Verslag van Werkconferentie Migrantenjeugd 4G, 15 november 2018 in Het Hert te Nijmegen.
Georganiseerd door het Netwerk Cultuursensitief werken, i.s.m. GGD, Gemeente Nijmegen en Bindkracht10.
Doel: succesvolle (preventieve )projecten, werkwijzen etc. voor het voetlicht brengen opdat deze (mede) door anderen
worden nagevolgd en ingebed om – in samenwerking – verdere problemen en zwaardere hulp te voorkomen.
Aantal deelnemers: 97, uit 38 verschillende organisaties.

New Arts Nijmegen opent met enkele fragmenten uit de interactieve urban arts jongeren voorstelling Blut,
skeere tijden. De voorstelling is gemaakt met jongeren die zelf te maken hebben (gehad) met schulden en/of
armoede. Prikkelende scènes over goed inleefbare problemen, overtuigend gespeeld! Regisseur Crystal
Hassell slaagt erin om enkele personen uit het publiek op de speelvloer te krijgen en alternatieve
interventies uit te proberen. De hele zaal is betrokken.
Jongerenwerkers van Bindkracht10 vertellen wat er vanuit het perspectief van (migranten) jongeren nodig is
binnen de hulpverlening.
Presentatie Jeugd met migratieachtergrond Nijmegen
Petra Postema, onderzoeker bij GGD Gld Zuid, presenteert enkele cijfers en feiten over o.m. leeftijdsopbouw
niet Westerse jongeren in Nijmegen, over gezinssamenstelling, leerplicht en jeugdhulp, stapeling van
regelingen, onderwijs . Zij concludeert:
”We hebben aanwijzingen dat er verschil is tussen migranten en niet-migranten. Deze cijfers zeggen iets over
deze doelgroep, maar misschien nog wel meer over onszelf, onze samenleving en onderwijs- en
hulpverleningsstructuur. Wij hebben als professionals dus de tools in handen om voor migrantenjeugd het
verschil te maken! “
Workshop 1
Op maat Voeding- leefstijl advies voor Migrantenjeugd
Door Sunay Nuraydin, medewerker Gezondheidsbevordering voor niet–westerse allochtonen en Adviseur
Gezonde School, bij GGD Noord- en Oost Gld en Marijn de Haan, Themaspecialist voeding en Adviseur
Gezonde School , bij GGD Gelderland Zuid.
Het is en blijft belangrijk om de migranten doelgroep goede voorlichting te geven over gezonde voeding. Met
name onder de Turkse migranten is er sprake van overgewicht met als gevolg een verhoogde kans op
diabetes, hart en vaatziekten. Vanuit de GGD zijn er verschillende voorlichting programma’s voor migranten
doelgroepen. Er is ook voorlichtingsmateriaal in het Turks wat opgevraagd kan worden door organisaties.
Ook bij pharos (www.pharos.nl) is materiaal beschikbaar. Als je als professional hier iets mee wil doen is het
belangrijk om kennis te hebben van de doelgroep over hun culturele achtergrond, eetgewoonten, rituelen
etc. Bij voorlichtingen en cursussen van de GGD over ‘gezonde voeding’ worden niet alleen de ouders maar
ook de grootouders met name oma’s betrokken. In veel culturen zijn het namelijk niet alleen de ouders
maar ook bijvoorbeeld oma’s, tantes die mee opvoeden. Bij sommige vluchtelingen komt ondervoeding voor.
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De moeite waard om uit te proberen is de supermarktsafari: je gaat met nieuwkomers mee naar de
supermarkt om hen wegwijs te maken en in gesprek te komen over gezonde voeding, opvoeding en
persoonlijke hygiëne.

Workshop 2A
Preventieve ouderschapsondersteuning van vluchtelingenouders
Door Maaike Stolte, projectleider bij VWON, met medewerking van Raafat Monther, intercultureel consulent
en een ouder uit de doelgroep.

Maaike schetst het doel en de succesvolle werkwijze van het project. Vluchtelingenouders zijn enthousiast
over de 5 bijeenkomsten. Ze maken live kennis met voorzieningen als bij voorbeeld Homestart, met Veilig
Thuis, met SWT´s. Ze kunnen praten over zorgen om hun financiële en sociale status, over het verlies van en
zorgen om familie, over hun onduidelijke toekomst, over de weg vinden in heel andere systemen dan ze
gewend zijn.
Indruk maakt de bijdrage van ouder en intercultureel consulent Raafat. Hij maakt heel duidelijk hoe
vluchtelingen in herkomstland gewend zijn hulp te krijgen en in te roepen – altijd via familie! - en hoe
vreemd het is om in Nederland met professionele hulp in aanraking te komen en op deze hulp te zijn
aangewezen. Hij vertelt veel over de ervaringen van ouders in de eerste tijd in Nederland. Ook illustreert hij
hoe vreemd bepaalde vragen van hulpverleners en andere professionals bij vluchtelingen overkomen;
vragen die hier ,normaal, zijn om te stellen. Zoals bij voorbeeld de vraag van een leerkracht tijdens een
oudergesprek op school : “ Hoe gaat het thuis?”. Zo’n vraag kan bij vluchtelingen overkomen als niet relevant
en zelfs als onbegrijpelijke bemoeienis met privézaken.
In gesprek met het divers samengesteld deelnemersgezelschap worden handvatten aangereikt om deze
vragen anders te formuleren en/of in te leiden, zodat ze acceptabel of begrijpelijker zijn.
Workshop 2B
Thuis bij (migranten)gezinnen.
Door Bindkracht10, met migrantenouders.
Tijdens deze workshop maken deelnemers kennis met de ouders die gebruik hebben gemaakt van de
opvoedsteun activiteiten van Bindkracht10. Dit betreffen de projecten Homestart, Voorleesexpres en Spel
aan Huis. Het is geweldig om te zien hoe de medewerkers van Bindkracht10, de vrijwilligers en de moeders
hun enthousiasme delen over deze activiteiten.
Voorleesexpres: Voorlezen is van grote waarde voor de woordenschat van jonge kinderen. Uit onderzoek
blijkt dat een vierjarig kind een aanzienlijk groter aantal woorden kent als het voorgelezen wordt. Dit loopt
op van 1500 naar 3500 woorden. Daarnaast is voorlezen ook gewoon een prettige activiteit waarbij het kind
de volle aandacht krijgt. De vrijwillige voorlezer bezoekt twintig weken lang een gezin. Elk jaar kent twee
rondes van twintig weken. De kinderen die bezocht worden hebben de leeftijd van 2,5 tot 8 á 9 jaar. De
Voorleesexpres komt vooral bij meertalige gezinnen over de vloer. De aanwezige moeder vertelt dat haar
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kinderen en zijzelf heel veel plezier hadden in het bezoek van de vrijwillige voorlezer. De vrijwilligers zelf zijn
ook zeer enthousiast.
Homestart: Het doel van dit project is het versterken van de sociale relaties in het gezin en het versterken
van het zelfvertrouwen bij het opvoeden. Homestart richt zich op twee leeftijdsgroepen, één groep van
kinderen van 0-7 jaar en een groep van 7-12 jaar. De vrijwilliger van Homestart bezoekt wekelijks het gezin,
waarbij hij/zij 2-4 uur doorbrengt. De vrijwilliger kijkt, loopt mee, voert gesprekjes en geeft tips. Op dit
moment bereikt het project met 43 vrijwilligers zo’n 90 gezinnen met 184 kinderen. Homestart vrijwilligers
komen voor een langere periode in een gezin. De aanwezige moeders laten weten dat heel prettig te vinden,
want er ontstaat echt een vertrouwensrelatie. Soms groeit dat uit tot een vriendschap, wat af en toe ook
leidt tot situaties waarin de vrijwilliger zijn/haar grenzen moet gaan bewaken. Maar over het algemeen gaat
dat heel goed Op dit moment wordt Homestart alleen in Dukenburg en Lindenholt aangeboden.
Spel aan Huis: de titel zegt het al, bij dit project komt een vrijwilliger langs met spelletjes bij gezinnen thuis.
De aanwezige moeder vertelt dat haar zoontje al op de uitkijk staat voor het bezoek, zo leuk vindt hij het.
Samen spelen en plezier maken is heel fijn en tussendoor kan er gepraat worden over allerlei onderwerpen.
Het project is er voor kinderen tussen de 1,5 en 6 jaar oud en het biedt een extra stimulans en ondersteuning
in het opvoeden. De vrijwilligers komen in 45 gezinnen in vier wijken momenteel. Ze maken een observatieen speelplan en ook hier is de duur 20 weken.

Workshop 3
Migrantenjeugdcasuïstiek in nulde en eerste lijns (gezondheids)zorg
Door Gwenda Pelupessy, intercultureel zorgprofessional, Goudsbloem Health Support.
Gwenda is trainer voor PHAROS en werkte als spv-er bij Propersona en als POH-ggz bij UGC Heyendael.
Gwenda improviseert enthousiast omdat er geen projectiemogelijkheid is voor haar PPpresentatie, met veel
best practices:
1.
Onderschat veerkracht van jongeren niet, aansluiten & versterken empowerment;
2.
Positieve invloed sociaal domein & onderwijs. Snel contact via sport, scholing, werk, taalmaatjes en
andere actieve sociale contacten waarbij ook praktische handvaten aan jongeren wordt gegeven die
ze direct kunnen toepassen. Zo hebben LHBT jongeren hebben baat bij ondersteuning COC, LHBTasylum, kerk e.a. ondersteunende instanties;
3.
Stimuleren participatie. Contact met voorbeeldfiguren, rolmodellen en bruggenbouwers geeft
inspiratie, hoop -en toekomstperspectief. Maar ook zelf (vrijwilligers)werk te doen;
4.
Gerichte ondersteuning, preventie & zorg. Vaardigheidstrainingen, Mind Spring, Mind
SpringJunior(8-12 jaar),Rots & Water, versterken veerkracht gebaseerd op cultuursensitief werken.
Vergroten gezondheidsvaardigheden. Tijdige signalering klachten, voorlichting en interventies
werken preventief;
5.
Vaste vertrouwde contactpersonen i.v.m. continuïteit, actief luisteren. Nadruk op overeenkomsten
i.p.v. op verschillen. In de vakantie deelname zomerscholen.
6.
Voor jeugdigen geldt dat cohesie en steun binnen het (vervangend)gezin belangrijk zijn en preventief
werken. Evenals welbevinden van ouders/opvoeders en positieve schoolervaring. Dus ook aandacht,
meer duidelijkheid over bijvoorbeeld verblijf van familieleden, geven. Houd rekening met eventueel
een wantrouwende houding, deze was vaak functioneel gedurende de vlucht, omdat zij risico liepen
op bedrog, diefstal, verkrachting en extreem geweld²
7.
Integrale aanpak , belangrijk dat iemand de regie heeft en houdt.
8.
Outreachend werken & actief uitnodigen.
9.
Meer uitwisseling met scholen, welzijn & gezondheidszorg blijft nodig.
Deelnemers worden uitgenodigd om nieuwe ideeën naar voren te brengen. Van deze gelegenheid wordt
veel gebruik gemaakt, zij vertellen over wat zij allemaal doen rondom migranten(jeugd).
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Workshop 4
Gezinshereniging en opvoedhulp: ervaringen tot nu toe
Door Moulay Hajji, ambulant hulpverlener en Saskia Sliedrecht, gedragswetenschapper, beiden werkzaam
bij Lindenhout.
Saskia begint de workshop met te vertellen dat zij zelf afkomstig is uit een gezin met een geadopteerde
Koreaanse zus. Al vroeg merkte zij dat haar zus anders benaderd werd dan zij zelf in allerlei situaties. Dat
maakte haar alleen om die reden al cultuursensitief.
Moulay en Saskia vertellen hoe het IAG-V team van Lindenhout met 9 ambulant hulpverleners, met diverse
culturele achtergrond, ruim 40 gezinnen met een vluchtverhaal in zorg heeft (in alle regio’s in Gelderland.)
Ze benoemen voorbeelden van moeilijkheden die de gezinnen ondervinden na gezinshereniging, zoals o.m.
met opvoeden en uitoefenen van gezag, het begrijpen van de Nederlandse cultuur en traumagerelateerde
problemen.
Deelnemers krijgen de opdracht om in twee groepen twee casussen te bespreken: een casus waarbij het
gaat om een cliënt met een andere culturele achtergrond, en een casus over een Nederlandse cliënt. Daarbij
blijkt de neiging om bij de casus over cliënt met andere culturele achtergrond met andere oplossingen te
komen dan bij de Nederlandse cliënt (terwijl het inhoudelijk om dezelfde casus bijkt te gaan). Dat maakt je
ervan bewust dat je voorzichtig moet zijn met vooroordelen.
Saskia en Moulay bespreken vanuit hun praktijk bij Lindenhout verschillende situaties met betrekking tot
gezinshereniging. Afhankelijk van de positie van iemand in het gezin kun je steeds andere problemen
tegenkomen. Zo zijn de problemen van degene die als eerste gevlucht is en de anderen heeft laten nareizen
van een andere orde dan die van de nareizigers
Er worden verschillen besproken tussen ik en wij culturen en hoe die hun uitwerking hebben op de
problemen van gezinnen en er wordt benoemd wat werkt in de behandeling van deze gezinnen.

Workshop 5
Cultuursensitieve minder talige interventies bij kinderen
Door Ellen Cheung, psycholoog en speltherapeut en Jilke van Ingen, kindercoach en eigenaar van Kiwi
kindercoaching, gespecialiseerd in migrantenjeugd en kinderen in echtscheiding situatie.
Ellen laat deelnemers kennis maken met niet verbale technieken die zij in de speltherapie voor migranten
inzet. Hierbij ligt de nadruk op de inzet van technieken bij traumaverwerking bij vluchtelingen- en
migrantenkinderen. Tevens komt aan bod hoe de ouders de therapie bij hun kinderen ervaren.
Indrukwekkende workshop over niet-verbale interventies. Ouders doen hun verhaal over de oorzaak van
het trauma van hun dochter. Dit 7 jarig meisje was getuige van een bombardement nabij haar woning.
Vervolgens wilde ze het er niet meer over hebben, maar ontwikkelde een angst voor alle geluiden, werd
somber, sliep slecht, at niet meer. Hun dochter bloeide op na een aantal sessies waarin zij bij Ellen haar
verhaal middels tekeningen had kunnen doen.
De methode bestaat uit tekenen, praten middels tekeningetjes op stenen (Vertelstenen) en ondersteuning
van de ouders.
Jilke laat de deelnemers ervaren hoe je kunt werken zonder taal. In groepjes wordt samen een tekening
gemaakt. Omdat de workshop in de eerste ronde later is gestart dan gepland is er geen tijd voor duiding.
Jammer. In de tweede ronde gebeurt dit wel en krijgen deelnemers creatieve tips mee om het kind te laten
leren terwijl het zich veilig en ontspannen voelt.
Workshop 6

In gesprek met alleenstaande jonge vluchtelingen: (bijna) 18 en dan?

Door Bashir Hossein, woonbegeleider bij YOIN.
In deze workshop schetsen Bashir Hossein en een aantal jongeren het dagelijks leven van een alleenstaande
jonge vluchteling in Nederland. Wat is belangrijk in hun leven? Op welke manier kunnen zij echt meedoen in
deze samenleving? Welke begeleiding hebben zij daarbij nodig?
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Jongeren vertellen over hun vluchttocht. Zij schetsen hoe belangrijk het is om een mentor te hebben die er
altijd is; zij vertrouwen de mentor blindelings en nemen alles van hem aan. Heel belangrijk voor hen is dat
deze zelf ook ervaring heeft met wat zij meemaken, dat hij hun culturele achtergrond kent.
Boeiend is wat verteld wordt over de overgang vanaf 18 jaar. Vanaf dat moment worden de jongeren als
volwassenen gezien en gaat hun dossier over naar Vluchtelingenwerk. De jongeren moeten dan wennen aan
een andere aanpak. Dat jonge vluchtelingen nog lang niet toe zijn aan zelfstandig wonen als ze 18 jaar zijn
geworden, wordt heel duidelijk. Begeleiding van deze specifieke groep jongeren vraagt zeker meer
begeleiding. Zij kennen de samenleving nog onvoldoende en het ontbreekt hen ook aan vertrouwen.
Met goede begeleiding langzaam loslaten van de jongere...dat is wat de jongeren ook willen en wat ze
vertellen in de workshop. Maar hoe je dat goed kan doen als professionals, zonder de jongeren afhankelijk te
maken van hulpverlening is de uitdaging.
In de vier weken overgangsfase zou er ook een vangnet moeten zijn. Als een jongere in de wijk gaat wonen
wordt er al een netwerk uitgestippeld. Idee vanuit de deelnemers is dat opbouwwerk van Bindkracht10 een
rol gaat spelen in deze overgangssituatie.
Inbedding

Na de pauze leidt wethouder Grete Visser (van Onderwijs, Zorg en Welzijn in de gemeente Nijmegen) de
tafelgesprekken in. Zij refereert aan het belang van de conferentie en haalt de 4G’s aan: Gezien, Gehoord,
Gesteund, Gesterkt, een reeks waarmee ook de zorgketen wordt aangeduid. Aan elk van de tafels wisselt
men van gedachten - onder het genot van hapjes - en schrijft men ideeën op het tafelkleed t.a.v.
samenwerking en inbedding van successen in de (preventieve) zorg aan migrantenjeugd. Een impressie van
de uitkomsten vindt u hier. Deelnemers maken van de gelegenheid gebruik om ook hun wensen en
gevoelens uit te drukken.
Enkele ideeën uitgelicht:











Statushouders deel laten uitmaken van projecten/initiatieven.
Vluchtelingen begeleiden en voorlichten in de supermarkt.
Meer bevoegdheid voor trajectregisseurs.
Samenwerking. Verbinden van kennis, lokaal en regionaal.
Intercultureel deskundigen benutten bij verwijzing, zorg en hulpverlening.
Adequate verwijzing door SWT’s. Steunwijzer/sociale kaart aanvullen met cultuursensitieve
expertise.
Ouderondersteuning bij vluchtelingen (project VWON) uitbreiden naar regio.
Divers personeel in preventie, zorg en hulp.
Standaard aandacht voor cultuursensitief werken in zorg, hulpverlening en onderwijs.
Bedrijven die vluchtelingen in dienst nemen ook (mede) verantwoordelijkheid laten dragen voor het
welzijn van hun gezinnen.
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 DIVERS PERSONEELSBELEID!
Steunwijzer/sociale kaart aanvullen met cultuursensitieve expertise!
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Afsluiting
Dagvoorziter Félipe Numan, kernlid Netwerk Cultuursensitief werken, besluit de conferentie met een
dankwoord aan de organisatoren Karlijn Hoondert –GGD Gld Zuid, Bea de Ruijter-Bindkracht10, Marjo
Scheffer-gemeente Nijmegen en Mariet Meurs-voorzitter Netwerk Cultuursensitief werken.
Ook bedankt hij alle aanwezigen voor hun bijdrage en enthousiasme.
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