
 

Opstap voor gesprek over ‘Veilig jeugdwerk’ 

 
Binnen het jeugdwerk willen we een veilige plek creëren, waar kinderen en jongeren zich prettig en 

geaccepteerd voelen. Ook voor jou als jeugdleider is het van belang dat jij je veilig voelt in de groep. In deze 

korte handreiking vind je een aantal vragen en stellingen om samen in gesprek te gaan over thema’s 

rondom ‘Veilig jeugdwerk’. Ze zijn onderverdeeld in verschillende vormen van veiligheid.  

 

Veiligheid in de groep 

● Bespreek samen: Hoe zorg je ervoor dat kinderen zich veilig voelen in de groep?  

● Situatie kinderwerk: Peter (9 bezoekt een kinderactiviteit. De laatste tijd is hij steeds 
drukker. De andere kinderen hebben er last van en zijn gedrag irriteert jou steeds meer. 
Wat doe je? 

● Situatie tienerwerk: Tijdens een weekend van de tienerclub roddelt een groep jongens over Demi 

(16). Jij wilt dat het gesprek stopt. De jongens gaan gewoon door. Wat doe je?  

 

Fysieke veiligheid 

● Bespreekthema’s: kledingvoorschriften, agressief gedrag, vermoedens van verwaarlozing. 

● Situatie kinderwerk: Milan komt naar de kinderdienst. Hij zegt dat hij niet heeft ontbeten. 
Het is al de derde zondag dat dit gebeurt. Wat doe je? 

● Situatie tienerwerk: Danny (12) zit op de jeugdclub. Hij wordt agressief als hij het gezochte 

bijbelhoofdstuk niet kan vinden. Hij smijt zijn bijbel weg, scheldt een kind uit en schopt zijn stoel 

omver. Wat doe je? 

 

Veiligheid in emoties 

● Discussieer over deze stelling: Als jeugdwerker heb ik een vertrouwensrelatie met de kinderen. Ik vertel hun 

ouders nooit wat zij mij toevertrouwen.  

● Situatie kinderwerk: Laura (7) zit op de kinderclub. Je merkt dat Laura ergens mee zit. Je 
wilt tijd voor haar maken, maar de andere kinderen eisen al je aandacht. Wat doe je? 

● Situatie tienerwerk: Vanmiddag hoorde je dat je contract niet wordt verlengd, geen baan meer. Je 

leidt vanavond het kinderwerk. Tessa (13) roept zomaar dat werkeloze mensen losers zijn. Dat 

kwetst jou. Wat doe je? 

 

Veiligheid in de ruimte 

● Bespreekthema’s: veilige kindvriendelijke ruimte, BHV, rolstoeltoegankelijkheid. 

● Situatie kinderwerk: Je staat vandaag in je eentje voor de club. Er zijn 26 kinderen. 
Plotseling gaat het brandalarm af. Wat doe je? 

● Situatie tienerwerk: Jullie gaan vandaag vogelhuisjes maken. Max (13) zaagt per ongeluk in zijn 

hand. Het bloedt enorm en Max ziet bleek. Wat doe je? 

 

Veiligheid in afstand & nabijheid 

● Bespreek samen: Op welke leeftijd mag je een kind of jongere knuffelen?   

● Situatie kinderwerk: De eerste nacht op kinderkamp; Eva (7) is voor de eerste keer mee en 
blijft, eenmaal in bed, almaar huilen. Wat doe je? 

● Situatie tienerwerk: Tijdens een clubavond gaat Koen (14) spontaan bij jou schoot zitten. Wat doe 

je?  

 

De vragen en stellingen hierboven zijn deels afkomstig uit het spel ‘Alert’ van het Leger des Heils. Als je dit spel wilt gebruiken of 

vragen hebt rondom Veilig jeugdwerk, neem gerust contact op met STEP.  

mailto:info@step-gouda.nl

