Inspiratiedag Cultuursensitieve Zorg

Methodiekencafé: werken met kinderen,
jongeren en hun context
30 november 2017
(donderdag)

9:00 – 16:20 uur
locatie
Provinciaal Administratief Centrum (PAC)
Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent

doelgroep
Voor alle hulpverleners, ook als je nieuw
bent in de hulp- of dienstverlening

inschrijven
inschrijven voor 17/11 via deze link

Werken met kinderen, jongeren en hun context is niet altijd evident. Zeker in
contact met cliënten die een andere afkomst hebben dan de jouwe is het vaak een
zoektocht naar de juiste taal om elkaar te begrijpen. Dit brengt vaak wat
onzekerheid met zich mee. Toch hoeft het niet moeilijker te zijn.
Met deze inspiratiedag willen we jou vooral inspireren, motiveren en goesting
geven. We gaan niet te theoretisch te werk, maar focussen vooral op doen en
experimenteren met verschillende methodieken zodat je rugzak na deze
studiedag wat meer gevuld is en je zin hebt om nieuwe tools uit te proberen.
programma:

●
●
●

●
●

prijs
25 euro
Er is ook de mogelijkheid om enkel in te
schrijven voor de voormiddag (zelfde prijs).
Broodjeslunch is in beide gevallen
inbegrepen.

●
●
●

8:45u Onthaal
9:15u Welkom
9:30u Lezing door Els Wouters / Interactieacademie
“Methodieken, een trukendoos of zoveel meer?”
samen op zoek naar alternatieve sporen
10:30u Pauze met standenmarkt
11:00u Methodiek in de kijker (5 x 15’)
o Communicatiewaaier
o Mindfulness
o Route 12+
o OTA
o Machtig
12:15u Netwerklunch met standenmarkt
13:00u Praktijkgerichte workshops (2 x 1u30’)
16:15u Einde

workshops

meer informatie
Rose Baudoncq of Mieke Veranneman
CGG Eclips
tel. 09 22323 09
m.veranneman@cggeclips.be
r.baudoncq@cggeclips.be

De workshops worden ingeleid door theorie maar de nadruk ligt op de praktijk.
De workshops zijn beperkt tot +/- 20 deelnemers.
● Communicatiewaaier / Messaouda Zaouali - Agentschap Integratie en
Inburgering
● Mind-Spring junior / Elmira Erstukajeva - CAW Oost-Vlaanderen
● Trenziria / Annelies Huybrechts - Interactieacademie
● Photovoice / Tom Vansteenkiste - IBW De Link
● Actietechnieken / Anja Van Impe - CAW Oost-Vlaanderen
Een uitgebreider programma is terug te vinden via vormingskalender op de website
van netwerk cultuursensitieve zorg

Stijn Tondeur
Agentschap Integratie en Inburgering
tel. 09 267 68 11
stijn.tondeur@integratie-inburgering.be
Anja Van Impe
CAW Oost-Vlaanderen
anjavanimpe@cawoostvlaanderen.be

Een initiatief van het Oost-Vlaams Netwerk cultuursensitieve zorg.

