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Is jouw project 
diversiteitsproof?

Diversiteitsproof = rekening houden 

met verschillen tussen mensen 

Vijf gouden regels
1.	Ga	uit	van	een	probleem	en	niet	van	een	doelgroep.	

2.	Betrek	belanghebbenden	zo	vroeg	mogelijk.

3.	Voorkom	generalisering	en	stereotypering.

4.	Pas	op	voor	al	te	simpele	oorzaak-gevolgrelaties.	

5.	Heb	oog	voor	nuance,	differentiatie	en	eventuele		

complexiteit	van	vraagstukken.	

Check je project
Is	jouw	project	diversiteitsproof?	Deze	Diversiteitswijzer	helpt	

je	verder.	Per	projectstap	zie	je	hoe	je	jouw	project	checkt	op	

diversiteit.	

Voorbeeld gratis zwemles
De	GGD	maakt	de	gemeente	Amsterdam	er	op	attent	dat	er	

relatief	veel	kinderen	verdrinken.	Het	gaat	vooral	om	kinderen	

van	Turkse	en	Marokkaanse	afkomst.	

De	gemeente	neemt	dit	signaal		

serieus.	Dit	probleem	moet		

aangepakt	worden.	We	gaan		

aan	de	slag.





Check 1
Wat is het probleem?

Checklist
1.	Wat	is	het	probleem?	

2.	Wie	zijn	er	bij	dit	probleem	betrokken?	

3.	Welke	diversiteitsfactoren	spelen	een	rol?	

4.	Welke	omstandigheden	spelen	een	rol?	

5.	Wat	zijn	de	échte	oorzaken	van	het	probleem?

Maak een probleemanalyse
Zoek	uit	waarom	je	dit	project	doet.	Welk	probleem	wil	je	

oplossen?	Wat	zijn	de	echte	oorzaken	van	dat	probleem?	

Check	het	probleem	op	de	zeven	diversiteitsfactoren:		

sociaaleconomische	status	(SES),	etniciteit,	gender,	religie,		

seksuele	voorkeur,	functiebeperking	en	leeftijd.		

Kijk	ook	naar	de	omstandigheden,	

zoals	leefsituatie,	de	wijk	of	buurt,	

en	de	openbare	ruimte.	Als	de		

informatie	niet	voorhanden	is,		

ga	dan	op	onderzoek	uit.



Check 1 
Wat is het probleem?

Voorbeeld gratis zwemles
Het	probleem	is	dat	er	in	Amsterdam	relatief	veel	kinderen	

verdrinken,	met	name	van	Turkse	en	Marokkaanse	afkomst.	

Diversiteitsfactoren
•	 Het	gaat	om	kinderen	tot	12	jaar,	iets	meer	jongens	dan	meisjes.

•	 De	kinderen	komen	uit	gezinnen	met	een	lage	sociaal-	

economische	status	(SES).

•	 De	meeste	kinderen	hebben	een	Turkse	of	Marokkaanse	

achtergrond.	

•	 De	meeste	kinderen	zijn	moslim,	maar	dit	lijkt	niet	relevant.	

Omstandigheden
•	 Beperkt	ouderlijk	toezicht.

•	 Amsterdam	heeft	veel	grachten	en	kanalen.

•	 De	kinderen	die	verdronken	zijn,	hadden	allemaal	geen	

zwemdiploma.

Dus?
Nader	onderzoek	geeft	ons	meer	informatie.	Hierdoor	kunnen	

we	een	scherpere	analyse	maken.	In	het	voorbeeld	zien	we	dat	de	

lage	SES	de	enige	diversiteitsfactor	is		

die	alle	verdronken	kinderen	gemeen	

hebben.	Het	merendeel	van	de	kin-

deren	is	van	Turkse	en	Marokkaanse	

afkomst.	Hiervoor	is	bijzondere		

aandacht	wenselijk.



Check 2 
Wat is het doel?

Checklist
1.	Wat	is	het	doel	van	het	project?

2.	Wie	sluit	je	met	dit	doel	uit?	

3.	Heeft	dit	doel	dezelfde	gevolgen	voor	verschillende		

groepen	mensen?	

4.	Zijn	er	groepen	mensen	die	zich	buitengesloten		

kunnen	voelen?	

5.	Vind	je	die	uitsluiting	en	insluiting	wenselijk?

Maak het doel concreet
Als	je	het	doel	concreet	maakt,	kun	je	mensen	gerichter		

aanspreken	en	vergroot	je	de	kans	op	succes.	Maar	let	op:		

hoe	concreter,	hoe	groter	ook	de	kans	dat	je	bepaalde	

groepen	uitsluit.	Specificeer	het	doel	naar	sekse,	etniciteit	en	

andere	diversiteitsfactoren.	En	naar	

de	omstandigheden.	Maak	duidelijk		

wie	je	-	bewust	of	onbewust	-		

uitsluit	en	vraag	je	af	of	je		

dit	wilt.



Check 2 
Wat is het doel?

Voorbeeld gratis zwemles
Het	doel	is	dat	er	geen	kinderen	meer	verdrinken.	We	kiezen	

ervoor	om	te	focussen	op	Turkse	en	Marokkaanse	kinderen	uit	

gezinnen	met	een	lage	SES.

Consequentie
Met	dit	doel	sluiten	we	bepaalde	groepen	uit,	namelijk:

•	 Kinderen	met	een	lage	SES	die	niet	van	Turkse	of		

Marokkaanse	afkomst	zijn,	bijvoorbeeld	kinderen		

van	Nederlandse	bijstandsouders.

•	 Kinderen	met	een	hoge	SES.

Met	name	de	eerste	groep	leert	mogelijk	niet	zwemmen	en	

loopt	dus	nog	steeds	een	groter	risico	om	te	verdrinken.	

Willen we dit?
De	focus	in	de	doelstelling	op	deze	specifieke	doelgroep		

-	Turkse	en	Marokkaanse	kinderen	uit	gezinnen	met	een		

lage	SES	-	is	wenselijk	omdat	we		

daardoor	gericht	actie	kunnen	

ondernemen.	We	kunnen	een		

aanpak	kiezen	die	bij	deze		

groep	past.



Check 3 
Wie is de doelgroep?

Checklist
1.	Op	basis	van	welke	overeenkomst	heb	je	de	doelgroep	

bepaald?

2.	Welke	andere	gemeenschappelijke	kenmerken	heeft	deze	

doelgroep?

3.	Wie	sluit	je	uit	door	te	kiezen	voor	deze	doelgroep?

4.	Wat	levert	het	uitsluiten	van	deze	groep	mensen	je	op?

5.	Wil	je	deze	groep	mensen	inderdaad	uitsluiten?

Maak een analyse van de doelgroep 
Sta	stil	bij	de	criteria	die	je	-	soms	onbewust	-	gebruikt	bij	de	

keuze	van	een	doelgroep.	Gaat	het	om	de	groep	waarvoor	het	

probleem	het	meest	op	de	voorgrond	treedt?	Of	om	de	groep	

die	altijd	wordt	vergeten?	Wees	je	ervan	bewust	op	welke	

gronden	je	kiest	en	wie	je	hierbij		

uitsluit.	Kijk	goed	of	de	kenmerken	

kloppen	die	je	toekent	aan	de		

doelgroep.	Raadpleeg	onderzoeks-	

resultaten	of	professionals	uit		

de	praktijk.



Check 3 
Wie is de doelgroep?

Voorbeeld gratis zwemles
De	doelgroep	bestaat	uit	Turkse	en	Marokkaanse	kinderen	uit	

gezinnen	met	een	lage	SES.	

Waarom?
Soms	is	het	handig	om	eerst	voor	de	grootste	of	bekende	doel-

groep	te	kiezen.	Door	het	aanbod	op	deze	specifieke	doelgroep	

te	richten,	is	een	gerichte	aanpak	mogelijk.	Het	aanbod	kan	dan	

later	worden	aangepast	aan	een	kleinere	of	andere	doelgroep.

Wil je dit?
Alhoewel	we	een	-	weliswaar	-	kleine	groep	uitsluiten,	vinden	

we	dit	toch	niet	aanvaardbaar.	Vooral	omdat	de	gevolgen	fataal	

kunnen	zijn.	We	besluiten	een	tweede	project	te	ontwikkelen	

waarin	we	focussen	op	kinderen	met	bijstandsouders	die	niet	van	

Turkse	of	Marokkaanse	afkomst	zijn.	Deze	groep	bestaat	groten-

deels	uit	kinderen	met	Nederlandse	en	Surinaamse	ouders.

Tip!
Het	kan	zijn	dat	je	er	toch	bewust	voor	kiest	om	bepaalde		

groepen	uit	te	sluiten,	of	dat	in	eerste	instantie	te	doen.		

Communiceer	hierover	in	een	

vroeg	stadium.	Leg	uit	waarom	je	

die	keuze	maakt	en	laat	eventueel	

weten	wanneer	zij	wél	aan	bod	

komen.



Check 4 
Hoe scoort het plan 
van aanpak?

Checklist
1.	Is	de	doelgroep	tevreden	over	het	plan	van	aanpak?

2.	Hoe	wordt	de	doelgroep	betrokken	bij	de	ontwikkeling	van	

de	plannen?	

3.	Zijn	de	samenwerkingspartners	tevreden	over	het	plan	van	

aanpak?	

4.	Geldt	dat	ook	voor	je	eigen	collega’s?	

5.	Heb	je	ervaring	met	vergelijkbare	projecten?	

Maak samen een plan
Draagvlak	is	een	belangrijke	succesfactor.	Maak	het	plan	

dus	samen	met	de	doelgroep	en	in	overleg	met	je	collega’s.	

Verdiep	je	in	de	belevingswereld	van	de	doelgroep,	in	hun	

mogelijkheden	en	beperkingen	via		

belangenorganisaties	en	sleutel-	

figuren.	Zoek	samen	-	bijvoorbeeld	

op	internet	-	naar	succesvolle		

aanpakken	en	vertaal	die	naar		

de	doelgroep.	



Check 4 
Hoe scoort het plan 
van aanpak?

Voorbeeld gratis zwemles
In	samenspraak	met	vertegenwoordigers	van	Turkse	en		

Marokkaanse	organisaties	besluiten	we	gratis	zwemles	te	

organiseren.	Samen	hebben	we	een	pakket	van	wensen	in		

het	plan	verwerkt.	

Wensen van de doelgroep
•	 Aparte	jongens-	en	meisjesgroepen.

•	 Een	mannelijke	zwemdocent	voor	de	jongensgroep,	een	

vrouwelijke	zwemdocent	voor	de	meisjesgroep.

•	 Twee	keer	per	week	zwemles	na	schooltijd.

•	 Kinderen	worden	van	school	gehaald	en	na	zwemles	weer	

thuisgebracht.

Ook	voor	de	tweede	doelgroep		

-	kinderen	met	bijstandsouders	die	

niet	van	Turkse	of	Marokkaanse		

afkomst	zijn	-	wordt	een	dergelijk		

traject	uitgezet.	Dat	werken	we		

hier	niet	verder	uit.



Check 5 
Spreek je de  
doelgroep aan?

Checklist
1.	Hoe	spreek	je	de	doelgroep	aan:	met	welke	boodschap		

en	toon?

2.	Met	welke	communicatiemiddelen	kun	je	de	doelgroep	

bereiken?

3.	Zijn	er	extra	inspanningen	nodig	om	bepaalde		

doelgroepen	te	werven?

4.	Hoe	toegankelijk	zijn	de	plaats	en	tijd	van	de	activiteiten	

voor	de	doelgroep?	

5.	Sluit	de	werkwijze	aan	bij	de	belevingswereld	van	de	

doelgroep?

Zorg voor aansprekende werving 
Deelnemers	werven?	Sluit	aan	bij	de	belevingswereld	en	

gewoonten	van	de	doelgroep.	Stem	de	werving	ook	af	op	

mannen,	vrouwen,	jongeren	en	kinderen.	Let	op	de	aanspreek-

toon:	noem	je	een	bijeenkomst	een	conferentie	of	een	master-	

class?	En	zorg	dat	de	plaats	past	bij	de	doelgroep:	denk	aan	

reisafstand,	de	uitstraling	van		

de	ruimte	maar	ook	aan	het	feit		

dat	deelname	van	mannen	voor		

islamitische	vrouwen	een	belem-	

mering	kan	zijn.	



Check 5 
Spreek je de  
doelgroep aan?

Voorbeeld gratis zwemles
In	overleg	met	de	Turkse	en	Marokkaanse	organisaties		

benaderen	we	de	ouders	en	de	kinderen	op	verschillende	

manieren.

Werving
•	 Via	school	krijgen	kinderen	en	ouders	een	folder	in	de	eigen	

taal	over	de	zwemles.	

•	 We	verspreiden	deze	folders	ook	via	buurtwinkels.	

•	 En	we	zetten	mond-tot-mondreclame	in:	we	benaderen	de	

ouders	en	de	kinderen	via	sleutelfiguren	in	de	Turkse	en	

Marokkaanse	gemeenschap.

Aansluiten bij de wensen
Samen	met	vertegenwoordigers	van	Turkse	en	Marokkaanse	

organisaties	is	het	gratis	zwemaanbod	zo	aantrekkelijk		

mogelijk	gemaakt	voor	de	doelgroep.	Er	zijn	gescheiden		

groepen	gemaakt	voor	jongens		

en	meisjes.	De	kinderen	worden		

gratis	gehaald	en	gebracht	door		

vrijwilligers	uit	de	doelgroep.		

Over	dit	alles	hebben	we	helder		

gecommuniceerd.	



Check 6 
Wie hebben baat bij 
het resultaat?

Checklist
1.	Wie	profiteren	écht	van	het	resultaat?

2.	Wie	vallen	er	buiten	de	boot?	

3.	Voelen	mensen	zich	buitengesloten?	

4.	Is	deze	uitsluiting	en	insluiting	wenselijk?

5.	Welke	neveneffecten	kunnen	er	optreden?

Schets de resultaten
Natuurlijk	kun	je	het	resultaat	van	een	project	niet	altijd	voor-

zien.	Maar	door	oog	te	hebben	voor	diversiteit	kun	je	er	wel	

beter	op	anticiperen.	De	diversiteitsfactoren	bepalen	namelijk	

wie	er	profiteren	van	het	resultaat		

van	je	project.	Wees	alert	op		

negatieve	(neven)effecten.		

Die	kunnen	zorgen	voor	nieuwe	

problemen	of	het	behaalde		

succes	onderuithalen.	



Check 6 
Wie hebben baat bij 
het resultaat?

Voorbeeld gratis zwemles
We	gaan	na	wie	er	mee	hebben	gedaan	met	de	zwemles	en	wie	

niet.	Heeft	onze	aanpak	geleid	tot	onbedoelde	neveneffecten?	

Wie profiteren?
Alleen	de	kinderen	die	succesvol	zijn	geworven,	profiteren	van	

de	gratis	zwemles.	Naar	verhouding	hebben	meer	kinderen	uit	

gezinnen	met	een	Marokkaanse	achtergrond	gebruik	gemaakt	

van	het	aanbod.	Reden:	de	Marokkaanse	sleutelfiguren	hadden	

meer	contacten	binnen	onze	doelgroep	dan	de	Turkse.	

Buitengesloten
Niemand	werd	buitengesloten.	Wel	hebben	we	ervoor		

gekozen	om	twee	doelgroepen	te	onderscheiden:

•	 Turkse	en	Marokkaanse	kinderen	uit	gezinnen	met	een	lage	SES.

•	 Nederlandse	en	Surinaamse	kinderen	uit	gezinnen	met	een	

lage	SES.

Voor	beide	doelgroepen	hebben	we	een	eigen	aanpak		

ontwikkeld	die	goed	aansloot	bij	hun	wensen.

Neveneffect
Er	waren	mensen	uit	de	Turkse	en	

Marokkaanse	gemeenschap	die	de	

aanpak	stigmatiserend	vonden:	zij	

hadden	het	gevoel	dat	zij	als	pro-

bleemgroep	bestempeld	werden.



Check 7 
Hoe kijk je erop terug?

Checklist
1.	Evalueer	je	met	alle	betrokken	doelgroepen	en	

projectpartners?	

2.	Is	de	wijze	van	evalueren	aansprekend	en	toegankelijk	voor	

de	diverse	partijen?

3.	Hoe	beoordelen	de	verschillende	doelgroepen	het	resultaat	

van	het	project?

4.	Welke	conclusies	trek	je	daar	uit?	En	welke	aanbevelingen	

kun	je	geven?

5.	Hoe	beoordeel	je	de	gekozen	diversiteitsbenadering?

Evalueer het project samen
Evalueer	het	project	samen	met	alle	betrokkenen.	Doe	dat	

op	een	manier	die	bij	hen	past.	In	sommige	culturen	is	het	

bijvoorbeeld	onbeleefd	om	je	negatief	te	uiten.	En	voor	som-

mige	ouderen	kan	een	digitale	vragenlijst	een	bezwaar	zijn.	

Beoordeel	vervolgens	de	resultaten	en	werkwijze	vanuit	de	

verschillende	partijen:	Wat	vindt	de	opdrachtgever	ervan?	

En	de	jongeren,	de	vrouwen,	de	

allochtonen,	de	ouderen…?	Neem	

iedereen	even	serieus.	Meningen	

kunnen	verschillen.	Diversiteit	wil	

zeggen	dat	je	daar	oog	voor	hebt.	



Check 7 
Hoe kijk je erop terug?

Voorbeeld gratis zwemles
Samen	met	alle	betrokken	doelgroepen	en	projectpartners	

evalueren	we	het	project.

Turkse en Marokkaanse ouders
De	ouders	van	de	kinderen	die	deelnamen	aan	de	zwemles,	

waren	tevreden	over	het	aanbod.	Dit	is	hen	expliciet	gevraagd	

na	de	diploma-uitreiking.	Een	aantal	kinderen	is	halverwege	

afgehaakt.	We	gaan	hun	nog	vragen	waarom.

Turkse en Marokkaanse organisaties
De	Turkse	en	Marokkaanse	organisaties	waren	zelf	tevreden,	

maar	gaven	aan	dat	zij	in	hun	omgeving	ook	andere	geluiden	

hoorden.	Er	was	kritiek	op	het	stigmatiserende	karakter	van	

deze	aanpak.	We	gaan	samen	met	hen	nog	na	of	dit	terecht	is	

en	of	we	dit	neveneffect	in	het	vervolg	kunnen	voorkomen.

Nederlandse en  
Surinaamse ouders
Nederlandse	en	Surinaamse		

bijstandsouders	waren	zeer		

tevreden	over	het	aanbod.



Meer weten over diversiteit of 
diversiteitsvraagstukken?

Neem	contact	op	met:

MOVISIE	Training	&	Advies,		

training-advies@movisie.nl	of

030	789	22	22.	
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MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau 

voor maatschappelijke ontwikkeling. Wij zijn sterk 

in het oplossen van lokale sociale vraagstukken. Wij 

werken aan een samenleving waarin burgers hun kracht 

kunnen benutten en zelfredzaam zijn. Dit doen we door 

organisaties, overheden, vrijwilligers- en burgerinitiatieven 

te ondersteunen en te adviseren op het terrein van welzijn, 

participatie, zorg en sociale veiligheid.


