Aanpak risicojeugd en jeugdgroepen

VOORKOM DAT GEZINNEN HUN
PROBLEMEN DOORGEVEN
Bij intergenerationele problematiek gaat het over de overdracht van problemen van
generatie op generatie. Naar schatting pleegt een derde van de kinderen die opgroeiden in
een agressieve omgeving, later ook geweld tegen zijn/haar eigen kinderen. Is deze vicieuze
cirkel te doorbreken? Deze infosheet biedt een helpende hand om met gezinnen met
intergenerationele problemen om te gaan.
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Intrinsieke problemen
Intrinsieke gezinsproblemen zijn problemen die zich voordoen binnen en tussen
gezinsleden. Deze problemen kunnen psychosomatisch, emotioneel en relationeel van
aard zijn. Denk hierbij aan: middelengebruik, psychiatrische problematiek, trauma’s,
hechtingsproblemen, een (licht) verstandelijke beperking, negatief zelfbeeld, overdracht van
criminele opvattingen en het normaal vinden van delinquent gedrag. Dit soort problemen
kunnen (mede) een gevolg zijn van geweld in afhankelijkheidsrelaties in eerdere generaties.
Praktische problemen
Naast de intrinsieke problemen spelen vaak ook praktische problemen een rol. Denk aan
schulden, huisvestingsproblematiek en werkgerelateerde problemen (arbeidsconflicten,
loon-onzekerheid of werkloosheid). Deze problemen kunnen stress veroorzaken en een
negatieve invloed hebben op de aanwezige intrinsieke problemen. Iemand die zwaar
onder druk staat vanwege praktische problemen, kan uit nood zijn toevlucht zoeken in
drank en/of drugs (intrinsieke problemen).
Nu blijkt dat intrinsieke en praktische problemen zo met elkaar samenhangen, wordt de
oplossing van intergenerationele problematiek binnen gezinnen nog ingewikkelder en
uitdagender.
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Deze infosheet kwam tot stand in samenwerking met Jan Dirk de Jong
(Hogeschool Leiden) en de Portefeuille Integrale aanpak Kindermishandeling
en Jeugdgroepen van het ministerie van Veiligheid en Justitie.
Stichting Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)
draagt bij aan de maatschappelijke veiligheid door het stimuleren van
publiek-private samenwerking, actieve kennisdeling van de veiligheidspraktijk
en kwaliteitsontwikkeling van instrumenten en regelingen.
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