Werkvormm stimuleert het integreren en inburgeren door Nederlandstalige vrijwilligers te matchen met
nieuwkomers van een andere (culturele ) origine. Met het project ‘Cultuurverkenners’ wil Werkvormm
mensen op een vlotte manier met behulp van een lokale vriend/vriendin integreren in de Belgische
samenleving.
HET PROCES:
STAP 1: Kennismaking
De “Cultuurverkenner”-coach maakt een individuele afspraak met de nieuwe deelnemers
(nieuwkomers/Nederlandstalige vrijwilligers) om meer informatie over het project te geven en om het
intakeformulier samen met de deelnemers in te vullen. Het intakeformulier bestaat uit de basisgegevens
van de deelnemers en hun interesses (cultuur, sport, literatuur, artistiek, vrije tijd, … ).
STAP 2: Matching
De ‘Cultuurverkenner’-coach koppelt de buddy`s op basis van de gemeenschappelijke
interesses van de deelnemers en stuurt ze een samenvatting van het profiel van de kandidaten via e-mail.
Zodra de deelnemers elkaar kunnen ontmoeten, maakt de coach een afspraak met de nieuwkomer, de
vrijwilliger en de coach. Officieel begint de matching op dit moment.
Ze ondertekenen een vrijwilligerscontract met vzw Werkvormm om tijdens al hun activiteiten verzekerd te
zijn.
STAP 3: Proefperiode en evaluatie
De eerste evaluatie gebeurt na 4 afspraken.
De voorafgaande periode is een proefperiode waarin de deelnemers zien of de matching geslaagd was.
Tijdens de evaluatie spreken ze over hun ervaringen tijdens de activiteiten. Daarna kiezen ze of ze de
matching stopzetten. Als ze tevreden zijn, kunnen ze samen een jaar lang aan verschillende culturele
activiteiten deelnemen.
STAP 4: Eindevaluatie
De eindevaluatie komt op het einde van het jaar. Nadien zijn de vrijwilligers niet langer verantwoordelijk
voor hun buddy maar kunnen ze, als een vriendschap is gegroeid, beslissen om contact te houden met
elkaar en elkaar verder te ontmoeten los van het ‘Cultuurverkenners’-project.
WAT DOET ‘CULTUURVERKENNERS’ VOOR DE DEELNEMERS?
−

De ‘Cultuurverkenner’-coach zorgt voor de kwaliteit van het project en volgt de contacten tussen de
duo's op.

−

Er zijn 2 vormende intervisies voor Nederlandstalige vrijwilligers en 2 vormende intervisies voor
nieuwkomers om elkaar beter te begrijpen en om uit de ervaringen van andere deelnemers te
leren.

−

De coach stuurt elke maand een lijst van voordelige en gratis activiteiten naar de duo's, zodat ze
samen naar deze activiteiten kunnen gaan.

− coStA is ons ontmoetingcentrum.

De coach is er elke donderdag aanwezig van 11u-19u.
Je kan in coStA terecht voor intakes en individuele afspraken met de coach. Ook de duo’s kunnen
hier afspreken. Sommige van onze activiteiten hebben in coSta plaats.

