Light Wheel

- Onderlinge sociale verbindingen
Dit gaat over de gemeenschap en de onderlinge relaties, uitsluiting, groepsvorming en
inclusiviteit.
Zijn er verschillende soorten groepjes binnen het jeugdwerk? Zijn deze groepjes open voor
nieuwe mensen? Hoe vaak komt het jeugdwerk bij elkaar? Zijn er ook informele onderlinge
ontmoetingen? Worden iedereen in de groep gelijk behandeld? Voelen alle kinderen of tieners
zich thuis? Hebben ze het gevoel dat ze zichzelf kunnen zijn?
- Persoonlijke relaties
Dit gaat over de kwaliteit van de relaties met directe familie, gezin en allerbeste vrienden. De
mate van waardering en steun in deze relaties.
Uit wat voor gezinnen komen kinderen, tieners? Is er onenigheid in huishoudens? Hoe zijn deze
relaties?
- Geloof
Dit gaat over het christelijk geloof en de rol die God speelt in het leven van mensen.
Is het geloof in God belangrijk voor de kinderen, tieners? Zijn ze bezig met gebed, bijbel lezen of
aanbidden? Komen ze regelmatig in de kerk? Is er sprake van geestelijke groei? Zetten kinderen
en tieners zich in voor het werk van de kerk?
- Emotionele & mentale gezondheid
Dit gaat over hoe kinderen en jongeren over zichzelf denken.
Hoe is het met het zelfvertrouwen van de kinderen, tieners? Is er sprake van trauma’s? Hoe
kijken ze naar de toekomst? Hoe gaan ze om met angsten en tegenslag?
- Lichamelijke gezondheid
Dit gaat over de fysieke gezondheid van kinderen en jongeren.
Is er sprake van ziekte? Hoe is de zorg geregeld? Hoe is de levensstijl qua eten, drinken,
bewegen, rusten en ontspannen?
- Zorg voor het milieu
Dit gaat over de zorg voor de omgeving en over duurzaamheid.
Hoe is het bewustzijn van klimaatverandering en zorg voor het milieu? Hoe zijn kinderen,
jongeren betrokken bij de zorg voor de schepping? Hoe zijn jullie binnen het jeugdwerk hiermee
bezig? Is er een nood in de omgeving? Denk aan zwerfafval, groente tekort, stroomvoorziening.
- Middelen
Dit gaat over beschikbare middelen en bronnen waar mensen toegang toe hebben en waar ze
gebruik van kunnen maken.
Hoeveel bezit hebben tiener, kinderen? Welke voorzieningen hebben ze thuis? Is er sprake van
een tekort aan middelen, waardoor ze niet goed mee kunnen participeren? Hoe houden
materialen hen bezig? Zijn er genoeg financiën om te kunnen leven of zijn er geldzorgen?
- Mogelijkheden
Dit gaat over kennis, expertise en vaardigheden.
Hoe zijn de mogelijkheden voor de kinderen en jongeren om zichzelf te ontwikkelen?
- Participatie & invloed
Dit gaat over de mate waarop kinderen en jongeren invloed hebben op keuzes die betrekking
hebben op hun leven.
Is er ruimte om mening en ideeën te delen aan mensen in leidersrol? Hoe worden beslissingen
genomen? Heeft een tiener of kind inspraak daarin? Hoe worden beleidskeuzes gemaakt en welke
stem hebben jonge mensen daarin? Hebben ze het gevoel dat hun stem gehoord wordt?

