeles heb je bendes, daar bestaan jongerengroepen die 
compleet buiten het systeem staan, die niet meer linken hebben met 
onderwijs of geen enkele actor. Ze hebben een eigen structurering, een 
eigen hiërarchie, bijna een eigen economie en een heel aantal regels 
waaraan leden zich moeten onderwerpen zoals een ingangsritueel 
doen en heel gewelddadig zijn. Zo ver en zo gestructureerd, vergeet 
het, dat bestaat hier niet.”

“(…) een groep van mensen die met rituelen binnenkomt, met een leider 
die alles bepaalt, een ideologie, een kledijcode en dat soort dingen.” 

Ondanks accentverschillen tussen de respondenten zijn er en-
kele essentiële kenmerken die aan een stadsbende worden 
toegedicht. Opnieuw (cf. Antwerpen) verwijzen deze enkel naar 
klassieke ‘gang kenmerken’: 
	 •	 een	georganiseerde	groep,	
	 •	 waar	duidelijke	afspraken	bestaan,	
	 •	 met	een	duidelijke	hiërarchie,	
	 •	 en	een	zekere	mate	van	continuïteit,
	 •	 met	als	doel	bewust	handelingen	te	stellen.	

Uitgaande van deze kenmerken stellen Gentse respondenten 
(net zoals in Antwerpen) dat ze niet geconfronteerd worden met 
het fenomeen in hun stad. Dit betekent echter niet (opnieuw) 
dat, aldus de respondenten, het fenomeen van jongerengroepen 
die men als ‘problematisch’ definieert in Gent niet zou bestaan. 
Deze problematisch geachte jongerengroepen zouden, in tegen-
stelling tot de ‘stadsbendes’, niet echt georganiseerd zijn, maar 
wel een zekere continuïteit kennen. Veeleer lijkt het te gaan, aldus 
de respondenten, om vriendengroepen die occasioneel samen-
komen. Vanwege dit occasionele ‘vriendenkarakter’ missen deze 
groepen doorheen de tijd een zekere mate van continuïteit, zo 
verklaren de respondenten: “We hebben wel veel groepen van jon-
geren die (…) niet echt samenhangend zijn in die zin dat ze voor altijd 
samenzijn, maar die komen een keer samen en gaan weer weg. Die 
slagen er niet in om zich te organiseren (…)”, “niet in georganiseerde 
vorm, ik bedoel er zijn inderdaad wel groepen jongeren die - denk ik- 
niet goed bezig zijn, maar die elkaar eerder toevallig vinden. Dat zijn 
groepjes jongeren die elkaar kennen van in de buurt. Die vandaar uit 
vertrekken, van de idee dat men vrienden is van vroeger en samen wat 
rondhangen. Maar op een bepaald moment een beetje over de schreef 
gaan, en dat kan wel wat escaleren, dat is toch wel de nuance (…)”. 

Ook in Gent blijken de respondenten het er over eens te zijn 
dat de meerderheid van de geproblematiseerde jongerengroe-
pen omschreven kunnen worden als groepen jongeren die door 
hun activiteiten vooral als hinderlijk of overlastgevend worden 
gepercipieerd door de burger. Ze bezorgen de burger, aldus de 
respondenten, een gevoel van onveiligheid én daardoor worden 
ze als problematisch ervaren. Binnen deze hinderlijke of overlast-
gevende groepen kunnen leden overgaan tot criminele activitei-
ten. Maar, aldus de respondenten, gaat het om activiteiten van een 
paar individuen binnen de groep. “(…) je hebt inderdaad ook wel 
een klein deel jongeren die effectief handelingen, daden stellen die echt 

niet kunnen, waarvan dat wij ook zoiets hebben van ‘neen manneke, 
echt niet’ maar dat is echt een minderheid, een serieuze minderheid 
(…)”. Het gaat, volgens de respondenten, om activiteiten die niet 
gedragen worden door de groep. “(…) Onder die groepen zult 
je wel ook een paar jongeren hebben die criminele feiten plegen, en 
(…) deel uitmaken van een overlastgevende groep, maar zonder dat 
de groep op zich crimineel is, dus er zijn wel jongeren die bij een 
overlastgevende groep zitten die criminele feiten plegen, die hebben 
we wel maar ik zou niet zeggen dat we met criminele jongerenbendes 
zitten. (…) 60, 70% overlastgevende, 20, 30, 35% dat hinderlijke en 
dan soms een klein crimineel component eraan dat is dan eerder een 
opflakkering, maar zeker geen criminele jeugdbende is. (…)”. Crimi-
nele jongerengroepen zijn volgens de respondenten dan ook zeer 
zeker een uitzondering in Gent. Het gaat, volgens onze respon-
denten, dus niet om groepsdelinquentie. 

De activiteiten van het merendeel van de geproblematiseerde 
jongerengroepen bestaan dus niet uit criminele activiteiten, maar 
uit een andere activiteiten: “(…) jongeren van 16-20 die zich ver-
velen, en gewoon het hangen als een activiteit zien zonder dat ze 
daarmee foute zaken doen, maar wel bijvoorbeeld laat rondhangen 
(…)”. Dit rondhanggedrag en de nevenactiviteiten die er mee 
gepaard gaan, kunnen door de burger als hinderlijk of overlastge-
vend worden gepercipieerd. Zo kan bv. ‘op een pleintje voetballen 
tot midden in de nacht’ door omwonenden als overlastgevend 
worden ervaren en als ‘nachtlawaai’ worden gelabeld en/of bij 
diezelfde burger een gevoel van onveiligheid aanwakkeren. Dit 
gevoel van onveiligheid kan nog aangewakkerd worden, aldus de 
respondenten, door de manier waarop deze jongeren andere 
burgers aanspreken, bijvoorbeeld: “(…) groepen (…) die ouders en 
kinderen (…) lacherig aanspreken, wat (…) intimiderend is”.

In Gent lijkt de aanpak gebaseerd op een minder expliciet geïnte-
greerde visie dan in Antwerpen. De repressieve dan wel curatieve 
aanpak wordt immers niet in één globale stedelijke beleidsvisie 
geïntegreerd. Er is geen expliciet op problematische jongeren-
groepen gericht beleid. Wat betreft preventie en hulpverlening 
zijn verscheidene Gentse organisaties rechtstreeks of onrecht-
streeks werkzaam met jongeren(groepen), en ingebed in een al-
gemeen preventie perspectief: buurtwerk, straathoekwerk, vzw 
Jong, de jeugddienst, … Wat betreft de politionele aanpak moe-
ten we wijzen op de rol van de Gentse jeugdinspecteurs. De inzet 
en rol van deze nieuwe politie-inspecteur is specifiek gericht op 
de doelgroep jongeren. 

GENT Een diverse aanpak 
van probleemjongeren
De Gentse onderzoeksresultaten steunen voornamelijk op interviews met diverse preventieactoren. 
Slechts één politie-inspecteur kon worden bevraagd. Het perspectief van politie moet dus met een 
zekere omzichtigheid worden benaderd. 

“Er zijn inderdaad wel groepen jongeren die - 
denk ik - niet goed bezig zijn, maar die elkaar 
eerder toevallig vinden. Dat zijn groepjes 
jongeren die elkaar kennen van in de buurt. 
Maar op een bepaald moment een beetje over 
de schreef gaan, en dat kan wel wat escaleren, 
dat is toch wel de nuance (…).”



Luik
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De LUIKSE STADSBENDES, 
een politionele aanpak 
De gesprekken gevoerd met de actoren in Luik hebben in de eerste plaats de activiteiten van de 
politiediensten met betrekking tot stadsbendes aan het licht gebracht. Het is zo dat in Luik het thema 
‘stadsbendes’ centraal wordt beheerd door een gespecialiseerde cel bij de gerechtelijke brigade van 
de lokale politie. De cel ‘stadsbendes’ werd drie jaar geleden opgericht en maakt deel uit van de afde-
ling ‘stadscriminaliteit’. 

strafbare feiten pleegt”. Het lijkt erop dat de gerechtelijke brigade 
de term geleend heeft van hun Brusselse collega’s.

Hoewel de gerechtelijke brigade zich heeft gespecialiseerd het 
fenomeen van stadsbendes, bestaat er geen specialisme op het la-
ger gelegen niveau (preventiediensten of andere verenigingen) of 
het hoger gerechtelijke niveau (parket en feitenrechters) in Luik. 
De preventie-actoren die wij hebben gesproken hebben ons ge-
meld dat het kabinet van de burgemeester met hen contact had 
opgenomen om informatie te vragen betreffende het ontstaan 
van jongerenbendes die zware strafbare feiten plegen, zoals car-
jacking en inbraken. Maar de mensen op het terrein hebben een 
dergelijke problematiek niet vastgesteld in het gebied waarvoor 
zij bevoegd zijn. De activiteiten van de stadsbendes zouden zich 
ontplooien op twee specifieke plaatsen waar de diverse preven-
tiediensten van Luik bevoegd zijn. Momenteel denkt de (preven-
tie) dienst na over wat er idealiter aan deze jongeren zou kunnen 
worden voorgesteld om eventuele ronselen voor dit type groep 
tegen te gaan. Hoewel vanuit deze overweging aan de slag kan 
worden gegaan met voorstellen, wordt de dienst geconfronteerd 
met een gebrek aan middelen om zijn activiteiten in een relatief 
uitgestrekt gebied te ontplooien. Momenteel stelt de dienst vier 
straathoekwerkers tewerk. 3 

3  We komen later terug op de ondersteunende interventies door de gemeente-
lijke preventiediensten en jeugdhulpverlening.

De gerechtelijke instanties richten hun aandacht vooral op poli-
tiedossiers inzake criminele netwerken. Door de (Luikse) gerech-
telijke instanties wordt geen gebruik gemaakt van de classificatie 
‘stadsbende’ zoals deze wordt gehanteerd door Brussels parket. 
Het is dus voornamelijk de gerechtelijke brigade van Luik en in 
het bijzonder de eenheid ‘stadsbendes’ die dit label in concerto 
hanteert. Een label dat toch enigszins vaag gedefinieerd blijft: 

V: “Vanaf welk moment beslist u dat het om een stadsbende 
gaat?”

R: “Dit hangt samen met het aantal feiten. Wij stellen vast dat er ban-
den of namen bestaan die vaak terugkomen, dat trekt uiteraard onze 
aandacht en naarmate er problemen opduiken, gaan wij ter plaatse 
kijken… Er gaat tijd over, het is niet zo dat wij van de ene op de 
andere dag beslissen dat het om een bende gaat. Trouwens, zij die 
zichzelf een bende noemen baseren zich hiervoor op hun interactie 
met andere groepen…”

We komen later terug op de wezenlijke elementen die maken dat 
er sprake kan zijn van de term ‘bende’. 

Deze cel is eveneens bevoegd voor gewapende overvallen en 
‘garagediefstallen’1. Naar verluidt zijn deze fenomenen in verband 
te brengen met de frequentie waarmee de ‘door stadsbendes ge-
pleegde feiten’ voorkomen. Zo beweert een politieambtenaar dat 
“er een ‘afdeling stadscriminaliteit’ werd opgericht omdat stadsbendes 
carjackings en garagediefstallen plegen om met die auto’s gewapende 
overvallen te plegen. Men is zich er terdege van bewust dat alles met 
elkaar samenhangt. Er bestaat dus een grote stadsafdeling opdat de 
communicatie zo goed mogelijk zou verlopen. Het is de bedoeling dat 
iedereen samenwerkt”. 
De cel werd in eerste instantie opgericht door twee agenten 
op het terrein die tijd hadden om zich te focussen op ‘groepen 
jongeren’. Daar zij wisten dat deze “bendes alsmaar meer feiten 
pleegden” hebben zij een werkgroep opgericht. De missie van de 
werkgroep bestaat erin de plegers van strafbare feiten in een 
bende te identificeren om hun arrestatie te vergemakkelijken. De 
gegevens worden opgeslagen en geraadpleegd in een databank 
genaamd ‘Laetitia’. Door de bepaling van de doelgroep, intensieve 
controles en informatiehulpmiddelen zijn de politiediensten van 
oordeel dat ze deze groepen goed kennen. 

De door ons ondervraagde agenten vermelden een geheel van 
karakteristieken om de groepen die in Luik actief zijn te beschrij-
ven. 2 Zij vertrouwden ons toe dat sinds de oprichting van de cel 
‘stadsbendes’ drie groepen probleemjongeren worden gevolgd 
op basis van hun activiteiten, die in hoofdzaak bestaan uit dief-
stallen (voornamelijk met nepwapens). Daar de omvang van de 
groepen vooral van belang is, zijn de politiediensten van oordeel 
dat zij zeer mobiel zijn. Men heeft een tiental actieve leden per 
groep kunnen identificeren. De leeftijd van in kaart gebrachte 
jongeren zou zich situeren tussen 16 en 18 jaar en ouder. In de 
marge hiervan melden de politie-inspecteurs ons dat de groepen 
vandaag veelal bestaan uit jongeren van diverse origine. 

1  Het gaat hier over auto’s die uit garages worden gestolen.

2  In dit stadium van het rapport wijzen we erop dat de opmaak van het profiel 
vooral volgens de selectiecriteria van de politie gebeurt. Daarom moet verme-
den worden om deze groepen als concrete realiteit te benaderen..

Verder zouden de groepen volgens de politie weinig structuur 
vertonen: “Er zijn twee à drie informele leiders, maar er bestaat geen 
structuur met een duidelijke bevoegdheidsverdeling. Van een hiërar-
chie is geen sprake. Het is allemaal nogal amateuristisch, ondanks 
het geweld waarmee de gepleegde feiten gepaard gaan, gelukkig voor 
ons!”. Hoewel er geen echte structuur bestaat zouden de leden 
een grote gehechtheid vertonen ten opzichte van de groep. Dit 
gevoel krijgt vorm door een door de leden van de groep geko-
zen naam. Zo zouden twee van de drie groepen ‘GNT’ en ‘SNT’ 
heten, wat respectievelijk staat voor ‘Grivegnée nique tout’ en 
‘Sclessin nique tout’. De agenten verwijzen naar bepaalde op het 
internet verspreide video’s die van lidmaatschap getuigen en waar 
veel aandacht wordt besteed aan de regie van de clips. 

Ten slotte melden onze respondenten ons dat er geen vijandig-
heid bestaat tussen de groepen onderling. Er zou daarentegen 
een heuse solidariteit bestaan tussen de diverse groepen die 
door de gerechtelijke brigade werden geïdentificeerd. Die soli-
dariteit zou vooral vorm krijgen op logistiek vlak: het uitlenen 
van materiaal zoals bivakmutsen en zelfs auto’s. De situatie lijkt 
volgens de agenten ver verwijderd van deze in Brussel. Vandaag 
de dag zitten de informele leiders van SNT in de gevangenis en 
de indruk bestaat dat de leden “zich hebben gekalmeerd”. Een golf 
van arrestaties heeft zijn uitwerking gehad bij GNT, maar heeft 
het plegen van strafbare feiten door de ‘bende’ niet volledig kun-
nen counteren. 

We wijzen erop dat de gerechtelijke brigade niet beschikt over 
een definitie voor ‘stadsbendes’ en dit ondanks het gebruik van 
deze term: “wij beschikken niet echt over een definitie. Het betreft 
een groep jongeren die de hele tijd samenhangt op dezelfde plaats en 

“Wij stellen vast dat er banden of namen bestaan 
die vaak terugkomen, dat trekt uiteraard onze 
aandacht en naarmate er problemen opduiken, 
gaan wij ter plaatse kijken. Er gaat tijd over, 
het is niet zo dat wij van de ene op de andere 
dag beslissen dat het om een bende gaat.”
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CHARLEROI Geconfronteerd 
met groepen jongeren die 
als ‘storend’ worden ervaren
Tijdens ons onderzoek in Charleroi hebben we diverse actoren ontmoet: professionelen op het 
gebied van preventie (aangesteld door organisaties of in het kader van veiligheids- en preventie-
contracten), politieambtenaren en een magistraat van het jeugdparket. 

de jongeren hun activiteiten uitoefenden vanuit een pand dat 
door drie personen was bewoond en waar er een aantal ‘sym-
pathisanten’ over de vloer kwam. In februari 2011 heeft een 
politieactie geleid tot de arrestatie van twee personen. Sindsdien 
werd de politie niet meer opgeroepen voor feiten veroorzaakt 
door wat volgens hen een echte ‘stadsbende’ genoemd kan worden.

Ten slotte willen we erop wijzen dat we later zullen terugkomen 
op de reactie van verenigingen uit de vrijwillige hulpverlening. We 
merken hier wel al op dat hun interventielogica niet dezelfde is 
als die van de gemeentelijke preventiediensten. Het is op vraag 
van een jongere dat de straathoekwerker professionele hulp aan-
biedt, waarbij het mandaat dus niet van het beleid of externe 
actoren komt. Hoewel hun zienswijzen over de te ondernemen 
actie verschillen, stelt deze studie dat de actoren meer ontmoe-
tingsruimtes en gezamenlijke overleg vragen.

Uit dit eerste hoofdstuk, dat tot enig doel had om 
de eerste feiten weer te geven, kunnen we reeds 
besluiten dat de beschreven situaties door de 
verschillende professionelen uit de verschillende 
steden, verschillende realiteiten vertegenwoordigen. 

Het volgende hoofdstuk tracht een analyse te 
geven van de verschillende type voorstellingen die 
de professionelen hanteren ten overstaan van het 
onderwerp. 

Globaal genomen meldden deze actoren ons dat de stad Charle-
roi niet wordt geconfronteerd met “het fenomeen van stadsbendes 
zoals dit in Brussel het geval zou zijn”. Een ‘stadsbende’ wordt door 
bepaalde geïnterviewde gezien als “een groep jongeren die zich op 
basis van etnische eigenschappen bij een groep aansluiten die een pre-
cies omlijnde hiërarchische structuur en organisatie kent en een gebied 
tracht te controleren door er met andere bendes een conflictueuze en 
gewelddadige relatie op na te houden.” Bovendien bezondigt deze 
groep zich aan illegale activiteiten of zelfs als “bendes die onder 
elkaar ruziemaken en zeer agressief zijn”.

Volgens de actoren kent de stad eerder groepen jongeren die 
voor overlast zorgen en aan de basis liggen van onveiligheidsge-
voelens (lawaai maken, afval op straat gooien, samenscholen op 
een parking op een laat uur, …). Dit gedrag wordt door buiten-
staanders als problematisch ervaren. Het gaat om jongerengroe-
pen die geen enkele structuur kennen. Echte samenscholingen 
van deze groepen blijven sporadisch. 

Daarom heeft de preventiedienst een cel opgericht die de naam 
kreeg: ‘jongeren die als storend worden ervaren’. De leden van 
deze cel zijn straathoekwerkers en bemiddelaars bij conflicten 
tussen personen. Nadat ze worden geïnformeerd via diverse ka-
nalen (politie, het kabinet van de burgemeester, directe klach-
ten van omwonenden,..) gaan de leden van de cel ter plaatse en 
spreken met de jongeren die als ‘storend’ worden bestempeld. 
Het is dus “op basis van een door een externe persoon ervaren pro-
bleem” dat de opvoeders met de jongere(n) spreken. Wanneer 
er een beroep wordt gedaan op een dergelijke dienst heeft dit 
bijna altijd te maken met overlast. “Overlast is de grote poort waar-
langs je bij ons binnenkomt”. Eens er met de jongere(n) contact is 
opgenomen, stelt de straathoekwerker opvolging, begeleiding of 
doorverwijzing naar een bevoegde dienst voor. De bemiddelaars 
werken meer op conflicten tussen personen en kunnen eventu-
eel de perceptie en het gedrag wijzigen.

De reactie op als problematisch ervaren jongerensamenscholin-
gen van jongeren focust dus in de eerste plaats op overlast en op 
het onveiligheidsgevoel. Nochtans, vertrouwden de agenten ons 
toe dat zij ervoor zorgen dat een groep geen ‘echte stadsbende’ 
wordt en dit op basis van de hierboven genoemde criteria. De 
politie-inspecteurs melden dat Brusselse jongeren uit Sub-Sahara 
Afrika een ‘bendegeest’ hadden gecreëerd: 

“Het betrof een groep jongeren die te veel naar Amerikaanse tv-pro-
gramma’s hadden gekeken; Amerikaanse ‘street gangs’ die door middel 
van rapmuziek, grote auto’s waaruit reggae loeit en zware blaffers hun 
wijk verdedigen. ‘Dit is hier mijn wijk, je komt er niet in’. Zij hadden clips 
op het internet gepost en zongen: ‘A Charleroi, c’est moi le Roi, si tu ne 
me crois pas, tu finiras comme cela1’. Zij huurden zelfs professionelen 
in om hun clips op te nemen waarin zij opriepen tot geweld (…) Zij 
zijn T-shirts beginnen dragen waarop ‘black panthers’ stond (…) Het 
was ook een aan- en afrijden van dikke BMW’s, ze klommen op het 
dak van de auto’s waaruit loeiharde muziek klonk, zo werden er film-
opnames gemaakt, de omwonenden werden er helemaal gek van…”. 

Inzake strafbare feiten gepleegd door deze jongerengroep maakten 
onze gesprekspartners vooral melding van handel in verdovende 
middelen, voornamelijk cannabis. Ten slotte werd ons verteld dat 

1  ‘In Charleroi ben ik de koning, wanneer je me niet gelooft eindig je zo’. De 
respondent imiteert iemand die een wapen trekt.

“Het betrof een groep jongeren die te veel naar 
Amerikaanse tv-programma’s hadden gekeken.
Zij hadden clips op het internet gepost en 
zongen: ‘A Charleroi, c’est moi le Roi, si tu ne 
me crois pas, tu finiras comme cela.’ Het was 
ook een aan- en afrijden van dikke BMW’s, ze 
klommen op het dak van de auto’s waaruit loei-
harde muziek klonk, zo werden er filmopnames 
gemaakt, de omwonenden werden er helemaal 
gek van.” Charleroi



HOOFDSTUK II 
De sociale voorstellingen 
van de professionelen

van divergentie naar 
convergentie
Dit hoofdstuk is gewijd aan de analyse van alle sociale voorstellingen die we 
konden optekenen, zowel tijdens de gesprekken als bij de deelnemers aan de 
focusgroepen. Het is van belang eerst kort stil te staan bij het concept ‘sociale 
voorstellingen’. Dit is een vorm van kennis, gezond verstand of ‘common 
sense’ en wordt gekarakteriseerd door de volgende eigenschappen: 
	•	 Een	sociale	voorstelling	wordt	ontwikkeld	in	en	door	het	sociale	leven,	
  dit wil zeggen dat zij vorm krijgen door middel van communicatie- en 
  socialiseringsprocessen;
	•	 Een	sociale	voorstelling	laat	toe	de	wereld	rondom	ons	te	organiseren	
  en ons erin te oriënteren; 
	•	 In	die	zin	vormen	zij	de	gemeenschappelijke	realiteit	van	een	gegeven	
  sociale en culturele groep. 



een veelheid 
aan typologieen
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Met andere woorden, ‘sociale voorstellingen’ zijn geen visies of 
denkbeelden over iets, maar theorieën, collectieve inzichten ge-
richt op de interpretatie en vorming van de realiteit (Moscovici, 
1975, p. 48). Een voorstelling is ‘sociaal’ in de mate dat ze terug 
te voeren is tot de sociale eigenheid van individuen of de sociale 
groep die de voorstelling produceert. De plaats en de sociale 
positie die zij innemen - of de functies die ze vervullen - bepalen 
de representatieve inhoud en hun organisatie via de ideologische 
band die ze hebben met de sociale wereld en de institutionele 
normen en ideologische modellen die ze naleven (Jodelet, 1998, 
p. 67). Sociale voorstellingen zijn de collectieve benadering van 
hetzelfde onderwerp. Ze zijn niet identiek voor alle sociale groe-
pen, maar binnen elke groep bestaat er een algemene consensus 
waardoor zaken eerder worden overeengekomen dan bewezen. 
Daar het concept ‘stadsbendes’ verschillende en veranderlijke re-
aliteiten voor onze respondenten inhoudt, is het concept ‘sociale 
voorstelling’ toepasselijk om de waargenomen realiteit te kunnen 
beschrijven en te analyseren.

Vooraleer de resultaten weer te geven wordt hier nogmaals 
kort de procedure gevolgd bij de focusgroepen in herinnering ge-
bracht. We overhandigden de deelnemers een vragenlijst1, vroegen 
hen om eerst het aantal jongerengroep die als storend werden 
ervaren (en die een interventie van hun dienst uitlokte) aan te 
duiden en elke van hen te beschrijven aan de hand van een aan-
tal van te voren vastgelegde eigenschappen. De aldus in kaart 
gebrachte gegevens vormden dan de basis voor de discussie in 
de focusgroep. Zodoende zijn we erin geslaagd een beeld te krij-
gen van de groepen met wie de diverse actoren geconfronteerd 
worden. We zullen kort (per regio) de gegevens op basis van de 
vragenlijsten (‘onbewerkte gegevens’) oplijsten en daarna dieper 
ingaan op sociale voorstellingen. Op basis van de diversiteit van 
de resultaten wordt een aantal gemeenschappelijke elementen 
beschreven. 

Alvorens hierop terug te komen, is het van belang te focussen 
op de wetenschappelijke term met betrekking tot het concept 
‘bendes’.

Wat is een ‘jongerenbende’? Hoewel het fenomeen in de voor-
bije decennia al meermaals in de wetenschappelijke literatuur 
(Thrasher, 1927) werd behandeld, lijkt er onder specialisten 
geen consensus te bestaan. Het is zo dat de term ‘jongerenben-
des’ wordt gekenmerkt door een grote diversiteit aan definities 
(Boucher, 2007, p. 112). Het is “moeilijk (…) een term [bende] te 
hanteren die dergelijke negatieve bijklank heeft in het dagelijks taalge-
bruik en symbool staat voor de bedreiging die in het collectieve denken 
hierover bestaat en bovendien het voorwerp uitmaakt van symbolische 
strijd en talrijke beleidsmaatregelen. Sociologen gaan dus in discussie 
met de bevolking, sociaal werkers, politici, journalisten, instanties be-
voegd voor sociale controle…” (Mohammed, 2007, p. 266). M. Esterle-
Hedibel stelt dat de term bende zijn oorsprong vindt in de Itali-

1  Zie bijlage.

aanse term ‘banda’, afgeleid van het Germaanse woord ‘bandwa’ 
dat ‘vaandel’ betekent. Bijgevolg weerspiegelt de etymologie van 
de term ‘bende’ de notie van een groep met een leider en een 
kenmerkend teken dat de groep vertegenwoordigt en zich on-
derscheidt van anderen (Esterle-Hedibel, 1997, p. 37-38). “Hoewel 
de bende initieel een wettelijke plaats in de samenleving innam, werd 
in de geschiedenis de betekenis ervan geleidelijk omgevormd naar een 
marginale en gevaarlijke groep, ongetwijfeld marginaler en gevaarlijker 
dan ze in realiteit kon worden waargenomen…” (Esterle-Hedibel, 
1997, p. 87). 

De meest belangrijke divergenties hebben te maken met de mate 
van stabiliteit in de groep (de duur ervan in de tijd), de territo-
riale grenzen van haar actieterrein, het vereiste aantal leden, de 
mate van structurering, het onderscheid met criminele organi-
saties. Deze moeilijkheden worden trouwens omzeild door een 
“veelheid aan typologieën” (Mohammed, 2007, p. 266; Klein et.al, 
2001, p. 14), die we hier trachten te vermijden.

Het is niettemin mogelijk een aantal meetbare en onvermijde-
lijke eigenschappen op basis van indicatoren te ontwikkelen. We 
stellen enerzijds vast dat er een waaier aan onontbeerlijke maar 
typische kenmerken bestaat die betrekking hebben op samen-
scholingen van groepen gelijken ‘peer group’ en inherent zijn aan 
de adolescentenperiode: de leeftijdsgeboden eigenschappen, col-
lectieve activiteiten, vorming buiten elk institutioneel kader om, 
de zichtbaarheid in het openbaar, een bepaalde tijdelijke stabili-
teit en het bestaan van symbolen om erbij te horen en manieren 
om te communiceren (Mohammed, 2007, p. 266). Anderzijds zijn 
de elementen die de bende onderscheiden van andere groepen 
van gelijken gericht op
 1. een feitelijke criminele oriëntatie van een groot deel van de  
  collectieve activiteiten van de groep en
 2. het bestaan van een negatieve sociale reactie in hoofde van  
  de omwonenden, andere bendes en de institutionele sociale  
  reactie (Klein, 1971) (concept van de “wederzijdse segregatie”  
  (Robert, Lascoumes, 1974). 

Op die manier bevestigen deze vaststellingen onze inductieve 
benadering om gegevens van op het terrein aan het licht te doen 
komen. De gegevens werden verzameld bij professionelen van de 
vijf grote steden maar de steekproef werd uitgebreid tot profes-
sionelen uit andere Belgische steden. De resultaten worden per 
regio weergegeven.
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Brusselse
Hoofdstedelijk

Gewest

De professionelen van 
het BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJK

GEWEST en jongerengroepen
Er dient te worden onderlijnd dat onze methode kwalitatief is. Om de heterogeniteit van de benade-
ringen te illustreren, gaan we niettemin over tot een transversale exploitatie van bepaalde cijfergege-
vens afkomstig uit de focusgroepen. Deze cijfers mogen echter onder geen beding vanuit kwantitatief 
oogpunt geïnterpreteerd worden. 

Een eerste overzicht op basis van de vragenlijsten

Zoals we hebben uiteengezet in het onderdeel gewijd aan de 
gehanteerde methodologie hebben we twee focusgroepen ge-
organiseerd door de actoren in het Brussels Gewest samen te 
brengen. De eerste groep bestaat uit terreinprofessionelen van 
diverse instellingen. Het betreft opvoeders en hun leidinggeven-
den, animatoren, sociaal assistenten werkzaam bij gemeentelijke 
preventiediensten en verenigingen, maar evengoed politie-in-
specteurs uit de Brusselse politiezones die bij de gezins-jeugd-
brigade of de lokale recherche tewerkgesteld zijn (en werken 
rond ‘stadsbendes’). Dertien deelnemers van 11 verschillende 
instellingen namen deel aan de gesprekken. De tweede groep 
is samengesteld uit preventieambtenaren, coördinatoren uit het 
jeugddomein (straathoekwerkers, jeugdcentra, projecten voor de 
jeugd) die bij gemeentelijke preventiediensten werken, personen 
met een leidinggevende positie bij verenigingen, politiecommis-
sarissen en hoofdinspecteurs van politie afkomstig van dezelfde 
afdelingen als de terrein politie-inspecteurs. In totaal gaat het om 
9 deelnemers (9 verschillende instellingen) betrokken bij deze 
focusgroep. 

De eerste gegevens uit deze discussiegroepen zijn gebaseerd 
op vragenlijsten die de deelnemers in het begin van het gesprek 
dienden in te vullen. Deze informatie - zonder andere objecti-
verende gegevens, gedecontextualiseerd en gehanteerd als basis 
voor het gesprek met de focusgroep - laat niettemin toe ver-
schillende profielen van problematische jongerengroepen op te 
stellen en er bepaalde conclusies uit te trekken. Zo dekken de ge-
identificeerde jongerengroepen diverse ladingen die los staan van 
het type actor die de eigenschappen van de groepen beschrijft 
waarmee hij te maken krijgt.

Uit de vragenlijsten blijkt dat de respondenten in hun respectieve 
functies te maken krijgen met samenscholende jongerengroepen 
van diverse omvang1: gaande van kleine groepen (2-5 personen) 
tot grotere groepen (+ 10 personen), over middelgrote (5-10 per-
sonen). Uit de resultaten van de eerste focusgroep blijkt dat het 
aantal jongeren relatief variabel is en verschilt naargelang de ge-
beurtenissen. Voor de tweede focusgroep geldt dat de grootte van 
de groepen varieert van gemiddelde grootte tot kleine groepen. 

De leeftijd van de jongeren varieert voornamelijk tussen 14 en 
25 jaar. Maar de coördinatoren en leidinggevenden die vragenlijs-
ten beantwoordden, maken ook gewag van groepen waar perso-
nen ouder dan 25 jaar deel van uitmaken. 

Uit de analyse van de vragenlijsten blijkt ook het gebrek aan 
structuur voor de helft van de geïdentificeerde groepen. Voor 
de overige helft vermelden de gesprekspartners het bestaan van 
leiderschap of een eerder horizontale structuur (bijvoorbeeld 
volgens leeftijd).

Er bestaat ook een onderscheid in de mate van stabiliteit over 
een langere periode. Ongeveer de helft van de geïdentificeerde 
groepen vertoont een zekere stabiliteit. Een aantal van deelne-
mers in de focusgroep bestaande uit terreinprofessionelen bleef 

1  In de focusgroep bestaande uit actoren uit het Brusselse werden 21 vra-
genlijsten voor 11 verschillende instellingen verzameld of ongeveer 2 soorten 
jongerengroepen per betrokken actor. We benadrukken dat het gaat om het 
begrip ‘type jongerengroep’. In feite gaat het enkel om een opsomming van de 
door de actoren als problematisch bestempelde jongeren. In de focusgroep van 
de coördinatoren en leidinggevenden tellen we 27 vragenlijsten voor 9 actoren 
of ongeveer 3 types van groepen die werden geïdentificeerd door elk van de 
actoren. We moeten er op te wijzen dat bepaalde instellingen in meer dan één 
discussiegroep werden vertegenwoordigd.
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ons het antwoord op deze vraag schuldig. Wat de toegang tot 
de groep betreft, is deze volgens een derde van de deelnemers 
relatief open; voor een gelijk deel tamelijk gesloten en voor een 
ander derde deel blijft deze vraag onbeantwoord. De coördina-
toren maken in hoofdzaak melding van relatief vrij toegankelijke 
groepen.

De types van banden binnen de groepen zijn gevarieerd en zijn 
doorgaans divers van aard: meestal familiaal, vriendschappelijk of 
territoriaal gebonden. Andere combinaties zijn echter niet uit 
te sluiten, zoals de band tussen school- en sportbeoefening en 
hobby’s, of banden tussen familie, vrienden, territorium, sport 
en hobby’s. Het type cohesie verschilt ook naargelang de groep. 
Wat betreft de focusgroep bestaande uit coördinatoren verto-
nen de vragenlijsten een zekere gelijkmatige verdeling tussen een 
zwakke, matige en sterke cohesie. Wat betreft de deelnemers aan 
de eerste focusgroep lijkt de cohesie sterk bij de helft van de 
geïdentificeerde groepen. 

Er is ook een duidelijk onderscheid te merken in resultaten over 
de al dan niet homogene samenstelling van de groepen. Bij de 
gegevens verkregen uit de eerste focusgroep stellen we vast dat 
meer dan de helft van de vragenlijsten melding maakt van een 
etnische homogeniteit en van een homogeniteit qua geslacht 
(bijna uitsluitend uit mannen). In de schriftelijke antwoorden op 
vragenlijsten, verzameld tijdens de focusgroep van terrein profes-
sionelen, wordt deze homogeniteit minder benadrukt. 

De collectieve activiteiten die het vaakst gepercipieerd werden 
door de terrein professionelen zijn in hoofdzaak verstoring van 
de openbare orde. Deze verstoringen zijn doorgaans ook ver-
bonden met andere activiteiten, zoals kleine en middelgrote cri-
minaliteit, gewelddadig treffen, drugshandel, sport of hobby’s. Een 
zeer kleine minderheid, of drie vragenlijsten maken melding van 
zware criminaliteit, en dit telkens in combinatie met verstoring 
van de openbare orde en kleine en middelgrote criminaliteit. 
De coördinatoren getuigen eveneens van verstoring van de 
openbare orde (16 vragenlijsten) en kleine en middelgrote cri-
minaliteit (17 vragenlijsten) als meest voorkomende collectieve 
activiteiten, gevolgd door drugshandel (10 vragenlijsten), sport 
en hobby’s (8 vragenlijsten), gewelddadig treffen (6 vragenlijs-
ten). Analoog met de resultaten uit de groep van terreinwerkers 
maakt een minderheid melding van zware criminaliteit als col-
lectieve activiteit (5 vragenlijsten). De meest voorkomende com-
binatie van activiteiten is de verstoring van de openbare orde, 
samen met kleine en middelgrote criminaliteit, gevolgd door de 
combinatie drugshandel en verstoring van de openbare orde. 

De vraag naar herkenningselementen of symbolen leidt immers 
tot uiteenlopende antwoorden, zowel bij de terrein professio-
nelen als bij de coördinatoren. De helft van de groepen waar de 
terrein professionelen mee te maken krijgen, hanteren volgens 
hen symbolen en onderscheiden zich hierdoor op zekere manier 

publiek. Een derde van de jongerengroepen zou eerder indivi-
duele symbolen van bepaalde leden hanteren. Bepaalde groepen 
eigenen zichzelf een naam toe, terwijl anderen een naam opge-
plakt krijgen door derden die buiten de groep staan. We wijzen 
erop dat deze laatste eigenschap vaak werd vermeld door politie-
inspecteurs. De coördinatoren vinden een publieke zichtbaarheid 
van doorslaggevend belang om over bendes te spreken. 

Ten slotte dient te worden opgemerkt dat een meerderheid van 
de groepen jongeren rekruteert die in de gemeente wonen en de 
helft van de jongerengroepen verdedigt volgens de actoren een 
bepaald territorium. 

Methodologische kan worden opgeworpen dat deze gegevens 
niet focussen op de een of andere groep. Daarom willen we de 
aandacht van de lezer opnieuw vestigen op de kwalitatieve bena-
dering die dit onderzoek voor ogen heeft. Er werd niet gewerkt 
met een representatief staal maar met een gediversifieerd staal. 
In dat opzicht blijken de gesprekken met de diverse actoren zeer 
interessant, daar deze precies blootleggen welke vlag welke lading 
dekt. 

De opsomming van deze karakteristieken legt vooral het gebrek 
aan homogeniteit bloot van de groepen met wie de professione-
len te maken krijgen. De diversificatie van die groepen verplicht 
ons dieper in te gaan op de voorstellingen die de actoren van 
hen hebben.

De sociale voorstellingen 
van de Brusselse actoren

Aansluitend op de focusgroepen werden de resultaten verkregen 
uit de vragenlijsten door de aanwezige onderzoekers geanalyseerd 
en mondeling aan de respondenten meegedeeld. Na die uiteenzet-
ting zijn we met het debat gestart: “in welke mate zijn deze jonger-
engroepen problematisch?”. De gegevens die we uit de focusgroepen 
verkregen, leverden resultaten op die veraf liggen van de algemeen 
heersende denkbeelden rond deze thematiek.

Aanwezigheid in de publieke ruimte, 
onveiligheidsgevoelens en overlast

De eerste woorden van een politie-inspecteur tijdens de focus-
groep ‘FG terrein professionelen’ benadrukken al meteen de ne-
gatieve perceptie en aanwezige onveiligheidsgevoelens. 

A: “Het onveiligheidsgevoel is het grote 
probleem. De burgerbevolking kent niets 
van wat de bende echt doet. Maar is 
het niet het gevolg van de aanwezig-
heid van die jongeren - de hele tijd op 
een bepaalde plaats - en de houding van 
die jongeren onderling waardoor er een 
gevoel van onveiligheid ontstaat? Een 
ongemak ook gevoeld door ons en door 
de andere jongeren die daar zijn.”

Q: “Zelfs als ze niets doen?” 

R: “Ja. Gewoon door hun aanwezigheid en 
manier van zijn. Dat kan van allerlei 
aard zijn. Twee vrienden die doen alsof 
zij aan het vechten zijn, dat kan worden 
ervaren als een echte vechtpartij. Alcohol-
verbruik doet hen ook van houding 
veranderen. Joints simpelweg ook. 
Als iemand hiermee niet vertrouwd is, 
kan die denken ‘nou, hij gaat misschien 
agressief worden en mij aanvallen.’ 
Hoewel dat niet de bedoeling is van 
de jongere of groep jongeren.”
Politie-inspecteur - FG terrein professionelen

Hierop verder bouwend beweert een ander politie-inspecteur 
van de FG terrein professionelen dat “hetgeen problematisch is, 
het onveiligheidsgevoel is dat die bendes oproepen, maar het zijn 
geen stadsbendes”. De deelnemer bevestigt echter dat het voor 
de bevolking “erg kan zijn, een echte hel, een bende bij je thuis be-
neden voor de deur” waarbij hij preciseert dat hij die informatie 
baseert op klachten van de bevolking.

De coördinator van de preventiedienst vertrouwt ons toe dat 
het collectieve aspect van een samenscholing onvermijdelijk 
meer geagiteerd gedrag tot gevolg heeft en “bij de mensen een 
onveiligheidsgevoel creëert. Ze zouden willen dat ze allemaal braafjes 
op een bank de krant zitten te lezen”.

Een opvoeder bevestigt deze uitspraken: “Het probleem van X 
(naam van een gemeente) is die jongeren en het aspect onveiligheid, 
en wij werken met die jongeren samen om het beeld dat zij van de 
politie hebben te dedramatiseren omdat zij elke 30 seconden worden 
gecontroleerd. Wij proberen te weten te komen welke verwachtingen 
zij van het leven hebben. Het is zo dat die jongeren in feite geen echt 
probleem vormen, maar het beleid vindt dat daar te veel aanwezig 
zijn en wenst dat zij zich verplaatsen. “

Zonder hier alle interventies van onze gesprekspartners te wil-
len herhalen, willen we aantonen dat er een zekere unanimiteit 
bestaat onder de professionelen in de Brusselse focusgroepen: 
het onveiligheidsgevoel dat sommige groepen jongeren teweeg 
kunnen brengen bij de bevolking is voor deze jongerengroepen 
een probleem. Een probleem dat echter gebaseerd is op de 
percepties van de lokale bevolking en niet afgaat op daadwer-
kelijk gepleegde feiten. De samenscholing van hen kristalliseert 

angsten, en leidt op haar beurt tot overhaaste 
categorisatisering. We zullen later zien dat die 
overhaaste categoriseringen kunnen overgeno-
men worden door professionelen op het gebied 
van preventie en/of repressie en de media. 2 

Het gevoel van onveiligheid waarnaar we verwij-
zen heeft vooral te maken met de aanwezigheid 
van jongeren in de publieke ruimte. 

2 Zie infra.



Wij in X werden 
aangevallen met 
granaten en Molotov-
cocktails.
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“Ik stel mij de vraag wie de publieke 
ruimte mag innemen? (…) De jongeren 
hebben het recht de publieke ruimte 
in te nemen, net zoals moeders en 
vaders, enz. Het is waar dat er niet 
veel plaatsen zijn waar zij elkaar 
kunnen ontmoeten. Ze wonen vaak 
in sociale woningen waar het erg 
krap is en ze kunnen elkaar thuis 
niet uitnodigen. Ze ontmoeten elkaar 
voor de deur bij iemand thuis. In feite 
blijven zij in hun wijk en bewegen 
niet veel. Als ze dwaasheden uit-
halen is dat niet in hun wijk.”
Sociaal assistent uit de vrijwillige hulpverlening - 
FG terrein professionelen

“De wijk beschouwt de groep als 
problematisch omdat die zich op 
straat begeeft en er geen plaats 
voor die jongeren bestaat. (…) Ze 
zijn er gewoon, dat is alles. Soms 
halen ze kattenkwaad uit omdat ze 
niets anders te doen hebben. Dat 
gedrag maakt dat de inwoners van 
de wijk hen als problematisch 
beschouwen.”
Coördinator van een vereniging - FG leidinggevenden

“(…) Stadsbendes vormen een feno-
meen dat in de mode is. Er zijn 
mensen die al van jongs af aan in 
dezelfde wijk wonen. Er is geen 
speelterrein, er bestaan geen 
jeugdhuizen. Er moet een plaats 
zijn waar ze onder vrienden kunnen 
zijn. Ik ben opgegroeid op het plat-
teland, ik nam mijn fiets om door de 
velden te gaan rijden. Zij kunnen dit 
niet. Ik denk dat we een vermengen 
te vermijden.”
Politie-inspecteur - FG terrein professionelen

C. Nagels en A. Rea verduidelijken de link die bestaat tussen 
jongeren in de publieke ruimte en onveligheidsgevoelens: “in de 
publieke ruimte wordt ‘de territorialiteitsproef ’ zoals Peraldi het noemt, 
het schouwtoneel van conflicten en geschillen tussen diegenen die de 
publieke ruimte innemen. Die conflicten en geschillen hebben betrek-
king op de legitimiteit of het gebrek hieraan bij het innemen van de pu-
blieke ruimte, zoals straten, pleinen en winkelcentra. Jongeren vormen 
de kern van deze dagelijkse wanorde waaraan het veiligheidsthema 
wordt gekoppeld” (2007, p. 110).

Een coördinator van een preventiedienst geeft aan dat de sociale 
reactie twee snelheden kent. Volgens deze actor vertonen alle 
jongeren eenzelfde type gedrag. Echter, zij die niet over voldoen-
de eigen ruimte beschikken of geen middelen hebben (Nagels, 
Rea, 2007, p. 110) die toegang bieden tot plaatsen waar sociali-
seringprocessen plaatsvinden en die bovendien maatschappelijk 
aanvaardbaar zijn, worden ertoe gedwongen de publieke ruimte 
in te nemen en trekken zo de aandacht van de bevolking. Tal-
rijke onderzoekers hebben al op dit probleem gewezen. In 1971 
merkte J.-C. Chamboredon op dat voor de jongeren uit de ho-
gere en middenklassen “de mogelijkheden voor socialisering talrijk 
zijn waardoor - verondersteld dat er geen andere zaken meespelen 
- de kansen van dat de jongere die aanstootgevend gedrag vertoont 
als deviant wordt gedefinieerd verminderd wordt omdat dit gedrag 
over een groter aantal situaties wordt verdeeld en niet in zijn geheel 
bekeken.” (1971, p. 352). 

De zichtbaarheid van de jongeren wordt groter wanneer ze eer-
der uit een volksmilieu komen, omdat die de straat traditioneel als 
hun levensruimte beschouwen. Ze beschikken over een het gebrek 
aan private ruimte en de participeren beperkt aan socialiserende 
organisaties (sportclubs, verenigingen, jeugdbewegingen, enz.). M. 
Esterle-Hedibel stelt dat “hoe verder jongeren af staan van de klas-
sieke kanalen van sociale integratie, hoe meer zij geneigd zullen zijn zich 
te groeperen in een bende, die de eerste vorm van socialisering wordt 
die ‘zich aanbiedt’ (2007, p. 94). C. Nagels en A. Rea constateren 
dat “omdat ze worden uitgesloten, wordt deze jongeren de toegang tot 
economische middelen ontzegd en zijn ze geneigd terug te vallen op de 
straat als de ruimte waar hun socialisering plaatsvindt, geheel volgens 
hun eigen regels. (…) Wanneer een jongere beschikt over tijd en geld, 
kan hij zichzelf toegang verlenen tot een plaats waar hij kan consu-
meren. Zonder geld spendeert hij zijn tijd in de publieke ruimte. Naast 
plaatsen waar er bepaalde regels gelden, zoals de school, organisaties of 
de werkplek is ook de straat een sociale omgeving waar zich groepen 
kunnen vormen, en uiteraard ook ‘bendes’ wanneer men over jongeren 
spreekt. Binnen een stedelijke en burgerlijke context van de publieke 
ruimte is de straat een transitieruimte, waar het verkeer zich situeert. 
Er wordt geen enkele legitieme tijdsbesteding mee geassocieerd. Vandaar 
dat deze ‘hangjongeren’ per definitie een bron van onveiligheid vormen, 
temeer het doorgaans gaat om jongens die bovendien van buitenlandse 
herkomst zijn” (2007, p. 109-110).

De actoren ontkennen dan ook niet dat bepaalde jongeren een 
‘probleem’ kunnen vormen: “Zoiets werkt soms terecht storend. We 
hebben een groot probleem in een specifieke plaats binnen onze zone 
en het gaat om een groep jongeren (…) Sinds anderhalf jaar is de 
situatie totaal ontspoord. Zo zijn handtas- en halssnoerdiefstallen geen 
uitzondering meer, maar vinden elke dag plaats. Zedenfeiten, willekeu-
rige afranselingen. Het is zeer problematisch.” Politie-inspecteur - FG 
leidinggevenden

“Het probleem stelt zich pas echt wanneer de jongeren samen de pu-
blieke ruimte innemen. En het is waar dat er enkelen bij zijn die grote 
problemen veroorzaken. Maar dat is niet de meerderheid.” Coördinator 
bij een vereniging - FG leidinggevenden

Tijdens de gesprekken met de focusgroep leidinggevenden en 
terwijl de deelnemers de omvang van bendegroepering bij jon-
geren relativeerden, rapporteert een hoofdinspecteur van politie 
ons over een gebeurtenis die een volledig andere situatie schetst:

“Wij in X werden aangevallen met granaten en Molotovcocktails.”

De andere aanwezige actoren hebben geen gelijkaardige getuige-
nissen afgelegd.3 Zonder de ernst van de feiten te minimaliseren, 
wordt dit relaas beschouwd als een geïsoleerd voorval. Veel agen-
ten verdedigden het idee dat jongeren die in groep tot delinquen-
tie overgaan in de eerste plaats amateurs zijn. Bovendien preci-
seren meerdere actoren van de politie dat het onmogelijk is het 
onderscheid te maken tussen criminele feiten gelieerd aan een 
bende en een individuele daad. Bepaalde actoren zijn trouwens 
van oordeel dat het niet de criminele activiteit is die de bende 
structureert, maar eerder het territorium of de sportactiviteiten. 
Deze zienswijze werd eveneens gedeeld door de professionelen 
werkzaam op het gebied van preventie. 

Deze fundamentele vaststelling sluit aan bij de these van Ph. Ro-
bert en P. Lascoumes (1974) als zou delinquentie geen gestructu-
reerde finaliteit zijn van de groep, maar eerder een gevolg van de 
wederzijdse geslotenheid die er bestaat tussen de groep en haar 
omgeving. M. Esterle-Hedibel beweert eveneens dat delinquentie 
op zich niet het primaire doel is van de bende. In feite “zijn de 
criminele feiten niet zo courant als het gemediatiseerde beeld van ben-
des ons wil laten geloven: de jongeren praten veel over de stoten die zij 
uithalen maar plegen relatief weinig criminele feiten” (1997, p. 97). G. 
Mauger sluit zich daarbij aan: “in tegenstelling tot de perceptie die de 
samenleving heeft van een bende als haard van delinquentie, dient er 
zonder twijfel op gewezen dat het leven binnen de bende vooral ook 
gericht is op conversatie”. Zo “verstrijkt de tijd, zo doden zij hun tijd, 
vervelen ze zich het merendeel van de tijd” (Mauger, 2006, p. 60). Ook 
M. W. Klein et.al schat het merendeel van de overtredingen begaan 
door deze jongerengroepen niet zo ernstig in: “they do everything 
and more often than not they - that is, the members - engage in minor 

3  Zie meer infra de paragraaf 1.2.4. over Jongerenbendes’, een kwestie van 
categorisering?.
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offending: graffiti and vandalism, petty theft, minor fighting and threats, 
and various vices. While we hear much about violent gangs, or retreatist 
gangs, or smash-and-grab gangs, in fact these groups have received our 
labels based on only a portion of their behavoir” (2001, p.10). 

De jongerencriminaliteit, overlast in het algemeen of simpelweg 
de aanwezigheid van de jongeren in de publieke ruimte werkt 
bij de geïnterviewde bepaalde reacties los. Ze spraken zich uit 
over het profiel van die jongeren die als ‘veroorzakers van last’ 
worden bestempeld. 

Maatschappelijk kwetsbare jongeren 
en slachtoffers van discriminatie

Jongeren die deel uitmaken van groepen die als problematisch 
worden ervaren, vertonen volgens een meerderheid van de pro-
fessionelen eenzelfde profiel: zij zouden zich in een ‘maatschap-
pelijk kwetsbare positie’ bevinden en het slachtoffer zijn van dis-
criminatie. 

“Die groep bestaat vooral uit werkloze jongeren, die op school niet 
kunnen volgen en thuis met z’n tienen wonen in twee of drie kamers.”
Coördinator bij een vereniging - FG leidinggevenden

“Wanneer ik de straathoekwerkers bij ons hoor, zij vertellen ons ‘dat 
er zelfs voor de jongeren met wie zij in contact kunnen treden weinig 
hoop bestaat. Voor de jongeren met wie zij niet in contact kunnen tre-
den, is alle hoop verloren’. Dat is wel duidelijk. Deze straathoekwerkers 
zijn erg pessimistisch en het zijn nochtans mensen met veel ervaring. 
Ik denk oprecht dat zij een verslechtering van de situatie vaststellen 
en een verloren generatie omdat zij families drie generaties lang ken-
nen. De diensten op de scholen stellen hetzelfde vast en wanneer er 
navraag wordt gedaan bij het OCMW, hoor je hetzelfde.” 
Coördinator bij een preventiedienst - FG leidinggevenden

De meerderheid van de deelnemers aan de gesprekken kaartte 
ook het structurele karakter aan van de situatie waarin de jon-
geren zich bevinden. Maar gezien de tekortkomingen op het ma-
croniveau valt er een gevoel van onmacht op te merken. Op deze 
structurele elementen wordt ingaan in het hoofdstuk gewijd aan 
de praktijken.

Zoals we hierboven hebben uiteengezet in ‘een eerste overzicht 
op basis van de vragenlijsten’, hebben de deelnemers aan de FG 
met professionelen uit het Brusselse praktijkveld in vergelijking 
met de leidinggevenden in de vragenlijsten meer de nadruk ge-
legd op de etnische samenstelling van de groepen. Deze actoren 
gaven verdere toelichting over deze variabele.

“Waarom zijn het zwarten in het geval dat ik ken? Omdat ze allemaal in 
dezelfde wijk wonen.” Opvoeder bij een preventiedienst - FG terreinactoren

“Ze zijn daar, maar ze zijn daar ook omdat ze 
dezelfde problemen tegenkomen, ze delen onder-

ling dezelfde problemen die niet noodzakelijkerwijs 
altijd dezelfde zijn als die van een andere gemeen-

schap, hoewel die andere gemeenschap in 
dezelfde gemeente kan wonen, zelfs in dezelfde 
wijk. (…) Ze begrijpen niets meer van de cultuur 

van hun ouders en dat gevoel is wederzijds. 
Ze staan met een been in de Westerse cultuur 

en met geen half been meer in de cultuur van 
Sub-Sahara Afrika die zij haast niet meer kennen, 

omdat ze er haast niets over horen, omdat het 
thema in de schoolboeken ook niet aan bod 

komt. Omdat het zelfs een beetje genant is, die 
geschiedenis van vernederingen, kolonisatie, 

slavernij, daar wordt daar binnen het gezin niet 
over gesproken. 

De identiteit van die jongeren bestaat dus uit 
kleine stukjes.(…) Er zijn veel gezinnen uit Sub- 
Sahara Afrika waarvan de ouders een zeer laag 
opleidingsniveau hebben. Maar het andere uiterste 

zijn die ouders die een zeer hoog diploma 
hebben, universitairen inbegrepen, maar die 

ondergeschikt werk hebben omdat in Belgie hun 
diploma niet wordt erkend en ze op de arbeids-

markt worden gediscrimineerd.”
Coördinator van een cel binnen een school - FG terreinactoren

Deze laatste uitspraken hebben ons ertoe aangezet de onlangs 
gepubliceerde resultaten te onderzoeken van P. Jamoulle en J. Maz-
zocchetti omtrent een etnografisch onderzoek bij migrantenjon-
geren in het Brusselse. “De weerslag van huidskleur is zelfs nog vóór 
naam, religie of wijk - en tezamen met het als onoverkomelijk ervaren 
gevoel anders te zijn en de discriminatie - zeer belangrijk voor de iden-
titeitsvorming van die jongeren die we hebben ontmoet en die zichzelf 
‘blacks’ noemen”. Hieraan dient te worden toegevoegd dat “hoe 
meer de etnische groep en haar territorium worden afgekeurd, hoe gro-
ter de neiging binnen de groep ontstaat dit stigma aan te grijpen en zich 
op basis hiervan te gaan definiëren. Hoe meer de jongeren worden afge-
sloten in hun territorium en de private ruimte, hoe meer deze jongeren 
beperkt worden en de relaties beschadigd geraken”. Zo onthouden de 
actoren dat voor jongeren uit Sub-Sahara Afrika “dominant bende-
gedrag van blacks4 attractief is (‘het zijn geen slachtoffers’). Zij verzetten 
zich tegen het stigma van de slavernij dat voortdurend aanwezig is in de 
beledigingen aan het adres van die jongeren” (Jamoulle, Mazzocchetti, 
2011, p. 46-65). 

4  De auteurs hanteren de term die door de jongeren zelf wordt gebruikt.

Volgens E. Goffman weerspiegelt het stigma de precaire indivi-
duele situatie van de jongeren, die hen ervan weerhoudt volle-
dig door de maatschappij aanvaard te worden, maar waarvan de 
drijfveren terug te vinden zijn in de relaties tussen individuen. Dit 
is de manier waarop een persoon ‘in een kwaad daglicht komt te 
staan’. Vandaar dat we vinden dat “de situatie van een persoon met 
dergelijk stigma niet geheel menswaardig is. Vertrekkend vanuit die 
hypothese, discrimineren we - ondanks het feit dat dit vaak onbewust 
gebeurt - op vele manieren, waardoor we de kansen van die persoon 
drastisch reduceren. Om die inferieure relatie te kunnen verklaren en 
om te rechtvaardigen dat ze een gevaar vormen, construeren we een 
theorie, een ideologie van het stigma, die eveneens tot doel heeft te-
genstellingen te rationaliseren die gebaseerd zijn op andere verschillen, 
bv. klassenverschillen” (Goffman, 1975, p.7- 15). Vandaar dat het ge-
stigmatiseerde individu doorgaans in grote onzekerheid leeft, zich 
ondergewaardeerd voelt en vreest te worden herleid tot niet 
meer dan zijn criminogene eigenschappen. Langzaam maar zeker 

wordt zo het etiket dat men hem opspeldt, geïnternaliseerd. Dit 
proces kan vervolgens als gevolg hebben dat de gestigmatiseer-
den overgaan tot gedragingen die in overeenstemming zijn met 
het gekregen stigma. 

P. Jamoulle en J. Mazzocchetti stellen dat ‘de bende’ in de eerste 
plaats een collectieve bescherming biedt. Beschermd worden is 
namelijk een belangrijke bezorgdheid voor de adolescenten van 
vreemde origine die wij hebben ontmoet. Het is alsof niets in de 
maatschappij hen kan beschermen op die leeftijd, behalve dan 
hun eigen krachten en netwerk. Bovendien dient erop gewezen 
dat “sociale uitsluiting binnen de benadeelde groepen functioneert als 
een matrix die andere vormen van differentiatie/hiërarchie (qua ter-
ritorium en etnische afkomst) en alsmaar gewelddadiger conflicten in 
de hand werkt” (Jamoulle, Mazzocchetti, 2011, p. 66).
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We dienen erop te wijzen dat G. Mauger immigratie in verband 
brengt met precaire sociale situaties, en dit laatste aspect met de 
wereld van de bendes: “migrantengezinnen zijn oververtegenwoor-
digd in de groep van de armste gezinnen: daarom zijn migrantenjon-
geren ook oververtegenwoordigd bij de groep van jongeren zonder 
opleiding en omdat zij geen opleiding hebben genoten eveneens bin-
nen de groep van de werklozen zonder enige scholing (omwille van 
het latente racisme op de arbeidsmarkt naar jongeren toe). Bijgevolg 
sluiten ze zich gretig aan bij bendes en de straatcultuur” (2006, p. 
169). We kunnen de hypothese stellen dat de coördinatoren en 
leidinggevenden veel minder de nadruk legden op deze potenti-
ele etnische component, omdat zij meteen het verband legden 
met de door G. Mauger beschreven dynamiek. 

Meer nog, F. Barth bevestigt dat “het construeren en behouden van 
‘etnische’ of culturele grenzen de kern vormt van sociale interactie, 
daar het individuen interpretatiekaders biedt om andermans gedrag 
te interpreteren, interactie-ervaringen te definiëren, een onderscheid te 
maken tussen ‘wij’ en ‘zij’ en zo sociale verscheidenheid te behouden of 
te vergroten” (geciteert in Schaut, 2001, p. 143).

M. Esterle-Hedibel bestudeerde bendes waarvan de jongeren 
“zich in hun thuissituatie tussen twee culturen bevinden omwille van 
de herkomst van hun ouders en gemarginaliseerd worden door diverse 
factoren”. De onderzoekster onderscheidt twee belangrijke ken-
merken in het proces dat aan bendevorming vooraf gaat: “het 
migratieproces dat tot veranderingen leidt binnen de familierelaties en 
huisvestingsproblematiek: meer bepaald de stigma’s tegenover deze 
gezinnen met kinderen, de werkloosheid die in hoofdzaak speelt bij 
jongeren van vreemde origine en een laag opleidingsniveau” (Esterle-
Hedibel, 1997, p. 15-17). Zo ondergaan deze gezinnen een eer-
ste acculturatieproces, gedefinieerd als “het geheel van veran-
deringen dat zich voordoet binnen het originele culturele model, terwijl 
groepen individuen vanuit verschillende culturen permanent in direct 
contact treden met elkaar”. Dit leidt tot een verlies aan ankerpun-
ten, terwijl deze personen afhankelijk zijn van onbekenden die 
hun gezinsproblemen regelen, hun kinderen aan een school toe-
vertrouwen waarmee ze geen enkele band hebben en zich dienen 
uit te drukken in een nieuwe taal. De auteur haalt een getuigenis 
aan van een man die een heel andere situatie beschrijft in zijn land 
van herkomst: “In mijn land, in mijn straat heeft een kind vijftig gezin-
nen, vijftig vaders, vijftig moeders. Wanneer hij zich verwondt, verzorgt 
een moeder hem; wij kunnen gerust zijn, zij mogen de straat op. Hij 
eet daar waar hij rond etenstijd is, hij slaapt daar waar hij ’s avonds is” 
(Boudon, geciteerd door Esterle-Hedibel, 1997, p. 58). 

De nieuwe situatie van de bestudeerde gezinnen kan dan worden 
gekenmerkt door maatschappelijke kwetsbaarheid zoals 
gedefinieerd door L. Walgrave en N. Vettenburg: “Bepaalde groe-
pen en individuen riskeren in hun contact met bepaalde instellingen 
negatieve ervaringen op te lopen: die risico’s houden verband met een 
gebrek aan sociaal kapitaal en hun culturele eigenheid”. Die situ-
atie kan de kinderen gedwongen in de rol duwen van ‘ouder’. 
Deze rol wordt vaak opgenomen door wat oudere jongeren die 
al bepaalde vaardigheden verwierven, die door middel van hun 
scholing in het gastland in staat zijn hun ouders ‘te vervangen’ in 
de contacten met de buitenwereld, en zelfs autoriteit verwerven. 
Bijgevolg fungeren zij vaak als buffer tussen de ouders en jongere 
broers en zussen, en ondermijnen zo ongewild de inspraak en au-
toriteit van de eerste groep. De relaties tussen broers en zussen 
worden dan doorslaggevend en een omgekeerd rollenpatroon 
wordt bevestigd. “In hun assisterende rol verliezen de ouders de con-
trole en autoriteit over hun kinderen. Bovendien beoefenen de vaders 
meestal een job uit zonder opleidingsvereisten en worden ze weinig 
betaald, een situatie waarmee hun kroost zich niet wil identificeren” 
(L. Walgrave en N. Vettenburg, geciteerd door Esterle-Hedibel, 
1997, p. 59). 

M. Esterle-Hedibel benadrukt eveneens het problematische 
schooltraject van de bestudeerde jongeren. Het parcours dat 
zij volgen, dient te worden geanalyseerd als het resultaat van een 
combinatie van een aantal ongunstige factoren, zoals maatschap-
pelijke kwetsbaarheid en stigmatisatie. Zo “treden er wanneer zij 
hun woonadres of achternaam vermelden een aantal ‘triggers’ van 
wantrouwen en vijandigheid in werking, waardoor de jongeren gedre-
ven worden feiten te plegen om op te vallen en dit binnen de familie 
met een aantal broers of zussen, of enkele bewoners van hetzelfde 
flatgebouw. Het antwoord van de jongeren is vaak een op zichzelf 
terugplooien” (1997, p. 72). 

L. Walgrave beklemtoont “het ontbreken van positieve banden met 
leraars die vaak intuïtief terugvallen op uiterlijke kenmerken van de 
leerlingen (taal, houding, …) om hen te onder te brengen in een be-
paalde sociale categorie” (geciteerd door Esterle-Hedibel, 1997, 
p. 69). 

B. Moignard5 trekt de redenering nog verder door. Zo kan de 
school een plek zijn waar de jongeren structuur wordt geboden 
in plaats van de segregatie die nu op school wordt ervaren. Op 
die manier “bevordert men sociale groepering van jongeren en hun 
‘peers’ in de wijk. Het is echter zo dat deze sociale kwetsbare groep 
de ervaring deelt van mislukking en misprijzen op school. Dit kan een 
vriendengroep ertoe bewegen zich aan te sluiten bij een jongeren-
bende die voor hen de noodzakelijke bron van waardering betekent” 
(2007, p. 40). 

5  Het onderzoeksgebied van B. Moignard is samengesteld uit meerdere klassen 
van een collega die ‘uitmuntende’ klassen heeft gevormd met het oog op het 
behoud en de opvang van leerlingen uit kansarme milieus. Dit resulteerde in 
‘degradatieklassen’.

Volgens M. Esterle-Hedibel (1997, p. 79) “groepeert een bende jon-
geren gezien zij in eenzelfde sociale situatie of gezinssituatie zitten en 
haar bestaansreden is ‘het samen zijn’”. Indien dit laatste punt van 
toepassing is op jongeren uit alle milieus, moet men trachten te 
vatten wat het principiële verschil is tussen een jongerenbende 
en andere manieren sociale groepering bij jongeren. Terwijl deze 
laatste zich ontwikkelen binnen diverse kringen waar socialisatie-
processen plaatsvinden (school, hobby’s enz.), is de context voor 
socialisering van een jongerenbende erg beperkt. Dit verklaart 
volgens de auteur waarom stadsbendes gemakkelijker ingang vin-
den in een arbeidersmilieu eerder dan in een meer gegoed milieu. 
We dienen deze bevinding evenwel af te wegen tegen het feit dat 
bendes uit arbeidersmilieus zichtbaarder zijn. 

Naast dit alles mag niet uit het oog worden verloren dat “de 
groep (…) zekerheid en wederzijdse erkenning biedt: de groep is on-
misbaar voor de bekrachtiging van het individu en wil zich afzetten 
tegen een solitair bestaan, iets wat als zorgwekkend maar bovenal 
zwaar om dragen wordt ervaren” (Marliere, 2005, p. 236).

Deze voorgaande beschouwingen wijzen op het belang van ‘per-
ceptie’ die centraal staat in een symbolisch interactionistische 
benadering. In een volgend onderdeel ‘Jongerenbendes, een kwes-
tie van categorisering?’ komen we hierop terug. 

De problematiek van gewelddadige 
confrontatie en territorium

Tijdens de gesprekken met de focusgroepen kwam de problema-
tiek van gewelddadige confrontaties ‘waarop de media dol zijn’ 
haast niet aan bod. Niettemin heeft een politie-inspecteur (FG 
terrein professionelen) ons toevertrouwd dat “wat echt verband 
houdt met ‘stadsbendes’ de problematiek is van de conflicten. Los van 
al de rest is de criminaliteit die bendes plegen evengoed van toepas-
sing op andere individuen die zich in de stad voortbewegen” 6. 

6 In het licht van die uitspraken antwoordt een personeelslid van een pre-
ventiedienst het volgende: “Wij gaan de term stadsbende niet zomaar op de 
ene of andere groep kleven, gewoon omdat er sprake is van conflicten. De 
term ‘stadsbendes’ wordt in de eerste plaats gedefinieerd door het parket. Er 
wordt verwezen naar groepen jongeren die soms ontsporen en soms erg”. De 
‘stadsbendes’ worden vaak in verband gebracht met actie van het parket. Het 
gebruik van de term door professionelen is gebaseerd de omzendbrief van het 
parket dat het juridische instrument vormt. Zie infra ‘Het statuut ‘behorend tot 
een stadsbende’ en de rol van de media’.

“In mijn land, in mijn straat heeft een kind vijftig gezinnen, vijftig vaders, 
vijftig moeders. Wanneer hij zich verwondt, verzorgt een moeder hem; 
wij kunnen gerust zijn, zij mogen de straat op. Hij eet daar waar hij rond 
etenstijd is, hij slaapt daar waar hij ‘s avonds is.”
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ervoor kiezen in groep of gewapend de grenzen van hun veilige ruimte 
te overschrijden en binnen te dringen in een ander territorium. Bijge-
volg is het statuut van een bendeleider soms nog dwingender of onaf-
wendbaarder dan een gerechtelijke controle” (2009, p. 199). “Waar 
echter rekening mee gehouden dient te worden, is dat de echte slacht-
offers (…) er grotendeels slechts zijdelings bij betrokken zijn, d.w.z. zij 
die geen deel uitmaken van de strijd om reputatie en geen richting 
geven aan het gewelddadig conflict. Ze zijn makkelijke en toegankelijke 
doelen” (2009, p. 199). Het slachtoffer wordt dan het symbool van 
de aanslag op de bende. 

Niettemin domineren in de publieke 
ruimte ‘mannelijke’ prestaties en 
overtredingen als middelen op weg 
naar het succes. Die superioriteit 
is enerzijds gebaseerd op psycho-
logische druk, fysieke kracht en de 
uitdrukkelijke wil de ander te onder-
werpen. Het geweld beantwoordt 
anderzijds aan de wet van de
sterkste. Mohammed, 2009, p. 181

Hoewel deze thematiek de debatten van onze focusgroepen 
niet heeft gestructureerd, werd ze aangehaald door de Brusselse 
actoren, in het bijzonder door respondenten die werken voor 
het gerechtelijk apparaat. Daarom zullen we trachten deze feiten 
wetenschappelijk te benaderen, iets wat vaak botst met het on-
begrip bij hen die het geweld waarnemen. 

De ‘wanorde in de minder bedeelde stadswijken’ door M. Mo-
hammed gedefinieerd als “bedreigingen, intimidatie en geweld die 
het permanente conflict voeden tussen individuen en groepen jonge-
ren die tot verschillende netwerken en socialiseringsplaatsen behoren” 
(2009, p. 174), ontwikkelt zich rond waarden zoals het eergevoel, 
reputatie of mannelijkheid, vandaag de dag beschouwd als conflic-
ten die achterhaald of ouderwets zijn. De auteur stelt dat deze 
‘wanorde’ de nood aan bevestiging, compensatie voor mislukkin-
gen en trouw aan het solidariteitsprincipe weerspiegelen. 

In navolging van heel wat andere auteurs beschouwd M. Moham-
med eergevoel en reputatie als essentiële aspecten van deze ge-
welddadige conflicten. Eergevoel “vormt een normatieve en centrale 
dimensie doorheen de geschiedenis van de arbeidersklasse, net zoals 
in samenlevingen van waaruit een groot deel van de bevolking recent 
migreerde (Afrika, Portugal, India, Spanje, …) (…) en is gebaseerd op 
een permanente zoektocht naar respect” (2009, p. 181). De zoek-
tocht naar reputatie dient te worden begrepen als een zoektocht 
naar een sociaal statuut, positieve waardering en ‘het maken van 
een naam’. 

Geweld is uiteraard niet de enige weg naar bevestiging. Goede 
schoolresultaten, intelligentie, de kunst van het verleiden, bewon-
derenswaardige sportprestaties of merkkleding zijn evengoed 
middelen om zich te laten opmerken. Niettemin domineren in de 
publieke ruimte “mannelijke prestaties en overtredingen als middelen 
op weg naar het succes. Die superioriteit is enerzijds gebaseerd op 
psychologische druk, fysieke kracht en de uitdrukkelijke wil de ander te 
onderwerpen. Het geweld beantwoordt anderzijds aan de wet van de 
sterkste” (Mohammed, 2009, p. 181).

N. Zagnoli beschrijft een gewelddadig conflict tussen twee groe-
pen als “een uitwisseling die iedereen toelaat aan een ander zijn be-
staan kenbaar te maken en zijn eigen kracht te meten met die van de 
andere” (geciteerd door Mohammed, 2009, p. 184). Op basis van 
voorgaande begrijpt men de het belang van ‘wraakgevoelens’ iets 
is wat vaak terugkomt in heroïsche verhalen - waar een overdrij-
ving nooit ver weg is - en tevens iets is wat generatie op gene-
ratie worden doorgegeven. “Het laat toe in te zien dat eergevoel 
en de drang naar een reputatie motieven kunnen vormen voor een 
conflict. De reikwijdte van de sociale problemen verklaart het gebrek 
aan bestraffing, de status die het gebruik van fysieke kracht in som-
mige stadswijken krijgt toebedeeld en geeft inzicht in de wijze waarop 
deze conflicten gestalte krijgen” (Mohammed, 2009, p. 184). 

M. Mohammed benadrukt eveneens het 
belang van territoriale verankering van 
conflicten en de wijze waarop het leven 
van de bendeleden gestructureerd is. In 
wezen reconstrueren ze een mentale 
map die verboden en toegankelijke zones 
aangeeft; een onderscheid maakt tussen 
de beveiligde ruimte van anderen op zo’n 
manier dat ontwijkingsstrategieën gehan-
teerd worden voor als vijandig gemarkeer-
de ruimten. De auteur benadrukt ook dat 
“een collectief eergevoel geworteld is in de 
residentiële ruimte waar men zijn woonplaats 
heeft, het territorium neemt mythische vor-
men aan. Binnen deze zeer lokale voorstelling 
van ‘eergevoel’ vormt het binnendringen van 
een ‘verboden’ ruimte onmiskenbaar een over-
treding” (Mohammed, 2009, p. 191). E. Van 
Hellemont treedt die territoriale logica bij. 
“Er zijn bepaalde grenzen die gekend zijn en 
die worden overschreden om te provoceren, 
beledigingen te uiten. Wanneer je grenzen 
trekt, betekent dat dat je een plaats creëert 
die niet echt is en deze enkel symbolisch be-
treedt (…) Er zijn symbolen en iedereen kent 
die symbolen, en als je die symbolen beledigt, 
beledig je de groep”.

In diezelfde zin merken P. Jamoulle en J. 
Mazzocchetti op dat “die territoriumlogica 
ertoe leidt dat de stedelijke mobiliteit van jon-
geren beperkt blijft”. Volgens deze auteurs 
dient die gehechtheid aan een bepaalde 
plek of ruimte in de stad in de eerste 
plaats te worden verklaard vanuit het ge-
voel dat jongeren hebben zich nergens thuis te voelen, “hier en 
in het Afrika van herkomst (dat velen zelfs niet kennen)” (Jamoulle, 
Mazzocchetti, 2011, p. 66).

Wij wijzen erop dat M. Mohammed aan meisjes “een belangrijke 
informele rol toekent in de werking van de sociale ruimte waar reputa-
tie van tel is” (Mohammed, 2009, p. 197). Ze kunnen zowel een rol 
spelen in het bevestigen van bepaald gedrag, bij de aanleiding tot 
of zelfs het oplossen van een conflict. 

In onderzoek naar slachtofferschap bij dit type van gewelddadig 
conflict vermeldt de auteur dat de leiders zelden fysiek bedreigd 
worden. E. Van Hellemont preciseert in dat opzicht dat zij “een 
loodzware reputatie hebben, het zijn mythologische figuren geworden 
die deel zijn gaan uitmaken van de mythe. Niemand zal hen testen 
omdat hun reputatie zo sterk is. Niemand durft hen op de proef stel-
len. Zij bevinden zich nu waar zij altijd al hebben willen zijn”. Boven-
dien stelt M. Mohammed vast dat “bepaalde jongeren uit een bende 



een negatief 
beeld van 

die jongeren
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‘Jongerenbendes’, een kwestie 
van categorisering?

Onze interactionistische benadering van het concept ‘Jongeren-
bendes’ is gebaseerd op de input van een heel aantal actoren, 
voornamelijk politie-inspecteurs.

“Het is de perceptie van personen die in de wijk wonen of hier passe-
ren die de groep vormt. Ze zien de groep jongeren en ze zullen zeggen 
dat het een bende is.” Politie-inspecteur - FG terreinactoren

“Ik denk dat wij de media noch de mond-tot-mondreclame beheersen, 
en dat is echt een groot probleem. Wij moeten echt een onderscheid 
maken tussen jongeren die zich daar bevinden en praten en de jonge-
ren die criminele feiten plegen.” Politie-inspecteur - FG terreinactoren

Een coördinator van Brusselse straathoekwerkers bevestigt dat 
“de groep wordt gevormd door zij die de groep een ‘groep’ noemen”. 
Het is dus vooral de perceptie van de andere die er voor zorgt 
dat een groep als problematisch wordt gezien. 

“Het hangt ervan af hoe je het probleem beschrijft. Een klein pro-
bleem kan gigantisch worden. Woorden kunnen gevaarlijk zijn. Van de 
ene kant wordt de bevolking geterroriseerd en van de andere kant 
worden diegenen aan wie men de naam ‘bende’ geeft opgewaardeerd, 
op die manier gaan ze een trap hoger, want men begint effectief aan-
dacht aan hen te besteden.” Opvoeder bij een preventiedienst - FG 
terreinactoren

Vanuit de symbolisch interactionische benadering (Blumer, Riot, 
2004, p. 189) werd dit labelingsproces grondig beschreven. Vol-
gens deze theorie wordt een persoon als afwijkend beschouwd 
zodra hij door anderen als dusdanig wordt gekarakteriseerd. H.S. 
Becker stelt dat “afwijkend gedrag geen eigenschap is van het gedrag 
zelf, maar van de interactie tussen de persoon die het gedrag stelt 
en hij die er op reageert” (…) “Een persoon die deviant gedrag stelt, 
behandelen als een afwijker, leidt tot een ‘self-fulfilling prophecy’. Zo 
worden verschillende mechanismen in werking gezet die de persoon in 
kwestie scheppen tot het beeld dat de andere van hem heeft” (Becker, 
1985, p. 38-57). De sociale reactie moet dus in rekening gebracht 
worden om de essentie van de problematiek te kunnen vatten. 

De uitspraken en redeneringen van onze respondenten geven 
duidelijk blijk van een voorzichtige en constructieve benadering. 
Van belang hier is te constateren dat zelfs professionelen kritisch 
staan tegenover hun eigen aanpak.

“Ik vind dat men de rol van de preventiediensten te veel minimaliseert 
tegenover het beeld dat men schetst. We mogen immers niet vergeten 
dat de politiek haar beleid steunt… op hetgeen de preventiediensten, 
actoren op het terrein, in hun verslagen schrijven. (…) Op een gegeven 
moment is men verplicht de zaken wat te dramatiseren. (…) Zo wordt 
er bijvoorbeeld gezegd: jonge zwarten vormen een probleem. Wij ook,  

creëren een beetje een negatief beeld van die jongeren. Misschien 
zijn we niet de oorzaak ervan, maar we moedigen het onbewust wel 
aan…” Opvoeder bij een preventiedienst FG terreinactoren

Een coördinator bij een preventiedienst legt een groot deel van 
de verantwoordelijkheid bij de manier waarop de veiligheidscon-
tracten werden uitgewerkt en de praktische gevolgen ervan op 
het vlak van uitsluitingsmechanismen. 

“Er is sprake van een hele serie van situaties in de praktijk waarbij 
uitsluitingsmechanismen versterkt worden. (…) Waarom? Omdat men 
structuren, praktijken op touw heeft gezet die in realiteit niet aan hun 
behoeften voldoen. In feite draait alles om contact, om dialoog, om 
iemand te hebben die naar hen luistert, met hen praat, een vertrou-
wenspersoon enz. (…) In de logica van de grote broers moeten we 
ze meenemen naar Walibi. Eigenlijk overal, zolang ze maar van de 
straat zijn, om rust te brengen in de straat, een kalm beeld van de 
straat te geven. (…) Men heeft hen opgesloten in bepaalde openbare 
plaatsen, men heeft hen behandeld als consumenten. (…) Omdat we 
hen in dat keurslijf hebben gedwongen en de focus hebben gelegd op 
jongeren die op straat in contact komen met niet-opgeleide mensen, 
zonder financiële middelen bovendien, hebben we deze jongeren nog 
meer verbannen.” 

C. Schaut benadrukte dat het labelen van bepaalde wijken en hun 
inwoners (jongeren, bendes, slachtoffers, …) door de media di-
verse effecten genereert en mechanismen van stigmatisering in 
werking zet (2000, p.38).

Verder bouwend op het idee dat bepaalde praktijken in het ont-
staan van deviantie en criminaliteit een rol spelen, getuigt een 
coördinator bij een preventiedienst over een ervaring die dit 
mechanisme illustreert. Inderdaad, de autoriteiten hebben, in een 
poging om de spanningen tussen jongeren en andere inwoners 
van sociale huisvesting te kalmeren, aan sommige huurders de rol 
van ‘vertrouwenspersoon’ toevertrouwd. Deze status wordt niet 
erkend door jongere. In plaats van spanningen af te nemen, wor-
den deze geaccentueerd omdat elke protagonist ‘vergrendeld’ is 
in zijn rol. 

Een commissaris van een politiezone uit de regio Brussel is het 
daar mee eens en vindt dat de administratieve overheden te snel 
een beroep doen op politie-interventies, waardoor bepaalde jon-
geren gestigmatiseerd worden. Zo eiste een burgemeester van 
een Brusselse gemeente al na enkele kleine gevallen van vanda-
lisme dat de ordehandhavers tussenbeide komen. Deze reactie is 
ter ore gekomen van het parket dat een onderzoek heeft bevo-
len. Volgens de commissaris is “men is er zich bewust van geworden 
dat het niets was. Dat maakt evengoed deel uit van het probleem, men 
creëert problemen die er niet zouden zijn als men anders reageert en 
een beroep doet op de juiste partners”.

Globaal genomen blijkt uit de gesprekken het belang van de soci-
ale reactie in het definiëren en creëren van de problemen. In dit 
opzicht willen we eraan herinneren dat H. Blumer, de voorloper 
van het constructivisme, verklaart dat “sociale problemen niet op 
zichzelf bestaan, zoals een geheel van objectieve sociale omstandighe-
den, maar dat zij fundamenteel het product zijn van een collectieve 
definiëring” (Blumer, Riot, 2004, p. 189). 

Terwijl de deelnemers wijzen op maatschappelijke kwetsbaarheid 
als de oorzaak van ‘het disfunctioneren’ erkennen zij tegelijk dat 
diezelfde ‘disfuncties’ geconstrueerd worden door een sociale 
reactie die van toepassing is op bepaalde feiten en categorieën 
van personen die ‘zichtbaarder’ zijn. Vandaar ook dat deze sociale 
reactie de initieel geïdentificeerde sociale ongelijkheid kan ver-
sterken. Die verschillende dimensies houden onderling verband 
met elkaar. 

Het statuut ‘behorende tot een stadsbende’ 
en de rol van de media

Dat het onderzoeksonderwerp weleens gereduceerd wordt of 
bepaalde aspecten uitvergroot, moet evengoed begrepen worden 
in het licht van de rol van de media, die zich met een hevige sen-
satiezucht op het thema storten, wat hen geen windeieren legt. 
We wijzen erop dat het statuut van een stadsbende, zoals gede-
finieerd en toegepast door het Brussels parket, heeft bijgedragen 
tot een te eenzijdig beeld van dit fenomeen. 

“(…) politiediensten en het parket zijn de enige die een duidelijk zicht 
hebben op het fenomeen. Maar zelfs dat kan slecht zijn omdat men 
een eenzijdig beeld heeft, een vertekend beeld, wat logisch is gezien 
onze positie en ons werk…” (Uittreksel van een gesprek met een 
substituut-procureur des Konings)

“(…) een stadsbende, wat is dat eigenlijk? Dat is de omzendbrief van het parket. Het is 
een term die via de politie in de media is gekomen. Het zijn de media die politie-inspecteurs 
en magistraten opgezocht hebben, omdat die beschikten over elementen, een discours 
over stadsbendes en dat interesseerde de media. Daarnaast waren er geen vertegen-
woordigers van de academische wereld die ons iets konden bijbrengen over het fenomeen 
van geweld in groep. Er zijn er, zoals de krant la Dernière Heure die erg tuk op zijn… 

ze gaan informatie opzoeken en 
vertekenen die dan. Zo zijn er 
25 bendes door parket en politie 
in kaart gebracht en wordt dat 
‘Brussel in de ban van 25 stads-
bendes’. Dat terwijl een territori-
ale logica bij het onder controle 
houden van criminele activiteiten 
zelden gehanteerd wordt. (…) Ik 
neem steeds dit voorbeeld. Het 
volstaat dat ik er een keer over 
vertel op de televisie of mijn tele-
foon staat de volgende ochtend 
roodgloeiend ‘U bent specialist 
van stadsbendes. Wel ik heb te 
maken met een groep van 4 à 5 
jongens die voor mijn deur spelen. 
Het is een stadsbende’.”
Commissaris van een Brusselse politiezone - 
FG leidinggevenden
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De uitspraken van deze commissaris nopen ons in te gaan op 
een aantal elementen. Het concept ‘stadsbendes’ vormt boven 
alles een juridisch werkinstrument. In feite is “een omzendbrief van 
de procureur des Konings een dienstnota die een baas richt aan zijn 
diensten over hoe men dient te werken en hoe men informatie binnen 
een juridisch kader dient te verzamelen en te verwerken”. Zo bena-
drukt de commissaris het feit dat “zij geen wetenschappelijke ken-
nis heeft over het fenomeen, noch van de maatschappelijke realiteit”. 
Het gaat enkel om “een werkmethode op het niveau van het juridisch 
onderzoek, die een bepaalde logica volgt… diegene die het statuut 
van stadsbende wordt toegekend, beantwoordt in het kader van het 
politioneel onderzoek aan een reeks interessante criteria”. 

Een groot deel van de Brusselse actoren die wij hebben ontmoet 
brengen het concept ‘stadsbendes’ systematisch in verband met 
het statuut dat door de circulaire van het parket werd gecreëerd. 
Het fenomeen krijgt dus eerder een definitie die gebaseerd is 
op pragmatische doelstellingen van het parket, waarvan de logica 
enerzijds niet noodzakelijk samenvalt met die van de politie - of 
slechts in het kader van specifieke onderzoeken en inzake het 
aanvullen van gegevensbanken voor gebruik door de gerechte-
lijke diensten - en anderzijds niet samenvalt met het behoud en 
het herstel van de rust en openbare orde. Het lijkt erop dat in 
het licht van de resultaten van de focusgroepen deze proble-
matiek (ordeverstoring, burgerlijke ongehoorzaamheid, onveilig-
heidsgevoelens, het samenleven in de publieke ruimte) net voor 
de grootste problemen zorgt of op zijn minst de actoren op het 
terrein en hun verantwoordelijken bezighoudt.

Overigens werd de term ‘stadsbende’ door de media opgepikt 
en op sensationele wijze wijdverspreid binnen de publieke opinie, 
zonder contouren of context. Als gevolg van deze mediatisering 
werd de benaming naar verluidt dermate populair dat het beho-
ren tot een stadsbende vandaag de dag in de ogen van de jon-
gerengroepen in kwestie een teken van erkenning is geworden. 
Erkend worden als bendelid stelt de jongeren in staat zich bewust 
te zijn van hun bestaan ‘in een stad met een miljoen inwoners’.

“We stellen ook in de gemeente die drang 
naar erkenning bij jongerengroepen vast. 
Als bende erkend worden, een bestaan 
hebben. Naar het schijnt is het niet voor-
komen in de gegevensbank van het parket 
een teken dat het niet om een echte bende 
gaat. Er is dus nog werk aan de winkel.”
Coördinator bij een preventiedienst - FG coördinatoren

Uit een vorig onderzoek (Caprasse, 2011) blijkt dat de preven-
tieactoren de contraproductieve en stigmatiserende effecten van 
het bendestatuut hevig bekritiseren, een statuut dat vaak in ver-
band wordt gebracht met een bepaalde gemeenschap. Een op-
voeder bekritiseert dit instrument omdat het om een middel zou 
gaan om alle jonge Sub-Saharaiaanse Afrikanen in het Brusselse te 
controleren. Hij stelt verder dat “de wet voor sommigen blijkbaar 
meer geldt dan voor anderen” (Becker, 1985, p. 36). Voor sommigen 
zou het bendestatuut ertoe kunnen leiden dat bepaalde jongeren 
worden aangetrokken tot bendes. Het is een statuut dat door 
een deel van de preventiesector niet gemakkelijk wordt aanvaard.

Wanneer we de rol van de media bekijken, stelt M. Sanchez Jan-
kowski, die gedurende lange tijd 37 ‘gangs’ in de Verenigde Staten 
onderzocht door hen een voor een te infiltreren, dat “de media 
zichzelf zien als neutrale waarnemer, ofwel als tegenstander van het 
fenomeen, hoewel zij in realiteit deels bijdragen aan de instandhouding 
van de bendes. Het is namelijk zo dat van alle instellingen die een 
invloed kunnen uitoefenen op het fenomeen, er maar weinig zijn die 
dergelijke strategische plaats innemen” (1994, p.101). 

Hoewel de Belgische situatie, zoals we later zullen benadrukken, 
niet wordt gekenmerkt door het bestaan van ‘gangs’ is er wel 
degelijk een parallel te trekken met de rol die de media speelt. 
P. Jamoulle en J. Mazzocchetti analyseren eveneens de rol van de 
media in het creëren van stadsbendes. Zo verklaren zij dat er 
de laatste jaren een mediahype is ontstaan rond stadsbendes. 
Zo werden bepaalde groepen jongeren zoals de ‘1140’ langzaam 
maar zeker door de media gedefinieerd als ‘bendes’ “(…) Vervol-
gens hebben de jongeren zich die naam eigen gemaakt. Op de voorpa-
gina staan als ‘stadsbende’, een ‘Amerikaanse gang’ worden genoemd, 
waarom dan nog verbaasd zijn dat bepaalde jongeren zich zelf het 
stigma gaan opkleven en zich ‘bende’ noemen om hun bestaan te 
benadrukken en respect af te dwingen? Op die manier hopen ze ook 
de aandacht te trekken van officiële instanties. Dankzij hun reputatie 
denken ze dat men hen wel zal dulden: dat ze uitrusting zullen krijgen, 
er activiteiten georganiseerd zullen worden, er ontmoetingsplaatsen 
zullen komen… Het principe is steeds hetzelfde: de jongeren identifi-
ceren zich op de wijze waarop de media hen voorstellen en in functie 
van het overheidsbeleid dat op hen gericht is” (2011, p. 274).

In dit opzicht vermelden we hier dat bepaalde politie-inspecteurs 
uit de focusgroepen verwezen naar een RTBF-reportage ‘Ques-
tions à la Une’, die in oktober 2009 werd uitgezonden en die 
trachtte te antwoorden op de vraag “Moeten we schrik hebben 
van stadsbendes?”. In die documentaire werd een verontrustende 
kaart met de indeling van de stadsbendes in het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest getoond. De politie-inspecteurs ergerden zich 
aan de verspreiding van deze informatie die blijkbaar gebaseerd 
was op verkeerde of verouderde gegevens. Bovendien beklem-
toont een politie-inspecteur dat dergelijke onwetenschappelijke 
reportages misverstanden veroorzaken bij het gros van de be-
volking.

“Het is zo dat deze reportage werd gevolgd 
door veel mensen en toen heel wat stof 

heeft doen opwaaien, aangezien het ook 
in de pers is verschenen. Zo zouden er 25 

bendes zijn. Gewone burgers weten niet 
wat bendes zijn. De mensen in X zien dan 
een bende bij hen beneden voor de deur 

staan en zeggen ‘ah ja, dat is vast zo’n 
bende waarover ze het in de reportage 

hadden’, terwijl dit, zeer ongelukkig, hele-
maal niet het geval is. Er zijn verscheidene 
jongerengroepen die zich identificeren met 
hun wijk of gemeente en die nemen dan als 

naam de postcode aan. Iedereen is ervan 
overtuigd dat het om bendes gaat. Maar 

het zijn groepen jongeren.” 
Politie-inspecteur - FG terreinactoren

Een ding is zeker: de media vormen een actor in het sociale re-
actieproces dat doorslaggevend is in de vorming van ‘groepen 
probleemjongeren’ of ‘stadsbendes’. We besluiten dit deel met de 
woorden van een Brusselse politiecommissaris. 

“Ja, zij die zogezegd tot een stadsbende behoren, er zitten er eigenlijk 
meer die individuele feiten hebben gepleegd en geen deel uitmaken 
van een bende, zoals wij deze hebben kunnen identificeren. De term 
‘stadsbende’ is gemeengoed geworden. Politie-inspecteurs, magistraten 
maken zich hieraan schuldig. Neem bijvoorbeeld de Canadezen, onze 
stadsbendes hebben niets met hun ‘gangs’ daar te maken want die 
houden zich bezig met mensenhandel, drugshandel op grote schaal, in 
vergelijking zijn het bij ons slechts amateurs.” 

Deze getuigenis noopt ons de nodige terughoudendheid aan de 
dag te leggen wat betreft hanteren en verspreiden van bepaalde 
concepten. Eens te meer dienen we de doorslaggevende rol te 
benadrukken van de actoren binnen het sociale reactieproces en 
de conceptualisering van het fenomeen. 
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V laams gewest

De professionelen van het VLAAMS 
GEWEST en jongerengroepen 
Hierboven presenteerden we de resultaten verkregen uit de bevraging van de actoren werkzaam in 
Brussel. In dit onderdeel stellen we de resultaten voor van de bevraging van actoren werkzaam in één 
van volgende vijf Vlaamse steden, namelijk Antwerpen, Gent, Oostende, Sint-Niklaas en Mechelen. 

Een eerste overzicht

De resultaten voor deze vijf Vlaamse steden zijn gebaseerd op 
de informatie die werd verkregen uit focusgroepen die werden 
georganiseerd met diverse actoren werkzaam in één van deze 
Vlaamse steden, aangevuld met de gegevens uit de interviews met 
diverse actoren werkzaam in Antwerpen en Gent. 

Net als voor de andere twee regio’s werden voor Vlaanderen 
twee discussiegroepen georganiseerd. De eerste groep samen-
gesteld uit terreinwerkers telde zes participanten, waarvan drie 
preventieactoren werkzaam te Gent, Mechelen en Oostende (in 
buurtwerk en straathoekwerk) en drie politie-inspecteurs werk-
zaam te Antwerpen en Mechelen, werkzaam op de diensten over-
last en jongerencriminaliteit. De tweede focusgroep was samen-
gesteld uit coördinatoren en leidinggevenden. Ook hier namen 
zes personen deel aan de discussie. Het ging om drie preventie-
actoren werkzaam in de steden Antwerpen, Gent en Mechelen 
(als preventieambtenaar of als buurtwerker) en drie hoofdin-
specteurs en commissarissen werkzaam binnen de politiedien-
sten jongerencriminaliteit en wijkoverlast.1 Aan de respondenten 
werd dezelfde vragenlijst voorgelegd als deze gehanteerd voor 
de regio Brussel en Wallonië. De doelstelling van het gebruiken 
van de vragenlijst is louter methodisch-didactisch. Ze maakt het 
mogelijk om op korte tijd informatie te verzamelen om zo het 
gesprek en de discussie binnen de focusgroepen te structureren 
en op gang te trekken. We moeten dus onderstrepen dat deze 
gegevens op geen enkele manier kunnen gehanteerd worden als 
kwantitatieve of representatieve data. 

Tijdens de voorbereidende fase van de interviews en focusgroe-
pen, werd met een verscheidenheid aan actoren binnen preven-
tie- en politiediensten contact opgenomen om hun medewerking 
te vragen voor ons onderzoek. Tijdens dit telefonisch onderhoud 
werd in zeer veel gevallen door de respondenten meteen aange-
geven dat ze binnen hun professionele activiteit niet geconfron-
teerd werden met stadsbendes en ook geen weet hadden van  

1  In beide focusgroepen werden we geconfronteerd met last minute veront-
schuldigingen van de respondenten omwille van ziekte of dringende andere 
activiteiten.

deze groepen in hun stad. Tijdens de focusgroepen en interviews 
werd deze eerste bevinding uit de interviews zeer expliciet be-
vestigd: “(…) bendes (…) in (…) hebben we dat niet voor alle duide-
lijkheid (…)” of “Ik durf radicaal zeggen: neen, neen, (…)” 

De respondenten stellen dat zij vanuit hun professionele activiteit 
niet werden geconfronteerd met stadsbendes. Maar ze verwijzen 
wel naar de burger die groepen jongeren labelen als ‘stadsbende’. 
Er bestaat een duidelijk verschil tussen de expert-professional en 
de buurtbewoners: “Stadsbendes, neen bij mijn weten niet. (…) Wat 
niet belet dat ik wel denk dat het woord bende door buurtbewoners 
wel eens in de mond wordt genomen. (…) Die perceptie kan er wel 
zijn bij buurtbewoners, terwijl dat helemaal niet zo is volgens mij” 
(…) “(…) het kan zeer goed zijn dat […] er effectief een jongere 
die criminele feiten gepleegd heeft in die groep zit. (…) Dat (…) 
verhaal (…) is rondgegaan in de buurt waardoor de groep als crimi-
neel wordt aanschouwd. Maar we spreken over een paar enkelingen 
die inderdaad foute feiten hebben gepleegd, maar door onwetendheid 
wordt de groep als crimineel gepercipieerd (…).” daar waar het in 
realiteit geen echte stadsbendes betreft. De media speelt, zoals al 
meermaals aangehaald werd, een niet te verwaarlozen rol in de 
perceptie van de burger, maar ook de jongerengroepen zelf kun-
nen zich omwille van de status die gepaard gaat met een bende 
profileren als lid van de groep. 

“We hebben 1 of 2 bendes in X. Vraag is of je dat een bende kan noe-
men. Ze verkopen wel (valse) wapens, maar verder is er veel fake. Ze 
kopiëren het gedrag van Amerikaanse bendes, de Amerikaanse rap.” 
Preventiewerker - FG terreinactoren

“Misschien dat die gasten in X zich wel als een bende beschouwen, 
omdat dat deel van hun wijk is, maar een echte bende kan je ze niet 
noemen.” Politie-inspecteur - FG terreinactoren



Geen stadsbendes maar 
problematische groepen

collectieve activiteiten
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“In X (…) de (…) gasten (…) ze noemen zich allemaal zelf ‘La 
Blocca’… terwijl ze allemaal in een tuinwijk wonen, in mooie gezellige 
huisjes. Maar (…) voor hen staat ‘La Blocca’ voor het feit dat ze niet 
gehoord worden door het stad, dat ze het gevoel hadden erbuiten te 
vallen, niets te krijgen. Bij La Blocca horen geeft hen waardigheid.” 
Preventiewerker - FG terreinactoren

Een aantal respondenten spreekt van een ‘bende fakes’. Deze  
groepen jongeren profileren zich enkel als een stadsbende, door 
in het bijzonder een aantal uiterlijke kenmerken over te ne-
men. Volgens de respondenten gaat het echter niet om echte 
stadsbendes. Uit de focusgroepen blijkt dat de respondenten een 
stadsbende typeren aan de hand van volgende kenmerken:  

•		een	zekere	structuur/organisatie/afspraken
	•	met	een	duidelijke	hiërarchie	binnen	de	groep
	•	gelinkt	aan	een	bepaald	territorium
	•	een	eigen	profilering	als	bende	naar	de	samenle- 
  ving toe
	•	met	een	zekere	continuïteit	(in	de	samenstelling) 
  van de groep
	•	waar	de	toegang	tot	de	groep	geritualiseerd	is
	•	met	als	doel:	bewust	feiten	plegen

Geen van de jongerengroepen waar de respondenten mee in 
aanrakingen komen dragen deze kenmerken. Geen stadsbendes 
dus, volgens de professionelen in de Vlaamse steden. Maar wel 
‘problematische groepen’. 

De professionelen uit de focusgroepen onderscheiden deze pro-
blematische jongerengroepen van de stadsbendes omdat ze niet 
de klassieke ‘gang’ kenmerken vertonen. Welke onderscheidende 
kenmerken worden dan wel toegeschreven aan deze jongeren-
groepen? 

In tegenstelling tot de ‘echte stadsbendes’ met hun klassieke ver-
ticale structuur en hiërarchie, worden problematische jongeren-
groepen eerder gekenmerkt door een horizontale structuur. Dit 
betekent echter niet, aldus de participanten aan de focusgroep 
dat in deze groepen geen ‘leider’ aanwezig zou kunnen zijn. Deze 
groepen worden niet gezien als klassiek gesloten groepen, maar 
eerder relatief gesloten. Dit subtiel verschil wordt vooral toe-
geschreven aan het ontbreken van een geritualiseerde toegang 
tot de groep. De professionelen wijzen eerder op de vriend-
schappelijke of territoriale band tussen de leden van de groep. 
Vrijetijdsactiviteiten of soms ook familiale banden liggen aan de 
basis van het groepsgegeven. De band wordt in het algemeen in-
geschat als eerder matig. Slechts in een gering aantal gevallen zou 
men van een sterke band tussen de groepsleden kunnen spreken. 
Groepsleden herkennen elkaar; maar publieke herkenbaarheid 

daarentegen komt slechts in een minderheid van de gevallen voor. 
Tenslotte zou het overgrote deel van de jongerengroepen stabiel 
zijn doorheen de tijd. 

Naast de kenmerken van het groepsgegeven is vooral het vraag-
stuk van het gedrag en de activiteiten van jongerengroepen een 
belangrijke dimensie gebleken van het fenomeen. Het belang van 
deze activiteiten ligt precies in de mate of wijze waarop dit ge-
drag geproblematiseerd wordt, als problematisch wordt ervaren 
én vooral de maatschappelijke reactie mobiliseert. De respon-
denten uit de focusgroepen werd daarom gevraagd naar de in-
dividuele activiteiten van de groepsleden, alsook de collectieve 
activiteiten van de ‘geproblematiseerde jeugdgroepen’. 

Voor wat betreft de individuele activiteiten van de groep ge-
ven de respondenten aan dat het meestal activiteiten betreft die 
aanleiding geven tot verstoring van de openbare orde, gevolgd 
door kleine en middelgrote vormen van criminaliteit en vrije-
tijdsactiviteiten. Er dient desalniettemin rekening mee gehouden 
te worden dat, van de 14 ‘geproblematiseerde’ groepen, er vol-
gens de respondenten 6 groepen waren waar één of meerdere 
leden zich bezig hielden met het plegen van ernstige vormen van 
criminaliteit.

Ook bij de collectieve activiteiten gaat het voornamelijk om 
activiteiten die de openbare orde verstoren, gevolgd door vrije-
tijdsactiviteiten. Daar waar bij de individuele activiteiten de res-
pondenten kleine en middelgrote vormen van criminaliteit bij 11 
van de 14 ‘geproblematiseerde groepen’ als activiteit aankruisten, 
daalde dit voor de collectieve activiteiten naar 6 van de 14 groe-
pen. Ook voor de ernstige vormen van criminaliteit daalde dit 
cijfer van 6 van de 14 groepen. 

Deze vaststelling is essentieel, omdat het ons een duidelijke in-
dicatie geeft dat er niet zozeer sprake is van een fenomeen van 
criminele jeugdgroepen, waarbij de criminele activiteit collectief 
uitgevoerd wordt of uitgevoerd wordt in het collectieve belang 
van de groep, maar dat de criminele activiteiten (zowel de kleine 
en middelgrote vormen van criminaliteit als de ernstige vormen 
van criminaliteit) in hoofdzaak beperkt blijven tot de activiteiten 
van enkele leden van de groep. Deze vaststelling werd bevestigd 
en toegelicht door een aantal respondenten tijdens de focus-
groepen en interviews.

“(…) in hoofdzaak hinderlijke, overlastgevende 
jongerengroepen (…). Onder die groepen zal 
je ook wel een paar jongeren hebben die crimi-
nele feiten plegen, en (…), deel uitmaken van 
een overlastgevende groep, maar zonder dat 
de groep op zich crimineel is. Er zijn dus wel 
jongeren die bij een overlastgevende groep 
zitten en die criminele feiten plegen, maar ik 
zou niet zeggen dat we met criminele jonge-
renbenden zitten. (…) 60, 70% overlastgeven-
de groepen, 20, 30, 35%, hinderlijke groepen 
met dan soms een klein criminele component 
eraan… maar zeker geen criminele jeugd-
bende.” Buurtwerker

Uit onze gegevens blijkt dat de respondenten onder ‘problema-
tische jongerengroepen’ verschillende soorten groepen jongeren 
verstaan: hinderlijke groepen, overlastgevende jongerengroepen, 
alsook delinquente jongerengroepen. De hinderlijke en overlast-
gevende jongerengroepen vormen de hoofdmoot van de ‘gepro-
blematiseerde groepen’. Delinquente jongerengroepen komen 
weinig voor. 



Een jeugdwerker vertelt: “(…) onlangs nog, nog geen maand geleden, 
is er een ontbijt georganiseerd voor alle buurtbewoners en 

de diensten die aanwezig zijn in een bepaalde wijk, naar aan-
leiding van de klachten over kinderen die spelen op de stoep 

met stoepkrijt (…), men was hierover gaan klagen bij de burge-
meester (…). Volgens mij is de tolerantie ten aanzien van de 

jonge gastjes heel sterk aan het verminderen (…).”
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De sociale voorstellingen van 
de Vlaamse professionelen

Aanwezigheid in de publieke ruimte, 
onveiligheidsgevoelens, overlast en gebrekkige 
communicatie

Diverse gedragingen worden door onze respondenten opgege-
ven als problematisch. Voor het problematische karakter van dit 
jeugdgedrag wordt verwezen naar de burger. Het gaat dus om 
gedrag, aldus onze respondenten, dat burgers als hinderlijk of 
overlastgevend percipiëren of ervaren. 

Rondhangen, de vrijetijdsbesteding van de jongeren, de commu-
nicatie van jongeren, geluidshinder, achterlaten van zwerfvuil en 
vandalisme zijn gedragingen die aanleiding geven tot klachtenmel-
dingen van de burger als hinderlijk en overlastgevend. We zetten 
deze activiteiten kort op een rijtje. Hinderlijk gedrag en overlast 
werd door de respondenten steevast gelinkt met hangjongeren, 
het rondhangen van deze jongeren op plekken zoals ‘aan een 
school’, ‘een straathoek’, ‘in een wijk’, ‘op een pleintje’, ‘de stati-
onsbuurt’, ‘portalen van appartementsgebouwen’ worden door 
veel mensen gepercipieerd als hinderlijk of overlastgevende ac-
tiviteiten, en maakt het voorwerp uit van vele klachten van de 
burger. 

“(…) rondhangen met vrienden (…) bv. de jongeren van X, dat zijn 
hangjongeren, die hangen daar rond tussen de blokken. Buurtbewoners 
en zeker buurtbewoners op leeftijd die daar al heel wat jaren wonen, 
vinden dat niet leuk.” Preventiewerker - FG terreinactoren

Het rondhanggedrag gaat regelmatig gepaard met een aantal an-
dere activiteiten en gedragingen die te maken hebben met onder  

andere vrijetijdsbesteding van de jongeren, de wijze waarop jon-
geren communiceren met de burger, geluidshinder, het achterla-
ten van zwerfvuil en vandalisme. Deze gedragingen flirten met de 
tolerantiegrens van de burger, aldus de respondenten. Burgers 
klagen bij gemeentediensten of politie als zij de jongerengroepen 
als problematisch ervaren. De klachten die de burger formuleert 
t.a.v. jongeren(groepen) zouden volgens onze respondenten zijn 
toegenomen. 

Dit is volgens de respondenten te wijten aan: de combinatie van 
een lage tolerantiegrens van de burger, onveiligheidsgevoelens en 
een gebrekkige communicatie tussen de burger en de jongeren. 

De aard van de activiteiten van de jongeren(groep) die door de 
burger als problematisch wordt gepercipieerd, is een duidelijk 
subjectief gegeven. Hetgeen voor de ene persoon als ‘problema-
tisch’ wordt gezien is dit niet steeds voor een ander: “(…) hin-
derlijk en overlastgevend zijn 2 begrippen die een subjectieve beleving 
inhouden. Dus al naargelang hoe de buurt de groep percipieert zullen 
zij in het hinderlijke of overlastgevende terechtkomen (…)”. (Buurt-
werker - FG terreinactoren) 

Hinderlijke en overlastgevende activiteiten worden door de 
respondenten als subjectieve concepten gezien. Maar dit geldt 
eveneens voor ‘criminele activiteiten’. Heel wat kleine criminali-
teit wordt immers niet aangegeven; de burger bepaalt die via zijn 
aangiftebereidheid of er al dan niet rechtsgevolgen verbonden 
zullen zijn aan deze gedragingen.

Volgens de respondenten worden de burgers steeds intoleranter 
wat betreft het gedrag of de activiteiten van kinderen/jongeren, 
met als gevolg dat steeds meer activiteiten van de jongeren door 
de burger als problematisch gelabeld worden.

“(…) niet kunnen verdragen dat er op een pleintje gevoetbald wordt. 
(…) Het lijkt mij een zeer normale reflex van jongeren om te willen 
voetballen.” Politie-inspecteur, FG terreinactoren

Een buurtwerker meldt “(…) de onverdraagbaarheid over de aan-
wezigheid van jongeren in de openbare ruimte begint met kinderen 
van 6 jaar.”

De tolerantie van de burger en de mate waarin deze een ac-
tiviteit van een jongere als problematisch labelt, heeft volgens 
de respondenten naast de activiteit zelf ook te maken met de 
groepsgrootte en de etnische afkomst van de leden van de groep.

“(…) aan het X plein, heb je grote groepen die samentroepen, maar 
daar wordt zelden over geklaagd. (…) Het zijn dat vooral de (witte) 
middenklasse om het zo te zeggen, daar komen heel weinig klachten 
over.” Politie-inspecteur - FG terreinactoren

“(…) een jongere van een doorsnee middenklassengezin die regelma-
tig in de GB iets pikt, en na zoveel keren tegen de lamp loopt, krijgt als 
reactie dat hij zich wel zal beteren. Als een jonger Roma dat doet, dan 
zegt men ‘hij is nu al op het slechte pad, dat komt nooit meer goed”. 
Buurtwerker - interview

“(…) ik denk de oudere mensen in X bang zijn voor een groep van 5 
Marokkanen die op straat staan en minder bang zijn als er 5 blanke 
jongens staan (…)”. Hoofdinspecteur politie - FG leidinggevende

Naast de intolerantie ten aanzien van bepaalde activiteiten, spe-
len de onveiligheidsgevoelens, volgens onze respondenten, 
een minstens even belangrijke rol bij de klachten van de burger 
naar bepaalde jongerengroepen toe. 
“Vanaf het moment dat een volwassene zich bedreigd voelt, terecht 
of niet terecht, wordt de jongere geproblematiseerd.” Preventiewerker 
- FG- terreinactoren

“Ik denk dat wanneer mensen zich wat onveilig gaan voelen, ze sneller 
melding maken van ‘overlast’, en willen dat het stopt.” Straathoekwerker 

- FG - terreinactoren

Er zijn tal van reden waarom mensen zich onveilig 
voelen, aldus de respondenten. Dit kan gaan om een 
algemeen gevoel van onbehagen door een aantal 
maatschappelijke veranderingen, de invloed van een 
aantal politieke partijen en de media op dit gevoel 
van onbehagen. 

Een welzijnswerker verwoordt het als volgt 
“Ik ga een beetje kort door de bocht, 
maar toen is er wel een sfeer ont-
staan in de steden, voornamelijk in 
de grotere steden, een sfeer van 
bang zijn, schrik en angst en verwar-
ring. De toenmalige partij Vlaams 
Blok slaagde er wel in een sfeer te 
creeren. Men wekte de indruk dat 
als je in een stad woont en buiten 
komt uit je voordeur, de kans groot 
is dat er achter je een Turk of een 
Marokkaan staat met een basebal-
lknuppel die op je hoofd slaat. Dat 
werd eigenlijk een algemeen aan-
genomen gevoel in de 19e eeuwse 
gordel rond de stad (…).”



Strafbare
 feiten
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Zich onveilig voelen kan, volgens een jeugdwerker, ook voort-
komen uit de mate van fysieke en sociale kwetsbaarheid van de 
burger in de samenleving, “Oudere mensen zien rondhangen al als 
storend, die zijn daar bang voor en durven niet op straat komen”. De 
respondenten zijn het eens dat verschillende factoren dit verder 
beïnvloedt: de groep(sgrootte), “(…) dat jongeren samentroepen 
(…) voor vele mensen wordt dat als bedreigend ervaren het is een 
groep die daar staat.”, de samenstelling van de groep, “4/5 tieners 
komen bedreigend over voor een volwassene die ze aanspreekt, al-
hoewel het snotneuzen zijn”, en last but not least: het aspect van 
onvoorspelbaarheid, “(…) door het feit dat ze hangen, geen doel 
hebben, percipiëren mensen dat als wachten om misschien wel te 
overvallen”. 

Het gebrek aan communicatie tussen de klager en de jon-
gere en het gevoel van onveiligheid hangt nauw samen. Een buurt-
werker (FG - terreinactoren) beschrijft dit proces als volgt:

“(…) de burger kent ze niet, dus gaat ook niet 
gaan communiceren met die jongeren zelf 
(…), of gaat het niet wagen om die ene die hij 
kent aan te spreken want er hangt een ganse 
groep onbekenden rond. Hij kan die mensen 
niet inschatten, dus hij voelt zich bedreigt door 
wat hij niet kent, want onbekend maakt onbe-
mind. Dat gevoel van bedreiging zorgt dat hij 
eerst naar politie belt voor hij met jongeren in 
contact komt.(…) als jongeren wel een contact 
hebben met de ouderen, dat ontwikkelt zich 
een heel andere perceptie is van diezelfde 
jongeren.”

Een belangrijk punt van duidelijke irritatie of frustratie en dus 
problematisering is de wijze waarop jongeren communiceren 
met de burger.

“(…) groepen (…) die ouders en kinderen (…) lacherig aanspreken 
of uitschelden wat (…) intimiderend is (…) een dominant gebruik van 
de openbare ruimte, waarbij als je die ruimte wil gebruiken erop wordt 
aangesproken geen lid te zijn van die jongerengroep.” Politiecommis-
saris - FG actoren leidinggevenden

De communicatie verloopt meestal via indirecte weg door met-
een een klacht te formuleren naar de politie of de stadsdiensten.
“(…) Er wordt veel te gemakkelijk geklaagd, ze nemen gemakkelijker 
hun telefoon en bellen naar de politie of naar de preventiedienst of 
rechtstreeks naar de burgemeester. Het gevolg is dat er niet meer met 
de jongeren wordt gepraat.” Buurtwerker - FG - terreinactoren

“(…) het is te veel de reactie ‘ik ben als burger ontevreden dus ga ik 
naar het beleid die moet het maar oplossen’. De eigen verantwoorde-
lijkheid in dit verhaal van de burger daar worden geen vragen meer 
over gesteld (…)” Politie-inspecteur - FG- terreinactoren

Wanneer er wel wordt gepraat met de jongeren, dan gebeurt dit 
vaak, volgens de respondenten, op een foute wijze.

“(…) Als ik huisbezoeken doe naar aanleiding van klachten dan vraag 
ik altijd eerst of hij de jongere al heeft aangesproken. Die burger zegt 
dan ‘ik heb uit mijn raam geroepen dat het gedaan moet zijn’. Dat 
werkt niet, als jongere luister je hier niet naar. (…). Er zijn vele inspan-
ningen maar weinig goede communicatie tussen de omgeving en de 
jongeren.” Politie-inspecteur - FG terreinactoren

“(…) die jongeren op straat voelen zich bedreigd door de buurtbewo-
ners, die krijgt de volle lading en leidt tot het omgekeerde.”

Het ontbreken van een constructieve directe communicatie tus-
sen beide partijen en het inschakelen van een derde partij (poli-
tie, preventiewerker, …) die als scheidsrechter fungeert om het 
geschil te beslechten, heeft als gevolg dat de relatie en verstand-
houding tussen deze partijen nog verder vertroebelt geraakt. 

“(…) de buurtbewoners die jongeren zelf niet meer durven aanspre-
ken, de politie bellen, de politie komt, de jongeren hebben zoiets van 
‘wij doen toch niets verkeerd’ en dan zie je dat soms escaleren. Waarbij 
dat je op een gegeven moment nog de vraag kan stellen: wie is nu de 
oorzaak.” Preventiewerker - FG terreinactoren

Deze manier van indirecte communicatie door de burger kan 
werken als rode lap op een stier; de jongeren voelen zich op 
één of andere manier geviseerd waardoor een zij-wij gevoel kan 
groeien tussen de burger en de jongerengroep.

“(…) als ze bij de politie worden geconfronteerd naar aanleiding van 
klachten met buurtbewoners. Het eerste dat ze ook zeggen, waarom 
spreken de mensen niet tegen ons. Ze kunnen dat ook gewoon zeggen, 
en we zullen wel weggaan. Natuurlijk zullen ze dat niet altijd doen. 
Maar dat is vaak ook de eerste reactie van de jongeren, niemand die 
iets zegt, en plots verschijnt de politie, gebeurt een identiteitscontrole 
enz. Met als gevolg dat die jongeren dan een tegendraads gedrag gaan 
stellen.” Buurtwerker - FG - terreinactoren

Niet alleen de verbale communicatie maar ook de non-verbale 
communicatie kan aanleiding geven tot conflicten tussen beide 
partijen.

“Hangjongeren die rondhangen en dan irritant gedrag vertonen, zowel 
naar de burgers toe als ook naar andere jongeren. Bijvoorbeeld in 
portalen gaan staan en mensen die hun eigen appartementsgebouw 
willen binnengaan niet doorlaten” Politie-inspecteur - FG terreinactoren 

Volgens een preventiewerker (FG terreinactoren) gaat dit rond-
hanggedrag dikwijls gepaard met geluidshinder, die de rust van 
burgers verstoort. “Ze zijn laat op straat aanwezig, … het gebruik 
van brommertjes is ook nachtlawaai. (…), (…) luid roepen, hard voet-
ballen,(…) een beetje roepen, een beetje tieren, belleke trek doen.” 
 
Naast lawaaihinder laten de rondhangende jongeren ook afval 
achter, wat opnieuw, volgens de respondenten zou leiden tot 
klachten van de burger. 

“Zij consumeren ook vaak. Dat gaat over pintjes drinken, nootjes eten, 
maar het zwerfvuil dat daarmee gepaard gaat, wordt als hinderlijk 
ervaren door de omwonenden. (…) de zak chips gewoon op de grond 
gooien en de flesjes naast de vuilnisbak gooien (…). Die jongeren die 
ruimen niets op (…) die bestellen pizza’s, die eten hun pizza op die 
dozen, sigarettenpeuken, joints, blikjes worden allemaal op de grond 
gegooid.” (Straathoekwerker - FG terreinactoren)

Problematische jongerengroepen zouden ook, aldus onze res-
pondenten, vandalisme plegen op voorwerpen; het spuiten van 
‘graffiti’ en ‘tags’ maar eveneens het “schoppen tegen verkeerspalen, 
of tegen paaltjes op het voetpad, krassen in een boomschors, (…). 
Eigenlijk vandaliseren ze uit verveling.” Politie-inspecteur - FG terrein-
actoren

Ook dit gedrag zorgt, aldus onze respondenten, voor de nodige 
irritatie bij de burger en kan de aanleiding vormen tot een klacht 
voor overlast.

Strafbare feiten

Naast de activiteiten die volgens onze respondenten vaak door 
de burger als hinderlijk en overlastgevend ervaren worden, wordt 
ook gewezen op de delinquente activiteiten die een minderheid 
van deze jongeren en jongerengroepen zouden plegen. Het gaat, 
aldus de respondenten om een beperkt aantal jongeren van de 
‘harde kern’ die overgaan tot het plegen van misdrijven. Het gaat 
ook veeleer om individuele daders, dan om een groepsgebeuren. 
De misdrijven betreffen voornamelijk druggerelateerde activitei-
ten, diefstal en steaming. 

Het gaat allereerst over jongeren(groepen) die met drugs bezig 
zijn of m.a.w. met druggebruik experimenteren. Het kan zowel 
gaan over het gebruik van softdrugs zoals marihuana, het gebruik 
van harddrugs zoals cocaïne en heroïne; als over het dealen van 
drugs. Het middelengebruik binnen jongerengroepen werd door 
veel respondenten aangehaald. Men is het eens met volgende uit-
spraak:

“Ik denk dat er heel veel gasten cannabis of 
hasjiesj gebruiken. Je hebt er ook altijd een 
paar die een stapje verdergaan en een extra 
goed gevoel willen hebben die zwaardere 
middelen gebruiken. We moeten wel inzien 
dat in een jeugdbeweging je ook altijd gasten 
hebt die veel te veel pinten drinken. Ik denk 
dat er altijd wel subgroepjes zijn die een stap 
verder gaan.” Preventiewerker - FG terreinactoren

De verslavingsproblematiek die voorkomt bij een aantal van deze 
jongeren kan voor enkelen onder hen de drijfveer zijn tot het 
plegen van diefstallen: “(…) een gsm stelen (…) om geld te hebben 
voor drugs.” Maar niet alleen druggerelateerde diefstal komt voor. 
Diefstal o.a. ‘autodiefstal’, ‘fiets stelen’, ‘halskettingen of hand-
tassen worden getrokken’, met of zonder geweld, is een andere 
criminele activiteit die door sommige jongeren(groepen) wordt 
gedaan. Daarnaast wordt er ook nog verwezen naar ‘autoracen’ 
maar ook het cumuleren van andere ‘verkeersinbreuken’ is vol-
gens een aantal respondenten een terugkomende activiteit van 
diverse jongeren(groepen). Ook vechtpartijen zijn, volgens de  



kwetsbare
jongeren en

discriminatie
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respondenten, een populaire bezigheid bij een aantal jongeren-
groepen, het kan hier gaan om vechtpartijen gericht tegen andere 
burgers of (jongeren)groepen of om confrontaties met politie-
diensten. “De politie is daar eens aangevallen, of de politiecombi werd 
bekogeld.” Preventiewerker - FG terreinactoren

Steaming of ook wel beter bekend als ‘afrippen’ is een feno-
meen dat regelmatig door de respondenten werd aangehaald als 
activiteit van een aantal delinquente jongeren(groepen). 

De modus operandi gebruikt door de jongerengroepen bij het 
afrippen werd door een politie-inspecteur beschreven als: “met 
10 man rond een iemand, en onder de groepsdruk durft de jongere 
niet anders dan zijn portefeuille boven te halen en zijn gsm af te 
geven. De Ipod, een GSM: men zondert de persoon even af en vaak 
zonder slag of stoot worden ze afgegeven” (…) “groepen gasten die 
andere mensen gewoon lastigvallen (…) of leeftijdsgenoten (…)”.

Het stigmatiseren van rondhangen

De respondenten hebben zowel tijdens de interviews als tijdens 
de gesprekken binnen de focusgroepen verwezen naar mogelijke 
oorzaken van het gedrag van jongeren. Het gaat dus om elemen-
ten die volgens deze respondenten het fenomeen van problema-
tische jongeren groepen verklaren. Ondanks de complexiteit van 
dit fenomeen, blijken respondenten het opmerkelijk vaak eens te 
zijn over de oorzaken. Ze zijn van mening dat de oorzaken voor 
het starten met hinderlijke en overlastgevende activiteiten vaak 
ook de oorzaken zijn om dan in een latere fase over te gaan tot 
het plegen van criminele activiteiten. 

Oorzaken die aan de grondslag liggen van het ‘geproblematiseer-
de gedrag’ van jongerengroepen kunnen niet beperkt worden tot 
risicofactoren verbonden aan de jongere binnen de jongeren-
groep. Het verhaal is volgens onze respondenten veel complexer 
dan dat. Naast mogelijke individuele risicofactoren zijn, aldus de 
respondenten, ook maatschappelijke factoren van belang in het 
verklaren van het ‘geproblematiseerde’ gedrag. Tot slot wijzen de 
respondenten ook op de burger zelf. Daarom kozen we voor de 
term ‘geproblematiseerd gedrag’ van de jongeren eerder dan te 
spreken over ‘probleemgedrag’. Zoals uit eerder geciteerd on-
derzoek blijkt spelen de burger en de samenleving een cruciale 
rol bij het labelen van een bepaald gedrag als ‘problematisch’. 
M.a.w. het gedrag is of de activiteiten als dusdanig zijn niet pro-
blematisch, maar worden wel als dusdanig gepercipieerd. 

Deze drie dimensies, namelijk het verhaal van de jongere zelf, 
de maatschappelijke factoren en het verhaal van de burger en 
samenleving zijn essentieel om een genuanceerd antwoord te 
kunnen geven op de vraag: Waarom een jongeren(groep) nu juist 
‘problematisch’ wordt.

Van belang is dat respondenten wijzen op de problematische jon-
gerengroepen als een constructie en hoe moeilijk het dan wel is 
om de jongere zelf daarin niet te verliezen.

“(…) wat we vaak zien is dat vanuit het beleids-
matig niveau de jongere als een fenomeen 
wordt gezien, en dan wordt het veel moeilij-
ker om te werken met een fenomeen, als ge 
de jongere er achter vergeet. Terwijl dat het 
ook heel logisch kan zijn als je vanuit een 
jongere vertrekt.” Buurtwerker - FG terreinactoren

 
Een oorzaak die werd aangehaald als de meest evidente en ge-
kende oorzaak is het samenkomen in groep; hetgeen ook een 
zeer normaal verschijnsel is bij jongeren. Volgens een politiecom-
missaris heeft “(…) iedereen (…) de neiging om zich te groeperen, 
volwassenen, senioren en ook jongeren”. Dit gedrag is dan ook abso-
luut niet zo vreemd als soms wordt gedacht. Jongeren willen nu 
eenmaal met ‘vrienden’ samenkomen in een groep, deze groep is 
voor hen immers een ontmoetingsplaats.

 “(…) waarom komen ze in een groep samen? Vooral omdat ze elkaar 
willen ontmoeten. We spreken nu over de problematische dingen, maar 
ondanks het feit dat er in een groep bepaalde problemen kunnen ont-
staan, is ‘het ontmoeten’ de eerste hoofdreden. Ze willen elkaar zien, 
niet alleen zijn, anderen ontmoeten. Dit is misschien de meest simpele 
oorzaak, maar dat is ook wel degene waar een beetje te snel over 
wordt gegaan. Jongeren willen elkaar ontmoeten en elkaar ontmoeten 
in de openbare ruimte. (…)” Politie-inspecteur - FG terreinactoren

Het gedrag in groepsverband dat misschien als hinderlijk, over-
lastgevend of crimineel wordt gezien door de burger en/of de 
samenleving, is dikwijls louter experimenteergedrag. Jongeren 
testen spelenderwijze hun grenzen uit, dit kan voor de buitenwe-
reld gezien worden als ‘problematisch’ maar het is eigenlijk een 
gedrag dat hoort bij het opgroeien van jongeren. 

“(…) het fenomeen rondhangen is denk ik heel normaal, het is zelfs 
gezond (…) voor jongeren om te experimenteren (…) het is het ver-
kennen van de individualiteit van iemand […] experimenteren met 
andere rollenpatronen, wat sociaal aanvaardbaar is en wat niet dat 
hoort bij dat rondhangen in publieke ruimten.” Politie-inspecteur - FG 
terreinactoren

In de voorgaande uitspraken van de professionelen wordt voor-
namelijk het als hinderlijke en overlastgevende gedrag beschouwd 
als ‘normale activiteiten van jongeren’ maar men mag niet verge-
ten dat het bij criminele activiteiten, zoals winkeldiefstal, ook om 
een jeugdzonde kan gaan. Volgens de respondenten is het moge-
lijk dat de jongere even van het rechte pad is afgeleden, op latere 
leeftijd terug de draad opneemt en deze jeugdzonde(s) achter 
zich laat. 

“(…) we hebben er hier ook een aantal die hier komen op hun 16 
jaar met een zwaar feit en soms eerste feit. En vaak blijft het bij die 
jongeren bij die ene misstap of misschien nog eens een diefstal in die 
periode erna, maar dat gaat niet over een lange grote criminele car-
rière. Dat is ook eigen aan jeugdcriminaliteit; 80% dooft vanzelf uit.” 
Politie-inspecteur - FG terreinactoren

Een aanzienlijk deel van de respondenten geeft aan dat de jonge-
ren vaak in groepsverband puur uit tijdverdrijf of verveling activi-
teiten gaan doen die voor hinder of overlast zorgen bij de burger.

“(…) groeperingen van gasten die vaak ook samenkomen omdat er 
niets is op maat van hen, uit verveling, er is geen pleintje waar ze op 
hun gemak kunnen voetballen. Is er wel een pleintje dan worden ze 
daar weggejaagd door de buurtbewoners en door de politie. Er worden 
borden gehangen, […] het klassieke voorbeeld hier in X, een pleintje 
midden in de stad waar het verboden is te voetballen. Als jonge gast 
krijg je dan het gevoel niet welkom te zijn, je eigen ding niet te mogen 
doen en dan denk ik dat je automatisch dingen gaat doen die echt niet 
kunnen vaak ook uit verveling” Preventiewerker - FG terreinactoren

De jongeren vervelen zich omwille van het gebrek aan vrijetijds-
besteding. Op dit gegeven komen we uitgebreid terug als we het 
hebben over de maatschappelijke factoren die een rol spelen bij 
de totstandkoming van het als problematisch gepercipieerde ge-
drag.

Maatschappelijk kwetsbare jongeren en slach-
toffers van discriminatie 

Gelinkt aan voorgaande is ook het toekomstperspectief van jon-
geren. Volgens de professionelen is dit een belangrijke oorzaak 
van veel overlast- en/of delinquent gedrag van jongeren, namelijk 
het ontbreken van een toekomstperspectief. Perspectief-
loosheid, echt perspectiefloosheid gaat vaak hand in hand met 
de sociaaleconomische positie die deze jongeren of hun familie 
innemen in de maatschappij. Jongeren die zich op dat gebied in 
een kwetsbare positie bevinden hebben het moeilijker om niet 
te verglijden in activiteiten die als ‘problematisch’ gepercipieerd 
worden. 

Een preventiewerker meldde in de interviews: “(…) hier op straat 
loopt het vol van Belgische jongeren tussen de 18 en 25 jaar die niet 
weten wat te doen, die geen werk hebben, die nauwelijks een oplei-
ding hebben, die al 10 keer uit hun huis zijn gezet omdat ze het niet 
kunnen betalen en die onderling en zeer lastige strijd voeren. En die 
kunnen op niets terugvallen.”

De migratiegolven van de voorbije decennia, hebben tot gevolg 
dat een steeds groter wordende groep van mensen, waaronder 
jongeren, in een maatschappelijke kwetsbare positie terechtkomen 
waarvan het toekomstperspectief niet bepaald rooskleurig is.

Een politie-inspecteur (FG- terreinactoren) stelt dat “(…) de 
groepen die er nu zijn met door de nieuwe migratiegolven, daar maak 
ik mij veel zorgen over. Het gaat over jongeren tussen 14 en 26 jaar  
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maar ook jonger, die niet of weinig naar school gaan, die geen verblijfs-
statuut hebben…. Die ‘s morgens opstaan en die niet weten waar ze 
‘s avonds gaan slapen of niet weten wat ze die dag gaan eten of hoe 
daar aan geraken. Die dolen rond in de stad, om 9 u ‘s avonds, om 10 
u ‘s avonds, om 2 u ‘s nachts, om 5 u ‘s morgens, om 11 u in de voor-
middag.” Het gevolg is, aldus onze respondenten, dat “je met een 
complete generatie zit die niets heeft, die hier nooit iets zal hebben. 
Wiens situatie beter is omdat ze hier niet geconfronteerd worden met 
geweld. Maar die wel blootgesteld worden aan de verlokkingen van de 
stad, het rondhangen, ontluikende seksualiteit bij veel van die jongeren, 
dope, alcohol, enz.. Dan zien wij soms uitspattingen bij die jongeren. 
En we hebben hier het ergste nog niet van gezien, ik maak me echt 
zorgen over die groep”.

Volgens heel wat respondenten verliezen deze jongeren zonder 
toekomstperspectief ook hun binding met de samenleving. 
Het zich één voelen of onderdeel voelen van deze samenleving 
weerhoudt individuen er meestal van om gedrag te stellen dat 
niet door de beugel kan, deze protectieve factor ontbreekt bij 
deze groepen waardoor de kans tot het stellen van activiteiten 
die als problematisch worden gezien vergroot.

“Eigenlijk is binding het fundament; als iemand geen binding heeft 
met de reguliere samenleving ontstaan er problemen.” Jeugdwerker 
- interview

Veel migranten komen, volgens een coördinator straathoekwerk 
(FG - leidinggevende), uit vroegere oorlogsgebieden: “Kosovaren, 
allerhande mensen uit de voormalige Balkan, heel veel Bulgaren en 
Slovaken ook, (…) Afghanen”, en vestigen zich vaak in de grootste-
den waar ze geconfronteerd worden met de verlokkingen van 
de stad. Deze groepen, aldus de respondenten, die in een zeer 
precaire sociaal economische positie verkeren, weinig of geen 
toekomstperspectieven hebben (ze spreken de taal niet, zijn vaak 
weinig geschoold, …) en nauwelijks binding ervaren met België, 
lopen een groot risico om toe te geven aan de ‘verlokkingen van 
de stad’ omdat ze niet de middelen hebben om op een legitieme 
manier aan de verwachtingen van onze samenleving te voldoen.

Naast de maatschappelijke kwetsbare positie waarin deze groe-
pen zitten, merkten de respondenten op dat deze jongeren door 
hun oorlogsverleden vaak een ander normatief kader hanteren 
in het bijzonder wat het gebruik van geweld betreft. Het gebruik 
van geweld krijgt bij deze groepen een andere betekenis en de 
drempel om het te gebruiken is laag.

“(…) de recente migratie-inwoners zijn er dikwijls mensen die naar 
hier komen die zwaar getraumatiseerd zijn, en die zacht uitgedrukt 
er andere omgangsvormen op nahouden. Ze kijken ook anders kijken 
naar geweld. (…) mensen waarbij geweld een andere definitie heeft, 
of vooral een andere morele definitie heeft (…)” Politie-inspecteur - FG 
terreinactoren

 “(…) een serieus probleem dat zijn jongeren die uit oorlogsgebied 
komen. (…) gasten die uit bv. uit ex-Joegoslavië komen, (…) ze heb-
ben de oorlog misschien zelf niet meer meegemaakt maar worden 
wel opgevoed door een getraumatiseerde generatie. Zo zijn er ook 
jongeren uit bepaalde delen van zwart-Afrika die als kindsoldaat in 
het leger hebben gezeten. Er zijn er heel wat uit gezinnen die vreselijke 
dingen hebben meegemaakt (…) jongeren uit Somalië, Afghanen en 
Pakistanen.” Straathoekwerker - interview

Volgens onze respondenten zijn er ook jongeren die omwille van 
de oorlogssituatie dagelijks geconfronteerd werden met ernstige 
geweldsituaties. Zij komen “uit criminele families” of alleszins 
waar een intergenerationele kloof is. De voorbeeldfunctie van de 
oudere broers, zussen en ouders spelen, aldus de respondenten, 
een belangrijke rol in de socialisatie van jongeren.

“En sommige families zitten volledig in het drugsmilieu, van de bompa 
tot het achterkleinkind. (…) Een jongere van zo een jaar of 14 (…) 
samen met de broer van 20 die een diploma heeft en geen werk en 
de broer van 22 die geen diploma heeft maar wel illegaal werkt en die 
veel geld verdient (…).” Preventiewerker - FG terreinactoren

Naast de binding met de samenleving missen deze jongeren, vol-
gens de respondenten ook een binding met hun directe omge-
ving of hebben ze veeleer een problematische binding met hun 
directe omgeving.

“Iets wat we bij al die jongeren tegenkomen - of het nu een Kroaat, 
Bulgaar, Roma of Belgische jongere, is het gebrek aan of een moeilijke 
binding. Als je met die jongeren praat die domme dingen doen en 
vraagt wie ze rond zich hebben dan noemen ze wat gasten en een 
hele resem van hulpverleners die met hen bezig zijn. Maar een echte 
binding met hun onmiddellijke omgeving hebben ze niet, laat staan dat 
ze een binding hebben met een groter geheel, een netwerk van een 
samenleving of een wijk. Als ze een binding hebben, dan is die dikwijls 
conflictueus.” Politie-inspecteur - FG terreinactoren

Het stellen van als problematisch gepercipieerd gedrag kan vol-
gens een groot deel van de respondenten worden verklaard vanuit 
financiële motieven. Ondanks een gebrek aan een toekomst-
perspectief - vanwege de sociaaleconomische positie waarin som-
mige groepen zich bevinden - worden de jongeren toch geconfron-
teerd met de verwachtingen die de samenleving hen oplegt. Deze 
verwachtingen hebben vooral te maken met consumeren en het 
etaleren van materiële rijkdom. Volgens onze respondenten, zullen 
groepen die niet de mogelijkheid hebben om deel te nemen aan 
deze consumptie op een legale manier, trachten om op een illegale 
manier aan deze verwachtingen te voldoen.

“Ik denk dat veel van die jongeren (…) heel materialistisch ingesteld 
zijn (…) Wat willen jongeren? Geld, een mooie auto, (…) het zichtbare 
vertoon van veel geld (…) dat is de oude anomietheorie van Merton. 
Je merkt het duidelijk: in onze samenleving moet je succesvol zijn, je 

moet mooi zijn, je moet een Iphone, een Ipad, een grote auto, twee hui-
zen hebben, op vakantie gaan. En dan volg je deeltijdsonderwijs waar 
je zelfs nog geen stageplaatsen vindt, geen werkplaatsen en denkt hoe 
ga ik dat realiseren? En dan kan je niet anders dan het op een ander 
manier proberen te bereiken(…)” Preventiewerker - FG terreinactoren

Zoals we reeds voorheen hebben aangehaald zijn de toleran-
tiegrens en de onveiligheidsgevoelens van de burger zeer sterk 
verbonden met de etnische samenstelling van de jongerengroep 
die als problematisch worden ervaren. Doordat burgers zich ten 
aanzien van bepaalde jongerengroepen intoleranter opstellen en 
deze groepen bij de burger onveiligheidsgevoelens oproepen, 
wordt het gedrag van deze groepen sneller als problematisch 
gelabeld, zelfs al gaat het op zich om activiteiten die objectief 
gezien redelijk onschuldig zijn (o.a. rondhangen, voetballen, …). 
Deze groepen die vaak al uit de ‘markt van welzijn en geluk’ val-
len, omwille van hun vaak zwakke sociaaleconomische positie, 
voelen zich op deze manier gestigmatiseerd en opnieuw uitge-
sloten door de maatschappij ‘voelen zich daardoor zwaar gepakt 
en misbegrepen’. 

Een jeugdwerker (interview) getuigt over de manier waarop jon-
geren dagdagelijks geconfronteerd worden met negatieve er-
varingen en uitsluiting in allerhande instanties:

“Om een voorbeeld te geven: met een van 
de jongeren zijn we op zoek sinds maart 
naar een woning, een, studio, kamer, ap-
partement. Tot en met september hebben 
we inmiddels 452 immo contacten ge-
had, dit wil zeggen effectief appartemen-
ten of studio’s bekeken. En nog steeds 
hebben we niets voor hem gevonden. Je 
zou voor minder als jongere zeggen ‘ik 
geef het nu op’. Het zijn al die kwesties 
die er voor zorgen dat ze het geloof in 
de maatschappelijke instanties en al de 
rest overboord gooien. Ergens kan ik dat 
snappen. Als ze op een jaar tijd honder-
den sollicitaties achter de rug hebben, 
en iedere keer te horen krijgen ‘net niet’. 
Dan denk ik dat ik het persoonlijk veel 
rapper zou opgegeven hebben. Hoed af 
voor degenen die er nog altijd voor blij-
ven gaan. Ik meen dat echt.”
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Vanuit het gedeelde gevoel van uitsluiting zullen deze jongeren 
zich vinden en vanuit hun ‘kwaadheid’ en ‘frustratie’ in bepaalde 
gevallen solidair optreden.

 “(…) jongeren die deel uit maken een maatschappelijke minderheids-
groep en dan ook nergens terecht kunnen gaan sneller groeperen 
op het moment dat er zich iets voordoet, waar dat die ongelijkheid 
terzake doet. Bijvoorbeeld als ze op X rondhangen en de politie stelt 
zich daar repressief en afstandelijk op dan ik mij zo voorstellen dat 30 
jongeren die geen bende zijn plotseling een collectief geviseerde vijand 
zien. Maar ze zijn niet georganiseerd ze vinden elkaar in een soort van 
gedeelde ongelijkheid, of een soort van onrechtvaardige behandeling 
en vormen op dat moment een groep.” Preventiewerker - interview

De uitsluiting gebeurt niet alleen door de maatschappij zelf. Door 
de respondenten werd meermaals gewag gemaakt van een on-
derlinge concurrentiestrijd en uitsluiting tussen de verschillende 
kwetsbare groepen onderling.
 
“(…) de Turkse gemeenschap gebruikt de Bulgaren voor in de prosti-
tutie maar ook voor de vleesindustrie. De misbruikten vinden dat zeer 
erg, ook de jongeren.”

Daar waar vroeger tijdens de eerste migratiegolven nog een ze-
kere vorm van solidariteit bestond tussen een aantal groepen, 
is deze solidariteit door de economische crisis zeer sterk afge-
nomen naar de nieuwe migranten, waardoor deze groepen nog 
meer geïsoleerd staan in de samenleving.

“(…) toen de Turkse en Marokkaanse gemeenschap hier aankwam, 
zelfs de tweede generatie die al eens over de schreef gingen, (…) 
had je nog een draagvlak van mensen die interculturaliteit belangrijk 
vonden en alles deed om die mensen te begrijpen, om de jongeren te 
begrijpen. Nu wordt er zelfs geen moeite meer genomen om die jon-
geren te begrijpen. Zeker als het om de Roma gaat, (…) die zijn nog 
altijd op zoek naar een onderkomen, en nergens worden toegelaten.” 
Jeugdwerker - interview

De stigmatisering, discriminatie en uitsluiting van deze groepen 
en het gevoel van frustratie en kwaadheid dat hiermee gepaard 
gaat bij deze jongeren, zorgt volgens de respondenten voor een 
zeer ontplofbare situatie in de toekomst.

“Ik vind dat zeer verbazing-
wekkend eerlijk gezegd dat 

niet meer van die jongeren  
zich organiseren.(…) Ik 

denk dat er heel veel ver-
borgen frustratie zit, die een 

rol kan spelen als er zich 
plotseling een situatie 

voordoet.”

Naast bovenstaande oorzaken wordt nog gewezen op de proble-
matiek van verslaving én psychiatrische stoornissen. Zo vinden 
een aantal activiteiten, volgens de respondenten, hun drijfveer in 
de verslavingsproblematiek van de jongeren of de psychiatrische 
problematiek.

“(…) ik hoor van het straathoekwerk van X dat er een toename is 
van jongeren die kampen met een drugsproblematiek maar ook met 
psychische problemen, zware problemen” Politie-inspecteur - FG ter-
reinactoren 

De gezinssituatie waarin de jongere opgroeit, kan zeer be-
palend zijn voor de keuzes inzake grensoverschrijdend gedrag. 
We hebben eerder besproken dat de sociaaleconomische situ-
atie waarin een jongere zich bevindt, bepalend is voor zijn toe-
komstbeeld. “(…) en de meeste zijn vooral Marokkaanse jongeren, 
ze zien van dat de helft van hun oudere broers, neven werkloos zijn, 
hebben zelf ook geen uitzicht op werk, vaak werkloze vaders, en le-
ven dus in een zeer slechte sociaaleconomische positie” en zijn of 
haar binding met de samenleving. Op deze wijze wordt de kans 
groter dat deze jongeren hun toevlucht zoeken tot activiteiten 
die als problematisch aanzien worden: “jongeren (…) die niet het 
sociaaleconomische vangnet of startpunt hebben waarvan anderen 
kunnen starten (…)”. Deze zwakke sociaaleconomische positie 
veruitwendigt zich op verschillende domeinen, zoals op het ge-
bied van huisvesting.

“(…) kleine behuizing, weinig publieke ruimte, zorgen ervoor dat jon-
geren die uiteraard in hun vrije tijd onder vrienden willen zijn, dat 
niet kunnen doen. Ze gaan vaak hangen, in grotere groepen aanwezig 
zijn, op plaatsen die ook voor andere bewoners toegankelijk zijn, zoals 
pleinen, speelpleinen (…) grote gezinnen met een beperkt inkomen 
wonen zeer klein, waardoor jongeren ook gedwongen worden om meer 
buiten te spelen, omdat er nu eenmaal niet genoeg plaats is om te 
spelen in een klein huis met een groot gezin.” Preventiewerker - FG 
terreinactoren

De thuis- en opvoedingssituatie van de jongere werd herhaal-
delijk door de respondenten aangekaart als mogelijke verklaring 
voor diens ‘probleemgedrag’: “Ik denk dat het ook heel veel met de 
opvoeding thuis te maken heeft. De vraag is wat ze meekrijgen aan 
waarden en normen.” en “(…) hebben de ouders nu ook nog tijd voor 
hun kinderen, willen ze er tijd insteken? Je hebt nu playstation en tv 
en de ouders zeggen gemakkelijk toe dat ze erop spelen of tv kijken.” 
De afwezigheid van een vaderfiguur bij de opvoeding van de jon-
geren lijkt volgens veel respondenten de oorzaak van het pro-
bleemgedrag dat de jongeren stellen.

“Los van eenoudergezinnen of nieuw samengestelde gezinnen, ook bij 
traditionele gezinnen is het vooral heel vaak het ontbreken van een 
sterke vaderfiguur. Zelfs al is dat een traditioneel samengesteld gezin 
kan de vader ook meer tijd in het café of in het kantoor doorbrengen  

dan thuis. (…) Maar zeker bij eenoudergezinnen; mama’s alleen met 
jongens (…) met alle respect voor de mama’s, maar dat is niet van-
zelfsprekend.”

“(…) alleenstaande moeders (…) maar misschien is eigenlijk de af-
wezige vader nog een betere term. Het valt mij enorm hard op hoe af-
wezig de vader is in de opvoedingssituatie van heel veel kinderen. Die 
zit dan ‘s avonds in de vzw of in het café of ze zijn gescheiden (…). 
Die alleenstaande moeders hebben het volgens mij vreselijk moeilijk 
(…) Je ziet daar bij die alleenstaande moeders heel veel problemen 
die te maken hebben met huwelijksmigratie. Heel veel van de moeders 
spreken geen Nederlands, leven heel geïsoleerd, hebben geen sociaal 
netwerk, zijn blij dat wij op een huisbezoek komen.” Preventiewerker 
- FG terreinactoren

De afwezigheid van een vaderfiguur betekent dan ook dat de 
opvoeding voornamelijk gedragen wordt door de moeder binnen 
het gezin, wat uiteraard een zeer grote draagkracht vergt van 
deze persoon. Een politie-inspecteur legt de dynamiek uit: 
“(…) dat aan het ouderlijk gezag toch wel wat schort bij veel van die 
jongeren. Dat is niet altijd uit onwil. Dat hoor je uit de verhalen van 
moeders die het niet meer zien zitten en wanhopig vragen wat ze met 
de jongere moeten aanvangen. Dat komt veel terug. Dus de gezinssitu-
atie en de draagkracht en de daadkracht van de ouders en van de 
familie spelen een belangrijke rol.” 



pleinen als 
opvangplaatsen
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Het verhaal van een politie-inspecteur illustreert dit zeer duide-
lijk: (…) wij hebben meegemaakt dat op een vrijdagmiddag om 4 uur 
of om 5 uur een moeder naar ons belde [dienst integrale veiligheid] 
om te melden dat ze een probleem had en of we op huisbezoek 
konden langskomen (…) Die had 2 zoontjes 8 en 9 jaar, die kereltjes 
waren verschrikkelijk onbeschoft. (…) Ze zijn er compleet ongeïnteres-
seerd komen bijzitten, en na een half uur zei die van 9 jaar ‘ik ben hier 
weg, ga buiten spelen’ en stond op (…). (…) Toen de moeder vroeg 
wat ze gingen doen, kreeg ze als antwoord ‘moeder gij moet de afwas 
doen’ en liepen naar buiten. (…)”

De respondenten hebben meermaals gewezen op het gebruik 
van de openbare ruimte als een alternatieve vorm van kinderop-
vang. Op deze manier komen kinderen op zeer jonge leeftijd in 
aanraking met de straatcultuur en met alle gevaren die hiermee 
gepaard gaan.

“(…) we maken regelmatig mee, zeker in schoolvakanties, dat de plei-
nen de kinderopvangplaatsen zijn. Dus dat kinderen ‘s morgens op plei-
nen in X worden afgezet en ‘s avonds worden opgehaald. Die kinderen 
zijn dan heel de dag op dat plein. Ik vrees dat dat niet echt een ideale 
opvoedingssituatie is voor jonge kinderen.” Straathoekwerker - FG ter-
reinactoren

Dit verhaal wordt bevestigd door een politie-inspecteur: 

“(…) wat je wel merkt is dat die jongeren daar worden afgezet of 
naar daar komen of een gsm bijhebben en door thuis of door de 
mama - want het zijn heel dikwijls eenoudergezinnen- gebeld worden 
wanneer ze moeten thuis komen. (…) Wat merken veel van die men-
sen dat ‘s morgens bij het begin van de speel-
straat er een hoop kinderen komen, daar heel 
de dag daar blijven, maar geen eten bij hebben, 
en natuurlijk ook naar het toilet moeten gaan. 
Je krijgt mama’s, in de meeste gevallen, die bij 
ons komen en zeggen ‘ik heb die kinderen dan 
maar bij mij binnen gepakt en samen met 
mijn kinderen eten gegeven, ik heb ze naar 
het toilet laten gaan’. Je merkt dat ze afko-
men op dat georganiseerd aanbod, maar zon-
der de minste begeleiding, en dat gaat over 
kleine jongens en meisjes. Op zich doen die 
niets fout, maar je merkt dat ze niet begeleid, 
afzakken naar iets dat georganiseerd wordt.” 
en door een straathoekwerker: “(…) wat 
je ook vaak ziet is (…) dat ouders aan hun 
kinderen zeggen ‘neem je jongere broer en 
zusjes (…) mee naar buiten’, maar eenmaal 
in de publieke ruimte gaat die jongere naar 
zijn leeftijdsgenoten, terwijl die jongere kin-
deren rondhangen zonder toezicht, en daar  

ook vaak grensoverschrijdend gedrag vertonen, bv voetballen en over 
straat lopen om de bal te pakken wat voor sommige mensen al sto-
rend is. De idee dat er geen toezicht is, dat stoort nog meer mensen.”

Volgens onze respondenten is de confrontatie van jongeren op 
zeer jonge leeftijd met geweld, dikwijls intrafamiliaal geweld 
of geweld als onderdeel van het dagdagelijkse leven een belang-
rijk element ter verklaring van problematisch gedrag. Immers, 
volgens de respondenten, zal na verloop van tijd geweld als een 
normaal gegeven worden beschouwd, waardoor de norm van 
een geweldloos bestaan volledig vervaagd.

“(…) zeer veer geweld thuis, dat is echt hun 
cliche bij wijze van spreken. Als ik met mijn 
jongeren groepsgesprekken heb over ge-
weld, dan is er bijna geen van hen die aan-
geeft niet thuis slaag te hebben gehad. Als 
ik een discussie heb met een jongere (…) 
en ik zeg: ‘De manier waarop jij je gedraagt 
tegenover mij komt mij wel agressief over’, 
dan zegt die: ‘agressief? Agressief dat is 
toch niet agressief, als mijn vader thuiskomt 
van het café pakt die de tv en smijt die naar 
mij. Dat is agressief’. De manier waarop de 
jongeren dat begrip invullen dat is 
heel anders.” 
Straathoekwerker - FG terreinactoren

Identiteitsconstructie
 
Tot slot verwijzen respondenten ook naar de groepsdruk of ‘peer 
pressure’. Deze groepsdruk zou, aldus de respondenten een gro-
te rol spelen in het gedrag dat jongeren stellen in groep. 

“(…) imago en groepsdruk, je reputatie en je straatreputatie, je wil geen 
watje zijn, je wil erbij horen. Dat is een hele belangrijke factor (…)”

“Het klopt dat je zoiets hebt als die eigen identiteit, die individuele 
identiteit, en dat die inderdaad helemaal anders is dan die groepsiden-
titeit. Je gaat veel vlugger over de grens omdat je ook niet meer op de 
verantwoordelijkheid van een individu kunt wijzen.”

Volgens de respondenten zijn het voornamelijk de oudere jonge-
ren “(…) de voorbeelden van oudere gasten die daar rondhangen, de 
manier waarop die jongeren zien hoe dat alles in de buurt daar gaat, 
dat het niet echt van die aard is om hier een goed leven te gaan op 
te bouwen, (…) en dat leidt dan tot een grotere groepsdruk die vaak 
misbruikt wordt door oudere gasten om jongere gasten mee te trek-
ken in dingen die ze misschien wel eerst niet zouden willen, maar toch 
ook ergens wel, want ze zien die oudere gasten, die hebben dikwijls al 
spullen, die hebben een zeker respect in de buurt, dus de stap om die 
overstap te maken is snel gemaakt (…)” en/of de jongeren met de 
meeste geproblematiseerde activiteiten op hun kerfstok die het 
meeste invloed hebben op de overige groepsleden.

Ontoereikend structureel aanbod

Vrijetijdsbesteding

Tot slot hebben respondenten gewezen op het belang van maat-
schappelijke factoren die een invloed zouden hebben op het 
gedrag van (problematische) jongerengroepen. Zo is het huidige 
vrijetijdaanbod volgens de respondenten ontoereikend en/of niet 
op maat van alle jongeren, waardoor een heleboel jongeren uit de 
boot vallen. Deze jongeren vullen hun vrijetijd vooral op een niet 
gestructureerde manier in, zoals uiteraard door rond te hangen. 

“(…) Voor sommige gasten in de buurt is er ook gewoon niks of vinden 
ze toch niet makkelijk meer aansluiting. (…)” Straathoekwerker - FG 
terreinactoren

Een jeugdwerker stelt: “(…) in de stad zagen wij toen vooral Turkse, 
Marokkaanse, een handvol Belgische jongeren die niet de weg vonden 
naar ofwel naar jeugdhuis, ofwel niet naar het klassieke jeugdwerk, 
ondanks vele pogingen die er genomen zijn bv. door het klassieke 
jeugdwerk, maar dat slaagt en sloeg niet aan.”

Het gestructureerde vrijetijdsaanbod kent volgens onze respon-
denten tenminste twee knelpunten: het is ontoereikend en is niet 
op maat van alle jongerengroepen. Zo ziet men in bepaalde wij-
ken en buurten voor bepaalde jongerengroepen geen of een zeer 
gering aanbod qua vrije tijd. 

“(…) de jongeren waar ik mee werk, ook Marokkaanse jongeren, in 
verschillende wijken die vragen niets anders: ‘Zou er hier een jeugdhuis 
in onze wijk kunnen komen’. Er is in geen enkele wijk een jeugdhuis. Er 
is wel een kinderwerking en een jongerenwerking maar van 16 jaar is 
er niets. Jongeren hebben zelf al initiatief genomen om met de jeugd-
dienst te gaan praten. Ze hebben voorgesteld die in de buurt van het X 
station te openen maar met dat idee werd niets mee gedaan; er werd 
een parking van gemaakt..” Straathoekwerker - FG- terreinactoren
 
De jongeren die geen toegang vinden tot het gestructureerde 
jeugdaanbod, zijn genoodzaakt zich te wenden tot andere vor-
men van vrijetijdsbesteding. Het probleem stelt zich echter op-
nieuw bij deze populaire vormen van vrijetijdsbesteding zoals 
cafébezoek, fuiven of cinema. Immers, deze jongeren vinden hier 
vaak ook geen aansluiting bij of toegang tot, wegens bijvoorbeeld 
de financiële kost van deze activiteiten. 

“Ik denk dat die publieke ruimte vooral gebruikt wordt door de jon-
geren, door de mensen die nergens in het commerciële circuit terecht 
kunnen. Op het pleintje verzamelen de jongeren die niet op café kun-
nen gaan, die daar hun blikjes komen opdrinken, de jongeren die daar 
tijd doorbrengen omdat ze niet naar een sportclub kunnen gaan. (…)” 
Preventiewerker - FG terreinactoren



Skateboard 500 euro
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Met de jongeren waar er wel vrijetijdsmogelijkheden voor-
handen zijn, vinden deze jongeren zeer moeilijk aansluiting, 
aldus onze respondenten, omdat er een aantal drempels 
zijn die het toetreden tot deze organisaties bemoeilijken of 
afremmen. In theorie stellen deze aanbieders hun deuren 
open voor een brede waaier aan jongerengroepen, maar in 
de praktijk blijft dit toch vaak gericht op één jongerengroep 
namelijk jongeren van allochtone afkomst geboren in een 
doorsnee middenklassengezin: “je hebt een paar jeugdhuizen 
maar dat is voor de middenklasse (…).”, “(…) er is zeer goed 
jeugdwerk voor de middenklasse, (…) waarbij dat ouders netjes 
om 5 voor 2 de kinderen komen afzetten, om 5 na 5 de kinderen 
komen ophalen.”

“(…) waarom trekken jeugdbewegingen zo 
weinig nieuwkomers aan? Ik heb col-
lega’s hier van Marokkaanse afkomst 
wiens kinderen wel naar de scouts gaan. 
Heeft dat dan te maken met het feit dat 
die mensen op en top in onze midden-
klassencultuur zitten (…) een deel van 
die niet middenklassers, van die lagere 
klassen, vindt daar geen aansluiting (…).”
Welzijnswerker - interviews

Het is uiteraard niet de bedoeling van deze organisaties om 
zich enkel op deze ‘middenklasse’ jongeren te richten, maar 
vaak ervaren de jongeren die niet tot deze groep behoren 
een aantal drempels, die hen ervan weerhouden in te gaan 
op het bestaande vrijetijdsaanbod. Deze drempels zorgen 
ervoor dat organisaties en verenigingen aansluiting missen bij 
een aantal jongerengroepen. 

Een aantal drempels zitten als het ware verankert in het 
huidige vrijetijdsaanbod:
Ten eerste, het aanbod van de vrijetijdsbesteding en de 
wijze waarop dit georganiseerd wordt vormt op zich 
een drempel. Vele jongeren(groepen) vinden eenvoudigweg 
geen aansluiting bij bepaalde activiteiten en op de wijze waar-
op deze activiteiten georganiseerd worden.

Het vrijetijdsaanbod is vaak zeer gestructureerd, de activi-
teiten zijn bij voorbaat bepaald, het verloop is strikt afgelijnd, 
“een keer per week ga je naar het koor, je begint om 2 uur en je 
stopt om 5 uur, maar om 3 uur toekomen en om 4 uur weggaan 
dat is uitgesloten (…)”, het instappen in een gestructureerde 
vrijetijdsbesteding vereist van de jongere een zwaar engage-
ment. Men moet zich als jongere engageren om gedurende 
langere tijd die ene activiteit op voorhand vastgelegde tijd-
stippen uit te oefenen. Doet men dit niet dan heeft dit ook 
consequenties voor de jongere. Een buurtwerker illustreert 
dit op volgende wijze:

“(…) Als je, in de scouts (…) een maand niet geweest bent, hebt je 
heel veel gemist van de sociale dynamieken. Het pestgedrag bijvoor-
beeld zal zich vaak op de persoon richten die het minst sterkst staat in 
de groep, jongeren die niet altijd kunnen komen en het financieel moei-
lijk hebben. Die vallen dan buiten de groep, en zullen, als er groeps-
momenten zijn, sneller geviseerd kunnen worden. Jongeren zoeken zelf 
een klimaat dat comfortabel is voor hen.” 

Dit gestructureerde aanbod komt niet tegemoet aan de noden 
van een heel aantal jongeren, jongeren willen zelf kunnen kiezen 
op welke momenten ze welke activiteiten kunnen uitoefenen 
“(…) als zij dan een keer niet kunnen komen, en dat kan ook om 
familiale oorzaken of andere sociale verplichtingen zijn, willen ze ook 
niet het slachtoffer zijn van het feit dat ze eruit gevallen zijn.”

Ten tweede, zijn er vaak financiële drempels (betalen van lid-
geld, het materiaal om de activiteit te kunnen uitoefenen, ver-
voerskosten, …) verbonden aan de vrijetijdsbesteding, waardoor 
jongeren uit maatschappelijke kwetsbare milieus niet zullen deel-
nemen aan activiteiten of zich niet zullen inschrijven in een ver-
eniging omdat dat financieel niet haalbaar is. 

Een straathoekwerker stelt dat: “alle speelpleintjes (…) speelter-
reinen, de ruimte waar jongeren naartoe kunnen (…) staan dat vol 
met ramps, (…) als je geen skateboard hebt van 500 euro kan je er 
bijna niets gaan doen.(…) een echte leer-experimenteerruimte, of de 
rondhangruimte waar deze jongeren zo naar snakken is er niet meer, 
die is er dan wel thuis op kamers en in hoogbouw (…).”

“(…) jongeren kunnen niet altijd komen, financieel gezien, de activiteit 
is te duur, ze raken niet ter plaatse omdat ze geen geld hebben voor 
de bus (…)” Buurtwerker - interviews

Ten derde, spelen er tevens culturele en religieuze drempels. 
De activiteiten die georganiseerd worden door vele organisaties 
en verenigingen zijn zoals eerder gezegd vaak gericht op ‘alloch-
tone middenklassers’, sommige (neven)activiteiten botsen dan 
ook met de culturele achtergrond en religieuze overtuiging van 
bepaalde groepen jongeren. Het feit dat deze jongerengroepen 
niet altijd kunnen deelnemen aan alle activiteiten maakt dat ze 
meer risico lopen om uitgesloten te worden door de andere 
groepsleden. 

Niet alleen de jongeren zelf ervaren dit gevoel van uitsluiting, 
aldus onze respondenten. Ook familieleden die jongeren komen 
ondersteunen bij hun sportactiviteit worden geconfronteerd met 
dit gevoel van ‘uit de boot te vallen’ waardoor het ook voor hen 
een drempel wordt om de activiteiten van hun kinderen te (blij-
ven) stimuleren.

“(…) in sportclubs is dat een groot probleem, hun werking draait vaak 
op de vertering in de kantine. Een Belgische vader komt naar zijn kind 
kijken en verteert er 5 pintjes of 5 cola’s en brengt dus geld binnen. 
Een Marokkaanse vader zal misschien 1 cola drinken, blijft niet plak-
ken in de kantine. Ze hebben het geld niet en drinken bovendien geen 
alcohol. Ze storen zich als bepaalde mensen jolig worden van de vele 
pintjes en veel lawaai maken. Het is een cultuurverschil en dat botst. 
(…)” Preventiewerker - FG - terreinactoren

Ten vierde, aldus de respondenten, worden vele verenigingen 
en organisaties onvoldoende ondersteund in het werken 
met bepaalde kwetsbare jongeren die extra aandacht en begelei-
ding nodig hebben bij het uitoefenen van hun vrijetijdsbesteding. 

“(…) in de sport is de drempel heel hoog (…) omdat die sportclubs een grens trekken die 
trouwens begrijpelijk is. Maar de jongeren hebben vaak de vaardigheden niet om 
binnen zo een club goed te functioneren, de ouders zijn ook niet altijd betrokken […] 
een aantal sportclubs, die zich in het verleden wel hebben opengesteld, hebben er soms 
een zware tol voor betaald. Ik ken een voetbalclub met enkel nog een eerste ploeg en 
een reserveploeg maar geen jeugdploegen meer (…) De druk van een overdaad aan 
jongeren die niet de traditie hadden en de trainers en begeleiders die dat niet aan-
konden, een slecht beleid daarrond, te weinig ondersteuning vanuit de stad, …

(…) En dan heb je in bepaalde wijken geen toegankelijke laagdrempelige voetbalclubs 
meer. Terwijl voetbal iets is waar we onze jongeren kunnen toe stimuleren. Anderzijds 
zie je ook vaak dat de meeste van onze jongeren ooit wel in een club gezeten hebben 
maar een serieuze faalervaring hebben opgedaan. Het ligt niet altijd aan de club, ze 
komen er vaak binnen met een gebrek aan een hele reeks vaardigheden, voelen zich 
snel aangevallen, en als ze op de bank moeten zitten willen ze niet meer meedoen (…).” 
Politie-inspecteur - FG terreinactoren
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Onderwijs

Zeer veel jongeren die ‘problematisch’ gedrag stellen doen het 
niet zo goed op school, aldus de respondenten: “Onderwijs, de 
meesten hadden wel een latrelatie met onderwijs en met de school 
(…).” Voornamelijk de nieuwe migratiejongeren zijn ook hier, 
volgens een jeugdwerker (interview) een extra kwetsbare groep, 
“(…) de hogere instroom kijk maar naar de nieuwe EU, (…) de taal 
(…), vergt ook andere inspanningen, waardoor dat bepaalde jongeren 
spijbelen, niet naar school gaan, of school minder belangrijk ervaren 
omdat ze toch niet meer mee zijn. Je krijgt een ‘drop out effect’. En die 
hangen dan ook ‘s nachts rond, ze brossen toch (…).”. 

Bepaalde scholen blijken volgens de respondenten een trekpleis-
ter voor groepen van jongeren die extra kwetsbaar zijn, waar-
door bepaalde scholen echte ‘concentratiescholen’ worden, “(…) 
en dan gaat het niet over welk kleurtje van jongeren dat je daar ziet 
maar wel om welke sociaaleconomische klasse vertegenwoordigd is”. 
Bepaalde wijken waar de scholen bestaan uit een verzameling 
leerlingen uit maatschappelijke kwetsbare groepen hebben vaak 
onvoldoende ondersteuning om met die ‘concentraties aan pro-
blematieken’ om te gaan. Volgens een straathoekwerker is het 
ook voor de leerkrachten binnen deze scholen is dit een pedago-
gische uitdaging, “(…) ik denk dat het veel gevraagd is voor mensen, 
(…) leerkrachten waarvan eigenlijk verwacht wordt dat leerstof wordt 
overgebracht. Maar in veel scholen zijn ze vooral bezig te proberen de 
groep een beetje werkbaar te houden, wat natuurlijk de kwaliteit van 
de overgebrachte leerstof niet altijd ten goede komt dus. (…)”

In deze wijken hebben de bewoners voor hun kinderen “niet de 
keuze (…) tussen een goede en een minder goede school (…).” Dit 
heeft uiteraard effect op het opleidingsniveau van deze jongeren. 
Op deze manier krijgt men te maken met “(…) een heel aantal 
van die jongeren die voldoende intelligentie hebben, maar onvoldoende 
kansen in het onderwijs of hun kansen niet genoeg grijpen. Soms om-
dat ze er niet gestimuleerd worden, of op een bepaald moment in hun 
apenjaren slecht gedrag stellen. Vooral voor Marokkaanse jongeren 
wordt snel de redenering gevoerd: ‘oké, zet hem maar naar beroeps, 
zet hem maar zo snel mogelijk naar deeltijds’. En dan ontstaat een 
heel negatieve spiraal, want (…) 1 op 3 van die jongeren heeft maar 
een werkplaats, ze gaan maar 2 dagen per week naar school.” Buurt-
werker - FG - terreinactoren

De lage scholingsgraad van deze jongeren heeft een impact op 
hun vooruitzichten en keuzes voor de toekomst.

“Veel mensen die de kans hebben gekregen om te bestuderen heb-
ben een zeker perspectief voor de toekomst. Mensen die niet deze 
mogelijkheid hebben gehad, zien hun kansen op een goede toekomst 
slinken (…). Iemand die studeerde, later een goede baan en hoge inko-
mensten verwerft, kan zijn droomvilla bouwen. Anderen willen dit ook, 
maar hebben echter niet de mogelijkheid, en zullen aan de hand van 
misdrijven hetzelfde statuut proberen te verwerven dan die mensen 
die door iedereen worden bewondert.”

Institutionele maatschappelijke reactie

Ook de maatschappelijke reactie zelf heeft, aldus de responden-
ten, een effect op het gedrag van jongerengroepen. De maat-
schappelijke reacties en de beleidskeuzes van verschillende acto-
ren inzake de aanpak van veiligheids- en criminaliteitsproblemen 
in het algemeen en de aanpak van problematische jongerengroe-
pen in het bijzonder kunnen perverse effecten sorteren. 

De ontwikkeling van stadsvernieuwingsprojecten en het cre-
eren van ‘safety bubbles’ in de stad werden door een aantal 
respondenten aangegrepen als voorbeeld. De meeste stadsver-
nieuwingsprojecten zijn erop gericht om de schaarsheid van de 
openbare ruimte optimaal te gebruiken en multifunctioneel in 
te zetten. Bij deze stadsvernieuwingsprojecten wil men tevens 
inspelen op de veiligheidsproblemen in de stad door infrastructu-
rele aanpassingen door te voeren en als het ware ‘safety bubbles’ 
binnen de stad te creëren.

“(…) Vroeger kon je rondhangen op straat, nu kan 
dat nog nauwelijks. Ik ga een voorbeeld geven, 
de heraanleg van de X markt, (…) een van de 
meest opmerkelijk de dingen is dat bijvoorbeeld 
alle bankjes waar je gewoon kan zitten of liggen 
zijn weggehaald. (…) stedenbouwkundig (…) 
worden mensen die ogenschijnlijk geen functie 
hebben in de stad, dus geen consument zijn of 
geen toerist (…) eigenlijk ontraden om rond te 
hangen in de stad. (…) alle parkjes hebben lage 
begroeiing gekregen, je kan niets meer doen 

zonder dat je gezien wordt, (…) alles 
is zichtbaar geworden, overal staat er 
verlichting (…).”
Straathoekwerker - interview

“(…) het shoppingcentrum X is een 
‘safety bubble’. (…) Het loopt vol van 
security, regelmatige patrouilles van 
politie, stadswachten. Vroeger deden 
ze nog patrouilles in de buitenwijken, 
tot in de verste uithoeken van de stad, 
nu wordt alles ingezet op het centrum.” 
Commissaris wijkwerking - FG leidinggevende

“(…) na een heropwaardering van een 
pleintje moet dat schoon zijn, en de be-
delaar moet van die bank, de jongeren 
moeten daar niet rondhangen. Kijk naar 
de inzet van politie in het centrum, het 
centrum moet overlastvrij gemaakt wor-
den, dus dat gebeurt met zware repres-
sie binnen het centrum (…).” 
Welzijnswerker - interview

Deze stadsvernieuwingsprojecten en ‘safety bubbles’ hebben als 
gevolg dat de activiteiten van de jongeren zich zullen verplaatsen 
naar plaatsen waar minder toezicht is en er zal een stadsvlucht 
ontstaan van deze jongeren naar de stadsrand. “We zien een stads-
vlucht van jongeren zeker 18,19,20 jarigen naar randgemeenten X, 
waar je die safety bubble niet hebt (…).” Jeugdwerker - interview

Op deze manier wordt het probleem niet opgelost maar ver-
schoven van de steden naar de randgebieden waar minder omka-
dering aanwezig is om deze problemen op te lossen. 

Niet alleen de perverse effecten van bepaalde beleidsingrepen 
kunnen medeverantwoordelijk zijn voor de activiteiten die als 
problematisch aangemerkt worden, ook structurele problemen, 
zoals een tekort aan omkadering van actoren werkzaam binnen 
bepaalde beleidsdomeinen, kunnen dit in de hand werken. De 
respondenten somden een aantal van deze beleidsdomeinen 
op. 

Een eerste beleidsdomein is justitie. Door een nijpend perso-
neelstekort binnen een aantal diensten werkzaam binnen justi-
tie, o.a.: het (jeugd)parket, “Op parketniveau, zijn ze (…) onderbe-
mand.”, binnen de (jeugd)rechtbank, “We hebben nu opnieuw acht 
jeugdrechters, een hele tijd waren dat er slechts zes”, kunnen deze 
actoren de werklast niet meer aan, deze werkdruk heeft gevolgen 
op de werking van de diensten. Om met deze werkdruk om te 
gaan dient men, volgens een politie-inspecteur (FG - terreinac-
toren) immers te anticiperen op nieuwe bijkomende werklast, 
dit kan enerzijds door in te grijpen in de instroom van dossiers 
“(…) (op parketniveau) heerst de regel (…) uitstroom maximalise-
ren en instroom minimaliseren, dat is een ongeschreven wet. (…)” of 
door anderzijds af te kalven op de huidige dienstverlening “(…) 
normaal heeft een jongere recht op een consulent vanaf dat hij in de 
jeugdrechtbank komt. (…) als je de eerste keer een MOF feit pleegt in 
X krijg je geen consulent, want ze kunnen de werklast niet aan. Wan-
neer krijgen ze een consulent? (…) als wij signaleren (…) dat het toch 
wel nodig is om het traject (…) goed te laten lopen.” Dit is duidelijk 
geen goede zaak wanneer men jeugdcriminaliteit wil aanpakken, 
door de instroom te beperken heerst er bij jongeren immers: 
“(…) het gevoel van straffeloosheid, ze kunnen mij niks maken (…)”.

Volgens zowel politie, welzijnswerkers als preventiewerkers is 
binnen de (jeugd)rechtbank niet alleen het tekort aan personeel 
een heet hangijzer, maar ook de beperkte keuzemogelijkheid van 
de (jeugd)rechter in het opleggen van een maatregel (of een straf 
wanneer het om een meerderjarige gaat), omwille van de be-
perkte plaatsen in de gemeenschapsinstellingen (of gevangenissen 
bij meerderjarigen.) Met als gevolg dat de (jeugdrechter) bij het 
opleggen van een maatregel (of straffen bij meerderjarigen) zeer 
sterk gestuurd wordt door de beschikbare opvangplaatsen, en 
zijn vrijheid verliest om een maatregel op te leggen die ingegeven 
is vanuit de noden van de jongere. 
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“(…) ze moeten jongeren weer op straat laten lopen die eigenlijk 
problematisch zijn. (…) Sommige jongeren die niet in Everberg raken 
en weer op straat lopen, zijn gevaarlijk, zijn effectief normloos. (…)”
Straathoekwerker - interview

Ook dat is allerminst een goede zaak, jongeren kunnen ook hier 
het gevoel van straffeloosheid ervaren of net het gevoel hebben 
dat de opgelegde maatregel lijkt op Russische roulette, zeer sterk 
afhankelijk van de rechter zelf en de beschikbare plaatsen. 

“(…) die kerels van 23, 24 jaar die lachen de politie gewoon uit. (…) 
die weten goed genoeg dat er straffeloosheid is in onze samenleving. 
Straffen onder een jaar worden niet uitgevoerd. Gevangenisstraffen 
onder 3 jaar die worden omgezet in een enkelband, en dan komen 
de jongeren op wachtlijsten van maanden tot een jaar voor een enkel-
band. (…).” Jeugdwerker - interview

Ook een tekort aan nazorg werd door verscheidene responden-
ten aangehaald als knelpunt in de justitiële aanpak.

Een tweede beleidsdomein dat de actoren aanhalen is dat van 
preventie en welzijn. Niet alleen de actoren binnen justitie, 
maar ook de actoren binnen de preventie en welzijnssector wor-
den geconfronteerd met een aantal structurele problemen die 
hun werking hypothekeert.

Een steeds terugkomend probleem dat aangehaald werd door 
de respondenten zijn de opgelegde subsidie- en evaluatiecriteria 
waarvan de diensten binnen deze sector financieel afhankelijk 
zijn om te overleven. Deze criteria waarop hun financiering ge-
baseerd is, zijn zeer moeilijk haalbaar, omdat ze te weinig afge-
stemd zijn op de realiteit in deze sector. De sectoren binnen de 
preventie/welzijnssector uit financiële overwegingen verleid om 
zich te richten tot doelgroepen die makkelijker werkbaar en op 
die manier ook registreerbaar zijn, met als gevolg dat de moei-
lijkere groepen minder en minder aandacht zullen krijgen bin-
nen deze sector. Een zeer negatieve tendens waardoor bepaalde 
jongeren(groepen) enkel beroep kunnen doen op een zeer be-
perkt opvangnet van preventiewerkers en hulpverleners en dan 
ook voor een groot stuk in de kou staan.

“(…) een plaatsing kan zeker zijn effect hebben, maar een 
jongere twee maanden wegsteken en geen andere maatregelen 
nemen heeft meestal geen zin en soms komen ze er nog erger 
uit. Het plaatsen van de jongeren is soms goed maar er moet 

een vorming aan worden gekoppeld of een intensieve thuis-
begeleiding en daar ontbreekt het nog aan.”
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Waals gewest

De professionelen van het WAALS 
GEWEST en jongerengroepen
Na de bevindingen van de Brusselse en Vlaamse actoren te hebben besproken, richten we ons op de 
resultaten van de actoren werkzaam in het Waals Gewest, waarbij we hetzelfde schema hanteren. 

Eerste overzicht op basis van de vragenlijsten

Net zoals bij het samenstellen van de focusgroepen met acto-
ren uit het Brussels Gewest, vormden we twee gespreksgroepen 
bestaande uit actoren die werken in Waalse steden. De eerste 
focusgroep bracht acht coördinatoren en leidinggevenden samen, 
die zeven verschillende organisaties vertegenwoordigden in de 
steden Charleroi, La Louvière, Luik, Bergen, Seraing en Verviers. 
De groep bestond uit twee preventieambtenaren, een bemid-
delaar bij een preventiedienst, een directeur van een vereniging 
uit de vrijwillige hulpverlening en vier hogere politiefunctiona-
rissen (een hoofdinspecteur en politiecommissarissen) van de 
afdelingen ‘lokale recherche’, ‘interventie’ en ‘beheer en opera-
tionele ondersteuning’. We wijzen erop dat de commissaris van 
de dienst ‘interventie’ aanvankelijk niet was toegewezen aan een 
gespreksgroep, maar dat hij een collega verving die verhinderd 
was. Wat betreft de groep terrein professionelen ging het om 
zeven actoren afkomstig uit vijf verschillende organisaties actief 
in de steden Charleroi, La Louvière en Luik. We wijzen erop dat 
de avond voor de focusgroep zou plaatsvinden een heel aantal 
gesprekspartners heeft afgezegd. Zo was voorzien dat er acto-
ren werkzaam in Seraing en Bergen aanwezig waren, net zoals 
politie actoren uit de stad Luik. De gespreksgroep bestond dus 
uit mensen van een preventiedienst (bemiddelaars, opvoeders), 
wijkagenten en een opvoeder bij een vereniging uit de vrijwillige 
hulpverlening.1

De door de coördinatoren geïdentificeerde groepen bestaan 
meestal uit meer dan tien jongeren, hoewel dit aantal volgens de 
terreinactoren veel variabeler kan zijn. De leeftijden kunnen ook 
erg verschillen. Niettemin wijzen twee actoren erop dat het in 
hoofdzaak gaat om jongeren van 17-18 jaar. 

1  We ontvingen 17 vragenlijsten van de coördinatoren en leidinggevenden, 
of iets meer dan 2 type groepen geïdentificeerd per organisatie. Wat betreft 
de Waalse actoren op het terrein, deze hebben 12 vragenlijsten ingevuld, of 
eenzelfde gemiddelde als werd vastgesteld bij de groep coördinatoren.

De gerapporteerde structuren verschillen ook sterk. Niettemin 
is een zeker leiderschap binnen de groep een kenmerkend ele-
ment. Wat betreft de stabiliteit van de groepen in de tijd leggen 
de coördinatoren meer de nadruk op groepen zonder stabiliteit, 
terwijl het omgekeerde zich voordoet bij de terreinactoren.

De groepen zijn doorgaans relatief toegankelijk, ondanks het feit 
dat er hier grote verschillen kunnen bestaan tussen groepen. De 
diverse banden tussen de leden verschillen eveneens, maar in 
essentie gaat het vriendschappelijke of territoriale banden. De 
homogeniteit uit zich in hoofdzaak op het vlak van masculiniteit. 
Enkel bij een kleine minderheid werd etnische afkomst als funda-
ment geïdentificeerd. 

De coördinatoren melden dat ordeverstoring de collectieve be-
zigheid is die het frequentst voorkomt, gevolgd door kleinere cri-
minaliteit, sport- activiteiten en vrijetijdsactiviteiten. Niettemin 
worden deze vormen van criminaliteit vaak geassocieerd met 
publieke overlast. De actoren werkzaam op het terrein maken 
eveneens gewag van sport en vrije tijd, publieke overlast, en klei-
nere criminaliteitsvormen. Er werden ons twee gevallen gemeld 
van zware criminaliteit en een geval van drugshandel. 

Zoals we al eerder vermeldden, heeft deze informatie enkel tot 
doel de diversificatie in jongerengroepen aan te tonen waarmee 
de actoren geconfronteerd worden. We zijn echter ver verwij-
derd van een gedegen kwantitatief onderzoek. De verschillende 
aantallen die gecommuniceerd worden, mogen enkel worden ge-
interpreteerd rekening houdend met hun representativiteit.



bij Waalse actoren

Sociale constructies
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De sociale constructies 
bij Waalse actoren

Criminaliteit, overlast en de publieke ruimte

Zodra we ons toelegden op de sociale constructie van dit feno-
meen stelden we vast dat er een polarisatie bestaat tussen twee 
soorten geïdentificeerde groepen. Hoewel een meerderheid van 
de Waalse professionelen de groepen linkt aan ordeverstoring, 
beweerden de Luikse politie-inspecteurs dat de groepen waar-
mee zij werden geconfronteerd vooral een criminaliteitspro-
bleem vormden door het plegen van gewelddadige overvallen.2 

2 Zie supra ‘De Luikse ‘stadsbendes’, een politionele aanpak’.

“Zij gaan hun buren niet echt lastigvallen. Bij ons plegen ze overvallen 
met geweld en garagediefstallen. Wij moeten ons geen zorgen maken 
dat ze buren storen of vuilnisbakken vernielen.” Politie-inspecteur - FG 
coördinatoren/leidinggevenden

Deze tegenstellingen leverden ons kostbare gegevens op. Zo re-
ageerden bepaalde gesprekspartners door te stellen dat groepen 
die met zware criminaliteit te maken zouden hebben, niet duide-
lijk zichtbaar waren in de publieke ruimte. 

“Bij ons zijn de bendes betrokken in de zware criminaliteit niet zicht-
baar in de publieke ruimte. Je ziet ze niet.” Preventieambtenaar - FG 
coördinatoren/leidinggevenden

Deze elementen leren ons dat de sociale reactie van deze dien-
sten onmiskenbaar verbonden is met zichtbaarheid van de bendes 
in de publieke ruimte. We namen zelf ook deel aan de gesprekken 
over de aanwezigheid van jongerengroepen in de publieke ruimte. 
Een meerderheid van de actoren betreurt de interactie die te-
genwoordig over dit onderwerp plaatsvindt. 

“Ik geloof dat er ook een verschil is met 40-50 
jaar geleden, of nog niet zo lang geleden, 
leefde men veel meer op straat. ‘s Avonds 
was het gebruikelijk dat de mensen op 
straat op het trottoir zaten en met elkaar 
een praatje maakten, terwijl de jongeren 
een beetje verderop samen zaten. (…) De 
perceptie van het publiek over samen-
scholende jongeren is ook geëvolueerd. 
Het heeft eerst en vooral te maken met de 
omgeving waar het zich afspeelt (…) er zijn 
woonwijken waar er iets andere mensen 
wonen, in rustigere en vreedzamere buurten. 
(…) waar er 20-25 jongeren op het gemeente- 
plein kunnen samenkomen, waar ze dan 
praten niemand storen (…) en als er dan al 
mensen uit hun raam kijken, zeggen ze ‘ah, 
de zoon van die en die is er, die jongere’. 
Diegenen die in een buurt dichter bij het 
centrum wonen, die kijkt… ‘Er zijn er veel die 
ik nog nooit heb gezien, in mijn straat, voor 
mijn appartementsgebouw’. (…)” Politiecommissaris 
- FG leidinggevenden

“Afgezien van het generatieconflict, investeren de mensen niet meer in 
de publieke ruimte zoals men dat vroeger deed. Sinds het ontstaan van 
de mediamaatschappij, sinds de komst van de televisie en ontwikke-
ling van nieuwe technologieën, brengt men meer tijd binnenshuis door. 
Thuis zoekt men comfort, creëert men een soort luchtbel en investeert 
men niet meer in de publieke ruimte.” Straathoekwerker in de vrijwillige 
hulpverlening - FG terreinactoren

Tijdens de gesprekken met de professionelen wordt vooral de 
huidige investering in de publieke ruimte in vraag gesteld. Het 
samenscholen van jongeren in de publieke ruimte kan bedreigend 
overkomen en dat is vooral zo in de meest kwetsbare, minder 
residentiële wijken. “De publieke ruimte is meer een arena waar 

diverse hedendaagse vormen van wanorde plaats hebben - toene-
mende sociale ongelijkheid, interpersoonlijke problemen en conflicten, 
verbale en fysieke bedreiging, spontane revoltes - en wordt vooral ge-
zien als de ‘jungle’ waar er strafbare feiten worden gepleegd en burger-
lijke ongehoorzaamheid heerst” (Nagels, Rea, 2007, p. 112). 

Hubert beklemtoont dat “het voor de ene vooral gaat om zich op 
te sluiten in een privéruimte. (…) Voor de anderen gaat het, bij gebrek 
aan privaat eigendom, om het insluiten van de eigen privéruimte in de 
openbare ruimte. (…) Wanneer omwonenden een beroep doen op de 
ordediensten om jongerengroepen te verjagen, draait het weldegelijk 
om bevestiging of het claimen van een bepaalde aanwezigheid in de 
publieke ruimte, via de openbare ordediensten. Het positioneren in 
de publiek ruimte wordt zo een lokaal beleidspunt. Het is niet enkel 
als een ‘geprivatiseerd’ gewild goed maar het wordt zo ook een poli-
tiek punt van erkenning en positionering op ‘macroniveau’ (dat lokaal 
gemaakt wordt), en een uiting van klassenstructuren, de situatie op de 
arbeidsmarkt en socio-economische kwetsbaarheid” (2000, p. 66-67).

De Waalse actoren melden ons over het algemeen problemen 
met overlast. 

“In X heeft men vooral te maken met groepen, samenscholingen, (…) 
dus jongeren, die de oorzaak zijn van de overlast (…) en dat in de 
wijken, in de winkelstraten (…). Dat is nogal storend voor de brave 
burgers die naar de stad komen.” Politiecommissaris - FG coördinato-
ren/leidinggevenden

“Kleine problemen binnen de wijk zoals u zegt, bij ons zijn het eerder 
personen die aan de rand van de stad tumult maken, drinken. (…)” 
Politiecommissaris - FG coördinatoren/leidinggevenden
 
In het algemeen is het een onveiligheidsgevoel dat aan de basis 
ligt van de tussenkomsten van de verschillende diensten.

“Ik denk ook dat de samenscholingen die als problematisch worden 
ervaren samenscholingen zijn waarvoor er een beroep wordt gedaan 
op de autoriteiten. De burgers voelen zich onveilig, ze praten onder 
elkaar (…) maar het gaat niet altijd om een stadsbende. In X zijn er 
georganiseerde jongerengroepen, die men bendes zou kunnen noemen 
en ernstige illegale activiteiten ondernemen, maar de meerderheid be-
treft jongeren die de bevolking storen.” Bemiddelaar bij een preventie-
dienst - FG terreinactoren

“Wat de mensen vooral stoort, is de overlast (…). Wanneer je er dan 
de politiecijfers op nakijkt, blijkt het niet zo erg te zijn gesteld met 
die criminaliteit.” Opvoeder bij een preventiedienst - FG terreinactoren

Men vertrouwt ons overigens toe dat naast overlast de geïdenti-
ficeerde groepen jongeren ook criminele feiten plegen wanneer 
de gelegenheid zich voordoet. 
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“Men gaat verzamelen op een plaats, simpelweg om samen te komen, 
of om wat te gaan wandelen en dan lopen ze langs een winkel waar 
de kassa goed bereikbaar is of waar er net twee of drie klanten met 
grote tassen buitenkomen. (…) ze zitten op een bank en eentje heeft 
plots een idee. Tiens, ik heb net een oudje gezien dat op een bank zat, 
kom mee. In feite was dat niet voorzien. (…) Maar de reden voor de 
samenscholing was niet om feiten te gaan plegen. (…).” Politiecommis-
saris - FG coördinatoren/leidinggevenden

“Het is nauw verbonden met overlast, het leven, intergeneratiecon-
flicten. De ouderen mopperen op de jongeren, dus de jongeren doen 
er alles aan om dat beeld te bevestigen. Het gaat vooral om kleine 
criminaliteit en zoals we daarstraks zeiden, de gelegenheid maakt de 
dief. Gewoon een goeie gelegenheid.” Directeur van een vereniging uit 
de vrijwillige hulpverlening - FG coördinatoren/leidinggevenden

Deze actoren onderschrijven het idee dat criminaliteit de groep 
niet structureert, een stelling die al vaak werd verdedigd door 
verschillende onderzoekers zoals Ph. Robert en P. Lascoumes of 
M. Esterle-Hedibel.

Als het aankomt op het benoemen van jongerengroepen ver-
kiezen de deelnemers allen een heel andere definitie voor een 
‘stadsbende’. Dit begrip dekt in ieder geval altijd een meer ge-
structureerd aspect dan de notie ‘jongerengroepen ‘, en wordt 
eerder geassocieerd met een criminele bende. Tezelfdertijd 
zijn ze van oordeel dat ze niet geconfronteerd worden met dit 
type van structuur en lijken ze het begrip van een zogeheten 
‘gangoorlog’ die zou bestaan in Brussel af te doen als een my-
the, waarbij ze verwijzen naar de Verenigde Staten. Deze vast-
stellingen verschillen enigszins van de realiteit geschetst door de 
gerechtelijke brigade van Luik. Zij legden de nadruk op het niet-
gestructureerde karakter van de stadsbendes, die zich meestal 
vormen rond enkele charismatische leiders. We dienen eraan te 
herinneren dat de term ‘stadsbendes’ werd officieel ingevoerd 
door een omzendbrief van het Brusselse parket en geldt enkel als 
een juridisch instrument. Het is een lokaal instrument dat werd 
‘geëxporteerd’, zoals een Brusselse agent beklemtoont. Men kan 
alleen maar vaststellen dat andere gerechtelijke diensten zich die 
term hebben toegeëigend, zonder dat er aan de initiële criteria 
van de omzendbrief wordt voldaan. 

“Ik denk dat een stadsbende een bepaalde 
structuur heeft. In X is dat in de kiem gesmoord, 

omdat er een snelle interventie is gebeurd. Bij ons 
bestaat dat niet.” 

Straathoekwerker bij een preventiedienst - FG terreinactoren

“Brussel blijft de referentie voor al die mensen. 
In de provincie hebben ze de indruk dat het in 

Brussel veel meer gestructureerd is dan bij ons.”
Hoofdinspecteur - FG coördinatoren/leidinggevenden

“Voor mij is een stadsbende een groep jongeren die te veel naar de 
Amerikaanse televisie hebben gekeken. Die Amerikaanse bendes met 
hun rapmuziek, grote auto’s waaruit reggae loeit, grote blaffels, dat is 
hier mijn wijk, je komt er niet in.” Wijkagent - FG terreinactoren

Constructivistische interpretaties

Terwijl de resultaten verworven uit de gegevens van de Brusselse 
actoren worden bevestigd, benadrukken de Waalse actoren het 
belang van de sociale reactie bij het definiëren van de catego-
rieën. In deze context zijn de uitspraken van een wijkagent over 
het arbitraire karakter van het categoriseren zeer onthullend.

“Jongeren die langskwamen om wat te kopen om een joint te rollen, 
werden geïdentificeerd als leden van een stadsbende. Tot op vandaag 
zijn er jongeren die me op kantoor komen zeggen ‘weet u dat uw 
collega’s van de overkant (interventieploegen) me zeggen dat ik deel 
uitmaak van een stadsbende’.” Wijkagent - FG terreinactoren

Echter, die manier van categoriseren beperkt zich niet tot de 
ordediensten. Elke actor is vatbaar om op een zeker moment 
geen onderscheid meer te maken en bepaalde personen tot een 
aantal kenmerken te reduceren. De professionelen zijn zich hier-
van terdege bewust: 

“Personen van een bepaalde leeftijd veralgemenen snel. Mensen van 
60 jaar of ouder hebben dat 30 of 40 jaar geleden nooit gekend en 
dat stoort hen. De 101 krijgt oproepen met beschrijvingen van situa-
ties die te gek zijn voor woorden en als men er dan naartoe gaat, wel, 
dan is er niets aan de hand. Er is - zeker in Charleroi - sprake van een 
enorm generatieconflict. Ik zie dit al 20 jaar. (…) De mensen veral-
gemenen. Men ziet tien zwarten op een bank zitten en dat worden 
dan drugsdealers, ze zijn er zich niet van bewust dat ze dit doen.” 
Wijkagent - FG terreinactoren

De uitspraken van een preventieambtenaar stellen ons in staat 
om opnieuw de relevantie van de constructivistische stellingen 
te benadrukken die we uitwerken in het deel gewijd aan de Brus-
selse actoren.

“Een groep kan eenvoudigweg gevormd worden op basis van een 
klacht. Iemand is bijvoorbeeld gaan klagen bij de burgemeester en 
zo komt die klacht op de agenda, de politie komt tussen beiden en 
identificeert en op dat moment wordt de zaak officieel behandeld. Het 
is interessant om te zien hoe een groep soms kan ontstaan enkel op 
basis van een klacht. Soms is die klacht gerechtvaardigd omwille van 
overlast.” Preventieambtenaar - FG leidinggevenden

Deze uitspraken scheppen een duidelijk beeld van de interactie 
die kan leiden tot de erkenning van een als problematisch erva-
ren groep. Wat dit laatste betreft, dit wordt nooit op voorhand 
bepaald en komt altijd voort uit een definitie opgelegd door ex-
terne factoren. M. Spector en J. I. Kitsuse (1987, p. 75-76) heb-
ben aangetoond dat sociale problemen altijd het product zijn van 
bepaalde categorieën gevormd door het overheidsapparaat of 
professionelen, waarbij de aandacht op deze categorieën wordt 
gelegd. Al deze overwegingen brengen ons ertoe te onderstrepen 
dat de term ‘jongerenbende’ of ‘groep probleemjongeren’ wordt 
geconstrueerd.

Een commissaris legt ons uit hoe politiewerk op zich een ‘bende’ 
doen ontstaan. 

“Op een bepaald moment is die lijst samen-
gesteld. (…) je hebt de databank van het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken… als de 
ene en de andere samen zien in Antwerpen, 
en die ene maakt deel uit van een bende, linkt 
men die andere aan de bende. Uiteindelijk 
hadden we 225-230 namen. Dan zeiden 

we stop, het is gedaan, alle jongeren 
van X zouden erin zitten. Dat is geen 
bende, dat lijkt op de duur nergens 
naar, dus beter ermee stoppen (…) 
Want uiteindelijk waren bij het buiten 
komen na een feestje waren er vier 
gasten en een jongere uit een bende, 
zij werden gecontroleerd door de 
politie en werden zo ook leden van 
een bende. Dat werd op de lange duur 
onbeheersbaar en totaal niet meer in 
overeenstemming met de realiteit.” 
Politiecommissaris - FG terreinactoren 

Een belangrijke speler in het creëren van ‘moral panic’ (Cohen, 
1972) in de samenleving is de media. Het spreken over de media 
riep bij de Waalse deelnemers spontaan geanimeerde reacties op, 
net zoals we konden vaststellen bij de focusgroepen bestaande uit 
Brusselse actoren. 

“De bende van X heeft voor grote problemen gezorgd. (…) de burge-
meester houdt niet van dat soort publiciteit voor X op dit moment.”
Opvoeder bij een preventiedienst - FG terreinactoren

Op die manier neemt de media deel aan de selectie en het in de 
schijnwerpers zetten van bepaalde ‘feiten’ en al doende draagt ze 
er evenzeer toe bij dat de andere actoren binnen het systeem 
hun aandacht op die elementen richten. Het is dus een te meer 
een kwestie van perceptie.

Over bepaalde oorzaken

Wat betreft oorzaken die aan de basis zouden kunnen liggen van 
situaties die door de actoren als problematisch bestempeld wor-
den (wat betreft de sociale reactie op deze situaties), was er 
sprake van een gebrek aan perspectieven, maar evengoed van het 
dictaat dat de consumptiemaatschappij voortbrengt. 

“Ik koop, dus ik ben. Want al wat ik kan doen, is consumeren. (…) Ik 
geloof dat wanneer een model hen niet meer past, ze een ander gaan 
zoeken en zo worden ze geïntroduceerd in een groep die hen de idee 
geeft van rebellie of het buiten de norm vallen, daar het de norm is 
die ons doet geloven dat er geen werk is…” Straathoekwerker in de 
vrijwillige hulpverlening - FG terreinactoren

“Zo zijn ze fan van ‘Prada schoenen’ of ‘Burberry hemden’, maar 
het sociale milieu waarin ze zich bevinden laat zoiets niet toe, he-
lemaal niet zelfs.” Hoofdinspecteur - FG coördinatoren/leidinggevenden

In dit opzicht stelde de Amerikaanse socioloog R.K. Merton 
(1997, p.138) dat een individu, hoewel hij niet beschikt over de 
geïnstitutionaliseerde middelen om de doelstellingen te bereiken 
die de maatschappij vooropstelt, zich kan aanpassen door zijn 
toevlucht te nemen tot niet-legitieme middelen. In dit perspectief 
is het anomie in de maatschappij wat aan de basis van afwijkend 
gedrag ligt: “Hoewel onze ideologie van open klassenstructuur en so-
ciale mobiliteit het blijft onderkennen, legt de maatschappij tegenstrij-
dige verwachtingen op aan zij die beneden aan de sociale ladder staan. 
Langs de ene kant vraagt men hun gedrag te richten op het verwerven 
van financieel kapitaal, langs de andere kant ontzegt men hen de wet-
telijke middelen hiervoor”. 
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De aan belang afgenomen ouderlijke rol nam ook een centrale 
plaats in het debat in, maar rond dit thema was er geen consen-
sus. Terwijl een aantal respondenten de idee ondersteunden dat 
er sprake is van een reductie in de ouderlijke rol, bekritiseerden 
anderen deze zienswijze. 

“Ik denk dat de ouderlijke rol er op achteruitgaat.” 
Bemiddelaar bij een preventiedienst - FG terreinactoren

“Niettemin, er is ook nog het gezin, de ouders, ik weet niet, … dat heet 
opvoeding zoiets.” Wijkagent - FG terreinactoren

“Om terug te komen op de ouders, (…). Ik denk dat ze ook niet meer 
de ijkpunten hebben die wij denken dat ze hebben. (…) Een jongere 
van 17-18 jaar die om het even welke leugen vertelt ten slotte, … 
(…) Er is een hele resem codes die verschilt tussen de generatie van 
de ouders en die van de kinderen. Nu is het duidelijk dat de verant-
woordelijkheid van de ouders er wel degelijk is.” Politiecommissaris - FG 
coördinatoren/leidinggevenden

Dit debat wordt ook gevoerd binnen de wetenschappelijke we-
reld. Hoewel enkelen stellig de verantwoordelijkheid van de ou-
ders verdedigen, wijzen anderen die argumenten van de hand. 
Onder hen L. Mucchielli (2000, p. 141-142). Hij is van mening dat 
het zich onttrekken van de ouders veeleer een mythe is, gecre-
eerd door institutionele actoren die niet weten hoe gezinnen 
elke dag functioneren. Daar zij massaal voortkomen uit de hogere 
en middenklassen, hebben onderwijzers, magistraten, journalis-
ten, politici een slecht begrip van de doorsnee situatie van een 
arbeidersgezin zonder scholing (waar de ouders soms zelfs anal-
fabeet zijn), dat op de rand van de armoede leeft (soms zitten ze 
er zelfs onder) (…) en bovendien hebben ze een donkere huid. 
Vrees, schaamte, onderworpenheid, achterdocht vormt de basis 
voor de terughoudendheid ten aanzien van de instellingen die te 
vroegtijdig worden ervan uitgaan dat ze nalatig zijn of verzaken 
aan hun rol.

A. Jaspart, S. Van Praet en D. De Fraene (2007, p. 230-231) stellen 
ook dat de categorisering van “ouders die hun verantwoordelijkheid 
ontlopen”, met een beetje gezond verstand, geen wetenschap-
pelijke basis heeft en slechts een “waardeoordeel van de gegoede 
klasse” inhoudt.

“De adolescentie is de leeftijd waarop alles mogelijk 
lijkt. Je ontdekt dat je een lichaam hebt, een seksualiteit, 

(…) je begint je te socialiseren, je hebt behoefte om 
bij een groep te horen. Je hebt een bepaalde basis 

van je ouders gekregen, die waarbij je de nood hebt 
die in vraag te stellen, de grenzen af te tasten. 

En het is zo dat de excessen beginnen.”
Straathoekwerker in de vrijwillige hulpverlening - FG terreinactoren
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CONCLUSIES De stadsbende, 
een bewegend concept
 

Op het einde van dit hoofdstuk over de sociale voorstellingen van professionelen over het fenomeen 
van de ‘stadsbendes’ en vooraleer ons te buigen over de veelbelovende manieren van aanpak van het 
probleem, presenteren we eerst de belangrijkste resultaten uit de analyse. 

Ondanks het feit dat de Franstalige en Nederlandstalige profes-
sionelen het over het geheel van de vaststellingen eens zijn, is het 
toch belangrijk erop te wijzen dat hun aandachtspunten niet in 
elk opzicht gelijklopen. Ze zijn het allemaal eens over het feit dat 
er geen ‘stadsbendes’ zijn in België. Maar eenmaal deze vaststel-
ling gemaakt, en ondanks het feit dat alle thema’s ook aan bod 
kwamen, lopen de debatten wat uiteen over de taalgrens. 

Synthetiserend kunnen we stellen dat in Vlaanderen de aandacht 
vooral ging naar het schetsen van de betreurenswaardige levens-
omstandigheden waarin de jongeren uit de lagere klasse opgroei-
en en het feit dat de overheid meer aandacht dient te besteden 
aan hun problemen. In het Franstalige landsgedeelte werd in de 
debatten meer aandacht geschonken aan het fenomeen van de, 
als problematisch benaderde, sociale reactie op jongeren zelf, aan 
het beheer van de publieke ruimte, aan de sociale constructie 
van het probleem. 

Deze verschillen kunnen deels verklaard worden doordat de 
verschillende focusgroepen niet door dezelfde onderzoeksequi-
pes werden geleid maar lijken ons deels ook verklaarbaar door 
een fundamenteel andere lezing van de sociale realiteit die wordt 
weerspiegeld in de wetenschappelijke literatuur over ‘stadsbendes’.

Waar de Angelsaksische literatuur, buiten een aantal uitzonde-
ringen, ‘bendes’ vooral benadert als een duidelijk te beschrijven 
realiteit, wordt in de Franstalige literatuur veel meer aandacht 
besteed aan de maatschappelijke constructie van het fenomeen. 
De Angelsaksische literatuur is meer geneigd in te zoomen op de 
kenmerken van een bende, op het feitelijk gedrag van de groeps-
leden en te zoeken naar meer algemene verklaringen in termen 
van achterstelling, marginalisering, ruimtelijke en maatschappelij-
ke segregatie van jongeren uit een lagere klasse. In de Franstalige 
literatuur wordt gesteld dat de ‘bende’ slechts bestaat doordat 
ze als dusdanig wordt omschreven. De aandacht van de onder-
zoekers zoomt eerder in op de maatschappelijke processen die 
het definiëren als ‘bendes’ in de hand werken, op de actoren die 
deelnemen aan dit definiëringproces en op de wijze waarop de 
jongerengroep reageert op dit labelingsproces om uiteindelijk dit 
label te interoriseren. 

In deze tussentijdse conclusies zullen we de verschillende the-
ma’s die aanbod kwamen in het discours van de professionelen 
bespreken en hierbij de verhullende macht van de taal voor ogen 
houden (Van de Kerchove, 1977).

Stadbendes in België: 
mythe of realiteit?

Het is interessant te bemerken dat de criteria gehanteerd door 
de verschillende actoren om een jongerengroep te omschrijven 
als ‘bende’ zeer homogeen zijn en verwijzen naar de indicatoren 
gehanteerd in de wetenschappelijke wereld. De ‘bende’’ kent een 
in de tijd stabiele structuur met een selectieve toegang vaak ge-
paard gaande met aanvaardingsrituelen, een hiërarchische groep 
die actief is op een bepaald terrein, waarvan de leden collectief 
betrokken zijn bij delinquent gedrag.

Terwijl delinquentie momenteel beschouwd wordt al een con-
stitutief element van de definitie van een ‘stadsbende’, was dit in 
het verleden niet steeds het geval. Thrasher omschreef in 1927 
als eerste het concept van ‘bende’ als: “An interstitial group origi-
nally formed spontaneously and then integrated through conflict (…) 
and characterized by meeting face to face, milling, movement through 
space as a unit, conflict and planning. The behavior develops a tradi-
tional, unreflective internal structure, esprit de corps, solidarity, group 
awareness and attachment to local territory” (Centre for Social Jus-
tice, 2009, p.40). 

In de loop der jaren verschoof de aandacht naar het criminele 
gedrag van de ‘bendes’: “the new gang studies were decidedly correc-
tional and, unsurprisingly the definitions they generated emphasized 
the ‘criminality’ of the gang” (Pitts, 2007, p. 10). Volgens een aantal 
wetenschappers is deze kentering niet toevallig en leidden de 
maatschappelijke veranderingen in deze periode (o.a. de toene-
mende mobiliteit, het overaanbod aan illegale wapens, …) tot 
meer geweldsgebruik (Howell, 1998). 
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Voor anderen zoals J.W. Moore (1998) vormt delinquentie geen 
constitutieve dimensie van een bende maar het kan een structu-
rerende activiteit voor de bende worden. Voor deze auteur kan 
men slechts van een bende spreken wanneer de jongeren zelf 
deze als een bende erkennen. Het identificatieproces staat dus 
centraal: “They define themselves as a gang or ‘set’ or some such 
term, and have the capacity to reproduce themselves, usually within a 
specific neighborhood.” (Moore, 1998, p 67). 

De bevraagde professionelen uit alle betrokken steden die met 
jongeren werken die zich een in een precaire situatie bevinden 
(de jeugdzorg), die problemen veroorzaken (preventiesector) of 
die gedragingen stellen m.b.t. de openbare orde of delinquentie 
(politiesector) stellen dat de jongeren waarmee ze in aanraking 
komen, op basis van de criteria die ze hanteren om een ‘stads-
bende’ te definiëren, niet als dusdanig kunnen geclassificeerd 
worden. Onafhankelijk van hun professionele oriëntatie of de re-
gio, stellen deze actoren dat en in België geen ‘echte stadsbendes’ 
voorkomen. 

P. Jamoulle en J. Mazzocchetti, ontmoetten jongeren in conflict 
met deze actoren en stellen: “hoewel we, net als de ondervraagde 
jongeren, de term ‘bende’ gebruiken, zijn de groepen die we konden 
benaderen zeer flexibel. De hiërarchie binnen de groep vormt zich dag 
na dag in functie van wie het lef of de moed voor heeft, of naargelang 
de reputatie van de groepsleden. Hoewel sommige van die groepen 
betrokken zijn bij strafbare feiten, gaat het bovenal om jongeren die 
bescherming zoeken en erkenning willen” (2011, p. 59). Deze vast-
stellingen worden ook bevestigd door M.W. Klein: “Most street 
gangs (though certainly not all) tend toward only moderate levels of 
organization, toward ill-defined and changing leadership, and a rhetoric 
of values and beliefs that is stronger in its statement than its beha-
vorial consequences. The ‘cod’ of the gang is weak. ‘West Side Story’ is 
fiction, not fact” (2001, p. 10).

De professionelen die we ontmoetten zijn zich allen bewust van 
het feit dat deze benadering niet wordt gedeeld door de publieke 
opinie, noch door de gebruikers van steden, de passanten of be-
woners, noch door de media. Deze laatste berichten vaak over 
‘stadsbendes’ en gaan ervan uit dat ze een bedreiging vormen 
voor de openbare orde en meer algemeen voor het sociale leven. 

Deze analyse stemt overeen met resultaten uit recent Engels on-
derzoek naar ‘gangs’ (Centre for Social Justice, 2009). Informatie 
uit interviews met praktijkmensen uit verschillende steden in de 
UK bleek niet overeen te komen met de beelden gecreëerd door 
de Britse overheid, die de aanpak van ‘gangs’ tot een belangrijke 
prioriteit verhief (Home Office, 2008). Voor de onderzoekers is 
de huidige trend: “to apply the word ‘gang’ to any and all groups of 
young people (…) The knee-jerk response is profoundly unhelpful. The 
vast majority of groups of young people are not gangs, and that the 
labeling of them as such has negative consequences for all involved” 
(Centre for Social Justice, 2009, p.39).

De ‘bende’ als sociale constructie
De respondenten stelden dat ze wel te maken kregen met een 
grote variëteit aan groepen jongeren die afhankelijk van de ken-
merken vaak als ‘problematisch’ worden gelabeld door de omge-
ving. In dit labelingsproces speelt de media een grote rol. Ze be-
treuren de labeling van deze groepen als ‘stadsbendes’ en maken 
zich zorgen over het mogelijke boemerang effect; een mogelijke 
identificatie aan dit label. Ph. Robert et P. Lascoumes beklem-
tonen deze ‘dubbele spiraal van segregatie’ voor hen “wordt de 
bende geboren vanuit een demarche van segregatie, een gevoel van 
afwijzing, die een zekere tijd vaak latent aanwezig is, maar abrupt 
en bij toeval duidelijk wordt. (…) De segregatie wordt door de groep 
ervaren als een ernstige afwijzing door de maatschappij. Als gevolg 
hiervan vergroot hun gehechtheid aan de omgeving. Deze spiraal ont-
staat door de ‘negatieve en stereotype percepties’ van ‘de andere’ en 
versterkt op zijn beurt zowel de sociale stigmatisering als de aanhang 
aan de groep”. Vanaf dan “heerst er afstandelijkheid die toelaat, en 
zelfs leidt tot een overgaan tot de daad” (1974, pp. 230-243). 

Opvallend is dat de politiemensen betrokken bij dit onderzoek 
zich terdege bewust zijn van de effecten van het labelen en de 
verstoringen op hun werk met die jongeren kan teweegbrengen. 
Dit komt overeen met de analyse van Britse onderzoekers bij 
jongerengroepen “There was a common perception, among both 
gang members and the police, that it was the police themselves who 
first coined the gang names, although they were subsequently adop-
ted to embody strong area-based identities. In other words, the ‘labels’ 
were initially applied by the police, and then adopted by the gangs 
themselves before being recognized more widely within the commu-
nities, and, ultimately, local and national media” (Aldridge, Ralphs, & 
Medina, 2011, 75).

 

Problematische jongerengroepen: 
maar wat is het probleem? 

De groepen waarmee de respondenten in aanraking komen zijn, 
althans volgens hen, niet als ‘crimineel’ te omschrijven. Een aan-
tal leden plegen misdrijven, soms ook zware maar het is geen 
kenmerk van de groep. Men ontkent niet dat er groepen zijn die 
delinquentie plegen maar ze onderstrepen dat ze strikt genomen 
niet de publieke orde storen, ze hangen niet rond in de publieke 
ruimte. Ze hebben hier geen enkel belang bij. Het zijn niet deze 
groepen die de professionelen beschreven als ‘problematisch’. De 
jongerengroep die als ‘problematisch’ worden gezien zijn vooral 
zij die (doelloos) rondhangen, vuilnis laten slingeren, luidruchtig 
zijn, en soms nonchalant, passanten naroepen, … Het gemeen-
schappelijke aan deze groepen is het samenkomen in de publieke 
ruimte. De klagende bewoners en passanten zien hun gedrag als 
overlast en verwachten dat de overheden hier op reageren. Toch 
zijn het, volgens zowel de politie-actoren als de sociale werkers, 
vooral jongeren die zich als jongeren gedragen, die vaak in steeds 
moeilijkere situaties leven en blijkbaar geen legitieme plaats krij-
gen in de publieke ruimte en meer breder in de samenleving. 

Deze jongerengroepen variëren in grootte, leeftijdsstructuur, or-
ganisatie en zijn al dan niet verbonden aan een bepaald gebied. 
De professionelen vinden het samenkomen normaal gedrag van 
jongeren en stellen dat het deel uitmaken van een groep een 
belangrijk element is in de ontplooiing en ontwikkeling van een 
eigen identiteit. Voor bepaalde respondenten hebben de jongeren 
nood om zich met een groep te kunnen identificeren (bijvoor-
beeld door er een naam aan toe te kennen of bepaalde kenmer-
ken). Volgens Ph. Robert et P. Lascoumes, is het horen bij een 
bende misschien belangrijk. “De betrokkene wordt gewaardeerd 
door zijn leeftijdsgenoten in een periode waarin volwassenen hem niet 
erg genegen zijn. De twee onderzoekers benadrukken dat de mensen 
die deel uitmaken van een bende vooral op zoek zijn naar waardering. 
(…) Tegenover een maatschappij die angstaanjagend en teleurstellend 
wordt ervaren, staat de bende voor een beschermde omgeving” (1974, 
pp. 233-235).

Tussenkomen, ja, 
maar waarop reageren? 

Terwijl de stigmatisering van de jongerengroepen de aandacht 
kreeg van de professionelen, maakten velen onder hen zich zor-
gen over de levenscondities van de jongeren. Ze gingen ervan 
uit dat, zelfs indien de jongerengroepen al bij al relatief weinig 
bedreigende gedragingen doen, wanneer hun levenscondities 
structureel niet worden aangepakt, ze zullen vluchten in meer 
problematisch gedrag. Ze wijzen op de afwezigheid van een on-
dersteunende gezinscontext, moeilijke schoolcarrières, groei-
ende marginalisering en gebrek aan toekomstperspectieven. 
Voor deze respondenten is het belangrijk dat de overheid hierin 
zijn verantwoordelijkheid opneemt. Ze hebben de indruk dat 
ze tegen dovenmansoren praten en dat het gevoerd beleid de 
jongeren net de straat opdrijft. Door een gebrek aan een ade-
quate infrastructuur en belangrijke structurele projecten is het 
niet verbazend vast te stellen dat deze jongeren zich vervelen 
(of soms slecht voelen) in de straten. Deze analyse sluit opnieuw 
aan bij recente onderzoek in de UK van Hallsworth die besluit 
“Far from seeing the problems of young people they dealt with as a 
problem posed by their involvement in gangs, the experience of many 
practitioners leads them to conclude that the principal problems of the 
street are more accurately understood in terms of young people’s often 
chaotic and deeply distressed lives, coupled with endemic deprivation 
and structural marginalization” (Hallsworth, 2011, p. 185).

Het is interessant om vast te stellen dat het samenbrengen van 
professionelen werkzaam op hetzelfde terrein, maar vertrekkende 
vanuit andere interventiefilosofieën tot dezelfde vaststellingen ko-
men over de jongeren en hun levenscondities. De discussies ge-
voerd binnen de focusgroep en het in een eerste fase ontrafelen 
(de deconstructie) van de betekenissen die de deelnemers gaven 
aan een ‘bende ‘, ‘jongerengroep ‘, ‘problemen’, ‘criminaliteit’, heb-
ben bijgedragen in een tweede fase aan het ontwikkelen van een 
gemeenschappelijke taal (de reconstructie) die juister en preciezer 
het fenomeen beschrijft en de communicatie, luisterbereidheid en 
het wederzijds begrip bevorderde. Dit bleek vooral belangrijk om-
dat de respondenten uiteindelijk erg veel aandacht besteedden aan 
de structurele componenten van de ‘problemen van jongeren’ en 
ze zagen het ook als hun taak om hierin bij te dragen. Ze stelden 
voor om de aanpak van ‘stadbendes’ te verschuiven naar een poli-
tiek die inwerkt op maatschappelijke integratie en sociale cohesie 
vooral ten aanzien van jongere migranten (recente en oudere) die 
alle maatschappelijke handicaps cumuleren.

Het is ook belangrijk om te stellen dat dit proces van decon-
structie en reconstructie slechts mogelijk was doordat we de 
respondenten uitnodigden om te komen praten over ‘stadsben-
des’. Dit vormt meteen ook de reden waarom we in het laatste 
deel van deze conclusie dit concept ‘au sérieux’ nemen en aan-
tonen dat, zelfs al is het een fictie, het concept op verschillende 
niveaus een functie heeft. 
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Stadbendes: een voorwendsel
Gezien de emotionele beladenheid van het begrip ‘stadsbendes’ 
en haar geringe verankering in de realiteit, zou het aanlokkelijk 
zijn de betrokken partijen simpelweg aan te bevelen het gebruik 
van de term af te schaffen. Temeer daar, zoals we reeds aanhaal-
den, er een ‘boemerang effect’ optreedt, waarbij bepaalde jon-
geren meer en meer in de verleiding komen om zich te gaan 
gedragen zoals een ‘stadsbende’, want liever erkend worden, dan 
als onbekende door het leven te moeten gaan (ook al is de er-
kenning vaak negatief van aard). Het dumpen van het begrip is 
echter voorbij gaan aan het feit dat de term ‘stadsbende’ voor de 
actoren die we ontmoetten, een aantal reële functies vervult, ook 
al zijn die - naar analogie met Merton’s gedachtengoed - in wezen 
latent en niet manifest aanwezig. (Merton, 1953).

Oorspronkelijk was de term ‘stadsbende’, in het leven geroepen 
door het Brussels parket, een instrument om delinquentie en de 
openbare orde in ruime zin te beheersen. Vanuit dat oogpunt 
heeft de term een reëel nut, namelijk dat deze notie a priori po-
litieacties (identificatie, fouillering, ter beschikking stellen van het 
parket, enzovoort) dient te rechtvaardigen, zonder bij het hante-
ren van deze dwangmiddelen te verwijzen naar de legitimiteits-
principes zoals voorgeschreven door de wet. Het begrip laat ook 
toe de inzameling en invoer van (veeleer zachte) informatie te 
rationaliseren en gegevens over individuen of groepen op te slaan 
in bepaalde databanken. Deze verzamelde eigenschappen van 
personen of groepen hebben niet zozeer betrekking op criminele  

feiten, maar betreffen eerder voorkomen, gedrag, de mensen met 
wie men omgaat, … In die zin heeft de kwalificatie ‘stadsbende’ 
effectief een bestaansreden, maar is die uitsluitend gericht op het 
operationaliseren en efficiënter maken van het politiewerk. Poli-
tie en parket zijn echter niet de enigen die een praktisch nut uit 
dit begrip kunnen halen.

De sociaal werkers, hoewel kritisch ten opzichte van deze notie, 
hanteren ze eveneens met kennis van zaken. Los van hun pro-
fessionele achtergrond (jeugdhulp of veiligheidscontracten) laat 
het concept ‘stadsbende’ hen toe om zeer pragmatisch het nut 
van hun activiteiten op eenvoudige wijze te rechtvaardigen te-
genover hun subsidiërende overheid en tegenover de media en 
de maatschappij in het algemeen. Het laat hen eveneens toe een 
aantal ‘sociale’ maatregelen te verantwoorden. Dit begrip beli-
chaamt in zekere zin de paradox van de sociale hulpverlening. 
Om als sociale hulpverlening beoordeeld wordt als noodzakelijk, 
en opdat de samenleving erin zou investeren, is het nodig dat be-
paalde maatschappelijke problemen aan het licht komen, formeel 
as such benoemd worden en indien mogelijk aanzien worden als 
‘erg’ of ‘verontrustend’. De notie ‘stadsbende’ bezit alle noodza-
kelijke elementen om het statuut te verwerven van een sociaal 
probleem dat snel dient aangepakt te worden en waarvoor er 
middelen moeten worden vrijgemaakt. De morele paniek wordt 
een maatschappelijke paniek… en vereist een professionele in-
terventie van lange duur.

Maar naast de beschreven pragmatische inzetbaarheid van het 
begrip ‘stadsbende’ - wat het voor actoren op het terrein moei-
lijk maakt om op korte termijn van het gebruik ervan af te stap-
pen - is er nog een andere dimensie die het probleem versterkt. 
Als containerbegrip heeft de term stadsbende intrinsieke kwa-
liteiten die toelaten toenadering, ontmoeting en dialoog tussen 
actoren uit de veiligheidsketen met een verschillende logica of 
finaliteit met elkaar te bewerkstelligen. 

Eerst en vooral is het een zeer buigzaam begrip, waar veel on-
der kan worden verstaan, en men onbeperkt zaken aan kan toe-
voegen. Men kan er dus, enerzijds een aantal heel verschillende 
elementen mee in opnemen, zowel elementen uit het gevoerde 
discours als uit de praktijk, maatregelen en actieplannen en an-
derzijds het gaan hanteren in zeer diverse omstandigheden. Het 
is met andere woorden een zeer ‘familiair’ begrip geworden. 
Zeer nabij en het spreekt iedereen aan. We begrijpen het bijna 
instinctief, ook al dekt het begrip zeer verschillende ladingen. Ie-
dereen kan het zich eigen maken: terreinactoren, de media, de 
politiek, de burger, … en natuurlijk ook de jongeren. Het laat 
dus niet alleen toe actoren rond tafel te brengen omdat het de 
gebruikelijke afstand tussen de verschillende professionele lo-
gica’s op het terrein overstijgt (we stelden vast dat dit wordt 
beaamd door zowel politie en parketmagistraten, als animatoren, 
opvoeders en straathoekwerkers), maar iedereen ziet in dat de 
idee “de stadsbende vormt een probleem”, geschikt is om op de 
ene of de andere manier actie te ondernemen. In die zin leidt 
dergelijke omschrijving, omwille van haar eigenschappen, tot een 
zekere consensus. Karsz definieert consensus trouwens als een 
‘gedeeld misverstand’ dat onenigheid bagatelliseert, divergenties 
onderschat, het proces, debat en conflict afvlakt; samengevat een 
cultuur van ‘non-definiëring’ en ‘vaagheid’ bevordert, en op ter-
mijn leidt tot schijnbare overeenstemming… (2000, pp. 35-47).

Maar deze notie is ook, omwille van haar eigenschappen, funda-
menteel polyinterpretabel en ambigu: wanneer men spreekt over 
‘stadsbendes’, heeft men het niet noodzakelijk over hetzelfde en 
de onenigheid tussen de actoren met diverse finaliteiten over de 
in te zetten middelen om het fenomeen aan te pakken, komen 
dan snel aan de oppervlakte. Met Karsz’ idee in het achterhoofd 
kan men de vraag stellen of deze ‘radicale heterogeniteit’ die het 
gebruik van dergelijke containerbegrippen kenmerkt werkelijk 
een nadeel is of daarentegen, een ‘conditio sine qua non’ voor de 
werking (2000, pp. 35-47). 

In feite staan dergelijke begrippen zoals ‘stadsbendes’ toe dat con-
crete acties op touw worden gezet (soms ‘a posteriori’) terwijl een 
zo breed mogelijke speelruimte wordt gelaten aan de actoren. Op 
die manier ontstaat een flexibele ruimte voor interventies waar 
praktijken naast en door elkaar bestaan, en waarvan de limieten op 
niets anders zijn afgestemd dan immanent-contingente elementen.  

Vandaag wordt het in naam van ‘geïntegreerde preventie’ of ‘in-
tegrale veiligheid’, waar dit laatste in naam van de noodzakelijke 
complementariteit tussen actoren en hun professionele logica, 
doelt op de gezamenlijke strijd tegen onveiligheid en onveiligheids-
gevoelens (de twee blijken vaak onterecht onderling inwisselbaar), 
strikt noodzakelijk om samen te werken.

Het mag in ieder geval duidelijk zijn dat het organiseren van fo-
cusgroepen rond deze problematiek, met verschillende actoren 
als deelnemers, heeft aangetoond dat die actoren vragende par-
tij zijn voor wederzijds ontmoeting en kennismaking. Een reële 
malaise is duidelijk voelbaar. Deze valt misschien niet te vatten 
onder de noemer ‘stadsbendes’, maar dat neemt niets weg van 
de verwarring bij de respondenten. 

De maatschappij evolueert en wordt steeds complexer. De ac-
toren voelen zich vaak slecht uitgerust om de confrontatie met 
deze veranderingen aan te gaan. Terwijl iedereen zijn eigen spe-
cificiteit wil benadrukken - men beoefent niet allemaal dezelfde 
job of hanteert een andere filosofie - stellen de actoren dat het 
noodzakelijk is om ervaringen uit te wisselen over de realiteit op 
het terrein, om zo adequaat mogelijk te kunnen reageren op situ-
aties waarmee men geconfronteerd wordt. Het wordt ook daar 
weer zeer duidelijk dat de notie ‘stadsbende’ slechts gedeeltelijk 
toelaat deze uitdaging aan te gaan. De focusgroepen zijn daar het 
bewijs van, maar daarnaast werden verschillende netwerken rond 
deze problematiek gecreëerd die de verschillende actoren toe-
gelaten hebben ervaringen uit te wisselen, elkaar te ontmoeten 
en a priori moeilijke situaties te ontmijnen, en een meerwaarde 
te realiseren op het vlak van tijdsmanagement, middelen en geïn-
vesteerde energie. 

Met andere woorden, wanneer men het begrip ‘stadsbendes’ wil 
laten vallen, moet ook rekening worden gehouden met de ver-
schillende functies die het begrip vandaag vervult en nagedacht 
worden over zinnige alternatieven voor de diverse betrokken 
actoren.



HOOFDSTUK III
Pistes voor veelbelovende 
praktijken
Dit hoofdstuk is verdeeld in twee verschillende maar complementaire delen. 
Het eerste hoofdstuk beschrijft de initiatieven die zijn voortgekomen uit de 
focusgroepen. Het tweede ontwikkelt de aanbevelingen van de onderzoekers 
voortbouwend op de kennis rond de kwestie van ‘stedelijke bands’ in België.
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Professionelen aan het woord

PROFESSIONELEN AAN HET WOORD 
Drie veelbelovende pistes
Doorheen dit hoofdstuk bespreken we de veelbelovende acties die uit de focusgroepen naar voor 
kwamen. Deze pistes zijn veelbelovend in de zin dat ze voornamelijk een antwoord trachten te bieden 
op de in het vorige hoofdstuk geïdentificeerde en gepresenteerde problemen.1 We verkiezen deze term 
boven het concept ‘best practices’ waarvan het gebruik op termijn kan leiden tot een verarming van 
zowel de definitie als de behandeling van de problemen waarop het concept een antwoord wil bieden. 

1  We herinneren eraan dat dit hoofdstuk niet beoogt de efficiëntie van de instrumenten te evalueren die door de ondervraagde actoren werden aangereikt. Het 
onderzoeksapparaat heeft niet de ambitie om de concrete acties op het terrein te observeren of te gaan ‘meten’. 

Zo vooronderstelt de term ‘best practices’ het vermogen ant-
woorden te bieden in andere omgevingen dan waarin ze zijn ont-
staan. In principe worden ze ervaren als ‘asociaal’ en zoals Alaluf 
(2000, 91) onderstreept, versterkt dit de idee dat een praktijk 
of instrument geïsoleerd kan worden van de context waarin het 
tot stand kwam, de uitdagingen die zich in die context stelden en 
de ‘ideologische’ achtergrond. De context van de ‘best practices’ 
wordt genegeerd ten voordele van een veronderstelde neutra-
liteit, een absolute voorwaarde voor haar transponeerbaar ka-
rakter, met als gevolg dat de kwaliteitsevaluatie wordt afgemeten 
aan haar efficiënte op korte termijn (en niet gebeurt op basis 
van relevantie of impact) en zichtbare resultaten vereist zijn. Het 
veralgemenen van ‘best practices’ kan in die zin leiden tot een 
vermenigvuldiging van ‘micro-hervormingen’ die haaks staan op 
de basislogica van de welvaartstaat en haar overheidsbeleid, zo-
als de ontwikkeling van een allesomvattend en homogeen inte-
gratiebeleid (Castel, 1995, p. 418). Hoewel het gebruik van de 
term ‘veelbelovende praktijken’ niet volledig vrij is van kritiek, 
relativeert die de veronderstelde efficiëntie van bestaande prak-
tijken aanzienlijk. In die zin resulteren de gegevens wel degelijk in 
voorstellen die mogelijke pistes aanreiken, in het bijzonder wat 
betreft de perceptie van ‘de mogelijke problemen’, maar zijn het 
geen wondermiddelen. 

In het vorige hoofdstuk konden we het belang aantonen van per-
ceptie bij de problematisering van jongerengroepen. Zo vestigden 
we de aandacht op de dominante rol van de actoren op het ge-
bied van de sociale reactie, of het nu om politionele actoren, pre-
ventiediensten, de media of gewone burgers gaat. In dat opzicht 
lijkt het ons van belang enkele pistes voor praktijken naar voor te 
schuiven die de interactie tussen de actoren in de constructie van 
de problematiek kunnen vatten. In het licht van wat de theorie 
van wederzijdse segregatie ons leert, is het vooral de breuk tus-
sen jongeren en hun externe omgeving die toelaat de gedragin-

gen te begrijpen die door een deel van de bevolking als storend 
worden ervaren. Vandaar dat we ons inziens op dit aspect dienen 
verder te werken en dit op een wederzijdse manier.

Bovendien zullen we zien hoe de thematiek van ‘stadsbendes’ in 
Brussel tot een wijziging van de praktijk heeft geleid. Hoewel de 
actoren zich er bewust van zijn dat zij ertoe hebben bijgedragen 
de aandacht op bepaalde jongeren te vestigen, en op die manier 
hebben bijgedragen aan de toename van stigmatiseringsfactoren, 
erkennen zij dat het onderwerp van het onderzoek een kataly-
sator is die hen kan en moet toelaten over hun handelen in de 
praktijk te reflecteren. Laten we daarom de kwestie van het ‘part-
nerschap’ tussen de diverse actoren bekijken, een domein waar 
gewoonlijk sprake is van communicatiemoeilijkheden.

Ondertussen willen we de aandacht van de lezer vestigen op de 
structurele oorzaken, door sommigen benoemd als disfuncties, 
iets wat we hierboven reeds behandelden. De actoren wezen ons 
op hun onmacht in dergelijke situaties. In dit opzicht, en met het 
risico te provoceren, beweert S. Karsz dat “het sociaal werk geen 
oplossing biedt wat betreft de materiële aspecten inzake gezondheid, 
huisvesting, werkgelegenheid en werkloosheid, scholing, het huwelijk, 
delinquentie… Er zijn middelen noch projecten, hoewel de betrokke-
nen soms die illusie hebben en hun doelpubliek er op hoopt daar werk 
precies is geworteld in socio-economische factoren die continu situaties 
creëren die bijgestuurd dienen te worden. Allerlei types ongelijkheid en 
impasses behoren doorgaans tot het functioneren van de samenlevin-
gen”. Ten slotte “is er de sociale interventie daar waar de problemen 
niet kunnen worden opgelost door dit soort van interventies” (2004, 
p. 49-51). 

We zouden een uitgebreid voorstel kunnen formuleren voor een 
doortastender investering in het sociaal beleid en structurele wij-
zigingen in het functioneren van de samenleving. We zijn ons er 



Perceptie
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echter van bewust dat onze opdrachtgever meer specifieke en op 
zijn bevoegdheden gerichte acties wenst. Om die reden hebben 
we ervoor geopteerd die pistes te ontwikkelen die de bevraagde 
actoren vrij eenvoudig kunnen implementeren in de praktijk, om 
ten volle de als problematisch bestempelde aspecten, die we in 
het vorige hoofdstuk hebben geïdentificeerd, te reduceren. Toch 
zullen we deze structurele oorzaken niet opnemen in dit deel. 
Het is cruciaal te benadrukken dat de structurele factoren die 
in de voorgaande delen aan bod kwamen, geïntegreerd moeten 
worden in de aanpak. Deze aanpak veronderstelt als dusdanig 
een ‘partnerschap’ en samenwerking tussen actoren uit een hele 
reeks beleidsdomeinen, zoals justitie, onderwijs, welzijn, … 

Werken rond perceptie

Het herwaarderen van de relaties? 

Onder de actoren op het gebied van sociale reactie die we heb-
ben geïdentificeerd o.w.v. hun aandeel in de problematisering van 
samenscholende jongeren, hebben we een plaats toegekend aan 
de ‘burger’, met name zij die zich in dezelfde publieke ruimte als 
de jongeren bevinden. Daarom zullen we beginnen de mogelijke 
pistes te beschouwen die gericht zijn op dit type relatie. 

Tijdens de gesprekken met de focusgroepen vertrouwde een 
coördinator ons toe dat hij al had gewerkt rond wederzijdse 
perceptie tussen jongeren en de andere inwoners in een sociale 
woonwijk. Hoewel de relaties bijzonder gespannen waren en de 
politie regelmatig werd opgeroepen, werd d.m.v. activiteiten ter 
ontwikkeling en herwaardering van de jongeren een echte band 
tussen de generaties gesmeed, waardoor de situatie ontmijnd 
werd. Op die manier ging de hele dynamiek van de wijk erop 
vooruit.

“We hebben met de jongeren gepraat en ze hebben ons gezegd dat 
ze activiteiten voor de andere bewoners wilden organiseren. Ze heb-
ben een kleine groep van 5-6 jongeren gevormd. We hebben met die 
jongens activiteiten in het teken van groepsdynamiek op touw gezet. 
We hebben een project op poten gezet waarbij we hun wat opleiding 
gaven en ook activiteiten organiseerden, en dit in combinatie met coa-
ching en nu zijn er elke 2 weken activiteiten met en over de verschil-
lende generaties heen. De oudere mensen zeiden tegen de jongeren 
dat het goed was wat ze deden…’. De dynamiek is nu totaal veran-
derd. Als de jongeren hun muziek te luid spelen, bellen ze niet meer 
naar de politie maar zeggen het tegen de jongeren zelf. En ze hebben 

geen schrik meer van de jongeren. De perceptie die de jongeren van 
hun wijk hebben is veranderd. Nu zetelen ze ook in de stuurgroep voor 
het wijkcontract en zeggen ze wat ze in hun wijk willen. Zo werken ze 
samen om de ideeën van de jongeren in de praktijk te brengen. Het 
heeft wel veel tijd gekost. (…) Zo is er de coördinatie met de politie, de 
gemeente, de sociale huisvestingsmaatschappij. Iedereen moet bij de 
projecten worden betrokken. Dat zijn goede voorbeelden.” Coördina-
tor bij een vereniging - FG coördinatoren/leidinggevenden in het Brussels 
Gewest

Deze elementen bevestigen opnieuw het belang van buurtinter-
actie en illustreren de positieve bijdragen die onderlinge herken-
ning en waardering kan leveren. 

Over het algemeen is elke actie die tot doel heeft het gesprek en 
de dialoog tussen personen of groepen die een negatieve percep-
tie van elkaar hebben ontwikkeld te herstellen, gerechtvaardigd 
vanuit de theorie van wederzijdse segregatie. 

“Wanneer we spreken met de mensen die de politie, de burgemeester 
of iemand anders hebben gebeld, kunnen we soms tot oplossingen 
komen. Zo was er het geval waarbij een oudere persoon uiteindelijk 
heeft aanvaard iemand van de jongeren te ontvangen om een gesprek 
aan te gaan. Die dame had bij de jongeren de reputatie een lastige 
tante in de wijk te zijn en uiteindelijk bleven ze voor haar huis blijven 
samenkomen en zeiden telkens goedendag enz. Er werd met hen re-
kening gehouden, met hen gepraat. Ze hadden begrepen dat die oude 
dame schrik van hen had.(…) Soms leiden onbenulligheden tot grote 
successen in de wijk.” Politiecommissaris - Waals Gewest - FG leiding-
gevenden/coördinatoren

“Eén van de pistes waarrond dat we werken in het mobiele jeugd-
werk, dat is rond communicatie, een beetje die cirkel herstellen van 
communicatie met de buurt, communicatie tussen bewoners onderling, 
communicatie met beleid, (…)” Jeugdwerker - interview - Vlaams gewest

“(…) een samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappij X 
waar ons buurthuis gelegen is. Wij hebben verschillende schoolvakanties 
de jongeren laten werken waarbij dat zij dan geld werden uitbetaald niet 
op hun eigen rekening, maar op de rekening van de gemeente, en waar-
mee zij naar Barcelona zijn geweest, naar Frankrijk Dat zijn projecten 
waar enerzijds verschillende voordelen zijn, buutbewoners zien dat de 
garagepoorten herschilderd worden door jongeren van de buurt die het 
buurthuis frequenteren, die jongeren leren toch wat verftechniek want 
ze worden omkaderd door een werkman van de sociale woningmaat-
schappij, en voor die jongeren is het belangrijk dat ze enerzijds bezig zijn 
tijdens de vakantie, maar ook in hun eigen buurt, (…).” Buurtwerker - 
interview - Vlaams gewest

In dit opzicht is werken rond bemiddeling volgens ons primordi-
aal, daar de gegevens uit ons onderzoek aantonen dat vele door 
perceptie gecreëerde problemen de werkelijkheid en complexi-
teit niet weerspiegelen, zowel wat betreft de perceptie van de 

jongeren als hun afkomst. Jongeren moeten echter eveneens 
worden verzocht en geholpen om evenzeer na te denken over 
hun eigen percepties.

“Bij ons proberen we te bemiddelen wanneer 
er overlastproblemen zijn in de publieke 
ruimte. Anders, zo beseften we, vertonen die 
jongeren de neiging zichzelf als slachtoffers te 
zien, te zeggen ‘als er een probleem is, komen 
ze altijd bij ons terecht. Echter, ze verscholen 
zich ook achter dat beeld. Daarom hebben 
we de mensen die last van hen hadden en de 
vertegenwoordigers van de jongeren samen-
gebracht, om zo te proberen de perceptie die 
ze van elkaar uit te klaren, en zo ervoor te 
zorgen dat ze er voortaan op zouden letten. 
De eerste vergaderingen zijn moeilijk te or-
ganiseren, maar als er een goede moderator 
aanwezig is, kunnen ze zeer efficiënt zijn. 
Zo introduceer je een logica van ‘we zullen 
elkaar ontmoeten in plaats van te bellen naar 
de politie, dan wel de opvoeder zien om het 
probleem te bespreken’. Dat kan de situatie 
ontmijnen.” Preventieambtenaar - Waals Gewest- 
FG coördinatoren/leidinggevenden

“(…) jongeren leren reflecteren over hoe dat ze zich gedragen, nu 
want dat gebeurt nu niet. (…) die jongeren op straat voelen zich be-
dreigd door de buurtbewoners, die krijgt de volle lading en omgekeerde.” 
Buurtwerker - interview - Vlaams gewest

Vanuit dit oogpunt kunnen alle actoren op het gebied van de 
sociale reactie in de gemeenten hierbij worden betrokken: zowel 
de politiediensten als preventieactoren, ongeacht of ze nu wer-
ken bij de gemeente of bij een vereniging. Deze actoren mogen 
echter - hoewel ze een bemiddelende rol kunnen spelen tussen 
bepaalde jongerengroepen en andere burgers - niet vergeten die 
ze een rol spelen in het bekrachtigen, versterken of benoemen 
van bepaalde problemen. 

Zoals we in het vorige deel hebben aangetoond, halen de onder-
vraagde professionelen zelf hun verantwoordelijkheid aan wan-
neer het gaat over categoriseren. Zo brengen bepaalde politie-in-
specteurs de problemen ter sprake die tot stand komen doordat 
er geen rekening wordt gehouden met de situatie of omdat de 
situatie helemaal niet gekend is.
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“Het punt is dat wanneer er een probleem is in een wijk de politie ge-
vraagd wordt om tussenbeide te komen. Er zijn agenten die de mensen 
op straat zeer goed kennen. Maar jammer genoeg passeren er ook 
elke dag interventieploegen. Ze zitten in hun combi en komen er niet 
uit. Ze interveniëren alleen maar. Tegen hen zeggen ze dan ‘ga eens in 
die wijk kijken, er zijn problemen met een groep’. Die weten niet altijd 
of het een al dan niet goede groep betreft. Dus die verbaliseren (…).” 
Politie-inspecteur - FG terreinactoren - Brussels Hoofdstedelijk Gewest

“We moeten een duidelijk verschil maken tussen de agenten in uniform 
op straat en wij, want zij hebben niet dezelfde visie als wij. We kennen 
de mensen, onze jongeren. Maar de agenten op het terrein zien dat 
het om een groep probleemjongeren gaat en dus controleren ze. 
Verder gaan ze niet.” Politie-inspecteur - gezins-/jeugdbrigade - FG ter-
reinactoren/Brussels Gewest

Om de negatieve perceptie met betrekking tot bepaalde samen-
scholingen te wijzigen, heeft een commissaris ons uitgelegd dat 
bepaalde randvoorwaarden het werk vergemakkelijken. Op die 
manier deelt iemand van de professionelen ons mee dat de pu-
blieke omkadering bij bepaalde gebeurtenissen een dynamiek 
doet ontstaan die verandering in de hand kan werken. 

“We creëren een ruimte waar we iets 
kunnen doen, waar de actoren in kun-
nen investeren en die minder negatief 
wordt gepercipieerd in vergelijking 
met de beginsituatie.(…) het zo is dat 
wanneer de zaken beheerd worden, 
we ons kunnen baseren op een ge-
schiedenis van positief gemanagede 
situaties, we kunnen een dynamiek 
creëren die kansen biedt en positiever 
staat tegenover het project. Op die 
manier kan dat worden gemeten. Neem 
de ramadan bijvoorbeeld, (…) sinds 3, 
4 jaar hanteren we een andere logica 
die perfect is geIntegreerd op politio-
neel niveau. Bij ons vindt er in juni en 
januari een braderie plaats, de ramadan 
wordt zo gewoon een andere periode 
wanneer we een ander specifiek beleid 
voeren. Dat schept een andere sfeer.” 
Politiecommissaris - regio Brussel - 
FG coördinatoren/leidinggevenden

Hoewel het evident is dat dit type praktijken, zoals bepaalde 
deelnemers hebben aangetoond, op geen enkele manier een ant-
woord biedt op de structurele problemen en enkel als doel heeft 
de publieke ruimte te beheersen, doen er zich secundaire voor-
delen voor die leiden tot een rustiger klimaat. Zo ontstaan er, 
vertrekkend vanuit een situatie die als minder conflictueus wordt 
ervaren, mogelijkheden voor een geherwaardeerde perceptie. 

Maar niet enkel aan de perceptie van de jongeren naar de bur-
ger toe en deze van de burger naar de jongeren toe dient te 
worden gesleuteld. Aan de perceptie die de jongeren hebben 
van o.a. hulpverleners, preventiewerkers en politiediensten dient 
eveneens gewerkt te worden. Deze perceptie is uiteindelijk cru-
ciaal wil men met deze jongeren werken, en wil men resultaten 
boeken op lange termijn. Er is nood aan een zekere mate van 
vertrouwen tussen deze partijen, “(…) belangrijk is dat je als pro-
fessioneel werker of als vrijwilliger het vertrouwen van die jongeren 
wint” Het creëren van een vertrouwensband vergt tijd en een 
juiste ingesteldheid van de actoren op het terrein, zoals ‘respect 
hebben voor de jongeren’, ‘eerlijk zijn’, ‘luisteren naar jongeren’, 
‘vraaggericht werken’ met deze groepen.

Het is belangrijk dat er vanuit het beleid (bij het bepalen van 
subsidiecriteria) ingespeeld wordt op de noden van deze acto-
ren, zodat deze voldoende tijd, ruimte en vertrouwen krijgen 
om er goede contacten mee op te bouwen. Een van de politie-
inspecteur (FC - terreinactoren - Vlaams gewest) getuigt over de 
meerwaarde van een goed contact met deze jongeren(groepen):
 
“(…) wij zijn niet in uniform, wij zijn niet de 
boemannen op straat. (…) bij grote beto-
gingen (…) bij problemen, is het moeilijk als 
persoon X ertussen staat. Je stapt erop af 
geeft die een hand en de druk valt helemaal 
weg, je haalt die uit de anonimiteit. En door-
dat we met zoveel mensen binnen de cel 
werken kunnen wij op veel plaatsen komen 
en gaan, ze weten wie we zijn (…).”

De media, een te sensibiliseren actor 

Wij hebben het belang aangetoond van de rol die de media spe-
len in het labelen van jongerengroepen en het uitvergroten van 
de problematiek. Deze situatie maakte het voorwerp uit van de 
toenemende interesse bij de deelnemers voor het pilootproject 
BE+. Zo leggen de partners de nadruk op de nood aan betere 
communicatie met de media, om zo de geruchten over stadsben-
des ‘in de kiem te smoren’, meer bepaald door waardering op te 
brengen voor de positieve projecten van de bende en de leden 
van een bende (Nagels, Smeets, 2010, p.33) 

“De media spelen een belangrijke rol in deze 
thematiek. Er wordt vaak een beroep op ons 
gedaan wanneer er zich een feit voordoet. 
We moeten ons dus bezinnen over onze 
communicatie naar de media toe, zowel 
reactief als proactief. Proactief is trachten 
het aantal elementen tot een minimum te 
beperken. Proberen om op een zo sereen 
mogelijke manier te reageren. Daar moeten 
we ons altijd over bezinnen. Wat betreft het 
pro-actief handelen, dat betreft ook het 
lezen van artikels in de media die dit thema 
behandelen, rekening houdend met de 
verschillende stromingen die iets zeggen 
over de thematiek van stadsbendes.” 
Coördinator bij een gemeentelijke preventiedienst - Brussels 
Gewest - FG leidinggevenden/coördinatoren

Net zoals we zagen dat beeldvorming belangrijk was in de per-
ceptie van problemen met ‘bendes’, is het noodzakelijk de com-
ponent van de media te integreren wanneer we nadenken over 
de praktijk. P. Jamoulle en J. Mazzocchetti hebben kunnen vaststel-
len dat “de jongeren razend zijn over de manier waarop de media 
over hen en hun wijk berichten. De bewoordingen die door bepaalde 
media gehanteerd worden, zoals ‘wilden’, ‘barbaren’, … zijn bijzonder 
vernederend. De media wijzen hen met de vinger en brengen hen 
in diskrediet, omdat de angst voor het onbekende, de fascinatie voor 
geweld en de onveiligheidsgevoelens voorpagina nieuws zijn geworden, 
aldus de jongeren”. De media dienen zich terdege bewust te wor-
den van de rol die ze spelen, temeer omdat het berichten van 
de zogeheten ‘bendefeiten’ soms dramatische gevolgen kan heb-
ben. Zo werd er in september 2008 bijvoorbeeld ten onrechte 
gemeld dat de leden van ‘1140’ zich schuldig zouden hebben ge-
maakt aan bepaalde gewelddadige feiten. Ondanks het feit dat 
dit formeel werd ontkend door de preventiediensten, werd de 
groep met represailles geconfronteerd. Verder wijzen de auteurs 
op het gevoel dat sommige bevolkingsgroepen overhouden aan 
de mediaberichtgeving. Zo zijn “jongeren uit Sub-Saharisch Afrika 
uitermate gekwetst door de wijze waarop Afrika in de media wordt 
geportretteerd. Steevast trieste, gewelddadige, meelijwekkende beel-
den die hen voorstellen op een erg bevooroordeelde wijze. Ze worden 
gezien als wilden, armen (oorlog, hongersnood…) aldus de jongeren. 
Ze moeten voortdurend vechten tegen het beeld dat van hen wordt 
opgehangen. Doordat ze zich met de vinger gewezen en vernederd 
voelen, ontstaat er bij sommigen een groot wantrouwen. Ze interprete-
ren alles in termen van vernedering en discriminatie” (Jamoulle, Maz-
zocchetti, 2011, p. 273). 

Een ding is zeker: er is werk aan de winkel voor de media. De 
vzw BRAVVO leverde een journaliste in dit kader enkele objec-
tieve hulpmiddelen bij het schrijven van een diepgravend artikel 



Waardevolle
hulpmiddelen
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over het thema van de ‘stadsbendes’. Dit soort initiatieven dient 
beslist te worden aangemoedigd. We mogen echter de rol van de 
onderzoeker ten aanzien van de media niet verwaarlozen. Is het 
niet evengoed hun verantwoordelijkheid te zoeken naar kanalen 
om de resultaten van hun wetenschappelijk onderzoek bekend 
te maken?

Waardevolle hulpmiddelen

Binnen deze onderlinge relaties kan het zelfvertrouwen van de 
jongeren en het vertrouwen in de samenleving worden aangetast, 
op zo een manier dat men verdedigingsmechanismen creëert die 
de relaties dreigen uit te hollen. Daarom is het belangrijk dat 
verenigingen en instellingen investeren op het gebied van het po-
tentieel van die jongeren. De vereniging JES heeft een instrument 
ontwikkeld om de competenties van deze jongeren in kaart te 
brengen en dit met de bedoeling verdedigingsmechanismen te 
ontwikkelen op alle niveaus. Professionelen op het gebied van 
sociaal werk worden gevormd om competenties van de jongeren 
vast te stellen en hen er bewust van te maken.

“De idee is juist om, ondanks het parcours van mislukkingen, indivi-
duele competenties te benadrukken en hen toe te laten om daarin 
te evolueren. Zo kan je rechtstreeks in groep werken. Je zal zien in een 
groep, diegene die de zaken organiseert, dat is zijn grote talent. Een 
ander is bijvoorbeeld een echte animator, hij is verbaal erg sterk… 
maar dat zijn competenties die erg belangrijk zijn in de zoektocht 
naar werk. Als het geen technische competenties betreft, weten de jon-
geren vaak niet dat ze die talenten hebben. Zo kun je hem zeggen dat 
hij talent heeft (…) Zo maak je een vertaling. Op die manier kan hij 
die reflex maken wanneer hij een studierichting kiest of een job zoekt.”

 “Ik ben heel veel aanwezig tussen jongeren die rondhangen. Ik pro-
beer ook te kijken naar waar hun wensen of hun krachten zitten. 
Bijvoorbeeld: sommige jongeren willen een voetbalploegje, dan begin-
nen we daar rond te werken, zodanig dat ze ook bezig zijn en de 
sportdienst leren kennen. Eenmaal ze die dienst leren kennen, kunnen 
ze inzien dat er eigenlijk wel wat diensten of organisaties zijn die ons 
verder willen helpen met onze vraag, vaak kennen ze de organisaties 
of instellingen niet. (…) Jongeren zijn niet dom, dus moet je op zoek 
naar hun interesses en daar op inwerken. Een mooi voorbeeld is een 
hiphopproject dat we gedaan hebben met straathoekwerk in X. We 
merkten dat heel veel jongeren bezig waren met rappen op straat, 
maar voor de rest totaal geen omkadering daarbij hadden. Ze heb-
ben een cd opgenomen waar ze fier op zijn van ‘kijk wij hebben dat 
kunnen bereiken’ en eigenlijk hebben ze op die manier ook heel veel 
geleerd, omdat al de input van de jongere zelf kwam. (…) Maar eigen-
lijk hebben ze ook heel veel dingen geleerd zonder dat ze er zich be-
wust van waren, op tijd komen op een afspraak, taakverdeling, (…) je 
kan met die jongeren heel veel dingen doen (…). Dus projectmatig 
werken is misschien een goede invalshoek.” Straathoekwerker - FG 
terreinactoren -Vlaams gewest

“Kennis, attitudes en vaardigheden bij de 
jongeren verhogen (…) gebruikmakend van 
zoveel mogelijk actieve methodieken, (…) 
een methodiek dat wij nu ook heel veel 
gebruiken is de psycho-fysieke methodiek 
die vooral gericht is op het verhogen van 
impulscontrole, beter omgaan met groeps-
druk, agressie controleren, zelfvertrouwen 
verhogen, … dat soort dingen.”
Jeugdwerker - FG terreinactoren - Vlaams gewest

“(…) een competentiecentrum, voor alle 
jongeren, want je moet (…) duidelijk maken 
te gedragen tegenover de toekomstige 
werkgever: ‘ga goed op die stoel zitten, doet 
je pet af, ga recht zitten’ (…) een beetje 
coaching. Ook daarna, want ze zijn zich 
daar niet meer van bewust door steeds met 
dezelfde vrienden op te trekken, in dezelfde 
buurt. Eigenlijk dat er een parallelle wereld 
bestaat, waar ze momenteel nog niet in 
actief zijn, maar dat als ze hopen daarin 
actief te zijn, ze toch een aantal basisre-
gels moeten mee krijgen rond communicatie 
en attitude enzovoort.” 
Coördinator preventiedienst - interview - Brussels gewest

Dit soort benadering is des te interessanter, daar ze voordeel 
kan halen uit de evolutie als groep. Dergelijke initiatieven willen 
de positieve en sociale aspecten accentueren, en de identiteit van 
de opgroeiende jongeren erbij betrekken. 

Een andere benaming hanteren

In het hoofdstuk gewijd aan de voorstellingen bespraken we de 
problemen die de benamingen ‘stadsbende’ en het statuut ‘beho-
rend tot een stadsbende’ met zich meebrengen. Deze benaming 
voedt tegelijk de waanvoorstellingen van de media, stigmatiseert 
bepaalde bevolkingsgroepen en heeft contraproductieve effecten. 
Zo kan het een ‘kwaliteitslabel’ worden voor bepaalde jongeren 
en hen aanmoedigen feiten te plegen, om op die manier te vol-
doen aan de voorwaarden die beschreven worden in de omzend-

brief van het parket. Dit is het effect van het ‘Thomas-Theorema’, 
dat zegt dat “if men define situations as real, they are real in their 
consequences”. (Thomas, 1928, p. 572) Het lijkt ons dan ook op-
portuun en raadzaam deze begrippen niet meer te hanteren, te-
meer omdat men er niet in slaagt een concept te definiëren als 
dingen in de realiteit zeer snel veranderen. 

Hoewel de omzendbrief van het Brusselse parket over het sta-
tuut van de stadsbendes een instrument is om onderzoeken te 
vereenvoudigen, kan een andere kwalificatie van het statuut en 
feiten van ‘stadsbendes’ makkelijk worden toegepast. Hetzelfde 
geldt voor de cel ‘stadsbendes’ van de gerechtelijke brigade in 
Luik die de Brusselse term heeft overgenomen. Deze term en het 
statuut ‘behorend tot een stadsbende ‘zijn in feite doorgedron-
gen tot alle gelederen van de sociale reactie, met alle problemen 
die we hierboven aanhaalden tot gevolg.

A:“Wie het statuut van “behorend tot een stads
bende’ toegewezen wordt, beantwoordt 
aan een reeks interessante criteria voor 
de politiediensten in het kader van onder-
zoeken.”

V: “Men had ze ook Mickey Mouse kunnen 
noemen.”

A: “Men had bij de eerste versie van de 
om zendbrief evengoed kunnen zeggen 
dat het veelal mensen betrof die regel-
matig strafbare feiten plegen in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest” 
Politie-commissaris - Brussel - FG coördinatoren/
leidinggevenden



dialoog
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Tot slot, deze bedenkingen zijn nog pertinenter daar dergelijke 
praktijken expliciet leiden tot een defensieve blik bij de bevolking 
en de gevolgen van wederzijdse segregatie versterken.

Het essentieel is in te werken op weerszijden van de ‘perceptie’: 
van de maatschappij naar de jongerengroepen toe, en omgekeerd. 
Het zijn zowel de jongeren als de actoren op het gebied van 
sociale reactie die doorheen dit verslag werden geïdentificeerd, 
die ertoe gebracht dienen te worden om na te denken over hun 
voorstellingen en hoe deze te wijzigen na kennis te hebben ge-
nomen van de verborgen realiteit. Om dit te kunnen doen is het 
noodzakelijk dat de professionelen de betrokken partijen bege-
leiden bij deze denkoefening.

Intersectorale dialoog, ontmoetingen 
en uitwisseling van ervaringen

Van het ontstaan van losse initiatieven…

Daar we hebben gewezen op het feit dat de benamingen ‘stads-
bende’ en het statuut ‘behorende tot een stadsbende’ een risico 
inhouden van stigmatisatie en contraproductieve effecten kun-
nen genereren, wijzen enkele actoren er op dat deze thematiek 
er minstens toe geleid heeft dat zij hun eigen werkmethodes in 
vraag zijn gaan stellen.

“Wat ik op het voorplan wil plaatsen is de 
nood aan overleg en enigszins verandering 
van de praktijken waarop we ons vandaag 
baseren. Net zoals bij jullie [hij wijst naar 
een coordinator bij een preventiedienst van 
een Brusselse gemeente], jullie leggen de 
nadruk op het professionaliseren van de 
eerstelijnsinterventie. Dit is gebeurd omdat 
het thema van de stadsbendes op een zeker 
moment op tafel is gelegd. De thematiek van 
de stadsbendes is een beweegreden als 
een ander, maar een die ons onze grenzen 
laat opzoeken, onze eigen competenties 
en de nood aantoont om onze professionele 
activiteiten te bepalen, in vraag te stellen en 
trachten te verbeteren.” 
Coördinator bij een preventiedienst - Brussels Gewest - 
FG coördinatoren/leidinggevenden

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest startten enkele preventie-
diensten een netwerk op, onder de naam ‘Netwerk Stadsbendes’. 
Dit platform werd gelanceerd in 2007 door preventieambtena-
ren uit twee Brusselse gemeentes, omdat de preventiediensten 
bezorgd waren om het geweld tussen jongeren dat wel eens kon 
leiden tot ‘dramatische gebeurtenissen’.2 Op die manier “laat 
deze samenwerking toe om, terwijl ieders logica en deontologie wordt 
gerespecteerd, de informatie-uitwisseling en goede praktijken te opti-
maliseren, maar ook een gedetailleerder diagnose te maken van de 
risico’s verbonden aan het fenomeen van de stadsbendes en op die 
manier proactief te werken bij het ontwikkelen en implementeren van 
preventiestrategieën en gezamelijke acties. Dit impliceert evengoed de 
capaciteit om crisissituaties te ondermijnen”.3 

2  Onder een ‘dramatische gebeurtenis’ wordt het overlijden van een jongere 
begrepen.

3  FORUM BELGE POUR LA SECURITE ET PREVENTION URBAINE, PV de 
la réunion du réseau régional Bandes Urbaines du Mercredi 10 MARS 2010, 
Bruxelles, Mars 2010.

“Het is de hele constructie van het fenomeen in de media op een 
gegeven moment die, ongeacht al het andere, vrij gelimiteerd bleef, 
maar op vlak van onveiligheidsgevoelens en impact op de media, toch 
belangrijk was. Dit geldt ook voor de risico’s (…) Het blijven jonge-
ren in een precaire situatie. Dramatisch eigenlijk. Dergelijke inciden-
ten hebben ook een licht geworpen op ander risicogedrag, zoals het 
voortdurend rondlopen met steekwapens, onmiddellijk naar iemand 
wijzen, anderen gaan opzoeken in hun territorium, proberen met hen 
de confrontatie aan te gaan, …” (uittreksel van een gesprek met 
een coördinator bij een preventiedienst) 

Een ander project dat ontstond in het kader van de problematiek 
rond stadsbendes is een initiatief van drie Brusselse gemeenten 
dat haar inspiratie vond bij enkele praktijken uit Québéc. Het gaat 
om een haalbaarheidsstudie van het ‘Programma Intensieve Op-
volging’, gefinancierd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
De doelstelling van dit project bestaat erin na te denken over het 
opzetten van een samenwerkingsverband tussen gerechtelijke ac-
toren, ordediensten en sociaal werkers, en dit met het oog op het 
bevorderen van de controle en reïntegratie van jongeren die een 
strafmaatregel opgelegd kregen. Hoewel de partners aanvankelijk 
het project wilden opzetten rond jongeren aan wie het statuut 
‘behorend tot een stadsbende’ was toegekend, werd deze kwalifi-
catie ingetrokken als gevolg van de kritiek over de stigmatisering 
inherent aan dergelijke benaming.

Vandaag moeten er nog heel wat modaliteiten van het pro-
ject worden uitgeklaard (bijvoorbeeld op welk niveau van de 
strafprocedure te focussen). Dit type van initiatieven lijkt trou-
wens wat te overlappen met de activiteiten van de Sections 
d’Accompagnement, de Mobilisations Intensifs et d’Observation 
(SAMIO) van de Franse Gemeenschap en doet vermoeden dat 
er dubbel werk gebeurt. Het is vanuit dergelijke voorstellen dat 
het ons belangrijk lijkt om verder na te denken over de afbake-
ning van de bevoegdheden van de verschillende beleidsniveaus 
en professionele organen, en de modaliteiten van dergelijke net-
werken (Forum Belge, 2010). Los van deze elementen moeten 
we vaststellen dat het nadenken over gelijksoortige projecten 
ons in staat stelt professionelen rond de tafel te brengen die 
uit verschillende sectoren komen en weinig vertrouwd zijn met 
de intersectorale dialoog. De verschillende actoren uit de veilig-
heidsketen uitten - naar het voorbeeld van wat de deelnemers 
uit de focusgroepen rapporteerden - echter meermaals kritiek 
op het ontbreken van dialoog en structureel overleg, iets wat niet 
ten goede komt aan de rechtonderhorigen.4 

4  Tijdens de focusgroep had het meest illustratieve voorbeeld betrekking op 
door een rechter opgelegde bezoekvoorwaarden: hoe kunnen we een jongere 
verbieden een andere jongere in hetzelfde flatgebouw te bezoeken?

De deelnemers beklemtoonden dat deze initiatieven hen in staat 
stelden een dialoog tussen actoren op gang te brengen die door-
gaans moeilijk met elkaar communiceren.  

“Voor mij laat de thematiek van stads-
bendes toe om onze werkmethoden 
te wijzigen. Het Project Intensieve 
Opvolging (…) zal toelaten onszelf in 
vraag te stellen, met elkaar te praten, 
te overleggen, om niet op onszelf of 
op de eigen finaliteit van de dienst 
terug te plooien, maar de klant centraal 
te stellen.(…) Ons doelpubliek, dat zijn 
de jongeren en we dienen te handelen 
in het belang van de jongeren en niet 
in het belang van de dienst die resulta-
ten moet boeken, die het liever rustig 
houdt. (…) Er dient voor gezorgd te 
worden dat de magistraten die beslis-
sen een beetje realiteitszin hebben 
en adequate voorwaarden opleggen die 
een band hebben met het leven van de 
jongeren. Hiermee dient rekening te 
worden gehouden vanaf het moment 
dat de diverse elementen in de ketting 
met elkaar spreken en gezamenlijk 
handelen.” Coördinator bij een preventiedienst - 
FG leidinggevenden

… tot structurele ontmoetings- en 
overlegmomenten tussen de actoren 

Het organiseren van de focusgroepen bracht duidelijk aan het 
licht een groot aantal deelnemers behoefte hebben aan de voor-
delen die multidisciplinaire ontmoetings- en overlegmomenten 
met zich meebrengen. Enkele deelnemers wezen ons erop dat de 
ontmoeting die tijdens de focusgroep plaatsvond daar een goed 
voorbeeld van was. 



ik geloof dat ont-
moeting en overleg 

belangrijk zijn
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“Zoals ik al zei, zijn er veel verschillende actoren die met dat doelpu-
bliek werken en wij ook. We begrijpen niet waarom zo’n jongere niet 
uit het dal kan klimmen. Toch praten we erover en proberen we zo 
goed mogelijk te begrijpen hoe die persoon de situatie beleefd.” Coör-
dinator bij een preventiedienst - Brussels Gewest - FG coördinatoren/
leidinggevenden

“Ik geloof dat ontmoeting en overleg belangrijk zijn (…) die ontmoe-
tings- en overlegmomenten tussen actoren binnen een territorium 
moeten we absoluut verder uitbouwen als ze al bestaan en deze op-
starten als ze nog niet bestaan. Voilà, daar ik denk in termen van mid-
delen, (…) we moeten die zo goed mogelijk benutten en zien hoe we 
de zaken beter kunnen aanpakken. Maar samenwerking is niet altijd 
even makkelijk daar er een bepaalde logica bestaat, deontologische en 
ethische regels die elkeen hanteert (…). Maar men mag niet om het 
even wat doen.” Directeur van een vereniging uit de vrijwillige hulpverle-
ning - Waals Gewest- FG coördinatoren/leidinggevenden

“Ik denk dat de praktijk op elkaar dient te worden afgestemd en de 
politie kennis moet hebben van de diverse praktijken en de mensen op 
het terrein ook, en dat er ruimtes als deze moeten komen [hij doelt op 
de focusgroep].” Straathoekwerker uit de vrijwillige hulpverlening - Waals 
Gewest- FG terreinactoren

“ (…) vandaag is nu een bijeenkomst en ik heb u (verwijst naar de po-
litieman uit dezelfde stad) eigenlijk nog nooit gezien, Het is bijzonder 
vreemd, ik ben straathoekwerker in X, u bent politieman in X en ik heb 
u nog nooit gezien (…). Maar het is duidelijk dat we ofwel uitgaande 
van onszelf of van een overkoepelend orgaan ‘moeten gaan bijeenzit-
ten’ (…)” Straathoekwerker - FG terreinactoren - Vlaams gewest 

De wens naar overleg krijgt vorm omdat alle deelnemers (zowel 
op politioneel niveau als op in het sociale domein) werken met 
personen met eenzelfde profiel, namelijk personen in een maat-
schappelijk kwetsbare positie. Daarom lijkt het opportuun om 
communicatiekanalen te creëren die zich niet uitlaten over de 
doelstellingen en de ethiek van de diverse actoren.

Tijdens het overleg is het van belang rekening te houden met 
de gevolgen van overdreven aandacht voor de veiligheidslogica, 
met de nodige omzichtigheid rollen, logica en bevoegdheden van 
eenieder te bepalen. 

“Idealiter zou er overleg moeten zijn tussen de verschillende diensten. 
Kennis van elkaar en ook een erkenning van de ieders grenzen, zon-
der hieraan afbreuk te doen. Uit mijn discours blijkt dat ik mijn job 
graag doe, mij kant tegen de veiligheidscontracten, maar dat heeft 
ook te maken met de geschiedenis van mijn werkplek, ze leren me 
er bepaalde zaken”. Straathoekwerker uit de vrijwillige hulpverlening - 
Waals Gewest - FG terreinactoren

Deze straathoekwerker, die scherpe kritieken uit tegenover de 
veiligheidscontracten, preciseert dat “de toekomstige uitdagingen 
niet langer liggen in de confrontatie tussen verschillende diensten, 
maar in een bepaalde vorm van ‘partnerschap’ of eerder ‘werken als 
een netwerk’”.

“Zo is er bijvoorbeeld iemand die dat doet, zo werkt, iets op een be-
paalde manier doet en wij niet. En dus voilà, we zullen als netwerk 
moeten werken (…) Onze eigenheid bijvoorbeeld, bestaat erin dat we 
24 uur op 24 werken.” Straathoekwerker uit de vrijwillige hulpverlening 
- Waals Gewest - FG terreinactoren

Echter, de straathoekwerker preciseert dat “voordat er samenwer-
king komt, er overleg dient georganiseerd te worden, waar iedereen zijn 
werk voorstelt, zijn manier van werken, en dat de ander dit aanvaardt 
(…) want we zullen geen keuze hebben, behalve als een wet het werk 
wil uniform maken, maar ik denk dat zoiets slecht zou zijn, want er 
bestaan verschillende logica’s die elkaar aanvullen”.

In dezelfde lijn is een coördinator bij een preventiedienst van 
oordeel dat het broodnodig is overleg op te starten tussen de 
diverse diensten die met hetzelfde doelpubliek werken, en dit 
meer bepaald omdat ze verschillende taken en rollen hebben. Zo 
benadrukt een professioneel dat de preventiediensten dienen toe 
te laten dat jongeren naar andere structuren worden gestuurd. 

“Het is een werk met bepaalde grenzen, omdat straathoekwerkers 
enkel straathoekwerkers zijn. (…) omdat ze bij een preventiedienst 
werken en die preventiediensten hebben mandaten, limieten, compe-
tenties die door de subsidiërende overheden worden bepaald (…) zelfs 
als het ons opgelegde kader wordt hertekend, waardoor we op vlak 
van interventiemogelijkheden erg beperkt worden. (…) maar we zijn 
er om te proberen naar andere structuren door te verwijzen en daar 
is er nood aan meer coördinatie, samenwerking en overleg over het 
doelpubliek.” Projectcoördinator bij een preventiedienst - FG leidingge-
venden in Brussel

Bovendien blijkt, volgens deze coördinator, het gebrek aan over-
leg volledig contraproductief voor de gebruikers.

“Niemand praat met elkaar en iemand die veel problemen heeft, gaat 
shoppen bij de diverse diensten, wat het creëren van een lange termijn 
relatie onmogelijk maakt. Vanaf het moment dat een individu door-
heeft dat er een hele serie aan actoren bestaat die hulpstukjes kunnen 
aandragen die hem in staat stellen te overleven, gaat hij er deel van 
uitmaken en zelf dergelijke diensten instrumentaliseren”. Projectcoör-
dinator bij een preventiedienst - FG leidinggevenden in Brussel

Hoewel er absoluut respect dient te worden opgebracht voor 
de interventielogica van de diverse professionele teams, kan het 
installeren van een eenvoudig netwerk voor iedereen nuttig zijn, 
en zo worden de secundaire voordelen van bepaalde praktijen 
directe voordelen om andere doestellingen te bereiken.

A: “We zijn er samen met de preventieambtenaar
en de gasten van de bende in geslaagd 
hen zelf feestelijke evenementen te laten 
organiseren, (…) zonder dat er hiervoor 
een bijzondere politionele omkadering nodig 
is. Terwijl vier jaar geleden, toen een lid of 
de bende een feestje, een hip hop concert 

organiseerde, de politie massaal aan-
wezig was. De laatste evenementen bij 
ons hebben we met een of twee agenten 
kunnen in het oog houden. Maar dat 
vereist wel veel voorbereidingswerk met 
de preventieambtenaar. We spreken 
met elkaar.”

V: “Wat met het beroepsgeheim?”

A: “Wanneer ik samen werk met pre-
ventieambtenaren, neem ik mijn dossier 
niet mee. Ik vraag ook geen persoonlijke 
informatie aan de preventiedienst. We 
beheren een evenement, dat is alles. 
We kijken niet naar de individuen. Dat 
is heel duidelijk. (…) We hebben zelfs 
een bepaalde manier gevonden om de 
zaken te beheren tussen de partners. 
De communicatie bestaat. (…) Je kan 
zelfs een politie-inspecteur overtuigen 
op een intelligente manier samen te 
werken met een straathoekwerker, 
maar je kan hem niet omvormen tot 
een pseudo-straathoekwerker.” 
Politiecommissaris - Brussel - 
FG coördinatoren/leidinggevenden

“Ik geloof dat ontmoeting en overleg belangrijk zijn (…) die ontmoetings- 
en overlegmomenten tussen actoren binnen een territorium moeten we 

absoluut verder uitbouwen als ze al bestaan en deze opstarten als ze nog 
niet bestaan. Voila, daar ik denk in termen van middelen, (…) we moeten die 
zo goed mogelijk benutten en zien hoe we de zaken beter kunnen aanpakken. 
Maar samenwerking is niet altijd even makkelijk daar er een bepaalde logica 
bestaat, deontologische en ethische regels die elkeen hanteert (…). Maar men 

mag niet om het even wat doen.” 
Directeur van een vereniging uit de vrijwillige hulpverlening - Waals Gewest - FG coördinatoren/leidinggevenden



Daar knelt het 
schoentne

92   OP ONDERZOEK NAAR STADSBENDES - DESKUNDIGEN AAN HET WOORD    HOOFDSTUK III - PISTES VOOR VEELBELOVENDE PRAKTIJKEN   93

Wanneer we het hebben over dit soort evenementen, vertrouwt 
die politiecommissaris ons toe dat hij het aantal ingezette agen-
ten met 70% heeft kunnen verminderen, wat een aanzienlijk fi-
nanciële besparing betekent. Alle actoren die aan het evenement 
hebben deelgenomen waren dan ook zeer tevreden: de jongeren, 
de preventiedienst en de politiediensten. Niettemin vertrouwt 
een politiecommissaris ons toe dat dit soort gesprekken “altijd 
nauw verband houdt met personen. Er bestaat helemaal geen struc-
tuur. Ik verander van werk, ik vervang iemand, en dat gaat misschien 
helemaal veranderen”. De hoge mate van personalisering van deze 
instrumenten en de afwezigheid van structurele evaluatie kun-
nen dergelijk overleg hypothekeren. In elk geval is het nodig de 
instrumentaliseringslogica van een actor ten voordele van een 
andere te vermijden en ieders gezichtspunt trachten te begrijpen. 
De directeur van een organisatie uit de vrijwillige hulpverlening 
en twee politie-inspecteurs getuigen op illustratieve wijze over 
deze bezorgdheden.

“Daar knelt het schoentje altijd. Bij de preventie, dat is een werk van 
lange adem met personeel dat even gekwalificeerd als competent is 
en bovendien voldoende groot in aantal. (…) Als we dan rond de tafel 
zitten om bepaalde zaken te bespreken, heb ik de kans gehad om het 
hoofd van een politiezone regelmatig te ontmoeten, dat is interessant, 
de visie is interessant, zo kunnen we zien hoe we in feite, niet hoe we 
moeten samenwerken, maar hoe we zullen trachten te bepalen of een 
politie-interventie noodzakelijk dan wel sociaal is…” Directeur van een 
organisatie uit de vrijwillige hulpverlening - Waals Gewest - FG coördina-
toren/leidinggevenden

“Wij hebben het al gedaan [de respondent heeft het over multidis-
ciplinair overleg] in X met bijvoorbeeld ‘X’.(naam instelling) Dat is 
een instelling waar de jongeren eventueel geplaatst kunnen worden 
met straathoekwerkers. Wanneer we met iedereen van bij ons van 
de dienst gaat samen zitten met straathoekwerkers, duurt het geen 
5 minuten of er wordt met de vinger naar elkaar gewezen. (…) Je 
spreekt daarnet over dat beroepsgeheim: je moet daarvoor openstaan 
voor ‘jij hebt uw idee en wij hebben ons idee’ en de lijn ertussen. (…)” 
Politiecommissaris - FG leidinggevende - Vlaams gewest

“We zijn zo wel is gaan samen zitten, in X, er 
zijn hier heel veel graffiti, tags. Je kan het 
niet echt graffiti noemen, het zijn eerder 
handtekeningen. We zijn met specialisten uit 
de politie gaan samenzitten. Maar die wisten 
ook goed genoeg van wie die handtekening 
is, en dan beginnen de discussies.” Straathoek-
werker - FG terreinactoren - Vlaams gewest

In het kader van het respect voor ieders rol en interventielogica 
verwijzen we naar het onderscheid dat C. Schaut maakt tussen 
de ‘groei logica’ binnen de jeugdhulp en de ‘verminderingslogica’ 
van de veiligheidscontracten. Binnen de jeugdhulp dient het werk 
“gebaseerd te zijn op het onderwerp en zijn omgeving, en moet er 
met hen gewerkt worden op de noden te bepalen, gemeenschappelijke 
projecten op te zetten en de beleidsmaterie te vertalen” (1999, p. 

85). De veiligheidscontracten stellen een omgekeerde werkwijze 
voor, meer bepaald dat de beslissingen van de institutionele over-
heden aan het terrein worden opgelegd. Bepaalde professionelen 
die zijn aangeworven in het kader van een veiligheidscontract 
benadrukken het belang van het politiek mandaat dat ze hadden, 
en dat de rust in de publieke ruimte herstelt diende te worden. 
Niettemin vertrouwen deze mensen ons toe dat ze een andere 
betekenis aan hun werk geven en de relatie met de persoon in 
kwestie en een verbetering van het welzijn van die persoon ver-
kiezen. Zo maakten enkelen ons attent op de ‘subjectiveringslo-
gica’ die zich voordoet in die professionele milieus (Croizier, 
Friedberg, 1977, p. 38-39). 

Als netwerk functioneren is niet vrij van moeilijkheden. Zo leert 
de geschiedenis van de veiligheidscontracten ons overduidelijk 
dat verenigingen huiverachtig staan tegenover overleg met de 
preventiediensten. 

“Er is soms ook een zekere terughoudendheid bij sociaal werkers ten 
aanzien van preventie- en veiligheidscontracten. De actoren uit de vrij-
willige hulpverlening willen niet met ons samenwerken, omdat wij met 
veiligheid bezig zijn. Soms kunnen terreinactoren wel met elkaar pra-
ten, wij begrijpen elkaar, maar op het niveau van de leidinggevenden 
loopt het mis” Straathoekwerker bij een preventiedienst - Waals Gewest 
- FG terreinactoren

Overigens, concurrentie tussen preventiediensten en verenigin-
gen die functioneren op basis van subsidies, kan er eveneens toe 
leiden dat er minder wordt samengewerkt. Een antwoord hierop 
zou erin kunnen bestaan bevoegdheden en taken van de actoren 
op de diverse niveaus grondig te herdefiniëren.

“Ik geloof ook dat het in het werk stellen van 
een netwerk moeilijk is, omdat diensten zoals 
de onze gesubsidieerde diensten zijn, we 
moeten verantwoording afleggen aan onze 
boekhouding, we willen onze job en onze 
voordelen behouden. Als ik ga samenwerken 
met die of die instantie, nemen die misschien 
mijn werk af en hoe kan ik dan mijn werk 
rechtvaardigen tegenover de overheid…” 
Bemiddelaar bij een preventiedienst - Waals Gewest - FG terreinactoren

Sinds het instellen van de eerste veiligheidscontracten - wat ge-
paard ging met scherpe kritiek, zowel vanuit verenigingen als het 
universitaire milieu - is de sociale inhoud, zoals voorgesteld door 
bepaalde preventiediensten, zo geëvolueerd dat er afstand wordt 
genomen van die eerste beroepslogica, en is nu meer gericht 
op het beheersen van jongeren aanwezig in de publieke ruimte. 
Bepaalde diensten ontwikkelen trouwens talrijke projecten die 
nauw aansluiten bij de projecten die worden voorgesteld door  

de vrijwillige hulpverlening. Tegelijkertijd kan het kader dat wordt 
vastgelegd door en de invloed van de diverse overheden die de 
preventiediensten subsidiëren, evenals de bestaansreden van de 
organisaties actief op het vlak van preventie, niet ontkend wor-
den. 

Uit ons onderzoek resulteert een eerste essentiële bevinding: de 
verschillende actoren geven blijk van de noodzaak om netwerken 
op touw te zetten die verder reiken dan professionele relaties. 
Dergelijke netwerken kunnen op diverse niveaus gestructu-
reerd worden: tussen actoren van eenzelfde instelling, maar ook 
en vooral tussen actoren uit verschillende sectoren, zoals de 
jeugdhulp, preventiediensten en het strafrechtsysteem. Binnen 
die netwerken zal het eerder aankomen op het uitwisselen van 
‘succesverhalen’ dan over situaties waarmee de diverse actoren 
geconfronteerd kunnen worden en die gegarandeerd problemen 
veroorzaken (er dient opnieuw op te worden gewezen dat het 
er niet om gaat basisprincipes zoals het beroepsgeheim in twijfel 
te trekken). Door in netwerk te werken, kan dit ook een invloed 
hebben op de voorstellingen die de verschillende actoren heb-
ben. Zo kunnen professionelen hun praktijken anders implemen-
teren, indien bepaalde situaties op voorhand gekend zijn. 

Vandaag lijkt het ons dringend dat de diverse diensten waarvan 
bepaalde doelstellingen lijken te overlappen opnieuw gedefini-
eerd worden. Daarbij mogen rollen niet worden verward. Om de 
opdrachten van de verschillende actoren te preciseren en onno-
dige concurrentie te vermijden, raden we ten stelligste aan dat de 
rol en eigenheid van de professionelen zo spoedig mogelijk wor-
den vastgelegd. Een magistraat gespecialiseerd in het fenomeen 
van Brusselse stadbendes wijst op het feit dat de omschrijving 
van de functies van de diverse betrokkenen een moeilijke taak 
is. Daarnaast vertrouwt deze ons in verband met de projecten 
van intensieve opvolging ook toe: “En tot waar zijn ze [de preven-
tiediensten] bereid te gaan? Ik zeg hun, u bent dus van plan om dit 
of dat op poten te zetten, maar voor mij is er geen sprake van dat ik 
mijn werkwijze zou aanpassen in functie van de verschillende gemeen-
ten’. Zelfs onderling heerst er geen overeenstemming over wat hun rol 
is, hun positionering, hun beroepsgeheim, wat ze zeggen, wat ze niet 
zeggen en hoe er wordt gereageerd”. Hiermee rekening houdend, 
denken we dat het opportuun zou zijn de grote lijnen van de 
modaliteiten van de netwerken al te bepalen. 

Bij het overwegen van potentiële opties dienen we rekening te 
houden met onderzoek naar ‘sensemaking’ een concept dat de 
complexiteit van dergelijke ‘zingeving’ door actoren goed aan-
toont. In die zin is het noodzakelijk de professionelen samen 
te brengen en daarbij de drie voormelde aanbevolen onder-
zoekspistes te integreren5:
	 •	 De	 individuele	 kennis	 “die de individuele interpretatie van de 
  actoren weerspiegelt (…) beïnvloed door hun voorkennis, hun  
  overtuigingen en persoonlijke ervaringen.”

5  Lessard et.al, 2008, p. 170.
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	 •	 De	situationele	kennis	weerspiegelt	de	specifieke	context
waarin men zich bevindt. De context beïnvloedt niet enkel de 
‘sensemaking’ van de externe omgeving, maar bepaalt deze. 
In die zin bestaat er een sociaal of collectief proces van ‘sen-
semaking’ waar de actoren samen het beleid bepalen tijdens 
formele of informele gesprekken. De visie en zin van het be-
leid wordt zo gevormd op basis van meerdere opvattingen op 
de wereld of gemeenschappelijke en stilzwijgende overtuigin-
gen. Verder kunnen deze ook binnen een groep of organisatie 
worden onderhandeld. 

	 •	 De	rol	van	voorstellingen	weerspiegelt	de	rol	van	beleids-
stimuli in het ‘sensemaking-proces’ en in hoofdzaak de rol van 
externe voorstellingen, meer bepaald dat de boodschap of 
het ontwerp van een beleidsmaatregel de betekenis die een 
actor aan een bepaald beleidsinitiatief geeft, kan beïnvloeden. 
Zo verklaren de auteurs waarom grote veranderingsproces-
sen moeilijk te implementeren zijn (daar deze een herstruc-
turering van de heersende overtuiging binnen een systeem 
veronderstellen). Ze wijzen ook op de moeilijkheid om de 
nood aan specificiteit met de nood aan algemeenheid in het 
beleid te verzoenen. Zo dient beleid algemeen te zijn en mag 
het niet gereduceerd worden tot technische voorschriften, 
maar moet het tegelijk voldoende gespecificeerd zijn om een 
‘flou artistique’ te vermijden. Zo moet het beleid de globale 
praktijk kunnen beïnvloeden.

Deze ‘sensemaking-benadering’ legt de nadruk op “de onvermij-
delijke behoefte bij de actoren om het beleid ‘diepgang te geven’. (…) 
Het volstaat niet om een beleid te communiceren en een systeem 
van hercompensatie te installeren, de opleidingsmogelijkheden dienen 
te worden gestructureerd om hun doelmatigheid te garanderen (…) 
aanvoeren (…) dat wijzigingen ingebed dienen te worden, (…) hun 
vooroordelen voldoende in vraag gesteld worden, zodat de omvang van 
de gevraagde wijzigingen duidelijk wordt, zonder dat men ze naast 
zich neer legt” (Lessard, et.al.,2008, p.171). Hoewel de bereidheid 
tot overleg bij de bevraagde professionelen manifest tot uiting 
komt, neemt dit niet weg dat zij niet de enigen zijn die deel-
nemen aan de gesprekken tussen de verschillende diensten en 
sectoren. Daarom dient onderzoek gevoerd dat het aandeel van 
‘sensemaking’ mee opneemt en om de gevaren van een te sterke 
‘personalisering’ van de netwerkmodaliteiten te vermijden, iets 
wat overigens ook door de deelnemers aan de focusgroepen 
werd aangehaald.

Projecten met een stimulerend, 
emancipatorisch en integratief doel

Tot dusver hebben we, in combinatie met de onderzochte voor-
stellingen, de noodzaak aangetoond om te werken rond percep-
ties en het belang van de ontwikkeling van netwerken. In elk geval 
lijkt het ons belangrijk eraan te herinneren dat globaal genomen, 
buiten deze elementen om, er geïnvesteerd dient te worden in 
sociale projecten die jongeren en hun autonomie willen stimule-
ren. Aan deze elementen dient de voorkeur te worden gegeven, 
boven welk ander initiatief dan ook dat repressief van aard is. 
Deze zienswijze wordt ook door de actoren uit het strafrechte-
lijk apparaat gedeeld. 

“Ik ben er stellig van overtuigd dat het niet aan de politie is om het 
werk aan de basis uit te voeren. We moeten mensen op het terrein blij-
ven hebben. Straathoekwerkers, huiswerkbegeleiding, ik steun dat ten 
volle en ik blijf ervan overtuigd dat dit hen kan helpen. (…)” Hoofdin-
specteur - Waals Gewest - FG coördinatoren/leidinggevenden

“Er zijn geen wondermiddelen, maar er dient aanwezigheid op het 
terrein te zijn en ik heb het niet over politie, maar echt over aanwezig-
heid op het terrein, een echte sociale aanpak, er bestaan geen won-
dermiddelen… Er zijn wijken die aan hun lot worden overgelaten. Voilà. 
(…) Opvoeding, educatie, sportieve, culturele en sociale activiteiten, 
uiteraard! Als daar massaal in geïnvesteerd zou worden, zou dat een 
ongelooflijk groot aantal problemen kunnen oplossen. Dat zal op zich 
de criminaliteit natuurlijk niet doen verdwijnen, maar het is duidelijk 
dat zich daar de kern van het probleem bevindt.” (Uittreksel van een 
gesprek met een magistraat van een jeugdparket)

De diensten uit de vrijwillige hulpverlening en bepaalde preven-
tiediensten ontwikkelen projecten6 die in een kritisch licht die-
nen geplaatst te worden. ‘Tijd’ is daarin een gegeven dat vaak 
problematisch is voor de vertegenwoordigers van de overheid. 

“Men vraagt ons om een ultrasnel antwoord, 
bijna onmiddellijk en onze preventiemid-
delen vinden traag ingang. Als we correct 
met jongerengroepen willen samenwerken, 
dient er absoluut een vertrouwensrelatie 
opgebouwd te worden die voldoende stabiel 
is om educatief werk met hen te verrichten. 
Zoiets doe je niet op een week.” Preventieambte-
naar - Waals Gewest - FG coördinatoren/leidinggevenden

Terwijl er bij dergelijke projecten nood is aan projecten op lange 
termijn, om een vertrouwensrelatie op te bouwen, vereisen be-
paalde beleidsmaatregelen dat er snel resultaten geboekt worden.  

6  Wij kunnen met name theaterprojecten aanhalen (intergenerationeel), ateliers, 
projecten rond hiphop, organiseren van voetbalploegen, teambuildingsprojecten, 
…

Een directeur van een vereniging uit de vrijwillige hulpverlening 
vertrouwt ons toe dat “als men echt vertrouwen in ons had, zou-
den we de dingen echt kunnen verbeteren”. We kunnen enkel maar 
blijven herhalen dat we dergelijke projecten aanmoedigen en bij 
beleidsverantwoordelijken blijven aandringen op een lange ter-
mijn aanpak. 

In dergelijke projecten is het evenzeer belangrijk voorrang te ge-
ven aan praktijken die jongeren uit hun isolement in de wijk halen 
door ontmoetingen aan te moedigen en andere plaatsen op te 
zoeken en te ontdekken. Voor de regio Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest, stelden J. Cailliez, A. Rea en M. Rosenfeld vast dat de 
“segregatiestructuur (…) zich doorheen de tijd blijft reproduceren, ter-
wijl de grenszones of enclaves deze dualiteit complexer maken. Deze 
reproductie van stedelijke segregatie gebaseerd op sociale en etnische 
criteria maakt dat Brusselse jongeren weinig met elkaar omgaan. De 
jongeren ondergaan en leggen stedelijke grenzen op die soms zelfs 
worden gekenmerkt door een ander gebruik van ruimte en mobiliteit, 
maar evengoed door verschillende wijze van ontmoeten en sociale 
omgang.” Terwijl de wijk eerder een referentieruimte vormt voor 
“de welgestelde Belgische jongeren uit Brussel”, wordt deze voor 
de “migrantenjongeren uit de arbeidersklasse” een “echte ruimte 
waartoe ze willen behoren en waaraan ze hun identiteit ontlenen”. 
Trouwens, “hoewel deze grenzen gevormd worden door sociale en 
economische factoren, lijken deze door alle schoolse en buitenschoolse 
activiteiten van de Brusselse jongeren te worden versterkt” (Cailliez 
et.al, 2009, p. 37-39).

Preventiediensten en organisaties voor vrijwillige hulpverlening 
zijn ook sterk territoriaal verankerd. Volgens een coördinator bij 
een preventiedienst kunnen de eigen activiteiten op die manier 
zelfs de stedelijke segregatie versterken. Een ontmoeting is een 
van de manieren om ervoor te zorgen dat jongeren zich niet 
op hun territorium terugplooien. Ontmoeting kan bijdragen aan 
de deconstructie van het imaginaire, daar fictieve voorstellingen 
het onveiligheidsgevoel voeden. Ontmoetingen demystificeren; 
zo worden we geconfronteerd met het resultaat van onze eigen 
stereotiepe beeldvorming. Daarbij mogen we niet in de verleiding 
komen in de val te trappen door te denken dat “jullie onnozelaars 
zijn die opgesloten zitten, maar dat wij er zijn om jullie te redden (en 
jullie in contact brengen met anderen)’. Er dient een kruisbestuiving te 
ontstaan, ontmoetingsplaatsen moeten worden gecreëerd” (Cailliez, 
Bailly, 2008, p. 43).7 Deze uitspraken bevestigen alle resultaten 
van dit onderzoek dat zich focust op perceptie, de oorsprong van 
onze beeldvorming van de buitenwereld, wat de kern vormt van 
de problemen. 

7  SOS Jeunes, Samarcande, Inter-Environnement Bruxelles, J. CAILLIEZ et O. 
BAILLY, Jeunes en ville, Bruxelles à dos? L’appropriation de l’espace urbain 
bruxellois par des jeunes de différents quartiers, X, X, 2008, p. 43.
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AANBEVELINGEN 
van de onderzoekers
Na de ‘pistes voor veelbelovende praktijken’, die zijn afgeleid van de focusgroepen, beoogt dit deel 
een aantal aanbevelingen voor te stellen om de aanpak van het ‘fenomeen stadsbendes in België’ 
te verbeteren. Deze aanbevelingen moeten worden beschouwd als een ‘routekaart’, zowel voor de 
opdrachtgevers van dit onderzoek alsook voor de belanghebbenden op het terrein.

Ontwikkelen van duidelijke strategieën voor communicatie met de media 

Het Belgische medialandschap is, onder druk van het toenemend 
belang van emoties, niet ontsnapt aan de tendens naar ‘klein 
nieuws’ en de cultus van de nabijheid (Jespers, 2008). De pers 
interesseert zich steeds vaker voor criminaliteit en strafrecht. 
1 Wetenschappelijk onderzoek over de berichtgeving wijst op 
een sinds de jaren ‘60 toegenomen selectiviteit in de aard van 
de criminele beelden verspreid door de media die hierdoor een 
sterk vervormd beeld produceren dat ver verwijderd ligt van de 
realiteit (Surette, 1998). 

M. Sanchez-Jankowski, een van de grote specialisten van Ameri-
kaanse bendes, stelt dat de media deels het overleven van bendes 
ondersteunen: “(…) de toute les institutions qui peuvent exercer une 
influence sur le phénomène, il en est peu qui occupe une position aussi 
stratégique” (1994, p. 101).

De werking zichtbaar maken van de filter in de media-aandacht, 
leidt tot het besef dat haar actoren sterk afhankelijk zijn van hun 
bronnen. Men moet de communicatiekanalen tussen journalisten 
en de actoren in de strafrechtelijke keten en de preventie mee 
in beschouwing nemen. Het veldwerk wees zeer duidelijk op de 
kloof tussen enerzijds de sterk genuanceerde en relativerende 
schets van de professionelen over ‘stadsbendes’ en jongeren-
groepen en anderzijds het sensationele en beangstigende beeld 
uitgetekend voor het grote publiek dat een overdreven negatieve 
betekenis geeft aan jongeren en een voedingsbodem is voor we-
derzijdse segregatie. 

Voortbouwend op de idee van M. Sanchez-Jankowski (1994) van 
de media als ‘strategische institutie’ wanneer het aankomt op 
berichtgeving over bendes, is het volgens ons van groot belang  

1  De empirische studies in België van S. Walgrave en V. Uce tonen in het 
afgelopen decennia een sterke toename van onderwerpen met betrekking tot 
criminaliteit en strafrecht in de Nederlandstalige nieuwsuitzendingen van de 
VTM en de VRT. Walgrave, Uce, 2006, p. 189-209. 

dat de communicatie naar de media wordt verzorgd en dat er 
wordt voorzien in aangepaste communicatiekanalen. Een mogelij-
ke piste vormt het aanduiden van een speciaal opgeleide woord-
voerder in de steden, belast met het beantwoorden van vragen 
over jongerenbendes, het voorbereiden van objectieve persdos-
siers en het leveren van betrouwbare inlichtingen naar aanleiding 
van een voorval met grote mediabelangstelling.

Inzetten op kennisnetwerken en 
uitwisseling 

Het veldwerk van dit onderzoek leidde tot de opmerkelijke vast-
stelling dat leden van verschillende politieonderdelen (recherche, 
jeugddienst, diensten gespecialiseerd in het werken met jonge-
ren), preventiewerkers betrokken bij jeugdwerkingen en straat-
hoekwerkers uit dezelfde stad, elkaar niet of nauwelijks kenden. 
Ze werken vaak met dezelfde jongeren, vertrekkend vanuit sterk 
verschillende institutionele doelstellingen, maar bleken in hun 
analyse van de situatie erg homogeen. Ze hebben een erg genu-
anceerd beeld van de jongerengroepen, wijzen stereotype classi-
ficaties af en pleiten voor maatwerk wanneer bepaalde jongeren 
of groepen in de problemen komen. Opvallend was verder hun 
sterke betrokkenheid, engagement en wens om daadwerkelijk de 
situatie van jongeren te verbeteren. 

Vanuit deze vaststellingen lijkt het ons realistisch, interessant 
en belangrijk om in de steden te streven naar het uitbouwen 
van kennisnetwerken rond jongeren en jongerengroeperingen. 
Dergelijk netwerk kan de verschillende actoren betrokken bij 
de aanpak van jongerengroepen samenbrengen om informatie 
uit te wisselen over de eigen aanpak, analyses te maken van ‘het 
probleem’ (de maatschappelijke reactie, de ‘creatie’ van de groep  
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door de reactie, het verharden binnen een groep, de achterlig-
gende socio-economische situatie, …), informatie te verstrekken 
aan de stedelijke woordvoerder en eventueel een collectieve 
strategie te ontwikkelen over communicatie met de gemeen-
schap waarbinnen de jongeren als ‘probleem’ worden gezien. 

Om ze te kunnen verzamelen en rond de tafel te krijgen is het 
onvermijdelijk om ze te mobiliseren rond de problemen met 
stads- of jongerenbendes. Of nog, terwijl in de communicatie 
naar het brede publiek elke referentie aan stadsbendes dient 
vermeden te worden, is dit wel nodig om de professionelen te 
motiveren om samen te werken door ze te mobiliseren rond het 
‘probleem van jongerengroepen’. Absoluut noodzakelijk is dan in 
een tweede fase samen eerst het ‘probleem’ te deconstrueren.

Om een kennisnetwerk te kunnen opzetten, dient minstens aan 
een aantal voorwaarden voldaan te worden:
	 •	 het	erkennen	van	de	institutionele	eigenheid	van	de	verschil- 
  lende partners;
	 •	 gelijkwaardigheid	tussen	de	partners	(en	dus	geen	dominantie 
  van de politie)2; 
	 •	 een	grondige	voorbereiding	die	 start	met	de	deconstructie	 
  van de concepten3 die alle verschillende partners hanteren 
  om in een latere fase (mogelijk) een collectief taalgebruik te  
  ontwikkelen of tenminste misverstanden te vermijden;
	 •	 een	grondige	discussie	en	conclusie	rond	de	aard	van	de	on- 
  derling uit te wisselen informatie (opnieuw rekening houdend 
  met de institutionele eigenheid en doelstellingen, beroeps- 
  ethiek en methodieken).

2  In heel wat wetenschappelijk onderzoek over de politie betrokken bij sa-
menwerkingsverbanden wordt de dominantie van de politie in deze verbanden 
gesignaleerd. De centrale rol van informatie in de politiewerking, leidt dit in heel 
wat gevallen ook tot aanzienlijke machtsverschillen en fricties in samenwerkings-
verbanden; zie (Chan, p. 655-679, 2003)

3  Hierbij staat de vraag naar betekenissen centraal: welke betekenis(sen) heb-
ben de concepten ‘groep’, ‘bende’, ‘rondhangen’, enz.., welke connotatie krijgen 
ze (positief - negatief, wenselijk - niet-wenselijk, normaal - afwijkend, enz..) en 
waarom en door wie worden deze connotaties aan deze concepten gegeven? 
Op welke wijze kunnen vanuit een wijkaanpak (zie aanbeveling n° 3.2.3.) nega-
tieve stereotypen worden omgebogen?

Verleggen van de focus: 
van stadsbendes naar buurten 

Uit veldonderzoek blijkt dat de jongerengroepen waarmee de 
professionelen uit ons onderzoek in aanraking komen, sterk 
variëren in hun kenmerken zoals grootte, leeftijdscategorieën, 
structurering, verbondenheid aan bepaalde plaatsen, leiderschap, 
cohesie en activiteiten. Ze delen het feit dat ze zich groeperen en 
op bepaalde publieke plaatsen rondhangen. De gedragingen (die 
in intensiteit variëren per groep) bestaan vooral uit (doelloos) 
rondhangen, vuilnis laten slingeren, wildplassen, opmerkingen 
maken, schunnig taalgebruik, naroepen, banken bezetten in een 
publieke ruimte, … De meeste jongeren zijn sterk op de buurt 
georiënteerd en maken gebruik van de daar voorhanden publie-
ke ruimtes zoals pleintjes, braakliggende terreinen, doodlopende 
straten, stoepen om elkaar te ontmoeten in groepen. 

Door het bezetten van publieke ruimte, hun zichtbaarheid als 
groep, het doelloos rondhangen en gedragingen die weinig ap-
preciatie krijgen van de buurtbewoners, ontstaan er spanningen 
binnen de wijk. Heel wat wijken hebben te maken met samenle-
vingsproblemen tussen jongeren en ouderen. De jongeren ‘sto-
ren’ door hun gedrag; de ouderen voelen zich geïsoleerd en doen 
gemakkelijk een beroep op de politie. Het onbegrip of het con-
flict tussen de bewoners heeft vaak een interculturele dimensie.

Door enkel te reageren op de overlastgevende, problematische 
of als bende gedefinieerde groepen wordt het probleem slechts 
eenzijdig aangepakt. De jongeren worden schuldig geacht voor 
de samenlevingsproblemen binnen de buurt, gestigmatiseerd en 
er ontstaat het risico dat ze zich verder afsluiten van de buurtbe-
woners en als groep ‘verharden’. De segregatie tussen jongeren 
en de andere buurtbewoners wordt beklemtoond. We zijn van 
mening dat de eenzijdige focus op de problematische geachte 
jongeren eerder zal bijdrage aan de creatie van bendes, dan dat 
ze dit zal voorkomen. Het is volgens ons dan ook noodzakelijk 
om niet in te zoomen op het probleem veroorzaakt door de 
jongeren, maar op de samenlevingsproblemen binnen de wijken. 
Wijkwerking moet het uitgangspunt worden en de jongerengroe-
pen vormen een onderdeel van de spanningen die binnen wijken 
kunnen ontstaan. 

Dergelijke wijkaanpak dient gepaard te gaan met het luisteren 
naar alle buurtbewoners, elkaar leren kennen, waarderen en op 
een creatieve wijze leren omgaan met de verschillen, zodat ze 
eerder als een meerwaarde dan als een probleem worden er-
varen. Hierbij kunnen kleine initiatieven en projecten een groot 
verschil maken. Een voorbeeld uit de gemeente Jette (Brussel) is 
hierbij inspirerend. Jongerengroepen verzamelden in de nabijheid 
van het bejaardentehuis en creëerde een sterk gevoel van onvei-
ligheid, mede gevoed door de weinig respectvolle houding van de 
jongeren ten aanzien van deze bejaarden. Er kwamen klachten en 

de spanningen tussen beiden liepen op. Een project werd opgezet 
waarbij de jongeren werd gevraagd om de bejaarden hun kennis 
van het gebruik van internet en email uit te leggen. Dit project 
bleek succesvol; de jongeren leerden de bejaarden kennen, ap-
preciëren en waren zeer respectvol; de bejaarden hadden veel 
hulp aan de jongeren en zagen in dat ze wegens een gebrek aan 
kennis iedereen over dezelfde kam hadden geschoren. De eerder 
verfoeilijke ‘streetculture’ van de groep bleek een eigen construc-
tie zonder veel realiteit. 

Het opzetten van creatieve projecten op microniveau kan niet 
enkel de taak zijn van professionelen betrokken bij het werken 
met jongerengroepen. Aangezien de focus op de wijk ligt, dienen 
alle andere op de wijk betrokken instanties (gemeente, politie, 
scholen, sociaal-culturele verenigingen, e.d.) mee te worden be-
trokken en te werken aan het verbeteren van de samenlevings-
problemen en -spanningen. 

Het verleggen van de focus op de wijk houdt volgens ons verder 
in dat het ‘Brusselse netwerk stadsbendes’ dient opgeheven te 
worden. Een pluri-communale aanpak aangestuurd door Groot-
stedenbeleid lijkt ons een beter alternatief. 
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Voorgezette opleidingsmodules 
organiseren voor actoren uit het 
gemeentelijke preventie apparaat 

Er dient met voorrang aandacht besteed te worden aan het 
opzetten van opleidingsmodules die zich richten op preventie-
actoren die te maken krijgen met bendes en problematische jon-
gerengroepen, en dit door de structuur van het gemeentelijk ge-
organiseerd opleidingsaanbod voor professionelen te versterken 
en door een netwerk te installeren dat toelaat praktijken uit te 
wisselen en elkaar te informeren over de realiteit op het terrein.

In dit opzicht verdient het initiatief dat BRAVVO vzw nam voor 
haar werknemers navolging, dat georganiseerd werd om actoren 
uit verschillende gemeenten samen te brengen. Ter herinnering, 
in september 2011 organiseerde BRAVVO vzw, in samenwerking 
met de l’Université Libre de Bruxelles, gedurende een week een 
opleiding rond de problematiek van ‘stadsbendes’. 

De initiële doelstelling van het project bestond erin het voorko-
men van het fenomeen ‘stadsbendes’ op Belgisch grondgebied af 
te bakenen, en dit zorgwekkende onderwerp - dat steeds vaker 
deel uitmaakt van de politieke debatten, verslaggeving in de me-
dia, en het werk van politiediensten, gerechtelijke instanties, en 
zelfs preventiediensten beïnvloedt - te deconstrueren et te de-
mystificeren. Een tweede doestelling was het samenbrengen van 
de sociaal werkers uit de jeugddienst van BRAVVO om te praten 
rond dit complexe thema en iedereen een begrippenkader te 
verschaffen over het fenomeen. Het belang van het aanmeten van 
een kritische geest en de noodzaak te beschikken over een the-
oretisch begrippenkader vormen dan de reflexieve instrumenten 
ten dienste van professionelen werkzaam op het terrein. Ook po-
litie en magistratuur presenteerden hun realiteit op het terrein, 
de instrumenten die zij gebruikten, de problemen en spanningen 
waarmee ze geconfronteerd werden. Onderzoekers presenteer-
den dan weer hun wetenschappelijke kennis over het fenomeen 
verkregen uit lopende of recent afgelopen onderzoeksprojecten. 
Deze presentaties zetten stuk voor stuk de debatten kracht bij, 
de professionelen wisselden problemen, sterktes van de aanpak 
en ideeën uit. 

Voorstellen voor verder onderzoek: 
kwalitatief onderzoek op korte of 
middellange termijn 

Naast de impactevaluaties die reeds eerder werden uitgewerkt, 
kunnen voor de toekomst twee soorten wetenschappelijke on-
derzoeksprojecten worden overwogen om het vraagstuk van de 
‘stadsbendes’ uit te diepen en een scherper beeld te krijgen van 
de thematiek.

Sociale perceptie en voorstellingen 
van ‘stadsbendes’ door de burger

Het eerste onderzoek heeft tot doel de onveiligheidsgevoelens 
veroorzaakt door de perceptie van burgers op jongerengroe-
peringen te trachten te doorgronden. Een van de belangrijkste 
resultaten van deze studie wijst er immers op dat het ‘zich groe-
peren van jongeren’ misschien minder tot problemen leidt op het 
vlak van criminaliteit en concrete schendingen van de openbare 
orde dan op het vlak van de onveiligheidsgevoelens die ze creë-
ren door de interpretatie en betekenis die burgers geven aan hun 
gedrag. Of anders gesteld, de negatieve perceptie van burgers, of 
delen ervan, van reële of ideële problemen veroorzaakt door jon-
gerengroepen is deels constitutief; door hun perceptie en reactie 
draagt het publiek bij aan de constructie van ‘stadsbendes’. Deze 
constructies dienen onderzocht, enerzijds in de realiteit (welke 
zijn de beelden die men creëert over jongerengroepen?) en op 
haar impact, vooral wanneer het (politieke) discours en deze per-
cepties - zoals werd aangegeven door de bevraagde actoren - een 
constitutief effect hebben. Ze transformeren de werkelijkheid 
voor de betrokken jongeren (die hieruit een vorm van identiteit 
opbouwen en er zich op de duur ook aan confirmeren), voor de 
terreinactoren (die dan ten aanzien van deze ‘objecten’ dienen op 
te treden, zelfs wanneer ze zelf deze analyse niet onderschrijven) 
en voor de bevolking (door een versterking van de ‘onveiligheids-
gevoelens’ en/of ontwijkinggedrag). 

Het wordt dan belangrijk om die bevolkingsgroepen en hun per-
ceptie over jongerengroepen te bevragen die vragende partij zijn 
voor tussenkomsten rond ‘stadsbendes’. Zonder hier in detail op 
in te gaan, is het zinvol om een reeks van verschillende comple-
mentaire methoden voor het verzamelen van gegevens te han-
teren. Aan de ene kant kunnen verschillende groepen burgers 
(degenen geconfronteerd met de problematiek van stadsbendes) 
uit de wijken van steden en gemeenten in verschillende focus-
groepen worden bevraagd. Anderzijds kan een vragenlijst aan 
een representatief staal van deze groepen worden voorgelegd. 
Dergelijk onderzoek dient dan uitgevoerd over het gehele land.

De wijk als anker voor het inzetten van actoren

Een tweede onderzoeksproject zou eerder het karakter hebben 
van een actieonderzoek dat focust op een beperkte grondgebied 
(sociologisch gedefinieerde wijken) waarop actoren uit verschil-
lende instanties en organisaties kunnen ingezet worden. Niet om 
de ‘bende’ op zich aan te pakken, maar om in te werken op de 
wijk als actieterrein van deze bendes (cfr. aanbeveling 3.2.3.). Dit 
onderzoek dient te worden gevoerd vooraleer er transversale 
acties worden opgezet en hiertoe dient kennis verzameld te wor-
den. 

In een eerste fase dienen voor elke gemeente en stad betrok-
ken bij het onderzoek de wijken te worden geïdentificeerd die 
te maken hebben met als problematisch gedefinieerde jonger-
engroepen. Het bepalen van de grenzen van deze wijken is een 
complexe oefening. Het belangrijkste probleem is het verschil in 
ruimtelijke afbakening van de wijk tussen haar bewoners of de-
genen die er werken en de passanten. Hierbij bestaan deze spa-
tiale verschillen uit zowel opvattingen over een concreet fysiek 
afbakenbaar gebied als uit abstracte ideeën over een sociale, cul-
turele en economisch gepercipieerde eenheid. In dit onderzoek 
dient bijgevolg eerst dergelijke eenheid te worden afgebakend 
om vervolgens de beschikbare lokale bronnen (institutioneel, 
formeel, individuele, informele bronnen) in situ te onderzoeken 
die samen kunnen gemobiliseerd worden voor een geïntegreerde 
wijkaanpak. Dit onderzoek dient zich dus enerzijds te baseren op 
informatie beschikbaar bij aanwezige instituties (gemeente, stra-
tegisch plan, politie, jeugdbescherming, scholen, verenigingsleven, 
…) en anderzijds op gesprekken met de directe of indirecte be-
trokkenen in deze wijk. Hierbij is het tevens belangrijk gesprek-
ken op te zetten met de gebruikers van de wijk, inclusief de zich 
groeperende jongeren. Zij kunnen immers belangrijke inzichten 
leveren over hetgeen als ‘probleem’ wordt ervaren en de moge-
lijk aan te wenden bronnen. Een kwalitatief onderzoeksopzet is 
hier aangewezen door middel van gesprekken met de actoren, 
focusgroepen en/of groepsanalyses.
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BIJLAGE
Vragenlijst gebruikt voor de focusgroepen

Discussiegroep:  

Functie:  

Plaats van tewerkstelling:  

Welke van de onderstaande karakteristieken zijn van toepassing op de ‘problematische’ (jongeren)groepen waarmee u in uw 
dagdagelijkse professionele activiteit in aanraking komt? 

Kenmerken Opmerkingen
1. Groepsgrootte

1.1 Kleine groep (2-5)

1.2 Middelgrote groep (5-10)

1.3 Grote groep (+10 leden)

2. Leeftijd van de jongeren (Meerdere antwoorden zijn mogelijk)

2.1 10-13 jaar

2.2 14-16 jaar

2.3 17-18 jaar

2.4 19-25 jaar

2.5 +25 jaar

3. Structuur van de groep (Meerdere antwoorden zijn mogelijk)

3.1 Verticale structuur

3.2 Horizontale structuur

3.3 Aanwezigheid van een leider

3.4 Geen structuur

Kenmerken Opmerkingen
4. Mate van stabiliteit binnen de groep

4.1
Groep stabiel in het 
afgelopen jaar

4.2
Groep instabiel in het 
afgelopen jaar

5. Toegang tot de groep (Meerdere antwoorden zijn mogelijk)

5.1 Relatief open

5.2 Relatief gesloten

5.3 Gesloten

5.4 Geritualiseerd

6. Aard van de band tussen de leden (Meerdere antwoorden zijn mogelijk)

6.1 Familiaal

6.2 Vriendschappelijk

6.3 School

6.4 Territoriaal

6.5 Sport en hobby

7. Sterkte van de band tussen de leden

7.1
Zwakke cohesie 
tussen de leden

7.2
Matige cohesie 
tussen de leden

7.3
Sterke cohesie 
tussen de leden

8.  Homogeniteit binnen de groep op basis van: (Meerdere antwoorden zijn mogelijk)

8.1 Religie

8.2 Politiek

8.3 Etniciteit

8.4 Geslacht
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Uitsluitend mannelijk

Overwegend mannelijk

Gemengd

Uitsluitend vrouwelijk

Overwegend vrouwelijk

Kenmerken Opmerkingen
9.  Individuele activiteiten van de groep

9.1 Sport en vrije tijd

9.2
Verstoring van 
de openbare orde

9.3
Kleine en middelgrote 
vormen van criminaliteit

9.4
Ernstige vormen 
van criminaliteit

9.5 Handel (sigaretten, drugs, …)

9.6
Confrontaties met andere 
bendeleden

9.7 Politieke activiteiten

10.  Collectieve activiteiten van de groep

10.1 Sport en vrije tijd

10.2
Verstoring van 
de openbare orde

10.3
Kleine en middelgrote 
vormen van criminaliteit

10.4
Ernstige vormen 
van criminaliteit

10.5 Handel (sigaretten, drugs, …)

10.6
Confrontaties met andere 
bendeleden

10.7 Politieke activiteiten

11. Herkenning van de leden van de groep

11.1
Herkenning door 
de groepsleden

11.2 Publieke herkenbaarheid

Kenmerken Opmerkingen
12. Territorium

12.1
Territoriale insteek
(verdedigen van een territo-
rium, insteek van de wijk)

12.2 Inwoners van de wijk

12.3 Geen inwoners van de wijk

   

U kan in deze kolom steeds kenmerken aanvullen die u belangrijk acht en niet in voorgaande lijst voorkwamen

Kenmerken Opmerkingen

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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