
 

Tijdens de Werkconferentie (Migranten)jeugd, georganiseerd door Time Out Huis Gelderland en het 

Netwerk Cultuursensitief werken, op 13 april 2017, is met behulp van drama en interactie met de zaal,  

onder leiding van New Rootz, de casus uitgewerkt van Nilay (fictieve naam, casus ontleend aan de 

werkelijkheid).  

Nilay heeft problemen op school en gaat naar haar mentor. Het gaat niet  

goed thuis. Ze wordt geslagen. Vaak afwezig en absent. Haar mentor gaat gesprek  

aan met haar. Misschien is het niveau wel te hoog voor je. Zij wordt boos en loopt  

weg bij mentor. Ondertussen komt vriendin van het meisje, geeft aan dat ze  

geslagen wordt en dat haar broer altijd buiten op haar wacht. Mentor maakt zich  

zorgen en vraagt zich af wat ze nu moet doen? De mentor stemt af met de  

zorgcoördinator. Ze komen erachter dat het conflict thuis groot is. Meisje wordt  

geslagen en krabbelt terug in de gesprekken: wordt bang.  

 

Vragen en reacties uit het publiek 

1. Hoe kunnen we in gesprek blijven met Nilay? 

- Vertrouwen: wie vertrouwt Nilay? 

- Regels loslaten 

- Denk na over rol van de mentor 

- Verwachtingen verwoorden 

- Het is gewoon heel erg, deze situatie 

- Veiligheidsplan maken 

- Grote stap om het verhaal te vertellen 

- Heel goed luisteren 

- Wat zou Nilay het fijnste vinden? 

- Leer je verplaatsen 

- Empatisch vermogen, compassie 

- Laagdrempelig 

- Weten hoe doorverwezen kan worden 



2. De cultuursensitieve bril: wetende dat Nilay en haar gezin een 

andere culturele achtergrond hebben, waar moeten we 

rekening mee houden? 
 

- Aansluiten bij deze cultuur met iemand die uit de cultuur komt en/of er 

kennis van heeft 

- Taboe, loyaliteit, sociale controle 

- Houden van = beschermen, keerzijde mishandeling 

- Een tik is niet altijd mishandeling 

- Mishandeling = Mishandeling, onacceptabel 

- Systeem erbij betrekken 

- Let op hoe we dingen verwoorden 

- Kennis moet gericht zijn op: hoe verder, niet alleen / altijd over het ‘echt’ 

begrijpen van iemand 

- Iedereen kan deze vaardigheden inzetten, ongeacht culturele afkomst 

- Niettemin: het kan wel helpen in het begrip en contact als er een 

gemeenschappelijke culturele achtergrond is 

- Open mind is belangrijk, vast zitten in eigen waarden en normen is link 

- Als je deze vaardigheden niet hebt, ben je niet geschikt voor dit werk 

 

 Het loopt uit de hand. Het meisje heeft niet meer gesproken met haar mentor.  

Thuis is het uit de hand gelopen en ze loopt weg, naar het gezin van haar vriendin. 
3. Wat moet er nu gebeuren? 

 

- Sema (Time Out Huis) bellen 

- Minderjarig kind: als hulpverlener moet je gaan handelen 

- Er is nog veel onduidelijkheid, mede vanwege geen betrokkenheid van hulp 

- Burgers en jongeren moeten weten welke stappen ze zelf kunnen zetten in 

zo’n situatie 

- Politie inschakelen als het meisje op straat komt 

- Moeder van de vriendin kan ook hulp inschakelen 

- Informatie verzamelen om meer te weten over de situatie 

- Het is erg dat we niet weten wat er nu moet gebeuren 

- We hopen dat we het kunnen oplossen 



- Durven signaleren en investeren in hulpverlening van mens tot mens (niet 

professioneel) 

- Jongere mag zelf heft in eigen hand nemen en hulp zoeken 

- De hulp is te veel geschot en bestaat teveel uit doorverwijzingen 

- Communiceren naar ouders als een jongere zich meldt voor zorg 

- We zijn blij met de wijkagent 

- Gelijk actie ondernemen 

- Signalering moet gewoon beter 

- Gebonden aan regels, maar je moet wel verantwoordelijkheid kunnen 

nemen 

-  
- Wat heeft je geraakt in deze bijeenkomst? 

- Welk inzicht heb je daardoor ge-/verkregen? 
 

- We weten veel, maar ook heel weinig 

- Inzicht in de belevingswereld van jongeren bieden is belangrijk 

- Veel theorie, durf meer met de regels te spelen: kijk naar de jongere zelf 

- Kijk en handel niet alleen vanuit je eigen rol en professie, het houdt niet op 

bij je eigen positie 

- Alle aanwezigen bedankt: de jongeren zijn gezien en gehoord, we zijn op 

zoek naar verandering en andere, nieuwe werkwijzen 

- De raps van de bewoonster kwamen echt binnen: werken vanuit het hart en 

een presentie benadering is belangrijk 

- De start van de conferentie met het persoonlijke verhaal was indrukwekkend 

- De levenservaringen en verhalen helpen en geven inzicht. Bedankt daarvoor 

- Het verhaal van ouders is niet veel aanwezig geweest vandaag, dat hebben 

we gemist 

- Ouders betrekken is belangrijk, ze kunnen niet altijd problematiek 

voorkomen 

- Verlies de ouders niet uit het oog 

- Er moet nog heel veel gebeuren 


