PROJECT CULTUUR SENSITIEVE ZORG

Scholingsoverzicht cultuursensitief werken
Voor medewerkers in zorg en welzijn
Voor het laatst gewijzigd op 14 juni 2017

SCHOLINGEN OP HET GEBIED VAN CULTUUR SENSITIEF WERKEN
Naam scholing

Organisatie

Paginanummer

Website/meer informatie

Bureau Beschermjassen
Bureau Beschermjassen
Bureau Beschermjassen
Bureau de MIX
Bureau de MIX

5
7
10
12
14

www.beschermjassen.nl
www.beschermjassen.nl
www.beschermjassen.nl
www.bureaudemix.nl
www.bureaudemix.nl

Netwerk cultuur sensitief
werken/STME Consultancy
Moira CTT
Cor Hoffer Advies en
Training
Onderdeel van het ZonMw
-project LOL in
cultuursensitief werken
met 3 Academische
Werkplaatsen
Transformatie Jeugd.

16

www.netwerkcultuursensitiefwerken.nl
www.stmeconsultancy.nl
www.ctt.nl
www.corhoffer.nl

33

Info: Kristel Logghe
k.logghe@multivation.nl
www.ggzmigrantenjeugd.nl

Omgaan met andere culturen in de zorg
Workshop Liberman en cultuur
Diagnostiek en behandeling
Basiscompetenties interculturele sensitiviteit GGZ

Wisian opleidingsbureau
RINO groep Utrecht

22
24

www.wisian.nl
www.rinogroep.nl

Contrappunto b.v. i.o.

25

Mw. Cristina Vellinga
Tel: 0641696720

Cultuursensitief behandelen: psychotherapie bij andere
culturen

RINO groep Utrecht

27

www.rinogroep.nl

Cultuursentief werken algemeen
Beschermjassen: basistraining
Beschermjassen: train de trainer
Beschermjassen: intervisie
Beschermjassen: transculturele hulp aan families
Cultuur sensitief werken in de praktijk en culturele
sensitiviteit
Cultuursensitief werken
Interculturele competenties
Introductie cultuursensitief werken
Live Online Leren (LOL)-training cultuursensitief werken
en communiceren met migrantenouders en
vroegsignalering GGZ- en LVB-problematiek bij
migrantenjeugd

18
20

2

Etnische diversiteit in uw praktijk
Hulpverlening in cultuur-diverse samenleving
(omgang/relatie, diagnostiek en behandeling)

NSPOH
UMC St Radboud afdeling
psychiatrie Nijmegen

28
30

Intervisie- handelen vanuit een interculturele
sensitiviteit
Live Online Leren (LOL)-training cultuursensitief werken
en communiceren met migrantenouders en
vroegsignalering GGZ- en LVB-problematiek bij
migrantenjeugd

NIP

32

Onderdeel van het ZonMw
-project LOL in
cultuursensitief werken
met 3 Academische
Werkplaatsen
Transformatie Jeugd.

33

Info: Kristel Logghe
k.logghe@multivation.nl
www.ggzmigrantenjeugd.nl

Migratie als Transitie. een interdisciplinair diagnostisch
en interventie kader
Veel culturen, één zorg
Interculturele communicatie
Cultureel dialoog
Interculturele communicatie
Interculturele gespreksvoering
Live Online Leren (LOL)-training cultuursensitief werken
en communiceren met migrantenouders en
vroegsignalering GGZ- en LVB-problematiek bij
migrantenjeugd

Moira CTT

35

www.ctt.nl

RINO groep Utrecht

37

www.rinogroep.nl

NIP
NG Intercultureel Advies
Het Inter-lokaal
Onderdeel van het ZonMw
-project LOL in
cultuursensitief werken
met 3 Academische
Werkplaatsen
Transformatie Jeugd.

38
40
41
33

www.nip.nl
www.intercultureeladvies.nl
www.inter-lokaal.nl
Info: Kristel Logghe
k.logghe@multivation.nl
www.ggzmigrantenjeugd.nl

Bureau beschermjassen

43

www.beschermjassen.nl

Bureau beschermjassen

45

www.beschermjassen.nl

Bureau Wijland

47

www.bureauwijland.nl

Intercultureel management
Coachen in de transitionele ruimte - workshop
(Beschermjassen)
Coachen in de transitionele ruimte – opleiding
(Beschermjassen)
Kleurrijk leiderschap (bureau Wijland)

www.nspoh.nl
Frank Kortmann
frank.kortmann@radboudumc.nl
www.nip.nl

3

Specifieke doelgroepen en/of specifieke problematiek
Culturele spanningen en radicalisering onder jongeren
Cultuursensitief werken met het vlaggensysteem
Diagnostiek en behandeling bij getraumatiseerde
vluchtelingenkinderen- en gezinnen
Empowerend werken met vluchtelingen
Kast op een kier: ondersteuning voor bi-culturele en
religieuze LHBT’s
LOL-training risicojeugd: straatcultuur en social media

LOL-training risicojeugd: multi problem gezinnen

Overig
Moreel beraad. Reflectie op eigen handelen bij
(ethische) dilemma’s
Vrijwilligersacademie

Movisie
Movisie
RINO groep Utrecht

49
51
53

www.movisie.nl
www.movisie.nl
www.rinogroep.nl

Movisie
Movisie

55
57

www.movisie.nl
www.movisie.nl

Onderdeel van het ZonMw
-project LOL in
cultuursensitief werken
met 3 Academische
Werkplaatsen
Transformatie Jeugd.

59

Info: Kristel Logghe
k.logghe@multivation.nl
www.ggzmigrantenjeugd.nl

Onderdeel van het ZonMw
-project LOL in
cultuursensitief werken
met 3 Academische
Werkplaatsen
Transformatie Jeugd.

61

Info: Kristel Logghe
k.logghe@multivation.nl
www.ggzmigrantenjeugd.nl

RINO groep Utrecht

63

www.rinogroep.nl

Het Inter-lokaal

65

www.inter-lokaal.nl

4

1. Cultuursensitief werken algemeen

BASISTRAINING BESCHERMJASSEN
Organisatie
Bureau Beschermjassen
Regio
Landelijk
Naam scholing
Basistraining Beschermjassen
Regio’s waarin deze scholing kan worden aangeboden
Landelijk
Doelgroep deelnemers
Professionals in zorg, welzijn en onderwijs
Vereiste vooropleiding(en)
 HBO(denk/werkniveau)
Cliëntendoelgroep

Doelstellingen
In deze training van drie dagen leer je de basisprincipes van Beschermjassen, zoals de werking van
in- en uitsluitingsmechanismen, de kracht van families, de impact van levensfaseovergangen en de
interculturele competenties. Ook leer je met het model te werken in de praktijk met behulp van een
aantal instrumenten.
Programma
dag 1: De kracht van families, impact van levensfaseovergangen en aspecten van diversiteit. Door
verhalen uit te wisselen komen deze onderwerpen aan de orde.
dag 2: Het model voor interculturele competenties en instrumenten voor de interculturele
dialoog.
dag 3: Terugkoppelen en leren van ervaringen in de praktijk met Beschermjassen.
Werkvormen
Locatie
Deze training wordt verzorgd op de locatie van Bureau Beschermjassen:
Kerkstaat 107, 1017 GD Amsterdam
Studielast
3 cursusdagen van 7 uur + ongeveer 12 uur zelfstudie
Duur
Drie dagen van 10.00 uur - 17.00 uur
Kosten
€ 750 (btw vrij)
Het boek: ‘Beschermjassen, transculturele hulp aan families’ is bij de prijs inbegrepen.
Toetsing
De basistraining wordt niet beoordeeld dmv een examen. Wel wordt bij afronding een certificaat
verstrekt mits de deelnemer minimaal 5 dagdelen aanwezig is geweest.
Evaluatie

Accreditatie
De basistraining is geaccrediteerd door de NVRG, Registerplein en SKJ.
NVRG: 21 punten
Registerplein: 6,85 punten
SKJ: 41.10 punten
Contactpersoon
Mevr. Kitlyn Tjin A Djie
Vragen over de cursus kun je per mail stellen: info@beschermjassen.nl. Wij zullen je mail zo spoedig
mogelijk beantwoorden en in elk geval binnen twee weken.
Je kunt ook bellen:
Tel: 06 12020355/06 43059966
Overige opmerkingen
Deelname aan de basistraining geeft in principe toegang tot deelname aan de Train de Trainer, mits
Kitlyn Tjin A Djie hiervoor een positief advies verleent. Zij baseert haar beoordeling op de getoonde
inzet, kennis en vaardigheden van de cursist in de basistraining. Indien gewenst zal Kitlyn Tjin A Djie
deze beoordeling schriftelijk verstrekken aan de cursist.
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BESCHERMJASSEN: TRAIN DE TRAINER
Organisatie
Bureau Beschermjassen
Regio
Landelijk
Naam scholing
Train de trainer Beschermjassen
Regio’s waarin deze scholing kan worden aangeboden
Landelijk
Doelgroep deelnemers
Professionals in zorg, welzijn en onderwijs
Als je de basistraining hebt voltooid, kun je je verder scholen door deelname aan de Train de
Trainer. Na deze training van zeven dagen kun je andere professionals in je eigen sector trainen en
coachen in het werken met Beschermjassen.
Vereiste vooropleiding(en)
 Voorwaarde voor toelating tot de train de trainer is dat de deelnemer een basistraining
beschermjassen heeft afgerond.
 Op basis van getoonde inzet, kennis en vaardigheden in de basistraining beoordeelt Kitlyn
Tjin A Djie geschiktheid voor deelname aan de train de trainer. Indien gewenst zal Kitlyn Tjin
A Djie deze beoordeling schriftelijk verstrekken aan de deelnemer.
 Vrijstelling voor genoemde voorwaarde kan worden verleend bij aangetoonde vergelijkbare
ervaring en kennis.
 Dit wordt individueel beoordeeld door Kitlyn Tjin A Djie.
 Persoonlijke gegevens van deelnemers worden vertrouwelijk behandeld en niet gebruikt
voor andere doeleinden.
Cliëntendoelgroep
Niet specifiek
Doelstellingen
Deelnemers aan deze training kunnen in hun eigen instelling het beschermjassen-model aan
collega’s overdragen, door middel van training, coaching en casuïstiekbesprekingen.
Doelstelling
Deelnemers aan de train de trainer opleiding hebben na afloop:
1) Een verdiept inzicht in de concepten en theorieën die ten grondslag liggen aan het model
Beschermjassen.
2) Een verdiept inzicht en een goede beheersing van de praktische toepassing van de
instrumenten die worden ingezet in het model Beschermjassen.
3) De benodigde kennis, vaardigheid en inzichten om collega's op te leiden, te begeleiden en
te coachen in het werken met Beschermjassen.
4) Een concreet plan hoe dit in de eigen organisatie vorm te geven.
Programma
Dag 1
 Kennismaking
 Bespreken en vaststellen verwachtingen, leerdoelen en –wensen
 Bespreken en vaststellen gewenste inzet in eigen organisatie
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Reflectie op het vereiste leerproces in de komende cursus
Toelichting op het programma

Dag 2
Diversiteit, in- en uitsluitingsmechanismen, de invloed van Doxa's op de hulpverleningspraktijk.
Dag 3
 Werken met de aspecten van de familie-concepten.
 Oefenen met de instrumenten.
Dag 4
 Werken met de aspecten van de transitie-concepten.
 Oefenen met rituelen en het scheppen van de transculturele ruimte.
Dag 5
Werken met interculturele competenties
Dag 6 en 7
 Afronding en evaluatie.
 Ontwikkelen en presenteren van een concreet plan en aanbod voor de eigen organsiatie.
Werkvormen
Locatie
Deze training wordt verzorgd op de locatie van Bureau Beschermjassen:
Kerkstaat 107, 1017 GD Amsterdam
Studielast
 7 cursusdagen van 7 uur
 Studiebelasting bedraagt in tijdsbesteding naast de trainingsdagen in totaal ongeveer 24
uur.
Duur
Zeven dagen van 10.00-17.00 uur
Kosten
€ 2.500 (btw vrij)
Het boek: ‘Managen van diversiteit op de werkvloer’ is bij de prijs inbegrepen.
Toetsing
De training wordt afgesloten met een eind-opdracht en een presentatie welke worden beoordeeld
door de trainers.
 Na succesvolle afronding van de training krijgt de deelnemer een certificaat welke erkent
dat deelnemer capabel is om het werkmodel beschermjassen over te dragen in de eigen
professionele context.
 Bij afwezigheid van meer dan één trainingsdag vervalt het recht op een certificaat bij
afronding van de cursus.
 Bij afwezigheid op (een deel van) de eerste en/of de laatste dag vervalt het recht op een
certificaat.
Evaluatie
Accreditatie
De Train de Trainer is geaccrediteerd door Registerplein, NVRG en SKJ.
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Registerplein: 10 punten
NVRG: 42 punten
NIP/NVO: diagnostiek 14 punten, behandeling 14 punten, overig taken 14 punten, herregistratie 42
punten
SKJ: 60.00 punten
Contactpersoon
Mevr. Kitlyn Tjin A Djie
Vragen over de cursus kun je per mail stellen: info@beschermjassen.nl. Wij zullen je mail zo spoedig
mogelijk beantwoorden en in elk geval binnen twee weken.
Je kunt ook bellen:
Tel: 06 12020355/06 43059966
Overige opmerkingen
Bureau beschermjassen is opgenomen in het Centraal Register Kort beroeps Onderwijs (CRKBO)
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BESCHERMJASSEN: INTERVISIE
(voor personen die de Train de trainer of opleiding tot coach hebben gevolgd bij
Bureau Beschermjassen)
Organisatie
Bureau Beschermjassen
Regio
Landelijk
Naam scholing
Intervisie (voor personen die de basistraining, de Train de trainer of opleiding tot coach hebben
gevolgd bij Bureau Beschermjassen)
Regio’s waarin deze scholing kan worden aangeboden
Amsterdam
Doelgroep deelnemers
personen die de basistraining, Train de trainer of opleiding tot coach hebben gevolgd bij Bureau
Beschermjassen
Vereiste vooropleiding(en)
 Deelname aan de basistraining, train de trainer of opleiding tot coach
Cliëntendoelgroep
 Alle doelgroepen
Doelstellingen
Bureau Beschermjassen biedt intervisiebijeenkomsten voor eenieder die is getraind of opgeleid in
het werken met het model Beschermjassen. Tijdens de intervisie wordt gewerkt met de concepten
en methoden van “Beschermjassen”. De bijeenkomsten zijn gericht op ondersteuning,
deskundigheidsbevordering, en kwaliteitsbewaking bij de uitvoering van het model in de praktijk
door professionals. (Bijvoorbeeld Maatschappelijk werkers, Jeugdzorgwerkers, Systeemtherapeuten,
Coaches en Supervisoren) Professionals adviseren elkaar en geven elkaar feedback over het
toepassen van Beschermjassen in het uitoefenen van hun functie zowel op casus niveau als op het
eigen positioneren en functioneren.
Werkvormen
De intervisie wordt gevormd in vier componenten:
1 Het openen van de transitionele ruimte met behulp van een aspect uit beschermjassen ±30 min
2. Het reflecteren op eigen handelen aan de hand van casuistiek ±60 min
3. Het oefenen met een of meer instrumenten ui het werkmodel. ±60 min
4. Afronding ±30 min
Locatie
Kerkstraat 107, Amsterdam
Studielast
3 uur
Duur
3 uur
Kosten
€ 50,- per keer
Toetsing
Evaluatie
10

Accreditatie
Accreditatie voor de intervisie is verleend door NVRG, SKJ en Registerplein
Contactpersoon
Mevr. Kitlyn Tjin A Djie
Vragen over de cursus kun je per mail stellen: info@beschermjassen.nl. Wij zullen je mail zo spoedig
mogelijk beantwoorden en in elk geval binnen twee weken.
Je kunt ook bellen:
Tel: 06 12020355/06 43059966
Docententeam opleiding coach
Hoofddocenten
– Albert Meijerink, erkend docent Supervisie en Coaching (LVSC)
– Kitlyn Tjin A Djie, erkend opleider systeemtherapie (NVRG)
Docenten
– Tamara de Jong
– Sohaila El Ouahabi
Overige opmerkingen
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BESCHERMJASSEN : "TRANSCULTURELE HULP AAN FAMILIES"
Organisatie
Trainingsbureau de Mix
Regio
Landelijk
Naam scholing
Beschermjassen "transculturele hulp aan families"
Regio’s waarin deze scholing kan worden aangeboden
Landelijk
Doelgroep deelnemers
Iedereen die werkt met mensen uit verschillende culturen
Vereiste vooropleiding(en)
 HBO
 WO
Cliëntendoelgroep
 GGZ-jeugd
 GGZ-volwassenen
 LVB
 VB
 Welzijn
 Onderwijs
 Jeugdzorg
Doelstellingen
Deelnemers zijn na de training Beschermjassen in staat om:
1. Gebruik te maken van verschillende cultuur sensitieve instrumenten zoals genogram,
cultureel gezinsinterview en praatkaarten.
2. Hulp af te stemmen op mensen uit individuele én collectieve systemen.
3. Gebruik te maken van zowel intra-psychische als systeem-theoretische invalshoeken
4. Gebruik te maken van gezagsdragers, steunfiguren en ontregelaars in familiesystemen
5. De hulpvraag te zien in samenhang met de historie, cultuur en generaties in families
6. De invloed te erkennen van de eigen vanzelfsprekendheden en blinde vlekken op de
samenwerkingsrelatie
7. De impact van migratie te onderkennen
Werkvormen
In-company trainingen
Locaties
Deze training wordt verzorgd op de locatie van de zorg/welzijnsinstelling
Studielast
22 uur
Duur
4 dagdelen
Kosten
In overleg
Toetsing
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Er vindt geen toetsing plaats binnen deze training
Evaluatie
Bureau de Mix is opgenomen in het centraal register kort beroepsonderw ijs (CRKBO). Het
scholingsaanbod wordt met regelmaat geëvalueerd en bijgewerkt.
Accreditatie
accreditatie bij het SKJ
Contactpersoon
Züleyha Sahin en Monica Jorna
Tel: 06 17141012 / 06 27148106
https://bureaudemix.nl
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CULTUUR SENSITIEF WERKEN IN DE PRAKTIJK & CULTURELE SENSITIVITEIT
Organisatie
Trainingsbureau de Mix
Regio
Landelijk
Naam scholing
Cultuur sensitief werken in de praktijk &culturele sensitiviteit
Regio’s waarin deze scholing kan worden aangeboden
Landelijk
Doelgroep deelnemers
 Management
 Uitvoerend niveau
Vereiste vooropleiding(en)
 HBO
 WO
Cliëntendoelgroep
 GGZ-jeugd
 GGZ-volwassenen
 LVB
 VB
 Welzijn
 Onderwijs
 Zorg
 VGGM
Doelstellingen
8. Bewustwording van eigen opvattingen en de invloed daarvan op je attitude
9. Inzicht in verschillen en overeenkomsten van een ik- wij cultuur
10. Je herkent en leert verschillende manieren van interculturele communicatie en kunt dit
toepassen in de praktijk. Bijvoorbeeld het bespreekbaar maken van gevoelige onderwerpen
m.b.t. opvoeding, eer en veiligheid.
11. Leren gebruik maken van interculturele werkinstrumenten zoals het maken van een (3
generatie) genogram, levenslijn, het gebruik van cultureel interview , het gebruik maken van
contextuele vragen.
Werkvormen
In-company trainingen
Locaties
Deze training wordt verzorgd op de locatie van de zorg/welzijnsinstelling
Studielast
8 uur
Duur
2 dagdelen
Kosten
In overleg
Toetsing
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Er vindt geen toetsing plaats binnen deze training
Evaluatie
Bureau de Mix is opgenomen in het centraal register kort beroepsonderw ijs (CRKBO). Het
scholingsaanbod wordt met regelmaat geëvalueerd en bijgewerkt.
Accreditatie
accreditatie bij het SKJ
Contactpersoon
Züleyha Sahin en Monica Jorna
Tel: 06 17141012 / 06 27148106
https://bureaudemix.nl
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CULTUURSENSITIEF WERKEN
Organisatie
Netwerk cultuursensitief werken /STME Consultancy
Regio
Landelijk wat betreft STME en regionaal wat betreft Netwerk CW (vnl Nijmegen en
omgevingsgemeenten
Naam scholing
Cultuursensitief werken
Regio’s waarin deze scholing kan worden aangeboden
Overal
Doelgroep deelnemers
 Management
 Uitvoerend niveau
Vereiste vooropleiding(en)
 HBO
Cliëntendoelgroep
 GGZ-jeugd
 GGZ-volwassenen
 LVB
 VB
 AGZ/MGZ
 Passend onderwijs
Doelstellingen
De scholing is op (elke) maat te ontwikkelen:
 Bewustwording van concepten cultuursensitiviteit, etnocentrisme. Bewustwording van het
eigen (professionele)re ferentiekader en de gevolgen daarvan voor het eigen professionele
gedrag
 Bewustwording van het belang van het leren kennen van het referentiekader van de
cliënt/het cliëntsysteem
 Inzicht in cultuursensitieve grondhouding
 Kennis van interculturele/cultuursensitieve competenties
 Inzicht in impact van migratie
 Kennis van en inzicht in waardenoriëntaties in diverse culturen en gevolgen daarvan voor
gezondheidsbeleving, hulpzoekgedrag, verw achtingen van hulp en begeleiding, etc.
 Kennis van communicatieverschillen en van interculturele communicatie
 Toepassing van interculturele communicate
 Kennis van/inzicht in interculturele methodieken en instrumenten
 Oefening met toepassing van deze methodieken/instrumenten Training in cultuursensitieve
begeleiding, hulpverlening
 Kennisspreiding en borging in de organisatie
 Toepassing van cultuursensitief management
Werkvormen
 Informatie
 Bewustwordingsoefeningen
 Onderwijsleergesprekken
 Casuïstiekbespreking
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 Oefeningen
 Training
Locaties
Deze training wordt verzorgd op de locatie van de zorg/welzijnsinstelling.
Studielast
Minimaal 10 en maximaal 50 uren
Duur
Minimaal 2 dagdelen, geen maximum
Kosten
Gemiddeld €500,- per dagdeel
Toetsing
Toetsing door middel van toepassing van aangereikte modellen, methodieken op praktijkcasus
Evaluatie
Deze training is geëvalueerd met een gemiddelde score van 4 op een maximum van 5.
Accreditatie
Accreditering kan worden aangevraagd bij CPION, wordt gew oonlijk gehonoreerd
Contactpersoon
Mariet Meurs
Voorzitter Netw erk Cultuursensitief w erken
Tel: 024 3231402
Overige opmerkingen
Aangezien het Netwerk Cultuursensitief werken uit ongeveer 50 experts bestaat, waarvan een
aantal zelfstandig gevestigden die ook scholing verzorgen vanuit een eigen bedrijf, is het
scholingsaanbod van het Netwerk groter dan hier beschreven. Voor informatie, zie ook de website:
www.netwerkcultuursensitiefw erken.nl
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INTERCULTURELE COMPETENTIES
Organisatie
Moira CTT
Regio
Landelijk
Naam scholing
Interculturele Competenties
Regio’s waarin deze scholing kan worden aangeboden
Landelijk
Doelgroep deelnemers
 Uitvoerend niveau
Vereiste vooropleiding(en)
 HBO
Cliëntendoelgroep
 GGZ-jeugd
 GGZ-volwassenen
 LVB
 VB
 Welzijn
 Justitie & TBS
Doelstellingen
Een cultuursensitiverend leerproces op gang brengen dat betrokkenen individueel EN collectief (als
team/organisatie) zelf kunnen onderhouden.
Werkvormen
Plenaire reflecties en inventarisaties
 Voor een voorbeeld: zie beschrijving meerjaren verandertraject bij Riagg jeugdafdeling RNW
Rotterdam. Op zoek naar juiste spoor (GGZ Nederland 2000) zie
https://www.academia.edu/11983834/2000_Op_zoek_naar_juiste_spoor_seeking_the_right
_trail_
Locaties
Deze training wordt verzorgd op de locatie van de zorg/welzijnsinstelling
Studielast
2 uur per dagdeel
Duur
minimaal drie dagdelen maximaal een jaartraining 10 dagen
Kosten
500 euro per dagdeel
Toetsing
Toetsing vindt onder andere plaats door het uitwerken van een casus vanuit de praktijk van de
deelnemer.
Evaluatie
Deze training is vele malen in vele vormen geëvalueerd, onder andere bij DJI (Dienst Justitiële
Inrichtingen) en GGZ en jeugdzorg instellingen
Accreditatie
Deze training is geaccrediteerd door onder andere BAM, NIP, MW en NVP.
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Contactpersoon
Drs. Dirck H.J. van Bekkum, Partner in Bureau Moira CTT Nijmegen
tel: 06-20977982
https://www.ctt.nl/
Overige opmerkingen
Moira CTT heeft 25 jaar ervaring op primair proces, leidingevend en mamagement niveau om
(intercultrualisatie) veranderprocessen op gang te brengen. O.a. kunt u Nederlandstalige en
Engelstalige publicaties vinden op: https://anthropo-gazing.academia.edu/DirckVanBekkum en
http://w w w .anthropogazing.nl/publications/
Een van de specialisaties vanuit Moira CTT is volwassenw ording van kwetsbare jonge mannen in
multiculturele Nederlandse contexten. In 2017 komt op dit gebied een bundel uit met een selectie
van (22) artikelen die in de afgelopen 25 jaar zijn gepubliceerd door Dirck van Bekkum. Hij initieerde
en werkt(e) mee in verschillende projecten op dit gebied: zie o.a. www.herinbeddenvanjongens.nl
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INTRODUCTIE CULTUURSENSITIEF WERKEN
Organisatie
Cor Hoffer Advies, training & onderzoek interculturele communicatie
Regio
Geheel Nederland
Naam scholing
Introductie cultuursensitief w erken
Regio’s waarin deze scholing kan worden aangeboden
Geheel Nederland
Doelgroep deelnemers
 Management
 Uitvoerend niveau
 Ondersteunende diensten
Vereiste vooropleiding(en)
 MBO
 HBO
 WO
Cliëntendoelgroep
 GGZ-jeugd
 GGZ-volwassenen
 LVB
 VB
 Welzijn
Doelstellingen
1. Inzicht in hetgeen een cultuursensitieve benadering concreet inhoudt
2. Inzicht in de leefwereld van cliënten/patiënten met een andere culturele en
levensbeschouwelijke achtergrond en de invloed daarvan op ziekteopvattingen en
hulpzoekgedrag
3. Inzicht in de eigen cultuur en de betekenis daarvan voor het contact met cultureel
anderen
4. tips voor het aanleren van vaardigheden om voorgaande inzichten toe te passen in de
praktijk
Werkvormen
 Lezing
 Onderw ijsleergesprek
 Associatieve oefeningen
 Discussie n.a.v. dvd-fragment
 Casusbespreking
 Oefenen met methodiek
Locaties
Deze training kan zowel op het trainingsbureau als op de locatie van de zorg/welzijnsinstelling
worden gegeven.
Studielast
Afhankelijk van de vraag; variërend van 1 uur tot 2 dagen
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Duur
Afhankelijk van de vraag; variërend van 1 tot 4 bijeenkomsten
Kosten
€100,- p/u
Toetsing
Afhankelijk van de vraag; kan via vragen en via opdrachten
Evaluatie
Deze training is gëvalueerd als ‘goed/zeer goed’; desgewenst kunnen resultaten worden opgevraagd
via de contactpersoon.
Accreditatie
Deze training is door verschillende zorginstellingen geaccrediteerd; desgewenst kunnen concrete
voorbeelden worden opgevraagd bij de contactpersoon.
Contactpersoon
Dhr. Cor Hoffer
Tel: 06-46166304/072-5333621
http://www.corhoffer.nl/
Overige opmerkingen
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OMGAAN MET ANDERE CULTUREN IN DE ZORG
Organisatie
Wisian
Regio
Heel Nederland en Vlamingen
Naam scholing
Omgaan met andere culturen in de zorg (altijd op maat; titel afhankelijk van het accent dat de klant
wil)
Regio’s waarin deze scholing kan worden aangeboden
In heel Nederland
Doelgroep deelnemers
 Uitvoerend niveau
Vereiste vooropleiding(en)
 MBO
 HBO
 WO
Cliëntendoelgroep
 VB
 Andere doelgroepen in overleg
Doelstellingen
1. Kennis: van verschillende culturele achtergronden, zowel andere culturen als de eigen
cultuur van de cursist
2. Inzicht: in de factor cultuur in het contact,kunnen reflecteren op eigen casuïstiek
3. Vaardigheden: kunnen toepassen van de Bospadmethode, met als effect betere
communicatie met allochtone cliënten en familie
Werkvormen
 Interactief college
 Reflecteren op videomateriaal
 Werken aan opdrachten
 Casuïstiekbesprekingen
Locatie
Deze training wordt vezorgd op de locatie van de zorg/welzijnsinstelling
Studielast
18 uur
Duur
2 dagen van 6 uur
Kosten
€2860,Toetsing
Er vindt binnen deze training geen toetsing plaats, maar indien gewenst is dit (tegen meerprijs) wel
mogelijk. Toetsing krijgt dan vorm in het uitwerken van een eigen casus.
Evaluatie
Deze training is geëvalueerd en beoordeeld met een cijfer tussen 8-9.
Opmerkingen: veel kennis en ervaring, kan dit helder overbrengen.
Accreditatie
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Deze training is niet geaccrediteerd
Contactpersoon
Mevr. Hilde Zevenbergen
Tel: 0614109930
https://www.wisian.nl
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WORKSHOP LIBERMAN EN CULTUUR
Organisatie
RINO groep Utrecht
Regio
Landelijk, maar gevestigd in Utrecht
Naam scholing
Workshop Liberman en cultuur
Regio’s waarin deze scholing kan worden aangeboden
Utrecht
Doelgroep deelnemers
Basispsycholoog, SPV, Maatschappelijk werk, Verpleegkundigen (mbo en hbo), Sociaal pedagogisch
hulpverlener en sociaal pedagogisch werker
Vereiste vooropleiding(en)
 MBO
Cliëntendoelgroep
 GGZ-volwassenen
Doelstellingen
Leer de methodiek en vooral de attitude zo aan te passen, dat deze aansluiten op de
belevingswereld van cliënten uit andere culturen. In de workshop komen de begrippen cultuur en
interculturaliteit ruim aan de orde en wordt gewerkt aan de bewustwording van de eigen cultuur
van de hulpverlener. Verder wordt aandacht besteed aan de culturele context van de Liberman
modules: uit welke cultuur is het gedachtegoed afkomstig en waar staat dat haaks op opvattingen in
de ons omringende culturen.
Werkvormen
Theorie overdracht. Daarnaast wordt gewerkt met casuïstiek uit de eigen praktijk en worden
oefeningen gedaan in het interculturaliseren van de Liberman trainingen.
Locaties
Deze scholing wordt alleen verzorgd op de locatie van de zorg/welzijnsinstelling.
Studielast
6 uur
Duur
1 dag van 6 contacturen
Kosten
Hangt af van het aantal deelnemers
Toetsing
Er vindt geen toetsing plaats.
Evaluatie
Deze training is niet geëvalueerd
Accreditatie
Kan in overleg met klant, afgestemd op de doelgroep, worden aangevraagd.
Contactpersoon
Info-desk
Tel: 030-2308450
Overige opmerkingen
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2. Diagnostiek en behandeling
BASISCOMPETENTIES INTERCULTURELE SENSITIVITEIT GGZ
Organisatie
Advies- en trainingsbureau Contrappunto b.v. i.o
Regio
Landelijk en internationaal
Naam scholing
Basiscompetenties interculturele sensitiviteit GGZ
Regio’s waarin deze scholing kan worden aangeboden
Landelijk
Doelgroep deelnemers
 Management
 Uitvoerend niveau
 Ondersteunende diensten
Vereiste vooropleiding(en)
 HBO
 WO
Cliëntendoelgroep
 GGZ-jeugd
 GGZ-volwassenen
 Welzijn
Doelstellingen
Deze training kan zowel in een verkorte vorm als in meerdere dagen gegeven worden. Het biedt
inzicht en praktische training in basiscompetenties, zoals:
 Kennis,attitude en vaardigheden van interculturele sensitiviteit,
 Kennismaking met de DSM V en het Cultural Formulation Interview en gerichte training in
de toepassing ervan
 Training in gespreksvaardigheden (de kunst van vragen stellen, in een crosscultureel
context).
 Module over toepassing van tests in intercultureel perspectief.
Werkvormen
 College en opdrachten in werkgroepen
 Casuïstiek
Locaties
Deze training wordt verzorgd op de locatie van de zorg/welzijnsinstelling
Studielast
50 uur. De studielast betreft literatuur ter voorbereiding op de modules en/of maken van de
eindopdracht. Het gaat om enkele artikelen en hoofdstukken.
Duur
5 dagen (6 uur/dag)
Kosten
€275,- per persoon/hele cursus (bij een groep van min. 8 personen - max. 12 personen, op de locatie
van de aanvrager). Voor overige groepen, is de prijs in overleg.
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Toetsing
Toetsing vindt plaats door middel van een casusbespreking. De casus moet wel schriftelijk
ingeleverd worden.
Evaluatie
In de huidige vorm is deze training nog niet geëvalueerd. Echter, heb ik eerder delen van deze
training gegeven aan zowel universiteiten als psychologenpraktijken (in de regio Arnhem/Nijmegen),
met goed gevolg. Ik ben herhaaldelijk gevraagd om deze te geven.
Accreditatie
Accreditatie zal worden aangevraagd bij het NIP. Ik heb eerder lezingen gehouden/georganiseerd
die door het NIP geaccrediteerd zijn.
Contactpersoon
Cristina Vellinga
0641696720
cvellinga@yahoo.com
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CULTUURSENSITIEF BEHANDELEN: PSYCHOTHERAPIE BIJ ANDERE CULTUREN
Organisatie
RINO groep Utrecht
Regio
Landelijk, maar gevestigd in Utrecht
Naam scholing
Cultuursensitief behandelen: psychotherapie bij andere culturen
Regio’s waarin deze scholing kan worden aangeboden
Utrecht
Doelgroep deelnemers
 Uitvoerend niveau
Vereiste vooropleiding(en)
 WO
Cliëntendoelgroep
 GGZ-volwassenen
Doelstellingen
Je leert hoe je als behandelaar je evidence-based behandeling ook doeltreffend kunt inzetten bij
cliënten uit een andere cultuur door cultuursensitieve aanpassingen in het therapeutisch proces. Je
krijgt hulpmiddelen en vaardigheden om bij depressie, angst, lichamelijke klachten en trauma tot
een succesvollere therapie te komen.
Werkvormen
College, rollenspel, casuïstiek bespreking, toetsing.
Locaties
Deze scholing wordt alleen verzorgd op de locatie van de aanbieder.
Studielast
40 uur
Duur
3 twee wekelijkse bijeenkomsten
Kosten
€825,Toetsing
De training wordt afgesloten met een kennistoets
Evaluatie
Zowel docenten als de cursus behaalden een 8 of hoger.
Accreditatie
De training is geaccrediteerd door FGzPt, NIP (1e lijn), VGCt, NVvP
Contactpersoon
Info-desk
Tel: 030-2308450
Overige opmerkingen
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ETNISCHE DIVERSITEIT IN UW PRAKTIJK
Organisatie
NSPOH
Regio
Landelijk
Naam scholing
Etnische diversiteit in uw praktijk
Regio’s waarin deze scholing kan worden aangeboden
 Nijmegen
 Arnhem
 Rivierenland
Doelgroep deelnemers
 Artsen en verpleegkundigen werkzaam in de sociale geneeskunde
Vereiste vooropleiding(en)
 HBO
Cliëntendoelgroep
Deze training is gericht op cliënten uit de sociale geneeskunde
Doelstellingen
U krijgt inzicht in de opvattingen en verwachtingen die verschillende etnische en culturele
groeperingen hebben rond ziekte en gezondheid. Door dit mee te wegen in de medische procesgang
leert u uw competenties aan te scherpen en misverstanden te voorkomen.
Etnische herkomst bepaalt niet alleen de manier waarop klachten zich bij patiënten manifesteren,
maar ook de incidentie van bepaalde ziekten. Voor zorgprofessionals is het essentieel om deze
verschillen tussen patiënten te (her)kennen. Dit thema staat centraal tijdens de eerste dag van deze
module. Tevens is er dan aandacht voor interculturele verschillen bij de beleving van ziekte en
gezondheid en voor verschillen in perceptie/verwachtingen rond medische zaken. Het zogeheten
cultuurmodel van Hofstede geeft hier meer inzicht in: verschillende dimensies uit dit model worden
besproken, waaronder machtsafstand en groepsoriëntatie.
De tweede dag van de module is gericht op communicatieve vaardigheden zoals interculturele
gespreksvoering. U oefent dan gesprekstechnieken met een acteur. Verder bespreekt u aan de hand
van casuïstiek verschillende cultureel en etnisch bepaalde factoren, waardoor u leert hoe u de
communicatie met specifieke doelgroepen kunt verbeteren. Tijdens het onderwijs wordt gebruik
gemaakt van diverse interactieve werkvormen, zoals korte inleidingen met aansluitend een
discussie. Daarnaast gaat u aan de slag met praktische oefeningen, waarbij u werkt met casussen uit
de praktijk.
Werkvormen
Zie doelstellingen
Locaties
Deze training kan zowel op de locatie van NSPOH als op de locatie van de zorg/welzijnsinstelling
worden verzorgd.
Studielast
12 uur
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Duur
2 dagen
Kosten
€790,Toetsing
Er vindt geen toetsing plaats binnen deze scholing
Evaluatie
Deze training is goed geëvalueerd, met een cijfer <7.5
Accreditatie
Deze training is geaccrediteerd door ABC1, ABSG en V&VN
Contactpersoon
Sanne (drs. S.) Rengelink
030-8100530
s.rengelink@nspoh.nl
https://www.nspoh.nl
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HULPVERLENING IN EEN CULTUUR-DIVERSE SAMENLEVING (OMGANG/RELATIE,
DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING)
Organisatie
UMC St Radboud, Afdeling Psychiatrie, Nijmegen
Regio
Landelijk
Naam scholing
Hulpverlening in cultuur-diverse samenleving (omgang/relatie, diagnostiek en behandeling)
Regio’s waarin deze scholing kan worden aangeboden
op aanvraag overal in Nederland en België
Doelgroep deelnemers
 Hulpverleners die werkzaam zijn op uitvoerend niveau
 Managers in GGz, belast met interculturalisatie van de instelling
 Andere beroepsgroepen die te maken hebben met cliënten uit andere culturen, zoals
huisartsen, geestelijke verzorgers, bedrijfsartsen enz.
Vereiste vooropleiding(en)
 MBO
 HBO
 WO
Cliëntendoelgroep(en)
 GGZ volwassenen
 LVB
 VB
 Welzijn
Doelstellingen
1. Zonder goede relatie is hulpverlening moeilijk. Primair gaat het erom zich bewust te
worden wat cultuurverschil betekent voor de relatievorming in de hulpverlening - hoe win ik
het vertrouw en van mensen uit andere culturen, om te komen tot een effectieve
werkrelatie?
2. Hoe kom ik tot een goede diagnose, als de cliënt andere woorden gebruikt en ander gedrag
vertoont om zijn hulpvraag te uiten dan de hulpverlener gewend is?
3. Hoe komt de hulpverlener samen met de cliënt tot een hulpaanbod dat niet alleen effectief
is, maar ook zinvol en acceptabel in de ogen van de cliënt en zijn familie?
Werkvormen
 sterk interactief werken in kleine groepen
 rollenspel
 casuïstiek bespreking
Locaties
Deze training wordt aangeboden op de locatie van de van de zorg/welzijnsinstelling. Bij voorkeur in
groepen van rond de 15.
Studielast
32 uur, of in overleg
Duur
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1-2 dagen van 6 uur, of in overleg
Kosten
100 euro per docent-uur, onafhankelijk van de groepsgrootte
Toetsing
Toetsing geschiedt op twee manieren:
1. Zes toetsvragen (facultatief)
2. De cursist wordt gevraagd om aan het einde van de training schriftelijk weer te geven wat
hij/zij in zijn/haar praktijk daadwerkijk anders gaat doen.
Evaluatie
Deze training is geëvalueerd als zeer goed, door RINO Utrecht, ACSW (Radboud) en Cure&Care
Accreditatie
Deze training is geaccrediteerd door bovengenoemde instellingen
Contactpersoon
Frank Kortmann
frank.kortmann@radboudumc.nl
Overige opmerkingen
deze training wordt onder andere gegeven aan psychiaters, psychiaters in opleiding, GZpsychologen in opleiding, agogen, geestelijke verzorgers in ziekenhuizen, huisartsen en
bedrijfsartsen
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INTERVISIE- HANDELEN VANUIT EEN INTERCULTURELE SENSITIVITEIT
Organisatie
NIP-Nederlands Instituut voor Psychologen
Regio
Utrecht
Naam scholing
Intervisie- handelen vanuit een interculturele sensitiviteit
Regio’s waarin deze scholing kan worden aangeboden
Utrecht
Doelgroep deelnemers
 Uitvoerend niveau
Vereiste vooropleiding(en)
 WO
Cliëntendoelgroep
 GGZ-jeugd
 GGZ-volwassenen
Doelstellingen
Casuïstiek bespreken
Werkvormen
Intervisie
Locaties
Deze training wordt op de locatie van het NIP verzorgd.
Studielast
2 uur
Duur
2 uur.
Kosten
€20,Toetsing
Er vindt geen toetsing plaats binnen deze training.
Evaluatie
Deze training is nog niet geëvalueerd.
Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd bij het NIP
Contactpersoon
Cristina Vellinga, voorzitter Interculturalisatie
Tel: 0641696720
interculturalisatie@psynip.nl
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LIVE ONLINE LEREN
WERKEN EN COMMUNICEREN EN
VROEGSIGNALERING GGZ - EN LVB-PROBLEMATIEK BIJ MIGRANTENJEUGD
Organisatie
De gratis LOL-trainingen maken onderdeel uit van het ZonMw -project LOL in cultuursensitief
werken met 3 Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd.
Tot eind 2017 kunnen er nog ca 200 jeugdhulp/zorg professionals uit de wijkteams en
wijknetwerken gratis worden getraind.
Regio
o.a. regio Arnhem/Nijmegen
Naam scholing
Live Online Leren (LOL-)Training in cultuursensitief werken en communiceren en vroegsignalering
ggz- en lvb-problematiek bij migrantenjeugd
Regio’s waarin deze scholing kan worden aangeboden
Thuis of op de werkplaats online te volgen
Doelgroep deelnemers
 Uitvoerend niveau
Vereiste vooropleiding(en)
Geschikt voor iedere professional uit de 0e en 1e lijn die met migranten/vluchtelingenjeugd (en
ouders) werkt.
Cliëntendoelgroep
 GGZ-jeugd
 LVB
 VB
 Welzijn
 ook onderwijsprofessionals, jeugdhandhavers, jongerenwerkers etc kunnen deelnemen aan
de training
Doelstellingen
Doel is dat na het volgen van de training:
1. sneller en eerder ggz- en lvb-problematiek bij migrantenjeugd gesignaleerd wordt;
2. er tijdig hulp geboden wordt door de juiste hulpverlener;
3. het hulptraject voor het kind en ouders afgerond en afgesloten wordt naar tevredenheid
van hulpvrager / ouders en hulpverlener.
Werkvormen
Voor- en nabereiding:
 E-learning modules (verdiepende info over bv ADHD, autisme, gedragsproblematiek, lab,
cultureel venster jeugdhulpverlening)
 Zelfkennis testen en toetsen
 Forum met vraag het de expert
 Coaching
Tijdens de Live Online Leren (LOL) sessies:
 Discussie en chatfunctie
 Quiz
 Casuïstiekbespreking (bv aan hand van TOPI-model of cultureel venster jeugdhulpverlening
+ eigen inbreng van casussen)
 filmpje
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 PPT
 rollenspel
Locaties
De training wordt online verzorgd en bestaat uit zowl traditionele e-learning modules (niet live) als
interactieve live online sessies met een docent voor de digitale klas en max 7 medecursisten.
Studielast
Ca. 12-15 uur.
Duur
5 x 1,5 uur live online sessies (5 w eken achter elkaar) met tussentijdse opdrachten ter
voorbereiding van de volgende sessie (ca 1-1,5 uur voorbereidingstijd per sessie)
Kosten
Voorlopig kan de training nog gratis worden aangeboden.
Toetsing
Toetsing vindt plaats door een online voor- en nameting.
Evaluatie
De evaluatie van deze training loopt nog door, eerdere evaluaties waren positief (resultaten
opvraagbaar via k.logghe@multivation.nl)
Accreditatie
De training is geaccrediteerd door de volgende organisaties:
 SKJ (7,5 p)
 V&VN (8 p)
 Registerplein vrije ruimte oa maatschappelijk w erk en agogen (2,95 p)
Contactpersoon
Mevr. Kristel Logghe
Tel: 06 23753471
k.logghe@multivation.nl
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MIGRATIE ALS TRANSITIE: EEN INTERDISCIPLINAIR DIAGNOSTISCH EN INTERVENTIE
KADER
Organisatie
Moira CTT
Regio
Nederland
Naam scholing
Migratie als Transitie: een interdisciplinair diagnostisch en interventie kader
Regio’s waarin deze scholing kan worden aangeboden
 Nijmegen
 Arnhem
 Rivierenland
Doelgroep deelnemers
 Management
 Uitvoerend niveau
 Ondersteunende diensten
Vereiste vooropleiding(en)
 HBO
Cliëntendoelgroep
 GGZ-jeugd
 GGZ-volwassenen
 LVB
 VB
 Welzijn
Doelstellingen
De professsionals in het primaire proces en in leidingevende posities in een transcultureel
leerproces brengen dat zij individueel en samen op gang kunnen houden.
Werkvormen
 Interactieve communicatie en leervormen
 Een reeks aan reflexieve oefenvormen (w aaronder eigen genogrammen en die van
clientsysteem combineren)
 Vele oefeningen en w erkvormen ontstaan uit 10 jaar ervaring als groepstherapeut en 20
jaar docent/trainer (www.ctt.nl) en 10 jaar als co-opleider
 Transculturele systeemtherapeuten (www.cttamsterdam.nl)
 Het intensieve groepsproces (in cultuur-diverse groepen) is de belangrijkste werkvorm in
het 'leren te leren' cultuursensitief te denken/werken.
Locaties
Deze training wordt verzorgd op de locatie van de zorg/welzijnsinstelling.
Studielast
5 uur per dagdeel en 10 uur per hele dag
Duur
1. Dagdeel kennismaking met aparte modellen, concepten en cultuursensitieve instrumenten
2. Driedaagse basistraining (bv Beschermjassen en/of Transitiemodel)
3. Vijf dagen Train de Trainers opleiding: Systemisch werken met families vanuit het
Transitiemodel
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4. jaartraining transcultureel systemisch w erken (10 lesdagen met intervisie sessies)
Kosten
€1000,- per dag
Toetsing
Toetsing gebeurt op verschillende manieren:
1. Mate van interactieve deelname
2. Beschrijven/presenteren van een casus in reflectie met eigen culturele achtergrond
3. Bij Train de Trainers beoordeling eindpresentatie door docenten en collega's
Evaluatie
In de tientallen trainingen die wij vanuit Moira CTT (en Bureau Beschermjassen) ontwikkelden/
uitvoerden was er altijd een externe toetsing (evaluatieformulieren) via de deelnemers door de
opdrachtgever. Als zelfstandige werd ik zeer regelmatig teruggevraagd door de bijzondere
combinaties van
a) theorie van (klinische) praktijken
b) passie en reflecties
c) humor en serieusheid
d) dichtbij de dagelijkse praktijken van professionals in de Jeugdzorg, GGZ en Penitentiare en TBS
settingen.
Accreditatie
Vele malen, onder andere op congressen werden mijn voordrachten en workshops door NVP, NIP,
VJKP, NVMW, BPSW en andere beroepsverenigingen gecertificeerd. Trainingen in de Methodiek
Beschermjassen is door verschillende beroepsverenigingen gecertificeerd.
Contactpersoon
Drs. Dirck H.J. van Bekkum Partner in Bureau Moira CTT Nijmegen
tel: 06-20977982
https://www.ctt.nl/
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VEEL CULTUREN, ÉÉN ZORG
Organisatie
RINO groep Utrecht
Regio
Landelijk, maar gevestigd in Utrecht
Naam scholing
Veel culturen, één zorg
Regio’s waarin deze scholing kan worden aangeboden
Utrecht
Doelgroep deelnemers
 Uitvoerend niveau
Vereiste vooropleiding(en)
 HBO
Cliëntendoelgroep
 GGZ-volwassenen
Doelstellingen
Deelnemers verwerven kennis van en inzicht in de eigen en de andere cultuur. Ook leren
deelnemers de ‘Bospad-methode’ toe te passen in het omgaan met cultuurverschillen. migranten in
Nederland bewust worden van de eigen cultuur en etnocentrisme individugerichte- versus
groepsgerichte culturen visie en attitude ten aanzien van een verstandelijke beperking herkennen
van signalen van cultuurverschillen de “Bospad-methode” als leidraad voor het handelen bij
cultuurverschillen verwachtingen van (allochtone) cliënten verwachtingen van hulpverleners zorg op
maat en grenzen aan de hulpverlening.
Werkvormen
Theorie overdracht, rollenspel en casusbespreking.
Locaties
Deze scholing wordt alleen verzorgd op de locatie van de zorg/welzijnsinstelling.
Studielast
12 uur
Duur
Kan de instelling zelf bepalen in overleg met de docent.
Kosten
Hangt af van duur en wensen van de instelling.
Toetsing
Er vindt geen toetsing plaats.
Evaluatie
Zowel docente als cursus worden goed geëvalueerd.
Accreditatie
Kan in overleg met klant, afgestemd op de doelgroep, worden aangevraagd.
Contactpersoon
Info-desk
Tel: 030-2308450
Overige opmerkingen
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3. Interculturele Communicatie
CULTUREEL DIALOOG
Organisatie
NIP-Nederlands Instituut voor Psychologen
Regio
Utrecht
Naam scholing
Intervisie- handelen vanuit een interculturele sensitiviteit
Regio’s waarin deze scholing kan worden aangeboden
Utrecht
Doelgroep deelnemers
 Management
 Uitvoerend niveau
 Ondersteunende diensten
Vereiste vooropleiding(en)
De training is in principe bedoeld voor psychologen, maar staat open voor alle andere
geïntereseerden
Cliëntendoelgroep
 GGZ-jeugd
 GGZ-volwassenen
 Welzijn
Doelstellingen
Uitwisseling van kennis en ideeën over de toepassing van psychologie vanuit een intercultureel
perspectief in de verschillende domeinen. Bijv. het ontwikkelen en/of toepassen van psychologische
tests, veranderingen in de samenleving, inzichten vanuit de cross-culturele psychologie, ggz bij
verschillende etnische groepen, migranten, asielzoekers etc.
Thema's kunnen ingebracht worden door de leden.
Werkvormen
 Lezingen
 Workshops
Locaties
Deze training wordt op de locatie van het NIP verzorgd.
Studielast
1-2 uur
Duur
1-2 uur
Kosten
€20,-tot 50,Toetsing
Er vindt geen toetsing plaats binnen deze training.
Evaluatie
Deze training is nog niet geëvalueerd.
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Accreditatie
Deze scholing is geaccrediteerd door het NIP
Contactpersoon
Cristina Vellinga, voorzitter Interculturalisatie
Tel: 0641696720
interculturalisatie@psynip.nri
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INTERCULTURELE COMMUNICATIE
Organisatie
NG intercultureel advies
Regio
Met name Gelderland
Naam scholing
Interculturele communicatie
Regio’s waarin deze scholing kan worden aangeboden
In Nederland, niet gebonden aan bepaalde regio’s
Doelgroep deelnemers
 Management
 Uitvoerend niveau
 Ondersteunende diensten
Vereiste vooropleiding(en)
Voor deze training is geen vooropleiding vereist.
Cliëntendoelgroep
 GGZ-jeugd
 GGZ-volwassenen
 LVB
 VB
 Welzijn
Doelstellingen
Inzicht krijgen in cultuur sensitief werken.
Werkvormen
Deze scholing wordt op maat ontwikkeld, de werkvormen zijn dan ook afhankelijk van de vraag.
Locaties
Deze training wordt op de locatie van de zorg/welzijnsinstelling verzorgd.
Studielast
4 uur
Duur
Kan 1 dagdeel zijn, maar ook meerdere dagdelen. Afhankelijk van de vraag wordt gekeken wat nodig
is.
Kosten
€250,- voor 1 dagdeel.
Toetsing
Er vindt toetsing plaats binnen deze training, op verschillende manieren.
Evaluatie
Deze training wordt positief geëvalueerd.
Accreditatie
Deze training is niet geaccrediteerd.
Contactpersoon
Mevr. Nesrin Gungor
Tel: 06-28059347
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INTERCULTURELE GESPREKSVOERING
Organisatie
Het Inter-Lokaal
Regio
Nijmegen
Naam scholing
Interculturele gespreksvoering
Regio’s waarin deze scholing kan worden aangeboden
 Nijmegen
 Arnhem
 Rivierenland
Doelgroep deelnemers
 Management
 Uitvoerend niveau
 Ondersteunde diensten
Vereiste vooropleiding(en)
Voor deze training is geen vooropleiding vereist, maar wel een open, lerende houding.
Cliëntendoelgroep
Deze trainingen worden op maat gemaakt voor diverse doelgroepen
Doelstellingen
Inzicht, bewustwording en handvatten bieden aan medewerkers of vrij illigers die in contact zijn met
burgers met verschillende culturele referentiekaders waarbij ingegaan wordt op vragen als:
 in hoeverre speelt de culturele aard van een burger in mijn contact met hem/ haar
daadwerkelijk mee?
 Welke mate van intercultureel bew ustzijn is hierbij dan nodig wetende dat er immens veel
culturen deel uit maken van onze Nederlandse samenleving?
 Wanneer kan er gesproken worden over effectieve interculturele communicatie en wat is
dan het verschil met de doorgaans gangbare communicatie wijzen?
 welke factoren zijn hierbij van doorslaggevend belang binnen interculturele communicatie
met andere burgers?
 Wat zou in zijn totaliteit de meerw aarde in mijn eigen w erk kunnen zijn als het instrument
interculturele communicatie wordt ingezet?
Werkvormen
In deze workshop die interactief van opzet is zal aandacht zijn voor verschillen en overeenkomsten.
 Eerst wordt er een korte powerpointpresentatie over interculturele communicatie getoond.
Daarin wordt het TOPOI-model uitgelegd.
 Na deze theorie zal er ruimte zijn voor inbreng vanuit de vrijwilligers. Er wordt ingegaan op
vragen.
 Door middel van dialoog en rollenspel worden gezamenlijk antwoorden gezocht.
 Met name door middel van casuïstiek zal er geoefend worden met het intercultureel
communiceren.
Locaties
Deze training kan zowel bij het Inter-Lokaal als op de locatie van de zorg/welzijnsinstelling worden
verzorgd.
Studielast
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10 uur
Duur
3 bijeenkomsten x 3.3 uur, aangeboden door 2 trainers op een groep van 12-14 personen
Kosten
€2.000,Toetsing
Toetsing vindt plaats met behulp van reflectietools
Evaluatie
Voor velen is het een eyeopener om met een andere bril te kijken, meer inzicht in zichzelf en de
ander te krijgen; perspectiefw isseling, bewustwording van beeldvorming, open staan voor nieuwe
inzichten. Men krijgt concrete handvatten om te reflecteren op eigen handelswijze en inzichten.
Accreditatie
Deze training is niet geaccrediteerd.
Contactpersoon
Gerry Eikelberg
Tel: 06-24423830
www.inter-lokaal.nl
Overige opmerkingen

42

4. Intercultureel Management
COACHEN IN DE TRANSITIONELE RUIMTE - WORKSHOP
Organisatie
Bureau Beschermjassen
Regio
Landelijk
Naam scholing
Workshop coachen in de transitionele ruimte
Regio’s waarin deze scholing kan worden aangeboden
Landelijk
Doelgroep deelnemers
Voor coaches die willen bijscholen en geïnteresseerden in onze opleiding
Vereiste vooropleiding(en)
 HBO(denk/werkniveau)
Cliëntendoelgroep

Doelstellingen
Hoe kun je teruggaan naar de familiale en culturele historie van een coachee? Hoe kom je erachter
waarom iemand stagneert en wat hij of zij aan oude wijsheid al bij zich draagt om een verandering
aan te kunnen gaan? Hoe kun je beschermjassen inzetten in een coachingstraject?
In deze workshop van één dag laten Albert Meijerink en Kitlyn Tjin A Djie je zien hoe je de familieziel
en familiekrachten benut in de coachpraktijk. Het boek Managen van Diversiteit op de Werkvloer is
leidraad.
Werkvormen
Locatie
Deze training wordt verzorgd op de locatie van Bureau Beschermjassen:
Kerkstaat 107, 1017 GD Amsterdam
Studielast
Duur
Eén dag van 10.00 uur - 17.00 uur
Kosten
€ 175,- (btw-vrij, inclusief lunch en het boek Managen van diversiteit op de werkvloer)
10% korting voor LVSC leden.
Toetsing
Evaluatie
Accreditatie
De workshop is geaccrediteerd door de LVSC: 1,5 punt
Contactpersoon
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Mevr. Kitlyn Tjin A Djie
Vragen over de cursus kun je per mail stellen: info@beschermjassen.nl. Wij zullen je mail zo spoedig
mogelijk beantwoorden en in elk geval binnen twee weken.
Je kunt ook bellen:
Tel: 06 12020355/06 43059966
Overige opmerkingen
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COACHEN IN DE TRANSITIONELE RUIMTE - OPLEIDING
Organisatie
Bureau Beschermjassen
Regio
Landelijk
Naam scholing
Coachen in de transitionele ruimte
Regio’s waarin deze scholing kan worden aangeboden
Landelijk
Doelgroep deelnemers
Dit is een coachopleiding, geschikt voor werknemers in zowel de profit- als de nonprofitsector.
Vereiste vooropleiding(en)
 Deelname aan de opleiding vergt minimaal een afgeronde hbo-opleiding en vier jaar
werkervaring.
Cliëntendoelgroep
 Alle doelgroepen
Doelstellingen
 Er is een groot aanbod van coaches die in staat zijn complexe vragen in allerlei arbeids- en
leercontexten te begeleiden. Grote verschillen in wereldbeelden en werkelijkheden tussen
de coach en de coachee maken het vaak lastig om een constructieve relatie op te bouwen.
Niet zelden loopt een coach vanwege culturele of andere verschillen tegen een muur aan.
 Coachen in de transitionele ruimte biedt de coach -naast gebruikelijke
coachingsvaardigheden- de instrumenten en kwaliteiten om de begeleiding zodanig vorm te
geven dat de coachingsrelatie een transitionele ruimte wordt, waarin plaats is voor
kwetsbaarheid, creativiteit en groei.
Werkvormen
Zie www.beschermjassen.nl voor de volledige studiegids
Locatie
De locatie is
Albrecht Engelmanstraat 3, Rotterdam.
Studielast
 De totale studiebelasting is 485 uur.
 Tijdens de opleiding zorgt de student voor minimaal 50 uur coach-praktijken. Voorbereiding
van de coaching-praktijk vraagt tevens 50 uur.
 De opleiding omvat 25 lesdagen van 7 uur.
 De lesvoorbereiding vraagt een tijdsinvestering van 150 uur.
 Het maken van opdrachten vraagt in totaal ongeveer 60 uur.
Duur
 25 lesdagen, verspreid over 14 maanden
 10 supervisie bijeenkomsten
Kosten
€ 4.950 (btw vrij) exclusief ca. € 300,- studiemateriaal
Toetsing
 Alle opdrachten moeten minimaal met een voldoende beoordeeld zijn, alvorens de
eindopdrachten mogen worden ingeleverd.
 De eindbeoordeling bestaat uit een praktijkbeschrijving en een beoordelingsportfolio. Beide
onderdelen worden zowel schriftelijk als mondeling gepresenteerd en deze vier presentaties
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worden afzonderlijk beoordeeld. Als de vier onderdelen elk met tenminste een voldoende
zijn beoordeeld ontvangt de student een getuigschrift.
Evaluatie
Accreditatie
De opleiding is geaccrediteerd door de LVSC (Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching),
door Registerplein (23,2 punten) en door SKJ (139,2 punten).

Contactpersoon
Mevr. Kitlyn Tjin A Djie
Vragen over de cursus kun je per mail stellen: info@beschermjassen.nl. Wij zullen je mail zo spoedig
mogelijk beantwoorden en in elk geval binnen twee weken.
Je kunt ook bellen:
Tel: 06 12020355/06 43059966
Docententeam
Hoofddocenten
– Albert Meijerink, erkend docent Supervisie en Coaching (LVSC)
– Kitlyn Tjin A Djie, erkend opleider systeemtherapie (NVRG)
Docenten
– Tamara de Jong
– Sohaila El Ouahabi
Overige opmerkingen
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ACADEMIE VOOR KLEURRIJK LEIDERSCHAP
Organisatie
Bureau Wijland
Regio
Regio Nijmegen, gemeente Gelderland
Naam scholing
Academie voor kleurrijk leiderschap
Regio’s waarin deze scholing kan worden aangeboden
op dit moment in de regio Nijmegen, maar ook geschikt voor andere locaties
Doelgroep deelnemers
 Uitvoerend niveau
 Professionals met leiderschapstalent en ambitie
Vereiste vooropleiding(en)
 HBO
Cliëntendoelgroep(en)
 Welzijn
Doelstellingen
De leergang Kleurrijk Leiderschap is een unieke post-HBO opleiding voor professionals met
leiderschapstalent en ambitie. Pluriformiteit in culturele en religieuze achtergrond, gender en
seksuele geaardheid typeert onze samenleving. Deze pluriformiteit vraagt om moderne leiders die in
staat zijn stevige pilaren te creëren voor duurzame verbindingen tussen groepen in de maatschappij
en die vanuit een diversiteitsperspectief sturing kunnen geven aan een organisatie of een project.
De rode draad in de leergang vormt de vraag: hoe zet ik mijn betrokkenheid om in invloed?
Werkvormen
 Groepsbijeenkomsten
 individuele begeleiding
 begeleiding van de subgroepen
Locaties
Er wordt op dit moment een locatie in Nijmegen gekozen.
Studielast
120 uur.
Duur
10 bijeenkomsten, één keer per twee weken.
Kosten
2900 euro
Toetsing
Er worden producten ingeleverd, deze worden beoordeeld en er volgt een examengesprek met
externe examencommissieleden.
Evaluatie
Wij evalueren altijd grondig. Iedere module wordt door de individueel deelnemers beoordeeld.
Daarnaast vind er een evaluatie plaats met de docenten van de door hun gegeven modules. Dit
wordt samengevat in een verslag wat beoordeeld wordt door een externe adviescommissie.
Accreditatie
Deze training is geaccrediteerd door CPION

47

Contactpersoon
Dhr. Q. Shafiq
q.shafiq@bureauwijland.nl
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5. Specifieke doelgroepen en/of specifieke problematiek
CULTURELE SPANNINGEN EN RADICALISERING ONDER JONGEREN
Organisatie
Movisie
Regio
Landelijk
Naam scholing
Culturele spanningen en radicalisering onder jongeren
Regio’s waarin deze scholing kan worden aangeboden
Landelijk
Doelgroep deelnemers
Functionarissen en w erkers die op w ijkniveau te maken hebben met radicalisering van jongeren.
Het gaat om professionals, ambtenaren en burgers die als betrokkenen of vrijwilligers actief zijn in
de wijk.
Vereiste vooropleiding(en)
Voor deze training is geen vooropleiding vereist.
Cliëntendoelgroep
 Jongeren
Doelstellingen
Culturele spanningen tussen groepen jongeren zijn er al heel lang. Voor een deel is dit eigen aan
jongeren en jongerenculturen. Veel scholen en w elzijnsinstellingen krijgen nu de vraag om signalen
van radicalisering door te geven aan de gemeente of politie. Betrokkenen in de w ijk als politie,
jongerenw erkers en maatschappelijk w erkers hebben vaak behoefte aan een methodiek die hen
ondersteunt om in onw enselijke situaties te interveniëren. Het kan dan gaan om het verminderen
van de culturele spanningen, herkennen en aanpakken van onw enselijke radicalisering of
ingrijpen/reageren bij gew elddadige incidenten in de w ijk. Eindresultaat Het doel van de training is
om de ‘radicaaljongmethodiek’ aan de hand van de eigen praktijk toe te passen en in te zetten.
Hiervoor gaan de verschillende disciplines die zich in een w ijk met het onderw erp bezighouden via
een praktisch programma met elkaar aan de slag. De trainers zullen tijdens de verschillende
onderdelen handvatten aanbieden om de knelpunten aan te pakken. In het programma is ruimte
om de ontw ikkelde aanpak toe te passen en feedback te krijgen.
Uitgebreide beschrijving
De volgende zaken komen tijdens de training aan bod:

Analyse van de wijk: wat speelt er en wat zijn de kenmerken als het gaat om cultuur en
radicalisering? Als basismateriaal voor de uitvoering van de training w ordt vooraf door
Movisie een analyse gemaakt van specifieke kenmerken en aspecten van de betreffende
wijk.
 Wat is het probleem en wat moet er gebeuren? Een vertaling in concrete stappen.
 Pelmethodiek: hoe toe te passen en wat is de taak van de verschillende disciplines?
 Feedback: wat is ondernomen en wat kan verbeterd worden?
 Plan voor de toekomst: welke stappen w orden ondernomen?
Werkvormen
Deelnemers aan de training komen bij voorkeur uit de verschillende disciplines die zich, ieder vanuit
eigen verantw oordelijkheid, met culturele spanningen en radicalisering bezighouden. Tijdens de
training worden daar waar wenselijk, (lokale) experts betrokken. Ook is er de mogelijkheid om door
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Movisie aan het eind van de training een plan van aanpak uit te laten werken en/of coaching voor
de langere termijn af te spreken.
Locaties
De training kan zowel op de locatie van Movisie als op de locatie van de zorg/welzijnsinstelling
worden verzorgd.
Studielast
In overleg
Duur
In overleg, in-company
Kosten
In overleg
Toetsing
Er vindt geen toetsing plaats.
Evaluatie
Deze training is geëvalueerd door middel van een evaluatieverslag.
Accreditatie
Deze training is niet geaccrediteerd.
Contactpersoon
Kennislijn, Janine Willemsen of Pierre Schoonhoven
tel: 030-7892000
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CULTUURSENSITIEF WERKEN MET HET VLAGGENSYSTEEM
Organisatie
Movisie
Regio
Landelijk
Naam scholing
Cultuursensitief werken met het vlaggensysteem
Regio’s waarin deze scholing kan worden aangeboden
Landelijk en open aanbod in utrecht
Doelgroep deelnemers
 Praktijkwerkers/professionals uit het veld die met kinderen/jongeren en hun ouders uit
diverse culturen, religies en sociale klassen werken en deze verdieping van het
Vlaggensysteem in hun werk willen toepassen
 Trainers, die de Train-de-trainer Vlaggensysteem gevolgd hebben en een inhoudelijke
verdiepingsslag willen maken. Zij kunnen de nieuwe informatie gebruiken in de
basistrainingen.
Vereiste vooropleiding(en)
 HBO
Cliëntendoelgroep
 GGZ-jeugd
 GGZ-volwassenen
 LVB
 Welzijn
Doelstellingen
In deze training leer je:
 Dat je het Vlaggensysteem prima kunt gebruiken bij de beoordeling van seksueel gedrag van
kinderen en jongeren met een andere culturele, klasse en/of religieuze achtergrond;
 cultuursensitief met het instrumentarium van het Vlaggensysteem te w erken;
 als professional cultuursensitief te zijn zonder uit te gaan van stereotype beelden over
religie, klasse en cultuur;
 dat culturele achtergrond op zich geen risicofactor is voor het meemaken van seksueel
grensoverschrijdend gedrag;
 welke factoren vanuit cultuur, religie en klasse de kwetsbaarheid op seksueel
grensoverschrijdend gedrag kunnen vergroten (bijvoorbeeld te w einig kennis, gebrek aan
experimenteerruimte, taboe op seksualiteit, strakke leefregels en stereotype opvattingen
door mannen en vrouwen)
 hoe je het gesprek aangaat met behulp van het Vlaggensysteem.
Na afloop van deze training:
 kun je omschrijven welke elementen onderdeel uitmaken van cultuur sensitief werken;
 besef je de impact van je eigen culturele, religieuze en klasse achtergrond op je handelen als
opvoeder en professional;
 weet je met welke risico- en beschermende factoren je rekening mee moet houden om
cultuursensitief te werken zoals het belang van eer, loyaliteitsgevoelens en strikte
opvoedingspatronen versus speelruimte op seksueel gebied;
 heb je zicht op de criteria die bij cultuur, religie en klasse een extra relevante rol spelen;
 vergroot je je kennis omtrent de richtlijnen voor handelen, aansluitend bij de behoeften van
deze doelgroep;
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heb je je gespreksvaardigheden aangescherpt door oefening van gesprekken over seksueel
gedrag in relatie tot cultuur, religie en klasse met kinderen/jongeren en ouders.

Werkvormen
Werkwijze:
 Eigen waarden en normenkom en aan bod door gerichte opdrachten en oefeningen op een
verdiepingsniveau vergeleken met de basistraining en de Train-de-trainer. De veiligheid in
degroep krijgt aandacht zodat we constructief kunnen werken.
 In deze training wordt daadwerkelijk (met een actrice) geoefend met het bespreken van
seks en intimiteit met kinderen, jongeren en hun ouders met een andere religieuze,
culturele of sociale achtergrond. We doen dit met behulp van de situaties die geschetst
worden op de tekeningen van Buiten de Lijnen en vooraf ingebrachte eigen casuïstiek.
Highlights:
Wat is er bijzonder aan Buiten de Lijnen met het oog op cultuursensitief werken?
 Oefening gericht op de impact van jouw culturele achtergrond op je handelen als opvoeder
en professional.
 Cultuur nader omschreven met aandacht voor culturele achtergrond, religie en klasse en
‘diversiteit binnen de diversiteit’
 Risico- en beschermende factoren waar je rekening mee moet houden om cultuursensitief
te werken zoals het belang van eer, loyaliteitsgevoelens en strikte opvoedingspatronen
versus speelruimte op seksueel gebied.
 Het beoordelen van seksueel gedrag van kinderen/jongeren vanuit het cultuur aspect met
behulp van de tekeningen: welke criteria zijn (extra) van belang, hoe gebruik je de
normatieve lijst?
 Extra observatie en richtvragen formuleren.
 Richtlijnen voor handelen formuleren op grond van de tekeningen.
 Aan de slag met de gespreksvoering met extra aandacht voor cultuursensitiviteit (met een
actrice).
 Inventarisatie van tips en trics voor de gespreksvoering.
Locaties
De training kan zowel op de locatie van Movisie als op de locatie van de zorg/welzijnsinstelling
worden verzorgd.
Studielast
12 uur
Duur
2 dagdelen van 6 uur
Kosten
650 euro
Toetsing
Alle deelnemers krijgen een certificaat
Evaluatie
Deze training is nieuw en daarom nog niet geëvalueerd.
Accreditatie
Accreditatie door Registerplein/SKJ in aanvraag
Contactpersoon
Kennislijn, Janine Willemsen of Pierre Schoonhoven
tel: 030-7892000
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DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING VAN GETRAUMATISEERDE VLUCHTELINGENKINDEREN
EN -GEZINNEN
Organisatie
RINO groep Utrecht
Regio
Landelijk, maar gevestigd in Utrecht
Naam scholing
Diagnostiek en behandeling van getraumatiseerde vluchtelingenkinderen en -gezinnen
Regio’s waarin deze scholing kan worden aangeboden
Utrecht
Doelgroep deelnemers
Gz-psycholoog BIG, Psychotherapeut BIG, Kinder- en jeugdpsycholoog NIP, NVO Orthopedagooggeneralist, Systeemtherapeut
Vereiste vooropleiding(en)
 WO
Cliëntendoelgroep
 GGZ-jeugd
Doelstellingen
Wat leer je:
- Je kunt adequaat een diagnostisch traject doorlopen aangaande een gevlucht kind en/of
gezin.
- Je bent op de hoogte van evidence based traumabehandelingen bij verschillende leeftijden.
- Je hebt kennis van effectieve therapeutische interventies voor vluchtelingenkinderen en gezinnen.
- Je kunt ouders bij de behandeling van de gevluchte kinderen betrekken en de behandeling
faseren.
- Je signaleert knelpunten en interfererende factoren in de behandeling en bent je bewust
van de invloed hiervan op het kind, gezin en jezelf als behandelaar.
- Je voelt je meer competent in de therapeutische relatie met vluchtelingen.
- Je kunt de veerkracht bij kinderen en gezinnen identificeren en versteken.
- Je leert omgaan met de machteloosheid en het gebrek aan perspectief bij een langdurige
asielprocedure.
Werkvormen
Colleges, rollenspellen, casuïstiek besprekingen.
Locaties
Deze scholing wordt alleen verzorgd op de locatie van de aanbieder.
Studielast
18 contact uren + 23 studie-uren
Duur
3 twee wekelijkse bijeenkomsten van 09.30 - 16.30 uur
Kosten
€825,Toetsing
Toetsing vindt schriftelijk plaats.
Evaluatie
De cursus wordt komend najaar voor het eerst aangeboden (2017)
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Accreditatie
Accreditaties w orden aangevraagd bij NIP/NVO en NVRG
Contactpersoon
Info-desk
Tel: 030-2308450
Overige opmerkingen
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EMPOWEREND WERKEN MET VLUCHTELINGEN
Organisatie
Movisie
Regio
Landelijk
Naam scholing
Empowerend werken met vluchtelingen
Regio’s waarin deze scholing kan worden aangeboden
Landelijk
Doelgroep deelnemers
 Professionals en vrijwilligers die werken met vluchtelingen (asielzoekers,
vergunninghouders).
Vereiste vooropleiding(en)
Voor deze training is geen vooropleiding vereist.
Cliëntendoelgroep
 Vluchtelingen
Doelstellingen
In deze training gaan we aan de slag met:
 Wat is je visie of de visie van je organisatie op de ondersteuning van deze groep?
 Wat is van belang voor de participatie van vluchtelingen en wat zijn werkzame elementen?
(Gebaseerd op inventarisatie Kennisplatform Integratie & Samenleving en Participatiewiel
Movisie).
 Wat is ‘Empowerend werken’? Welke ‘lagen’ zijn van belang?
 Hoe pak je dit tot nu toe aan?
 Wat werkt daarin?
 Wat is motiverende gespreksvoering en hoe kun je dit toepassen in jullie praktijk?
 Wat is van belang bij Intercultureel communiceren?
 Hoe kun je vanuit alle lagen empowerend werken?
Werkvormen
Voor een groot deel gaan we met de praktijk aan de slag. Hierdoor heb je na afloop tools in handen
om empowerend te werken met vluchtelingen.
Locaties
De training kan zowel op de locatie van Movisie als op de locatie van de zorg/welzijnsinstelling
worden verzorgd.
Studielast
6 uur
Duur
6 uur (in overleg), 2 dagdelen
Kosten
In overleg, op maat
Toetsing
Er vindt geen toetsing plaats.
Evaluatie
Deze training is niet geëvalueerd.

55

Accreditatie
Deze training is niet geaccrediteerd.
Contactpersoon
Kennislijn, Janine Willemsen of Pierre Schoonhoven
tel: 030-7892000
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KAST OP EEN KIER: ONDERSTEUNING VOOR BI-CULTURELE EN RELIGIEUZE LHBT’S
Organisatie
Movisie
Regio
Landelijk
Naam scholing
Kast op een kier: ondersteuning voor bi-culturele en religieuze LHBT’s
Regio’s waarin deze scholing kan worden aangeboden
Landelijk
Doelgroep deelnemers
Deze training is bedoeld voor professionals en vrijw illigers die (psychische, psychosociale en
praktische) ondersteuning bieden aan (kw tsbare) burgers.
Bijvoorbeeld: sociaal werkers, maatschappelijk werkers, generalisten, jeugdzorgmedewerkers,
schuldhulpverleners, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, praktijkondersteuners, medewerkers
van AMK en Steunpunt Huiselijk Geweld en casemanagers.
Vereiste vooropleiding(en)
Voor deze training is geen vooropleiding vereist.
Cliëntendoelgroep
 Kwetsbare (bi-culturele LHBT) burgers
Doelstellingen
Bij zogeheten bi-culturele en / of religieuze LHBT’s bestaat vaak een innerlijk conflict tussen hun
gevoel, hun geloof en hun loyaliteit naar hun sociale omgeving. Ze lopen daardoor risico op allerlei
problemen waaronder eergerelateerd geweld, suïcidaal gedrag, verslaving en financiële problemen.
Eindresultaat
Na deze training beschikt u over:
 inzicht in de problematiek waar bi-culturele en / of religieuze LHBT’s mee te maken kunnen
krijgen;
 vaardigheden voor het herkennen van de doelgroep en het bespreekbaar maken van
seksuele voorkeur en genderidentiteit met cliënten;
 praktische handvatten voor het ontwikkelen van een aanpak gericht op de ondersteuning
van bi-culturele en / of religieuze LHBT’s, het versterken van hun eigen kracht en het
bewaken van hun veiligheid.
Werkvormen
Locaties
De training kan zowel op de locatie van Movisie als op de locatie van de zorg/welzijnsinstelling
worden verzorgd.
Studielast
4 uur
Duur
1 dagdeel
Kosten
Op aanvraag, op maat
Toetsing
Er vindt geen toetsing plaats.
Evaluatie
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Deze training is geëvalueerd door middel van evaluatieverslagen, via partnerorganisatie.
Accreditatie
Deze training is niet geaccrediteerd.
Contactpersoon
Kennislijn, Janine Willemsen of Pierre Schoonhoven
tel: 030-7892000
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LIVE ONLINE LEREN TRAINING
RISICOJEUGD: STRAATCULTUUR EN SOCIAL MEDIA
Organisatie
De gratis LOL-trainingen maken onderdeel uit van het ZonMw -project LOL in cultuursensitief
werken met 3 Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd.
Tot eind 2017 kunnen er nog ca 200 jeugdhulp/zorg professionals uit de wijkteams en
wijknetwerken gratis worden getraind.
Regio
o.a. regio Arnhem/Nijmegen
Naam scholing
Live Online Leren (LOL-)Training in cultuursensitief werken en communiceren en vroegsignalering
ggz- en lvb-problematiek bij migrantenjeugd
Regio’s waarin deze scholing kan worden aangeboden
Thuis of op de werkplaats online te volgen
Doelgroep deelnemers
 Uitvoerend niveau
Vereiste vooropleiding(en)
Vereiste is in principe dat je de basis LOL training hebt gevolgd. Het gaat om een verdiepende sessie
ontwikkeld door Lectoraat Aanpak Jeugdcriminaliteit van Hogeschool Leiden.
Cliëntendoelgroep
 GGZ-jeugd
 LVB
 VB
 Welzijn
De training is geschikt voor alle professionals die te maken hebben met risicojeugd
Doelstellingen
Na afloop van deze training:
4. Is de deelnemer bewust van belang van kennis over straatcultuur (on- en offline) en van de
valkuilen bij het toepassen van deze kennis (vooroordelen)
5. Weet de deelnemer voldoende van straatcultuur in de publieke ruimte en op social media
om zorgwekkende signalen tijdig te signaleren.
6. Kan de deelnemer zorgwekkende signalen opmerken, duiden door meer informatie in te
winnen en te valideren, en handelen door de juiste partners in te schakelen.
Werkvormen
 PPT
 straattaal quiz
 game met verschillende handelingsscenario's aan de hand van 2 casussen (1 over
straatcultuur en 1 over social media)
 discussie/chatfunctie
 film met inbreng ervaringsdeskundigheid
Locaties
Live online + e-learning
Studielast
Ca. 3-4 uur.
Duur
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1 x 1,5 uur + voor- en nabereiding opdrachten
Kosten
Voorlopig kan de training nog gratis worden aangeboden.
Toetsing
Toetsing vindt plaats door een online voor- en nameting.
Evaluatie
De evaluatie van deze training loopt nog door
Accreditatie
Accreditatie door verschillende beroepsgroepen, aanvraag loopt nog.
Contactpersoon
Mevr. Kristel Logghe
Tel: 06 23753471
k.logghe@multivation.nl
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LIVE ONLINE LEREN TRAINING
RISICOJEUGD: MULTI PROBLEM GEZINNEN
Organisatie
De gratis LOL-trainingen maken onderdeel uit van het ZonMw -project LOL in cultuursensitief
werken met 3 Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd.
Tot eind 2017 kunnen er nog ca 200 jeugdhulp/zorg professionals uit de wijkteams en
wijknetwerken gratis worden getraind.
Regio
o.a. regio Arnhem/Nijmegen
Naam scholing
Live Online Leren (LOL-)Training in cultuursensitief werken en communiceren en vroegsignalering
ggz- en lvb-problematiek bij migrantenjeugd
Regio’s waarin deze scholing kan worden aangeboden
Thuis of op de werkplaats online te volgen
Doelgroep deelnemers
 Uitvoerend niveau
Vereiste vooropleiding(en)
Bij voorkeur de LOL basistraining gevolgd
Cliëntendoelgroep
 GGZ-jeugd
 LVB
 VB
 Welzijn
De training is geschikt voor alle professionals die te maken hebben met multi problem gezinnen,
maar met name gericht op wijkteam professionals.
Doelstellingen
1. Signaleren en wegen van die signalen in het licht van triage (hoe ernstig en acuut is de
situatie) en taxatie (welke signalen zijn er, welke signalen zijn met name risico verhogend in
dit gezin en welke kansen en mogelijkheden zijn er in dit gezin).
2. Binnenkomen, aansluiten en motiveren. Dubbele uitdaging in zorg mijden en wantrouwen
(migrant + MPG)
3. Prioriteren en vorm geven van de zorg in dialoog met het gezin.
Werkvormen
 Format EARL-PC invullen aan hand van casus (voorbereidingsopdracht), bespreken tijdens
LOL sessie (met docent + max 7 mede cursisten)
 MPG-richtlijn bespreken (save en veilig thuis: wanneer inschakelen?)
 Filmpjes (met ervaringsdeskundigheid), discussie aan hand van stellingen
Locaties
Live online
Studielast
Ca. 4-5 uur.
Duur
1 x 1,5 uur online sessie + voorbereiding en nabereidingsopdrachten
Kosten
Voorlopig kan de training nog gratis worden aangeboden.
Toetsing
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Toetsing vindt online plaats.
Evaluatie
De evaluatie van deze training loopt nog door
Accreditatie
Accreditatie aangevraagd bij verschillende beroepsgroepen, aanvraag loopt nog.
Contactpersoon
Mevr. Kristel Logghe
Tel: 06 23753471
k.logghe@multivation.nl
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6. Overig
MOREEL BERAAD. REFLECTIE OP EIGEN HANDELEN BIJ (ETHISCHE) DILEMMA’S
Organisatie
RINO groep Utrecht
Regio
Landelijk, maar gevestigd in Utrecht
Naam scholing
Veel culturen, één zorg
Regio’s waarin deze scholing kan worden aangeboden
Utrecht
Doelgroep deelnemers
 Uitvoerend niveau
Vereiste vooropleiding(en)
 WO
Cliëntendoelgroep
 GGZ-volwassenen
Doelstellingen
Ethische dilemma's horen bij het werken als hulpverlener. In deze cursus leer je ze herkennen en
samen onderzoeken in een moreel beraad. Dat doe je volgens de methode van de socratische
dialoog: vragen, luisteren en inleven. Met deze kennis en vaardigheden kun je een w aardevolle
bijdrage leveren aan het bespreken van morele dilemma’s in jouw team. Je leert ethische dilemma’s
te herkennen en te verwoorden. Je leert methodisch met morele vraagstukken om te gaan.
Hierdoor versterk je je morele sensibiliteit en je professionaliteit. Je maakt je ook een
dialooghouding eigen: vragen, luisteren en inleven. De cursus geeft een aanzet om zelf een moreel
beraad te begeleiden. Na deze cursus kun je zelfstandig een aantal principes, zoals de
dialoogvoering, in je team of casusbesprekingen toepassen. Onder begeleiding van een erkende
gespreksleider kun je moreel beraden uitvoeren.
Werkvormen
Theorie overdracht, rollenspel, casuïstiek bespreking.
Locaties
Deze scholing wordt alleen verzorgd op de locatie van de zorg/welzijnsinstelling.
Studielast
20 uur
Duur
3 lesdagen, kunnen in overleg met docenten en instelling worden bepaald..
Kosten
Hangt af van aantal deelnemers en wensen klant.
Toetsing
Er vindt geen toetsing plaats.
Evaluatie
Deze training is niet geëvalueerd.
Accreditatie
Accreditaties kunnen worden aangevraagd, afgestemd op de doelgroep.
Contactpersoon
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Info-desk
Tel: 030-2308450
Overige opmerkingen
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TRAINING VRIJWILLIGERSACADEMIE
Organisatie
Het Inter-Lokaal
Regio
Nijmegen
Naam scholing
Interculturele gespreksvoering
Regio’s waarin deze scholing kan worden aangeboden
 Nijmegen
Doelgroep deelnemers
 Ondersteunde diensten
 Vrijwilligers
Vereiste vooropleiding(en)
Voor deze training is geen vooropleiding vereist
Cliëntendoelgroep
 Welzijn
Deze training is bedoeld voor vrijwilligers die werken met mensen in de wijken.
Doelstellingen
 Eerste kennismaking met interculturele gesprekvoering
 bewustworden van eigen beelden
 Perspectiefwisseling
Werkvormen
Interactief en op maat gemaakt
Locaties
Deze training kan zowel bij het Inter-Lokaal als op de locatie van de zorg/welzijnsinstelling worden
verzorgd.
Studielast
3 uur
Duur
1 bijeenkomst van 3 uur, voor 12 personen door 2 trainers
Kosten
€500,Toetsing
Er vindt geen toetsing plaats aan het einde van deze scholing.
Evaluatie
vrijw illigers zijn enthousiast en vragen opnieuw deze training. Wordt nu aangeboden aan de
vrijwilligersacademie in Nijmegen
Accreditatie
Deze training is niet geaccrediteerd.
Contactpersoon
Gerry Eikelberg
Tel: 06-24423830
www.inter-lokaal.nl
Overige opmerkingen
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