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Context
• Eerder onderzoek: vrijetijdsbesteding
kan welzijn en integratie van jonge
nieuwkomers bevorderen
• Art. 31 IVRK: “recht van het kind op
rust en vrije tijd, op deelneming aan
spel en recreatieve bezigheden
passend bij de leeftijd van het kind, en
op vrije deelneming aan het culturele
en artistieke leven.”
• Gebrek aan representatieve gegevens
over vrijetijdsbesteding jonge
nieuwkomers in Vlaanderen
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Mixed Methods Design

30
9 focusgroepen
Digitale survey

55 leerlingen

1074 leerlingen

~ participatie: jonge nieuwkomers zelf aan
het woord laten
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Taalbarrière (1)

“En waarom kan je nu niet bij een muziekschool gaan? Waarom lukt
het nu niet?”
“… ik kan het Nederlands niet goed begrijpen, en dan ik ga naar daar
en ze zeggen iets om te oefenen en dan begrijp dat niet, en dat is een
probleem. En dat neemt tijd ook. En als ik het niet begrijp en ik niet
goed kan spelen, dat is niet goed. Misschien drie of twee jaar… na
drie jaar ga ik misschien.”
- Meisje, afkomstig uit Afghanistan
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Taalbarrière (2)
• uitstellen vrijetijdsparticipatie en deelname
clubs/verenigingen
• angst voor communicatieproblemen of om als
anderstalige nieuwkomer vreemd gevonden te
worden

• taalverwerving prioritair in vrije tijd, gaat vaak
voor op recreatieve vrijetijdsbesteding

40%
Beoefent geen
sport vanwege
taaldrempel

40,5%
Sluit zich niet aan
bij sportclub
vanwege
taaldrempel
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Sociaal isolement (1)
“Het was zeer moeilijk voor mij omdat, wanneer ik naar
hier kwam, ik kwam hier in juni en ik heb twee maanden
nodig gehad eer ik het eerst vrienden kon maken. Het was
zeer moeilijk. Ik zat hier altijd alleen thuis, mijn vader ging
altijd werken en ik bleef alleen, er waren geen activiteiten
die ik interessant vond want ik had geen vrienden en ik
was gewoon altijd met mijn papa. Als ik naar de
supermarkt moest, was het met mijn vader. Ik was niet
zelfstandig, en ik zat altijd thuis vast.”
Meisje, 14 jaar, afkomstig uit Congo
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Sociaal isolement (2)
• Gevoelens van eenzaamheid en verveling t.g.v. sociaal isolement
• Verlies van sociaal netwerk in land van herkomst, en gebrek hieraan in nieuwe,
vreemde omgeving waarvan men de taal niet beheerst
• Behoefte aan ontmoetingskansen met leeftijdsgenoten

40%
Voelt zich vaak
eenzaam in de vrije
tijd

58%
Verveelt zich
vaak in de
vrije tijd

68%

75%

Wenst meer
plaatsen om
mensen te
leren kennen

Wenst meer
plaatsen waar ze
met vrienden
kunnen samen
zijn

7

Informatiedrempel
• Niet weten waar activiteit te
beoefenen
• Niet weten wat activiteit inhoudt (bv.
jeugdvereniging)
• Behoefte aan informatie over
vrijetijdsaanbod

64%

Wenst meer info
over
vrijetijdsaanbod
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Vluchtelingen en jongeren
in opvangcentra
- Ervaren meer (vrije)tijdsgebrek

- Jongeren in opvangcentra:
grotere behoefte aan vervoer
naar plekken van
vrijetijdsbesteding

“[In Afghanistan] gingen we na school naar huis en dan
aten we en deden ons gebed. Rond 16 uur gingen we
volleyballen, tot laat. We voelden ons goed, onze ouders
en familie waren daar ook. Ik had minder
verantwoordelijkheid. Nu sta ik alleen voor alles. In
België leeft iedereen op zijn eigen en moet je zelf op alles
letten. Ik heb hier ook meer verantwoordelijkheden, en ik
moet alles zelf doen.”
Jongen, 17 jaar, afkomstig uit Afghanistan

9

Impact van vrijetijdsparticipatie
• Jongeren die deelnemen aan activiteiten
in georganiseerd verband, zijn hier veelal
positief over
• Deelname aan verenigingen is
bevorderend voor

• uitbouwen van een sociaal netwerk of
vriendengroep,
• Nederlands te verbeteren,
• zich te verdiepen in een hobby, …

“Als er een groep van 10 Belgen is en jij de enigste nieuwkomer
in de groep bent, gaan ze zich niet goed voelen want ze kennen
jou niet. Het betekent niet dat ze jou haten, maar ze kennen
elkaar en voelen zich goed bij elkaar. Ze hebben tijd nodig om
met jou te kunnen omgaan. (…) In de club voelde ik me in het
begin niet goed. Ze waren allemaal Belg. Ze kenden elkaar en
ik was nieuw in de groep. Ze accepteerden me niet direct. En
mijn aanwezigheid verheugde hen niet. (…) Ik begon mezelf te
bewijzen en ik begon met hen te praten om de afstand tussen
ons te verkleinen. We hebben elkaar leren kennen en daarna
werden we vrienden.(…) Er waren gemeenschappelijke dingen
tussen ons. Als er iets gemeenschappelijk tussen mensen is,
dan kunnen ze snel vrienden worden.”
Jongen, 18 jaar, afkomstig uit Syrië
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Aanbevelingen (1)
• Naar beleid toe: wijzen op voordelen van vrijetijdsparticipatie voor welzijn van
jonge nieuwkomers
• Enerzijds: jonge nieuwkomers en ouders/voogden/begeleiders wegwijs maken in
vrijetijdsaanbod en wijzen op positieve aspecten van vrijetijdsbesteding
• Anderzijds: bewust maken van aanbieders van vrijetijdsactiviteiten over potentiële
voordelen van vrijetijdsparticipatie
• Sensibiliseren aanbieders omtrent taalbarrière en andere drempels van doelgroep
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Link naar onderzoeksrapport
• http://sociaalcultureel.be/jeugd/onderzoek/vrijetijd-jongeren-inmigratie_eindrapport.pdf
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Aanbevelingen (2)
• Beantwoorden aan behoefte aan sociaal contact: creëren van ontmoetingskansen
tussen OKAN-leerlingen en leeftijdsgenoten
• Aangepast aanbod in periode buiten OKAN (periode voor OKAN,
zomervakantiemaanden) om verveling en eenzaamheid tegen te gaan
• Initiatieven voor precaire groepen, e.g. jongeren in asielcentra en jongeren met
vluchtelingenachtergrond
• Informatieverstrekking, maar ook meer actieve toeleiding
• Verplaatsingsmogelijkheden voor locatie van vrijetijdsaanbod
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