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In de kijker- Cultuurverkenners van Werkvormm
In Antwerpen leven meer dan 134 culturen dicht bij mekaar. Door de anonimiteit binnen een grootstedelijke
context stellen we vast dat de drempel nog steeds hoog is om elkaar beter te leren kennen. Werkvormm geeft
daarvoor een waardevol duwtje in de rug.
Met de diverse instrumenten voor een duurzame loopbaanondersteuning focust Werkvormm op de integratie van
kansengroepen op de arbeidsmarkt. Het project Cultuurverkenners legt een ander accent en beoogt een vlotte
integratie in de samenleving. Dit vormt een complementair proces.
Werkvormm stimuleert de integratie en de inburgering door gevestigde vrijwilligers te matchen met nieuwkomers
met een andere culturele origine. De gemotiveerde nieuwkomer krijgt een vrijwillige Cultuurverkenner
toegewezen die hem of haar met woord en daad bijstaat voor een succesvolle integratie en al doende Nederlands
bijbrengt.
‘De Cultuurverkenners zijn vrijwilligers met een hart voor de Nederlandse taal. Ze genieten van het leven in
Antwerpen, zijn er trots op en willen graag delen in die goesting’ aldus Werkvormm. De cultuurverkenner is als
het ware een manusje van alles en een vertrouwenspersoon die de nieuwkomer wegwijs maakt in de stad. Dit
gebeurt in een aangename en informele context.
Geïnteresseerde Cultuurverkenners nemen contact op met Werkvormm. Na een kennismakingsgesprek brengt
Werkvormm de mensen samen tijdens een eerste ontmoeting. De Cultuurverkenner en de nieuwkomer starten
met 4 afspraken. Daarna volgt een evaluatie. Als iedereen tevreden is, spreekt men gedurende een jaar 2 tot 3
keer per maand af. De stad is dan het te ontdekken decor: denken we maar aan de bibliotheek, een
ontmoetingshuis, een babbelcafé, een park, een museum, bar of een cultureel centrum.
De vrijwilliger kan een beroep doen op voldoende ondersteuning. Werkvormm volgt hen tweemaandelijks op en
nodigt hen uit voor een gesprek om ervaringen uit te wisselen. De organisatie van een intervisie, vorming of een
groepsactiviteit werken inspirerend en aanmoedigend.
Meer informatie:
www.werkvormm.be
https://nl-nl.facebook.com/Cultuurverkenners

