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Het maatschappelijk debat over migratie, sociale inclusie en terugkeer is afgelopen
jaren sterk in beweging gebracht.
Met de komst van sociale media die verhalen, emoties en meningen over hulp,
begeleiding en beleid rondom asielzoekers en vluchtelingen op snelle en directe
wijze kunnen communiceren en diverse meningen bij elkaar brengt, is het
deelnemersveld aan het maatschappelijk debat sterk verbreed.
ESF-PROJECT
YOUR GLOBAL FUTURE
Dit project is mogelijk
gemaakt door een subsidie
van het Europees Sociaal
Fonds

Hierdoor zien we op allerlei niveaus ruimtes ontstaan voor een zeer diverse en soms
emotionele dialoog rondom individuele casussen of beleidswijzigingen, bij burgers,
professionals en asielzoekers zelf.
Op professionals werkzaam in het maatschappelijke veld die vanuit passie en
compassie hun werk doen om te bouwen aan actieve inclusie, kan deze context druk
geven; bijvoorbeeld op degenen die directe begeleiding geven aan asielzoekers en
vluchtelingen, maar ook aan professionals die betrokken zijn bij de beleidsvorming
en beleidsuitvoer die in dit beroepsveld voortdurend afhankelijk zijn van wisselende
politieke, juridische en sociale kaders en wetgeving.

Beste belangstellende,
Hierbij een infographic van de training Morele Psychologie die plaats vindt
binnen het Project Your Global Future (YGF), gericht is op het bevorderen van
actieve inclusie van asielzoekers.
Het ESF-fonds ‘Actieve Inclusie’-SITS (ESF 2014 - 2020) biedt subsidie voor:
a)
het bevorderen van sociale innovatie dan wel
b)
het bevorderen van transnationale samenwerking op het terrein
van actieve inclusie.

Een Training Morele Psychologie kan daarbij voor professionals behulpzaam zijn om
complexe moreel-psychologische processen te herkennen, en te kunnen analyseren
wat er precies gebeurt in de dialoog; bijvoorbeeld als er (oneigenlijke) framing
plaatsvindt, er echo-rooms ontstaan waar vooral bepaalde meningen geaccepteerd
worden door bepaalde groepen, of er op groepsniveau inclusie- en exclusieprocessen zichtbaar worden rondom bepaalde standpunten.

In het project Your Global Future dat in januari 2020 van start is gegaan,
zullen beide aspecten een plaats hebben.
Hieronder ziet u de onderdelen ervan die een plaats hebben in het project.
Het Your Global Future (YGF) project bouwt voort op de innovatieve aanpak
‘Plan Einstein’ die de gemeente Utrecht samen met een aantal lokale partners
heeft ontwikkeld en getest met steun uit het Europese UIA programma.

De Morele Psychologie is een jonge wetenschappelijke discipline die zich richt op
hoe mensen in het dagelijks leven vormgeven aan hun ethische voornemens
(normen en waarden) en hoe we onszelf en elkaar in de beeldvorming kunnen
beïnvloeden. Zo bestudeert de Morele Psychologie o.a. empathie, prosociaal gedrag,
compassie, en hoe het brein betrokken is bij het aan- en afleren van normen en
waardenkaders maar ook bij hate speech, xenofobie, peniafobie (afkeer van
armoede), misogynie, homofobie, nepotisme, etc.
De kennis hierover wordt ontwikkeld vanuit diverse disciplines, als de
neuropsychologie, emotiepsychologie, contextuele therapie, speltherapie, coaching
en intervisie, ethiek, etc.

PROJECT ‘YOUR GLOBAL FUTURE’
KENNISUITWISSELING NL-BELGIË

Het Your Global Future-project richt zich met name op de professionals die
begeleiding geven, maar we zullen in de training ook nagaan waar de psychologische
thema’s een rol spelen of van invloed kunnen zijn op
- diverse groepen professionals (hulpverleners, trainers, coaches, gemeenteambtenaren)
- en deelnemers (asielzoekers, statushouders, buurtbewoners).

CENTRALE BEGRIPPEN YGF-PROJECT:

TRAINING MORELE PSYCHOLOGIE

ONDERNEMERSCHAPSCURSUSSEN

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

Future free approach: begeleiding van
asielzoekers met het oog op actieve
inclusie en integratie.
Bij de onderlinge kennisuitwisseling
tussen NL-België, die geïnitieerd wordt
vanuit Gemeente Utrecht en Fedasil uit
Antwerpen/Brussel om te komen tot
Sociale innovatie, zullen een brede range
aan sociale partners betrokken zijn.

Het YGF-project bouwt voort op de opgedane kennis en ervaringen in Plan Einstein,
waar bleek dat dergelijke thema’s een knelpunt kunnen vormen in het succes van de
aanpak van actieve inclusie. In het YGF-project zal de CHE de training aanbieden
waarbij we gedurende het project met de sociale partners ook in de
intervisiebijeenkomsten samen zullen zoeken naar Moreel-psychologische tools, die
voor professionals en asielzoekers behulpzaam kunnen zijn in hun zelfhantering in
verschillende complexe settingen, ook toekomstige.

NETWERKBIJEENKOMSTEN

CONTACT

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK
Deze training vindt plaats in het kader van een onderzoek naar de
samenwerkingsrelaties van begeleiders. Binnen het project Your Global Future
is daarom de CHE gestart met verdiepend onderzoek naar de begeleiding van
asielzoekers in die context, m.n.:

Wil je meer weten over deze training, dan kun je contact
opnemen via de onderstaande gegevens:

a)

Ton van Bergeijk | amtvbergeijk@che.nl - 0640973075
Nicolien de Jong | pnjdjong@che.nl - 0619928332
Anna de Jong | hjdjong@che.nl

b)

Christelijke Hogeschool Ede
Postbus 80, 6710 BB Ede
Oude Kerkweg 100, 6717 JS Ede
I www.che.nl
Tw @dehogeschoolede #CHEde

de maatschappelijke uitdaging van het ‘Future free’ begeleiden en
toeleiden van asielzoekers tot de arbeidsmarkt en hoe begeleiders hier
vorm aan geven in de praktijk in de gemeente Utrecht vanuit Plan
Einstein, en bij Fedasil in Antwerpen/ Brussel; en
hoe recente inzichten vanuit een relatief nieuwe wetenschappelijke
discipline, de Morele Psychologie, in de vorm van een training zouden
kunnen bijdragen aan het versterken van begeleiders in het omgaan
met de dynamische dagelijkse handelingspraktijk.
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