
INHOUD VAN DE VORMINGEN/LEZINGEN/INTERVISIES (op chronologische volgorde) 

04/02: Workshop: Inleiding op meervoudige identiteiten en kruispuntdenken 

door Laurence Anne Van de Goor (Hogeschool Vives) 

Wanneer we geconfronteerd worden met cliënten met een migratieachtergrond weten we soms niet 

hoe we ons moeten gedragen. Wat mag ik zeggen en wat niet? Wat mag ik doen en wat niet? Moet 

ik nu alles uitzoeken over die cultuur om mijn cliënt te begrijpen of is zijn cultuur eigenlijk niet (zo) 

belangrijk? Deze vragen maken ons vaak onzeker of handelingsverlegen als hulpverlener en vloeien 

vaak voort vanuit onze kijk op de persoon met een migratieachtergrond en zijn cultuur. 

Vanuit het concept 'Meervoudige identiteiten' leren we dat we ons andere vragen kunnen stellen die 

i.p.v. ons handelingsverlegen maken, ons handvatten geven om sneller tot constructieve gesprekken 

te komen. In deze vorming, samen met derdejaarsstudenten van VIVES, proberen we te begrijpen 

wat het concept 'Meervoudige Identiteiten' betekent en hoe het kruispuntdenken een heel concreet 

handvat in de hulpverlening kan zijn.  

13/2: Lezing: Getuigenissen uit de tentenkampen in Noord-Frankrijk 

door Sofie D’Hulster (vzw Humain) 

Tijdens deze lezing brengt Sofie D'Hulster, stuwende kracht achter vzw Humain, getuigenissen van 

vluchtelingen die noodgedwongen overleven in kampen in Noord-Frankrijk. Ze laat hen aan het 

woord in beeldmateriaal uit de kampen zelf. Ze brengt daarbij vooral een verhaal van kracht, van 

hoop en verbinding. Maar er komen ook kritische vragen aan bod: mensenrechten zijn universeel 

maar in realiteit is niet iedereen gelijkwaardig? Waarom zijn mensen op de vlucht zo weinig 

geïnformeerd over het leven in Europa?  De confrontatie met politie en overheden is soms 

bikkelhard. Hoe verhouden smokkelaars zich daartoe? Is er echt sprake van een massale instroom 

zoals politici wel beweren? Wie zijn onze vrijwilligers en waarom streeft vzw Humain zo naar 

diversiteit binnen haar team? Op die en vele andere vragen krijgen jullie antwoord tijdens deze 

lezing. 

18/2: Vorming: Samenwerken in diversiteit 

door Siska Goubert en Purdey Van Heghe (Agentschap Integratie en Inburgering) 

Samenwerken met mensen van andere origine betekent geconfronteerd worden met andere 

culturele en levensbeschouwelijke gewoontes. Sommige van die gewoontes kunnen we makkelijk 

begrijpen, andere zaken stoten ons eerder tegen de borst. Het betekent dus ook dat we meer te 

weten komen over ons eigen referentiekader: wat vinden we zelf normaal, beleefd en respectvol, of 

net onhygiënisch of vreemd?  

Klopt het dat we meer delen dan we denken? En wat bindt ons dan? Is het waar dat iedereen 

stereotypen en vooroordelen heeft, en hoe gaan we hier dan best mee om?  

In deze vorming geven we een aantal kaders en handvatten mee, en vertalen die aan de hand van 

concrete voorbeelden en casussen naar de praktijk. 

21/2 & 13/3: Intervisie: Afstand-nabijheid 

door professor Ilse Derluyn (UGent) 

In de intervisie ‘afstand en nabijheid’ gaan we op zoek naar hoe we onszelf opstellen als professional. 

Het werken met de doelgroep van nieuwkomers/vluchtelingen kan zeer intens zijn. Het is dan ook 

niet steeds gemakkelijk om in de relatie met je cliënt de gepaste houding te vinden. Hoe bied je een 

luisterend oor en een helpende hand maar hou je op bepaalde vlakken toch ook een zekere 

professionele afstand? En hoe ga je om met machtsverhoudingen?  

Aan de hand van jullie voorbeelden, cases en vragen staan we in deze intervisie stil bij vragen rond 

professionele houding en afstand en nabijheid. We vertrekken hierbij vanuit jullie concrete vragen en 

cases en proberen door reflectie in groep een antwoord te bieden. 



2/3:  Lezing: Een inclusieve samenleving moet dekoloniseren 

Lezing door Nozizwe Dube 

De voorbije maanden is dekolonisatie een veelbesproken maatschappelijk thema geworden. Voor 

veel mensen stuit dit op onbegrip omdat kolonisatie als een afgesloten hoofdstuk wordt beschouwd, 

waardoor dekolonisatie overbodig en onnodig lijkt. Maar met de aanhoudende structurele 

discriminatie en institutionele uitsluiting van mensen met een migratieachtergrond uit de 

arbeidsmarkt en andere sectoren van de samenleving, is het niet verrassend dat dekolonisatie nog 

altijd als noodzakelijk wordt ervaren. 

Het is de  verdienste van mensen met Afrikaanse roots dat dekolonisatie vandaag een 

maatschappelijke thema is geworden. Maar wat bedoelen we met dekoloniseren? En wat heeft 

dekolonisatie met inclusie te maken? Heeft iedereen baat bij een gedekoloniseerde samenleving? 

Hoe kunnen wij als burgers, organisaties, onderwijsinstellingen en overheidsactoren hieraan werken? 

10/3: Vorming: Duidelijke taal  

door Kathleen Wanzeele en Siska Goubert (Agentschap Integratie en Inburgering) 

Hoe spreek je Nederlands met iemand die de taal nog leert? Wat kan je doen om de communicatie 

vlot te laten verlopen? Hoe maak je van een gesprek een oefenkans Nederlands voor de 

anderstalige? Welke factoren hebben een invloed op het leren van een andere taal?  Welke trajecten 

bestaan er allemaal om Nederlands te leren in Vlaanderen? In deze vorming krijg je praktische tips en 

handvatten mee om in duidelijke taal te communiceren met anderstaligen en laagtaalvaardigen.  

10/3: Infosessie: ‘Vreemde vragen’: vragen rond aanwerving, taal- en diversiteitsbeleid 

door Purdey Van Heghe (Agentschap Integratie en Inburgering)  

Steeds meer vacatures worden ingevuld door werknemers met een migratieachtergrond. 

Werkgevers worden hierdoor geconfronteerd met vragen die ze nooit eerder moesten 

beantwoorden. Vreemde vragen.   

Kan een medewerker met een migratieachtergrond vier weken aaneensluitend vakantie krijgen, om 

familie in zijn thuisland te bezoeken? Ik krijg mijn vacatures niet ingevuld, en ik zou graag meer 

diversiteit binnenhalen in mijn organisatie.  Hoe begin ik daaraan? Hoe kan je de communicatie met 

anderstalige medewerkers ondersteunen? Wat zegt de wet over taal op het werk? Hoe onthaal je 

een medewerker met een migratieachtergrond best op zijn eerste werkdag? 

In deze workshop krijg je tips en tools om met deze vragen om te gaan. 

25/3: Lezing: Radicalisering en terreur 

door Hans Vermeersch (Katholieke Hogeschool VIVES) 

Gewelddadige radicalisering bij jongeren baart de publieke opinie, de beleidsmakers en de 

veiligheidsdiensten al jaren zorgen. Maar hoe en onder welke omstandigheden radicaliseren 

jongeren en wat is het verband tussen radicalisering en terreur? In deze lezing gaan we dieper in op 

de oorzaken van radicalisering en plaatsen we terreur en radicalisering binnen een breder historisch 

kader. 

31/3: Workshop: Inburgering in de praktijk 

door Kathleen Wanzeele en Leen Crombez (Agentschap Integratie en Inburgering) 

Heb je ooit al horen spreken over het inburgeringstraject voor nieuwkomers en is je nieuwsgierigheid 

geprikkeld om hier meer over te weten te komen? Vanuit het perspectief van een aantal 

inburgeraars maak je kennis met het inburgeringstraject en alles wat hierbij komt kijken. 

Wat komt aan bod?  

• Via welke migratiestromen komen inburgeraars in België terecht? 
• Hoe verloopt een inburgeringstraject? 
• Hoe ziet de briefwisseling en de officiële documenten van de dienst inburgering eruit? 



• Wie is de doelgroep van inburgering? Wie is verplicht en wie niet? 
• Uit welke onderdelen bestaat het inburgeringsprogramma? 
• Wat is de meerwaarde van het programma voor nieuwkomers? En wat kunnen mogelijke 
belemmerende factoren zijn voor een goed verloop van het traject? 
Op al deze vragen krijg je een antwoord door zelf aan de slag te gaan en net zoals een inburgeraar te 

ervaren hoe het volledige traject doorlopen wordt. Oefeningen, uitwisseling en kritische reflectie 

staan hierbij centraal. 

23/4: Vorming: Racisme op je scherm: hoe ga je ermee om? 

door Thomas Peeters (Orbit vzw) 

Als je een racistisch bericht ziet, dan sta je meteen voor de vraag: hoe ga ik ermee om? Verspreiden 

of niet? Reageren of niet? En wat als het bericht informatie bevat waar ik geneigd ben toch geloof 

aan te hechten? Wat als zo’n bericht afkomstig is van iemand die je goed kent? Bijvoorbeeld iemand 

die lid is van een vereniging waar je ook komt? 

Tijdens deze vorming benaderen we racistische haatberichten van alle kanten en belichten we ook de 

mogelijkheden om er effectief mee om te gaan. Dat wil zeggen: in respect voor de afzenders, maar 

ook vanuit de ervaring dat dergelijke berichten kwetsen en een sfeer van haat en 

onverdraagzaamheid teweegbrengen. 

29/4: Lezing: Psychosociale begeleiding van vluchtelingen. Een relationeel perspectief.  

door professor Ilse Derluyn (UGent) 

Professor Ilse Derluyn van de UGent doet onderzoek naar het psychosociaal welzijn van vluchtelingen 

en migranten en is ook actief betrokken bij de ondersteuning van vluchtelingen en van hulpverleners. 

Ze gaat in deze lezing dieper in op de psychosociale aspecten van vluchten: hoe gaat een mens om 

met traumatische gebeurtenissen? Wat doet vluchten met je zelfbeeld? Hoe ga je om met verlies en 

rouw? Hoe is het om te moeten integreren in een nieuwe samenleving? Daarnaast staat Ilse ook stil 

bij de soms schokkende verhalen die je als professional te horen krijgt. Hoe ga je hiermee om? Hoe 

ver reikt je rol? Hoe geef je deze verhalen voor jezelf een plaats? 

7/5: Interactieve vorming over discriminatie en racisme (Unia) 

door UNIA 

De termen racisme en discriminatie zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks discours. Tijdens 

de lunchpauze hoor je van alles, op sociale media duiken de woorden te pas en te onpas op, cliënten 

nemen ze steeds vaker in de mond en ook politici schermen er kwistig mee. Maar wat is discriminatie 

en racisme nu eigenlijk? Wat zegt de Belgische wetgeving hierover? En waar ligt de grens tussen 

vrijheid van meningsuiting en discriminatie.   

In deze interactieve vorming gaan we dieper in op de term, nemen we je kort mee naar de wet en 

krijg je handvaten waarmee je zelf aan de slag kan. Unia vertelt je hoe meldingen worden opgevolgd 

en waar slachtoffers en ook getuigen terecht kunnen. Na deze vorming kent de term discriminatie 

geen geheimen meer voor jou. 

12/5: Supervisie: Samenwerken in diversiteit 

door Agentschap Integratie en Inburgering 

In onze superdiverse samenleving kom je als medewerker van een dienst- of welzijnsorganisatie 

wellicht geregeld in contact met mensen die anderstalig zijn en/of een migratiegeschiedenis hebben. 

Dit kan jou en je collega’s voor uitdagingen plaatsen. Deze workshop geeft je de mogelijkheid om 

samen met andere professionals uit te wisselen over samenwerken in diversiteit. 

Via supervisie gaan we aan de slag met jullie casussen en situaties en bespreken we enkele 

uitgangspunten van divers sensitief handelen en denken op de werkvloer. 

Deze workshop is bedoeld voor meer ervaren professionals. 



19/5: Vorming: Communicatiewaaier 

door Sarah Furniere ( Agentschap Integratie en Inburgering)  

Welke manieren zijn er om doeltreffend te communiceren met anderstaligen? In deze vorming 

maken we op een praktijkgerichte manier kennis met een waaier aan communicatiehulpmiddelen 

om taaldrempels te overbruggen; van duidelijk gesproken taal tot ondersteunend materiaal zoals 

pictogrammen en apps. 

Wat komt aan bod? Je oefent op het inzetten van heldere/duidelijke taal in jouw werkcontext. 

Je maakt kennis met en past visuele, tekstuele en technologische communicatiemiddelen toe. 

Je kent de voor- en nadelen en maakt een weloverwogen keuze tussen de verschillende 

communicatiemiddelen. 

Voor wie? Deelnemers die regelmatig mondeling met anderstaligen communiceren. 

Deelnemers die idealiter reeds de vorming 'Duidelijk gesproken taal' hebben gevolgd en bijkomende 

interesse hebben in andere communicatiehulpmiddelen. 

MEER INFO 

Wens je meer info? Neem dan zeker contact op met ons via lobke.roygens@west-vlaanderen.be of 

nathalie.vanlaere@integratie-inburgering.be  

 

INSCHRIJVEN 

Deelname is gratis maar we vragen u graag om in te schrijven. 
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