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        Aan de Oost-Vlaamse OCMW’s  
 
Gent, 17/07/2018     
 
Geachte voorzitter, 
Geachte secretaris, 
 
CAW Oost-Vlaanderen start in het kader van AMIF – 31 met het project Cultuursensitief werken via 

Mind-Spring. 

Doelgroep: sociaal werkers van de Oost-Vlaamse OCMW’s die nieuwkomers/vluchtelingen 
ondersteunen. 
 
Algemeen doel: Hulpverleners de nodige kennis aanreiken om vanuit een cultuursensitieve 
benadering de psychosociale problemen van vluchtelingen te (h)erkennen, samen met hen de 
hulpvraag te formuleren en hen toe te leiden naar een passende hulpverlening zodat integreren in 
de samenleving mogelijk is.  
 
Aanbod: In het kader van dit project biedt het CAW O-VL tussen oktober 2018 en december 2019 
een opleidings- en ondersteuningstraject van drie modules aan voor sociaal werkers van Oost-
Vlaamse OCMW’s.   
We vertrekken bij de uitbouw van de modules vanuit onze eigen expertise Mind-Spring. Daarnaast 
betrekken we experts Prof. Dr. Ilse Derluyn, Prof. Dr. Lucia de Haene en Dr. Sofie Vindevogel die 
theoretische modellen en kaders aanbieden mbt de psychosociale begeleiding van vluchtelingen. 
Cultuursensitieve zorg loopt als een rode draad doorheen de verschillende modules. 

 
➢ Module I – Basisopleiding – 1 dag  
Doel: minimum 100 sociaal werkers OCMW weten 

- Hoe ze de aan migratie gebonden psychosociale problemen kunnen onderscheiden en 
(h)erkennen. 

- Hoe ze samen een hulpvraag kunnen formuleren om toe te leiden naar een passende 
hulpverlening 

- Voor wie, wanneer, hoe en voor wat Mind-Spring kan ingezet worden 
 

➢ Module II – Gespecialiseerde opleidingen – 7 dagen   
Doel: minimum 30 sociaal werkers OCMW  

- Verdiepen hun theoretische kennis mbt psychosociale begeleiding aan vluchtelingen en 
kunnen deze in de praktijk toepassen 

- Kunnen Mind-Spring zowel in groep als individueel cultuursensitief inzetten in het werken 
met vluchtelingen.  

 
 

Naar een meer geïntegreerd migratiebeleid, dankzij het AMIF   
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➢ Module III – Intervisies – 6 intervisies om de 2 maanden tussen december 2018 en december 

2019 
Doel: 20 Sociaal werkers OCMW 

- Bevorderen hun deskundigheid en verbeteren hun kwaliteit van hulpverlening. 
- Kunnen in een veilige omgeving onderwerpen bespreken zoals problematische 

vraagstukken, professionele ervaring, inhoudelijk werk, belemmerende gevoelens en 
overtuigingen, …  

 

Dit aanbod is volledig gratis voor sociaal werkers van Oost-Vlaamse OCMW’s. 

Hebt u interesse? Contacteer Elmira Erstukajeva, stafmedewerker CAW Oost-Vlaanderen 

elmiraerstukajeva@cawoostvlaanderen.be  gsm: 0496 20 86 32 
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Naar een meer geïntegreerd migratiebeleid, dankzij het AMIF  


