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Ingrediënten voor succes @ opleiding & werk
We toasten op een succesvol 2018 met tevreden werknemers, gelukkige jongeren,
geëngageerde

werkgevers,

gedreven

leerkrachten...

Hafsa, kersverse Ambassadrice en winnaar van de Gentse nieuwjaarsbrief 2018, schenkt ons
mooie
Welkom

woorden.
op

de

tweede

editie

van

de

nieuwsbrief

Ambassadeurs

IN-Gent!

Elke editie zetten we een pakkend fragment van een ambassadeursverhaal in de kijker. Een
leerkracht van een opleidingscentrum getuigt over de verrijkende ervaring van een getuigenis.
Een werkgever neemt het woord over het diversiteitsbeleid op de werkvloer. We presenteren ook
het laatste nieuws over de ambassadeurswerking of over een activiteit van onze partners.
We starten met een traktatie van Can: Rode linzenballetjes met een stralende lach.

"Grote

avonturen

beginnen

klein."

Can

Özkan

°

Turkije

Toegepaste taalkunde, Sociaal Tolk en Voedingslesgever bij Velt vzw.

Verhaal in de kijker
"Zoek hoe je je kwalificaties kan
benutten, ook al is het in een andere
job dan aanvankelijk verwacht."

Neshlya Azizova
° Bulgarije
Brugfiguur basisonderwijs, Stad Gent
Neshlya is reeds jaren vrijwilligster bij
Ambassadeurs IN-Gent. In Bulgarije
behaalde ze een master in de pedagogische
wetenschappen. Vandaag is ze werkzaam
als brugfiguur in basisschool De Toverberg
in Sint-Amandsberg. Dagelijks moedigt ze

ouders en kinderen aan om hun kwaliteiten
en talenten op school en thuis in te zetten
voor een meer kwalitatieve toekomst.
Ze brengt de missie van de ambassadeurs
in praktijk door haar eigen ervaringen in te
zetten als tool voor anderen.
In 2017 verscheen een documentaire op de
Nederlandse en Vlaamse televisie over haar
rol.

Een ervaring rijker
"Een leerkracht die in zijn leerlingen
gelooft en hen stimuleert is een goede
investering voor de toekomst."

Op 21 november 2017 getuigden Hafsa en
Basia op de Actiedag Operatie Geslaagd,
een dag georganiseerd door het
Onderwijscentrum Gent om vroegtijdig
schoolverlaten tegen te gaan. Hafsa is
moeder van twee kinderen en startte twee
jaar geleden haar studies hoger onderwijs.
Basia is op 16-jarige leeftijd als
anderstalige nieuwkomer vanuit Polen naar
België gemigreerd en volgde Okan. Beiden
studeren dit jaar af als maatschappelijk
werkers.
Een glimp uit Basia haar getuigenis en haar
boodschap aan jongeren, leerkrachten en
scholen.

TP Vision aan het
woord
"Sommige nieuwkomers hebben een
kracht en een doorzettingsvermogen
die je doet duizelen. Wat als je deze
energie kan binnenhalen in je bedrijf!"

Danny Van den Bossche

HR Manager bij TP Vision, Gent
In september 2017 getuigden Karina
(architecte) en Nima (ingenieur) voor HR

medewerkers van het Lerend Netwerk
Diversiteit van Dienst Werk. Danny Van den
Bossche was één van de deelnemers en gaf
zijn bedenkingen over diversiteit op de
werkvloer na het beluisteren van deze
verhalen over kracht, kansen en doorzetting.

"We hebben er als bedrijven alle belang bij om inzichten door diverse brillen te
bekijken om zo je businessstrategie te bepalen, uit te rollen en te onderhouden."
Danny Van den Bossche

Nieuw: JONGAmbassadeurs!
In december startten we met de werving van
volwassenen tussen 18 & 25 jaar die recent
als minderjarige nieuwkomer naar België
kwamen. Ondanks de lange weg die ze nog
te gaan hebben, zijn ze reeds tevreden over
de gezette stappen in hun integratieproces
en opleiding. Ze willen hun
enthousiasme delen met andere jonge
nieuwkomers. Ken je jongeren die aan het
profiel beantwoorden? Tot eind februari
kunnen jongeren instromen. Na een
opleiding vervoegen ze zich eind april bij de
groep Ambassadeurs IN-Gent.

Divers aan 't werk
Je team, een afspiegeling van de
samenleving: wenselijkheid of noodzaak?
De verhalen van de Ambassadeurs
illustreren tijdens onze vorming de
mogelijkheden en uitdagingen.
We werken op maat van je organisatie of
bedrijf. Binnenkort is de vorming ook terug
te vinden in open aanbod.

Terugblik 2017
Met fierheid blikken we terug op een
succesvol afgelopen Ambassadeursjaar. We
realiseerden dubbel zoveel
getuigenissen vergeleken met 2016,
bereikten meer dan 1000 jongeren,
volwassenen en professionals, onze Meet &
Greet en de Ambassadeursdag waren een
succes.
Een team van een 40-tal actieve
Ambassadeurs staat voor u klaar in 2018!

Graag een getuigenis?
Contacteer ons via Ambassadeurs@in-gent.be of 0485/565 895. De getuigenissen zijn gratis voor
Gentse scholen en organisaties.

Save the date: 13 juni
Slotevent Werkplek Vluchtelingen Gent.
Dienstencentrum Ledeberg.

Impressie Ambassadeursdag oktober 2017

Geef ons jouw nieuws door!
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