Handout Begeleidershouding - VOWAS

Aan de hand van het acroniem VOWAS beschrijven we op de komende pagina’s de
basisbestanddelen van een goede begeleidershouding naar jongeren toe:

 VERTROUWEN
 OBSERVEREN
 WAARDEREN
 AANPASSEN
 STIMULEREN
Telkens geven we eerst aan waarom dit belangrijk is, vervolgens gaan we in op enkele
concrete tips en tricks over hoe dit te doen.
We eindigen het document ook met enkele extra aandachtspunten.

EXTRA AANDACHTSPUNTEN

Stel je weerbaar op. Weerbaarheid kan verstekt of verminderd worden door de positie die je
organisatie inneemt.
Leer de leefwereld van (maatschappelijke kwetsbare) kinderen en jongeren kennen. Dit
betekent niet dat jijzelf ook je plaats binnen die leefwereld moet creëren. Blijf vooral jezelf. Je dient
voor jezelf je grenzen. Stel ook voor jezelf je visie en de visie van de organisatie heel scherp,
zodat iedereen binnen de organisatie weet waar jullie voor staan. Ook de sociaal-culturele
achtergrond leren kennen is belangrijk.
Specifiek aan leefwereld: testgedrag, chaotisch, weerbaarheid, communicatieve en sociale
vaardigheden zijn anders, ander waarden en normenpatroon, materiële tastbare zaken zijn vaak
belangrijk, groepsdruk, peergroep is belangrijk en biedt hen veiligheid,… Niet vertrouwd met
algemeen aanvaarde waarden en normen zoals beleefdheid, andere manier van praten en
denken, gevoeliger voor onconsequent gedrag, ze proeven van… en gaan geen langdurig
engagement aan…
Werk laagdrempelig. Maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren vallen uit de boot bij
maatschappelijke instellingen. Zij vallen dus ook uit de boot bij o.a. scholen. Ze zijn vaak niet zo
taalvaardig en communicatief.
Trek je grenzen: maak duidelijke afspraken met deze jongeren. Ze hebben dit ook nodig.
Werk ook preventief. Doordat je de leefwereld van deze kinderen en jongeren leert kennen, leer
je ook hun eigen oplossingsstrategieën kennen. Hou daar rekening mee. Maak er een gewoonte
van dat je steeds in deze zaken voorziet. Op die manier vermijd je dat er achteraf een negatieve
beeldvorming plaats vindt. Bijvoorbeeld zorg er voor dat er niets te stelen valt, of dat je bent
ingedekt.
Ga niet stigmatiserend te werk. Zij worden vanuit alle maatschappelijke instellingen reeds op die
manier benaderd.

SLOT
Op de vragen wie zijn maatschappelijk kwetsbaren, hoe kunnen we ze bereiken, hoe kan je met
ze omgaan, …. bestaan geen pasklare antwoorden. Hét antwoord bestaat niet. Dit is dus slechts
een aanzet, één van de vele theorieën. Het werken met deze jongeren brengt je steeds dichter bij
JOUW antwoord op deze vragen.
Wil je meer info over het werken met maatschappelijk kwetsbare jongeren. Kijk dan zeker eens op
de website van het iPOP project: http://ipopinfo.wordpress.com/

