
Webinar voor 
professionals

Aandacht voor het 
mentaal welzijn 
van vluchtelingen

We starten om 10u30



Welkom! • Vanuit onze verschillende deelwerkingen 

• Specifiek aanbod en ondersteuning:

 Oekraïense vluchtelingen,

 Professionals van lokale besturen & organisaties, 

 Vrijwilligers & gastgezinnen



• Meertalige info en online infosessies

‘Welkom in Vlaanderen’

• Juridische informatie en helpdesk 

• Webinars over opvang van Oekraïense 

nieuwkomers

• Meertalige brochure ‘slecht slapen, 

piekeren en stress…’ 

https://www.integratie-inburgering.be/nl/wat-kunnen-we-voor-jou-doen/oekraine-meertalige-ondersteuning/infobrochure-welkom-in-vlaanderen
https://www.integratie-inburgering.be/nl/infosessies-oekraiens
https://www.integratie-inburgering.be/nl/wat-kunnen-we-voor-jou-doen/oekraine-meertalige-ondersteuning/verblijfsmogelijkheden-en-rechtspositie-oekrainers
https://integratie-inburgering.be/nl/webinarreeks-over-opvang-van-mensen-uit-oekraine
https://www.integratie-inburgering.be/slecht-slapen-piekeren-en-stress


Programma Webinar

• Mevr. Maryana Hnyp:

 ‘Achtergrond, context en aandachtpunten bij begeleiden van

Oekraïense burgers’

• Mevr. Geertrui Serneels en Dhr. Chris Noorduin:

 In dialoog over de ‘eigenheid en begeleiding van de mens op

de vlucht: specifieke vragen en aandachtspunten’

• Enkele vragen uit de chat



Achtergrond, context en 
aandachtpunten bij begeleiden van 

Oekraïense burgers

Dr. Maryana Hnyp

KU Leuven



Deconstruction, door Tania Font

1.Concrete context van een 
Oekraïense migrant

2.Diversiteit in Oekraïne
• Taal
• Opvoeding en cultuur
• Religieuze diversiteit
• Generaties en waardenvectoren

3. Praktische aandachtspunten



Diversiteit in Oekraïne: Taal/ talen



Diversiteit in Oekraïne: Onderwijs en cultuur

• goed ontwikkeld onderwijssysteem

• kritisch en creatief denken

• liefde voor kunst en reizen

• vrij traditioneel met eten en cuisine



Diversiteit in Oekraïne: Religies

• religie is gescheiden van de staat

• de meerderheid is gelovig (Christenen)

• kerk-gezind en toch open voor religieus 

pluralisme

• religiositeit en spiritualiteit zijn 

fundamenteel deel van identiteit



Generaties en waardenvectoren

• verband tussen de leeftijd, klasse, opleiding en waarden

• ‘traditionele’ waarden  → ‘seculier-rationele’ waarden

• ‘overlevingswaarden’ → ‘zelfexpressie’

• solidariteit: ‘Samen zijn we sterker’



Eigenheid en begeleiding 
van de mens op de vlucht: specifieke 

aandachtspunten en vragen

Geertrui Serneels &           Chris Noorduin



Wat betekent vluchten?



Complexiteit van het verhaal

Pre migratie Migratie Post migratie

Blootstelling aan 

geweld/ oorlog

Onderbreking van 

opleiding

Gescheiden worden 

van ‘extended’ familie

Leeftijd / ontwikkeling

Gescheiden worden 

van verzorger

Blootstelling aan 

geweld

Blootstelling aan 

heftige leefsituatie

Slechte behandeling 

door de smokkelaars

Slechte voeding

Verlies van netwerk/ 

stress door aanpassen 

en familie

Moeilijkheden met 

opleiding/ leren 

nieuwe taal

Acculturatie (bv 

identiteit, gender rol, 

intergenerationele 

conflicten)

Discriminatie en 

sociale uitsluiting

SES

Veranderingen, 

verlengen proces



Impact van stress



Specifieke aspecten van deze 
vlucht?



Specifiek migratiepatroon

• Nabijheid – ‘heen-en-weer beweging’ – onvoorspelbaarheid

• Ontworteling/Her-worteling?

• Familiedynamiek (moeders en kinderen – de positie van de vader)

• Een nieuwe opvangdynamiek



Wat kan hulpverlening doen?



Complex verhaal

Kernstressoren

Sociale ondersteuning

Emotieregulatie

Trauma

Omgeving
Familierelaties

Acculturatie

Leren van nieuwe taal

Leren van nieuwe 

cultuur

Juridisch
Basisbehoeften

Gezondheidszorg Financieel

Hervestiging
Isolatie

Vervreemding

Discriminatie

Eenzaamheid



• Impact van migratie, ontworteling en de rouw

• Acculturatie

• Trauma



Hoe ervaren hulpverleners het zelf?



Ervaringen van de hulpverleners

• Nabijheid van de oorlog

• Identificatie met de oorlog

• Morele en ethische dilemma’s van hulpverleners

• Maatschappelijke opdracht: verbreden en verduurzamen van de zorg



Enkele vragen uit de chat 



Contact

Maryana Hnyp

Maryana.hnyp@kuleuven.be

016/377813

www.kuleuven.be/up/lifestance

Solentra

solentra@uzbrussel.be

02/477 57 15
www.facebook.com/solentra

CGG Vlaams Brabant Oost 
vluchtelingenwerking@cgg-vbo.be

016/85.79.79

Agentschap Integratie en inburgering

www.integratie-inburgering.be

https://www.facebook.com/agentscha
pintegratie

http://www.kuleuven.be/up/lifestance
http://www.kuleuven.be/up/lifestance
mailto:solentra@uzbrussel.be
http://www.facebook.com/solentra
mailto:vluchtelingenwerking@cgg-vbo.be
http://www.integratie-inburgering.be/
https://www.facebook.com/agentschapintegratie


Tot slot nog enkele nuttige links

• vluchtelingenwerk.be/nieuws/Infolijn

• caw.be/aanbod-voor-vluchtelingen-uit-oekraine/

• vlaanderen.be/vlaanderen-helpt-oekraine

Met links naar bv.: Tele- Onthaal, Awel, 1712, …

http://www.vluchtelingenwerk.be/nieuws/Infolijn
https://www.caw.be/aanbod-voor-vluchtelingen-uit-oekraine/
http://www.vlaanderen.be/vlaanderen-helpt-oekraine


Tip   ‘Omgaan met straffe uitspraken n.a.v. Oekraïense situatie’

• https://www.orbitvzw.be/wp-content/uploads/2022/05/Omgaan-

met-straffe-uitspraken-in-je-vereniging-naar-aanleiding-van-de-

verhoogde-aankomst-van-mensen-uit-

Oekraine_ORBITvzw_20220513.pdf

https://www.orbitvzw.be/wp-content/uploads/2022/05/Omgaan-met-straffe-uitspraken-in-je-vereniging-naar-aanleiding-van-de-verhoogde-aankomst-van-mensen-uit-Oekraine_ORBITvzw_20220513.pdf


www.integratie-inburgering.be

Bedankt !
Veel succes verder !

www.integratie-inburgering.be/oekraine




