Overzicht vorming voorjaar 2019

Intervisiereeks ‘werken met kwetsbare vrijwilligers’
Ben jij een vrijwilligerscoach? Heb jij de taak om vrijwilligers te begeleiden? Werk jij ook met
kwetsbare vrijwilligers (mensen in armoede, met migratie-achtergrond, ex-gedetineerden, met
psychische kwetsbaarheid, in sociaal isolement, met fysieke beperking,…)? Vzw Touché biedt
oplossingsgerichte intervisie aan gedurende 3 bijeenkomsten met een focus op uitwisseling,
knowhow en leren van elkaar. We gaan aan de slag met vragen uit de groep, speuren naar talenten
en vaardigheden en bedenken concrete suggesties voor verdere stappen zodat we geïnspireerd
verder aan de slag kunnen.
Wanneer? Ann De Baerdemaecker van Touché begeleidt deze intervisiereeks op volgende
momenten: dinsdag 23 april, dinsdag 28 mei en dinsdag 25 juni telkens in de namiddag (14.00 uur –
16.30 uur). Deelname aan de volledige reeks is verplicht.
Inschrijven doe je via deze link. Wacht niet te lang want de plaatsen zijn beperkt. Nadien krijg je een
bevestigingsmail en praktische informatie.

Vorming ‘Kwetsbare vrijwilligers begeleiden en omkaderen’
Ben jij vrijwilligerscoach? Heb jij de taak om vrijwilligers te begeleiden? Wil jij graag iedereen kansen
geven om vrijwilliger te zijn, ook zij die het snelst uit de boot vallen (mensen in armoede, met
migratie-achtergrond, ex-gedetineerden, met psychische kwetsbaarheid, in sociaal isolement, met
fysieke beperking,…)? Loop je daarbij soms ook vast in de praktijk? Bots je wel eens op grenzen van
collega’s, van jezelf? Weet je niet altijd goed hoe je deze mensen kan ondersteunen in hun
engagement? Deze workshop is er om jou te versterken. Je verstevigt je visie om te werken met
kwetsbare vrijwilligers, je verzamelt tips om hen beter te kunnen begeleiden en omkaderen en je
wordt aangemoedigd om te zorgen voor voldoende veerkracht in je werking.
Wanneer? Op dinsdag 30 april van 13.30 uur tot 16.30 uur begeleidt Adinda Taelman van Kwadraet
deze vorming in het STAM.
Inschrijven doe je via deze link. Wacht niet te lang want de plaatsen zijn beperkt. Nadien krijg je een
bevestigingsmail en praktische informatie. Vergeet je leervragen niet vooraf door te spelen per mail
aan martine.detroch@stad.gent (deadline 22 april).

Heldere taal voor anderstaligen
Hoe spreek je goed, respectvol en effectief met iemand die het Nederlands nog niet goed beheerst?
De vorming Heldere Taal is in de eerste plaats sensibiliserend en geeft inzicht in
tweedetaalverwerving. Je leert via concrete voorbeelden en eenvoudige oefeningen hoe je op een
duidelijke manier in het Nederlands communiceert met een anderstalige. Je leert een aantal
concrete tips toe te passen in de praktijk.

Wanneer? Op donderdag 2 mei van 19.00 uur tot 21.00 uur begeleidt Nassira Miki van IN-Gent VZW
deze vormingssessie in het Vredeshuis. Er is een onthaalmoment voorzien met broodjes vanaf 18.30
uur.
Inschrijven doe je via deze link. Wacht niet te lang want de plaatsen zijn beperkt.

Cultuur en communicatie
Alles is cultuur, maar cultuur is niet alles. Alle culturen zijn divers en homogeen. Niet culturen maar
mensen ontmoeten elkaar. En toch, de culturen waar mensen in zich bevinden bepalen mee hoe zij
zich voelen en hoe zij zich uiten. Waar merk je dat aan? Omgaan met tijd, directe of indirecte
communicatie, persoonlijke ruimte, omgaan met hoger geplaatsten … Wat betekent het voor jou?
Hoe neem je cultuur en taal mee in je communicatie met nieuwe Gentenaars? In deze vorming
kijken we hier verder naar en oefenen we ermee.
Wanneer? Op donderdag 9 mei van 19.00 uur tot 21.00 uur begeleidt Désirée Derksen, medewerker
Advies en Ondersteuning IN-Gent vzw deze workshop in het Vredeshuis. Er is een onthaalmoment
voorzien vanaf 18.30 uur met broodjes.
Inschrijven doe je via deze link. Wacht niet te lang want de plaatsen zijn beperkt. Nadien krijg je een
bevestigingsmail en praktische informatie. Denk alvast na over situaties waarin de communicatie wat
minder vlot verliep en waar je denkt dat cultuurverschillen een rol spelen. Bezorg tegen 1 mei
concrete voorbeelden per mail aan martine.detroch@stad.gent.

Wervend vacatures schrijven
Op de website van het Vrijwilligerspunt Gent kan je vrijwilligersvacatures plaatsen om kandidaat
vrijwilligers aan te spreken. Goede vacatures zijn cruciaal om vrijwilligers te werven en dat is niet zo
eenvoudig als het lijkt. Jan Verdée van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk geeft tips en feedback
aan de hand van je eigen vacatures. Deze vorming geeft inzicht in het gebruik van verschillende
media en biedt schrijftips en oefeningen.
Wanneer? Op vrijdag 17 mei van 10.00 uur tot 12.30 uur begeleidt Jan Verdée deze interactieve
vorming. Onthaal voorzien vanaf 9.30 uur.
Waar? In het STAM, zaal Hert Van Maria, Godshuizenlaan 2, 9000 Gent.
Inschrijven doe je via deze link. Wacht niet te lang want de plaatsen zijn beperkt. Nadien krijg je een
bevestigingsmail en praktische informatie. Vergeet niet je eigen vacatures te bezorgen per mail aan
martine.detroch@stad.gent tegen donderdag 9 mei 2019. En bewerk ze tijdens de workshop samen
met de groep tot een aantrekkelijke tekst.

Hoe draag ik zorg voor mezelf en bewaak ik mijn eigen grenzen als hulpverlener?
Als hulpverlener leg je jezelf in de schaal. In relatie tot gezinnen in precaire verblijfssituaties is dit niet
zo evident. Hoe stem je de verwachtingen van de gezinnen en deze van jezelf of van je organisatie op
elkaar af? Hoe ga je om met machteloosheid en met je eigen grenzen? Hoe draag je zorg voor jezelf?
Wat kan hierbij ondersteunend zijn? Tijdens dit interactief vormingsmoment onder begeleiding van

Stijn Tondeur van het Agentschap Integratie en Inburgering voorzien we veel ruimte om hierover uit
te wisselen en van elkaar te leren.
Wanneer? Op donderdag 23 mei van 19.00 uur tot 21.30 uur organiseren we het vormingsmoment
‘Ik als hulpverlener’ in het Vredeshuis.
Heb je interesse? Schrijf je dan snel in via deze link want de plaatsen zijn beperkt. Na inschrijving
ontvang je een bevestiging en praktische informatie.

Wegwijs in Gent
Tips om vlotter te werken met de specifieke online sociale kaart voor vrijwillige en professionele
hulpverleners die werken met gezinnen in een precaire verblijfssituatie: hoe ‘wegwijsingent’
gebruiken, vraag en aanbod, cases bespreken… Michèle Van Elslander van Welzijnsoverleg Regio
Gent begeleidt deze sessie.
Wanneer? Op donderdag 6 juni van 18.30 uur tot 21.00 uur vindt deze vorming plaats in het
Vredeshuis.
Inschrijven kan hier. Na inschrijving ontvang je een bevestiging en praktische informatie.

