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Project acroniem: REACH OUT  

Project nummer: 856864 

  
 

 

Gendergerelateerd geweld, vrouwelijke genitale verminking & 

gedwongen huwelijk 

 

 

 

Tijdstip  

Woensdag 28 april 2021 van 9u - 12u  

 

Docent  

Katrien de Koster (Coördinatrice Helpdesk Vlaanderen GAMS vzw)   

 

Omschrijving  

Wil je graag meer weten over de verschillende vormen van gendergerelateerd geweld en waarom sommige 

personen hier kwetsbaarder voor zijn? Voel je je onzeker in het herkennen van signalen van een gedwongen 

huwelijk? Weet je niet goed hoe een gesprek te starten bij een vermoeden van vrouwelijke genitale verminking? In 

deze onlinevorming krijg je onder andere informatie over:  

- Gendergerelateerd geweld als overkoepelende term  

- Het belang van een intersectionele benadering van gendergerelateerd geweld  

- Een introductie op de problematiek van gedwongen huwelijken (op basis van de ervaringen van GAMS)  

- Redenen, prevalentie en gevolgen van vrouwelijke genitale verminking  

 Wetgeving in België  

 Identificeren van overlevenden van vrouwelijke genitale verminking 

 

Aantal toegelaten deelnemers 

Geen maximumaantal 

 

Inschrijving 

https://forms.gle/2LBQV4izXoYZomXRA 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/2LBQV4izXoYZomXRA
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Project acroniem: REACH OUT  

Project nummer: 856864 

  
 

 

Secundaire traumatisering 

 

 

Tijdstip  

- Deel 1: Dinsdag 4 mei 2021 van 13u - 16u  
 

Het is sterk aangewezen om beide delen te volgen 

- Deel 2: Donderdag 6 mei 2021 van 13u - 16u 

 

Docent  

Tine Daeseleire (psychologe en zaakvoerder The Human Link)  

  

Omschrijving   

Werk je met verzoekers om internationale bescherming, personen zonder wettig verblijf en / of vluchtelingen? Word 

je soms geconfronteerd met schokkende verhalen van cliënten? Blijven gebeurtenissen soms lang nazinderen en 

weet je niet goed hoe je deze kan loslaten? Heb je nood aan praktische tools om een balans te vinden tussen 

betrokkenheid en afstand? In deze tweedelige onlinevorming krijg je informatie over:  

Deel 1  

- Secundaire traumatisering versus burn-out  

- Herkennen van signalen en coping strategieën  

- Buffers creëren tegenover emotionele belasting  

Deel 2  

Aanleren van belangrijkste tools ter preventie van secundaire traumatisering  

- Onderscheid tussen beeld en woord 

- Omgaan met eigen gevoelens 

- Tools voor teams ter bevordering van en vermindering van secundaire traumatisering 

- Inschatting van aandacht aan zelfzorg en cliëntenzorg 

 

Aantal toegelaten deelnemers 

Geen maximumaantal 

 

Inschrijving 

https://forms.gle/PMvivHVepSDyWY3L9  

 

 

https://forms.gle/PMvivHVepSDyWY3L9
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Project acroniem: REACH OUT  

Project nummer: 856864 

  
 

 

Vreemdelingenrecht 

 

 

Tijdstip   

- Deel 1: Dinsdag 11 mei 2021 van 9u – 12u 
 

Het is sterk aangewezen om beide delen te volgen 

- Deel 2: Dinsdag 18 mei 2021 van 8u – 12u 

 

Docent  

Medewerkers van Atlas, Integratie & Inburgering 

 

Omschrijving   

Werk je met verzoekers om internationale bescherming, personen zonder wettig verblijf en / of vluchtelingen? 

Bots jij ook steeds op de complexe materie van het vreemdelingenrecht? Is het je onduidelijk welke rechten ze in 

theorie hebben en hoe deze in de praktijk worden geïmplementeerd? 

In deze tweedelige onlinevorming krijg je informatie over:  

- Inleiding tot het vreemdelingenrecht   

- Verschillende verblijfsstatussen en -kaarten 

- Welke rechten voor mensen in precair verblijf?   

  

Theorie zal steeds worden afgewisseld met oefeningen.  

 

 
Aantal toegelaten deelnemers 

Geen maximumaantal 

 

 

Inschrijving 

https://forms.gle/Q5Gy39A3NwZBXLVV7 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/Q5Gy39A3NwZBXLVV7
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Project acroniem: REACH OUT  

Project nummer: 856864 

  
 

 

Mensenhandel 

 

 

Tijdstip   

Donderdag 27 mei 2021 van 14u - 17u  

 

Docent  

Anthony Verhasselt (Teamverantwoordelijke Payoke)  

 

Omschrijving   

Wil je graag meer weten over mensenhandel? Voel je je onzeker in het herkennen van signalen van 

mensenhandel en het doorverwijzen naar de betrokken diensten? In deze onlinevorming krijg je onder 

andere informatie over:   

- Verschil tussen mensenhandel en mensensmokkel   

- Verschillende vormen van mensenhandel   

- Indicatoren om overlevenden van mensenhandel te identificeren   

- De procedure voor overlevenden van mensenhandel in het Belgische model   

- Rol van betrokken diensten en hun aanmeldingscriteria  

 

Aantal toegelaten deelnemers 

Geen maximumaantal 

 

 

Inschrijving 

https://forms.gle/mrXRafn9wQmvmSby5 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/mrXRafn9wQmvmSby5
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Project acroniem: REACH OUT  

Project nummer: 856864 

  
 

 

Seksueel geweld 

 

 

Tijdstip   

Vrijdag 28 mei 2021 van 14u - 16u   

 

Docent   

Prof. Dr. Ines Keygnaert (Team Leader Gender & Violence Team, Coordinator Belgian study SACCs & Chatline 

sexual violence, Coordinator UN-MENAMAIS study, Coordinator INHeRE study)  

 

Omschrijving   

Wil je graag meer informatie over de verschillende vormen van seksueel geweld en hoe migratie personen hiervoor 

kwetsbaarder maakt? Heb je nood aan extra tools om op een correcte wijze in gesprek te gaan 

met overlevenden van seksueel geweld?  In deze onlinevorming krijg je onder andere informatie over:    

- De verschillende vormen van seksueel geweld   

- De risicofactoren voor blootstelling aan seksueel geweld    

- De impact van seksueel geweld (tijdens en na seksueel geweld)   

- De basisvaardigheden betreffende gespreksvoering omtrent seksueel geweld  

- Doorverwijzen naar passende diensten (o.a. Zorgcentrum na Seksueel Geweld UZA)  

 

Aantal toegelaten deelnemers 

Geen maximumaantal 

 

 

Inschrijving 

https://forms.gle/TWRFr1DHWBD3SnTG9  

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/TWRFr1DHWBD3SnTG9
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Project acroniem: REACH OUT  

Project nummer: 856864 

  
 

 

Intrafamiliaal geweld  

 

 

Tijdstip  

Donderdag 3 juni 2021 van 9u30 – 12u 

 

Docent  

Annelies van de Walle (Dienst Intrafamiliaal Geweld – CAW Antwerpen) 

Ellen Vercammen (Dienst Intrafamiliaal Geweld – CAW Antwerpen) 

 

Omschrijving  

Wil je meer weten over intrafamiliaal geweld (IFG) en hoe signalen te herkennen in praktijksituaties? Voel je je 

onzeker in de begeleiding van overlevenden van IFG en het doorverwijzen naar passende diensten? Weet je 

niet goed welke vragen je wel of niet kan stellen? In deze onlinevorming krijg je informatie over:  

- Intrafamiliaal geweld met een focus op partnergeweld 

- Verschillende gevaarsignalen en beschermende factoren van partnergeweld herkennen in praktijksituaties 

- Basisvaardigheden betreffende gespreksvoering aan de hand van casussen 

- Doorverwijzing naar passende diensten 

 

Aantal toegelaten deelnemers 

Geen maximumaantal 

 

Inschrijving 
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Project acroniem: REACH OUT  

Project nummer: 856864 

  
 

 

Cultuursensitieve zorg en communicatie 

 

 

Tijdstip   

Dinsdag 8 juni 2021 van 10u - 12u  

 

Docent   

Birsen Taspinar (Psychologe & systeemtherapeute)  

 

Omschrijving   

Werk jij regelmatig samen met personen met een migratie achtergrond? Ben je geïnteresseerd in de impact van 

cultuur, migratie, identiteit en migratiestress op een individu? Heb je nood aan extra handvaten omtrent 

cultuursensitief handelen en de mogelijke valkuilen? In deze onlinevorming krijg je onder andere informatie over:   

- Het belang van een transculturele houding en interculturele communicatie aan de hand van het 

Topoimodel    

- Diversiteitsbewuste gesprekstechnieken: “Niet culturen maar mensen ontmoeten elkaar”  

 

Aantal toegelaten deelnemers 

Geen maximumaantal 

 

Inschrijving 

https://forms.gle/N8sBhX9YameigoBx6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/N8sBhX9YameigoBx6
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Project acroniem: REACH OUT  

Project nummer: 856864 

  
 

 

Genderinclusieve communicatie 

 

 

Tijdstip   

Donderdag 10 juni 2021 van 13u - 16u  

 

Docent   

Carla Havermans (trainer KLIQ vzw) 

 

Omschrijving   

Heb je nood aan verduidelijking omtrent seksuele en genderdiversiteit? Wil je graag weten wat genderinclusieve 

en-neutrale communicatie inhoudt en hoe je dit in de praktijk kan toepassen? In deze onlinevorming krijg je onder 

andere informatie over:  

- Genderdiversiteit en seksuele diversiteit  

- Geweld tegen LGBTQIA+ vluchtelingen, verzoekers voor internationale bescherming en personen 

zonder wettig verblijf en de gevolgen van victimisering  

- Praktische tools om genderinclusieve communicatie toe te passen aan de hand van concrete 

voorbeelden en good practices  

- Herkennen en bestrijden van vooroordelen en andere vormen van discriminatie bij jezelf en anderen  
 

Aantal deelnemers  

Maximum 25 personen  

 

Inschrijving 

https://forms.gle/Sh1MPgSjcmBvgX8L9  

https://forms.gle/Sh1MPgSjcmBvgX8L9

