
REFUGEE ACADEMY 

Learning Crossroads for 
Refugee Inclusion 



“Has the recent wave of solidarity merely 
been a wave, forceful hitting the beach before 
vanishing back into the sea, or has it actually 
changed the structure of the shoreline?”
Vandevoort and Verschraegen 2019



Veerkracht en toekomst van initiatieven

• Mapping en ontwikkeling van het veld door de jaren heen

• Gedeeld begrip van maatschappelijke rol van burgerinitiatieven, gezamenlijke doelen

formuleren

• ‘Welke belemmeringen ervaren we, wat helpt in het consolideren en verduurzamen?’

• Masterclass 2020 – Breakfast Club



Collectief verhaal

• Puzzel van verhalen

• Potentiële kracht laten zien (geen evaluatie) 

• Welke mogelijkheden liggen er in dit veld? Essentiele aanvulling op formeel systeem



Aanvullende kracht van initiatieven

• Ruimte voor informele contacten

• Relationele aanpak

• Inclusie als wordingsproces

• Procesgericht (vs doelgericht)



Responsiviteit vs alteriteit
Formele instellingen opereend vanuit
een formeel kader

Responsiviteit – Professionals zijn in 
staat aan te sluiten bij perspectief van 
de ander en inschatten wat werkelijk
van betekenis is voor de ander.

Je in de ander verdiepen kan vanuit de 
positie van het ‘ik’

Burgerinitiatieven opererend in 
informeel-relationeel system

Alteriteit – De ander benaderen vanuit
de positie van de ander. Het perspectief
van de ander centraal stellen. 

Stap naar achter kunnen zetten, spelen
met posities en rollen



Fase 1 Aankomst

• Praktische urgentie

• Contact met instituties in een onbekend systeem

• Belang van menselijke connecties -houvast

• Verbinding verleden en heden

• Ontwikkelen relationele kennis helpt je veilig te voelen



Fase 2 Landen 

• Rust en langere perspectief: Kan je dromen over een toekomst? 

• Functioneel contact met formele organisaties vervaagt enigszins 

• Naast functionele connecties wordt het belangrijker om betekenisvolle contacten om te 
zetten in waardevolle relaties

• Online en offline gemeenschappen bieden een ruimte om op zoek te gaan naar je eigen plek

• Binnen ‘vertraagde ruimtes’ wordt het mogelijk om meer te zijn dan ‘een vluchteling’ 



Fase 3 Bouwen aan de toekomst

• Aansluiting vinden bij de bredere samenleving

• Een baan of studie op niveau beginnen

• Het uitbreiden van (professionele) netwerken

• Het ontwikkelen van (professionele) vaardigheden, maar ook zichtbaar worden van verborgen 
talenten

• Initiatieven investeren in het verruimen en scherpstellen van hun eigen lens en blikveld; 
wederkerigheid staat centraal

• Beinvloeden van het systeem zodat meer inclusieve structuren ontstaan



Werken vanuit alteriteit
• De ander benaderen vanuit perspectief van de 
ander

• Open-endedness - wordingsdenken

• Verkenning van meervouwdige identiteiten en
rollen

• Mogelijkheid om verschillende posities in te
nemen

• Dans van inclusie

Wat betekent dit voor het 
beoordelen van de bijdrage van 
burgerinitiatieven ? 



3 fases - Behoefte van vluchtelingen na
aankomst
Fase 1 Aankomst

• Praktische urgentie

• Contact met instituties in 
een onbekend systeem

• Belang van menselijke
connecties -houvast

• Verbinding verleden en
heden

• Ontwikkelen relationele
kennis helpt je veilig te
voelen

Fase 2 Landen

• Meer rust, blik op 
toekomst

• Belang van 
waardevolle relaties, 
vrienschappen

• Eigen plek in 
gemeenschappen
(online of offline)

• ‘Vertraagde ruimtes’

Fase 3 Toekomst bouwen

• Baan of studie op niveau

• Prof netwerken en
vaardigheden uitbreiden

• Herkenning van talent

• Wedekerigheid centraal

• Systeem beinvloeden: 
inclusieve structuren


