Werkgroepen voor vluchtelingen
Werkgroep integratie
De werkgroep Integratie & Inburgering is opgestart om de werklast van de sociaal werkers te
verminderen en de vluchtelingen in Hoegaarden beter te ondersteunen. Het krachtgericht
groepswerk zorgt ervoor dat de deelnemers nieuwe inzichten en vaardigheden verwerven en
kunnen groeien.
Algemene doelstellingen groepswerking met vluchtelingen






Doorbreken van sociaal isolement en vormen van een sociaal groepsnetwerk
Aanpassen aan de nieuwe omgeving en het nieuwe levensperspectief
Vergroten van de weerbaarheid en sociale vaardigheden (empowering)
Ondersteunen om in moeilijke situaties vol te houden (coping)
Meebouwen aan een gastvrij en solidair Hoegaarden

Concrete aanpak
De sessies van de werkgroep vinden maandelijks plaats en maken deel uit van he
Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie. Praktische vragen en concrete
thema’s worden behandeld in de werkgroep: verzekeringen, afval, onderwijs, huren van een
woning, medische verzorging, vrijwilligerswerk, winkelen, … Tijdens de werkgroep worden
externe deskundigen uitgenodigd en is er steeds een tolk aanwezig
Wil u deelnemen aan de werkgroep?
Neem contact op met de verantwoordelijke LOI (Lokaal Opvang Initiatief)
Wat is het actieterrein van de werkgroep?
De werkgroep is gratis voor alle cliënten van OCMW Hoegaarden.

Werkgroep Nederlands oefenen
De werkgroep Nederlands oefenen is een werkgroep voor anderstalige cliënten van het
OCMW. Zij worden door vrijwilligers bijgestaan in het oefenen van onze taal
Concrete aanpak
-

-

De werkgroep is maandelijks, gedurende 1 uur, altijd op donderdagnamiddag
De deelnemers oefenen Nederlands in kleine groepjes afhankelijk van hun niveau
Het Nederlands oefenen gebeurt aan de hand van taalspelen, korte oefeningen en
gesprekken over verschillende thema’s zoals bijvoorbeeld: hobby’s, beroepen,
feestdagen, …
Er is altijd een tolk aanwezig voor extra ondersteuning

Wil u deelnemen aan de werkgroep?
Neem contact op met de verantwoordelijke project- en vrijwilligerswerking.
Wat is het actieterrein van de werkgroep?
De werkgroep is gratis voor alle cliënten van OCMW Hoegaarden.

Vrijwilligers helpen bij de werkgroepen met vluchtelingen
We zijn op zoek naar vrijwilligers die ons willen helpen. Heb je tijd en zin om op regelmatige
basis de groepswerking(en) te ondersteunen? Geef ons een seintje!

Vacature vrijwilligers werkgroepen vluchtelingen
Wat bieden we jou?
-

De kans om mee te bouwen aan een gastvrij Hoegaarden
Professionele en enthousiaste ondersteuning en aangepast lesmateriaal
Nieuwe informele contacten en boeiende vormingsmomenten;
Ervaringen die jezelf en anderen versterken en een fijne samenwerking
Je wordt begeleid door de vrijwilligersverantwoordelijke
Je wordt verzekerd tijdens je vrijwilligerswerk

Wat verwachten we van jou?
-

Je hebt een open en leervriendelijke houding
Je kan je op regelmatige basis vrij maken. Dag en uur worden in samenspraak
afgesproken op de vergadering die vooraf gaat aan de werkgroep om de
aanpak te bespreken en concrete afspraken te maken.
Je zet je actief in en werkt mee aan een grondige voorbereiding van de
ontmoetingsmomenten. Je brengt onderwerpen en sprekers aan.
Je begeleidt kleine groepen in eenvoudig Nederlands. Materiaal om thema’s en
taal Nederlands te oefenen wordt aan de vrijwilligers bezorgd en uitgelegd.
Je bent vlot in de omgang en kan conversaties gaande houden op het niveau
van de deelnemers. Steeds met veel geduld en simpele woordenschat.
Je hebt respect voor ieders cultuur
Je hebt respect voor je eigen grenzen

Interesse? Vragen?
Neem gerust contact met ons op. Wij spreken graag af voor een
kennismakingsgesprek !

Contact:
Verantwoordelijke LOI
Véronique
SERMON

Tel: 016 80 87 86

e-mail:
veronique.sermon@ocmwhoegaarden.be

Verantwoordelijke project- en vrijwilligerswerking:
An VAN ENDE

Tel: 016 80 87 83
GSM: 0474 10 29 52

e-mail: an.vanende@ocmwhoegaarden.be

