Nieuwsbrief juni
2019
Beste lezer,
Hierbij ontvangt u een nieuwsbrief van het Netwerk Cultuursensitief werken. Met daarin een update
vanuit de kerngroep, aankondigingen van bijeenkomsten in de regio Nijmegen en relevante informatie
over onder andere trainingen cultuursensitief werken.
Nieuws vanuit het Netwerk: nieuwe abonnementen
De afgelopen periode zijn we bezig geweest om organisaties te benaderen met de vraag om een
abonnement te overwegen op de diensten van het netwerk. Een basisabonnement biedt professionals
de gelegenheid om 10 consulten (à 1 uur) van een expert van het Netwerk Cultuursensitief Werken aan
te vragen. Medewerkers van organisaties met een abonnement kunnen daarnaast deelnemen aan
expertmeetings en netwerkbijeenkomsten. In overleg krijgen abonnementhouders tevens de
beschikking over cultuursensitieve methodieken/ instrumenten. Zie meer informatie op onze website.
In de afgelopen periode zijn de volgende organisaties aangesloten bij het netwerk: Entréa-Lindenhout,
GGD Gelderland Zuid, Pluryn, Unik, Sterker sociaal werk, ROC Nijmegen en Onder de Bomen. Met
s Heerenloo, Ribw Nijmegen Rivierenland en Iriszorg zijn we in gesprek over een abonnement op onze
diensten. We zijn verheugd met de nieuwe abonnementhouders, waardoor het netwerk verder kan
groeien en activiteiten kan organiseren. Overweegt u ook een abonnement? Neem dan gerust even
contact met ons op via info@cultuursensitiefwerken.nl
Diplomering Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAGV)
Op 26 juni aanstaande ontvangt een groep professionals van Lindenhout/Yoin het diploma IAG-V. Op
prijzenswaardig initiatief van Lindenhout/Yoin heeft de HAN deze post HBO opleiding Intensieve
Ambulante Gezinsbehandeling voor Vluchtelingen en andere migrantgezinnen ontwikkeld en uitgevoerd
in samenwerking met het Netwerk Cultuursensitief Werken.
Save the date: Netwerk met Smaak 4 juli 2019
Op 4 juli organiseren we weer een Live bijeenkomst NETWERK MET SMAAK, Van 15.30 uur tot 18.00 uur
In Diaconie De Haard, Groenestraat 170, Nijmegen. De vorige bijeenkomst in ’t Hert was een succes. We
verwachten jullie weer te verwennen met inspirerende bijdragen en lekker hapjes. Zet hem vast in je
agenda.
Oproep: volg de introductie workshops van het Netwerk!
Het Netwerk Cultuursensitief Werken organiseert voor haar leden regelmatig introductie workshops
voor leden die zich actief willen inzetten als consultant. Van enkele deelnemers hoorden we terug dat
hun deelname aan de workshops ze in staat stelden om op een praktische manier kennis te maken met
de werkwijze van het Netwerk. Enkele quotes:
“Door middel van simulaties die we ontlenen aan vragen die bij het Netwerk binnen komen, krijg je zicht
op de problematiek waarmee professionals kampen die een beroep doen op de expertise van het
Netwerk. We bespreken en oefenen met elkaar hoe we zoveel mogelijk effect kunnen bereiken met een

advies of interventie. Mensen die zich actief willen inzetten als consulent/expert raad ik nadrukkelijk aan
om deze workshops te volgen. Anderen kunnen zich verder verdiepen of via de training duidelijker zicht
krijgen op wat verwacht wordt, zodat ze gefundeerder kunnen adviseren en besluiten nemen.”
“Ook ik kijk met veel voldoening terug op de afgelopen 3 workshops. Het was inspirerend en
interessant.”
“Ik wil Mariet en Joseph bedanken voor de voorbereiding, de uitvoering en de goede facilitering (fijne
ruimte, wat te eten en te drinken; mails ter herinnering etc.).”
“De andere deelnemers wil ik bedanken voor jullie open houding, voor het delen van jullie deskundigheid
en voor het bijdragen aan een fijne, veilige groepssfeer. Het voelde als een groep collega's die zich
inzetten voor een gezamenlijk doel. Fijn jullie beter te hebben leren kennen!”
 Wil je je ook actief inzetten voor het Netwerk? Stuur een mailtje naar Mariet:
info@cultuursensitiefwerken.nl

Overig Nieuws: Handreiking Cultuursensitief Werken van de VNG
Het Netwerk heeft actief bijgedragen aan de totstandkoming van de Handreiking die de Vereniging
Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft gepubliceerd. Klik hier voor de tekst van deze handreiking.
Live Online Learning (LOL)
Met Live Online Learning kunnen professionals
zich (blijven) ontwikkelen door het volgen van
live online cursussen, gegeven door experts
uit de praktijk. Professionals kunnen gebruik
maken van het LOL aanbod van
Study2go/Zonmw. Op dit moment zijn de
cursussen ‘Cultuursensitief werken en
vroegsignalering LVB- en GGZ-problematiek bij
migrantenjeugd’
en
‘Omgaan
met
multiproblem gezinnen’ te volgen. Kijk voor
meer informatie op de website van Study2go.

Pharos Online workshops ‘werken met mensen met een vluchtelingenachtgrond’
Ook Pharos biedt professionals de gelegenheid om online te leren met vier (online) workshops met
filmpjes, verwerkingsopdrachten en quizvragen. Centraal staat een casus waarin een
zorgprofessional in gesprek is met een cliënt met een vluchtelingenachtergrond. Men leert op een
cultuursensitieve en persoonsgerichte manier gesprekken voeren. Thema’s: elkaar echt begrijpen,
laaggeletterdheid, veerkracht en psychische gezondheid, opvoeding en jeugd, gevoelige
onderwerpen en ketensamenwerking.
Naast dit aanbod biedt Pharos ook nog trainingen aan op het gebied van communicatieve
vaardigheden: Competenties Communicatie. Vertrouwen opbouwen, vertrouwen in eigen handelen,
werken vanuit (veer)kracht van iemand met een vluchtelingenachtergrond en preventief handelen in
diverse situaties. Bij vragen kunt u contact opnemen met Anna de Haan
Vragen over de Nieuwsbrief? Of wilt u hem niet meer ontvangen?
Stuur een mailtje naar info@netwerkcultuursensitiefweken.nl En/of kijk even op de website:
www.netwerkcultuursensitiefwerken.nl

