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Voorwoord 

We hebben methodieken verzameld die rekening houden met culturele diversiteit op het gebied 

van gezondheidsvoorlichting, seksualiteittraining en gendergerelateerde training en die al hebben bewezen 

op zowel binnen als buiten de EU invloed te hebben.  Om ervoor te zorgen dat het verzamelen van de Best 

Practices duidelijk past bij de behoeften van de cursisten / gebruikers, werden partners tijdens de 

onderzoeksfase gevraagd om gewone indicatoren te gebruiken, of beoordelingscriteria te hanteren, om 

Best Practices te selecteren en te beoordelen. De indicatoren waren kwalitatief en  werden georganiseerd 

in drie categorieën: Inhoud, methodologie, overdraagbaarheid en duurzaamheid.  Deze methodieken 

kunnen dienen als een inspiratiebron hoe culturele diversiteit aan te pakken in BODY thema´s door middel 

van educatieve programma´s.  

 

De volledige Engelse versie is beschikbaar op: 

http://www.bodyproject.eu/media/best_practices_reader.pdf  

 

 

 
 
Dankwoord 
Met enorm veel plezier bedanken wij iedereen die heeft bijgedragen met het inbrengen van hun kennis, 
ervaring en ideeën: 

Best Practices:  Virág Kováts, Yehuda Stolov, Elisabeth Vedel, S. Kaastrup, Anne Kaaber,  VéroniqueBlouet, 

Marjolaine Lonfis, Zsolt Virág, Sid Jordan & Megan Kennedy, Nicolai Ardal, Marielle Martinez, Michele 

Jones, Ana Carla Rodrigues Afonso, Greet Conix, Lucy McCullagh, Nicolai Ardal, Paul Arnauts,Carlo 

Depreytere, Marije Costeur, Vera Szabó, Victor Allen, T.E.E.M, Susanne Lund Christiansen, Guerin Philippe. 

 

 

 

 

 

Het project, en deze publicatie hierin, is gefinancierd door de  

Europese Commissie –  DG Education and Culture, Grundtvig Programme [DG Onderwijs en 

Cultuur, Grundtvig Programma] 

Deze publicatie geeft alleen de mening weer van de auteur  

en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventueel gebruik van 

informatie die erin is vervat. 

 

http://www.bodyproject.eu/media/best_practices_reader.pdf
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BEST PRACTICE over culturele diversiteit op het gebied van 
GEZONDHEID 

 
 

De volgende Best Practices zijn ingekort,  

de volledige versie kunt u hier downloaden Best Practices Reader 
 

Interactieve ONLINE TOOLS  visuele weergave  

Best Practices op het gebied van gezondheid 
 

  CHANGE FOR CHICKS 
Naalduitwisseling alleen voor vrouwen- Schadebeperkingsprogramma- Intervisie case discussie 

Boedapest, Hongarije 
 

Het idee van regelmatige case discussiesessies voor vrouwelijke collega´s die werken in het “Women’s Day” 

programma is ontstaan als gevolg van een aantal overwegingen: (1) De specifieke behoeften van 

vrouwelijke klanten worden efficiënter afgehandeld als maatschappelijk werkers regelmatige feedback over 

klanten aan elkaar geven.  (2) Het is noodzakelijk om alle culturele 

specifieke kenmerken van de clientèle te bespreken en te analyseren 

(ras, socio-culturele achtergrond, gender, gezinssituatie, enz.) om een 

efficiëntere ondersteuning aan de klanten te bieden – er is een speciaal 

forum ingesteld voor dit doel.  (3) We realiseerden ons hoe belangrijk 

het was om om emoties van de maatschappelijk werkers te behandelen en hielpen hen om hun eigen 

culturele, sociale en persoonlijke achtergrond te reflecteren, wat een effect kan hebben op hun dagelijkse 

werk met cliënten.  
 

Contact: Virág Kováts, kovats.virag@gmail.com +3630 421 5898 

Referenties: http://www.kekpont.hu/ 

 

  HADASSAH EIN KEREM GROUP OF THE INTERFAITH ENCOUNTER ASSOCIATION  
Billijke gezondheid voor alle mensen in Israël –  Door bevordering van culturele competenties 

Jeruzalem, Israël 
 

De Interfaith Encounter Association organiseerde regelmatige ontmoetings-, gezamenlijke studie- en 

gespreksessies over bepaalde onderwerpen. Culturele competentie is een relatief nieuw onderwerp in 

Israël dat nog niet is geïntegreerd in gezondheidszorg onderwijs. De meeste professionals in de 

gezondheidszorg hebben geen culturele competentie en zullen moeten leren hoe dit in de praktijk te 

verwerken. Dr. Anita Nobel richtte de eerste interreligieuze groep voor professionals in de gezondheidszorg 

in Israël op als een kader voor gemeenschappelijke studie en gesprek na het benaderen van de Interfaith 

Encounter Association. Via het forum kunnen professionals in de gezondheidszorg culturele kwesties 

bespreken die voorkomen in de gezondheidszorg en kunnen cultureel bevoegde maatregelen gevonden 

worden om een probleem aan te pakken.  
 

Contact: Yehuda Stolov, yehuda@interfaith-encounter.org 

Referentie: http://interfaithencounter.wordpress.com/ 

 

  

http://www.bodyproject.eu/media/best_practices_reader.pdf
http://prezi.com/smc4hqofh3lx/body-bp-health/?kw=view-smc4hqofh3lx&amp;amp;amp;amp;rc=ref-14760962
mailto:kovats.virag@gmail.com
http://www.kekpont.hu/
file:///C:\Users\Gwen\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\HDHRLCLZ\yehuda@interfaith-encounter.org
http://interfaithencounter.wordpress.com/
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  MOTIVATION TO IMPROVE HEALTH CONDITIONS 
Elsinore, Denemarken 
 

Allochtone vrouwen hebben veel gezondheidsproblemen. Zij zien artsen en specialisten, maar volgen niet 

altijd het gegeven advies op. Om vrouwen aan te moedigen de concepten met betrekking tot gezondheid te 

begrijpen en te implementeren, wordt vitamine C gebruikt als katalysator voor dit proces.  
 

Contact: Elisabeth Vedel, eve@horsholm.dk 

Referentie: http://www.mhtconsult.dk 

 

  LIGHT SPEAKING OF HEAVY MATTER 
Denemarken 
 

Mensen met zogenaamde overgewichtsproblemen voelen zich vaak schuldig en gestigmatiseerd en kunnen 

geen gewichtsverlies bereiken, zelfs als ze gekwalificeerd professioneel advies volgen. De training 

deconstrueert de dominante declameringen en verhalen van “overgewicht” in onze samenleving. 
 

Contact: S. Kaastrup, kaastrup@kaaberkaastrup.dk /  Anne Kaaber, kaaber@kaaberkaastrup.dk 

Referentie: http://www.kaaberkaastrup.dk/profiler.php 

 

  VOICES AND CHOICES: ART IMAGES ON BREASTFEEDING 
Frankrijk 
 

Deze activiteit vergemakkelijkt de dialoog tussen professionals in de gezondheidszorg en aankomende 

moeders over de manier van voeden die zij gaan kiezen voor hun nieuwe baby´s. Met behulp van de foto-

taalmethode presenteert een professional in de gezondheidszorg deelnemers afbeeldingen gerelateerd aan 

borstvoeding in verschillende culturen. Deze afbeeldingen zijn bedoeld om de discussie over 

gemeenschappelijke mythen rondom borstvoeding aan te wakkeren en vrouwen kracht te geven om 

geïnformeerde keuzes te maken over hoe ze hun baby´s gaan voeden.  
 

Contact: VéroniqueBlouet, Veronique.blouet@valdoise.fr  

Referentie: http://www.codes91.org/content/heading1739/content19687.html 

 

  

mailto:eve@horsholm.dk
http://www.mhtconsult.dk/
mailto:kaastrup@kaaberkaastrup.dk
mailto:kaaber@kaaberkaastrup.dk
http://www.kaaberkaastrup.dk/profiler.php
file:///C:\Users\Gwen\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\HDHRLCLZ\yehuda@interfaith-encounter.org
http://www.codes91.org/content/heading1739/content19687.html
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  THE BODY IS ALSO 
Gezondheidsbevorderingsproject voor buitenlandse niet-begeleide minderjarigen en de professionals die 

met deze jongeren werken 

België  
 

Wanneer ze in België aankomen, 

bevinden jonge immigranten zich vaak in 

situaties waarin zij zelf moeten omgaan 

met de veranderingen in de levensstijl, 

normen en omstandigheden van hun 

nieuwe land.  Een dergelijke precaire 

situatie kan hun lichamelijke, psychische 

en sociale gezondheid schaden, wat 

mogelijk kan leiden tot ongewenste 

zwangerschap, huiselijke ongelukken, 

ziektes die verband houden met de voeding, enz. Dit project dient als 

springplank voor professionals in de gezondheidszorg die werken met deze 

migranten en vergemakkelijkt discussies over diverse onderwerpen die 

verband houden met “het lichaam”: emotioneel en seksueel leven, huiselijke ongelukken, hygiëne, 

eigenwaarde, enz.  
 

Contact: Marjolaine Lonfis Marjolaine.lonfils@cultures-sante.be 

Referenties: http://www.cultures-sante.be/nos-outils/promotion-de-la-sante/le-corps-cest-aussi.html 

 

  

file:///C:\Users\Gwen\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\HDHRLCLZ\Marjolaine.lonfils@cultures-sante.be
http://www.cultures-sante.be/nos-outils/promotion-de-la-sante/le-corps-cest-aussi.html
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BEST PRACTICES OVER CULTURELE DIVERSITEIT OP HET GEBIED VAN GENDER 

 
 

De volgende Best Practices zijn ingekort, 

 de volledige versie kunt u hier downloaden Best Practices Reader 

 

Interactieve ONLINE TOOLS  visuele weergave  

Best Practices op het gebied van gender  

 

  VOLUNTEER TRAINING FOR “MELEGSÉG ÉS MEGISMERÉS”  
Bewustmakingsprogramma voor tieners en onderwijzers over LGBT-kwesties 

Boedapest, Hongarije 
 

Het doel van de training is om vrijwilligers te trainen die 

werken aan het bewustmakingsprogramma, waarvan het 

uiteindelijke doel is om te strijden tegen stereotypen en 

homofobe reacties tegen lesbiennes, homo´s, biseksuelen, 

transseksuelen en transgenders (LGBT) op scholen. De 

training helpt om de stereotypen te overwinnen en vragen 

over gender en seksuele oriëntatie te kunnen 

beantwoorden.  

De training is gericht op uitdagende stereotypen door het 

voorstellen van nieuwe benaderingen om vragen over 

LGBT en gender te kunnen beantwoorden in een informele educatieve omgeving (op scholen!) door het 

gebruik van interactieve oefeningen.  
 

Contact: Zsolt Virág, info@szimpozion.hu, +36-30-5958274 

Referenties: http://www.labrisz.hu/mm 

 

 PUT THIS ON THE {MAP} / RETEACHING GENDER & SEXUALITY 
Verenigde Staten  
 

Het project is ontwikkeld om verschillen met 

betrekking tot onderwijs, gezondheid, en welzijn 

onder jongeren aan te pakken, verschillen die worden 

ervaren door homoseksuele jongeren en jonge 

volwassenen. Het project resulteerde in een FILM 

“Put this on the {MAP}” - en een WORKSHOP - 

“Reteaching Gender & Sexuality” - die de hiaten in 

training voor professionals in maatschappelijke 

dienstverlening, de geestelijke gezondheidszorg, onderwijs, werkgelegenheid diensten, kunst en 

recreatieprogramma´s, en andere gemeenschaps- of culturele centra.  Dit project richt zich op gender- en 

seksuele diversiteit over het gehele spectrum van de multi-culturele ervaringen, identiteiten en 

uitdrukkingen.  
 

Contact: Sid Jordan & Megan Kennedy, info@putthisonthemap.org 

Referenties: PUT THIS ON THE {MAP} www.putthisonthemap.org 

Reteaching Gender & Sexuality, www.reteachinggenderandsexuality.org  

 

  

http://www.bodyproject.eu/media/best_practices_reader.pdf
http://prezi.com/eyhtncjttqp0/body-bp-gender/?kw=view-eyhtncjttqp0&amp;amp;amp;amp;rc=ref-14760962
file:///C:\Users\Gwen\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\HDHRLCLZ\info@szimpozion.hu
http://www.labrisz.hu/mm
file:///C:\Users\Gwen\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\HDHRLCLZ\info@putthisonthemap.org
file:///C:\Users\Gwen\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\HDHRLCLZ\www.putthisonthemap.org
http://www.reteachinggenderandsexuality.org/
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 ACCEPTING DIFFERENT GENDER IDENTITY 
Kopenhagen, Denemarken 
 

Ouders worden opgeleid om te accepteren en om te gaan met kinderen wiens gedrag niet overeenkomt 

met de culturele genderverwachtingen. De ouders wordt geleidelijk aan bijgebracht hun normen aan te 

passen wanneer ze begrijpen dat hun kinderen gewone handelingen kunnen uitvoeren.  

Contact: Nicolai Ardal, nicopolitis@gmail.com 

 

 LUCIDE: YOUTH AND GENDER MODULE  
Seksistische discriminatie: Leren om te zien; handelen voor uzelf en anderen 

Frankrijk 
 

Het doel van deze trainingtool is om jongeren te leren om seksistische 

houdingen en gedragingen te identificeren, om de mechanismen te 

begrijpen die leiden tot discriminatie en zich bewust worden van de impact 

ervan op de gezondheid (mentaal, fysiek en sociaal welzijn). Het werd 

ontwikkeld door een groep van professionals die geïnteresseerd zijn in de 

manier waarop seksistische discriminatie directe gevolgen kan hebben op 

de gezondheid van mannen en vrouwen.  In aanvulling op de “Youth and 

Gender” trainingsgids voor professionals in de gezondheidszorg en sociale 

sector, bevat het LUCIDE programma bronnen voor onderwijzers, 

studenten en professionals in de sociale sector en gezondheidszorg, alsook 

evaluatie-tools en gidsen.   
 

Contact: Marielle Martinez, infos@lucide-contre-toutes-les-discriminations.org 

Referentie:http://www.lucide-contre-toutes-les-discriminations.org/publications/kit.pedago.sante.BD.pdf 

 

 

  

mailto:nicopolitis@gmail.com
file:///C:\Users\Gwen\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\HDHRLCLZ\infos@lucide-contre-toutes-les-discriminations.org
http://www.lucide-contre-toutes-les-discriminations.org/publications/kit.pedago.sante.BD.pdf
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BEST PRACTICE over culturele diversiteit op het gebied van 
SEKSUALITEIT 

 
 

De volgende Best Practices zijn ingekort,  

de volledige versie kunt u hier downloaden Best Practices Reader 

 

Interactieve ONLINE TOOLS  visuele weergave  

Best Practices op het gebied van seksualiteit 

 

 VOLUNTEER SEX EDUCATOR TRAINING 
San Francisco, Californië, VS 
 

Het doel van SFSI-training is het trainen van mensen om accurate, niet-oordelende informatie over seks te 

verstrekken aan het publiek. Aan het einde van de training moet een cursist aanzienlijke vooruitgang 

boeken in eenvoudige informatie over seks, communicatie en 

onderwijsvaardigheden, en persoonlijk inzicht. 

De training helpt ook om stereotypen in verband met seksualiteit te 

overwinnen en om de banken tussen verschillende groepen betrokken bij 

deze vragen te vergemakkelijken. 
 

Contact: Michele Jones, tomichelejones@yahoo.com     

Referenties: www.sfsi.org  

 

 IN BETWEEN US – SEXUALITY IN THE EU 
Palermo, Sicilië, Italië 
 

De “In between us” workshop werd gefinancierd door het 

Grundtvig sectoriële programma (LLP).  

Het verzamelde mensen uit verschillende Europese landen met het 

gemeenschappelijke doel om nieuwe benaderingen voor te stellen 

voor het aanpakken van stereotypen en veronderstellingen over 

seksualiteit en het creëren van ruimte voor zelf- en groepsreflectie 

over persoonlijke, nationale en Europese waarden in verband met 

seksualiteit. 

De ontwikkelde activiteiten in een informele context werden 

gebaseerd op de bevordering van tolerantie en het verhogen van het bewustzijn voor seksuele identiteit 

dankzij het gebruik van kunst als pedagogische tools. 
 

Contact: Maja Brkusanin, maja.brkusanin@cesie.org 

Referenties: http://cesie.org/en/in-azione/europa/in-between-us/  

 

  

http://www.bodyproject.eu/media/best_practices_reader.pdf
http://prezi.com/mdwblsetjoyl/body-bp-sexuality/?kw=view-mdwblsetjoyl&amp;amp;amp;rc=ref-14760962
mailto:tomichelejones@yahoo.com
http://www.sfsi.org/
file:///C:\Users\Gwen\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\HDHRLCLZ\maja.brkusanin@cesie.org
http://cesie.org/en/in-azione/europa/in-between-us/
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  HUMAN  LIVING  LIBRARY 
Palermo, Sicilië, Italië 
 

De Human Library is een innovatieve methode ontwikkeld om de 

dialoog te bevorderen, vooroordelen te verminderen en begrip aan te 

moedigen. De boeken in de Living Library zijn mensen die groepen 

vertegenwoordigen die regelmatig worden geconfronteerd met 

vooroordelen en stereotypen, en die vaak slachtoffers zijn van sociale 

uitsluiting. Het doel van deze Best Practice is om een constructieve 

dialoog te creëren tussen mensen die normaal gesproken niet de gelegenheid hebben om met elkaar te 

spreken. Mensen die handelen als levende boeken, bereiden een verhaal over zichzelf voor  – soms een 

levenslange reis of misschien gewoon een belangrijke periode in hun leven. Het eendaagse evenement 

werd gehouden op 21 maart in het ArciBarcollo en betrof 11 boeken die hun verhaal vertelden en die 

seksuele oriëntatie, etnische minderheden (LGBT en buitenlandse gemeenschap in Palermo 

vertegenwoordigden).   
 

Contact: Ana Carla Rodrigues Afonso, afonso@ceipes.org   

 

 Seks@Relaties.Kom 

Seksuele ervaring van mensen met een verstandelijke handicap 
St.-Amandsberg, België 
 

SEKS@RELATIES.KOM is een workshop die gericht is op seksuele voorlichting voor mensen met een 

verstandelijke handicap. Tijdens de workshop wordt kennis uitgewisseld en informatie gegeven, maar het 

belangrijkste kenmerk van de workshop is het delen van gevoelens en ervaringen betreffende seksualiteit 

en het lichaam. Om een eenvoudig uitgangspunt te creëren, laat de trainer in de groep foto´s zien over 

seksualiteit. Vanwege het visuele aspect en de openheid van de trainer is de groep vrij te praten over wat 

ze zien op de foto´s en wat hun ervaringen zijn met dat onderwerp. De workshop toont aan professionals 

en mensen met een verstandelijke handicap dat seksualiteit geen taboe hoeft te zijn. 
 

Contact: Greet Conix, vzwvmg@scarlet.com  

Referentie: http://home.scarlet.be/~vzwvmg/vmg_nieuw_werkboek%20seks@relaties%201%20en%202.htm 

 

 HOMOPHOBIA AWARENESS TRAINING: GAY CONTINUUM ACTIVITY 
Belfast, Noord-Ierland  
 

WheelWorks ontwikkelt kunstprogramma´s met enkele 

van de meest uitgesloten jongeren in Noord-Ierland. 

Sommige van deze op kunst-gebaseerde projecten met 

kunstbegeleiders richten zich op het geven van een 

uitlaatklep voor LGBT-jongeren (lesbiennes, homo´s, 

biseksuelen en transgenders) om hun eigen ervaringen 

“uit te spreken”. Te popelen om haar deskundigheid en 

middelen op een bredere schaal te promoten, werkt 

WheelWorks samen met professionals die ervaring 

hebben in de problematiek van homofobie-bewustzijn 

om een praktisch trainingsprogramma te ontwikkelen.  
 

Contact: Lucy McCullagh, lucy@wheelworks.org.uk  

Referentie: :http://www.wheelworks.org.uk/homophobia-awareness-training.asp 

file:///C:\Users\Gwen\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\HDHRLCLZ\afonso@ceipes.org
mailto:SEKS@relaties.kom
mailto:vzwvmg@scarlet.com
http://home.scarlet.be/~vzwvmg/vmg_nieuw_werkboek%20seks@relaties%201%20en%202.htm
file:///C:\Users\Gwen\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\HDHRLCLZ\lucy@wheelworks.org.uk
http://www.wheelworks.org.uk/homophobia-awareness-training.asp
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BEST PRACTICES OVER CULTURELE DIVERSITEIT OP HET GEBIED VAN HANDICAP 
 

 
De volgende Best Practices zijn ingekort,  

de volledige versie kunt u hier downloaden Best Practices Reader 

 

Interactieve ONLINE TOOLS  visuele weergave  

 Best Practices op het gebied van handicap 

 

 SEXUALITY OF DISABLED PEOPLE 
Kopenhagen, Denemarken 
 

Ouders worden opgeleid om te accepteren en om te gaan met kinderen, 

wiens gedrag niet overeenkomt met de culturele genderverwachtingen. De 

ouders wordt geleidelijk aan bijgebracht hun normen aan te passen 

wanneer ze begrijpen dat hun kinderen gewone handelingen kunnen 

uitvoeren.  
 

Contact: Nicolai Ardal, nicopolitis@gmail.com 

 

 GIPS 
Stap in het leven van iemand met een handicap 
Leuven, België 
 

De GIPS-workshop laat schoolkinderen zien hoe het lichaam wordt ervaren als je een handicap hebt. De 

workshop bestaat uit twee dagdelen waar ze een paar filmfragmenten te zien krijgen over handicaps, ze 

spelen een bordspel en stellen vragen aan iemand met een handicap. Tijdens de workshop ligt de aandacht 

op bewustwording en het ervaren van een handicap. Vanwege de openheid en de gelegenheid om vragen 

te stellen, heeft deze workshop bewezen een positief effect te hebben op kinderen en op de persoon met 

een handicap.  
 

Contact: Paul Arnauts, paul.arnauts@kvg.be  

Referentie: http://www.kvg-vlaamsbrabant.be/node/55 

 

 MALUS 
Persoonlijke ervaring van iemand met een handicap 
Leuven, België 
 

De workshop Malus gebruikt een stripverhaal, geschreven door een bekende 

Belgische kinderboekenschrijver, als uitgangspunt. Het stripverhaal draait 

om een een kleine jongen die een handicap heeft en wordt gelezen door een 

persoon met een handicap in een klas met schoolkinderen. Na het lezen van 

het boek deelt de persoon met de handicap zijn of haar ervaringen en de 

kinderen krijgen de kans om elke vraag te stellen die ze willen. De workshop 

is een leermoment voor de kinderen, maar ook voor de organisatoren van de 

workshop.  
 

Contact: Paul Arnauts, paul.arnauts@kvg.be  

Referentie: http://www.kvg-vlaamsbrabant.be/node/55 

  

http://www.bodyproject.eu/media/best_practices_reader.pdf
http://prezi.com/uxsviwdjve2z/body-bp-disability/?kw=view-uxsviwdjve2z&amp;amp;amp;rc=ref-14760962
mailto:nicopolitis@gmail.com
mailto:paul.arnauts@kvg.be
http://www.kvg-vlaamsbrabant.be/node/55
mailto:paul.arnauts@kvg.be
http://www.kvg-vlaamsbrabant.be/node/55
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 TABOO 
Interactieve persoonlijke verklaring 
Roeselare, België 
 

Het delen van persoonlijke ervaringen heeft bewezen een uitstekende tool te zijn om een groter bewustzijn 

en openheid rond een bepaald onderwerp te creëren. Taboe is een workshop waarbij een persoon met een 

handicap zijn of haar persoonlijke verhaal vertelt aan een groep mensen. Hij of zij probeert ze op een 

zodanige wijze te betrekken dat het verhaal tastbaar wordt en niet alleen didactisch is. Voor de deelnemers 

is het niet alleen luisteren naar een verhaal, maar is het ook belangrijke interactie. Het is een verhaal over 

het leven van een persoon met een handicap, maar ook over de dingen die mensen met een handicap in 

hun dagelijkse leven helpen. Hiervoor maakt hij of zij gebruik van verklaringen en PowerPoint. De 

persoonlijke getuigenis is een positieve ervaring voor de deelnemers, maar ook voor de persoon met een 

handicap. 
 

Contact: Carlo Depreytere, carlo.depreytere@kvg.be  

Referentie: http://www.kvg.be/index.php?page=48&action=newsData&osn=1&nws=14  

 

 WELLNESS 
Ervaar het lichaam  
Leuven, België 
 

WELLNESS is een workshop waarin mensen met een handicap hun eigen lichaam leren kennen en 

ontspannen. De workshop wil aantonen dat het genieten van je lichaam menselijk, belangrijk en 

noodzakelijk is. Er is een professional die massagetechnieken, ontspanningstips en andere oefeningen 

geeft. De doelgroep bestaat uit mensen met ongeveer dezelfde verstandelijke handicap en hun partners die 

geen handicap hebben. Ze oefenen de oefeningen op elkaar. Daarom is vertrouwen tussen de partners 

essentieel.  
 

Contact: Marije Costeur, info@vibeg.be  

Referentie: http://www.vibeg.be/  

 

  

mailto:carlo.depreytere@kvg.be
http://www.kvg.be/index.php?page=48&amp;amp;amp;action=newsData&amp;amp;amp;osn=1&amp;amp;amp;nws=14
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BEST PRACTICES over culturele diversiteit op het gebied van BODY  

 
 

De volgende Best Practices zijn ingekort,  

de volledige versie kunt u hier downloaden Best Practices Reader 

 

Interactieve ONLINE TOOLS  visuele weergave  

Best Practices op het gebied van lichaam  

 
 

  FORUM THEATRE FOR COMMUNITY BUILDING  
Als onderdeel van het gemeenschapsopbouwproject voor plaatselijke gemeenschappen van arme en 

achtergestelde mensen in kleine Hongaarse dorpen. Hongarije 
 
 

In deze dorpen zijn mensen niet georganiseerd in 

gemeenschappen, ze zijn zeer geïsoleerd, en zelfs buren zijn 

niet verbonden in hun dagelijkse leven. Het gebrek aan 

communie, van dialoog, en van de gemeenschapsbehoeften 

verhoogt de achtergestelde situatie en creëert een barrière 

voor ontwikkeling. Als onderdeel van een groter 

gemeenschapsopbouwproject zorgt “Forum Theatre” voor: 

- assistentie aan bewoners in het dorp om een 

gemeenschap op te bouwen; 

- het bieden van een mogelijkheid voor het oplossen 

van veelvoorkomende problemen en conflictoplossing; 

- het bieden van de mogelijkheid voor deze mensen om zich los te koppelen van de gewone 

dagelijkse communicatie en helpt hen om nieuwe zelfexpressie methoden te vinden.  
 

Contact: Vera Szabó, veronika.szabo@artemisszio.hu 

Referenties: www.artemisszio.hu 

 

 EMOTIONAL DEVELOPMENT ACROSS EUROPE 
Birmingham, Engeland 
 

Het doel van de workshop gefinancierd uit het Grundtvig 

Sectoraal Programma (LLP) is om deelnemers uit alle 

hoeken van Europa te verzamelen om ze te ondersteunen 

in de ontwikkeling van hun emotionele ontwikkeling. De 

workshop bevordert het bewustzijn van hoe cultuur van 

invloed kan zijn op de emotionele ontwikkeling van 

mensen.  Vanuit het oogpunt dat conflicten tussen mensen 

vaak ontstaan door gebrek aan begrip of slechte 

communicatievaardigheden, heeft de workshop diverse 

technieken ontwikkeld om de culturele competenties van de deelnemers te ondersteunen en emotioneel 

situaties te overwinnen. 
 

Contact: Victor Allen, victor@mirrordt.co.uk 

Referenties: www.mirrordt.co.uk  

  

http://www.bodyproject.eu/media/best_practices_reader.pdf
http://prezi.com/ocuijnikpfs6/body-bp-body/?kw=view-ocuijnikpfs6&amp;amp;amp;rc=ref-14760962
file:///C:\Users\Gwen\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\HDHRLCLZ\veronika.szabo@artemisszio.hu
file:///C:\Users\Gwen\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\HDHRLCLZ\www.artemisszio.hu
file:///C:\Users\Gwen\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\HDHRLCLZ\victor@mirrordt.co.uk
file:///C:\Users\Gwen\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\HDHRLCLZ\www.mirrordt.co.uk
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 QUÊTEURS DE GESTES / PASSEURS DE CORPS 
Quimper, Frankrijk 
 

Het project is gebaseerd op de methode van “schrijven in beweging”, die 

voortvloeit uit een onderzoek van 20 jaar onder leiding van de 

hedendaagse dansbedrijf “Patrick Le Doaré”. Het project impliceert een 

werk op lichaamsontwikkeling en zijn mogelijkheden van “persoonlijk 

schrijven”. De workshop bestond uit een verzameling van 

lichaamgeheugens, gebaren, houdingen, bewegingen uitgevoerd door 

elke deelnemer in zijn land.  

Vervolgens komen het vinden van het gevoel, de betekenis van elke 

beweging, de weerslag, de intentie, om het om te zetten, waardoor het 

een specificiteit, een singulariteit krijgt.  De beweging van het dagelijkse 

leven wordt een artistieke beweging. Het lichaam vormt een soort 

enkelvoudige taal, gedragen door een geïndividualiseerd schrijven.  
 

Contact: T.E.E.M, teem@orange.fr 

Referenties : www.le-teem.fr/ 

 

 BODY AWARENESS 
Denemarken 
 

De deelnemers die een onontwikkeld lichaamsbewustzijn hebben en beperkte taalkundige vaardigheden, 

bereiken een verhoogd lichaamsbewustzijn en een intrinsieke motivatie voor acties door middel van een 

adequate training voornamelijk gebaseerd op non-verbale oefeningen. 
 

Contact: Susanne Lund Christiansen, info@SLC-trivsel.dk /  

Referentie: http://www.slc-trivsel.dk 
 

 SPEAK WITH YOUR BODY: FASHION SHOW FOR MIGRANT WOMEN  
Frankrijk 
 

“Speak with Your Body” is een modeshow voor allochtone vrouwen die in 

een Emmaüs-huis verblijven. De show wordt georganiseerd door de directeur 

van het Au bout du monde theater, die jaarlijks een theatercursus in het huis 

leidt. Met het opmerken dat 

een aantal vrouwen moeite 

hadden zichzelf uit te drukken 

via hun lichamen en dat 

sommigen zelfs hun lichamen 

probeerden te verbergen, creëerde de directeur de show als 

een manier voor de vrouwen om hun emoties te bevrijden en 

hun lichamen te vieren.  

 

Contact: Guerin Philippe, Philippe.guerin732@orange.fr 

Referentie: http://theatreduboutdumonde.fr/association_tbm.html  

file:///C:\Users\Gwen\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\HDHRLCLZ\teem@orange.fr
file:///C:\Users\Gwen\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\HDHRLCLZ\:%20www.le-teem.fr\
mailto:info@slc-trivsel.dk
http://www.slc-trivsel.dk/
file:///C:\Users\Gwen\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\HDHRLCLZ\Philippe.guerin732@orange.fr
http://theatreduboutdumonde.fr/association_tbm.html
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 FAIRY TALES AS A FRAME FOR DANCE 
Frankrijk 
 

Deze workshop duurt twee dagen in een dansstudio. Hij staat open voor elke deelnemer die betrokken wil 

raken bij het verkennen van het lichaam door middel van verhalen / woorden en geen speciaal dansniveau 

of techniek is vereist. Het gaat vooral om symbolen en archetypen die in ons allemaal leven. Sprookjes 

worden gebruikt om de deelnemers te inspireren zichzelf te uiten, waardoor hun zelfvertrouwen verbetert 

en waardoor ze een positievere beleving van hun lichamen hebben door middel van fysieke expressie. Door 

middel van dans ontdekken de deelnemers de personages en universele thema´s met betrekking tot de 

mens, menselijke relaties en andere existentiële vragen die bestaan in alle culturen.  
 

Contact: iaroni@hotmail.com 

 

 

 

Deze publicatie geeft alleen de mening weer van de auteur en de Commissie kan niet verantwoordelijk 
worden gehouden voor eventueel gebruik van informatie die erin is vervat. 

Het project, en deze publicatie hierin, werd gefinancierd door de 
Europese Commissie –  DG Education and Culture, LLP Grundtvig Programme [DG Onderwijs en Cultuur, LLP 

Grundtvig Programma] 
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