
NETWERKDAG 2019 
van vrijwilligers voor mensen op de vlucht
zaterdag 23 november 2019, Kazerne Dossin in Mechelen

Gastvrij Netwerk, Vluchtelingenwerk en Cera nodigen je van harte uit voor de 4de editie van 
onze netwerkdag voor vrijwilligers voor mensen op de vlucht. Tijdens deze netwerkdag kun-
nen de vrijwilligers elkaar ontmoeten en ervaringen en inzichten delen.

Wij verdelen de dag in drie luiken: 

Luik 1: Gastvrij Netwerk als ontmoetings- en leerplatform
Luik 2: Mind-Spring: werken met mensen op de vlucht
Luik 3: Omgaan met polarisatie: vrijwilligers voor mensen op de vlucht en de bredere 
samenleving

Elk luik omvat drie gesprektafels die een specifiek thema behandelen. Je kiest voor de drie 
luiken telkens één gesprekstafel. 



PROGRAMMA

9.30 uur Onthaal met koffie en thee

10.00 uur  Welkom 

Josée Goethals, voorzittter Gastvrij Netwerk: welkomstwoord
Adriaan Baccaert, medewerker Kazerne Dossin: welkom aan de vrijwilligers als 
medestanders in tijden van polarisatie
Griet Jacques, coördinator Cera-project, licht het dagprogramma toe

Luik 1: Gastvrij Netwerk als ontmoetings- en leerplatform

10.20 uur Cera-project ‘Versterken’ van Gastvrij Netwerk.
Doelstellingen, uitdagingen en engagementen. 

I.s.m. Vluchtelingenwerk Vlaanderen en Cera werkt Gastvrij Netwerk, samen met en op
maat van lokale vrijwilligersorganisaties, aan een leerplatform om Gastvrij Netwerk te
versterken, verder uit te bouwen én ons vrijwilligerswerk in beeld te brengen bij het
brede publiek.

Sprekers: Lieven Vandeputte (Cera) en Griet Jacques (Gastvrij Netwerk)

10.45 uur Ontmoeten om elkaar te versterken. 

De kracht van Gastvrij Netwerk ligt in de ervaring, expertise en diversiteit van de  
vrijwilligersgroepen. We starten onze netwerkdag met elkaar te ontmoeten en onze 
ervaringen uit te wisselen. 

Gesprekstafels
1. Jouw vrijwilligersgroep: Wat zijn de sterktes van je groep? Wat maakt je als vrijwilligersgroep 

uniek? Welke activiteit/welk project wil je graag met andere vrijwilligersgroepen delen?  

Moderatoren: Anne De Bock en Veronique De Clerq (medewerkers Integratie, 
Vluchtelingenwerk Vlaanderen)

2. Vrijwilligersverenigingen voor mensen op de vlucht zijn verzamelplaatsen van verhalen. Wat 
doet jouw vrijwilligersgroep met die verhalen? Hoe breng je jouw werking in beeld?Welke 
communicatiekanalen zijn vertrouwd en waarover wil je meer ontdekken?  

Moderator: Dimitri Vandezande (medewerker Communicatie bij Vluchtelingenwerk Vlaanderen)

3. Waar ligt de impact van jouw vrijwilligersgroep? De domeinen waar vrijwilligersverenigingen 
voor mensen op de vlucht op inzetten en de activiteiten die georganiseerd worden, zijn legio. 
Maar waar boeken we nu resultaten? Welke activiteiten overstijgen de adhoc-oplossingen en 
zetten zaken in beweging?

Moderator: Frederic Vanhauwaert (Cera - Consultant voor non-profit, social profit en 
overheidsorganisaties)

11.30 – 11.50 uur  Pauze



  Luik 2: Mind-Spring - Een sprong naar de toekomst: werken met mensen op de vlucht

11.50 uur - 13.00 uur
Mind-Spring is een psycho-educatieve methodische aanpak die vluchtelingen d.m.v.  
groepsessies ondersteunt om vanuit eigen kracht hun mentale weerstand te verhogen  
en de toekomst in handen te nemen. Een Mind-Springtrainer (ervaringsdeskundige) en 
co-begeleider (een professional uit de sociale, medische, onderwijssector, ... )  
begeleiden hen. 

Elmira Erstukajeva – zelf arts en voormalige vluchteling - is vanaf het begin bij dit   
project betrokken. Zij verzorgt o.a. de opleidingen van de trainers en co-begeleiders. 
Sinds 2017 coördineert ze dit project binnen haar functie in het CAW Oost-
Vlaanderen. 

Gesprekstafels
Over vluchtelingen onthalen en ondersteunen. Twee ervaringsdeskundigen en een 
co-begeleider van Mind-Spring – allen verbonden aan CAW Oost-Vlaanderen – 
luisteren naar de ervaringen van de vrijwilligers en geven raad.

1. Elmira Erstukajeva: over jong-volwassenen (tussen 18 en -/+ 25 jaar)

2. Desirée Derksen: over ouderkracht

3. Maryam Tawfiq Marwan: over kinderen (8-13 jaar) en jongeren (14-18 jaar)

13.00 – 14.00 uur Ontmoetingscafé en lunch in de panoramazaal

 Luik 3: Omgaan met polarisatie: vrijwilligers voor mensen op de 
vlucht en de bredere samenleving

14.00 – 16.00 uur In gesprek met Dossin-medewerkers. Polarisatie opmerken, doorzien 
en doorbreken. 

Onze samenleving wordt hoe langer hoe meer opgedeeld in kampen. Je voelt de  
druk toenemen om zelf partij te kiezen. Dat wij-zij denken beschadigt de sociale  
cohesie van onze buurten, scholen, bedrijven, families ... Polarisatie kan een opstap 
vormen naar geweld tussen groepen. Anderzijds is het soms ook nodig. 

Tijdens deze workshop gaan we aan de slag met de depolarisatiestrategie van filosoof 
Bart Brandsma. Deze methodiek is even eenvoudig als doeltreffend, en wordt in  
Nederland al gebruikt door talloze agenten, burgemeesters, radicaliseringsexperts,  
leerkrachten en journalisten. 

Medewerkers van Dossin geven ons tijdens de gesprekstafels inzicht in de mechaniek 
van polarisatie, de vijf rollen die je daarin kan spelen en de vier gamechangers die de 
weg openen naar een succesvolle depolarisatie. Met de theoretische kennis gaan we  
dan zelf aan de slag en passen de theorie toe op de praktijk van eigen ervaringen. 

Mind-Spring
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Gesprekstafels

  1. Chris Wyns, pedagogisch begeleider en polarisatiestrateeg  

  2. Adriaan Baccaert, projectmedewerker polarisatie  

  3. Ellen Van den Broeck, Verbindingsofficier van politie, coördinator Holocaust, Politie  
   en Mensenrechten en polarisatiestrateeg 

16.00 – 17.00 uur  Slot
 
  Praat nog even na in de Panoramazaal of neem van de gelegenheid gebruik de  
  schitterend gerestaureerde Predikherenbibliotheek te bewonderen. Als deelnemer krijg  
  je op het einde van de dag een voucher waarmee je nadien het museum (of de  
  tijdelijke tentoonstelling) kunt bezoeken met korting.
  

 Praktisch

 Waar?  Kazerne Dossin, Goswin de Stassartstraat 153, 2800 Mechelen
 
   Vanaf station Mechelen Nekkerspoel: wandelafstand  
   Vanaf station Mechelen (Centraal) met pendelbus 1 (halte: Van Hoeystraat).

   Meer info 

 Wanneer?     Zaterdag 23 november, van 10.00 tot 16.00 uur. 
    Onthaal vanaf 9.30 uur.

 Gelieve in te schrijven voor 17 november 2019. Opgelet: plaatsen zijn beperkt! 

 --- Speciale dank aan Kazerne Dossin, KBC Mechelen en Verzekeringen Eraly. ---




