


Deze folder is bedoeld voor instellingen die te maken hebben met Marokkaanse
ouders van kinderen tussen de tien en zeventien jaar met een opvoedings-
problematiek. De folder biedt informatie over het project Al Massoelijat van  
Kleur in ’t Werk en biedt Marokkaanse ouders de mogelijkheid om ondersteuning 
te ontvangen door het bijwonen van opvoedingsvoorlichtingsbijeenkomsten en 
eventuele vervolgtrajecten om hen te begeleiden bij het opvoeden van hun 
kinderen. De opzet van de bijeenkomsten en de invulling daarvan zijn geheel 
afgestemd op de doelgroep en sluiten aan bij de leefwereld van de Marokkaanse 
ouders. 

Veel Marokkaanse ouders vinden de weg niet naar de bestaande instellingen 
die er zijn om ouders te ondersteunen bij opvoedingsvragen. Ook denken 
veel ouders dat die instellingen een aanbod hebben dat niet aansluit bij de 
Marokkaanse opvoedingsdoelen. Zij herkennen zich weinig in de thema’s en 
aanpak van de hulpverlening.

Kleur in ‘t Werk
Om die kloof te overbruggen heeft het intercultureel communicatiebureau 
Kleur in ’t Werk een project gestart in samenwerking met instellingen voor 
opvoedingsondersteuning. Het project is bedoeld om zowel de ouders te 
ondersteunen als de toegankelijkheid en dienstverlening van de instellingen te 
verbeteren. Kleur in ’t Werk werkt hierbij direct samen met de opvoedings-
ondersteuners en vormt zodoende een schakel tussen aanbieders en cliënten 
(de ouders). Als het project is afgelopen moeten instanties en ouders elkaar 
beter weten te bereiken. Het project wordt opgezet door Kleur in ’t Werk in 
samenwerking met en gesitueerd bij Moskeeën, zodat ook draagvlak wordt 
gecreëerd in de Marokkaanse gemeenschap. 

Project
Het project houdt in:
• een tiental opvoedingsbijeenkomsten rond herkenbare thema’s met 
 filmpjes en rollenspelen
• een nazorgtraject waarbij ouders/ gezinnen begeleid worden bij de 
 opvoeding van hun kinderen
• begeleiding van ouders en hulpverleners tijdens dit traject door een 
 vertrouwenspersoon van Kleur in ‘t Werk
• onderzoeksbegeleiding welke de resultaten van het project in beeld 
 brengt en documenteert



Themabijeenkomsten
Er zullen een tiental voorlichtingbijeenkomsten wor-
den gehouden met onderstaande thema’s. De laatste 
twee bijeenkomsten worden gehouden samen met 
de jongeren, om ook hen inzicht te bieden en te 
betrekken bij de problematiek. De thema’s zijn: 
I problematiek op school: pesterijen, spijbelen
II regels stellen
III drugs 
IV meisjes en vrijheden
V boulimie
VI schulden
VII structuur bieden
VIII loverboys
IX/X bijeenkomst met jongeren

De definitieve data en locaties zijn te vinden op de 
website van Kleur in ’t Werk: www.kleurintwerk.nl en 
zullen worden bekend gemaakt aan betrokkenen en 
deelnemers.

Programma van de bijeenkomsten
Iedere bijeenkomst zal bestaan uit:
a. Een inleidend filmpje waarin de opvoedings-
 problematiek uiteen wordt gezet.
b. Een bespreking van dit filmpje met de   
 aanwezigen  in de zaal
c. Opvoedingsvoorlichting met de uitgangspunten  
 van het ‘positief opvoeden’
d. Rollenspelen waarin acteurs de conflictueuze 
 gezinssituaties naspelen en nieuwe handelings- 
 strategieën laten zien
e. Een bespreking van deze rollenspelen met de  
 zaal
f. informatie over het bestaande aanbod aan 
 opvoedingsondersteuning in de buurt
g. inschrijven voor individuele opvoedings-  
 ondersteuning bij die instellingen

Individuele trajecten en nazorg
Na de bijeenkomsten zal aan de deelnemers worden 
aangeboden deel te nemen aan individuele trajecten. 
Zowel deelnemers als hulpverleners zullen worden 
gecoacht door een intercultureel werkster van 
Kleur in ’t Werk om knelpunten te voorkomen en 
ondersteuning te bieden bij het zo goed mogelijk 
uitvoeren van de hulpverlening.

Deelname
U kunt deelnemers aanmelden door hen in contact te 
brengen met Kleur in ’t Werk. Dat kan via een email 
aan info@kleurintwerk.nl met de contactgegevens 
van uw kandidaat. Ook kunt u telefonisch contact op-
nemen met de coördinator van Kleur in ’t Werk, 
telefoon: 020 330 60 91. U kunt uzelf en/of de kandi-
daat eveneens opgeven via de website:  
www.kleurintwerk.nl.

Tenslotte kunt u ook het aanmeldformulier gebruiken 
achter op de folder en deze opsturen aan:
Kleur in ’t Werk
Postbus 14515
1001 LA  Amsterdam

Voor verdere informatie over het project verwijzen 
we u eveneens naar de website van Kleur in ’t Werk: 
www.kleurintwerk.nl, waar uitgebreide informatie 
wordt gegeven.



Colofon
Deze folder is gemaakt in opdracht van Kleur in ’t Werk, Amsterdam mei 
2010, ten behoeve van het project Al Massoelijat, opvoedingsondersteuning 
voor Marokkaanse ouders. Het project wordt financieel ondersteund door 
ZonMw en Stichting Steunfonds BJA-COW. Foto cover en achterpagina: 
Ramon Mosterd.

Aanmelden!
Hierbij meld ik de volgende deelnemer aan voor de bijeenkomsten 
rond opvoeden voor ouders. 

• verwijzer
naam 

instelling

• deelnemer
naam

adres

woonplaats

telefoonnummer

e-mailadres

Ik wil op de hoogte worden gehouden door middel van
	email
	telefoon
	per post
	per sms



Stichting Steunfonds BJA-COW
fonds voor sociale initiatieven


