TIPS EN TOOLS OM MET
JONGE NIEUWKOMERS OM TE GAAN
NUTTIGE TIPS
Hoe bevorder je je vertrouwensband met jonge
nieuwkomers?
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Geef kinderen en jongeren het gevoel dat ze welkom
zijn.
Behandel hen zoals andere kinderen en jongeren.
Toon interesse in hun leefwereld, maar toon ook
respect als ze bepaalde dingen niet willen vertellen.
Probeer vanuit de leefwereld van de doelgroep te
denken. Wat je zelf graag doet, vinden zij misschien
helemaal niet leuk. Speel in op de verschillende interesses
van de kinderen of jongeren waar je mee werkt.
Laat hen spelen en kind zijn.
Wees positief ingesteld en bied een luisterend oor.
Sta open voor hun verleden, maar werk ook toekomstgericht.
Zet hun talenten in de verf.
Hou hun kwetsbaarheid en veerkracht in gedachten,
alsook het enorme potentieel dat ze hebben.
Vooral in het begin zijn een vriendelijk gezicht en een
vast aanspreekpunt een meerwaarde.
Wees geduldig: deze doelgroep moet kennismaken
met een nieuwe context en dat vraagt tijd.
Als de kinderen of jongeren vragen hebben, toon dan
dat je bereid bent om te helpen of om hen door te
verwijzen naar de juiste persoon.
Beperk het aantal verplichtingen.
Spreek met je lichaam. Wat je zegt is maar een klein
deel van je communicatie. Hoe je het zegt, is veel
belangrijker. Zeker als je geen gemeenschappelijke taal

hebt, moet je je erg bewust zijn van je lichaamstaal.
Jonge nieuwkomers kan je overtuigen door hen met
oprecht enthousiasme te onthalen, oogcontact te
maken en letterlijk de boodschap met je handen over
te brengen.

HANDIGE TOOLS
Toolbox Navigate You(th)
Gebruik deze methodieken en tools om vrije tijd aan
te kaarten bij jonge nieuwkomers.
Talenposter
Geen idee welke taal een jongere spreekt? Gebruik
deze talenposter om het te weten te komen.
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Het wijsboekje van Jeugdwerk Voor Allen
De foto’s en pictogrammen in dit wijsboekje helpen
om elkaar beter te begrijpen.
Vormingspakket ‘Alaboemsasa’ (Provincie VlaamsBrabant – vzw ‘de Rand’)
Dit pakket helpt begeleiders om het Nederlands
op een positieve manier te stimuleren tijdens
vrijetijdsinitiatieven.
Vertaalapps
Voor snelle vertalingen gebruik je Google Translate.
Meer tools om te communiceren met anderstaligen
vind je in de communicatiewaaier.
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