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OMDAT CULTUUR GEVOELIG LIGT

WAAR SUPERDIVERSITEIT DE HULPVERLENING UITDAAGT

17 JANUARI 2020

OTA Vlaams-Brabant & Brussel 

• Ondersteuningsteam voor hulpverleners die werken met jongeren met een 
migratiecontext (en hun gezin) in de jeugdhulp en vragen hebben over de 
eventuele invloed van interculturele, levensbeschouwelijke en/of 
migratiegebonden elementen op een situatie. 

– Gemandateerde voorzieningen, SDJ, ITP

– Voorzieningen binnen de nRTJ

– Aanbod naar RTJ (CAW (JAC), CLB, Inloopteams, ….) in Brussel

• Erkend en gesubsidieerd door Agentschap Jongerenwelzijn en VGC

• 4 OTA’s: Antwerpen, Limburg, Oost- en West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en 
Brussel

- In een superdiverse samenleving kan elke 
hulpverlener, van welke herkomst ook, 
samenwerken met een jongere en zijn gezin, van 
welke herkomst ook. 

- Voorbij ‘etnische matching’ maar oog voor 
inzetten van etniciteit om vertrouwen te 
herstellen. 

Uitgangspunten OTA Brussel & Vlaams-Brabant

- Vanuit een explorerende houding 
maken we de verschillende 
referentiekaders zichtbaar van alle 
betrokken partijen en gaan we op 
zoek naar betekenissen. 

- We herkaderen naar alle partijen 
zodat er een (nieuwe) verbinding 
kan komen tussen jongeren, hun 
gezin en de betrokken 
hulpverleners.

Uitgangspunten OTA Vlaams-Brabant & Brussel 
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Wat doet OTA Vlaams-Brabant & Brussel in praktijk?

Telefonisch 
consult

Participatie in 
dossier

Vorming en 
intervisie

Teamcoaching

Stand van zaken: Superdiversiteit 

• Multicultureel ≠ superdiversiteit

• Majority- minority steden, vb. Brussel:

 180 nationaliteiten (mini-Bru, 2019)

 Meertaligheid

 2/3 kinderen in de lagere school hebben een migratieachtergrond

Superdiversiteit als spiegel

Hoe kijken we naar ‘het kind’? (kindbeeld)
• Kind als individu vs kind als deel van het collectief

Hoe kijken we naar ‘ouderschap’? 
• Verschillen in visie op opvoeding: autoritaire vs autoritatieve
• Hiërarchie en genderspecifieke taken in opvoeding?
> De impact van migratie op opvoeden en opgroeien. Kinderen kijken door de 
ogen van de hulpverlening naar hun ouders. 

Wat is hulpverlening?
• Onbekendheid met het hulpverleningssysteem
• Verschil in visie op wat helpt voor het gezin (gezin/hulpverlening) 

Beeldvorming en polarisatie
• De ‘witte’ hulpverlener als representant van een systeem
• Aandacht en erkenning voor ervaringen van discriminatie en racisme 

zonder dit als persoon te moeten dragen. 

Migratie als verlieservaring voor migrant en gastland

• ‘Migratie in tijd en ruimte’* 

• Verlieservaring en ‘rouw’

• Nood aan een nieuwe identiteit 

*A. Gailly et al., 2011 

http://bisa.brussels/?set_language=nl#.XiVPXshKi70
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basishouding

competenties

kennis
• Kennis als valkuil

• Basishouding van de hulpverlener als 

belangrijkste ‘instrument’ in een 

‘interculturele’ ontmoeting.

• Verbinding maken, enkel dan werken 

methodieken en tools

• Voorbij wij – zij: ONS

Cultuursensitieve zorg Voorbeelden uit de uitwisseling

• Tweesporen-beleid in het zoeken naar een oplossing bij psychische 

problematiek: ondersteuning vanuit de ggz en ondersteuning vanuit de 

levensbeschouwelijke context (waarheid van de cliënt). ! Daarbij mogen we 

de twee sporen niet loslaten om de veiligheid van de jongere te kunnen 

garanderen.

• Verbinding maken in de dagelijkse activiteiten van een gezin ipv in een 

formele setting. In de informaliteit is een gesprek minder bedreigend en 

kunnen zaken ook zichtbaar worden in het ‘zien doen’ ipv het te bevragen. 

• Erkenning voor de impact van migratie op een persoon en zijn identiteit (cfr. 

berichtje met felicitaties voor ‘18 jaar’ in België).

Contactgegevens 

OTA Vlaams-Brabant & Brussel vzw

02/725.60.13

info@ota-vlaamsbrabant-brussel.be

www.ota-vlaamsbrabant-brussel.be

Telefonische permanentie: 

Maandag 13:30-16:30 

Woensdag 9:00-12:00

http://www.ota-vlaamsbrabant-brussel.be/

