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vormingsaanbod radicalisering  
Voor leerkrachten, jeugdwerkers, begeleiders, 
eerstelijnwerkers, verenigingen en organisaties.



Het thema radicalisering brengt prangende vragen naar boven. Hoe herken je signalen 
van radicalisering? Waar ligt de grens tussen puberaal en gevaarlijk gedrag? 
Wanneer gaat zo’n gedrag te ver en hoe ga je daar dan best mee om? 
Dit vormingsaanbod past binnen het driesporenbeleid van de Stad Gent 
(preventief, curatief en repressief) tegen radicalisering. Het zwaartepunt ligt op 
algemene preventie. Met de vormingen willen we vermijden dat Gentenaars ten 
prooi vallen aan vervreemding en indoctrinatie. Het geeft eerstelijnwerkers tools 
om jongeren en (jong)volwassenen tegen alle mogelijke verschijningsvormen van 
radicalisering te wapenen. 

ons aanbod

Het vormingsaanbod van de Stad Gent 
biedt een antwoord op een aantal 
vragen:

• Hoe zorg ik voor een positief klimaat  
in mijn organisatie?

• Hoe maak ik jongeren weerbaar?
• Wat is radicalisering?
• Hoe ondersteun ik jongeren bij de 

ontwikkeling van hun identiteit?
• Hoe verhoog ik het algemeen 

welbevinden?

voor wie?

De Stad Gent biedt een gespecialiseerd 
vormingsaanbod aan voor 
leerkrachten, begeleiders en 
eerstelijnswerkers.  
De vormingen helpen uw organisatie 
weerbaar maken tegen één van de 
grote uitdagingen van vandaag.

hoe werkt het?

Heeft u een activiteit gevonden die 
u wil organiseren met uw school, 
organisatie of vereniging? De formule 
is eenvoudig: 

1. U zorgt voor een groep deelnemers,  
een lokaal en een datum.

2. U mailt het Team Radicalisering van de 
Stad Gent, charlotte.vansteelant@stad.
gent, Fatih Kat, fatih.kat@stad.gent  
of hannes.schotte@stad.gent.

3. Voor de betalende vormingen betaalt 
u een voordeeltarief van 5 euro per 
deelnemer. Als school, organisatie of 
vereniging kunt u 2 keer per (school)
jaar genieten van dat voordeeltarief. 
De Stad Gent neemt een deel van de 
kosten op zich.Sommige vormingen uit 
deze brochure zijn gewoon gratis.

Wenst u meer vormingen aan te vragen 
dan brengen we u graag in contact met 
de organisatoren van de vorming.

WAAROM DIT VORMINGSAANBOD?INHOUD

WAAROM DIT VORMINGSAANBOD? ................................................................................................................3
Aanbod 1 : ZORGEN VOOR EEN POSITIEF KLIMAAT
 1. de school of organisatie als morele gemeenschap .............................................................4
 2. systeemdenken .......................................................................................................................................4
 3. verbindende en geweldloze communicatie .............................................................................5
 4. Interculturele communicatie ...........................................................................................................5
 5. effectief reageren op discriminerende uitspraken ...............................................................7
 6. verbinden in diversiteit ......................................................................................................................7
 7. democratische dialoog: socratisch gesprek over gevoelige thema's.   .......................8
 9. een veilige groep creëren ............................................................................................................... 10
 10. mijn held is een hulpverlener.................................................................................................... 10
 11. vechtsporten gebruiken voor extrasportieve doelen .......................................................11
 12. diversiteit: uitdaging of verrijking? ...........................................................................................11
 13. proactieve cirkels installeren en gebruiken ........................................................................ 12
 14. ervaringsgerichte begeleidershouding, active reviewing en dynamics ................. 12
 15. omgaan met conflicten – een herstelgerichte aanpak .................................................. 13
 16. positieve groepsdynamica ........................................................................................................... 13
Aanbod 2 : JONGEREN WEERBAAR MAKEN
 17. machtig ................................................................................................................................................... 15
Aanbod 3 : RADICALISERING BEGRIJPEN 
 18. signalen van radicalisering herkennen ................................................................................. 16
 19. duiding bij de islam en theologische benadering ........................................................... 16
 20. tussen rede, redelijkheid en waanzin .....................................................................................17
Aanbod 4 : IDENTITEITSONTWIKKELING
 21. identiteit? .............................................................................................................................................. 18
 22. positieve identiteitsontwikkeling bij (moslim)jongeren ............................................... 18
 23. identiteit en ‘belonging’ ................................................................................................................ 19
Aanbod 5: ALGEMEEN WELBEVINDEN
 24. positieve gespreksvoering ........................................................................................................... 21
 25. NokNok .................................................................................................................................................. 21
 26. mind-spring voor beroepskrachten ........................................................................................22
 27. open mind ............................................................................................................................................22
 28. zorgen voor uzelf ..............................................................................................................................23

-3--2-

mailto:charlotte.vansteelant@stad.gent
mailto:charlotte.vansteelant@stad.gent
mailto:fatih.kat@stad.gent
mailto:hannes.schotte@stad.gent


Aanbod 1 : 

ZORGEN VOOR  

EEN POSITIEF KLIMAAT

Fanny 
Matheusen

Alexander 
De Waele
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1.  de school of organisatie  
als morele gemeenschap

Deze training morele oordeelsvorming 
geeft u als leerkracht, directie of 
management een instrument om het 
juiste antwoord te vinden op lastige 
morele vragen uit de praktijk van het 
werk. U oefent dit vervolgens met 
de leerlingen jongeren, vrijwilligers, 
bezoekers, …. In elke school- of 
werkomgeving rijst de vraag: wat is, 
in deze specifieke situatie, het moreel 
juiste om te doen? Wetten, regels en 
voorschriften van de school geven 
niet altijd uitsluitsel, al was het maar 
omdat ze onderling strijdig kunnen 
zijn. Persoonlijke overtuigingen en 
sociale normen kunnen op zichzelf ook 
niet de maatstaf zijn.

Duur  
Halve dag of een volledige dag
Aantal deelnemers  
maximum 8 (halve dag) of 
12 deelnemers (volledige dag)
Docent  
Alexander De Waele of Bieke
Steenhaut (Governance & Integrity)
Voordeeltarief  
5 euro per persoon

2.  systeemdenken

Binnen deze workshop krijgen we meer 
zicht op de complexe interactie tussen 
individu en omgeving. Welke invloed 
heeft de opvoeding, het verleden, 
de ruimere maatschappijop 
het ontstaan van delinquent of 
radicaliserend gedrag? Hoe kunnen we 
hierbij de verantwoordelijk-heid van  
de jongere zelf niet uit het oog 
verliezen? Wat kunnen we doen voor 
deze jongeren? In deze workshop 
zoeken we naar manieren om in 
dialoog te blijven met deze jongeren.  
U leert methodieken en denk-kaders 
om met deze jongeren in gesprek  
te blijven en hen perspectief te geven.

Duur  
Volledige dag
Aantal deelnemers  
maximum 16 deelnemers
Docent 
Sarah Gooris 
(Interactie-Academie Vzw Antwerpen)
Voordeeltarief  
5 euro per persoon

3.  verbindende en geweldloze 
communicatie

Deze opleiding leert u om verbindende 
en geweldloze communicatie te creëren. 
Zo bevordert u de samenwerking 
tussen leerkrachten onderling en 
tussen leerkracht en leerling.  
We gaan actief aan de slag met tal  
van ervaringsgerichte oefeningen.  
Deze aanpak kan een oplossing bieden 
voor het probleem dat leerkrachten 
vaak van mening verschillen over  
de aanpak van een specifieke klas of 
leerling. We weten uit ervaring dat 
werken vanuit eenzelfde visie  
en aanpak vruchten afwerpt en 
duidelijkheid geeft voor leerlingén 
leerkracht.

Duur  
Volledige dag
Aantal deelnemers  
maximum 16 deelnemers
Docent  
Martine Bal of Marleen
Vandenberghe (Informant Vzw)
Voordeeltarief  
5 euro per persoon

4.  Interculturele  
communicatie

U maakt in deze interactieve vorming 
kennis met het TOPOI-model, 
een model voor interculturele 
communicatie waarbij u via 5 ingangs-
poorten misverstanden leert analyseren 
en waarbij u ook tips krijgt hoe u 
kan interveniëren op vlak van Taal, 
Ordening (hoe we de wereld zien), 
Personen (relationele aspect), 
Organisatie en Inzet. Door de combi-
natie van praktijk en theorie wordt  
u aan het denken gezet over hoe  
we naar de wereld kijken en hoe  
we elkaar beter kunnen begrijpen.

Duur  
Volledige dag of een sessie 
vanminstens 2 uur
Aantal deelnemers  
maximum 16 deelnemers
Docent  
Fanny Matheusen 
(Goesthing Vzw, docent bij
Thomas More, coördinator van
het postgraduaat Interculturele
Hulpverlening)
Voordeeltarief  
5 euro per persoon



5.  effectief reageren op  
discriminerende uitspraken

Iedereen maakt het mee: een 
opmerking rechtstreeks of ‘ in den 
duik’, die u als discriminerend ervaart. 
Hoe reageren? Waarom zou ureageren? 
Wat doen anderen als u reageert, krijgt 
u steun? Wat doet een reactie met  
de ander? Wat doet een opmerking met 
uzelf? Allemaal vragen waar we ons 
over gaan buigen. Op een interactieve 
en inlevende manier. Het resultaat is 
inzicht in uzelf en uw reacties, inzicht 
in andermans reacties en strategieën 
om met discriminerende uitspraken 
om te gaan.

Duur  
volledige dag
Aantal deelnemers  
maximum 15 deelnemers
Docent  
Désirée Derksen (IN-Gent)
Voordeeltarief   
gratis

6.  verbinden  
in diversiteit

Tijdens de workshop leren we binnen
 uw organisatie omgaan met super-
diversiteit. We focussen niet op 
verschillen, maar we vertrekken vanuit 
wat mensen verbindt. Met enkele 
denkkaders over cultuur en individu 
gaan we aan de slag om de diverse 
realiteit op een andere manier  
te bekijken. Vanuit dat nieuwe 
perspectief gaan we dieper in op 
interculturele communicatie en 
interculturele competenties in  
de praktijk. Het is een workshop  
die soms verrassend positieve 
resultaten oplevert.

Duur  
Halve dag
Aantal deelnemers  
maximum 20 deelnemers
Docent 
Debby Vercauteren (IN-Gent)
Voordeeltarief  
gratis

Debby 
Vercauteren

-7--6-



7.  democratische dialoog:  
socratisch gesprek  
over gevoelige thema's.  

Tijdens deze navorming maakt u 
kennis met de ‘socratische dialoog’. 
Extreme en aanstootgevende 
uitspraken worden aan een kritisch 
onderzoek onderworpen. We gaan 
gevoelige thema's niet uit de weg 
en creëren ruimte voor een open en 
onderzoekend gesprek. Tijdens het 
gesprek staan vragen centraal en gaan 
we op zoek naar de achterliggende 
gedachten en beweegredenen van 
onze meningen en oordelen. Hoe komt
het dat we denken wat we denken? 
Waarom zijn bepaalde onderwerpen 
gevoelig en andere niet? Waar komen 
onze oordelen vandaan? We verkennen 
verschillende perspectieven en leren 
hoe we ons eigen denken en dat van 
de ander op een respectvolle manier 
kunnen onderzoeken en hierover in 
gesprek kunnen gaan.

Duur 3 uur
Aantal deelnemers max. 15
Docent Eef Cornelissen (HUB)
Voordeeltarief  gratis

Eef 
Cornelissen

8. democratische dialoog:  
intercultureel gesprek over 
gevoelige thema's.  

Tijdens deze nascholing maakt u 
kennis met de ‘ interculturele dialoog’. 
Welke factoren werken belemmerend 
in onze communicatie met de ander? 
Waarom zijn bepaalde thema’s moeilijk 
bespreekbaar? En hoe reageert u 
op extreme en aanstootgevende 
uitspraken? Aan de hand van 
communicatiemethodieken leren 
we ons bewust worden van onze eigen 
referentiekaders en leren we ons 
openstellen voor het referentiekader 
van de ander. Deelnemers kunnen 
een houding aanleren die een 
open, diepgaande en waardevolle 
communicatie met de ander mogelijk 
maakt. Deze nascholing biedt u als 
deelnemer handvaten en concrete tips 
& tricks om met gevoelige en moeilijk 
bespreekbare thema's om te gaan. 

Duur  3 uur
Aantal deelnemers maxi 15
Docent Arzu Yentür (VUB) en (HIG)
Voordeeltarief  gratis
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9.  een veilige  
groep creëren

 
In de meeste groepen spelen subtiele 
uitsluitingsmechanismen. Deelnemers 
die zich niet veilig voelen staan 
niet open voor samenwerking of 
zelfontwikkeling. Als  begeleider kunt u 
het verschil maken. Met enkele simpele 
inzichten en ingrepen zorgt u ervoor 
dat de activiteiten toegankelijker 
en inclusiever worden, met minder 
conflicten en meer motivatie.
U wordt geloodst doorheen de wondere 
wereld van de groepsdynamiek en 
krijgt inspirerende tips & tricks.

 
Duur   
Volledige dag of 
sessie van minstens twee uur
Aantal deelnemers 
6 tot 30 deelnemers
Docent  
Steven Desanghere 
(Circusplaneet vzw)
Voordeeltarief  
5 euro/persoon

10.  mijn held  
is een hulpverlener

Ervaringsgerichte oefeningen maken u 
vertrouwd met 5 handelingsprincipes 
voor intercultureel competent gedrag.  
Vertrekpunt van deze workshop is 
het PEACE-model dat ook beschreven 
wordt in het boek van de lesgeefster 
'Mijn held is een hulpverlener'.

Duur   
Halve dag of 
volledige dag
Aantal deelnemers 
max. 15 deelnemers
Docent   
Fanny Matheusen 
(Goesthing vzw)
Voordeeltarief  
5 euro/pers

11.  vechtsporten gebruiken voor 
extrasportieve doelen

De kracht van vechtsporten blijft nog 
al te vaak onderbenut. In tegenstelling 
tot veelal gedacht blijken vechtsporten 
niet agressieopwekkend, maar eerder 
het tegendeel te zijn. Dat komt doordat 
ze kernwaarden zoals respect hebben, 
contact leggen en zorg dragen voor 
elkaar centraal stellen.  U maakt kennis 
met de context en randvoorwaarden 
bij het gebruik van vechtsport voor 
extrasportieve doelen. 

Duur
2 uur
Aantal deelnemers 
max. 30 deelnemers
Docent 
Prof. Dr. Jikkemien Vertonghen 
(onderzoeksgroep Sport & Society, 
VUB) en Els Dom (coördinator 
Risicovechtsportplatform 
Vlaanderen)
Voordeeltarief  
 5 euro/persoon

12.  diversiteit:  
uitdaging of verrijking?

U leert diversiteit te zien als een 
verrijking in plaats van een struikel-
blok. Diversiteit is immers dagelijkse 
kost geworden in de maatschappij 
waarin we leven. Vanuit hun eigen 
praktijkervaring tonen de lesgevers 
waar de verschillen juist vandaan 
komen en hoe we ermee kunnen 
omgaan. Ook uw eigen ervaringen 
komen aan bod.

Duur   
6 uur
Aantal deelnemers 
Maximaal 15
Docent 
Sien Billiet, Merel Gruwez, Saartje
Provoost en Steven Vercruysse 
(Groep Intro- Team Ducktape)
Voordeeltarief  
5 euro/persoon

jikkemien 
vertonghen

Steven 
Desanghere

Merel 
Gruwez
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13. proactieve cirkels installeren 
en gebruiken

'Proactieve cirkels’ zijn een 
gespreksvorm die u installeert in  
een groep en die u vervolgens toepast 
telkens een gesprek echt nodig is. 
Ook kan een groep ervoor kiezen om 
systematisch aan het begin en aan  
het einde van een activiteit in een 
cirkel in gesprek te gaan. U maakt 
kennis met deze methodiek door erin 
te stappen en ze zelf te beleven.  
We bespreken de toepassing ervan  
en wisselen ervaringen uit. 

Duur   
3 uur
Aantal deelnemers 
Maximaal 15
Docent  
LEJO vzw – Team Vorming
Voordeeltarief  
5 euro/persoon

14.  ervaringsgerichte begeleiders-
houding, active reviewing en 
dynamics

In de workshop van een halve dag 
maakt u kennis met ‘active reviewing’, 
een methodiek om deelnemers 
ervaringen te laten delen, te laten 
reflecteren en in ontwikkelingsmodus 
te laten gaan. In de workshop van 
een hele dag diepen we dit verder 
uit en maakt u kennis met meerdere 
‘dynamics’, groepsopdrachten en 
reflectiemethodieken. U kunt zelf 
een oefening begeleiden en uw eigen 
begeleidersstijl tegen het licht houden.

Duur 
3 uur (korte workshop) of 
volledige dag (lange versie,  
aan te raden)
Aantal deelnemers 
Maximaal 15 (3 uur) of 
12 (volledige dag)
Docent  
LEJO vzw – Team Vorming
Voordeeltarief  
5 euro/persoon

15.  omgaan met conflicten -  
een herstelgerichte aanpak

Een crisissituatie hoeft niet 
noodzakelijk negatief te zijn. 
Integendeel, wanneer u er als 
begeleider goed op inspeelt, is het net 
een nieuwe kans! In deze workshop 
focussen we sterk op moeilijke 
momenten en crisissituaties.  
We vertrekken vanuit de conflictcyclus, 
zoeken de juiste houding en de juiste 
woorden op het juiste moment. 

Duur   
3 uur
Aantal deelnemers 
Maximaal 15
Docent  
LEJO vzw – Team Vorming
Voordeeltarief  
5 euro/persoon

16.  positieve  
groepsdynamica

Wanneer moet u sturen, wanneer laat 
u beter los? Wat is de nood van de 
groep, maar ook van het individu?  
Wat is uw nood als begeleider?  
We vertrekken van uitdagende 
oefeningen en verkennen het 
fenomeen ‘groepsdynamica’. U krijgt 
een kader voor de groep(en) waar 
u mee werkt door middel van korte 
theoretische reflecties. Zo kunt 
u duidelijker kiezen welke acties 
u onderneemt om een positief 
ontwikkelingsklimaat te installeren.

Duur  
Volledige dag
Aantal deelnemers 
Maximaal 12
Docent  
LEJO vzw – Team vorming
Voordeeltarief  
 5 euro/persoon

Els
Dom

Sien
Billiet

Steven 
Vercruysse
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Aanbod 2 : 

JONGEREN WEERBAAR 

MAKEN

17.  machtig

Deze kennismakingssessie brengt 
begeleiders en onderwijsmedewerkers 
in contact met een methodiek die 
jongeren weerbaar maakt. Het gaat 
om een vaardigheidstraining voor 
een groep jongeren met verhoogde 
kwetsbaarheid en hun omgeving.  
Of jongeren zich competent gedragen 
hangt niet enkel af van hun 
capaciteiten maar ook van de situatie.
Door fysiek te trainen kunnen jongeren 
sociaal competent gedrag oefenen  
en meer ‘macht’ over hun gedrag  
en leven krijgen.

Duur  
 2 uur
Aantal deelnemers  
 maximum 20 deelnemers
Docent  
Christophe Kino en/of 
Laurent Rouckhout (CGG Eclips)
Kostprijs  
gratis
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Aanbod 3 : 

RADICALISERING 

BEGRIJPEN 

18.  signalen van radicalisering       
herkennen

Het is belangrijk om uit te zoeken of 
mogelijke signalen van radicalisering 
kaderen binnende zoektocht  
van een puber, dan wel reden zijn  
tot bezorgdheid en ingrijpen.
Deze sessie geeft u de achtergrond  
om dat onderscheid te helpen maken.
U verneemt meer over het 
radicaliseringsproces, dat niet volgens 
een vast stramien verloopt,  
en de verschillende factoren  
die daarin een rol kunnen spelen.  
U leert het verschil tussen 
radicalisering en extremisme.

Duur 
2,5 uur
Aantal deelnemers  
maximum 30 deelnemers
Docent  
Trikteam (Team Radicalisering
Stad Gent) en Yarmila D’hondt
(OCMW Gent) eventueel in samen-
werking met andere partners uit
verschillende eerstelijnsectoren
Voordeeltarief  
gratis

19.  duiding bij de islam en  
theologische benadering

Wat houdt radicalisering precies in? 
Waarom vertrekken Belgische jongeren  
naar de conflictgebieden? 
Welke rol speelt de islam hierin?  
Op deze vragen tracht spreker 
Khalid Benhaddou een antwoord 
te formuleren.  
Hij maakt radicalisering bespreekbaar 
en doorbreekt de tegenstelling 
waarvan vele mensen in onze samen-
leving zijn doordrongen. Een boeiend 
betoog over de geschiedenis en de 
grondbeginselen van de islam.

Duur  
2 uur
Aantal deelnemers  
maximum 50 deelnemers
Docent  
Khalid Benhaddou 
 (coördinator onderwijsnetwerk
islamexperten tegendiscours,
voorzitter Platform Vlaamse Imams)
Voordeeltarief  
 5 euro per persoon

20.  tussen rede, redelijkheid  
en waanzin

Vandaag is onze maatschappij 
meer dan gekleurd. De ontmoeting 
tussen verschillende culturen 
en levensbeschouwingen is heel 
fascinerend, maar soms ook 
beangstigend.
Hoe kan u als professional of als 
vrijwilliger het welzijn verhogen  
bij jongeren en (jong)volwassenen  
met een migratieachtergrond?
Tijdens deze workshop krijgt u 
psycho-sociale en levensbeschouwlijke 
bouwstenen aangereikt om radicalisering 
te begrijpen en erop in te grijpen.

Duur  
2 uur, 
een halve dag of 
een volledige dag
Aantal deelnemers  
maximum 20 deelnemers
Docent  
Mohamed Benhaddou 
(Averroes Vzw)
Voordeeltarief  
5 euro per persoon

Mohamed 
Benhaddou

Khalid
Benhaddou
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Aanbod 4 : 

IDENTITEITS-

ONTWIKKELING

Winny 
Ang

Hilmi  
Lazhar

21.  identiteit?

Een vorming ter ondersteuning  
van eerstelijnswerkers die  
met moslimjongeren werken.
Hoe kunt u als eerstelijnwerker 
de identiteitsconstructie van 
moslimjongeren op  
een pedagogische manier 
ondersteunen? Hoe kunt u op  
een open manier met jongeren  
in gesprek gaan over thema’s als islam, 
islamofobie, Syrië … ? 

Duur  
Volledige dag
Aantal deelnemers  
maximum 20 deelnemers
Docent  
IN-Gent en/of Averroes vzw
Voordeeltarief  
gratis

22.  positieve identiteits ontwikke-
ling bij (moslim)jongeren

Deze sessie biedt u inzicht in 
de zoektocht naar religieuze 
identiteitsontwikkeling.
Jongeren in de puberteit zijn sterk 
beïnvloedbaar en worstelen vaak  
met hun identiteit.  
Deze sessie biedt u inzicht in 
de zoektocht naar religieuze 
identiteitsontwikkeling.
Begeleiders krijgen tools om dit proces 
op een positieve manierte te doen 
verlopen.

Duur  
Er zijn verschillende formules 
mogelijk.
Aantal deelnemers  
Afhankelijk van de gekozen formule
Docent  
Hilmi Lazhar of Caroline De Baere
(CIET = Centrum voor Islamitische 
Educatie De Toekomst)
 Meer info www.ciet.be/workshops
Voordeeltarief  
5 euro per persoon

23.  identiteit  
en ‘belonging’

In deze workshop staan we stil bij een 
van de belangrijkste leerprocessen van
kinderen: de identiteitsontwikkeling. 
De docent belicht deze fascinerende 
zoektocht aan de hand van praktijk-
ervaringen. Etnische identiteitsvorming 
is een dimensie die voor sommige 
kinderen en jongeren vaak voor een 
extra uitdaging zorgt. Het is een 
zoektocht die beïnvloed wordt door 
de complexe wereld waarin we leven. 
Het gevoel van ‘belonging’ speelt een 
grote rol in het welbevinden en de 
persoonlijke ontwikkeling van mensen.

Duur  
1,5 tot 3 uur
Aantal deelnemers  
maximum 20 deelnemers
Docent  
Winny Ang (kinder- en 
jeugdpsychiater in UZA)
Voordeeltarief  
5 euro per persoon
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Aanbod 5: 

ALGEMEEN WELBEVINDEN

Deze vormingen maken deel uit van ‘Blijf er niet mee zitten’, een campagne  
die Gentenaars helpt om hun mentale veerkracht te vergroten.  
Meer informatie op gezonde.stad.gent
 

24.  positieve gespreksvoering

Deze interactieve ervaringsworkshop 
geeft hulpverleners, wijkwerkers, 
maatschappelijk werkers en welzijns-
werkers praktische tips over positieve 
gespreksvoering. U kunt die meteen 
toepassen in de eigen praktijk.  
We gaan samen op zoek naar passende 
antwoorden op een aantal vragen.  
Hoe blijft u aandacht hebben voor  
de kwaliteiten en sterktes van  
uw mensen? Hoe blijft u hoop geven  
in de gesprekken die u voert  
met mensen?

Duur  
 2 x 3 uur
Aantal deelnemers  
 maximum 15 deelnemers
Docent  
 CGG Eclips en OCMW Gent
Voordeeltarief  
 gratis

25.  NokNok

Tijdens deze workshop maakt u 
uitvoerig kennis met de methodieken 
van ‘NokNok’. Na een theoretische 
inleiding gaat u zelf aan het werk. 
‘NokNok’ is een manier om  
de geestelijke gezondheid van jongeren 
van 12 tot en met 16 jaar te bevorderen. 
Deze workshop is bedoeld voor jeugd-
werkers of andere eerstelijnswerkers 
die met jongeren werken.

Duur  
2 uur
Aantal deelnemers  
maximum 20 deelnemers
Docent  
Logo Gezond +
Voordeeltarief  
gratis
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26.  mind-spring voor  
beroepskrachten

De mentale veerkracht verhogen van 
mensen met een migratiegeschiedenis,  
hoe kunt u daaraan werken?  
In een interactieve workshop kunt  
u als beroepskracht kennismaken  
met enkele werkvomen van Mind-
Spring, psycho-educatie voor  
asielzoekers en vluchtelingen. 

Duur  
2-3 uur
Aantal deelnemers   
maximum 15 deelnemers
Docent  
Desiree Derksen (IN-Gent)
Voordeeltarief  
gratis

27.  open mind

Open Mind is een interactief bordspel 
waarbij u op een speelse manier 
bewust wordt van uw kwaliteiten  
en die van uw team. Open Mind 
bevordert oplossingsgerichte interactie 
binnen uw team. Het spel versterkt  
de veerkracht waardoor u als persoon 
en als groep sterker staat ten aanzien 
van de huidige maatschappelijk  
en professionele uitdagingen.  
Het is een laagdrempelige manier  
om meer oplossingsgericht  
te leren denken.

Duur  
2 uur
Aantal deelnemers  
maximum 12 deelnemers
Docent  
OTIZ
Voordeeltarief  
gratis

28.  zorgen voor uzelf

Deze workshop helpt u om beter  
om te gaan met alledaagse situaties  
en uw veerkracht te versterken.  
Dagelijkse stress en levens-
gebeurtenissen kunnen heel wat  
van u vragen. Hoe blijft u overeind  
en draagt u zorg voor uzelf?  
Hoe blijven uw batterijen opgeladen?

Duur
2 uur
Aantal deelnemers  
maximum 20 deelnemers
Docent  
Logo gezond +
Voordeeltarief  
gratis
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Hannes Schotte
09 266 82 74 of 
0473 21 22 23
hannes.schotte@stad.gent

Charlotte Vansteelant
09 266 82 58 of  
0479 84 07 19
charlotte.vansteelant@stad.gent

Deze brochure biedt een actuele stand van zaken van 
ons aanbod. Het dynamischeprogramma beweegt mee 
met de veranderende maatschappelijke contexten 
en met nieuwe inzichten. De laatste versie van ons 
vormingsaanbod vindt u steeds terug op
www.stad.gent/radicalisering.

Wenst u zich in te schrijven?  
Heeft u nog vragen? 
Heeft u nog suggesties voor een workshop,  
vorming of lezing?
Neem contact op met het Team Radicalisering 
van de Stad Gent.

Stad Gent
Departement 
Samenleven, Welzijn en 
Gezondheid
Team Radicalisering
09 266 82 74

Fatih Kat
09 266 82 69
0476 86 99 44
fatih.kat@stad.gent

mailto:hannes.schotte@stad.gent
mailto:charlotte.vansteelant@stad.gent
mailto:fatih.kat@stad.gent
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