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Bekijk hier het fragment

WIJ ZIJN EVENWIJDIG

Er komt een vrouw naar mij toe. Ze zegt
‘wij zijn evenwijdig, raken elkaar in het

oneindige, laten we rennen’_

Zullen we wachten? Zullen we wachten
tot de kinderen groot zijn en de aardbeien
rood, ze zijn te bleek nog, te klein, te hard.

Zullen we wachten tot de avond valt
en de nacht waarover wij nog een keer

willen slapen _

Ze haakt haar arm in de mijne tot een 
lemniscaat _

Zullen we wachten op een eerste stap
zo reusachtig dat je makkelijk een tent

tussen onze benen spant
waarin nieuwe kinderen kamperen,

aardbeien rijpen en niemand nog buiten
de zomer kan _

En we rennen. Met onze armen
zwaaien wij een maat die bij ons past_

© Maud Vanhauwaert,  Uit: Wij zijn evenwijdig, 

Uitgever: Querido, Amsterdam, 2014, 9789021457055

https://www.youtube.com/watch?v=3Qxhg8dA0eU


Demografisch: meer verschillende  
nationaliteiten, talen, 
levensbeschouwingen … 

Complexer: Meer diversiteit in de 
diversiteit

Transnationaal: Online
wereld/globalisering/ 
hypermobiliteit

SUPERDIVERSITEIT



Al die verschillende mensen van allerlei 
culturen, talen, landen, religies, dat vind ik 
eerder….

lastig, vraagt (te) energie, zorgt 
vaak voor problemen

leuk, verrassend,  eigenlijk niet 
moeilijk(er)





“Superdiversiteit vraagt
cultuursensitief zijn als

professional”

Wat begrijp je daaronder? 

Wat heb je daarvoor 
nodig? 



FAQ ‘Cultuursensitief handelen’ 

1. Moet je dan veel weten 
over andere culturen?

2. Moet je dan alles 
kunnen begrijpen (en/of 
aanvaarden) vanuit de 
andere zijn/haar 
culturele achtergrond?

3. Moeten we een ander 
aanbod hebben specifiek 
voor jongeren met een 
andere culturele 
achtergrond?

4. Zijn we als organisatie 
zelf niet té wit? 



1.  Moet je dan veel weten over andere culturen?

Valkuil:

culturaliseren

❑ JA dat doen we
❑ NEE dat doen we niet

‘Kan je eens een vorming 
komen geven over…..?’



Superdiversiteit vraagt cultuur-sensitief denken en 
handelen

CULTUUR

SENSITIEF

Geheel aan waarden, normen, gebruiken, gewoonten, 
helden, voorschriften, rituelen, talen etc. Behorend bij een 
bepaalde gemeenschap of sociale groep. Richting en 
betekenis geven aan het handelen van mensen.           
Mensen zijn dragers en makers van cultuur.

Een bewust zijn van en omgaan met mogelijke invloed van 
cultuur.  Culturele verschillen niet negeren, maar die ook 
niet gaan overdrijven, in – en uitzoomen. Daarbij ook je 
eigen culturele invloeden erkennen. 



Meervoudige identiteiten



“Ah, die zwarte is jullie werfleider ?!”

Micro agressie

https://www.youtube.com/watch?v=hDd3bzA7450


Een gesprek met Ali…

niet-begeleide minderjarige, 17 jaar, Afghaanse nationaliteit, 

deeltijds onderwijs.

“Ja, ik wil hier graag werken”

zegt Ali bij het ondertekenen van het contract als 

keukenhulp.

____

“Nee Els, ik ga daar morgen niet gaan werken!”



What’s in a name?

CULTUUR 
sensitief

DIVERS 
sensitief



Cultuursensitief zijn: ‘leer de mens kennen, 
eerder dan dé cultuur’



Tip: Culturele interview als hulpmiddel

• Om je te helpen 

nieuwsgierig te zijn 

naar de persoon en 

leefwereld

• Inzetten op 

‘relationele’, helpt het 

‘functionele’



Aandacht hebben voor migratie (stress)? 

“Maar ik ben toch geen 
psycholoog?” 

“Maar die persoon is hier 
geboren  en opgegroeid, dan 
speelt migratie van zijn 
grootouders toch geen rol 
van betekenis meer in zijn 
leven?”

Verlies 
ervaringen

'Bevroren 
rouw'

Chronische 
stress



Tip: (migratie)stress bespreekbaar maken



Op zoek naar ‘beschermjassen’ 

Wat kan een 

beschermjas 

zijn voor 

kinderen of 

jongeren met 

een migratie-

achtergrond?





Wat staat onder de blauwe balk? 

JGF GPFAM  LC COQP



In diversiteit ontdek je je eigen ‘normaal’ :         
je referentiekader

Opvoeding, Opleiding, Omgeving.

Daarin kunnen culturele 

verschillen in meespelen.

Maar niet culturaliseren!



Verschillen tussen culturen in omgaan met ….

Waar denk jij aan? 



©Griet Severeyns





2. Moet je dan alles kunnen begrijpen en 
/of aanvaarden?

• Begrijpen

• Aanvaarden 

(niet) BEGRJIPEN EN (niet) AANVAARDEN vallen NIET per se 
SAMEN!



Dan denk je … 

“Onlangs had ik nog een gesprek met een vader.
Ik vertelde hem dat zijn dochter in de opleiding
tot zorgkundige stage moet gaan doen en ze
daarbij in contact zal komen met mannelijke
patiënten.

Waarop de vader reageert: ‘als je niks had
gezegd, dan kon ik mijn dochter gerust naar die
stage sturen, maar nu ik weet dat ze met
mannelijke patiënten in contact komt, zal ik haar
moeten wegnemen van de school..

Dan denk je….”



Casusbespreking … 

• Kan ik dit begrijpen?

• Kan ik dit aanvaarden?

• Hoe komen we verder in deze situatie ?



Hoe zou je verder kunnen… 

● Meervoudige identiteiten (als 

vader/als gelovige/als 

dochter/verpleegkundige/als 

leerkracht ..)

● Wees een OEN en denk DIK

● Ga in dialoog: zoek naar hoe je 

toch samen verder kan, wat deel 

je in het belang van het meisje

● Humor werkt vaak 

● Interculturele bemiddeling



Het helpt als medewerker om een KADER te hebben vanuit je 
team/organisatie dat richting geeft in wat je wel/niet kan 
aanvaarden als professional

Grenzen behouden Grenzen verleggen 



3. Hebben we een ander aanbod nodig voor 
jongeren met een migratie achtergrond?

‘Doelgroep specifiek’ aanbod 

kan (tijdelijk) nodig zijn

Zo veel mogelijk zo 
toegankelijk en zo inclusief 
mogelijk



Samen met en door i.p.v. voor …



“Verbondenheid met de maatschappij is immers de basis van 
psychisch welbevinden. Deze verbondenheid is door de migratie 

onderbroken en moet hersteld worden, op risico de mensenrechten te 
schenden.  Door niet op de gepaste manier in te spelen op vragen 
over de plaats van nieuwkomers in de samenleving, schieten we 
tekort in het naleven van het fundamentele mensenrecht van de 

nieuwkomer op fysieke en geestelijke gezondheid”

(Swinnen L. et al.  2021).

© Dirk Lievens



https://radiobabel.be/radio/



4. Maar zijn we zelf niet te wit als organisatie?

Is een divers personeelsbestand 

noodzakelijk om een cultuursensitieve 

zorgorganisatie te zijn?



Niet iedereen is een giraf



Individueel: ‘kennen, kunnen, bewust zijn’

Je organisatie kan daarin ondersteunen door:

 Een duidelijke visie op diversiteit

 Een inclusieve organisatie cultuur

 Diversiteitsvriendelijke communicatie

 Divers personeelsbeleid

 Tijd en ruimte !

Cultuursensitief zijn 



Dan is de Reflectietool 
‘bouwen aan cultuursensitieve 
zorg- en welzijnsorganisaties’ 
een nuttig instrument voor je 
dienst of organisatie

Hier vind je een filmpje over de 

tool

Benieuwd waar je nog kan groeien als 
cultuursensitieve zorg – of welzijnsorganisatie?

https://youtu.be/FUyNx1v_SUU




Zie ook de padlet voor meer links, voorbeelden, 
…



www.integratie-inburgering.be

Vragen?
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Meer info
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