


Genderinclusiviteit in het jeugdwerk
Inke spreekt over het belang van genderinclusiviteit in het jeugdwerk. Inke zal 
het onder meer hebben over het doorbreken van binaire structuren, inclusief 

werken, het bespreekbaar maken van gender –en seksuele identiteit en het 
ontwikkelen van een genderbewustzijn.   

Inke Gieghase (die/hun) is een spoken word artiest. Inke werkt rond 
discriminatie, onrechtvaardigheid en taboes. Daarnaast geeft die lezingen rond 
gender en seksuele geaardheid. Inke spreekt vanuit hun ervaring als non-binair 

persoon.

Weerbaar op het web ‘online identiteit’ door Pimento
Tijdens de workshop ‘Weerbaar op het web – online identiteit’ sta je stil bij de 

online identiteit van jongeren. Je krijgt de belangrijkste conclusies mee 
omtrent het onderzoek ‘online gedrag en identiteit van jongeren’. Daarnaast 

word je volledig meegenomen in de gratis werkvormenbundel WOW³, waarin 
thema’s zoals online zelfbeeld, online imago, digitale balans en sociale media 
stress aan bod komen. Je gaat naar huis met concreet inzetbare werkvormen 

rond online identiteit en tips om het thema online identiteit aan te snijden. De 
bundel is ontwikkeld voor jongeren uit het secundair onderwijs. 

Pimento is een kenniscentrum binnen het netwerk van Chirojeugd Vlaanderen 
dat diverse vormingen, workshops en methodieken aanbiedt rond thema’s 

zoals relaties, seksualiteit, identiteit, zingeving, pesten, ...

Vzw Jong heeft een jarenlange ervaring in het organiseren van 
meisjeswerkingen. In deze workshop delen medewerkers van vzw Jong voor 

–en nadelen van meisjeswerkingen en hoe zij het empoweren van meisjes 
aanpakken op een kwalitatieve manier.  

Vzw Jong is een Gentse, particuliere jeugdwelzijnswerking met verschillende 
deelwerkingen. Vzw Jong stelt zich tot doel de persoonlijke en 

maatschappelijke emancipatie en participatie van kinderen en jongeren te 
bevorderen. Daartoe organiseert vzw Jong dagelijks activiteiten met diverse 

groepen kinderen en jongeren in hun vrije tijd. Vzw Jong komt op voor de 
belangen van kinderen en jongeren in hun contacten met andere verenigingen, 

voorzieningen en overheden, zodat ze op alle vlakken in de samenleving 
kunnen meetellen. Als jeugdwelzijnswerking heeft vzw Jong bijzondere 

aandacht voor de meest kwetsbare kinderen en jongeren.

Meisjeswerkingen in het jeugdwerk door vzw JONG

Lezing

Workshops voormiddag



Mentaal welzijn bij jongeren door deMens.nu
Hoe benader je het mentaal welzijn van jongeren vanuit een vrijzinnig 

humanistisch standpunt? In deze workshop ligt de focus op zingeving voor 
jongeren en omgaan met existentiële pijn. Op een interactieve manier maak 

je kennis met een aantal theoretische kaders. Er is ook mogelijkheid tot 
uitwisseling.  

Linde Waeyaert is moreel consulent in het huisvandeMens Eeklo. In de 
huizenvandeMens kun je terecht voor gesprekken waar een vrijzinnig 

humanistisch consulent luistert naar je verhaal. Verder kun je er terecht voor 
informatie en gesprekken rond wilsbeschikkingen en een waardig levenseinde. 
De huizenvandeMens organiseren ook vrijzinnig humanistische plechtigheden 

zoals huwelijken en afscheidsplechtigheden.

Begeleidingshouding identiteit door Pimento
Ervaar tijdens de workshop ‘begeleidershouding identiteit’ concrete en 

interactieve werkvormen rond identiteit, zingeving & keuzes om zelf mee aan 
de slag te gaan met je eigen jongeren. Je krijgt tips mee hoe je als begeleider dit 

thema best aansnijdt en wordt meegenomen in bruikbaar educatief materiaal 
rond het thema identiteit. 

Pimento is een kenniscentrum binnen het netwerk van Chirojeugd Vlaanderen 
dat diverse vormingen, workshops en methodieken aanbiedt rond thema’s 

zoals relaties, seksualiteit, identiteit, zingeving, pesten,... 

Diversidentiteit en culturen door De Aanstokerij
We verkennen het kruispuntdenken aan de hand van de Rubik’s Cube van 

Diversidentiteit. Daarnaast bieden we op een speelse manier het kader van de 
Ui de van Hofstede aan om te kijken naar de kenmerken van een cultuur. Wat is 

een cultuur en van welke culturen kunnen we allemaal deel uitmaken. Hoe 
beïnvloeden die verschillende culturen onze identiteit? 

De Aanstokerij maakt maatschappelijke thema's bespreekbaar via spel.

Workshops namiddag



Veel plezier op 
TWIST 2022!

Reis naar 2071 door Erasmushogeschool 
Brussel en deMens.nu

Een wijs man (het zal wellicht eerder een vrouw geweest zijn) zei ooit: hoe kan 
je nu weten of je vooruitgaat, als je niet weet waar je heen wil? Wel, zo werkt 
een toekomstverkenning ook. Aan de hand van leuke, interactieve methodes 
ga je nadenken over verschillende toekomstscenario’s. Op TWIST denken we 

na over de positie van jongeren in de maatschappij van 2071. Mogen ze 
zichzelf zijn? Hoe wordt er naar hun gekeken?  

Precies omdat we de toekomst niét kunnen voorspellen, zijn er verschillende 
toekomsten mogelijk. De kunst is gericht na te denken over welke toekomst 
meer of minder waarschijnlijk is, en waarom. En welke van al die mogelijke 

toekomsten vind jij nu juist de meest aantrekkelijke? 

Deze workshop past binnen een reeks toekomstsessie georganiseerd door 
deMens.nu en het Kenniscentrum Open Time van de Erasmushogeschool 

Brussel. 


