Training Innovatie & Advies

Interculturele communicatie
en diversiteit
Vlechter heeft veel ervaring met het werken met migranten. Zo voeren we voor diverse
gemeenten de maatschappelijke begeleiding van statushouders uit en verzorgen we
participatieverklaring trainingen. Door middel van het project Migranten aan Zet dat
door Vlechter geïnitieerd is, kunnen migranten deelnemen aan diverse activiteiten om
de Nederlandse samenleving van binnenuit te leren kennen. Onderscheidend aan onze
werkwijze is dat alles erop is gericht om deze nieuwe inwoners in een zo vroeg m
 ogelijk
stadium te laten participeren. Dit vanuit een gelijkwaardige relatie, waarbij we altijd
in gesprek blijven met deze doelgroep. Onze expertise en ervaring, hebben we vorm
gegeven in een aantal trainingen.

Voor professionals en vrijwilligers binnen het sociaal domein
► Training Intercultureel werken
De training Intercultureel werken is bedoeld als kennismaking met het thema Diversiteit.
Naast bewustwording van onze Westerse normen en waarden ten opzichte van die
van andere culturen, wordt er in deze training veel aandacht besteed aan p
 raktische
informatie rondom het leven en werken in een interculturele setting en het interculturele
landschap in de regio.
Thema’s die aan bod komen tijdens deze training zijn:
• Culturele verschillen;
• Statushouders en inburgering;
• Informele ondersteuning, gericht op netwerkversterking en zelforganisatie;
• Invloeden op ons werk, in de buurt, het onderwijs, onze leefomgeving.
Duur: 1 dagdeel.
► Interculturele Effectiviteitstraining (IEt)
Tijdens de Interculturele Effectiviteitstraining (IEt) gaat het om het uitwisselen van e
 rvaringen
en bewustwording van de verschillen maar vooral ook van de overeenkomsten in
communicatie tussen mensen uit verschillende culturen. Op een praktische manier gaan
we aan de slag met het verbeteren en versterken van competenties. Dit a
 angevuld
met een t heoretische onderbouwing zorgt voor een stevige basis waardoor de
communicatie in kwaliteit toeneemt.
Duur: 1 dag.
Deze training is geaccrediteerd en levert registerpunten op voor professionals die zijn
geregistreerd bij Registerplein

Voor gemeenten
► Training participatieverklaring voor statushouders
Sinds januari 2018 is het voor statushouders verplicht om een participatieverklaring te
ondertekenen. Deze verklaring is bedoeld om hen te wijzen op de rechten, plichten en
fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving. Vlechter biedt een training
voor statushouders waarin zij op een gedegen en respectvolle manier kennismaken
met de kernwaarden van de Nederlandse samenleving. Afhankelijk van de b
 ehoeften
en mogelijkheden vanuit de gemeente, bieden wij verschillende varianten van de
training. Dit varieert van de verplichte workshop van 1 dagdeel, tot aan een u
 itgebreid
programma van vijf dagdelen, met daarin voldoende ruimte om de Nederlandse
waarden en normen toe te lichten en echt met elkaar in gesprek te gaan.
Nieuw! Digitaal platform voor statushouders
De training participatieverklaring voor statushouders wordt sinds kort ondersteund door
een digitaal platvorm. Dit platform bevat naast nuttige documenten en informatie
vooral veel praktijkvoorbeelden, opdrachten en aansprekende filmpjes waarmee
deelnemers zelf aan de slag kunnen gaan. In hun eigen tijd en ondersteund in hun
eigen taal.

Voor woningcorporaties
► Woontraining voor eerste huurders
Als aanvulling op de reguliere maatschappelijke begeleiding, bieden wij een woon
training voor eerste huurders, waaronder nieuwkomers. Tijdens de training staat c
 entraal
wat huurders belangrijk vinden en wat zij nodig hebben om prettig te wonen. In de
training ligt de nadruk op de woonomgeving en communicatie en omgang met de
overige buurtbewoners. Binnen deze onderwerpen wordt expliciet aandacht besteed
aan de Nederlandse waarden en normen. Daarnaast komen ook de rechten en
plichten die komen kijken bij het huren van een woning kort aan bod.
Duur: 1 dagdeel.
Voor alle trainingen geldt dat wij deze kunnen aanpassen met casussen en herkenbare
situaties voor de betreffende organisatie.
Meer informatie
Voor meer informatie of vragen kunt u bellen naar Vlechter Training, Innovatie & Advies,
telefoon 050 – 200 34 30. U kunt ook mailen naar trainingeninnovatie@stichtingvlechter.nl
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