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Praktijk 1: 
Steunpunt Roma & Woonwagenbewoners 

  Informatie, ondersteuning, versterking van scholarisatie, oriëntatie 

naar vorming, opleiding en tewerkstelling 

 

• 2de lijn: 

– Doelpubliek: scholen, reguliere diensten en instanties in Brussel 

– Activiteiten: informatie, advies, vorming, bemiddeling, samenwerking 

 

• 1ste lijn: 

– Doelpubliek: Roma & woonwagenbewoners 

– Activiteiten: bemiddeling, familiale omkadering, informatie, begeleiding, 
doorverwijzing, referentieadres 

 

 

 



Praktijk 1: 
Steunpunt Roma & Woonwagenbewoners 

  Informatie, ondersteuning, versterking van scholarisatie, oriëntatie 

naar vorming, opleiding en tewerkstelling 

 

• Ondersteuning & advisering lokale en regionale overheden: 

– Actieplannen, specifieke projecten, acute situaties, standplaatsenbeleid ... 

– Lokale, regionale en Vlaamse werkgroepen 

 

• Kapitalisatie en verspreiding van good practices: 

– Netwerk I&I Vlaanderen 

– Publicaties, artikels, pers, ... 

– Erkende experten RvE, Romed-trainingen, warm internationaal netwerk  

 

 

 

 



Praktijk 2: 

Team van bemiddelaars & stewards 
 

 Faciliteren van de communicatie en de samenwerking tussen 
Roma-families en publieke instanties, diensten en scholen 

 

 Vertrouwensbanden versterken tussen families en scholen 

 met het oog op een betere scholarisatie  

 

 

• Doelgroepen: 
– Brusselse scholen en omkaderende diensten (CLB, PMS, 

gemeentelijke onderwijsdiensten, équipes mobiles…) 

– Inburgering & Integratie (BON, Huis vh NL, Tracé, Actiris, VDAB, …) 

– Gemeentelijke/lokale instanties (preventiediensten, dienst openb. 
reiniging, dienst Jeugd en Gezin van de Politie, …) 

– Sociale diensten (CAW, Pleegzorg, Minor Ndako, …) 

– Gerechtelijke diensten (Dienst Voogdij, CBJ, SDJR, SAJ, SPJ, …) 

– Roma-families en woonwagenbewoners 
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Praktijk 2: 

Team van bemiddelaars & stewards 
 

 Buurtgerichte acties ondernemen op specifieke ontmoetingsplaatsen 
in samenwerking met lokale partners 
  

- buurtonderzoek (buurtfiches) 

- faciliteren v communicatie en samenwerking tussen Roma en lokale 
organisaties en diensten 

- inspelen op samenlevingsproblemen (overlast) 

 



Praktijk 2: 

Team van bemiddelaars & stewards 
 

 Begeleiding van Roma naar opleiding en tewerkstelling (ESF-
project) 
  

- Vinden en toeleiden: omkadering mbt basisvoorwaarden 

- Oriënteren en begeleiden naar: 
- vormingen 

- competentieversterkende opleidingen, stages, ... 

- tewerkstelling 

 



Geschiedenis en migratie 

• 10 eeuwen in Europa 
– 3 migratiegolven 

– Porrajmos/samudaripen 

– Culturele identiteit 
 

• Communistische periode 
– Gelijkheid 

– Assimilatie 
 

• Post-communisme 
– Economische crisis 

– Werkloosheid 

– Nationalisme 
 

• Migratie 
– Push factoren 

– Pull factoren 
 

• Europese Integratie 
– Europees kader voor Nationale Strategieën voor Roma-inclusie 

– Roma-bussiness 

– Transnationale, intra-Europese migratie 



Context in Brussel  

• 10.000 Roma in Brussel (in 2004: 6000 Roma) 

• Diversiteit, 3/4 afkomstig uit Roemenië en Bulgarije 

• Sedentairen <-> woonwagenbewoners 
• Pushfactor: sociale en economische marginalisatie 

• Issues in Brussel: 
– Toegang tot reguliere tewerkstelling 

– Onderwijsproblemen 

– Multi-problematische families 

– Precair verblijf 

– Samenlevingsproblemen (overlast, negatieve houding 
buurtbewoners, ...) 

– Jongerenwelzijn (bedelen, prostitutie, ...) 

– Dakloze families (Slowaakse Roma) 

– … 

• Evoluties! 

 

 



  
Diversiteit 

 



Algemene aspecten 

• !!! Roma ≠ Roma 

 

• Wij en zij - Roma versus gadjé 
– « Rom Romença, gadje gadjença » 

 

• Hier en nu – Anders investeren 

 

• Flexibiliteit – Instabiliteit ? 
– Ontlening 

– Diversificatie van strategieën 

 

• Mondelinge cultuur – De kunst van het onderhandelen 

 

 

    Pragmatisme  



De familie 

• Kumpania 

• Egalitaire structuren 

• Integratie versus familiale solidariteit/loyauteit 

– « Yekk buliasa nashti beshes pe dui grasta » 

• Rolverdeling: 

– Mannen: PR, grote‘vangsten’, paciv 

– Vrouwen: opvoeding, dagelijkse subsistentie, familiale samenhang 

– Adolescenten: voorbereiding v huwelijk, aanleren van vitale 

verantwoordelijkheden 

– Kinderen: koning 

• Bewaren van eer: pachiv 

• Huwelijk als hoeksteen 

– Mangimo, bori, šej našhli, … 

• Stabiliteit van, groep: kriss, (vroeger sokaša) 

• Duale opvattingen 

• Religie 

 

 



Socioculturele analyse  

• Maatschappelijke kwetsbaarheid 
–  Bruggen heropbouwen 

 

• Groepsculturele overlevingslogica 
– Piramide van Maslow 

– Interne – externe motivatie 



Onderwijs 

• Sociale drempels 
– Precaire verblijfssituatie 

– Vroegere schoolervaring 

– Weinig geloof in nut 

– Taal 

• Culturele drempels 
– Pragmatisch KT-denken 

– Schoolinstituut = gadjé 

– Familiale omgeving 

– 2 versch werelden, andere normen en gedragscodes 
• bijv. regels, gezag <-> onderhandelen, straatcultuur  

– Zeer korte adolescentie 

• Pedagogische drempels 
– Strakke structuur vs vage grenzen 

– Schrift en theorie vs oraliteit en praktijk 

– Individu vs groep 



Hoe scholarisatie verbeteren? 

Doel 1: Garanderen dat kinderen GRAAG naar school BLIJVEN komen 
 
   Ultieme doelstelling: 
 
   School = positieve ervaring  interne motivatie  
 
        Wijze: 

 
• Leerlingen: motiverend werken: welbevinden & zelfvertrouwen 

• Klas: stimulerend werken: positieve interactie, didactische

 methodes 

• Schoolteam: veiligheid en zekerheid bieden: teamwerk, evenwicht 

 kader-flexibiliteit, interculturele competenties 

• Familie: band met school versterken: rechtstreekse relatie en 

 vertrouwen 
 
Doel 2: Garanderen dat kinderen TENMINSTE naar school GAAN 

   Hefboom van externe motivatie 

   Wijze: Pull- en push-factoren 
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Roma-jongeren 

– Aandacht schenken aan welbevinden:  vertrouwensrelatie 

– Zelfvertrouwen versterken: verantwoordelijkheid, succeservaringen ... 

– Aanknopen bij interesses en leefwereld 

– Aandacht voor familiale situatie 

– Sociale vaardigheden versterken 

– Visueel en mondeling 

– Herhaling 

– Evenwicht tussen kader en flexibiliteit: duidelijkheid 

– Aanklampend werken 

– Maatwerk 
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Jonge Roma in Brussel: 

http://youtu.be/B-kYNYbXRHM 

 

http://youtu.be/B-kYNYbXRHM
http://youtu.be/B-kYNYbXRHM
http://youtu.be/B-kYNYbXRHM


Hulpverlening - jeugdzorg 

Multiproblemgezinnen  sectoroverschrijdend werken 

 

Aangepaste hulpverlening: 
 Emancipatorisch < zorgvraag 

 Tegemoetkomend en aanklampend 

 Integraal en gecoördineerd 

 Interculturele communicatie! 

 

Justitie: 
 Waarschuwingen en aanmaningen  effect kortstondig 

 Strikte en consequente controle en opvolging 

 Kort op de bal 

 Bemiddelaars 

 Sancties 
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Principes 

• Vertrouwen opbouwen 

– Degelijke communicatie 

– Betrokkenheid – praktisch nut bewijzen 

– Grenzen verduidelijken  

– Consequent zijn 

• Verantwoordelijke samenwerking 

– Onderhandelen 

– Wederkerigheid (niets voor niets) 

– Zelfredzaamheid 

– Empowerment 



Dienst Roma en woonwagenbewoners Foyer  
koen.geurts@foyer.be 

02/411.87.32 

Mommaertsstraat 22, 1080 Molenbeek 
(Post: Werkhuizenstraat 25, 1080 Molenbeek) 

Meer info, artikels, reportages, dossiers, enz.: 

www.foyer.be 
‘Roma in beweging’, Foyer, juni 2014    ‘Les Roms en action’, Foyer, nov 2014 
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Handelingsprincipes 

1. Vertrouwen opbouwen 

 

2. Verantwoordelijke samenwerking 



Vertrouwen creëren 

1. Degelijke communicatie 
 

– Vertrouwensrelatie: betrouwbaarheid en respect 

– Begroeting verzorgen 

– Vriendelijkheid en respect tonen 

– Herhalen en her-vertalen 

– Vertalen 

– Mondelinge communicatie 

– Vertrouwenspersonen 

– Omgevingsfactoren beheersen: keuze v plaats en ruimte 

– Discretie garanderen (gezichtsverlies!) 

– Rekening houden met positie en rol (vader en moeder) 

– Leren incasseren 

 



Vertrouwen creëren 

2. Evenwichtige informatie 
• Voldoende en correcte informatie 

• Duidelijkheid over wederzijdse verwachtingen en grenzen 

• Duidelijke uitleg waarom bepaalde dingen niet kunnen 

• Duidelijk kader met plaats voor waarden van thuis- en schoolcultuur 

• Bewust maken over realiteit 

• Confronteren met eigen verantwoordelijkheden 
 

3. Betrokkenheid 
• Tijd nemen 

• Persoonlijke en informele contacten 

• Interesse tonen 

• Luisterend oor en antwoord bieden aan dagelijkse noden  ouders in 
vragende positie zetten (nood aan pasmunt!) 

• Inspanningen erkennen, contact ook zonder problematische aanleiding 

• Continuïteit 

• Jezelf blijven 

• Praktisch nut bewijzen 
 

 



Verantwoordelijke samenwerking 

1. Onderhandeling toestaan (waar het kan) 
• Onderhandelingsmarge voorzien  compromis  wederzijdse verantwoordelijkheden  

zeer strikt opvolgen 

• Grote verschillen in gedragscodes  grenzen aftasten en grensonderhandelen 

• Steeds wederkerigheid nastreven, bidirectionele relatie: 

  koppelen van een concreet voordeel of hulp in ruil voor een engagement  ‘Voor wat 
hoort wat’, niks voor niks 

  zoek naar pasmunt  hulp altijd zeer strikt conditioneren !!! 
 

2. Duidelijk en consequent zijn 
• Eenduidige boodschappen geven 

• Duidelijke en strikte regels, ev. officialiseren (bv. in contract gieten) 

• Consequente en coherente opvolging, kort op de bal 

• Stokken achter de deur voorzien (sancties, …) 

• Coördineren van hulpverlening 

• Grenzen bewaken 

  wederzijds respect 
 

School: 

• Nood aan duidelijkheid en structuur 

• Waterdicht schoolreglement  duidelijk schoolkader 

• Allen op één lijn + hierarchische ruggesteun 

• Kordaat en rechtvaardig 
 

 



Verantwoordelijke samenwerking 

 

3. Zelfredzaamheid bevorderen 
• Gericht op ontwikkelen van vaardigheden en potenties (empowerment) 

• Individuele responsabilisatie 

• Bij elke actie aansturen naar zelfstandigheid 

• Ouders stimuleren vr alfabetisatie- of taallessen ... 

 

 

 Werken aan autonomie in verbondenheid 

(empowerment) 

 Zorgen voor maatwerk 
 

 


