NETWERK MET SMAAK
live bijeenkomst voor leden en geïnteresseerden
donderdag 11 november 2021

De Haard, Groenestraat 170, Nijmegen

I. Ontwikkelingen in het Netwerk
 Advies uitgebracht aan Karakter Academie t.b.v. een leertraject in ontwikkeling voor
sociotherapeuten Kind- en Jeugdpsychiatrie op Aruba, in de vorm van cultuursensitieve
aandachtspunten en tips.
 Tijdens de coronatijd van de afgelopen 1,5 jaar zijn veel geplande workshops en andere
activiteiten geannuleerd. Vanaf september trekt het weer aan. Nieuwe offertes lopen voor o.m.
ZZG, Procollege en ROC. De aanvraag van consulten is ook gestagneerd tijdens corona en loopt
nu weer goed.
 De samenwerking met Buurtteams Jeugd & Gezin is in gang gezet: voor 2022 wordt een
basisabonnement afgesloten.
 Project Eergerelateerd geweld van Veilig Thuis. We geven een voorlichtingsbijeenkomst aan
medewerkers van VT in december, over specifieke aandachtspunten bij EGG.
 Voor dit project heeft het netwerk ook gepleit om samen te werken met ervaringsdeskundigen.
Wij willen een aanbod doen om een kleine groep vrouwen te trainen om hun ervaring
professioneel in te kunnen zetten t.b.v. de deskundigheidsbevordering van professionals (van VT
en ketenpartners) als zij met EGG te maken krijgen. De training zal 6 tot 8 dagdelen omvatten
met tussenpozen van 2 tot 3 weken. Fatma vraagt de aanwezigen om mogelijk gegadigden voor
deze training te melden via een mailtje aan Mariet.

Hoofdstuk: Fout! Geen tekst met de opgegeven stijl in het document.

Met welk doel?
 Op de eerste plaats willen we elkaar ontmoeten, dat was zo lang niet mogelijk. (Zij aan Zij zal
lekkere hapjes verzorgen.)
 We willen jullie informeren over recente activiteiten van het Netwerk en horen van jullie
bezigheden op cultuursensitief gebied.
 Ook willen we het hebben over de transitie naar Buurtteams en hoe we er samen aan kunnen
bijdragen dat zorg, hulpverlening en onderwijs inclusiever worden.
VERSLAG
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II. Rondje uitwisseling van cultuursensitieve activiteiten.
- Taouss en Rose vertellen over de door Taouss opgerichte Vrouwengroep van Bindkracht10.
Meer dan 90 vrouwen zijn lid. De bijeenkomsten worden druk bezocht en men is er heel
enthousiast over. Onlangs was er een bijeenkomst over het bespreken van taboe onderwerpen,
in bijzijn van Veilig Thuis en Movisie en Anke van Diepenbeek van de gemeente. Mogelijk zijn er
in deze groep vrouwen te vinden die mee willen doen aan de training tot ervaringsdeskundige
EGG. Taouss en/of Rose zullen hiernaar vertrouwelijk informeren.
Ook is een mannengroep gestart, in de avonduren.

-

Nora en Keen vertellen over de overstap naar Buurtteams Jeugd & Gezin. De toegankelijkheid
en herkenbarheid voor migranten is beperkt, vinden zij. Zij pleiten voor een betere
toegankelijkheid van cliënten met migratie achtergrond. Via de website en schriftelijk pr
materiaal zouden deze cliënten ook de weg moeten kunnen vinden naar hulp.
Rose vertelt op verzoek over een casus die zij vanuit het Netwerk CW heeft opgepakt.
Gunay brengt ook een casus in, die we tegen het licht houden.
Sema meldt twee vacatures bij het Time Out Huis: een voor pedagogisch medewerker en een
voor huishoudelijk medewerker.
Carlien de Witte is ouderenadviseur (bij Langer Thuis/Sterker). De ouderenadviseurs mogen na
de transitie naar Buurtteams Volwassenen zelf geen begeleiding meer geven, wel adviseren en
informeren. Carlien heeft veel zorgen over migrantenouderen.

III. Transitie naar Buurtteams Volwassenen.
Breed Basisteam Zuid heeft ons Netwerk benaderd over dilemma’s in de samenwerking met
zorgorganisaties die cultuursensitief werken en vooral cliënten met migratie achtergrond hebben. Na
een enthousiast overleg is besloten om gezamenlijk een bijeenkomst te organiseren ter voorbereiding
van de transitie naar de nieuwe werkwijze van de Buurtteams Volwassenen en de daaraan gekoppelde
veranderende samenwerking met genoemde zorgorganisaties. Deze bijeenkomst zal eind november
plaatsvinden. Uitgenodigd worden de zorgorganisaties waarmee het vaakst gewerkt wordt, verder ook
Bindkracht10 (interculturele consulenten), het BBT Lindenholt, de gemeente en Incluzio.
In een spontaan opgekomen rollenspel (waarin we de toekomstige bijeenkomst simuleren) ervaren we
hoe lastig dit overleg zal zijn omdat er tegengestelde belangen spelen. De conclusie is dat we in elk geval
het gezamenlijk belang voorop moeten stellen en dat is kwalitatief goede (cultuursensitieve) zorg voor
de diversiteit aan zorgvragers.
Transitie naar Buurtteams: Welke zorgen zijn er? Wat kunnen we doen om het voor de cliënten zo goed
mogelijk te laten verlopen?
Cultuursensitieve tips die we inventariseren zijn:
-

De teams moeten zo divers mogelijk worden samengesteld.
Bij de overstap (van mensen die in zorg zijn via de WMO) naar de nieuwe zorgorganisatie is
maatwerk is van groot belang. Pas zo min mogelijk algemene maatregelen toe, maar bekijk elke
cliënt apart: Wat moet/kan er?
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Als een (nieuwe) cliënt niet geregistreerd wil worden, laat dat dan (soms) toe. Wanneer het
vertrouwen eenmaal gewonnen is, lost dit probleem zich meestal vanzelf op.
Denk na over: hoe groepen te bereiken? Benut zelforganisaties daarbij. Migrantcliënten willen
ruimte!
De gemeente zou een grote voorlichtingsbijeenkomst over de transitie kunnen organiseren, doe
dit samen met zelforganisaties en met tolken!

Met dank aan alle deelnemers voor hun betrokkenheid en waardevolle inbreng!

Hoofdstuk: Fout! Geen tekst met de opgegeven stijl in het document.

Zij aan Zij bedanken we voor de heerlijke hapjes!

Mariet Meurs, voorzitter Netwerk Cultuursensitief werken, 16-11-2021 www.netwerkcultuursensitiefwerken.nl

3

