
BIJLAGE 1 –JONGEREN EN POLITIE 

GOEDE PRAKTIJKEN 

Vlaanderen 

- Zo geflikt, Project van Uit de Marge vzw, opgestart in 2018 en gefocust op de relatie tussen 
jongeren, jeugdwerkers en politieagenten. De verschillende projecten op verschillende plaatsen 
staan hieronder vermeld. (https://www.uitdemarge.be/zo-geflikt-jeugdwerk-en-politie/) → Op 24 
september organiseerde Uit de Marge een algemene studiedag met beleidsaanbevelingen en 
verschillende panelgesprekken, (https://www.uitdemarge.be/kalender/studiedag-zo-geflikt-
jeugdwerk-en-politie/)  
 
- Verzameling van inspiratie rond jeugdvriendelijke communicatie rond Corona, Bataljong. 
(https://bataljong.be/jongeren-sensibiliseren-over-corona)  
 
- Projectwerking van Arktos in verschillende steden en gemeenten ikv samenwerking met politie 
(Move it; Gimme a break; Locostreet…) 
 
- De campagne Stop Ethnic Profiling https://stopethnicprofiling.be/nl/etnisch-profileren/  
Betrokken partners zijn Amnesty International, JES Brussel, Liga voor Mensenrechten, 
Minderhedenforum, Uit De Marge, Ligue des Droits Humains, MRAX en activist Yassine Boubout 
 
- Politie Antwerpen presenteerde recentelijk nog de resultaten van de gehouden 
jongerenbevraging 
https://www.politieantwerpen.be/news/press-item/politiezone-antwerpen-presenteert-
resultaten-jongerenbevraging%C2%A0  
 
- Gemeenschapsgerichte politiezorg (community policing) 
https://www.politie.be/5998/nl/over-ons/geintegreerde-politie/excellente-politiezorg 
Wijkgericht werken: politiekorps is sterk aanwezig in de wijken, projectwerking en reguliere 
wijkwerking met oog op onder meer beeldvorming, wederzijds begrip en vertrouwen. Nog veel 
potentieel om: verder uit te trollen en te operationaliseren in elke stad, gemeente en dorp 
 
- Methode van Second Wave met regierol van lokaal bestuur, De methode richt zich op de 
verbetering van de relatie tussen jonge mensen en de politie. Daartoe brengt het beide partijen 
samen in een workshop-setting om wederzijds vertrouwen en respect te creëren, ervaringen te 
delen en deelnemers in staat te stellen van elkaar te leren. De workshops zetten vraagtekens bij 
de stereotypes en vooroordelen van politieagenten over jongeren en omgekeerd. 
https://www.stedenbeleid.vlaanderen.be/second-wave-voor-jongeren-en-politie 
https://databank-sociale-samenhang.vlaanderen.be/second-wave  
 
- Belang van referentiepersonen voor jongeren  
Bv. in Antwerpen (Kiel) acteur Saïd Boumazoughe, Op dit moment een Project Beerschot: in Kiel, 
maar supporters komen praktisch allemaal van buiten de wijk – samen met de jongeren van de 
wijk de negatieve dynamiek omkeren (2020 Studio’s) Heeft ook projecten gehad met jongeren en 
politie.  
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Bv. Brussel, maar recentelijk ook in Gent met regisseur Adil El Arbi, Ikv corona en 
openluchtvertoningen van Film Fest Gent met voorstelling van hun film ‘Patser” in Gentse 
volkswijk, https://vrtnews.be/p.GvL7eMOjP  

Antwerpen  

- Wij(k) in verandering, samenwerking Uit de Marge en Kras jeugdwerk in de wijk Het Kiel. Dit 
maakte deel uit van een breder project (samenwerking tussen D’Broej uit Brussel, KRAS uit 
Antwerpen en Combiwel uit Amsterdam) dat ook liep in Brussel, daar lag de focus op 
discriminatie in het onderwijs. In Antwerpen was dit een 3jaar durend traject waar werd ingezet 
op de werkrelatie tussen jeugdwerkers en politie, een leer- en experimenteerproces. Het maakte 
deel uit van een Erasmus + project, waarin ook werd uitgewisseld met jongeren uit Nederland. 
(http://dbroej.be/nl/nieuws/wijk-verandering-de-prijzen-  
- Studiedag ‘Bruggen bouwen tussen politie en jeugdwerk’, samenwerking tussen Uit de Marge en 
lokale politieschool → hoort bij traject wij(k) in verandering. Publicatie ‘Bruggen bouwen met de 
politie: tips voor jeugdwerkers’ (https://www.uitdemarge.be/wp-
content/uploads/2020/01/bruggenbouwen_politie_jeugdwerk_lr.pdf)  
 
- Samenwerking Politie Mechelen en jeugdwerking ROJM, dialoogmomenten tussen specifieke 
wijkteams van de politie en jongeren, kennismaking met de werking van ROJM 
(https://www.gva.be/cnt/aid1311275) (https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20130110_00429522)  
→ Samenwerking Hassan Al Hilou en ROJM, Hackaton over coronamaatregelen 
(https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/10/22/staysafemechelen-zet-jongeren-in-om-
leeftijdsgenoten-te-informe/)  
 

Oost- Vlaanderen  

- Uitwisselingsdag Genstse politieagenten en jeugdwerkers – traject Zo Geflikt, Uit de Marge 
(https://www.uitdemarge.be/zo-geflikt-brengt-politie-en-jeugdwerk-samen-in-gent/)  
 
- Spreker op de netwerkdag van Netwerk Kind- en Jeugdvriendelijke Steden en Gemeenten 2020 
(Bataljong), Bart De Winne, jongereninspecteur politiezone Wetteren – Laarne – Wichelen. 
Brugfiguur tussen jongeren en politie. (https://www.politie.be/5438/vragen/preventie/wie-is-de-
jongereninspecteur) → chatsessies tussen politie en jongeren (https://radio2.be/oost-
vlaanderen/jongeren-chatten-erop-los-met-de-gentse-politie-vooral-veel-vragen-over-een-job-bij) 
→ meer info over Gentse initiatieven met jongeren (https://www.politie.be/5415/over-
ons/projecten/jongeren)  
 
- Werkbezoek door scholen bij politiedienst – Dendermonde  
Via een gevarieerd en interactief programma maakten zij kennis met het beroep van 
politieman/vrouw. Ze kregen een rondleiding in het gebouw, brachten een bezoek aan de 
verschillende diensten en het cellencomplex, luisterden naar de ervaringen van een aspirant-
inspecteur in opleiding, enz. (https://www.politie.be/5443/nieuws/politie-dendermonde-laat-
jongeren-dromen-van-een-job-bij-de-politie)  
 

Brussel  

- JES Brussels werkt samen met het Huis van culturen en sociale samenhang van Sint-Jans-
Molenbeek (Maison des Cultures Molenbeek), gemeente Molenbeek en politie Molenbeek om de 
dialoog tussen jongeren en politie te verbeteren (https://www.jes.be/blog.php?id=246)  
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- Hackathon Brussel – Coronamaatregelen, samenwerking Hassan Al Hilou en Ilyas Mouani ( vzw 
Nakama) Communicatie op maat van jongeren (https://www.bruzz.be/gezondheid/iedereen-
mee-met-de-maatregelen-die-onbereikbaren-ze-bestaan-niet-2020-11-03)  
 
- Kortfilm STRMBK, Groep Intro; uit 2019: gebaseerd op ware feiten en vertelt het fictieve verhaal 
van Karim en zijn vrienden uit Strombeek, in de rand van Brussel. Een verhaal over schijnbaar 
kleine, ondeugende feiten, met grote gevolgen. Een verhaal van een jongere die kansen wil 
grijpen maar door het verleden wordt ingehaald. Over vriendschap, plezier, grenzen en de 
zoektocht naar een plek in de maatschappij. Een unieke samenwerking tussen de Strombeekse 
jongeren-werking van Groep INTRO vzw , lokale politie-inspecteurs en Pine Peak Entertainment 
met de steun van Rotary Club Meise-Bouchout, gemeente Grimbergen, Huis van het kind 
Grimbergen, lokale politie Grimbergen, CC Strombeek en lokale handelaars en partners. 
https://www.facebook.com/pages/category/Movie/Strmbk-247819399468445/ 
 

Vlaams – Brabant  

- Casablanca goes Casablanca (2018), samenwerking tussen jeugdwerkers en politiediensten in de 
Leuvense wijk Casablanca. Er wordt op twee sporen gewerkt: bottom up, met de focus op 
versterken van jongeren en top-down om een nieuw constructief netwerk op te zetten tussen 
jongeren en verschillende actoren in de buurt. Zo werd er een sportactiviteit georganiseerd met 
de politiedienst, met het oog op een duurzame band met de jongeren. Het project bevatte een 
internationale uitwisseling, waar de jongeren zelf een jaar lang acties rond hebben opgezet. 
(https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/casablanca-goes-casablanca?query=politie)  
 
- Kabinet J onderzocht de relatie tussen politie en jongeren in Leuven. (2018) → 4 duidelijke 
aanbevelingen (https://www.mijnleuven.be/artikel/advies-8-meer-contact-tussen-de-leuvense-
politie-en-jongeren)  
 

Limburg  

- Veldonderzoek met jongeren, inspiratie- en uitwisselingsdag (november 2017- Genk) waar 
jeugdwerkers en politieagenten werden samengebracht. Door Uit de Marge vzw 
(https://www.uitdemarge.be/uit-de-marge-vzw-lanceert-project-zo-geflikt/)  
 

West – Vlaanderen  

- Samenwerking preventiedienst Blankenberge en jongeren, Jongeren afkomstig uit Brussel, 
Grimbergen, Neder-Over-Heembeek en Mechelen, één van de organisatoren; Vinz Kanté ( 
https://www.bruzz.be/samenleving/brusselse-jongeren-staan-preventiedienst-blankenberge-bij-
2020-08-15)  
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