
OP PAD MET INTEGRATIE 

 

INTERVISIE AANBOD 
U GRATIS aangeboden dankzij het AMIF 

en de POD Maatschappelijke Integratie. 

Naar een meer geïntegreerd migratiebeleid, dankzij het AMIF 

 

Voor wie? 
Voor alle OCMW medewerkers in Vlaanderen én externen die werken rond het thema van een bepaalde 
opleiding.  

 

Wat? 
Intervisie waarbij ondersteuning wordt gegeven op casusniveau of rond een thema naar keuze door een 
senior psycholoog.  

De doelstellingen van de intervisies zijn: leren, ondersteunen en onderzoeken.  

 Leren:  
o Het bundelen van expertise en het uitbreiden van kennis 
o Het aanspreken van de veerkracht (vaardigheden en competenties)  

 

 Ondersteunen: 
o Collegiale steun en toetsing voor de complexiteit van het werk 
o Verrijkende en versterkende samenwerking 

 

 Onderzoeken:  
o Systematische vorm van terugkoppeling en reflectie 
o Toetsen op effectiviteit van interventies/samenwerking 
o Bron van nieuwe ideeën en inspiratie 
o Gezamenlijk op onderzoek gaan (iedere mening is nuttig) 

 
 

Praktische zaken: 
o In te plannen vóór 31 december 2019 

o Ofwel via de inschrijvingspagina op de Solentra website 

o Ofwel via telefonisch inplannen op het nummer 02/477.57.15 

o Mogelijkheid tot een reeks van 3 intervisies 
o Max. 10 personen per groep 

 
Door wie? 
Solentra VZW 
 

Solentra is een VZW die staat voor een gratis trauma gerelateerd en trans psychiatrisch diagnostisch 

behandelingscentrum voor vluchtelingen en migranten. Hierbij houdt Solentra rekening met de culturele 

achtergrond van de cliënt en worden de consultaties in de moedertaal van de cliënt gedaan (d.m.v. 

samenwerking met tolken). Als expertisecentrum met een brede visie op gezondheid zetten we ook in op 

het mobiliseren van alle integratie-bevorderende spelers die van belang zijn voor de geestelijke gezondheid 

van de cliënt. Dit doen we door onze kennis over trauma, migratiepsychologie en cultuursensitiviteit samen 

te brengen in de vorm van community-based consultaties, opleidingen, intervisies, supervisies en een 

telefonische helpdesk. 

 



 

Waarom? 
De psychosociale begeleiding van de OCMW ’s naar vluchtelingen kwalitatiever én efficiënter te maken 
door duurzame kennisoverdracht en het aanreiken van tools vanuit casusvoorbeelden waarbij aandacht 
wordt besteed aan vroegtijdige detectie van trauma of andere psychische problemen. 

 

OCMW’s zijn vaak de eerste hulpverleningsinstantie waar onze doelgroep terecht komen en Solentra ziet 

hen als een cruciale partner in de preventie en vroegtijdige detectie van psychische problemen bij de 

vluchtelingen en migrantenpopulatie, een extra kwetsbare groep. Tegelijkertijd verhoogt dit aanbod de 

efficiëntie van de maatschappelijke assistenten en stijgen de slaagkansen op integratie van de 

vluchtelingen en de migranten door het tijdig behandelen van psychische problemen. 

 

Interesse of meer info? 
Aarzel niet om contact op te nemen met Solentra via solentra@uzbrussel.be  of 02/477.57.15 


