
Migratie en vluchten heeft een grote impact op het leven van mensen, niet alleen voor de vluchtelingen, migranten en 

nieuwkomers zelf, maar ook voor de samenlevingen waar zij zich tijdelijk of definitief vestigen of naartoe terugkeren. 

Het interfacultaire en interdisciplinaire ‘Centre for the Social Study of Migration and Refugees’, CESSMIR, focust zich op de 

‘sociale aspecten’ van migratie via onderzoek, onderwijs en dienstverlening in de praktijk.

Via ‘migratieonderzoek in de praktijk’ wil CESSMIR haar onderzoeksresultaten in nauwe samenwerking met de praktijk 

naar buiten brengen. Deze studiedag bestaat dan ook uit het presenteren van onderzoeksresultaten  en reflecties op 

deze onderzoeksbevindingen vanuit de praktijk. Elke presentatie wordt gevolgd door een reactie vanuit de praktijk en 

interactie met het aanwezige publiek.

21 april 2020
C. Heymanslaan 10, gebouw K3, ingang 42.
www.ugent.be/cessmir
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migratieonderzoek 
in praktijk

Centre for the Social Study of Migration and Refugees (CESSMIR) organiseert
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Inschrijving & koffie
Inleiding en verwelkoming
 Prof. dr. Ilse Derluyn
Sessie 1: Etnische discriminatie in een notendop: gezondheidszorg en onderwijs
 Laura Van Raemdonck en Marloes Hagenaars 
Sessie 2: The experiences of Sub-Saharan women working in Brussels’ red-light district: the SWIPSER project.
  Sophie Samyn and Sarah Adeyinka 
Sessie 3: Klimaat en Migratie
  Els Bekaert
Sessie 4: Etnische discriminatie in een notendop: huisvesting en arbeidsmarkt. 
  Abel Ghekiere en Louis Lippens 
Sessie 5: Drughulpverlening voor migranten en etnische minderheden: het MATREMI-project.
  Charlotte De Kock
Sessie 6: Disappearing across the border: circular return of Congolese refugees between Uganda and DRC. 
  Jolien Tegenbos
Pauze
Sessie 8: De percepties van huisartsen t.o.v. patiënten met depressieve klachten en diverse migratie-achtergronden. 
  Dr. Katrijn Delaruelle en Dr. Stefanie De Maersschalk
Sessie 9: Sociale cohesie in sociaalwerkpraktijken voor gezinnen met jonge kinderen.
  Melissa Dierckx
Sessie 10: The Gambia’s return migration management complex: From the global to the local.
   Rossella Marino
Panelgesprek ‘Onderzoek en de Praktijk’ met o.a. Gastvrij Netwerk en Vluchtelingenwerk Vlaanderen. 
Lunch en netwerkmoment

www.ugent.be/cessmir

cessmir@ugent.be

facebook.com/CESSMIR.UGent

De Campus UZ Gent is het best bereikbaar 
via het openbaar vervoer. Voor meer info 
zie: https://www.ugent.be/ge/nl/contact/
bereikbaarheid. 

Kostprijs
Deelname kost 15 euro, inclusief lunch, enkel te betalen via overschrijving. 

Inschrijven
Inschrijven kan tot en met 15 april via deze link: https://webappsx.ugent.be/eventManager/events/StudiedagMigratieonderzoek 

Locatie
De studiedag gaat door op de Campus UZ Gent. C. Heymanslaan 10, ingang 42, gebouw K3 – verdieping 1. 

https://webappsx.ugent.be/eventManager/events/StudiedagMigratieonderzoek
https://www.ugent.be/ge/nl/contact/bereikbaarheid

