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“Let’s face it. We’re undone by each other. 

And if we’re not, we’re missing something.” 

 (Judith Butler) 
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INLEIDING: CULTUURSENSITIEVE ZORG IN 2013 

In 2013 zijn we met een aantal initiatieven op zoek gegaan naar hoe we onze kennis rond cultuursensitieve zorg 

nog meer konden delen met hulpverleners.  Intervisies en consults blijven daarbij de ruggengraat van onze 

benadering. Dit jaar zijn we daarnaast ook van start gegaan met de opstart van een basisvorming 

cultuursensitieve zorg. Deze zal in 2014 verder uitgebreid worden en ook een draaiboek zit er aan te komen. 

Niet alleen de vorm en de manier waarop de kennis delen maar ook het soort kennis zijn we beginnen 

doorlichten: Waar wordt een hulpverlener beter van? Als we een transitie meemaken in de maatschappij, hoe 

krijgen we deze transitie dan vertaald in de hulpverlening? Wat betekent het om een cultureel sensitieve 

attitude te hebben en hoe verander je deze attitude als hulpverlener? Deze reflecties zullen zich in de toekomst 

meer en meer vertalen in de manier van intervisie en vorming geven, maar ook in de blog en het soort boeken 

dat we beschikbaar stellen.  

 

TOEGANKELIJKHEID VAN ZORG VOOR ASIELZOEKERS 

Het sociaal werkveld wordt vaak geconfronteerd met een gebrekkige toegang en kwaliteit van hulpverlening 

aan ‘sans papiers’ die met mentale problemen te kampen hebben. Vanuit deze bezorgdheid contacteerden zij, 

in concreto vzw Pigment, het Steunpunt Cultuursensitieve Zorg, dat deel uitmaakt van het Centrum Geestelijke 

Gezondheidszorg. 

De opstart van psychologische en psychiatrische hulpverlening aan ‘sans-papiers’ wordt door zowel 

hulpverlener als patiënt als problematisch ervaren. De manier waarop er een therapeutische ruimte moet 

gecreëerd worden tussen beide is niet duidelijk. Dit verhindert een kwalitatieve hulpverlening die nefast blijkt 

te zijn zowel voor de mentale gezondheid van de ‘sans-papiers’ als voor beroepssatisfactie van de 

hulpverleners.  

In het najaar van 2013 hebben we samen met vzw Pigment een etnografisch onderzoek voorbereid die we in 

2014 willen uitvoeren. Aan de hand daarvan willen we vooreerst op micro-niveau nagaan op welke manier 

‘sans papiers’ hun mentaal welzijn ervaren en wanneer en hoe ze toegang zoeken tot de klinische 

hulpverlening alsook de drempels die ze daarbij ervaren. Interpreteren zij hun mentale toestand eerder in 

termen van een individuele aangelegenheid of bedden zij de oorzaak en oplossing van hun mentale lijden in 

een bredere maatschappelijke context? In hoeverre speelt de notie ‘ truth from the body’, als toegangspoort 

tot citizenship, mee om hun mentaal lijden als een individuele aangelegenheid te zien? 

Verder willen we, op meso-niveau, nagaan hoe een geestelijke gezondheidszorg zich ten opzichte van deze 

doelgroep organiseert. Vragen die we daarbij verder willen uitdiepen zijn de mate waarin psychiaters of 

psychologen hun diagnose en behandeling als een neutrale bio-medische act of eerder als een politieke act van  

onder andere ‘bearing witness’ beschouwen? In hoeverre is een ‘truth from the body’ nog hanteerbaar als het 

over psychiatrische of psychologische problemen gaat? Wordt hier de verantwoordelijkheid van het leveren 

van de truth niet nog meer in de schoenen van de hulpverlener geschoven dan dat het bij fysisch zichtbare 

letsels het geval is? 

Op meso- en macro-niveau willen we verder nagaan in welke mate dragen termen als ‘sans papiers’ mee tot de 

perceptie van ‘alterity’ en ‘community’ binnen de geestelijke gezondheidszorg. 

Daarmee wijzen we, naar analogie met Singer (2007), op de noodzaak voor antropologen om zich in het 

interdisciplinaire debat over gezondheidszorg bij asielzoekers ,vluchtelingen en ‘sans papiers’ te mengen. Met 

deze bijdrage willen we enerzijds de stem van de ‘sans papiers’ in het bijzonder aan bod laten komen, vooral 
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wat betreft hun perceptie van ziekte en welzijn. Daarnaast willen we ook  een breder en genuanceerder beeld 

geven van de bio-medische ‘chart talk’ (Mattingly, 1998) die we van psychiaters en psychologen in de 

gezondheidszorg vaak te horen krijgen. 

Deze twee narratieven, van zowel hulpverlener als van de doelgroep zelf, zijn niet alleen een nuttige maar ook 

een noodzakelijke eerste stap om als geestelijke gezondheidsveld in zijn bredere maatschappelijke context in 

een zelfreflectie te gaan. Het uiteindelijke resultaat moet een vernieuwde relatie zijn die deze gezondheidszorg 

,en de maatschappij waarin het zich bevindt, met de ‘sans papiers’ aangaat. 

MISSIE  ‘STEUNPUNT  CULTUURSENSITIEVE ZORG’ 

Het steunpunt cultuursensitieve zorg heeft als missie de cultuursensitieve zorg binnen het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest te optimaliseren. Dit betekent dat het steunpunt, rekening houdende met de 

maatschappelijke etnisch/culturele diversiteit, streeft naar een geestelijke gezondheidszorg die niet alleen 

aandacht heeft voor de lichamelijke, sociale en psychische dimensies van de hulpvraag maar ook oog heeft 

voor de culturele dimensie. Het overstijgen van de cultuur van het eigen westerse zorgsysteem en zijn 

kennistheoretische fundament is hierbij van primordiaal belang. Etnisch/cultureel faire hulpverlening vereist 

een definitie van culturen als tijdelijke, steeds veranderende constructies die oprijzen uit interacties, het ‘ont-

moeten’ en verweven van individuen, gemeenschappen, bredere ideologieën, endogene kennissystemen en 

institutionele praktijken
1
. (Gailly T., 2008) 

DOELGROEP 

Alle activiteiten richten zich naar etnisch/cultureel anderen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en hun 

intermediairen. Met etnisch/cultureel anderen worden hulpvragers bedoeld met een andere culturele 

achtergrond en/of etniciteit dan de hulpverlener. Het betreft bijvoorbeeld migranten, vluchtelingen, 

asielzoekers en mensen zonder papieren maar ook personeel van internationale organisaties en bedrijven, 

buitenlandse studenten en anderen uit vreemde landen. De term omvat ook ‘cultureel’ andere hulpvragers 

met eenzelfde etniciteit maar verschillende culturele achtergrond als de hulpverlener, bijvoorbeeld vanwege 

verschillen in socio-economische status, de cultuur van daklozen, adolescenten, ouderen en andere.  

ACTIVITEITEN IN 2013    

De drie pijlers van het Steunpunt 

Onderstaand schema is een weergave van de drie pijlers waaronder alle doelstellingen van het 

steunpunt zich situeren.  

 

                                                                 

1
 Voor een nog gedetailleerder omschrijving van deze visie verwijzen we naar het artikel van Toon Gailly in 

CMG 5(3) , p.152-163 
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Pijler Ondersteuning 

Intervisie en consults 

Intervisiemomenten bieden medewerkers de kans om dieper in te gaan op vragen die ze hebben of 

problemen die ze ervaren in de omgang met een vluchteling of asielzoeker met vermoedelijke 

psychische problemen. Meer dan in een gewone cliëntbespreking krijgen medewerkers de kans om te 

werken aan hun persoonlijke professionele groei. Terwijl in een gewone cliëntbespreking vooral de 

cliënt centraal staat, wordt in een intervisiemoment de medewerker en zijn vraag centraal gesteld.  Dit 

gebeurt door ofwel een casus te bespreken die door een van de deelnemers wordt ingebracht. Tijdens 

de intervisie bieden wij ruimte om onderling te reflecteren rond enkele praktijkvoorbeelden die door 

de deelnemers zelf ingebracht worden. Aansluitend hierop kunnen er ook teksten ingebracht worden 

die de casussen verdiepen. 

Aanbod van intervisiegroepen: 

- Intervisiegroep voor kinderteams van CGG 

- Intervisiegroep voor Intercultureel Bemiddelaars 

- Intervisiegroep cultuursensitieve zorg 

- Intervisiegroep  Vluchtelingenwerk Vlaanderen 

- Intervisie Huis Der Gezinnen 

- Intervisie Pag-asa 

- Intervisie Caritas 

- Intervisie CAW Mozaïek – woonbegeleiding 

- Intervisie Foyer 

 

Ondersteuning 

Intervisie en consults 

Vormingen 

Transculturele 
Ontmoetingen 

Blog 

Bibliotheek 

Netwerking 

Brussel 

Vlaanderen 

Expertiseontwikkeling 

Outreaching 
Medikuregem 

Migranten in Tijd en 
Ruimte 

Vaders, Zonen en Islam 



7 
 

Aanbod consults: 

- Iter 

- Kinderteams van CGG 

- Solentra 

- WGC Medikuregem 

- CAW Mozaiek 

- CAW Archipel 

- CLB Brussel 

- Huis Der Gezinnen 

- CAW Delta-Slachtofferhulp 

- KHL 

Totaal aantal intervisiemomenten en casusbesprekingen in 2013: 49  

 

DE BASISVORMING 

In 2013 zijn we van start gegaan met de eerste deel van ons basisvormingspakket. De Basisvorming 

Cultuursensitieve Zorg is een som van verschillende opleidingsmomenten die in totaal De Basisvorming 

vormen. Het concept loopt langs de volgende grote lijnen: 

 Dag 1: Introductiedag cultuursensitieve zorg.  

De thema’s en vragen die aangehaald worden:  

- Zin en onzin van cultuursensitieve zorg: Tendensen in de zorg voor mensen van andere culturen, manieren 

van kijken naar ziekte en gezondheid, stereotyperen, basis ingrediënten voor cultuursensitief 

hulpverlenen.  

- Migratieproces, taal en ziekte als culturele metafoor: premigratie, eerste-, tweede- en de derde generatie, 

veranderende familiestructuren, migratie en psychopathologie. 

 

 Dag 2: Gemeenschappelijke taal.  

De thema’s: Communicatie, taalgebruik, werken met tolken en intercultureel bemiddelaars, triadisch werken, 

moedertaal, non-verbale communicatie. 

Er wordt onder meer gebruik gemaakt van enkele stukken uit de documentaire “Sous la main de l’autre”, korte 

video’s, slide’s en fictieve casussen. 

 Dag 3: Culturele overdracht en tegenoverdracht & culturele achtergrond van de patiënt en van het 

eigen hulpverleningssysteem.  

De thema’s: Bewust worden van overdracht en tegenoverdracht, culturele autobiografie ontdekken, cultuur 

van de hulpverlening, decentreren van eigen culturele referenties, master metaforen.  

 Dag 4: De cultuursensitieve basishouding: Confrontatie en hulpverlening als ontmoeting. 

In onze didactiek leggen we de nadruk op zelfreflectie, onderlinge interactie en het concrete toepassingen via 

casussen.  Daarnaast bieden we informatie via slide’s. Aan de hand van vragen, fictieve en echte casussen van 

hulpverleners wordt het informatieve luik afgewisseld met het interactieve luik.  
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In 2013 hebben we de introductiedag 3 keer georganiseerd. De eerste ging door op 25 maart 2013 in Brussel. 

De tweede in Gent op 16 september 2013. De laatste ging door in Antwerpen op 21 oktober 2013.  

Om een vlotte interactie mogelijk te maken, hebben we er telkens voor gekozen om een maximum van 12  

deelnemers toe te laten. Het maximum aantal was telkens snel bereikt.  

In Brussel hebben 11 hulpverleners van de volgende organisaties deelgenomen aan onze vorming: CAW 

archipel, CAW Mozaïek, BON, CGG Brussel.  

In Gent hebben 14 hulpverleners van de volgende organisaties deelgenomen aan de introductiedag: CGG 

Eclips, CAW Gent-Eeklo, CGG Deinze-Eeklo-Gent, UZ Gent, Stad Gent, Opvang vzw, Sociaal huis Wetteren, Kom-

Pas, Artevelde Hogeschool, CAW Oost-Vlaanderen, CAW Artevelde.  

In Antwerpen hadden we in totaal 19 deelnemers van de volgende organisaties: CAW De Kempen, CAW De 

Terp, CAW Metropool, CGG Andante, CGG Vagga.  

Op basis van de eerste ervaringen willen we het concept van de basisvorming verder uitwerken in 2014.  

VORMINGEN OP MAAT 

Cultuursensitieve zorg is in de praktijk telkens een complexe interactie tussen vaardigheden, kennis en attitude. 

Daarom hecht het steunpunt belang aan het aanbod van vormingen op maat.  

In 2013 is er bij volgende organisaties een vorming op maat doorgegaan:  

CGG Brussel, CAW Mozaïek, CAW Archipel, CGG Leuven, Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (HIG), 

Erasmus Hogeschool, VUB, Centrum voor Volwassenenonderwijs Brussel,  Medikuregem, Iter (daderhulp), De 

Meeting, Integratiecentrum Foyer, Integratiecentrum De Acht, ProvinciaaI Integratiecentrum Vlaams-Brabant, 

Centrum voor Leerlingbegeleiding (CLB), Huisartsenstage, CGG Ahasverus, KHLeuven. 

Aan bod gekomen thema’s zijn:  

o cultuursensitieve zorg 

o allochtone ouderen 

o Toekomstoriëntering 

o Schuld en schaamte 

o Migratie en gezin 

o Abrahammythe vs Oedipuscomplex 

o Taal en therapie 

o Intercultureel bemiddelen en therapie 

o Vaderrol binnen het gezin 

o Cultuursensitieve zorg en allochtone hulpverleners  

Totaal aantal lezingen/vormingen: 21 
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TRANSCULTURELE ONTMOETINGEN 

De reeks Transculturele Ontmoetingen heeft zijn thema’s verder uitgebreid 

dit jaar. De lezingen werden telkens georganiseerd op het CGG Brussel 

deelwerking Houba of bij CAW Mozaïek. Dit maakt de lezingen toegankelijk 

voor zowel de hulpverleners van de eerste- als de tweedelijn. Deze lezingen 

zorgen niet enkel voor inhoudelijke ondersteuning van de hulpverleners 

over actuele thema’s van de interculturele hulpverlening, maar ze bieden 

ook de mogelijkheid om te netwerken tussen de hulpverleners. Het waren 

dus niet enkel een transculturele, maar ook een intellectuele en een 

professionele ontmoeting: Geen kant en klare oplossingen hier maar eerder 

een uitwisseling van ideeën en ervaringen. 

 

 

In 2013 werden er 4 lezingen georganiseerd. In chronologische volgorde:  

 Dr. Pieter-Paul Verhaeghe over “Migrant zkt toekomst: België op een keerpunt tussen oude en nieuwe 

migratie”  

 Dr. Nadia Fadil over “religie en subjectiviteit: wie is de ‘ik’ in de psychotherapie” 

 Sigrid Arents over “opgroeien in verbondenheid” 

 Birsen Basar over “beleving van autisme binnen een Turks gezin”  

 

Deelnemende organisaties:  

CGG Brussel, CAW Mozaïek, CAW Archipel,  Kruipunt Migratie-Integratie, 

Huis der Gezinnen, VOEM vzw, Pag-Asa, Opvang vzw, ella vzw, Provincie 

Vlaams-Brabant, Foyer, Dar-al-amal, Kind & Gezin, Ondersteuningsteam 

Allochtonen (OTA), Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), Project 

Cultuurgevoelige Jeugdhulp, UZ Brussel, Revalidatie Ziekenhuis Inkendaal, 

Vroege Detectie en Interventie bij Psychiatrische Stoornissen (VDIP), 

Vormingsinstituut voor Begeleiding van Personen met een Handicap 

(VIBEG), Buitengewoon Basisonderwijs Kasterlinden, AZ Nikolaas, Huis voor 

Gezondheid, Autisme Centraal en allerlei andere zelfstandige 

psychotherapeuten, professionelen uit welzijnssector en leerkrachten van 

verschillende scholen. 

 

 

 

DE BLOG NA EEN JAAR 

De blog maakt het praktischer en efficiënter om ons aanbod bekend te maken, om onze activiteiten aan te 

kondigen, om met de hulpverleners en andere intermediëren vaker in contact te komen en ze beter op de 

hoogte te brengen van de actualiteit van de transculturele hulpverlening.  

http://cultuursensitievezorg.com/2013/04/26/transculturele-ontmoetingen-3/affiche-csz-voorjaar-2013-lage-res-2/
http://cultuursensitievezorg.files.wordpress.com/2013/09/opgroeien-in-verbondenheid.jpg
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In één jaar tijd heeft de blog 446 volgers bereikt. Eén bericht bereikt dus in één opslag 446 mensen. Mensen 

vinden onze blog het vaakst via een search engine met de term “cultuursensitieve zorg”. Naast de 16 vaste 

pagina’s hebben we 42 berichten gepubliceerd en de blog is dit jaar 5390 keer bezocht geweest.  

Het meest geklikte pagina blijkt “over ons” te zijn. We kunnen dus ervan uitgaan dat de blog hoofdzakelijk onze 

doel van bekendmaking bereikt. De pagina’s “bibliotheek”, “vormingsaanbod” en “multimedia” volgen erop.  

Op de blog verschijnen vooreerst aankondigingen van onze activiteiten; namelijk van de lezingreeks 

Transculturele Ontmoetingen, van de intervisies die wij aanbieden,  van de relevante vormingen en 

studiedagen.  

Daarnaast worden er allerlei soorten inhoudelijk materiaal gepubliceerd. Er worden artikels gepost over 

verschillende aspecten van de transculturele hulpverlening: bv. culturele competentie of cultuurgevoelige 

hulpverlening. Dikwijls worden artikels beknopt samengevat en gepost als bericht; bv. over de djinns & 

psychose of over autonomie & verbondenheid. Via nieuwsbrieven worden we op de hoogte gesteld van de 

nieuwste edities van de meest prestigieuze internationale academische tijdschriften over medische 

antropologie. We scannen elke maand verschillende tijdschriften en pakken er de relevante artikels uit voor de 

Brusselse hulpverlening. Andere ondersteunde publicaties zijn altijd bereikbaar onder pagina “documenten”.  

Verder recenseren we bepaalde boeken om de hulpverleners mee richting te geven in hun zoektocht naar 

documentatie.  Zo hebben we dit jaar de boeken “Gekleurde armoede & hulpverlening: Sociaal werkers en 

cliënten aan het woord” van Bea van Robaeys & Kristel Driessens gerecenseerd samen met het boek “Migrant 

zkt toekomst: België op een keerpunt tussen oude en nieuwe migratie” van Pieter-Paul Verhaeghe, Koen Van 

der Bracht & Bart Van de Putte.  

Omdat hulpverleners niet altijd de tijd hebben om artikels te lezen of regelmatig studiedagen te volgen, 

wisselen we de schriftelijke artikels af met kort videomateriaal. Zo namen we een korte video-interview af van 

elke spreker die een lezing geeft in het kader van de Transculturele Ontmoetingen. Hierbij willen we het 

doelpubliek van de lezingen uitbreiden. Degenen die de lezing niet hebben kunnen volgen, krijgen een 

samenvatting ervan en verdere informatie rond het thema via de video. Daarnaast publiceren we ook video’s 

die over een bepaald aspect van zorg en cultuur gaan.  

De aangeraden boeken worden op voorpagina getoond via goodreads. Via de blog kan men toegang hebben 

tot de bibliotheek. Ten laatste is er ook de mogelijkheid om ons te contacteren via het contactformulier. 

BIBLIOTHEEK 

Het Steunpunt Cultuursensitieve Zorg beschikt over een bibliotheek gespecialiseerd op het thema 

transculturele hulpverlening. 

In 2013 hebben we de bibliotheek verder uitgebreid. De uitbreiding gebeurde enerzijds door de invoer van het 

al bestaande materiaal op het online bibliotheeksysteem en aan de andere kant door het kopen van nieuw 

materiaal. Via de link http://bidoc.cgg-brussel.be/ kan men de boeken bekijken en een boek zoeken aan de 

hand van bepaalde termen of namen. De boeken moeten ter plaatse uitgeleend worden op het CGG Brussel 

deelwerking Houba. Er is ook de mogelijkheid om niet-uitleenbaar materiaal in te kijken en kopies te nemen, 

bv. van tijdschriften. Men mag de boeken 4 weken lang houden. Online verlengen is mogelijk via dezelfde link.  

We blijven de 6-delige classificatie behouden:  

 Antropologie (vooral medische antropologie) 

 Filosofie 

http://bidoc.cgg-brussel.be/
http://mail.cgg-brussel.be/bidoc/bidoc0.htm
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 Transculturele hulpverlening en transculturele diagnostiek 

 Etnografie 

 Trauma & vluchtelingen 

 Aging - ouderdom 

In 2013 zijn we kleinschalig begonnen met het uitlenen. In 2014 zal het aantal uitleningen verder uitgebreid 
worden en zullen we meer inzetten op de aankoop van audiovisueel materiaal. 

Het volgende materiaal werd in 2013 aangekocht:  

 Butler, J. (2007). Gender trouble. London: Routhledge. 

 Butler, J. (2011). Bodies that matter. London: Routhledge. 

 Detours, V. & Henry, D. (2011). Sous la main de l’autre. DVD.  

 Ferreira, J. (2004). Soigner les mal-soignés: Ethnologie d’un centre de soin gratuits de Médecins du 

Monde. Paris: L’Harmattan. 

 Foucault, M. (2013). Geschiedenis van de waanzin. Amsterdam: Uitgeverij Boom. 

 Guerraoui, Z. & Reveyrand-Coulon, O. (Eds.). (2011). Transmission familiale et interculturelle : 

Ruptures, aménagements, créations. Paris : Editions in Press. 

 Keij, J. (2012). Levinas in de praktijk: Een handleiding voor het best mogelijke helpen, privé en in de 

zorg. Zoetermeer: Klement/Pelckmans. 

 Métraux, J.C. (2004). Deuils collectifs et créations sociale. Paris: La Dispute. 

 Métraux, J.C. (2011). La migration comme métaphore. Paris: La Dispute. 

 Nuyens Y. & De Ridder, H. (Eds.). (2013). Dokter ik heb ook iets te zeggen. Leuven: Lannoo Campus. 

 Sarneel, H. (2012). Interculturele jeugd en opvoedhulp: Een cultureel venster op de hulpverlening aan 

migrantenjongeren en hun gezinnen. Rotterdam: Eburon. 

 Vandecandelaere, H. (2012). In Brussel: Een reis door de wereld. Antwerpen: EPO. 

 Van Robaeys, B. & Driessens, K. (2011). Gekleurde armoede en hulpverlening: Sociaal werkers en 

cliënten aan het woord. Leuven: Lannoo Campus. 

 Visker, R. (2010). Michel Foucault: Genealogie als kritiek. Nijmegen : Uitgeverij Vantilt. 

 Walker, S. (Ed.). (2013). Modern mental health : Critical perspectives on psychiatric practice. St. Albans: 

Critical Publishing. 

 

PIJLER NETWERKING   

 

Ook in 2013 hebben we geopteerd om, eerder dan een apart circuit rond cultuursensitieve zorg op te zetten, 

aan te sluiten bij reeds bestaande netwerken of overleggen en het op die manier het cultuursensitieve aspect 

van zorg op de agenda te zetten: BWR, Cultuurgevoelige jeugdhulp, VIVO, Ovallo, Foyer, Suru-Lere, Biloba. 

Daarnaast blijken initiatieven als Transculturele Ontmoetingen en de blog cultuursensitieve zorg zich steeds tot 

een steeds uitgebreider publiek van hulpverleners te richten.  
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PIJLER EXPERTISE-ONTWIKKELING 

PROJECT EERSTELIJNSPSYCHOLOGEN 

Naast de eerstelijnspsychologen (ELP) op wijkgezondheidscentrum (WGC) Medikuregem, wordt de ELP 

benadering ook in volgende huisartsenpraktijken toegepast: Huisartsenpraktijk Helix, Dokters van Jette, Dr. 

Yoshimi, Geneeskunde voor het Volk (GVHV) De Sleutel in Schaarbeek, WGC Renfort en WGC De Brug. Het 

steunpunt biedt hiervoor zowel procesmatig als inhoudelijk de ondersteuning.  

MIGRANTEN IN TIJD EN RUIMTE 

De tentoonstelling en de bijhorende documentaire ‘Migranten in Tijd en Ruimte’ kunnen nog steeds worden 

uitgeleend. Tijdens de tentoonstelling is er naast een algemene workshop over de documentaire ook  de 

mogelijkheid tot rondetafelgesprekken rond  thema’s die een rode draad vormen doorheen de narratieven en 

die een impact hebben op de hulpverlening aan ouderen: Afhankelijkheid en autonomie, Taal en migratie. 

 

VADERS, ZONEN en ISLAM 

Voor een verslag van de vaderweek rond ‘Vaders, zonen en Islam’ verwijzen we naar 

http://vaderweek.wordpress.com/ 
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CONTACTGEGEVENS 

LOCATIE: 

Steunpunt Cultuursensitieve Zorg 

CGG Brussel- Deelwerking Houba 

Houba de Strooperlaan  136 

1020 Brussel  

CONTACTPERSONEN 

Redouane Ben Driss 

Stefaan Plysier 

Berna Kalkan 

TELEFOON 

02/478.90.90 

E- MAIL 

cultuursensitievezorg@cgg-brussel.be 

WEBSITE  

www.cultuursensitievezorg.com  

http://www.cgg-brussel.be/extra-aanbod/cultuursensitieve-zorg-_580.aspx 

 

PUBLICATIES 

Terug naar het ambacht van de hulpverlening. Stefaan Plysier over cultuurverschillen in de hulpverlening. - RIK VAN 

NUFFEL http://www.vvgg.be/vvgg.aspx?PageId=117 

Vaderweek 2013 http://vaderweek.wordpress.com/  

mailto:cultuursensitievezorg@cgg-brussel.be
http://www.cultuursensitievezorg.com/
http://www.cgg-brussel.be/extra-aanbod/cultuursensitieve-zorg-_580.aspx
http://www.vvgg.be/vvgg.aspx?PageId=117
http://vaderweek.wordpress.com/
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BIJLAGEN 

Bijlage 1. Terug naar het ambacht van de hulpverlening. Stefaan Plysier over cultuurverschillen in de 

hulpverlening. - RIK VAN NUFFEL 

Bijlage 2. Kaarten Steunpunt Cultuursensitieve Zorg 
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