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Wees er snel bij! 
Cultuursensitief werken via Mind-Spring, 
in het kader van het Fonds asiel, migratie en integratie.  
Een gratis opleidingstraject voor OCMW-medewerkers die met vluchtelingen werken en 
partnerorganisaties die vluchtelingen-cliënten van OCMW’s begeleiden.  
Zeven dagen tussen september 2022 en februari 2023, 10 intervisies tussen februari en december 
2023  
 
“Heel kritisch, zo bekeek ik aanvankelijk de vorming bij Mind-Spring. ‘Het zal wel weer veel theorie 
zijn’, dacht ik. Maar wat een openbaring! In mijn cursus om co-begeleider te worden van sessies bij 
Mind-Spring heb ik zoveel geleerd over andere culturen. Je verplaatst je in de leefwereld van 
vluchtelingen en asielzoekers, in een unieke en authentieke setting. 
Goede communicatie met deze doelgroep is van cruciaal belang, leren we ook in Kruibeke. De 
instroom neemt toe en zoals andere gemeenten voelen we sterk de noodzaak om een goede 
connectie te maken met nieuwkomers. Via Mind-Spring leerde ik ijsbrekers om een kwaliteitsvol 
gesprek aan te knopen, relatie op te bouwen en kreeg ik de kans om tips en tricks in te oefenen, 
samen met ervaringsdeskundigen. 
Een van de zaken die ik ook meenam uit de Mind-Springsessies is dat we verder moeten leren denken 
dan onze klassieke communicatiekanalen. Het netwerk en woordvoerders van een gemeenschap 
aanspreken en inzetten, kan vaak een pak efficiënter zijn. 
Ten slotte heb ik het team achter Mind-Spring als een zeer waardevolle hulplijn leren kennen én heb 
ik via Mind-Spring mijn netwerk met collega’s van andere OCMW’s uitgebreid. Ervaringen en best 
practices uitwisselen, dat is zeker in dit werkterrein van onschatbare waarde.” 
Laszlo Kosolosky, afdelingshoofd Welzijn bij gemeente Kruibeke, deelnemer van het opleidingstraject 
Cultuursensitief werken via Mind-Spring 2018-2019. 
 
CAW Oost-Vlaanderen is gestart met het project Cultuursensitief werken via Mind-Spring in het 
kader van het Fonds asiel, migratie en integratie 2022-2023. 
 
LET OP! Dit aanbod valt niet onder psychosociaal aanbod van CAW’s voor vluchtelingen uit 
Oekraïne. Meer informatie hierover: https://www.caw.be/aanbod-voor-vluchtelingen-uit-
oekraine/  
 
Doelgroep: sociaal werkers van OCMW’s en andere partnerorganisaties uit Vlaanderen (CAW’s, AGII, 
CGG’s, VDAB, OKAN-scholen, mentoren en buddy’s aangesloten aan een vzw), Brussel en Wallonië 
die vluchtelingen-cliënten van OCMW’s begeleiden. 
 
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.  
 

https://www.caw.be/aanbod-voor-vluchtelingen-uit-oekraine/
https://www.caw.be/aanbod-voor-vluchtelingen-uit-oekraine/
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Aanbod: In het kader van de AMIF-oproep biedt het CAW Oost-Vlaanderen een opleidings- en 
ondersteuningstraject en een e-learning platform aan.   
We vertrekken bij de uitbouw van de modules vanuit onze eigen expertise Mind-Spring en de 
evaluatie van ons AMIF-project ‘Cultuursensitief werken via Mind-Spring’ 2018-2021.  
Daarnaast worden experts van UGent, KULeuven, HoGent en Odisee Hogeschool betrokken die 
theoretische modellen en kaders aanbieden mbt de psychosociale begeleiding van vluchtelingen. 
Cultuursensitieve zorg en een veerkracht benadering  lopen als een rode draad doorheen de 
modules. Ervaringsdeskundigen zijn actief betrokken zowel bij de uitwerking als de uitvoering van dit 
aanbod.  
 
Module I – Theorie (7 dagen) 

 
Doel dag 1-5:  sociaal werkers 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 

- Verdiepen hun theoretische kennis mbt psychosociale begeleiding aan vluchtelingen 
(volwassenen, gezinnen, jongeren) en kunnen deze in de praktijk toepassen  

- Voor wie, wanneer, hoe en voor wat Mind-Spring kan ingezet worden 
Doel dag 6-7:  sociaal werkers 

- Kunnen Mind-Spring inzetten in het werken met vluchtelingen.  
 
Inhoud: 
         Dag 1-5: 26/9, 24/10, 28/11, 20/12/2022 en 17/1/2023 

- Theoretische handvaten 
o Psychosociale ondersteuningsnoden van vluchtelingen: een veerkracht benadering   
       Dr. Sofie Vindevogel  
o Psychosociale begeleiding van niet-begeleide en begeleide minderjarige 

vluchtelingen  
Prof. Dr. Ilse Derluyn  

o Transculturele trauma-zorg. Trauma-zorg aan vluchtelingengezinnen 
Prof. Dr. Lucia De Haene  

o Psychosociale begeleiding van vluchtelingengezinnen voor en na de gezinshereniging 
Prof. Dr. Lucia De Haene en Dr. Pascal Debruyne  
 

- Praktijkgericht werken 
Door Mind-Spring trainers (ervaringsdeskundigen) en co-begeleiders (hulpverleners) 

o Workshop Mind-Spring volwassenen  
o Workshop Mind-Spring Junior 8-13jaar en 14-18jaar  
o Workshop Mind-Spring OUDERKRACHT (relationele en opvoedingsondersteuning 

voor vluchtelingenouders)  
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         Dag 5:  Ik wil je iets vertellen… Uitwisseling met ervaringsdeskundigen en vluchtelingen-
nieuwkomers uit Afghanistan, Eritrea, Oekraïne, Palestina, Syrië, Somalië. 

         Dag 6-7 (data worden later meegedeeld, inschrijving onder bepaalde selectiecriteria!): 
Opleiding tot Mind-Spring co-begeleider (programma voor volwassenen) 
         Thema’s: 

- Normale reactie op abnormale situatie 
- Stress, stressklachten en de vicieuze cirkel 
- Omgaan met stress 
- Verlies en rouw 
- Acculturatie 
- Hoe word ik wie ik wil zijn? 
- Een sprong naar de toekomst 

 
Toelatingsvoorwaarden voor module I: 

- U bent sociaal werker bij OCMW en werkt met vluchtelingen; 
- U werkt bij de partnerorganisatie en begeleidt vluchtelingen-cliënten van OCMW (aantonen 

via het formulier); 
- U bent bereid om minstens Dag 1-5 van module I te volgen tussen september 2022 en 

februari 2023. 
 
 

Module II – Intervisies worden zowel fysiek als digitaal georganiseerd  
 
Doel: Sociaal werker  

- 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, …  
- Bouwen netwerken zowel lokaal als buiten eigen regio. 

 
Inhoud: 

- Er worden tussen februari en december 2023 10 intervisies voorzien voor 2 groepen van max 
10 deelnemers. De intervisies worden begeleid door experts: Prof. Lucie De Haene, 
psycholoog Sarah Strauven, psycholoog Koen Van Praet,  Dr Winny Ang, psycholoog Sofian El 
Bouazati, Dr Stéphanie De Maesschalck…). We bieden intervisies zowel fysiek als online aan 
om zowel lokale als bovenlokale netwerken te versterken.  
 

Toelatingsvoorwaarden voor module II: 
- U hebt module I gevolgd; 
- U bent bereid om 10 intervisies van 4 uur te volgen tussen februari en december 2023. 
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E-learning 
We werken tussen september 2022 en december 2023 een e-learning uit met specifieke kennis en 
goede praktijken die nuttig kunnen zijn voor de sociaal werkers in hun omgang met nieuwkomers 
met psychosociale problemen als gevolg van hun migratie naar Europa. Bij de uitwerking baseren we 
ons op de feedback van de OCMW-medewerkers die in 2018-2021 ons opleidingstraject hebben 
gevolgd en sociaal werkers die ons nieuwe project in 2022-2023 gaan volgen. . 
 
 
Dit aanbod is volledig gratis en toegankelijk voor alle sociaal werkers van OCMW’s van Vlaanderen, 
Brussel en Wallonië die werken met vluchtelingen en de partnerorganisaties die vluchtelingen-
cliënten van OCMW’s begeleiden. 
 
We bieden het opleidingstraject in het Nederlands en in het Frans. 
 
Het traject in het Nederlands start op 26 september in Gent (een gedetailleerd programma volgt) en 
alle opleidingsdagen vinden plaats in Gent.  
 
Het traject in het Nederlands/Frans start in november 2022 en de meeste opleidingsdagen vinden 
plaats in Brussel. Meer info over dit traject sturen we nog door.  
 
 
Inschrijven voor het traject in het Nederlands in Gent: tot 19 september 2022 via mail naar 
mindspring@cawoostvlaanderen.be  
 
Inschrijven voor het traject in het NL/FR in Brussel: tot 30 oktober 2022 via mail naar 
mindspring@cawoostvlaanderen.be 
 
Vragen?  
mindspring@cawoostvlaanderen.be 
 
 
Telefonische helpdesk voor vormingsvragen:  
Praktische vragen: 0493 40 72 99 (bereikbaar vanaf 9/8 maandag-vrijdag van 9u tot 12u) 
Inhoudelijke vragen: 0496 20 86 32 (bereikbaar tem 1/9 op dinsdag en donderdag van 9u tot 12u) 
           0499 88 64 65 (bereikbaar vanaf 1/9 op maandag-donderdag van 9u tot 12u) 
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