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Cultuursensitief

Werken

 - training

Het doel van deze training is om jou kennis en tools aan te reiken waarmee je de
dienstverlening aan vluchtelingen nog beter kunt laten aansluiten en daarmee meer effect
teweegbrengt. Je volgt deze training omdat je (als medewerker van de gemeente, een sociaal
welzijns- of zorgorganisatie, onderwijsinstelling of werkbedrijf) wilt weten hoe je gevoelige
onderwerpen bespreekt met iemand met een andere culturele achtergrond, hoe je zorgt voor
meer wederzijds begrip of hoe jij je ondersteunende rol kunt combineren met je meer
dwingende rol. 

RESULTAAT Om jou als deelnemer meer

houvast en tools te geven in het

interculturele contact, wordt in deze

praktische en interactieve training

ingegaan op culturele verschillen, de

invloed daarvan op de praktijk en hoe je

deze verschillen kunt herkennen en

overbruggen. De trainers combineren

informatie over culturele achtergronden

met oefeningen zodat je aan het einde van

de training weet welke tool je wanneer kunt

inzetten.

 

HOE In drie dagdelen nemen twee trainers

je mee in een programma waarbij theorie

en praktijk elkaar afwisselen. De trainer

behandelt de centrale waarden binnen

diverse culturen zodat je inzicht krijgt in de

culturele bagage en codes van jouzelf en

van anderen. Je leert welk effect dit heeft

op het waarnemen, denken en handelen

vanuit diverse achtergronden. De trainers

gebruiken casuïstiek en voorbeelden uit de

praktijk. De eerste trainingsdag bestaat uit

2 dagdelen en de tweede dag volgt na

ongeveer 1 maand. Zo heb je voldoende

mogelijkheid om met het geleerde uit dag 1

aan de slag te gaan. 

 

WAT komt er in de training Cultuursensitief

Werken aan bod:

1.Wat is cultuur?

2.Achtergrondinformatie over culturele

verschillen, gericht op de cliëntengroep

waar je mee werkt

3.Culturele programmering

4.Culturele ruis in de communicatie

5.Effectieve communicatievoorwaarden

en, bij jouw rol passende, tools

6. Interculturele sensitiviteit als

groeiproces

7.De invloed van “IK en WIJ”cultuur op de

communicatie

En natuurlijk is er ruimte voor reflectie,

vragen, extra praktijkvoorbeelden en gaan

we zien wat er gebeurt als we het geleerde

in de praktijk brengen.

De training Cultuursensitief Werken

heeft impact op de manier waarop jij werkt

met statushouders en asielzoekers. Je zult

na deze training merken dat je sneller een

vertrouwensband opbouwt en dat de

samenwerking constructiever verloopt.

VluchtelingenWerk heeft niet alleen kennis

en ervaring in cultuursensitief werken,

maar ook op het gebied van

maatschappelijke begeleiding,

arbeidsparticipatie, juridische

ondersteuning en de inburgering en

integratie van de statushouder.

De meerwaarde van onze trainers zit hem

in dit brede kennispalet en natuurlijk in

hun culturele diversiteit.
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