POLITIE EN JONGEREN
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Naar een versterking tussen jongeren en politie
JES wil, in samenwerking met verschillende partners, de moeilijke relatie tussen
jongeren en politie verbeteren in Brussel en Antwerpen.

Gemeenschappelijke
doelstellingen
Doelstelling 1

Doelstelling 2

Het verbeteren van wederzijdse
beeldvorming tussen jongeren,
politie en jeugdwerk.

Het versterken van de politie in hun
kennis en vaardigheden in de
omgang met jongeren.

Doelstelling 4

Doelstelling 3
Het versterken van de
rechtspositie van jongeren & het
binnenbrengen van een
jongerenperspectief in het lokale
politiebeleid.

Verankering van de output en
verduurzaming van expertise en
resultaten.

Acties

(variëren naar gelang de noden
binnen de stedelijke context)
Actie 1
Inzetten op overleg tussen politie,
jongeren en jeugdwerkers en het
vormen van een bovenlokaal
overlegplatform.

www.jes.be/jongerenenpolitie

Actie 2
Het versterken van jeugdwerkers en
politie in het bouwen van bruggen.
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Actie 4

Actie 3
Inzetten op een dialoogtraject
tussen politie en jongeren en het
schrijven van een handleiding en
toegankelijk artikel.

Inzetten op vorming en een
participatief beleidstraject met
beleidsaanbevelingen.

Actie 5
Meer inzicht op vlak van
maatschappelijke kwetsbaarheid,
kruispuntdenken, kinderrechten,
ieders deontologische code en de
rechten en plichten van jongeren
in contact met politie.
Actie 7
Het organiseren en geven van de
gratis vorming ‘Je Kiffe Bruxelles:
Aan de Slag met Jongeren in de
Grootstad’ via onze JES Academy.
Financiering via Brussel Preventie &
Veiligheid.

Actie 6
We delen de resultaten van dit
project met jeugdwerkers, lokale
besturen, politiediensten en andere
actoren via o.a. een multimediaal
product.

Meer info
Contactgegevens en meer
informatie:
www.jes.be/jongerenenpolitie

Partners
Brusselse context: Alba vzw, Mattias De Backer, Politiezone Zuid, VGC jeugdraad, VGC
jeugddienst, gemeenten Anderlecht - Sint-Gillis - Vorst en hun administratie.
Antwerpse context: Moderator vzw, Mattias De Backer, Kras Jeugdwerk, Formaat vzw,
Jeugddienst, SAAMO, Politiezone Antwerpen en haar dienst Diversiteit, Stad Antwerpen.
JES is een jeugdorganisatie voor alle kinderen en jongeren in
Antwerpen, Brussel en Gent. We ondersteunen hen op het vlak van
vrije tijd, onderwijs, werk, opleiding en welzijn.

