
Tijdens de coronacrisis is gebleken dat
jongeren met een biculturele achtergrond te
weinig de weg naar laagdrempelige vormen
van ondersteuning en psychische hulp
vinden. Bevindingen van Stichting ExpEx,
een organisatie ter bevordering van
ervaringsdeskundigheid van jongeren uit de
jeugdzorg, laten als een van de redenen zien
dat biculturele jongeren zich vaak niet
begrepen voelen door hulpverlening. En
door meer bewustwording van het
probleem bij hulpverlenings-organisaties te
creëren, kan een deel van de barrière
weggenomen worden. Daarom hebben we
de docu-quiz Be Cultural ontwikkeld: een
uniek instrument om de dialoog op gang te
brengen tussen zorgprofessionals, beleids-
makers en biculturele 'ervaringskundigen'.
Met Be Cultural laten we zien welke thema’s,
factoren en leefgebieden hen bezighouden,
en hoe je daar als professional op kunt
inspelen!

Docu-quiz 
De docu-quiz van Be Cultural is een leuke,
inspirerende en verhelderende activiteit die
zowel live als online gedaan kan worden en
uitermate geschikt is voor organisaties in
het onderwijs, jongerenwerk, de jeugdhulp
en de politiek, zowel lokaal als landelijk. in
ongeveer anderhalf uur ontdekken we we
wat de ervaringen van biculturele jongeren
en jongvolwassenen zijn. Waar vinden ze
hulp en steun? Welke tips hebben ze over
hoe je hen het beste kunt bereiken en
helpen? 

Dat doen we aan de hand van acht
stellingen, die we samen met twee
ervaringskundigen interactief gaan
bespreken. Ze worden ingeleid door
documentaire-fragmenten, waarin jongeren
met een biculturele achtergrond worden
geïnterviewd door een jongvolwassene met
dezelfde achtergrond. De antwoorden 
 komen soms overeen, maar verschillen ook.
Daaraan kun je zien hoe belangrijk het is om
in gesprek te gaan, een open houding te
hebben en door te vragen. Want juist dat
vinden jongeren belangrijk, mits je het doet
op een respectvolle, authentieke en
oprechte manier. 

Be
Cultural!
Biculturele jongeren vinden te weinig de weg naar
laagdrempelige vormen van ondersteuning en
psychische hulp. Dat moet anders. Maak kennis met de
docu-quiz Be Cultural, waarmee we je laten zien hoe de
leefwereld van jongeren met een biculturele
achtergrond eruit ziet en wat er nodig is om ze op een
effectieve manier te helpen!



Verhelderende quiz van 
ongeveer 1,5 uur

Zowel online als op locatie 
uit te voeren

Voor organisaties in het 
onderwijs, jeugdhulp en de 
politiek!
Bijna 20 minuten aan 
inspirerend beeldmateriaal

Geschikt voor groepen van 
8 tot 15 personen
Bijgestaan door minimaal 2
biculturele
'ervaringskundigen'

8 scherpe stellingen uit de 
praktijk

Meld je aan!
Word bewust van wat jouw organisatie
anders kan doen voor biculturele
jongeren en meld je aan voor de
docuquiz! Zo krijgen jouw professionals
handvatten om toegankelijker te
worden voor deze doelgroep. Be Cultural
is geschikt voor iedere instantie in het
onderwijs, jongerenwerk, de jeugdhulp
en de politiek, zowel lokaal als landelijk.
Wil je meer weten over de docu-quiz of
hem inzetten bij jouw organisatie?
Neem dan contact op!

Contact
info@expex.nl

BeCultural!


