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UITNODIGING 1ste (G)GZ-AlleTonenTafels 
Praatgroep voor  Integratie, Emancipatie en Participatie (IEP) 

dinsdag 25  november 2014, Aanvang 19.30u, inloop vanaf 19.15u 
 
 
Op dinsdag 25 november a.s.  houdt WINWIDE’s (G)GZ Team haar 1ste praatgroep bijeenkomst om 
kennis uit te wisselen over onze ervaringen rondom de Migratie en Integratie in Nederland. 
 
Wie zijn wij? 

Wij zijn een  multicultureel team, bestaande uit rond 14 gecertificeerde counselors, coaches, psychologen en 
artsen, komende uit verschillende windstreken. Wij zullen ons bezighouden met de IEP problematiek en de 
interculturalisatie in onze samenleving. Wij doen dit graag samen met u. Met uw ervaringen en onze kennis 
kunnen wij nieuwe Trainingen Ontwikkelen voor Interculturele Samenwerking (TOIS) en eigentijdse programma’s 
maken die ondersteunend zijn voor de aanpak bij de IEP problematiek.  

 
Migratie is een complex proces voor migrant en de lokale bevolking… 

 Naast uitdaging, hoop en verwachtingen vergt integratie hierbij veel  inspanning en doet soms ook pijn?  
 

Een leven op een geheel nieuwe manier vormgeven is niet altijd even gemakkelijk voor de migrant… 
Verschillende culturen toelaten binnen je eigen vertrouwde cirkel is voor de lokale bevolking zeker ook 

niet altijd even gemakkelijk… 
Wat voor invloed heeft integratie op de migrant en op de omgeving van de lokale bevolking? 

U hebt hier vast wel een mening over… 
 
Voor wie? 

Een ieder die graag over zijn ervaring met migratie en het integratie proces met ons wil delen en wil 
bijdragen aan een interculturalisatie in harmonie … 
 
 
Wat gaat u beleven op deze avond? 

Zie Programma hiernavolgend.    
 

Praktische informatie 
Locatie: St. Yasmin, Brouwersgracht 2A, Den Haag 
Tijd: 20:00u. Inloop: 19.15u 
Aanmelden graag voor 23 november 2014 via  iep-praatgroep@winwide.nl  
Deelname gratis.  
 
 

AlleTonenTafels (ATT) is een inititatief van  WIN met Wilskracht, Initiatief, Durf en Empathie 
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Programma  
IEP Praatgroep 25 november 2014, aanvang 20u 

 
 

19.15u Inloop en registratie  
-  Specifieke vraag: Hoe merk je je veranderingsproces bij je integratie  

 

19.30u Welkom en Uitleg programma 
 
19.35u  Introductie TOIS/(G)GZ-Team  

 -  Korte kennismaking  G(G)Z teamleden  
 

20.00u Migratie/Integratie Discussie     
   - Werkgroepjes gaan in discussie vormen. Deze kunnen wij op verschillende manieren vormgeven  
      en doen dit in overleg met de deelnemers.  

- Vervolgens gaat men aan diverse tafels in groepsverband verder in gesprek onder begeleiding van  
   een Winwide’s TOIS/(G)GZ-teamlid in de rol van Tafelvoorzitter 

   

20.45u  Terugkoppeling Discussie   
  - In het laatste deel van de bijeenkomst geven wij een  plenaire terugkoppeling, waarbij elke 

   tafelvoorzitter  verslag uitbrengt van de belangrijkste gemeenschappelijke  inzichten van zijn 
   tafel. 

 

21.30  Afronding  
  Na de bijeenkomst geeft iedere bezoeker een schriftelijk antwoord op de vragen, welke op 25/11 

zullen worden uitgedeeld.  
    
 

22.00  Afsluiting  
 

***** 
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