
Agressie, wat is dat? 
Agressief gedrag houdt in dat je grenzen, regels of 
waarden overschrijdt, of daarmee dreigt. Hiermee berokken 
je anderen of jezelf materiële, lichamelijke of psychische 
schade. En daarbij ben je je niet per se bewust van de 
gevolgen en de effecten van je gedrag (ICOBA) 
 
Hierbij maken we een onderscheid tussen twee 
soorten agressie: 
1) Frustratie-agressie komt voort uit frustraties. Er is 

weinig tot geen controle over het eigen gedrag. 
2) Bij instrumentele agressie spreken we van 

gecontroleerde agressie. Dit gedrag wordt 
ingezet om een doel te bereiken. 

 

 

 

 

VISIETEKST: AGRESSIE IN HET JEUGDWERK 

Agressie kunnen we overal tegenkomen. Op de trein, 
in de supermarkt, thuis, op het werk, … Ook in het 
jeugdwerk krijgen kinderen, jongeren en hun 
begeleiders soms te maken met agressie.  

Het jeugdwerk wil vanzelfsprekend een positieve, 
veilige omgeving aanbieden, waarbinnen ieder kind 
zichzelf kan en mag zijn. Agressie staat in de weg van 
dat doel. Daarom is het noodzakelijk om in eerste 
plaats in te zetten op het voorkomen van agressie en 
in tweede plaats jeugdwerkers te versterken in het 
omgaan met agressie. 

Voorkomen is beter dan genezen 
Inzetten op preventie van agressie = inzetten op een veilig en positief klimaat.  

Een reeks aan acties zijn hierbij zinvol: maak goede afspraken, bouw aan een vertrouwensrelatie 
tussen kind/jongere en zijn begeleider en werk aan een gevarieerd aanbod waar ieder kind zijn 
talenten naar boven kan halen.  

Ook de begeleidershouding speelt hierbij een cruciale rol. Oordeel niet te snel over waarom 
kinderen bepaald gedrag stellen maar luister actief naar wat hij/zij te vertellen heeft. Vertrek van 
het idee dat kinderen méér zijn dan het gedrag dat ze stellen. Durf je eigen referentiekader in 
vraag te stellen en durf een andere bril op te zetten. Door respect te tonen voor iedereen en 
anderen positieve bevestiging te geven, draag je bij tot een evenwaardige, positieve relatie 
tussen kind/jongere en hun begeleiding. Agressie krijgt dan minder snel een plaats. 

Omgaan met agressie, error?! 
Inzetten op preventie biedt helaas geen garantie dat er zich nooit agressie voordoet. Wanneer 
agressie opduikt, is het niet vanzelfsprekend om daar op een constructieve manier mee om te 
gaan. Soms ben je als begeleiding bovendien emotioneel betrokken bij een incident. Dat maakt 
het nog complexer.  Vrijwillige begeleiding voorzien van de juiste omkadering en opleiding is 
daarom noodzakelijk. Hun draagkracht in dergelijke situaties is tenslotte niet oneindig. Op die 
manier verhogen we de kans op een constructieve omgang met agressie, waarbij alle betrokken 
partijen leren van het voorval. 

Tijd om af te koelen 

Bij een agressie-incident lopen de emoties bij alle betrokken partijen hoog op. Agressie ontstaat 
immers vaak wanneer kinderen/jongeren geen ander, positiever, alternatief kennen om hun 
emoties te uiten, hun boodschap over te brengen of hun doel te bereiken.  

Tijd en ruimte bieden om af te koelen1, om emoties te laten zakken is altijd de eerste stap. Pas 
wanneer de gemoederen bedaard zijn, kan er plaats zijn voor een gesprek. Actief luisteren, 
erkenning geven aan gevoelens, op zoek gaan naar het signaal dat het kind probeert te geven 
maar tegelijkertijd grenzen stellen aan het gedrag zijn cruciaal. Ook het samen op zoek gaan 
naar een manier om het gedrag volgende keer te voorkomen kan hier een plaats krijgen.  

 

                                                   
1 We hanteren ALKA ES in het omgaan met agressie bij kinderen. Dit model werd gebaseerd op LSCI 
(bronvermelding). 

 



Fiets tussen de paaltjes: sanctie versus positief alternatief 

Sanctioneren zal binnen Tumult in eerste instantie geen plaats krijgen bij de aanpak van 
agressie. Door te sanctioneren leren kinderen enkel wat niet mag, maar niet wat wél gewenst is. 
Zeg tegen een kind dat het “niet tegen de paaltjes mag fietsen” en het focust enkel nog op de 
paaltjes.  “Fiets tussen de paaltjes” is een positief alternatief, waardoor kinderen weten wat ze 
wél moeten doen. Zo’n positief alternatief leert kinderen constructief om te gaan met hun 
gevoelens en hun doel op een positieve manier te bereiken. Op die manier kan er verandering 
optreden in hun gedragspatroon.  

Naast een positief alternatief is het soms toch noodzakelijk om 
gebruik te maken van een betekenisvolle sanctie. Met die sanctie 
geef je duidelijk aan dat het gestelde gedrag niet ook is.  

Een sanctie op zich zal echter nooit voldoende zijn. We willen 
vermijden dat kinderen bepaald gedrag niet meer stellen omdat hij 
bang is de volgende keer nog eens gesanctioneerd te worden. Een 
kind moet begrijpen waarom het gedrag niet ok is. Daarom kiezen we  
naast het aanbieden van een alternatief, het geven van een sanctie 
indien nodig, ook voluit voor een herstelgerichte oplossing. Daarbij 
ga je samen met het kind na wat hij/zij kan doen om de relatie met de 
betrokken partijen te herstellen. Op die manier staat de relatie voorop 
en is er aandacht voor de andere kinderen/jongeren in de groep.  

Tot slot 
Wanneer we werk willen maken van kwaliteitsvol en inclusief jeugdwerk, moeten we dus ook 
werken aan onze omgang met agressie. Inzetten op preventie is een heel belangrijke stap. 
Reageren op agressie is plaats en tijd geven: om af te koelen, om op zoek te gaan naar de 
achterliggende reden van het gedrag en om samen een herstelgerichte oplossing te bedenken. 
Op die manier zetten we bij Tumult een constructieve oplossing van conflict voorop. 

Meer weten? 
Interesse in onze vormingen rond omgaan met storend gedrag? Check 
tumult.be/vormingen/omgaan-met-storend-gedrag of onze gratis workshopsavonden rond 
agressie in Gent en Leuven via tumult.be/gratis-workshops-over-agressie 

Meer weten over ALKA ES, ons stappenplan rond omgaan met agressie? 
Kijk dan zeker eens op tumult.be/hoe-reageer-je-op-storend-gedrag-6-stappen  

Voorbeeld:  Een kind scheldt anderen uit. 

Stap 1 – Positief alternatief: Je spreekt het 
kind er op aan en zegt dat hij de anderen ook 
bij hun naam kan aanspreken en dat het fijner 
is als ze vriendelijk zijn tegen elkaar 

Stap 2 – Sanctie: Het ongewenst gedrag 
houdt aan. Je zet het kind 10 minuten aan de 
kant en gaat over naar stap 3. 

Stap 3 - Herstelgerichte oplossing: De jongen 
zegt sorry tegen diegene die hij uitschold 

 


