NIEUWSKRANT
editie juni 2019

Voorwoord:
Het eerste volledige werkjaar als coördinator van het
OBJ vzw zit erop. Even tijd nemen om terug te blikken,
tijd nemen om te overschouwen, tijd nemen om voor
te bereiden op wat volgt.
2018 stond in het teken van kennismaking met het
team, de vrijwilligers, met alle partners waar het OBJ
mee samenwerkt.
Er werd werk gemaakt van een vernieuwing van de
IT, van nieuwe huisvesting, en zelfs van een nieuw
bestuur en nieuwe voorzitter. Op inhoudelijk vlak
liggen er vele uitdagingen, er staan vernieuwingen
klaar betreffende de erkenning van de OTA diensten,
maar ook van een intenser samenwerken van de vier
OTA-teams.
Het was een hevig werkjaar, voor de medewerkers
soms wat chaotisch, verwarrend, met moeilijke
momenten, maar ook met nieuwe kansen, nieuw
aangeboord potentieel. Door lief en leed met elkaar
te delen en door het engagement van elke medewerker schrijven we aan een sterk verhaal. Hoe zorgen
we voor dialoog, wederzijds begrip, voor inzicht? Hoe
zorgen we ervoor dat iedereen gelijke kansen krijgt
om deel te nemen aan onze samenleving, hoe zorgen
we voor een toegankelijk hulpaanbod op maat van
de cliënt met een vraag? Hoe worden we bewust van
grote én kleine kwetsuren en hoe verzorgen we deze.
Het zijn vragen die ons dagelijks bezighouden.
Opgroeien doe je niet alleen, er is een veilige basis
nodig opdat je je vleugels kan uitslaan en de wereld
kan verkennen. Onderweg zijn er veel uitdagingen, obstakels, voor de één al meer als voor de ander. Samen
zijn we verantwoordelijk om vorm te geven aan onze
samenleving.
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De meeste interventie vragen kwamen uit 2018. Van
de 153 dossiers liepen er 44 uit vorige jaren door en
waren er 109 nieuwe dossiers.
109
20
6
10
2
2
3
1
153

De stijging van het aantal interventies en het aantal
nieuwe dossiers in 2018 is een opvallend gegeven. Het
kan verklaard worden doordat het team voltallig was,
maar ook door het soort vragen die ons bereikten. We
stellen vast dat de dossiers die komen uit de landen
van West Azië een grotere intensiteit vragen.

1.2 Cijfers nieuwe dossiers 2018

In totaal werden er 109 nieuwe dossiers opgestart
in 2018 (dit waren er 79 in 2017). Deze stijging heeft
vooral te maken met de stijgende vragen uit WestAzië. Deze dossiers vragen vaak een hogere intensiteit
aan interventies en in 50% werden onze vrijwilligers
hierbij betrokken.
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1.1 Cijfers adviserend en participatief consult

Volgens onze erkenning dienen we minimaal 100 dossiers participatief te ondersteunen.
In 2018 werden er 153 dossiers participatief ondersteund door het OTA Limburg.
Het totaal aantal interventies was 1012. Gemiddeld
zijn dit 6.6 interventies per dossier.
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Er werden 32 adviesvragen gesteld. 13 vragen kwamen rechtstreeks als adviesvraag binnen. De vraagstellers waren heel divers en kwamen vooral uit
andere sectoren. 10 vraagstellers kwamen uit een
gemeente, school, CLB, opvoedingswinkel. Vier vragen
betroffen jongeren met een Afghaanse herkomst. 19
adviesvragen werden geregistreerd binnen de lopende dossiers.
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De gemandateerde voorzieningen waren in 71 dossiers betrokken of waren de vraagsteller. Vanuit de
voorzieningen van de bijzondere jeugdzorg kwamen
er 34 vragen (20 residentieel en 14 ambulant). Slechts
4 dossiers werden ondersteund binnen de geestelijke
gezondheidszorg en 1 dossier vanuit het VAPH.

In 2018 gingen we van start met een gemeenschappelijk registratie instrument voor de 4 OTA’s. Gezien
dit een instrument is dat in de kinderschoenen staat
en dat er geleidelijk aan afspraken werden gemaakt,
of rubrieken werden aangevuld om het gebruiksvriendelijker te maken, wordt het duidelijk dat een handleiding een noodzaak wordt bij het invullen van het
instrument (zie planning 2019).
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(1) Indeling volgens jaarverslag Myria: http://www.myria.be/files/Hoofdstuk_2.pdf
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Waar gebeurde de ondersteuning?
51% van de interventies gebeurden aan huis, 39 %
vonden plaats op een dienst, 6,8% was netwerk overleg, 1,8% dossierbesprekingen/vraagverheldering en
een restcategorie onbekend.

1 Inhoudelijke
Kerncijfers 2018

Het is een krachtig signaal dat het OBJ aantoont cultuur sensitief te ondersteunen bij een groeiende zéér
diverse cliëntengroep
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De diverse herkomstlanden van de cliënten van de
hulpvragers vertellen iets meer over de complexiteit
en de superdiverse samenleving waarin we wonen.
We registreerden 29 diverse landen(1). De grote diversiteit uit zich ook in de verschillende talengroepen
(32). Opvallend blijft de stijging van het aantal ondersteuningsvragen voor cliënten uit West Azië (13.8%):
Afghanistan, Syrië, India, Irak en Pakistan. Uit Europa
komen er 23.8 % gezinnen en uit Europa (niet EU) is
dit 38.5 %. De ondersteuningsdossiers van gezinnen
met een Turkse (n= 33) of Marokkaanse (n=13) origine
scoren traditioneel het hoogst, hoewel ze in aantal
afnemen.
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1.3 Cijfers projectwerking

7 adviesvragen werden beantwoord. 6 situaties betreffen het thema vluchtelingen.
16 dossiers werden ondersteund binnen het project
‘Cultuursensitief vormen en sensibiliseren ter ondersteuning van de impact van de vluchtelingencrisis en
radicalisering op de integrale jeugdhulp’. Dit betrof 13
vluchtelingendossiers en 3 dossiers waar sprake was
van verontrusting i.v.m. radicalisering.
6 vormingen en 4 team coachings gebeurden.
Meer informatie zie het eindrapport 2018.

1.4 Coaching en vormingsvragen

Om onze opdracht tot een goed resultaat te brengen
zetten we in 2018 in op vorming. Zowel binnen het
project, als binnen de algemene werking worden kennis en vaardigheden aangescherpt.
Een paar voorbeelden van gevolgde vorming: taal
geven aan verontrustende situaties, driedaagse contextuele en 5 daagse geweldloos verzet, de methodiek
Trenziria, TOPOI, Superdiversiteit, …
Bovendien zetten de OTA’s in op gezamenlijke vorming Train the Trainer, een ondersteuning bij het
ontwikkelen van eigen vormingspakketten. Ook de
2 IPO vergaderingen zorgen voor afstemming tussen
alle OTA medewerkers (één thema was evaluatie van
het registratie instrument, op de andere vergadering
werd de workshop cultuursensitief werken van het
OBJ voorgesteld met de vraag naar feedback van de
collega’s.
Bijgevolg ontwikkelde OBJ vzw:
- een workshop rond cultuursensitief werken, met
de ontwikkeling van een checklist cultuursensitief
hulpverlenen
- een workshop met informatie over de Irakese en
Afghaanse cultuur
- een workshop rond radicalisering
Op 28/11/2018 organiseerde het OBJ vzw een studiedag Kracht om samen bruggen te bouwen. Hier werd
de workshop cultuursensitief werken voor het eerst,
tijdens 3 sessies uitgevoerd. Op 13/12/2018 werd de
workshop gegeven binnen een studiedag van Internationaal Comité in Antwerpen.
De workshop werken met vluchtelingen uit Irak en
Afghanistan werd eveneens in drie sessies gegeven op
de studiedag van 28/11/2018.

Cultuursensitief, of
cultuurgevoelig hulpverlenen.

1. Medewerkers cijfers:
Professioneel: aantal VTE 4.75
(bestaande uit 3.61 reguliere middelen;
.80 project en .34 sociale maribel)

In 2018 gingen we als team de uitdaging aan om
stil te staan bij wat cultuursensitief voor ons betekent. Het was het kernthema van 2018, het zoeken
naar een basis van waaruit alles vertrekt. Zowel
het invulling geven aan de kernopdrachten: advies,
trajectondersteuning, coaching en vormingsvragen,
als de eigen noden aan opleiding, vorming, als de
verhouding tot de vrijwilligers, als de samenwerking met partners hangen hiermee samen.
Cultuursensitief werken is niet verschillend aan wat
de basishouding van de hulpverlener dient te zijn:
bewust van zichzelf en de ander, open en nieuwsgierig, de tijd nemend, luisterend en helder krijgen
wat de vraag is van de cliënt, zorg dragen voor en
aandacht geven aan kwetsuren om dan samen te
zoeken vanuit de positieve krachten van het cliëntsysteem naar de best mogelijke acties.

In vast dienstverband: 5

Contracten bepaalde duur: 3

Aantal gestelde coaching vragen: 7
Stagiairs: 2

En laat dan het allereerste – bewustwording - vooral onder de aandacht komen! Al onze aannames,
veronderstellingen, oordelen en vooroordelen,
blindheid voor onszelf, bemoeilijken het echt ontmoeten van de ander, de andere mens. Als “autochtoon”- laat mij toch even dit woord gebruiken
- vertoeven we in de door onze voorouders opgebouwde samenleving, waarvan we vaak denken dat
dit de enige echte, juiste samenleving is en voelen we ons bedreigd als daar andere zienswijzen,
gebruiken, rituelen aan toegevoegd worden. Maar
is een land, een groep, een niet pure menselijke
creatie en staat dit niet continu blootgesteld aan
verandering?
Mensen sluiten zich aan bij groepen om zich veilig
te voelen, als bescherming. Iedereen wil iemand
zijn en tot een groep behoren. Het zijn pure menselijke behoeften.

Actieve vrijwilligers: 27

* In dezelfde organisatie was er een coaching rond
Roma-cultuur.
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Gebruiksresultaten

- betalende opdrachten - strategie ontwikkelen
- thematische vorming (vredevol samenleven in diversiteit)
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stakeholdersoverleg

1

maatschappelijke opdracht en tendensen

1

waardering van de strategische partners

1

bepalen van aandachtsgebieden 2019 (teamdag)
individuele gesprekken met coördinator
teambuilding
inzetten op IT-deskundigheid (vorming)
inzetten op train de trainer-deskundigheid (vorming)
vorming beroepsgeheim (met OTA Vlaanderen)

Onthaal van de gebruiker

Kernprocessen

-

1

ontwikkelen van visie op effect en werken met indicatoren (met OTA Vlaanderen)

1

ontwikkelen van een procedure ‘tevredenheid van de gebruiker’

1

effect van de hulpverlening

1

gebruikerstevredenheid

Verbetertraject

handleiding registratie instrument

1

visie en afspraken

1

vraagverheldering op verschillende proces momenten

1

vorming vrijwilligers, integreren in nieuwe aanpak

1

afsluiting en nazorg

Methodieken en instrumenten
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publiceren checklist cultuursensitief hulpverlenen
verfijnen workshop cultuursensitief hulpverlenen
samenwerken met UCLL: creatief traject focus op kwaliteiten
zelfevaluatie 1ste meting (Prose)

1
2

- VTO en personeelsbeleid (met OTA Vlaanderen)
- verbeteren van de kernprocessen
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verbetertraject

In 2018 was er een financiële inspectie en werden de
aanbevelingen in rekening genomen.

Organisatie en visie
Betrokkenheid

-

Financieel

Een organisatie kan maar goed gedijen als ze financiële draagkracht heeft. Hier wringt het schoentje want
de financiële erkenning van de OTA’s is onvoldeonde
meegeëvolueerd met de maatschappelijke behoeften.

Kwaliteitszorg

methodieken en instrumenten

2.1

2015 2016 2017 2018

meewerken aan het onderzoek cliëntenparticipatie (IROJ)

2 Organisatie
Kerncijfers

Zelfevaluatie

betrokkenheid

Het OBJ sloot aan bij de partners die Werf 1 in Limburg organiseren vanuit het belang om in de rechtstreeks toegankelijke hulp zo snel mogelijk ingezet
te kunnen worden. Najaar 2018 sloten we aan bij de
stuurgroep Noord (1 gezin 1 plan) en Oost (De plantrekkers).

2.3 Zelfevaluatie

X

Profilering van het OBJ kwam specifiek aan bod door
overleg en afstemmingsrondes met onze partners:
regioverantwoordelijken jeugdzorg, het Vertrouwenscentrum en de directies bijzondere jeugdzorg (LPJ).

5

We namen deel aan het vooronderzoek diversiteit in
de jeugdhulp dat ontwikkeld werd vanuit de cliëntenparticipatie van het IROJ.

2.5 Kwaliteitsplanning 2019

4

Aan de vergaderingen van het Vlaams Welzijnsverbond werd deelgenomen, zowel beleidsvergaderingen
als werkgroepen. Er werd deelgenomen aan de kwaliteitsdagen, aan het Platform Preventie van radicalisering Limburg (organisatie VVSG).

De opvoeding, het opgroeien is de bij uitstek belangrijkste periode voor het installeren van heel veel
onbewuste processen. We zijn afhankelijk van onze
omgeving om te kunnen worden wie we zijn. Pas op
latere leeftijd worden we kritisch en kunnen we vergelijken, een eigen opinie vormen en bewust keuzes
maken. Tot die periode bereikt is, zijn we afhankelijk.
Het gaat dus met andere woorden over onze houding,
de woorden die we gebruiken, maar ook de non-verbale expressies in contact met anderen.

3

Het OBJ nam deel aan heel wat netwerkoverleg.
Met de coördinatoren van de OTA’s kwamen we 8 keer
samen. We zijn zoekende om de werkingen nog meer
op elkaar af te stemmen. Hiertoe dienden we eind
2018 een aanvraag in bij de Koning Boudewijn Stichting om ondersteunend middelen te genereren. We
lopen een traject met Jongerenwelzijn en de koepels
om het OTA in de toekomst te reglementeren.

2

1.5 Netwerking

1

* Er was 1 (betalende) coaching van een OCMW
rond de Roma-cultuur.

maanden

* Er was nog één coaching van een organisatie die
het thema cultuursensitief hulpverlenen en werken
met diverse culturen op een interne vormingsdag
inplanden.

2. Personeelstevredenheid
15/03/2018 ging onze teamdag door in Bokrijk. Een
andere locatie, een dag met de focus op visie, missie,
waar willen we naar toe en de betrokkenheid van de
medewerkers in het invulling geven aan de dag werd
als heel positief ervaren. Ondanks het “zware” thema
gingen we allen heel tevreden naar huis. We hadden
een duidelijke richting bepaald. De oefeningen van de
collega’s (zie programma) waren korte oefeningen van
een paar minuutjes, ze waren bedoeld om te ontspannen en om te verbinden. Het waren echte opkikkertjes
in het geheel.
Samen bepaalden we aan welke prioriteiten we
wilden voorrang geven. Profilering, vorming volgen,
duidelijk onderscheid tussen wat is een advies, wat is
een participatief consult, een onderscheid tussen een
professionele medewerker en een vrijwilliger waren
de thema’s met de hoogste prioriteit. De medewerkers waren heel tevreden over de teamdag en vroegen om dit regelmatig te herhalen.

VERBETERACTIES 2019

* Er waren 2 uitgebreide casusbesprekingen met
een leefgroep begeleider van een residentiële
voorziening en 1 casusbespreking bij een gemeenschapsinstelling betreffende vermoedens van
radicalisering.

- kwaliteitsbeleid en -systeem (met OTA Vlaanderen)
- acties in functie van de GDPR (register, overeenkomsten met derden,
akkoord ondersteuning/folder minderjarige en zijn gezin)
- diversiteitsbeleid
- traject met Jongerenwelzijn in functie van verdere erkenning OTA’s
- gezamenlijk traject OTA’s (met externe partners)

* Eén residentiële voorziening in de jeugdzorg sprak
ons aan omwille van een crisissituatie in de organisatie, waarbij culturele thema’s meespeelden. Er
waren meerdere contacten om de vraag te verhelderen en om de methodiek Trenziria toe te lichten.
Omwille van het vertrek van de coördinator van de
leefgroep ging het uiteindelijke programma met de
jongerengroep niet door.

organisatie en visie

Er werd coaching gegeven rond werken met jongeren
die dreigen te radicaliseren. Een aantal teams in de
jeugdzorg worstelen met dit thema. Naar aanleiding
van deze vragen heeft het OBJ vzw een eigen PPT ontwikkeld. Op deze wijze nemen we het thema ter hand
en gaan er zelf verdiepend mee aan de slag.

2.2 Personeel 2018

INPUTFACTOREN: KWALITEITSZORG

We organiseerden 2 interne vormingsavonden voor
onze vrijwilligerswerking. Thema van de eerste avond
was de voorstelling van de jeugdzorg en de positie van
het OBJ en het bespreken van de procedure vrijwilligers. De tweede avond stond in het licht van het
thema cultuur sensitief ondersteunen.

OBJ BLOG

BIJ MIJ THUIS [Somia Bakari]
In dit vrolijke prentenboek maken we kennis met Sep
en Aicha. Ze zijn goede vriendjes én buren van elkaar.
De ouders van Sep zijn in deze stad geboren en getogen, de familie van Aicha komt uit Marokko. Beiden
vertellen over hun familie, hun gewoontes en hun
leven. Sep viert bijvoorbeeld Kerstmis, voor Aicha is
het Suikerfeest een van de hoogtepunten van het jaar.
Sep woont samen met zijn mama, papa en kleine zus.
Aicha deelt het huis met haar mama, papa, broers, zus
én haar opa. Zowel Sep als Aicha ontbijten en dineren met het hele gezin, maar er komen heel andere
dingen bij hen op tafel.
“Bij mij thuis” legt op een prachtige en heel eenvoudige manier uit waarin westerse en moslimgezinnen van
elkaar verschillen. Maar het maakt evengoed duidelijk dat we allemaal eigenlijk hetzelfde zijn, ook al ziet
onze omgeving er anders uit, of hebben we andere
gewoontes en tradities.

KLEM
Op woensdag 3 april woonde OBJ de vertoning van de Kortfilm Klem bij, met aansluitend een interactieve lezing
door de regisseur/auteur/danser, kortom kunstenaar: Ish Ait Hamou.
Het publiek is in dialoog gegaan met Ish over thema’s die aanbod kwamen in de film: vluchten, migratie,
ontmoeting, …
Het scenario van KLEM is gebaseerd op Ish Ait Hamou zijn derde boek ‘Als je iemand verliest die je niet kan verliezen’. De film toont de toevallige ontmoeting in de trein tussen Els, een voormalige chirurg en de Palestijnse vluchteling Sulayman. Een ontmoeting met een grote impact.
Ish beschreef het als volgt: “Hoe kan ik een verhaal vertellen dat enkel gaat over twee mensen die elkaar niet kennen en die met elkaar gaan praten. ”

STUDIEDAG 28●11●2018
Welkom

Het is goed dat onze kinderen leren over de verschillende culturen. Zo krijgen ze respect voor mekaar. Ze
leren mekaar te begrijpen. Want onbekend is onbemind. Dus als je mekaar beter leert kennen, leer je
ook van mekaar te houden…

STAKEHOLDERSOVERLEG
We namen deel aan een héél leuk stakeholdersoverleg van Pleegzorg Limburg, dat ook nog kaderde in
een 5 jarige viering van de fusie van pleegzorg. Proficiat met jullie dynamische werking!
Verhalen verbinden mensen. Samen zoeken naar
woorden en betekenissen, en samen verhaal maken
was de focus van de voormiddag.
Pauline Sebreghts leefde zich in in verhalen van pleegkinderen, ouders en bracht heel pakkende verhalen.

Boekpresentatie
“Racisme. Over wonden en veerkracht.”
[Naima Charkaoui]

Op maandag 1 april 2019 heeft het OBJ de boekpresentatie van Naima Charkaoui bijgewoond. De lezing
vond plaats in de stad Genk en werd georganiseerd
door AIF+ en Diversiteit Genk. Naima Charkaoui is
politicologe en werkt rond mensenrechten, kinderrechten en diversiteit.
Dit boek pleit vurig voor meer slachtoffercultuur.
Want racisme doet echt iets met mensen, pepert
Naima Charkaoui ons aan de hand van tientallen
voorbeelden in. Ze reikt handvatten aan om met de
gevolgen om te gaan en focust op veerkracht, weerbaarheid en hoop.

Goeiemorgen, ik ben Mildred Vyvey, sinds een jaartje
coördinator van het obj.
Welkom Wim Wouters kabinetsmedewerker van
minister Vandeurzen,
Goeie morgen en welkom beste bruggenbouwers,
het feit dat jullie hier allen zitten, betekent dat jullie
zoekend zijn, verbinding willen maken.
We willen jullie vandaag informeren, kennis bijbrengen, tools aanreiken en bovenal jullie enthousiasmeren om ook na vandaag verder te gaan met het samen
bouwen aan een maatschappij waar er hoop is voor
kinderen.
Ik wil even met jullie het programma van vandaag
overlopen en van dit moment gebruik maken om
iedereen hartelijk te bedanken die aan deze dag heeft
meegewerkt.
Onze partners : vzw de oever, solentra, vclb, agentschap integratie en inburgering, agenschap jongerenwelzijn, AIF, vzw Intro, UCLL. Daarbovenop onze
vrijwilligers met speciale dank aan Ali en Dua, ons
bestuur en onze medewerkers (Khadija, Dilber, Hatice,
Soumia).

Racisme brengt mensen schade toe. Meer dan alleen
maar het niet vinden van een job of een woning. We
luisteren naar Naima en naar elkaar over de effecten
van racisme. Maar we gaan ook in gesprek over de
veerkracht en weerbaarheid van slachtoffers. En hoe
we als verenigingsleven hiermee aan de slag kunnen.

Mildred Vyvey - Coördinator OBJ

Verder danken wij de minister die met zijn aanwezigheid ons een stevige riem onder het hart steekt, onze
sprekers Khadija Aznag , Dirk Geldhof, alle workshopgevers, het VAC, MarieLouise, Yves, en last but not
least onze Soumia die van meet af aan haar schouders
zette om deze studiedag te coördineren. En dat heeft
ze schitterend gedaan. Een applaus.
Graag wil ik jullie nu voorstellen aan Ine Geerts die
sinds half juni van dit jaar de nieuwe voorzitster van
het obj werd en dit eveneens in een divers samengestelde nieuwe RVB. Wie interesse heeft om meer
over haar te weten, kan naar onze blog gaan op onze
website!

Voorwoord studiedag OBJ
Kracht om samen bruggen te bouwen.
Hoop op een wondermiddel?
Goeiemorgen iedereen,
Als voorzitter van het OBJ Limburg heet ik jullie allen
vandaag van harte welkom op deze inspirerende dag
waarop ontmoeting en intercultureel handelen centraal staan.

In 2019 zal het OBJ 25 jaar bestaan. Een goed moment om onze werking in de kijker te zetten en een
appreciatie uit te drukken voor het harde werk van
het team tijdens deze jaren.
Het OBJ werd opgericht in 1994. Van bij de aanvang
kreeg het de opdracht hulpverleners en consulenten
in de bijzondere jeugdbijstand te ondersteunen in het
begeleiden van gezinnen met een migratie achtergrond. Aanvankelijk waren dit voornamelijk gezinnen
die om economische redenen naar België kwamen en
die afkomstig waren uit Marokko en Turkije.
Anno 2018 is de situatie helemaal veranderd. Naast
immigratie omwille van economische redenen, zijn er
recent diverse vluchtelingenstromen geweest uit alle
hoeken van de wereld. Deze evolutie zal zich nog verder zetten. Deze globaliserende samenleving brengt
nieuwe uitdagingen met zich mee. Een maatschappij
met mensen die cultureel sterk van elkaar verschillen,
biedt opportuniteiten en is verrijkend. Tegelijkertijd
brengt het ook heel wat uitdagingen met zich mee.
‘Super divers’ is een veel gebruikte term om de
samenleving van vandaag te omschrijven. Deze super
diversiteit is niet alleen meer een zaak van de grootsteden, maar ook van grote en kleine gemeenten. De
maatschappelijke uitdagingen, de grote veranderingen
blijven toenemen waardoor cultuursensitieve ondersteuning bieden in het werken met jongeren met een
migratiecontext van belang blijven. Inzetten op diversiteit vraagt dan ook een visie op lange termijn.
Voor het OBJ was dit een belangrijke reden om ook
werk te maken van een missie die gestoeld is op deze
veranderende maatschappelijke uitdagingen.
Hulpverleners worden vandaag de dag uitgedaagd om
op een authentieke wijze in dialoog te treden met hun
cliënten.

Met een cultuur sensitieve bril optimaliseert men de
communicatie tussen de jongere met een migratie
achtergrond, zijn context en de betrokken hulpverlening opdat de jeugdhulp maximaal toegankelijk en
doeltreffend is voor deze maatschappelijk kwetsbare
cliëntgroep.
Het OBJ organiseert daartoe ondersteuning via advies,
participatief consult, bemiddeling, coaching en vorming voor hulpverleners uit de integrale jeugdhulp.

Broodje OBJ

Ine Geerts - Voorzitter OBJ

Universiteitslaan 1 – 3500 Hasselt
Tel: 011/85.81.10 • 011/85.81.11 • Fax: 011/85.81.13
Ondernemingsnr: 0451-962-491

Wim Wouters kabinetsmedewerker van minister Vandeurzen
Heel wat vragen rijzen: hoeveel verschil kan ons
systeem absorberen? Discrimineren onze instituties
mensen met een migratieachtergrond? Mensen met
een migratieachtergrond starten met ongelijke kansen
in het onderwijs en in hun latere tewerkstelling. België
is de slechtste leerling op dat vlak. Wat zijn de effecten van polarisatie? Uitsluiting is een voedingsbodem
voor protest, strijd. Hoe werken we aan een inclusieve maatschappij? Een mens heeft grond onder zijn
voeten nodig vooraleer hij zijn vleugels kan uitslaan.
Verschillen verrijken onze samenleving. We zijn allen
mensen met talenten en kwaliteiten en we willen
allen gelukkig zijn en erbij horen.
Het enthousiaste team van OBJ wil meebouwen aan
een kwalitatieve en toegankelijke jeugdhulp en aan
een inclusieve maatschappij waar jongeren zich thuis
voelen en volwaardig kunnen deelnemen aan de
samenleving.

Het OBJ-team : Mildred Vyvey - Khadija Yassir - Dilber Serbest - Hatice Bayar - Soumia Aattaoui

Met deze studiedag wil het OBJ dan ook de thema’s
diversiteit, vluchtelingen, en cultuur sensitieve hulp
in de kijker zetten. Handvaten, inzichten, good practices en tools staan op de agenda van vandaag. We
zijn er dan ook van overtuigd dat jullie vanavond naar
huis gaan met een rugzak gevuld met ideeën en tools
om van jullie organisatie stap voor stap een perfect
cultuursensitieve organisatie te maken.
We zijn vandaag ook zeer vereerd om ook onze
Vlaams minister van Welzijn hier te mogen verwelkomen. Vooraleer we ons laten inspireren door onze
eerste sprekers, geef ik dan ook heel graag het woord
aan de heer Wim Wouters.

