Terugkoppeling
stakeholdersoverleg
Wat zijn de uitdagingen?

Wat gebeurde ermee?

•

Inspelen op nieuwe maatschappelijke
veranderingen.

•

We laten jullie weten wat we voor jullie
kunnen betekenen.

•

Cultuursensitieve ondersteuning bij
preventieve én curatieve hulpverlening.

•

We maakten onze website toegankelijker.
Neem zeker een kijkje op onze website!

•

Inspelen op nieuwe noden van
hulpverleners (ook op 0de lijn).

•

We hebben ons vormingsaanbod
verduidelijkt en aangepast.

•

Een duidelijk vormingsaanbod met
‘pakketten’ en ‘op maat’.

•

Een duidelijke functiebenaming.

•

OTA zichtbaarder maken.

“OTA is de olie die
de hulpverlening
mee doet draaien„

lijke impact van migratie op de identiteitsontwikkeling

Ons vormingsaanbod
Superdiversiteit is alomtegenwoordig en daagt de hulpverlening om nieuwe
antwoorden te zoeken. OTA biedt vormingspakketten aan die aansluiten bij deze zoektocht

‘Radicalisering, een complex verhaal’ en ‘opgroeien

van jongeren? Daarbij besteden we ook aandacht aan

in een gepolariseerde wereld’: Welke elemen-

hoe de opvoeding wordt bepaald door het kindbeeld,

ten spelen een rol in het radicaliseringsproces van

of anders gezegd, de visie op ‘het kind’. Dit bepaalt o.a.

een jongere? Na het bespreken van de verschillende

hoe we kijken naar de ontwikkelingen van een kind en

elementen, kijken we hoe maatschappelijke tenden-

daardoor ook hoe men veronderstelt dat een ouder

sen, zoals polarisering, een invloed hebben op het

zijn rol als opvoeder opneemt. We bekijken de diversi-

welbevinden en de identiteitsontwikkeling van jonge-

teit aan kindbeelden en de daarmee gepaard gaande

ren. Vanuit deze informatie bekijken we hoe we hier-

opvoedingsmethoden en –technieken waarbij we

mee aan de slag kunnen gaan. We gaan na hoe we zelf

dieper ingaan op een aantal thema’s die aanleiding

uit het polariserende discours kunnen stappen om op

geven tot verontrusting (vb. gebruik van fysieke straf-

een constructieve manier aan de slag te gaan met de

fen, …). We gaan na hoe we hier als hulpverleners mee

jongere.

kunnen omgaan.

•

‘Gender en relaties vanuit een cultuursensitief

Cultuursensitief perspectief op ziektebeelden: We

perspectief’: We staan stil bij de verschillende manie-

bespreken de verschillende manieren om naar ‘ziekte’

ren om gender te definiëren en te beleven en hoe dit

theoretische kennis. In elke vorming geven we enerzijds algemene informatie over het

te kijken. Wat wordt gezien als de oorzaak van, bijv.

een impact heeft op relaties en seksualiteitsbeleving.

thema en anderzijds concrete handvaten en tools. Elk vormingspakket wordt op maat

ontwikkelingsstoornissen? Welke oplossingen zien we

Daarbij besteden we de nodige aandacht aan man- en

vanuit ieders referentiekader? We bekijken specifieke

vrouwbeeld en hoe deze zich tot elkaar verhouden,

van de organisatie gebracht omdat elke setting zijn eigen specificiteit heeft (vb. vrijwillige

situaties die voorkomen binnen de context van jouw

gedwongen en gearrangeerde huwelijken en vooral:

hulpverlening vs gedwongen hulpverlening).

organisatie. Voorbeelden hiervan zijn: ‘bezetenheid’

hoe we hiermee kunnen omgaan als hulpverlener.

naar informatie én good practices. We vertrekken hierbij vanuit onze praktijkervaring en

•

•

als de verklaring voor gedragsproblemen bij een kind,
•

‘Impact van discriminatie en racisme op identiteit-

Cultuursensitief werken in de hulpverlening:

fieke thema’s die regelmatig terugkomen in de hulp-

moeilijkheden bij een gedeelde visie te hebben met

sontwikkeling’: Deze vorming is nog in ontwikkeling.

Cultuursensitief werken is belangrijk om zorg op maat

verlening. We staan ook stil bij hoe we kunnen omgaan

ouders rond de diagnose van ADHD,… We onderzoe-

Later meer!

te kunnen bieden aan jongeren met een migratieach-

met een diversiteit aan wereldbeelden zodat we hulp-

ken wat de hulpverlening kan doen in deze situaties.

tergrond. Maar wat is dat nu eigenlijk ‘cultuursensi-

verlening op maat van jongeren met een migratieach-

tief werken’? Waarom is het zo belangrijk om cultuur-

Interculturele communicatie en (niet-) onder-

Indien je een vraag hebt rond een thema dat in de boven-

tergrond kunnen aanbieden.

handelbare kaders: We reiken tools aan die kunnen

staande lijst niet aan bod komt, bekijken we graag of wij

Vertrekkende vanuit het ‘concept’ van wereldbeelden,

gebruikt worden om de communicatie in een inter-

een pakket op maat kunnen ontwikkelen. Dus indien je een

praktijk? Tijdens de vorming cultuursensitief werken

hebben we vormingsmodules m.b.t. specifieke doel-

culturele context te vergemakkelijken. Daarbij staan

vorming zoekt over een thema gelinkt aan cultuursensitief

worden deze vragen beantwoord.

groepen: niet begeleide minderjarige vluchtelin-

we onder andere stil bij de invloed van de ‘blinde vlek-

werken, contacteer ons!

Werken met wereldbeelden: Een wereldbeeld is

gen, Roma, Sub-Sahara Afrikaanse gezinnen,…

ken’ van de hulpverlening, de methodiek van ‘onder-

sensitief te werken? Hoe kunnen we dit doen in de

•

•

•

•

‘Opvoeden en opgroeien binnen een migratie-

handelbare en niet-onderhandelbare kaders’ om een

wereld waarin we leven. Dit wordt onder andere beïn-

context’: Migreren heeft een impact op een individu

gesprek aan te gaan over wat ‘verboden’ is binnen een

vloed door iemands ervaringen, opvoeding en levens-

en zijn/haar gezin: we bekijken wat de voornaamste

specifieke context en waar ruimte is voor onderhan-

beschouwing. Tijdens de vorming bespreken we vaak

impact van migratie is en welke gevolgen dit heeft

deling, het TOPOI model als methodiek om te onder-

voorkomende verschillen in wereldbeelden en focus-

voor de hulpverlening. We gaan na hoe het is om op te

zoeken waar de ruis zit in de interculturele commu-

sen aan de hand van casussen uit de praktijk op speci-

groeien binnen een migratiecontext: wat is de moge-

nicatie,…

een algemeen idee dat de mensen hebben over de

•

