Uitnodiging
Netwerkmoment
‘Eén jaar later ’
Eén jaar na de asielcrisis verlaten de vluchtelingen stilaan de opvangcentra en LOI’s.
Vluchtelingen met een erkenning kunnen dan eindelijk een leven opbouwen. Dat is echter
makkelijker gezegd dan gedaan. Het brengt uitdagingen met zich mee, zowel op vlak van
wonen, inkomen, werken, onderwijs, inburgering, taalverwerving! Mensen kunnen hiervoor
rekenen op de begeleiding van diverse organisaties, zoals het OCMW, CAW, VDAB,
Agentschap Integratie en Inburgering! Elk heeft een concreet aanbod voor vluchtelingen.
Het is echter voor vluchtelingen én eerstelijnswerkers niet altijd evident om het bos door de
bomen nog te zien. Daarom vindt er op 21 oktober 2016 dit netwerkmoment plaats. Dit is
bedoeld voor alle dienstverleners en welzijnswerkers in het Waasland, die vluchtelingen
ondersteunen, met als doel:
-

eerstelijnswerkers een globale schets te geven van de huidige situatie van
vluchtelingen in het Waasland en het welzijnslandschap.
een voorstelling te geven van het concrete aanbod voor vluchtelingen, per organisatie/
dienst.
eerstelijnswerkers uit de verschillende organisaties de kans te geven om elkaar te
ontmoeten en te netwerken.

Datum & Locatie: 21 oktober 2016, Odisee Hogeschool, Hospitaalstraat 23, Sint-Niklaas
Programma:
09u00 - 09u30: Ontvangst met koffie
09u30 - 10u15: Algemene voorstelling ‘1 jaar later%’
•
•
•
•

Situatieschets van asielcrisis 1 jaar geleden en nu, in het Waasland
Uitdagingen voor (erkende) vluchtelingen in het opbouwen van een leven
Korte voorstelling van de partnerorganisaties, en in het bijzonder hun aanbod voor
vluchtelingen
Hiaten en uitdagingen in de ondersteuning, ondanks bestaand aanbod

10u15 - 12u00: Infomarkt & Netwerkmoment
•

Aan de hand van een casus, leren de deelnemers het aanbod beter kennen van de
diverse organisaties, bevoegd voor de ondersteuning van vluchtelingen.

12u30 - 13u00: Receptie met broodjes

Deelname: Deelnemen is gratis. Inschrijven is verplicht en kan via het contactformulier op
www.rwowaasland.be/contact. Inschrijven kan tot 12 oktober 2016.

Dit netwerkmoment is een initiatief van het RWO Waasland i.s.m. volgende partners:

