Vrijwillige terugkeer. Ontmoetingsdag op donderdag 11 mei 2017

U komt als professional of als vrijwilliger regelmatig in contact met mensen zonder wettig verblijf of
mensen met een precair verblijfsstatuut. Als hulpverlener vindt u het belangrijk dat deze mensen
beschikken over alle gegevens om een geïnformeerde beslissing te kunnen nemen over hun
toekomst. Dus ook informatie over de mogelijkheden tot ondersteuning bij een eventuele vrijwillige
terugkeer.
Stad Gent en Fedasil organiseren op donderdag 11 mei 2017 een ontmoetingsdag voor
professionelen en vrijwilligers over de mogelijkheden (en beperkingen) van het programma
vrijwillige terugkeer.
Deze dag is zowel bedoeld voor hulpverleners voor wie het thema vrijwillige terugkeer relatief nieuw
is als voor wie “de basis” kent maar graag meer verneemt over een specifiek thema. Daarom
voorzien we een basisworkshop voor “beginners” en 3 eerder thematische workshops. Elke
deelnemer kan 2 workshops volgen.
De ontmoetingsdag vindt plaats op donderdag 11 mei 2017 van 9 h tot 14 h (broodjeslunch
inbegrepen) op de (nieuwe) locatie van het Fedasil loket vrijwillige terugkeer in de Koopvaardijlaan
3 in Gent (vlakbij Gent Dampoort, voormalige locatie Intercultureel Netwerk Gent ING).
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Inschrijven

Deelname aan de ontmoetingsdag is gratis.
Inschrijven kan per mail op volgend emailadres katrien.vangelder@stad.gent
Graag met vermelding van:
- keuze workshops (u kan 2 workshops van de 4 volgen, zie hieronder)
- broodjeslunch of niet
- uw gegevens (dienst/organisatie, adres, mail + telefoonnummer)

1. Basisworkshop (voor “beginners”)
Waaruit bestaat de ondersteuning van het programma vrijwillige terugkeer? Wie heeft recht op
welke ondersteuning? Waar en hoe kan je intekenen voor een vrijwillige terugkeer? Is er opvang
mogelijk in afwachting van het vertrek? Hoe werkt re-integratiesteun precies? Wat als de migrant
later terug naar België wil komen?
door Helena Debrouwere, terugkeerconsulent bij Fedasil, terugkeerloket Gent en Thomas Goedgezelschap,
terugkeerconsulent bij Caritas International

Thematische workshops
2. terugkeer van mensen met een medische problematiek
Welke mogelijkheden tot extra ondersteuning zijn er voor mensen met een medische problematiek?
Welke stappen zijn nodig in de voorbereiding van de terugkeer? Hoe werkt de ondersteuning ter
plaatse concreet?
door Charlotte Crahay en Karel Michiels, terugkeerconsulenten bij IOM/Medisch Focal Point IOM en Lien Bruggeman, arts
bij Fedasil

3. het onderwerp terugkeer aankaarten bij de migrant
Terugkeer is een gevoelig thema in de relatie tussen hulpverlener en migrant, voor beide partijen.
Hoe kan je dit thema en de informatie over het programma ter sprake brengen?
door Joris Kennis, coördinator terugkeerbegeleiding bij Fedasil

4. hoe evalueren terugkeerders hun terugkeer en de re-integratiesteun ?
Ine Lietaert deed onderzoek naar het terugkeerproces, de leefomstandigheden en het welzijn van
migranten die vanuit België teruggekeerd zijn naar Armenië en Georgië. Ze volgde 85 mensen vanaf
intake tot 2 jaar na terugkeer. Wat zijn haar conclusies?
door Ine Lietaert, onderzoeker aan het Centre for the Social Study of Migration and Refugees (CESSMIR), Vakgroep Sociaal
Werk en Sociale Pedagogiek, UGent

contact? Katrien Van Gelder, Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid, Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid Stad
Gent, 09 267 85 00 of 0471 65 41 86, katrien.vangelder@stad.gent
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