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GEWELD, GEMETEN EN GETELD 
Secundaire analyse op basis van het onderzoek naar 
geweld bij kinderen en jongeren in het gezin 

Mijn vader is heel streng en mishandelt me fysiek. Veel slaan, tegen de muur gooien, vernederen, 

arm omwringen, enz. Ik kan er niet meer tegen en ik vind dat ik dit niet langer moet ondergaan. 

Mijn moeder kijkt hulpeloos weg als hij zo tekeer gaat. [5] 

Inleiding 
Volgens Kind en Gezin 
werden er in 2013 in totaal 
7.477 meldingen over 
minderjarigen genoteerd bij 
de zes vertrouwenscentra 
kindermishandeling. Wetende 
dat meer dan de helft van het 
geweld nooit bekend of 
ontdekt wordt, zijn er te veel 
Vlaamse jongeren die ermee 
geconfronteerd worden. [13] 

In deze studie willen we het 
fenomeen ‘jongeren als 
slachtoffers van geweld 
binnen het gezin’ verder 
exploreren. Er wordt gewerkt 
via een kwantitatieve 
secundaire data analyse van 
het onderzoek ‘Geweld, 
gemeld en geteld’ van het 
Kinderrechtencommissariaat.
Er is gekozen om enkele 
factoren die mogelijks samen-
hangen met slachtofferschap 
en de zoektocht naar hulp, 
verder te exploreren. Deze 
studie is nodig wat betreft de 
volgende reden. Het Vlaamse 
beleid wordt gevraagd de 
nodige maatregelen te nemen 

om geweld tegen kinderen en 
jongeren in te dijken. Het VN-
Comité voor de Rechten van 
het Kind maakt zich namelijk 
behoorlijk zorgen over de 
omvang van het geweld in 
Vlaanderen.[5] Eerst moet men 
echter weten hoe de veiligheid 
en het welzijn van de jeugd er 
voor staat vooraleer men 
passend beleid kan gaan 
creëren.[1]  

Definiëring geweld op 
kinderen 
Het onderzoek is gebaseerd op 
de definitie van de Vlaamse 
vertrouwenscentra. Geweld 
tegen jongeren: ‘iedere 
situatie waarin het kind 
slachtoffer is van geweld van 
fysieke, psychische of seksuele 
aard, en dit passief of actief’. 
Deze definitie omvat vijf 
grote vormen van 
kindermishandeling; namelijk 
lichamelijk geweld, 
emotioneel geweld, seksueel 
geweld, verwaarlozing en tot 
slot getuige van partner-
geweld. [5] 

Onderzoeksmethode 
Er wordt gewerkt met 
secundaire data. Dit impliceert 
dat deze studie voortbouwt op 
gegevens die al door anderen 
(Kinderrechtencommissariaat) 
verzameld zijn en beschikbaar 
zijn voor wetenschappelijk 
onderzoek. De onderzoeks-
populatie bestaat uit alle 
Vlaamse kinderen en 
jongeren. Er werd gekozen 
om deze populatie te bereiken 
via een traditionele survey op 
school. Voor de verwerking 
van de data werd gebruik 
gemaakt van het software-
programma SPSS (Statistical 
Package for the Social 
Sciences).[2] 

Slachtofferschap van geweld 
binnen het gezin 
Prevalentie 
Alle verschillende vormen 
van geweld komen daad-
werkelijk voor in de studie. 
Dit betekent dat er wel 
degelijk jongeren in 
Vlaanderen in aanraking 
komen met geweldssituaties. 

 



 

Verbaal geweld komt het 
meeste voor. Gemiddeld 
wordt 36,3% van de meisjes 
en 35,3% van de jongens 
slachtoffer van agressief 
roepen of vloeken. In deze 
studie werd bewijs gevonden 
dat meisjes gemiddeld gezien 
een grotere kans hebben om 
slachtoffer te worden van 
geweld binnen het gezin dan 
jongens. Zowel voor 
lichamelijk geweld, 
emotioneel geweld, seksueel 
geweld en verwaarlozing 
liggen de slachtoffer-
percentages hoger bij de 
meisjes dan bij de jongens. 
Voor extreem lichamelijk 
geweld liggen de slachtoffer-
percentages hoger bij de 
jongens. Jongens zijn tevens 
gemiddeld gezien vaker 
getuige van partnergeweld. 

Het verschil tussen meisjes en 
jongens kan heel veel redenen 
hebben. Een mogelijke reden 
dat meisjes meer risico lopen 
om slachtoffer te worden van 
geweld binnen het gezin, kan 
te maken hebben met het feit 
dat meisjes minder kracht 
hebben dan jongens en 
bijgevolg kwetsbaarder 
zijn.[10] Verder kan het ook 
zijn dat meisjes het begrip 
‘geweld’ breder invullen dan 
jongens, waardoor zij 
geweldservaringen dan ook 
sneller gaan rapporteren.[13] 

 

 

Tot slot kunnen de hogere 
percentages van extreem 
lichamelijk geweld en getuige 
van partnergeweld  bij 
jongens gerelateerd worden 
aan het feit dat partnergeweld 
een statistisch significante 
voorspeller vormt voor fysiek 
geweld. Hoe meer partner-
geweld, hoe groter de kans op 
fysiek geweld tegenover de 
kinderen door de agressieve 
ouder(s).[9] [11] 

Risicofactoren 
Risicofactoren kunnen om-
schreven word als een geheel 
van persoonlijke en sociale 
zaken die het ontstaan van 
slachtofferschap of het 
voortduren ervan 
vereenvoudigen. Ze leiden 
evenwel niet automatisch tot 
victimisatie.[13] Hierbij dient 
er opgemerkt te worden dat de 
factoren in deze studie alleen 
statistisch geassocieerd zijn 
met geweld binnen het gezin. 
Over een oorzakelijk verband 
kan niet gesproken worden.[8] 

De risicofactoren die in deze 
studie geïdentificeerd worden 
als belangrijkste voorspellers 
van slachtofferschap van 
geweld binnen het gezin, zijn 
‘opleidingsniveau van de 
moeder’, ‘gezinstype’ en 
‘partnergeweld’.  

Een mogelijke verklaring voor 
de risicofactor ‘laag 
opleidingsniveau van de 
moeder’ is dat geweld tegen 

kinderen gedeeltelijk voor-
komen kan worden door het 
aanleren van opvoedings-
vaardigheden (zoals ontbijt 
maken, kleren wassen en het 
dagelijkse werk in het 
algemeen organiseren) tijdens 
de schooljaren. Verder kan 
onderwijs de kansen op het 
gebied van werkgelegenheid 
verbeteren. Dit kan op zijn 
beurt de financiële stabiliteit 
bevorderen, waardoor meer 
materiële middelen beschik-
baar zijn.[3] 

Een mogelijke verklaring voor 
de hogere graad van 
slachtofferschap voor 
kinderen die in meerdere 
gezinnen of eenoudergezinnen 
leven, kan zijn dat door het 
verlies van de partner de 
overgebleven ouder in een 
stressvolle situatie met een 
verhoogde emotionele nood 
terechtkomt. In dergelijke 
omstandigheden wil de ouder, 
die het verlies nog moet 
verwerken, de dubbele 
ouderschapsrol op zich nemen 
en de volledige controle over 
de kinderen bereiken. Deze 
situatie gecombineerd met 
ongunstige sociale en 
economische gevolgen kan 
bijgevolg leiden tot woede en 
frustratie.[14]  

Tot slot bleek ‘partnergeweld’ 
eveneens een belangrijke 
risicofactor. Het risico van 
geweld tegenover kinderen 

 



  

kan dan geassocieerd worden 
met een tekort aan sociale 
steun van de partner.[12] 

Zoektocht naar hulp 
Prevalentie 
De meeste jongens kunnen 
terecht binnen het gezin voor 
hulp en steun, terwijl de 
meeste meisjes terecht kunnen 
buiten het gezin voor hulp 
wanneer men in een moeilijke 
situatie (zou) zitten. Als we 
kijken naar wie de jongeren 
aankruisen als vertrouwens-
persoon binnen het gezin, zijn 
het vooral de ouders en in het 
bijzonder de moeder. Verder 
kunnen jongens in vergelijking 
tot meisjes meer terecht bij hun 
vader. De meeste meisjes 
vertrouwen hun zorgen tevens 
toe aan een vriend of vriendin. 
Als we kijken naar wie de 
jongeren aankruisen als 
hulpbron buiten het gezin, zijn 
het voornamelijk de informele 
individuen. Deze bevindingen 
worden wel vaker clichés 
genoemd. Zonen die vooral bij 
vader terecht kunnen en 
dochters die voornamelijk naar 
hun moeder stappen, kan 
namelijk verklaard worden 
volgens de psychoanalytische 
theorie dat de ouder van 
hetzelfde geslacht wordt 
gebruikt als referentiekader 
voor de identificatie van een 
kind en bij het maken van 
belangrijke levenskeuzes. De 
vaststelling dat moeder over 
 

het algemeen toch nog het 
meest als vertrouwenspersoon 
wordt aanzien, kan verklaard 
worden aan de hand van het 
gegeven dat vrouwen sociale 
interactie belangrijker vinden 
dan mannen. Om deze reden 
worden ze dan ook vaker 
gebruikt als bron van steun en 
warmte.[4] 

Samenhangende factoren 
De factoren geslacht en 
leeftijd hangen statistisch 
significant samen met de 
zoektocht naar hulp. Meisjes 
zoeken namelijk meer hulp 
dan jongens; zowel wat betreft 
hulp van betekenisvolle 
anderen, als steun van de 
jeugdhulp. Verder zijn het 
vooral oudere jongeren die 
meer contact hebben met de 
hulpdiensten. Ook het 
onderwijsniveau vormt een 
belangrijke samenhangende 
factor. De kans dat leerlingen 
uit het algemeen en kunst 
secundair onderwijs hulp en 
steun vinden buiten het gezin 
is net statistisch significant 
groter dan bij leerlingen uit 
het beroeps- en technisch 
onderwijs. Tot slot is etniciteit 
nog een belangrijke samen-
hangende factor; de kans dat 
Belgische jongeren hulp en 
steun vinden buiten het gezin 
is statistisch significant groter 
dan bij jongeren met een 
andere nationaliteit.  
 
 

Tot slot… 
In deze studie zijn enkele 
belangrijke factoren die 
samenhangen met slachtoffer-
schap en/of de zoektocht naar 
hulp in Vlaanderen, 
geïdentificeerd. We weten dus 
wel welke factoren samen-
hangen, maar niet hoe en 
waarom ze samenhangen. In 
de inleiding is er reeds 
aangehaald dat risico-
management zich momenteel 
in de maatschappij ontwikkelt 
tot een centrale techniek om 
alle problemen op te lossen. 
Vanuit beleidsperspectief 
wordt dan ook voorgesteld om 
instrumenten inzake risico-
analyses te ontwerpen om 
kinderen en gezinnen in 
gevaar te identificeren. Maar 
juist door het gebrek aan 
kennis over het hoe en 
waarom factoren samen-
hangen, wordt dit sociaal 
beleid op los zand gebouwd. 
Verder onderzoek moet dus 
vooral kijken hoe de 
besproken risicofactoren 
samenhangen met andere, 
meer gedetailleerde causale 
factoren die verklaren waarom 
bij bepaalde risicogezinnen 
geweld voorkomt en in andere 
niet. Louter op deze manier 
kan een allesomvattende 
theorie en beleid tot stand 
komen. Laat dit een oproep 
voor de nabije toekomst zijn! 
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