Sessie 5: Toeleiding naar vrije tijd - PIN vzw & Jeugddienst
Leuven
Interessante quote(s) uit de sessie
-

Jeugdwerk is de perfecte plaats voor secundaire integratie.
Er veel info en het vrijetijdslandschap is groot, maar wie kan en wil fysiek begeleiden!?
Hoe doe je dat?
Ervaringsdeskundigen zijn van grote meerwaarde in het creëren van een vertrouwelijke
werking.
Ga het gesprek aan voor een interculturele leerervaring. Dit
Dit geeft leerkansen niet alleen
voor nieuwkomers, maar zeker ook voor de professionals in het veld.

Wat heeft jou verrast? Wat onthoud je?
-

-

De Jeugddienst heeft een sterke link met dienst "diversiteit en gelijke kansen". Dat is een
korte lijn, een win-win.
Wij laten als outreachers onszelf zien ook aan ouders bij de schoolpoort. Zo kunnen
mensen ergens een gezicht op plakken.
Doordat reguliere vrijetijdsvrijetijds en sportaanbieders zich voorstellen ("Bijt in je vrije tijd")
tijd" aan
nieuwkomers, leren zij vaak zelf ook wat de drempels zijn voor participatie aan het
aanbod.
Wij leren jongeren spelletjes aan. Maar leuker nog is nieuwkomers ons spelletjes aan laten
leren uit land van herkomst.
Wij laten jongeren proeven van het aanbod.
aanbod. Niet lusten is daarbij natuurlijk een mogelijk
gevolg.
Wij geven de jongeren zelf meer verantwoordelijkheid in de organisatie van een aanbod.
Dat vergt ondersteuning, maar zorgt voor meer betrokkenheid.
De vraag voor deelname aan een vrijetijdsaanbod moet effectief van de jongere komen.
Toets dit effectief met de jongere zelf af!!!
Toeleiden is vaak echt samen op pad gaan! Je moet immers vaak mee het ijs breken.
Toeleiding van jongeren is niet alleen werken met de jongere, maar vaak ook werken aan
de procedures
rocedures van de aanbieders.

Welke tips & tricks in het werken met jonge nieuwkomers blijven je bij?
-

Het woord vrije tijd bestaat niet in het Arabisch.
Een positieve ervaring is de sterkste om de stap naar vrijetijdswerking te zetten.

