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2. Abstract
In deze bijdrage gaat de auteur dieper in op de sociologische invalshoek betreffende vrijheidsbeperkende
maatregelen. Na het schetsen van het breder maatschappelijk kader en de implicaties hiervan, wordt stilgestaan
bij de emotionele kleur, eigen aan instellingen. Tot slot wordt de mogelijkheid van geweldpreventie in de
bijzondere jeugdzorg onderzocht.
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5. Onderzoeksvraag
Onderzoeksvraag Wanneer en hoe moeten vrijheidsbeperkende maatregelen worden toegepast?
Hoe wordt vrijheidsbeperkende maatregelen bekeken vanuit sociologisch perspectief?
Hypothesen
/
6. Methode
Onderzoeksmethode
Onderzochte
groep
Bereik

Literatuurstudie
/
/

7. Resultaten
www.jeugdonderzoeksplatform.be

1

Onderzoeksfiche e00059.pdf

Het huidig maatschappelijk kader wordt gekenmerkt door individualisering, globalisering en
individuele en professionele controle. Het groter maatschappelijk kader dwingt de instellingen
zich hieraan aan te passen.
Communicatie is het middel om de negatieve interactiecycli, eigen aan instellingen, te
doorbreken.
Zowel de dader- als slachtofferproblematiek met betrekking tot geweld kent cumulatieve
fenomenen. Voor de daderproblematiek zijn specifiek het aantal risicofactoren van belang.
Protectieve factoren kunnen echter de cumulatie omdraaien.
Geweldpreventie in de bijzondere jeugdzorg is mogelijk wanneer er ruimte wordt geschapen
voor positieve persoonlijke en interpersoonlijke processen.
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9. Beleidsaanbevelingen
Nee
10. Samenvatting
In deze bijdrage staat de auteur even stil bij de sociologische invalshoek met betrekking tot vrijheidsbeperkende
maatregelen in de gehandicapten- en bijzondere jeugdzorg.
In een eerste deel wordt het breder maatschappelijk kader geschetst. Dit blijkt vooral gekenmerkt door
individualisering, globalisering, individuele en professionele controle. Instellingen dienen zich hieraan aan te
passen.
In het tweede deel buigt de auteur zich over de emotionele kleur van instellingen. Inherent hieraan lijken de
negatieve interactiecycli, waarvan vrijheidsbeperking een deel uitmaakt. Communicatie is een middel om deze
om te buigen.
Tot slot wordt de mogelijkheid van geweldpreventie in de bijzondere jeugdzorg onder de loep genomen.
Belangrijk hiervoor is het mogelijk maken van positieve persoonlijke en interpersoonlijke processen.
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