Hallo iedereen!
Bij deze vinden jullie een overzicht van gratis vormingen, die we aanbieden aan ons netwerk
binnen de Taskforce Vluchtelingen.
Het is gericht aan zowel vrijwilligers als beroepskrachten, die contacten hebben met
verzoekers om internationale bescherming, vluchtelingen, nieuwkomers, oudkomers,
mensen zonder papieren of andere personen in een kwetsbare situatie.
Enerzijds is het vormingsaanbod specifiek uitgewerkt t.o.v. de organisaties/diensten,
anderzijds naar de vrijwilligers zelf…
Voor alle vormingen geldt dat ze open staan voor kleine groepen, waar men interactief aan
de slag gaat, eigen cases/ervaringen welkom zijn…
Dus tijdig inschrijven is de boodschap ☺
Hét overzicht!
➢ Ik 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?
Wat kan hierbij ondersteunend zijn? Tijdens dit vormingsmoment onder begeleiding van
Stijn Tondeur van het Agentschap Integratie en Inburgering voorzien we veel ruimte om
hierover uit te wisselen en te leren van elkaar.
Op woensdag 7 november van 19.00 uur tot 21.30 uur organiseren we het vormingsmoment
‘Ik als hulpverlener’. Er is een onthaalmoment vanaf 18.30 uur met broodjes.
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.
➢ Intervisie voor buddy vrijwilligers
Ben jij een vrijwilliger die buddywerk doet? Heb jij een verzoeker om internationale
bescherming, vluchteling, nieuwkomer of andere kwetsbare persoon onder je hoede? Dan
komt deze intervisiereeks misschien tegemoet aan jouw noden en verwachtingen?
De reeks omvat meerdere intervisiemomenten. Elk moment zal rond een bepaald thema
opgebouwd worden. Input vanuit de groep vormt de leidraad. Doel is deelname aan de
volledige reeks.
Ann Debaerdemaeker van VZW Touché begeleidt de intervisiereeks.
Data en tijdstip?
8 november 2018, 6 december 2018 en 17 januari 2019
Alle intervisies starten om 18.30 uur met een onthaalmoment (met broodjes) en eindigen
om 21.00 uur.
Locatie?

Alle sessies vinden plaats in het Vredeshuis, Sint-Margrietstraat 9 te 9000 Gent.
Meer bepaald, in de Afrikazaal op het gelijkvloers.
Inschrijving?
Is verplicht en kan per mail naar martine.detroch@stad.gent
➢ Duurzaam rekruteren van vrijwilligers
Vrijwilligers anno 2018 willen zich graag engageren. Wat zijn de succesfactoren in het
vinden van deze vrijwilligers? In deze interactieve sessie ontdekken we wat de hedendaagse
vrijwilliger aantrekt en hoe wij ons als organisatie hierop kunnen afstemmen.
Lies Cappoen van vrijwilligerswerkwerkt.be begeleidt deze workshop op maandag 12
november van 13.30 uur tot 16.30 uur.

Inschrijven kan per mail naar martine.detroch@stad.gent.
➢ Duurzaam motiveren van vrijwilligers
Gemotiveerde vrijwilligers zijn de beste reclame voor je werking! We zetten dus best bewust
in op het motiveren van vrijwilligers. In deze interactieve sessie ontdekken we de 'to do's en
de 'to knows' voor het duurzaam motiveren van vrijwilligers.
Lies Cappoen van vrijwilligerswerkwerkt.be begeleidt deze workshop op vrijdag 16 november
van 9.00 uur tot 12.00 uur.

Inschrijven kan per mail naar martine.detroch@stad.gent.
➢ Duidelijke taal
Hoe spreek je duidelijk en respectvol met iemand die het Nederlands nog niet goed
beheerst? Tijdens deze vorming maak je kennis met het proces van taalverwerving en
manieren waarop jij daarmee kan omgaan. We bieden je concrete principes en
hulpmiddelen om gericht te communiceren met anderstaligen en mensen die de taal nog
leren. Je past deze principes meteen toe in de praktijk zodat je na deze vorming helemaal
klaar bent om de dialoog aan te gaan.
Op woensdag 21 november vindt de vorming plaats in het Vredeshuis, onder begeleiding van
Goedele Bergen en Marie Comyn van IN-Gent vzw. Start is voorzien om 19.00 uur, het einde
om 21.00 uur. Ook hier zijn broodjes voorzien tijdens het onthaalmoment vanaf 18.30 uur.
Inschrijven kan per mail naar martine.detroch@stad.gent.
➢ 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 op woensdag 12
december van 18.30 uur tot 21.00 uur. Er zijn broodjes voorzien.

Inschrijven kan hier. Na inschrijving ontvang je een bevestiging en praktische informatie.
➢ Afstand versus nabijheid
"Waarom blijven we toch zo hameren op afstand houden? Voelen we onszelf niet het best
begrepen als iemand dichtbij komt? Sociaal werk kan enkel goed zijn als we zo dicht mogelijk
bij de ander komen en dan MET afstand aan de slag gaan, toch? We kunnen ook maar iets
betekenen voor de ander als we onze eigen grenzen bewaken. Een workshop waarin we
leren om nabij te zijn zonder te verzuipen."
Joost Bonte begeleidt deze interactieve workshop op donderdag 20 december van 19.00 uur
tot 21.30 uur. Er is een onthaalmoment vanaf 18.30 uur met broodjes.
Locatie is de Jeugddienst van Stad Gent (Kammerstraat 10, 9000 Gent).
Inschrijven kan per mail naar martine.detroch@stad.gent.

