
 Lezingenreeks 

V e e r k r a c h t 

in een multikulturele stad

Brussel is na Dubai de meest multikulturele stad ter wereld. Dit biedt aan 
jongeren en gezinnen met een migratieachtergrond kansen, maar tevens 
ook grote uitdagingen. Veerkracht is hierbij onontbeerlijk.
Bru-Stars wil het woord geven aan enkele experts die vanuit hun we-
tenschappelijk onderzoek of klinische praktijkervaring boeiende inzichten 
delen over dit thema. 
De lezingen richten zich naar hulpverleners, beleidsmedewerkers en vor-
mingswerkers.



Veerkracht in beweging.  
Dynamieken van vluchtelingengezinnen versterken

Gezinnen op de vlucht hebben veel achtergelaten om een veiliger bestaan op te zoeken. 
Hun verlieservaringen dragen ze mee, over grenzen heen. In het land van aankomst wachten 
weer nieuwe uitdagingen. 
Ingrijpende gebeurtenissen, en toch reageren deze gezinnen vaak heel dynamisch en veerkrach-
tig. In deze lezing, gebaseerd op het (onderzoek voor het) boek «Veerkracht in beweging. Dy-
namieken van vluchtelingengezinnen versterken» gaan we op zoek naar wat een divers-sensi-
tieve invulling van veerkrachtig handelen kan zijn, met oog voor de persoonlijke, relationele en 
contextuele dynamieken in en rond het gezin.  
We trachten te achterhalen hoe professionals en vrijwilligers de dynamieken en krachten van 
gezinnen kunnen (h)erkennen, valideren en versterken. (Zie ook: https://www.pigmentzorg.be/
toolbox/fiche/veerkracht-in-beweging-dynamieken-van-vluchtelingengezinnen-versterken)

Mieke Groeninck
2019-2022: Promotor van onderzoek 
aan het Kenniscentrum Gezinswe-
tenschappen naar gezinshereniging bij 
erkende vluchtelingen in België  
(onderzoeker: Pascal Debruyne)

2019-2021: Postdoctoraal onderzoe-
ker Universiteit van Leiden binnen 
antropologie van islam. Onderzoek 
naar imamopleidingen in Nederland en 
België.  

2017-2019: Onderzoeker Kennis-
centrum Gezinswetenschappen (Odisee 
Hogeschool Brussel) naar veerkracht bij 
asielzoekende en vluchtelingengezinnen 
van Afghaanse, Iraakse en Syrische 
origine

2013 - 2017: Doctor in sociale en 
culturele antropologie, gespecialiseerd 
in antropologie van islam (KU Leuven)
Meer over haar achtergrond: https://
www.pigmentzorg.be/sprekers/
mieke-groeninck

Mieke Groeninck    
(Odisee HOgescHOOL BrusseL en universiteit Leiden)
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Veerkracht bij kindertrauma

Child-Flower is een organisatie die zich richt op mentale gezondheid van kinderen en hun ge-
zinnen die te maken kregen met trauma. Het versterken van veerkracht staat hierbij centraal. 
Hierbij is een nauwe samenwerking met de gemeenschap altijd de basis van waaruit de on-
dersteuning wordt vormgegeven.  Naomi ontwikkelde de veerkrachtdoos als werkinstrument 
om trauma-based en resilience-based te kunnen werken in bestaande organisaties. Met trauma 
en adversities doelen we op problematieken zoals armoede, huiselijk geweld, tienerzwanger-
schappen, seksueel misbruik, weeshuisproblematieken, kinderhandel , kindermishandeling en 
andere ingrijpende gebeurtenissen.
Naomi licht deze methodiek toe en stelt de toolbox voor hulpverleners voor.

Naomi Vandamme 
is klinisch psycholoog en werkzaam 
als gz-psycholoog in Curaçao. Ze 
specialiseerde zich tot psychotrau-
matoloog. Zij werkte vele jaren als 
traumahulpverlener in de kinder - en 
jeugdpsychiatrie te Nederland en 
was betrokken als leidinggevende en 
projectmanager bij diverse trauma- en 
veerkrachtgerelateerde projecten in 
binnen- en buitenland.
Zij publiceerde over veerkracht bij 
kinderpsychotrauma.

naoMi VandaMMe  
(cGG curaçao en child-Flower)

Donderdag 14 mei 2020



Transgenerationele overdracht van trauma. 
Verborgen geschiedenissen

Het Beschermjassenhuis is een succesvolle methode voor hulpverlening in het sociale domein. 
Het biedt een veilige plek waar hulpverleners en families samenkomen en met elkaar leren wat 
nodig is om de familie verder te helpen. Vaak wijzen problemen in families op transgeneratio-
nele overdracht van trauma dat zich voordoet als belangrijke kwetsbare familieverhalen niet 
zijn gedeeld. In het Beschermjassenhuis zoeken professionals en cliënten samen naar deze 
verborgen geschiedenissen, om zo nieuwe kansen voor herstel te creëren. Aandacht, inbedding 
en liefde voor zowel de professional als de familie zijn daarbij belangrijke voorwaarden. En het 
werkt! Bij vrijwel ieder gezin dat meedoet treedt een concrete positieve verbetering op, en vaak 
is er daarna geen professionele opvoedingsondersteuning meer nodig. 

Kitlyn Tjin A Djie 
is transcultureel systeemtherapeut en 
opleider. 
Als antwoord op het lineaire westerse 
witte individualistische denken in de 
Nederlandse jeugdzorg ontwikkelde ze 
het model Beschermjassen dat uitgaat 
van de kracht van familie. Ze is eigenaar 
van Bureau Beschermjassen en biedt 
training, opleiding en intervisie aan pro-
fessionals. Ook geeft ze les en lezingen 
in allerlei contexten door heel Nederland 
en België. Ze schreef diverse artikelen en 
zes boeken, waaronder Beschermjassen, 
transculturele hulp aan families (2007) 
en Beschermjassen in de praktijk (2019). 
www.beschermjassen.nl 

kitlyn tjin a djie 
(BescherMjassenhuis nederland) 

Donderdag 1 oktober 2020
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Veerkracht in superdiversiteit:  
verhalen uit de praktijk

Jongeren die opgroeien tussen verschillende referentiekaders worden uitgedaagd in een extra 
opdracht: een identiteit  construeren waarin de verschillende referentiekaders elkaar ontmoe-
ten. Daarbij staat dit proces in dialoog met de samenleving en hoe deze via beeldvorming het 
zelfbeeld van de jongere beïnvloedt… aan de hand van voorbeelden uit de praktijk geven we 
verhaal aan deze zoektocht en hoe veerkracht hier een belangrijke rol in speelt.

O.T.A. Vlaams-Brabant/Brussel
ondersteunt hulpverleners in de jeugd-
hulp wanneer ze werken met jongeren 
en hun context met een migratie-  
achtergrond en vragen hebben over de 
eventuele invloed van interculturele, 
levensbeschouwelijke en migratiegebon-
den elementen in het hulpverleningstra-
ject. Onze expertise situeert zich op 
thema’s verbonden aan ‘opvoeden en 
opgroeien in een migratiecontext’, waar 
we inzetten op een sterke wisselwerking 
tussen praktijkervaring en kennisdeling 
o.b.v. theorie. 

Katrien Lauwereys coördinator OTA 
Vlaams-Brabant & Brussel 
Itsen Gonzalez stafmedewerker  
vorming OTA Vlaams-Brabant & Brussel

o.t.a. VlaaMs-BraBant/Brussel

Donderdag 10 december 2020



De lezingen gaan telkens door 
op donderdagochtend 
van 9.30 u tot 12 u. 
in de Pianofabriek 
te Fortstraat 35, 1060 Brussel 
(metro Hallepoort)

Toegang gratis, inschrijving via 
onderstaande link

Aansluitend worden broodjes 
voorzien. 

v.u. Geert Schelkens
Bru-Stars
Leopold II Laan 184D
1080 Brussel

 Lezingenreeks 

V e e r k r a c h t 

in een multikulturele stad
ph

ot
o 

&
 g

ra
ph

ic
 d

es
ig

n:
 A

nn
e 

N
ou

w
yn

ck

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRc0LbWYt3JTsRS8_SMt5UuZ0SAU-PYhXJfE3LENHJnvKNnw/viewform?usp=sf_link

