“Radicalisering”: een complex verhaal
Tweedaagse vorming voor de IJH
Dag 1: “Radicalisering”, hoezo?
We belichten het belang van cultuursensitieve zorg in een superdiverse samenleving en gaan dieper in
op een aantal thema’s die worden gelinkt aan “radicalisering”: identiteitsontwikkeling, opgroeien en
opvoeden in een migratiecontext, beeldvorming, …
Programma:
9u15-9u30:
9u30-12u:
12u-13u:
13u-14u:

Onthaal
‘Radicalisering’: een complex verhaal (OTA)
Broodjeslunch
‘Identiteit’ en ‘radicalisering’, een beschouwing vanuit het sektarisch denken
(SAS)
14u-16u: ‘Identiteitsontwikkeling’ binnen een migratiecontext (verschillende sprekers,
afhankelijk van de data)

Dag 2: “Radicalisering”, wat nu?
We gaan samen op zoek naar mogelijke antwoorden van de hulpverlening als tegenverhaal. We staan
daarbij niet alleen stil bij de specifieke uitdagingen die verbonden zijn aan het thema maar ook bij wat
de hulpverlening al in handen heeft op dit moment.
Programma:
9u15-9u30:
9u30-12u:
12u-13u:
13u-15u:

Onthaal
‘Radicalisering’: een nieuwe uitdaging voor de hulpverlening?
Broodjeslunch
Workshop 1: ‘Hoe normaal is ‘radicaal’? Handvaten voor een dialoog’: hoe
kunnen we in gesprek gaan met jongeren en hun context rond interculturele en
levensbeschouwelijke thema’s? (Democratische Dialoog)
OF
Workshop 2: ‘Interculturalisering in praktijk’: vanuit de ervaringen binnen de
werking van De Touter, worden handvaten aangereikt om te werken rond
‘weerbaarheid’ van jongeren en hun gezin binnen een superdiverse samenleving,
maar ook van de organisatie. (De Touter)
15u-16u: Plenaire afronding door Bleri Lleshi, auteur van ‘Liefde in tijden van angst’.

De vormingen gaan door op de volgende data en locaties
- 21 en 22 april 2016 in Brussel (Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan35, Brussel)
- 28 en 29 april 2016 in Antwerpen (Anna Bijnsgebouw, Lange Kievitstraat 111-113, Antwerpen)
- 2 en 3 juni 2016 in Gent (Virginie Lovelinggebouw, Koningin Maria Hendrikaplein 70, Gent)
- 15 en 17 juni in Leuven (Dirk Boutsgebouw, Diestsepoort 6, Leuven)
Je kan je inschrijven via inschrijving@ota-vlaamsbrabant-brussel.be waarbij je de gewenste locatie
vermeldt in de titel van de mail en ons je naam, de naam van de organisatie en de keuze van de
workshop op dag 2 bezorgt. Het gaat telkens om groepen van 25 deelnemers, waardoor we slechts
twee deelnemers van eenzelfde organisatie kunnen inschrijven.
De vorming is gratis, de broodjeslunch wordt aangeboden.
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