Wat is Village Mapping?
It takes a village to raise a child. Die uitspraak ken je waarschijnlijk wel. Maar bij Lokaal 0 zeggen
we “It needs a village to raise a child”. Als je jongeren positief wilt beïnvloeden, dan heb je een
village op maat nodig.
Daarom heeft Lokaal 0 Village Mapping bedacht, waarbij we verder kijken dan de nieuwkomer
alleen. Wie zijn de “peers”, wie is de familie, in Nederland of elders, wie zijn de docenten en wat
betekenen ze voor de jongere? Welke cultuurtolken van Lokaal 0 sluiten aan bij dit vraagstuk?
Hoe bouwen we samen een village die verandering stimuleert? Dit proces gaat als volgt in zijn
werk:

Aanmelding
nieuwkomer +
Signalen

In kaart brengen
van "peers" en
verschillende
leefwerelden

Village mapping +
matchen
cultuurtolk

Waarom Village Mapping?
Onze Nederlandse cultuur is individualistisch. We zijn gericht op zelfontplooiing, groei, en
efficiëntie. Daarin verschillen we nogal met veel collectieve, niet-westerse culturen. Wanneer een
nieuwkomer en zijn gezin naar Nederland komen, zijn de opvoedtaken die ouders en andere
betrokkenen hebben, dan ook niet automatisch goed ingevuld . Hiervoor is begrip, overleg en
creativiteit nodig. Met een Village Mapping bekijken we wie welke rol nu opneemt en of en hoe
dat beter zou kunnen.
Ook bekijken we in specifieke casussen, welke rol een van de cultuurtolken van Lokaal 0 zou
kunnen spelen in de village van de jongere. Bij Lokaal 0 vergelijken we de oude village met de
nieuwe , en vullen voor iedere leefwereld apart een sheet in. Iedere leefwereld kan van de
nieuwkomer immers ook een andere rolvragen en soms zijn die rollen conflicterend.. Hoe werken
wij met Village Mapping?
We nemen persoonlijk contact op met alle betrokkenen die we kunnen vinden rondom de
nieuwkomer. Dit kunnen docenten zijn, woonbegeleiders, voogden hulpverleners, familie en
vrienden. In sommige gevallen nemen we ook contact op met personen die de nieuwkomer en
het gezin eerder hebben begeleid. Zo proberen we de leefwerelden, én “Community” van
personen en rollen om de nieuwkomer heen zo duidelijk mogelijk in beeld te krijgen. Vervolgens
gaan we kijken in welke leefwerelden wellicht een cultuurclash zit, of waar we in de leefwerelden
de reden van aanmelding en mogelijk een begin van de oplossing kunnen terugzien.
Uiteindelijk is voor ons altijd de vraag: Hoe kunnen we de Village om deze nieuwkomer zo
(her)inrichten dat maatschappelijke uitval wordt voorkomen?
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Voorbeeld “Traditionele” Afrikaanse Village.

Voorbeeld Village Mapping Afrikaans gezin in NL

Wilt u meer weten over Village Mapping? Neem contact met ons op voor meer informatie.
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