
Je kan zelf aanbod uitbouwen of
(bestaand) aanbod ondersteunen. Op

onze website vind je tips over
omgaan met trauma en hoe de

taalbarrière te overwinnen. Surf zeker
ook naar de website Wereldspelers,

voor meer tips en tricks!

Vraag het hen!
Gebruik deze set pictogrammen om in

gesprek te gaan over
vrijetijdsinteresses of geef hem door

aan partners! 

Een wijze kans voor de jongere zelf en
een meerwaarde voor jouw aanbod!

Win-win dus! Wist je dat er ook
startanimatorcursussen bestaan voor

deze doelgroep? 

Jonge nieuwkomers als begeleider
van vrijetijdskansen? 

Stap voor stap... 
Hoe realiseer ik het recht op vrije tijd voor kinderen en

jongeren met een vluchtverhaal?

Stap 1: Breng jouw lokaal
netwerk in kaart!  

Zorg voor een overzicht van
vrijetijdspartners maar ook van

organisaties die in contact staan
met de doelgroep.

Stap 2: Haal kennis uit jouw netwerk 

 Welke vrijetijdskansen zijn er en sluiten
aan bij de interesses?  Zorg voor een

duidelijk overzicht, lijst praktische
informatie op en breng ook mogelijke
drempels en het draagvlak in beeld.

 

Een visie geeft je richting en kan
je prioriteiten helpen kiezen. Zelfs
in crisistijden een stap die niet is

over te slaan. 

Stap 3: Tijd voor visie!

Stap 4: Aanbod uitbouwen en
ondersteunen

Stap 5: Leg de link!
Verbind aanbod en de doelgroep.

Maak een overzicht van
vrijetijdskansen, schakel buddy's in

of zorg voor een evenement
waarbij geproefd kan worden van

het aanbod. Onderstreep zeker
ook de meerwaarde van vrije tijd!

Ontdek meer informatie bij
deze stappen op onze website!



Huisvestiging is een belangrijk aspect in het
leven van jonge nieuwkomers. Bekijk wat

hun woonsituatie is, richt waar nodig
jongerenvriendelijke ruimtes in of spreek
andere diensten/uitbaters aan over het

jeugdperspectief. 

Jonge nieuwkomers komen vaak in
contact met verschillende diensten en

organisaties. Bundel daarom de krachten.
En misschien kan je zelfs samenwerken

met buurgemeenten? 

Denk ook na over huisvestiging

Kinderen en jongeren met een vluchtverhaal op het kruispunt! 

Een opvanglocatie in de buurt? Ook een rol voor de jeugdraad
Sla die handen in elkaar! Word bijvoorbeeld

Wereldspeler, een project waarbij
activiteiten in opvangcentra worden
georganiseerd door het jeugdwerk en

andere verenigingen. Een laagdrempelige
ontmoeting met vrijetijdskansen in de

gemeente.

Wist je dat ook jouw jeugdraad een rol
kan spelen in een vluchtelingencrisis?

Niet alleen zijn zij de link naar jongeren
en verenigingen die zich kunnen
engageren voor de doelgroep. Ze

kunnen ook jonge nieuwkomers of
hun brugfiguren bevragen en hieruit

adviezen formuleren. 

Zoek het op het kruispunt

"Hallo, bij Bataljong"
Hallo bij Bataljong”, steevast het eerste dat je hoort als je belt naar ons nummer.
Vaak met vragen, ook over kinderen en jongeren met een vluchtverhaal. Daarom
maakten we er een podcast van. In onderstaande acht afleveringen krijg je een

antwoord op enkele veelgestelde vragen.

Waar kan ik kinderen en jongeren met een vluchtverhaal bereiken?
Omgaan met trauma van kinderen en jongeren met een vluchtverhaal
Hoe communiceren over vrijetijdskansen?
Een aparte plek voor jonge nieuwkomers in mijn gemeente: een goed
idee? 
Jongeren uit de gemeente als vrijwilligers? 
Dialoog over culturen heen. 
De jeugdraad en haar rol in een vluchtelingencrisis. 
Jonge nieuwkomers als animator op het speelplein?
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Luister nu via jouw favoriete streamingssite!


