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vragen over

Stampmedia

Vormingen en uitwisseling
voor jeugdwerkers,
onderwijs en jongeren.
Veel ervaring op het vlak
van diversiteit.
Via uitwisseling/gesprek
manieren aanreiken om
de diversiteit van een
werking te vergroten.
Vorming: 'diversiteit in de
media'.
De Coninckplein 26
2060 Antwerpen
03 294 68 38
info@stampmedia.be
www.stampmedia.be

de regenbOog vzw
Vormingen,
ondersteuningstraject en
uitwisseling voor
jeugdwerkers, lokale
besturen,
cultuurinitiatieven en
kinderopvang.
De regenbOog
ondersteunt en begeleidt
jeugdverenigingen die hun
werking toegankelijk willen
maken voor kinderen en
jongeren met een beperking.
Een vorming kan gaan rond:
Moeilijk verstaanbaar gedrag
(autisme, adhd & de
opvoedingsdriehoek)
Inclusie in het jeugdwerk / de
kinderopvang
Het inclusiespel
Communicatie met ouders

Lucien Londotstraat 3b
3600 Genk
089 35 85 65
johan@deregenboog.be
www.deregenboog.be

JOnge Helden

Vormingen en
ondersteuningstrajecten
voor jeugdwerkers.
Kadervormingscursus
Inspirerend
themacursussen
Vorming op maat
Vast aanbod: muzische
sessies, spel sessies,
groepen begeleiden,
inclusief werken, drempels
verlagen, preventie en
EHBO op kamp

Vital Decosterstraat 84
3000 Leuven
016 66 43 70
info@jongehelden.be
https://www.jongehelden.be/i
n-jouw-buurt/vorming

steunpunt voor
inclusie
Vormingen, ondersteuning
en uitwisseling voor
ouders van kinderen en
jongeren met een
beperking.

Steunpunt voor inclusie
ondersteunen ouders met hun
vragen rond inclusie.
Hiervoor gaan ze Hiervoor gaan
ze luisteren, informeren,
coachen en bemiddelen.
Het steunpunt gaat ook in op
specifieke vragen rond
vormingen voor mensen die
actief zijn rond inclusie.
Begijnhoflaan 464
9000 Gent
0471 30 26 50
pieter@oudersvoorinclusie.be
https://www.oudersvoorinclusie.
be/steunpunt/

de aanstokerij

Vormingen en uitwisseling
voor jeugdwerkers,
onderwijs en jongeren.
Aan de hand van een
spelervaring gaat de Aanstokerij
dieper in op verschillende
aspecten van diversiteit.
Interculturele spelen: wat is
een cultuur en hoe kan je
deel uitmaken van
verschillende culturen.
Verschillende culturen in de
organisatie
Verbindend communiceren
Naamsesteenweg 130
3001 Heverlee
0473 93 55 65
marike@aanstokerij.be
www.aanstokerij.be

koning kevin vzw

Tumult vzw

Vormingen en uitwisseling voor jeugdwerkers.

Vormingen en ondersteuningstrajecten voor
jeugdwerkers.

Koning Kevin biedt vormingen aan binnen drie
pijlers: spel, speelse kunsteducatie, en inter- en
intrapersoonlijk handelen.
Binnen elk van deze pijlers zijn er lijnen te
trekken naar diversiteit.
Pijler 'inter- en intrapersoonlijk handelen':
'taal' in je activiteit, pesten, omgaan met
moeilijke situaties, groepsdynamica,
conflicten...
Pijler spel en speelse kunsteducatie: hoe
iedereen betrekken in je activiteit,
speleffecten & spelen veranderen (hoe je
activiteit zo aanpassen dat het bepaalde
gewenste effecten nastreeft)...
Kapellekensweg 2, 3010 Kessel-Lo
016 35 05 50
lowiese@koningkevin.be
https://www.koningkevin.be/vorming-opaanvraag/

Tumult wil het talent voor samenleven bij
kinderen en jongeren stimuleren. Dat
doen ze in het vormingsaanbod door
begeleiders van kinderen en jongeren te
versterken in het positief omgaan met
conflict.
Dat vertaalt zich in verschillende
vormingen of vormingstrajecten:
Hoe betrek je jonge nieuwkomers in je
werking (maar ook ruimer rond het
betrekken van maatschappelijk
kwetsbare kinderen en jongeren)
Reageren op pesten
Omgaan met conflict (agressie,
conflicthantering, straffen en
belonen...)
Preventie van conflict
Brusselsepoortstraat 8, 2800 Mechelen
015 43 56 96
vorming@tumult.be
https://tumult.be/vorming

Bazzz
Vormingen, ondersteuningstrajecten en uitwisseling voor jeugdwerkers, onderwijs, sociaal
werkers en eerstelijns werkers.

Bazzz organiseert ondersteuningstrajecten voor organisaties die moeilijke thema's (gerelateerd
aan identiteitsvraagstukken en maatschappelijke issues) bespreekbaar willen maken in de
organisatie.
Samenleven in diversiteit
Gender
De rol van religie
Identiteitsontwikkeling bij moslimjongeren
Statiestraat 175, 2600 Antwerpen
0498 73 47 82
lamia.bazzz@gmail.com
www.bazzz-urban.com

Wel Jong niet hetero
Vormingen en uitwisseling
voor jeugdwerkers en
onderwijs.
Wel Jong Niet Hetero geeft
vormingen over LGBT en
intersectionaliteit in de
organisatie.
Kammerstraat 22
9000 Gent
09 335 41 87
dries.desmet@weljongnieth
etero.be
http://www.weljongniethete
ro.be/content/vorming-hetjeugdwerk

Youth for
Understanding
Vlaanderen
Vormingen voor onderwijs
en jongeren van 15 tot 30
geïnteresseerd in
interculturaliteit
Gratis educatieve workshops:
Cultuur en identiteit
Interculturele communicatie
Stereotypen, vooroordelen
Onderscheid en ongelijkheid
Rechten van de mens en
verantwoordelijkheid
Actief burgerschap in de
Europese Unie.
Frans Halsvest 92
2800 Mechelen
015 69 00 85
volunteers@yfu.be
https://educatieve.yfu.be/colou
red-glasses

Unia
Vormingen en
ondersteuningstrajecten voor
onderwijs, lokale besturen,
bedrijven en grote
organisaties.
Tijdens de begeleiding en
training op maat vertrekt Unia
vanuit de dagelijkse realiteit van
de organisatie. De doelstellingen
van de samenwerking worden in
overleg vastgelegd.
Unia wil vooral een impuls geven
aan het beleid en de
professionele praktijken van de
organisatie, om discriminatie te
voorkomen en
diversiteitsmanagement te
verbeteren. Unia mikt op
structurele verandering in de
maatschappij en een betere
kennis van het
antidiscriminatierecht bij
sleutelactoren.
Koningsstraat 136
1000 Brussel
02 212 30 06
quentin.callens@unia.be
https://www.unia.be/nl/sensibilis
ering-en-preventie/begeleidingtraining

Autisme Leeft vzw
Vormingen, intervisie,
uitwisseling en
ondersteuningstrajecten
voor jeugdwerkers, lokale
besturen, sociaal cultureel
werk en sport

Autisme Leeft vzw richt zich in
haar aanbod op 'vrijetijd en
autisme' en biedt vorming en
ondersteuning aan
organisaties die werken met
kinderen, jongeren,
(jong)volwassenen in een
vrijetijdskader.
Maastrichterstraat 96C
3500 Hasselt
0492 22 84 92
info@autismeleeft.be
www.autismeleeft.be

JINT

Vormingen en uitwisseling
en voor jeugdwerkers,
Divers aanbod van
internationale activiteiten rond
inclusie en diversiteit.
Werken met nieuwkomers
Werken met NEET jongeren
LGBTQI+
Sport als educatieve tool
voor inclusie
Human rights education
Jongeren met een beperking
De activiteiten worden steeds in
een internationale context
georganiseerd. Zo ontmoet je
collega jeugdwerkers uit Europa
die werken rond dezelfde
diversiteitsvraagstukken.
Gretrystraat 26, 1000 Brussel
02 209 07 20
yannick.deschaepmeester@jint.
be
https://www.jint.be/kalender

motief vzw

jes

Vormingen voor jeugdwerkers, onderwijs,
lokale besturen, vrijwilligers en verenigingen

Vormingen, intervisie en
ondersteuningstrajecten voor jeugdwerkers,
onderwijs en lokale besturen.

Motief is een vormingsinstelling
gespecialiseerd in het thema
levensbeschouwing in de samenleving.
Motief ondersteunt eerstelijnswerkers en
verenigingen rond identiteitsbeleving,
levensbeschouwing en diversiteit. Zo
ontwikkelden ze het handboek 'Positieve
identiteitsontwikkeling bij moslimjongeren' dat
een leidraad biedt om met
levensbeschouwelijke diversiteit aan de slag te
gaan. Motief hanteert een emancipatorische
aanpak voor iedereen die uit de assimilatielogica wilt breken.
Belgradestraat 80, 2800 Mechelen
015 20 03 01
info@motief.org
www.motief.org

JES zet zich in voor jongeren in de stad, in wijken
en met een doelgroep die zich vaak laat
omschrijven als kwetsbaar. Naast het
ontspannende en vrijblijvende element weet JES
ook een sterke leercontext neer te zetten.
In het vormingsaanbod:
Vormingspakket 'Aan de Slag met Jongeren' :
Wat moet ik weten over jongeren?
Hoe ga ik in interactie met jongeren?
Hoe versterk ik jongeren?
Vormingspakket 'Het bereiken van diverse
doelgroepen.
Werkhuizenstraat 3-5, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
02 411 68 83
academy@jes.be
www.jes.be/aandeslag

arktos

Vormingen, uitwisseling, intervisie en ondersteuningstrajecten voor jeugdwerkers,
onderwijs, welzijnswerkers en ouders.

Arktos is een Vlaams expertisecentrum voor kinderen en jongeren van 6 tot 25 jaar voor wie
de aansluiting op school, werk en samenleving minder evident blijkt. Door hen met zichzelf en
hun omgeving te verbinden wil Arktos hen versterken in hun talenten en vaardigheden, in alle
mogelijke levensdomeinen.
Daarnaast ondersteunt Arktos ouders, scholen, partners en overheden bij het omkaderen van
deze kinderen en jongeren. Diversiteitsgerelateerde thema's in het aanbod zijn:
Weerbaarheid en veerkracht
Nieuwe autoriteit
Verbindend werken
Werken aan een positieve sfeer, ...
Valkerijgang 26, 3000 Leuven
016 29 57 74
info@arktos.be
www.arktos.be

I-Diverso

Ondersteuningstraject voor
elke onderneming die
inclusief wil ondernemen.
Vormingen voor iedereen die
handvaten nodig heeft rond
omgaan met diversiteit (op
de werkgroep)

Begeleidershouding en
handelingsvormen,
Conflicthantering,
Omgaan met agressie.
Tarbotstraat 61d, 9000 Gent
09 236 30 09
info@bizonvzw.be
www.bizonvzw.be/vorming

Een werkplekadvies maakt een
selfie van de organisatie rond
inclusie in het algemeen, of
taal/diversiteit in het bijzonder. Vormingen, uitwisseling en
ondersteuningstrajecten
Waarbij er in kaart gebracht
wordt wat er goed loopt. Maar voor de Brusselse jeugd,
sport en cultuursector.
ook waar groeipunten zijn. Op
basis hiervan formuleert IIn Brussel voorziet Blink
diverso een advies met enkele
ondersteuning om een sterk
acties die de organisatie doen
vrijetijdsaanbod i.f.v. kinderen en
groeien.
jongeren met een beperking aan
te bieden.
Daarnaast in het aanbod:
Dit a.d.h.v. vormingen,
Hoe omgaan met diversiteit
trajectbegeleiding of een
en culturele verschillen.
toegankelijkheidstoets ter
Omgaan met anderstalige
plaatse.
medewerkers of
deelnemers
Blink werkt flexibel op vraag van
een organisatie, met een Inclusief
0499 69 35 11
Brussel als uitgangspunt.
nelec@i-diverso.be
www.i-diverso.be
Gallaitstraat 86
1030 Schaarbeek
0473 52 63 69
Blink@groepintro.be
Vormingen en uitwisseling
https://www.groepintro.be/nl/vrije
voor jeugdwerkers.
tijd/blink-brussel/
BIZON is een organisatie met
als doel het organiseren van
vakantieactiviteiten voor
kinderen en jongeren in een
maatschappelijk kwetsbare
Vormingen, uitwisseling en
situatie. Bizon organiseert
ondersteuningstrajecten voor
vormingen met volgende
jeugd, sport, onderwijs en
thema's:
cultuursector.
Gedragskenmerken en
groepsprocessen

blink

bizon

vzw oranje

Vzw Oranje bouwt samen aan
een open samenleving waar
iedereen een volwaardige plaats
vindt. Belangrijk daarbij is de
verbindingen tussen de
samenleving en personen met
een (vermoeden van)
beperking door in te zetten
op samenwerking, sensibilisering,
vorming en intensieve
ondersteuning.
In het vormingsaanbod, allerlei
vormingen op maat rond vrije tijd
en mensen met een beperking.
Peterseliestraat 100
8000 Brugge
050 47 25 90
vrijetijdspunt@oranje.be
www.vrijetijdspunt.be

jeugdwerk voor allen
Vormingen, intervisie,
uitwisseling en
ondersteuningstrajecten voor
jeugdwerkers

JWVA is een netwerkorganisatie
die werkt rond tal van
diversiteitsthema's in het
jeugdwerk. Lokale werkingen
kunnen gratis gebruik maken
van dit aanbod.
www.jeugdwerkvoorallen.be
vragen@jeugdwerkvoorallen.be
02 553 41 58

Uit de marge

Vormingen, intervisie, uitwisseling en
ondersteuningstrajecten voor
jeugdwerkers, lokale besturen,
jeugdwelzijnswerkers en iedereen die wil
werken met kinderen en jongeren in een
maatschappelijk kwetsbare situatie.

Uit De Marge is het steunpunt voor jeugdwerk
en jeugdbeleid met kinderen en jongeren in een
maatschappelijk kwetsbare positie. Uit De
Marge voorziet vorming, cursussen, lerende
netwerken, intervisie, coaching, onderzoek, ...
Het aanbod focust zich op thema's die spelen in
het leven van deze kinderen en jongeren.
Diversiteit is een thema dat hierbinnen vaak een
startpunt en wederkerend is.
Racisme
Armoede
Deontologie,
Politiserend werken,
Maatschappelijke kwetsbaarheid, k
Kruispuntdenken,
De aanpak van grensoverschrijdend gedrag,
Jongeren en politie
Henegouwenkaai 29, bus 14, 1080 Brussel
0471 19 06 10
fleur.van.oyen@uitdemarge.be
www.uitdemarge.be

Groep intro

Vormingen voor jeugdwerkers

Jeugdwerk toegankelijker maken voor iedereen: is
het doel van Groep INTRO. Jeugdwerkers spelen
daarin een sleutelrol.
Groep INTRO ondersteunt jeugdwerkers in de
begeleiding van jongeren in het algemeen en van
jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie
in het bijzonder. Tijdens de vormingen wordt er
gewerkt aan zelfvertrouwen en weerbaarheid ten
aanzien van problemen waarmee jeugdwerkers
geconfronteerd worden.
Vormingen in het aanbod zijn:
Lekker divers
Blij dat je er bent - positieve begeleidershouding
Straf genoeg - sanctioneren en belonen binnen
jeugdwerk
Team's UP - verbind je ploeg
Handik(n)ap - jeugdwerk zonder beperking
Charles Parentéstraat 6, 1070 Brussel
0473545975
jan.langeraert@groepintro.be
ducktape@groepintro.be
www.groepintro.be/vrijetijd |ducktapeversterkt.be

De ambrassade

De Ambrassade zet de jeugd, het jeugdwerk, jeugdinformatie en het jeugdbeleid op de kaart.
Diversiteit zit verweven binnen elk van deze thema's.
Neem een kijkje op de Toolbox diversiteit
www.toolboxdiversiteit.be
Of kom naar de beleidswerkgroep diversiteit
www.ambrassade.be/nl/kennis/artikel/werkgroep-diversiteitsbeleid
Leopoldstraat 25, 1000 Brussel
02 551 13 50
Jasmien.Schutz@ambrassade.be

Meer info
Nog vragen of op zoek naar extra informatie?
Jeugdwerk Voor Allen
Stel je vraag aan één van onze ambassadeurs.
vragen@jeugdwerkvoorallen.be
www.jeugdwerkvoorallen.be

Ambrassade
Jasmien.Schutz@ambrassade.be

