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Interessante quote(s) uit de sessie
“Jeugdwerk in Brussel is een labo dat een voorbeeld kan zijn voor Europa en de wereld.”
“Alles hangt van toeval af.”
“Waarom zou je investeren in vriendschappelijke relaties als deze telkens boven je hoofd
afgeknipt worden.”
“Als er ergens in geïnvesteerd moet worden dan zijn het steungezinnen en buddyprojecten.”
Wat heeft jou verrast? Wat onthoud je?
86% van de vluchtelingen zit in de buurlanden van het vluchtland. 1/3de van de asielaanvragen in
België zijn jongeren.
Meer en meer verstedelijking, dus nood
no aan jeugdwerk in de stad
62% van de Brusselaars in het buitenland geboren
Drijvend asielcentrum doorknipt alle banden met de stad en gemeenschap waar ze aanmeert.
Hypothekeert sociale netwerken van nieuwkomers.
De continuïteit van de rol die het netwerk is belangrijk, bij nieuwkomers is er net een bruuske
breuk in deze continuïteit.
De netwerken van NBM is redelijk klein, er zitten veel organisaties is. De netwerken van jongeren
met een familie is echter nog kleiner.
kle
Een buddy wordt vaak als veel authentieker ervaren dan een professional. Enkel een professional
die een langer traject met de jongere kan afleggen kan een echt verschil maken.
In het eerste anderhalf jaar verhuizen NBM ongeveer 4 keer, dit zorgt telkens
telkens voor een breuk met
de nieuwe vrienden.
Het netwerk dat ze hier opbouwen schiet altijd tekort in vergelijking met hun thuisnetwerk.
De situatie voor jongeren met een gezin is vergelijkbaar maar op gebied van sociaal netwerk is
alles minder. Ze hebben een kleiner formeel en informeel netwerk. Vaak via de netwerken van de
vader, die meestal al langer in België is. Voornamelijk de OKAN-school,
OKAN school, zowel de leerlingen als de
leerkrachten, zijn van groot belang.
Waar kwamen veel vragen/reacties over?
Profiel vluchtelingen in rekening gehouden? (legaal/illegaal, vluchtmotief, herkomst, …). Informele
trajecten zijn vaak veel belangrijker.
Er wordt te weinig ingezet op een voogd voor meerderjarige, vanaf dat een jongere meerderjarig
is valt veel ondersteuning weg.
Het is moeilijk om jongeren blijvend te laten aansluiten bij het reguliere jeugdwerkaanbod. De
drempel om bij een nieuwe organisatie aan te sluiten is groot. Ze moeten ook vaak opnieuw hun
verhaal vertellen.

Welke tips & tricks in het werken met jonge nieuwkomers blijven je bij?
Belang van sociale netwerken. Niet de grootte van het netwerk is belang, maar wel de kwaliteit
van het netwerk en de geborgenheid die ze biedt.
Jeugdwerk moet de categorieën (vluchteling, NBM, …) loslaten. Het gaan in de eerste plaats om
jongeren. Tegelijkertijd speelt de context van de jongeren wel een belangrijke rol in de
ondersteuning waar ze nood aan hebben.
Het is belangrijk dat jongeren iets kunnen terugdoen opdat de relatie als zinvol kan worden
beschouwd. Bijvoorbeeld via vrijwilligerswerk.
OKAN-leerkrachten kunnen sleutelfiguren zijn om te werken met de dagelijkse realiteit van
nieuwkomers.
In regulier jeugdwerk is er vaak weinig aandacht voor de leefwereld van jonge nieuwkomers die
om praktische redenen niet wekelijks aan activiteiten kunnen deelnemen.
Inzetten op ontmoeting tussen jongeren, niet tussen jongeren en nieuwkomers.

