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> Thema: psychosociale begeleiding van vluchtelingen
15/2 – Gezinnen op de vlucht door professor Lucia De Haene (KU Leuven)
In deze bijdrage gaan we in op de therapeutische zorg aan vluchtelingengezinnen, waarin
gevluchte families ondersteund worden in het omgaan met en betekenis geven aan de
gevolgen van trauma en vlucht in gezinsrelaties. Vanuit een exploratie van migratie- en
trauma-specifieke gezinsprocessen bij vluchtelingen reiken we handvaten aan voor het
werken met gevluchte gezinnen rond centrale thema’s in de therapeutische dialoog met
vluchtelingen: het omgaan met trauma, verlies, culturele verandering en minderheidspositie
in de gastsamenleving.
23/2 - Webinar slecht slapen, piekeren en stress door Els Soenens (Agentschap
Integratie & Inburgering)
Ervaar je ook wel eens stress? Pieker je (te) veel? Stress kan gezien worden als een
natuurlijke reactie op spanning. Maar te veel stress kan leiden tot ernstige klachten. Dat is
voor elke mens zo. Bij nieuwkomers en mensen met een migratie geschiedenis in het
algemeen kan het effect van migratie tot chronische stress leiden. Hoe kan je als
eerstelijnsmedewerker stress bij anderen of bij jezelf (leren) herkennen? Wat kan je zelf
doen? Met die vraag gingen het Agentschap Integratie en Inburgering en het Steunpunt
geestelijke gezondheid aan de slag. Samen ontwikkelden ze de brochure ‘Slecht slapen,
piekeren en stress’.
In deze webinar nemen we de brochure als leidraad. We gaan in op wat stress is en hoe je
stress kan aanpakken. Soms is een doorverwijzing nodig. We staan daarom ook even stil bij
het aanbod rond geestelijke gezondheidzorg, al dan niet specifiek, voor volwassenen en
kinderen met een migratie achtergrond.
4/3 – Mensen met een Vluchtverhaal. Handvaten bij de begeleiding van mensen met
psychotrauma en andere psychische letsels. Door Koen Van Praet
In de sessie van vandaag belicht Koen Van Praet drie aspecten van wat gemeenzaam als
psychotrauma wordt omschreven. Hieraan koppelt de spreker handvaten voor de
begeleiding van mensen op de vlucht met psychotrauma en andere psychische letsels.
Daarnaast staan we stil bij de onderschatte en vaak niet herkende mensen met een
psychotische gevoeligheid. Ook hier reiken we handvaten aan.
De sessie rekent op de vragen en casussen aangebracht door de deelnemers. We zullen
eventuele vragen en casussen op voorhand opvragen.

> Thema: communicatie met anderstaligen
9/3 - Basissessie communicatiewaaier door Leen Crombez (Agentschap Integratie &
Inburgering)
Professionals komen in een superdiverse samenleving vanzelfsprekend ook met
anderstaligen in contact. Dit brengt een uitdaging met zich mee op vlak communicatie.
• Welke hulpmiddelen bestaan er?
• En hoe bepaal je of je kiest voor een contacttaal, sociale tolken, pictogrammen…?
Tijdens deze webinar leer je een uitgebreide waaier aan tools correct toepassen en krijg je
handvaten voor het bewust kiezen van een bepaalde manier om te communiceren.
We gaan praktisch aan de slag tijdens de oefeningen.
16/3 - Verdiepende sessie duidelijke taal mondeling door Sarah Furniere (Agentschap
Integratie & 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 webinar krijg je praktische tips mee om vlot mondeling te communiceren met
anderstaligen en laagtaalvaardigen.
23/3 - Verdiepende sessie duidelijk geschreven taal door Siska Goubert (Agentschap
Integratie & Inburgering)
Hoe schrijf je een tekst die ook duidelijk is voor anderstaligen en laagtaalvaardigen? Je leert
bewust omgaan met je taalgebruik in geschreven communicatie met anderstaligen. Tijdens
deze vorming krijg je tips hoe je je brieven, mails, folders,… kan omzetten in duidelijke en
eenvoudige taal. We gaan aan de slag met concrete voorbeelden en maken enkele
oefeningen.
Opmerking: Siska zal op voorhand tekstmateriaal opvragen bij de deelnemers om te
verwerken in de sessie.
30/3 - Verdiepende sessie werken met sociaal tolken en vertalen (Agentschap
Integratie & Inburgering)
Wil je graag beroep doen op onze sociale tolken? Tijdens deze webinar geven we een beeld
van wat een sociaal tolk juist is. We geven mee in welke situatie je best welke soort tolk
inschakelt: tolk ter plaatse, telefonische tolk of videotolk. We schetsen hoe dit nu juist
praktisch in zijn werk gaat.

> Thema: dekolonisatie
18/3 – Dochter van de dekolonisatie (Nadia Nsayi)
Op basis van haar boek 'Dochter van de dekolonisatie' geeft de Belgisch-Congolese
politicologe Nadia Nsayi een lezing over de Belgische kolonisatie van Congo en koloniale
erfenissen in België. Zestig jaar na de onafhankelijkheid van Congo voert ze een pleidooi
voor een dekoloniale beweging in België, met geëngageerde zwarte burgers als volwaardige
partners voor lokale besturen, cultuurhuizen, onderwijs, media, middenveld en de
bedrijfswereld. Want die sectoren staan voor de uitdaging om zichzelf, de samenleving en
hun partnerschappen te dekoloniseren door te streven naar meer gelijkwaardigheid,
rechtvaardigheid en inclusie.

