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1 Inleiding 

Medewerkers van de maatschappelijke opvang gericht op dak- en thuislozen weten hoe zij om moeten 

gaan met verschillen tussen mensen. Denk bijvoorbeeld aan verschillen tussen mensen die verslaafd 

zijn en de mensen die dat niet zijn. Of aan verschillen tussen mensen met een psychiatrische stoornis 

en de mensen die geen psychiatrische stoornis hebben.  

Maar anno 2008 is er meer diversiteit in de maatschappelijke opvang: verschillen in etniciteit, leeftijd, 

sekse, seksuele voorkeur en beperking spelen óók een rol. In de maatschappelijke opvang komen 

allochtonen en autochtonen, jongeren en ouderen, homo’s en hetero’s, mannen en vrouwen, mensen 

met én zonder handicap.  

 

Een organisatie voor maatschappelijke opvang gericht op dak- en thuislozen bestaat meestal uit ver-

schillende voorzieningen: denk bijvoorbeeld aan nachtopvang, begeleid wonen, 24 uursopvang, 

schuldhulpverlening, geldbeheer, maatjesprojecten. Deze voorzieningen hebben uiteenlopende func-

ties en werkwijzen. Maar wat zij gemeen hebben is dat het van belang is om met álle cliënten (gasten 

of klanten) goed contact te kunnen maken. Dit betekent dat het belang is om rekening te houden met 

de verschillen tussen cliënten in etniciteit, leeftijd, sekse, seksuele voorkeur en beperking. Deze ver-

schillen zijn namelijk sterk van invloed op de manier waarop mensen contact met elkaar maken. Zo 

gaan mensen uit verschillende culturen anders met elkaar om. Ook zijn er bijvoorbeeld grote verschil-

len in de manieren waarop vrouwen en mannen met elkaar communiceren. Denk aan verschillen in de 

manier van praten, bewegen, taalgebruik maar ook de onderwerpen die besproken worden. Door reke-

ning te houden met deze diversiteitsverschillen, kan er passende dienst – en / of hulpverlening worden 

geboden. Dat is niet altijd gemakkelijk maar wel belangrijk! Daarom heeft MOVISIE deze brochure 

ontwikkeld. In deze brochure vindt u informatie en een aantal tips over de houding, de kennis en de 

vaardigheden die medewerkers van de maatschappelijke opvang nodig hebben om oog te hebben voor 

de verschillen tussen cliënten in etniciteit, leeftijd, sekse, seksuele voorkeur en beperking. Een per-

soonsgerichte benadering van cliënten komt hierdoor dichterbij.  
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2 Houding 

Welke houding heeft een medewerker van de maatschappelijke opvang nodig om rekening te kunnen 

houden met diversiteit in het contact met cliënten? Het gaat met name om flexibiliteit, open staan voor 

de ander en bewust zijn van de eigen positie. Hieronder worden deze punten een voor een toegelicht. 

 

2.1 Flexibiliteit  

Werken met cliënten van verschillende sekse, leeftijd en uit verschillende culturen vraagt van mede-

werkers veel flexibiliteit. Uitgaan van diversiteit betekent dat de werkwijze van medewerkers nooit het-

zelfde is: er zijn grote verschillen in de communicatiestijl, achtergronden en de problematiek van ver-

schillende cliënten. Dat betekent dat medewerkers moeten kunnen schakelen van de ene strategie 

naar de andere. Medewerkers die rekening houden met diversiteit, moeten dus flexibel zijn.  

 

Voorbeeld 

Een vertrouwensband opbouwen met een jonge dakloze vrouw vraagt om een andere aanpak dan een 

50+ dakloze man. Dit geldt ook voor het aanbieden en bedenken van activiteiten voor de verschillende 

doelgroepen. 

 

Tip:  

Neem tijd en ruimte om samen met uw collega’s te reflecteren op flexibiliteit, open houding en bewust-

zijn van uw eigen positie en denkbeelden. Dit maakt duidelijk wat uw eigen referentiekader is. Ga ver-

volgens aan de hand van casussen na hoe dit van invloed is op uw contact met cliënten. Het is handig 

om deze oefening te laten begeleiden door een ervaren supervisor met kennis op het gebied van di-

versiteit.  

 

2.2 Open houding 

Bij het omgaan met verschillen, is het belangrijk om ‘open’ te staan voor deze verschillen. Maar wat 

houdt dat precies in?  

 

Tips: 

� Vul niet alles in en wees voorzichtig met conclusies trekken  

Omdat we allemaal een ander referentiekader hebben, kunnen we soms dezelfde woorden ge-

bruiken maar daar een andere invulling aangeven. Check daarom goed bij uw cliënt wat hij of zij 

bedoelt en controleer of u het goed begrepen hebt. Door bijvoorbeeld een samenvatting te ge-

ven. Ook kan door verschillen in referentiekader gedrag anders worden geïnterpreteerd. Zo is het 

in veel niet-westerse culturen gebruikelijker om te praten met veel gebaren. Een autochtone me-

dewerker kan daardoor denken dat een allochtone cliënt zich erg druk maakt, terwijl dit niet het 

geval hoeft te zijn. 

� Vermijd de valkuil van vanzelfsprekendheden  

Bedenk dat wat u vanzelfsprekend of ‘normaal gedrag’ vindt, niet vanzelfsprekend of normaal 

voor de ander hoeft te zijn.  

� Wees voorzichtig met oordelen 
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Bestempel gedrag dat onbekend is niet meteen als ‘raar’ of ‘abnormaal’. Bedenk eerst waarom u 

dit gedrag raar of abnormaal vindt. Wat doet de cliënt? Waarom keurt u dat niet goed? Zijn er 

omstandigheden waarin u het gedrag wel goedkeurt?  

� Durf vragen te stellen 

U hoeft als begeleider van de cliënt niet alles te weten over de culturele achtergrond van de cli-

ent. De meeste cliënten vinden het helemaal niet erg als u daar vragen over stelt. Sterker nog: 

vaak stellen ze het op prijs. Stel dus rustig vragen als: ”Hoe kijk jij daar vanuit jouw cultuur te-

genaan?” of “In Nederland zijn we gewend om het zo te doen, hoe is dat in jouw cultuur?”. 

2.3 Bewust zijn van eigen positie en eigen denkbeelden 

Verschillen tussen mensen – zoals in sekse, leeftijd, seksuele voorkeur, etniciteit, religie, fysieke en 

verstandelijke vermogens, opleiding en sociaaleconomische positie – bepalen voor een deel hoe ie-

mand in het in leven staat. Het bepaalt mede: 

- met wie iemand omgaat en met wie niet 

- hoe iemand zijn/haar dag invult 

- wat iemands passies en irritaties zijn 

- wat iemand belangrijk vindt en wat niet 

- wat iemand normaal en vanzelfsprekend vindt en wat vreemd 

 

Kortom: etniciteit, sekse, leeftijd, seksuele voorkeur, fysieke en verstandelijke vermogens, opleiding en 

sociaaleconomische positie vormen een belangrijk deel van iemands referentiekader. Zo heeft een 

autochtone man van vijftig jaar uit een arbeidersgezin in Utrecht een ander referentiekader dan een 

twintigjarige vrouw met een Turkse achtergrond uit een middenklasse gezin uit Bilthoven. De kans is 

groot dat zij een andere dagbesteding hebben, andere passies hebben, andere dingen normaal vinden 

en andere dingen belangrijk vinden. Maar: waarschijnlijk hebben zij ook een aantal overeenkomsten.  

 

Voor medewerkers in de maatschappelijke opvang is het belangrijk dat zij zich bewust zijn van hun 

eigen referentiekader. Dit kan verhelderen waarom het contact met een bepaalde cliënt niet goed of 

juist heel gemakkelijk verloopt.  
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3 Kennis 

Kennis van diversiteit hebben betekent niet dat iedere medewerker van de maatschappelijke opvang 

een deskundige moet zijn op het gebied van alle (sub)culturen die Nederland rijk is. Kennis over diver-

siteit gaat voornamelijk over nieuwsgierig zijn naar de (culturele) referentiekaders van anderen. Bij-

voorbeeld door vragen te stellen aan de cliënt zelf, door informatie op internet op te zoeken of door 

vragen te stellen aan een collega.  

Enige basiskennis is echter wel handig. Omdat er over problemen waar minderheden of ‘nieuwe’ doel-

groepen in de maatschappelijke opvang zoals allochtonen, vrouwen en homo’s mee te maken kunnen 

krijgen vaak minder kennis is, worden hieronder een aantal belangrijke thema’s aangestipt.  

3.1 Het leven tussen twee culturen  

De tweede en derde generatie allochtone jongeren kampen deels met dezelfde en deels met andere 

problemen dan hun (groot)ouders. De jongeren voelen zich vaak bekneld tussen twee culturen. Net als 

hun (groot)ouders hebben zij hebben te maken met een sociaal-maatschappelijke achterstand. Daar-

naast worden zij vaak gediscrimineerd en voelen zij zich ongewenst. Hierbij speelt de anti-islamsfeer 

die ontstaan is na 11 september 2001, zeker een rol.  

 

Voorbeeld 

Een tweede generatie Iraanse jongeman die verblijft bij het begeleid wonen voelt zich niet thuis tussen 

Iraniërs maar ook niet tussen autochtone Nederlanders. In zijn familiekring krijgt hij vaak te horen dat 

hij zich teveel aanpast en een echte ‘Nederlander’ is geworden. Bij het begeleid wonen en op zijn sta-

geplek krijgt hij juist vaak de vraag: “Waar kom je vandaan?”. Daar komt nog bij dat hij als Iraniër au-

tomatisch voor moslim wordt aangezien, terwijl hij een christelijk achtergrond heeft. Hij zou zich graag 

ergens helemaal bij voelen horen. 

3.2 Eer in verschillende culturen en eergerelateerd geweld 

Eer 

Waar iemand gevoelens van eer en status aan ontleent, is sterk cultureel bepaald. De traditionele 

Turkse, Afghaanse, Marokkaanse en Hindoestaans-Surinaamse gemeenschappen zijn vaak traditione-

le ‘familie-eer’-culturen. Maar ook Nederlandse gereformeerde gemeenschappen kunnen soms als 

dusdanig worden beschouwd. De familie-eer staat in deze gemeenschappen voorop. In westerse geïn-

dividualiseerde culturen zoals in de Nederlandse stedelijke gebieden, is het eergevoel van een persoon 

vaak minder sterk. Het eergevoel is meer verbonden aan individuele prestaties, bijvoorbeeld in werk of 

in studie. In deze culturen zijn individuen meer aangewezen op zichzelf.  

 

Eergerelateerd geweld 

In traditionele eerculturen is de familie-eer erg belangrijk. De familie-eer is sterk afhankelijk van wat 

andere mensen van de familie vinden. De familie-eer wordt bepaald door de gemeenschap: de mensen 

om de familie heen. Kuisheidregels voor vrouwen en meisjes is een van de voornaamste elementen 

binnen de familie-eer. Dit betekent onder andere maagd zijn tot het huwelijk, niet vreemd gaan en je 

netjes kleden. Als er wordt geroddeld in de gemeenschap, bijvoorbeeld over een meisje dat geen 

maagd meer zou zijn, wordt de familie-eer geschonden. De familie kan dan geweld gebruiken tegen dit 

meisje, om op deze manier de eer te zuiveren. Dit noemen we eergerelateerd geweld.  
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Niet alleen meisjes, maar ook vrouwen, jongens en mannen kunnen het slachtoffer worden van eerge-

relateerd geweld. Uit angst voor eergerelateerd geweld kunnen zij van huis weg vluchten en op straat 

komen te staan. Zij komen onder andere terecht in de maatschappelijke opvang.  

 

Tips: 

� Meer informatie over eer en eergerelateerd geweld kunt u vinden op: www.eerwraak.info. 

� Voor jongeren is er een speciale website over eer en eergerelateerd geweld: www.watiseer.nl. 

3.3 Migratie 

Migratie kan gezien worden als een verlieservaring. Het betekent onder andere het verlies van:  

- familie en vrienden 

- een bepaalde sociale positie  

- status in een sociaal netwerk 

- gebruiken en tradities 

- behoren tot de meerderheid  

- het gemak om te communiceren in de moedertaal 

- duidelijkheid over wat hoort en wat niet hoort 

 

Migratie kan leiden tot verschillende psychische stoornissen. Met name depressie komt veel voor. 

Praktische problemen kunnen deze psychische klachten versterken. Denk aan financiële problemen, 

problemen rondom huisvesting, werkeloosheid en taalproblemen. Ook kan acculturatiestress een rol 

spelen: de stress om je aan te passen aan de gewoonten van het nieuwe land. Deze problemen kun-

nen worden overgedragen op de volgende generatie. Zowel bij de eerste als latere generatie migranten 

kunnen deze problemen een rol spelen in het ontstaan en voortbestaan van dak- en thuisloosheid.  

3.4 Illegaliteit  

Het beeld dat leeft onder veel illegalen is dat er voor hen geen enkele hulp beschikbaar is. Dit beeld is 

niet helemaal juist. De maatschappelijke opvang kan inderdaad geen directe hulp bieden aan illegalen, 

maar kan wel verwijzen naar organisaties die dat wel kunnen. 

 

Tips: 

� Er zijn verschillende initiatieven die hulp en of opvang bieden aan ex – asielzoekers en illega-

len. De Stichting Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt (LOS) is een van de organisaties 

die informatie geeft over deze mogelijkheden: www.stil-utrecht.nl 

� Vragen over illegaliteit? Neem contact op met Pharos: www.pharos.nl.   

3.5 Vooroordelen en discriminatie 

In organisaties met een open sfeer en goede omgangsvormen komt weinig seksisme, homofobie, ra-

cisme en andere vormen van discriminatie voor. Door deze omgangsvormen te expliciteren, schept 

een organisatie voorwaarden voor een open sfeer en helpt de organisatie discriminatie te voorkomen. 

Daarnaast is het ook van belang om oog te hebben voor verschillende vormen van discriminatie. Hier-

onder worden deze toegelicht.  

 

Racisme  
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Racisme komt nog steeds veel voor, onder andere gericht tegen vluchtelingen, moslims en joden. Zo 

telde de Anne Frank Stichting in 2005 296 gevallen van racistisch en/of extreem-rechts geweld, waar-

onder 70 mishandelingen. Vaak wordt racisme echter niet gemeld bij de politie of antidiscriminatiebu-

reaus. Ook zijn er vormen van racisme die zo subtiel zijn, dat het moeilijk is om hier melding van te 

maken. Veel vormen van racisme zijn namelijk zo alledaags dat veel mensen eraan gewend zijn ge-

raakt. Zo vermijden veel mensen het contact met bepaalde bevolkingsgroepen zonder zich hier bewust 

mee van te zijn.  

 

Ook in de maatschappelijke opvang voor dak- en thuislozen komt racisme voor. Vaak trekken daklozen 

van dezelfde etniciteit met elkaar op en mijden zij andere etnische groepen. Vooroordelen en racisti-

sche ideeën over en weer kunnen dit nog versterken.  

 

Seksisme 

‘Mannelijkheid’ met de eigenschappen die daartoe worden gerekend, en ‘man zijn’, vormen een impli-

ciete norm in veel contexten. Hier komt seksediscriminatie uit voort: discriminatie van vrouwen maar 

ook van mannen die zich volgens anderen niet ‘mannelijk’ genoeg gedragen. Doordat er allerlei voor-

onderstellingen zijn over ‘mannelijkheid’ en ‘vrouwelijkheid’ en deze vaak als vanzelfsprekend worden 

beschouwd, is het soms moeilijk om seksediscriminatie concreet aan te wijzen. Toch zijn er wel duide-

lijke signalen. Bijvoorbeeld: vrouwen hebben gemiddeld een slechtere sociaaleconomische positie dan 

mannen en hebben vaker te maken met seksueel geweld en seksuele intimidatie. 

 

Onder daklozen zijn mannen zijn nog steeds in de meerderheid. De straatcultuur waar veel daklozen 

zich in begeven is een harde cultuur waar ‘mannelijkheid’ vaak de norm is. Vrouwen zoeken daarom 

eerder bescherming bij een mannelijke dakloze partner. Hierdoor kunnen zij kwetsbaar zijn voor mis-

bruik en geweld door deze partner. Weerbaarheid van vrouwen in de maatschappelijke opvang is 

daarom een belangrijk aandachtspunt.  

 

Tip: 

Geef vrouwelijke cliënten het advies om duidelijk aan te geven wat zij wel en niet prettig vinden, ook op 

seksueel  en relatie gebied. Leer hun duidelijk hun grenzen te stellen. 

 

Homofobie  

Nederland staat bekend als een land waar homoseksualiteit breed is geaccepteerd. Toch vindt 22 pro-

cent van de Nederlanders het niet goed dat het burgerlijk huwelijk is opengesteld voor paren van de-

zelfde sekse. Ook blijkt uit recent onderzoek dat van homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders 

(HLBT’s) verwacht wordt dat zij zich zo ‘normaal mogelijk’ in het openbaar gedragen. Hiermee wordt 

gedoeld op ‘heteroseksueel’ gedrag. Dat homoseksualiteit minder geaccepteerd is dan soms gedacht 

wordt blijkt ook uit de volgende feiten: 

- Het woord ‘homo’ is onder scholieren het meest gebruikte scheldwoord. 

- Veel homo- en lesbische koppels durven niet hand in hand op straat te lopen uit angst voor mis-

handeling. 

- HLBT’s worden vaak gepest of buitengesloten op de werkvloer, school of sportclub. 

 

In de Verenigde Staten zijn relatief veel jonge HLBT’s dakloos. In Nederland zijn er hier geen aanwij-

zingen voor. Wel zijn er signalen dat HLBT-jongeren uit traditionele eerculturen, waarin homoseksuali-

teit een schending betekent van de familie-eer, vaak op straat komen te staan. Zij kunnen onder ande-

re terecht bij Veilige Haven in Amsterdam. Voor meer informatie: www.veilige-haven.nl  
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Veel homoseksuele dak- en thuislozen komen niet uit voor hun homoseksualiteit in de dak- en thuislo-

zenopvang. Zij zijn bang voor intimidatie, bedreiging en geweld. Waarschijnlijk is deze angst niet ge-

heel onterecht.  

  

Tips: 

Hoe pakt u de verschillende vormen van discriminatie aan?  

� Vergroot de kennis van medewerkers 

U kunt informatie over het voorkomen en aanpakken van discriminatie opvragen bij organisaties als 

de Anne Frank Stichting, Artikel 1, antidiscriminatiebureaus en MOVISIE.  

� Benoem aandachtsfunctionaris(sen) 

Het voorkomen en aanpakken van discriminatie is een specifieke deskundigheid. Door een of 

meerdere medewerkers te benoemen als aandachtsfunctionaris kunt u hun deskundigheid opti-

maal inzetten. Deze aandachtsfunctionaris discriminatie kan de andere medewerkers advies geven 

en indien nodig ondersteuning bieden.  

� Werk samen met organisaties die zich inzetten tegen discriminatie 

Verschillende organisaties houden zich bezig met de preventie en aanpak van discriminatie op ba-

sis van een of meerdere gronden. Zij kunnen adviseren of voorlichting geven aan cliënten. Denk 

bijvoorbeeld aan de antidiscriminatiebureaus.  

� Heb aandacht voor discriminatie in de groepsdynamica  

Door aandacht te besteden aan het groepsproces wordt indirect gewerkt aan het voorkomen van 

discriminatie. Iedereen heeft vooroordelen maar wie heeft welke? En hoe spelen deze een rol in 

het groepsproces? Wat zijn de groepsnormen? Wie wordt er ingesloten en wie wordt er uitgeslo-

ten?  

3.6 Huiselijk geweld  

Huiselijk geweld is geweld dat in de privésfeer plaatsvindt, gepleegd door partners, ouders, kinderen, 

andere familieleden en huisvrienden. Het is de meest voorkomende geweldsvorm in Nederland. Er kan 

sprake zijn van fysiek geweld (slaan, schoppen), seksueel geweld (verkrachting) en/of geestelijk ge-

weld (chanteren, kleineren). Huiselijk geweld kan onder andere de vorm aannemen van kindermishan-

deling, ouderenmishandeling, eergerelateerd geweld en geweld in partnerrelaties. Huiselijk geweld 

komt in alle lagen van de bevolking voor. Ongeveer 45 procent van de Nederlanders is ooit slachtoffer 

geweest van huiselijk geweld, als partner, kind of ouder.  

 

Bij huiselijk geweld spelen verschillen in sekse vaak een rol: in heteroseksuele partnerrelaties is de 

man meestal pleger en de vrouw slachtoffer. Maar zowel mannen als vrouwen die te maken hebben 

(gehad) met huiselijk geweld (als slachtoffer, pleger of getuige), lopen meer risico om dakloos te wor-

den. Als mensen het thuis niet meer uithouden doordat er geweld plaats vindt, kunnen zij ‘de straat 

opgaan’ als hun enige uitweg zien.  

 

Tips:  

� Hebt u contact met een cliënt die te maken heeft (gehad) met huiselijk geweld? Vraag advies aan 

het Steunpunt Huiselijk Geweld. Iedere centrumgemeente in Nederland heeft een Steunpunt Hui-

selijk Geweld . Deze Steunpunten vervullen een centrale rol in de ketenaanpak van huiselijk ge-

weld van onder andere politie, justitie en (vrouwen)opvang. Op zoek naar Steunpunt Huiselijk Ge-

weld in de regio? Kijk op http://shginfo.nl/steunpunten.  

� Meer informatie over huiselijk geweld? Ga naar www.huiselijkgeweld.nl. 
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� Een training volgen over huiselijk geweld? Kijk dan op: www.movisie.nl/training of op 

http://www.movisie.nl/115544/def/home/huiselijk_geweld/training/overzicht_trainingen/?OnderwerpI

D=115029&toonLinkermenu=false  
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4 Vaardigheden  

Om oog te hebben voor diversiteit heeft een medewerker in de maatschappelijke opvang uiteenlopen-

de vaardigheden nodig. Hieronder worden de meest opvallende beschreven.  

4.1 Een vertrouwensrelatie opbouwen 

Vertrouwen is een belangrijke waarde die terug te vinden is in alle culturen. De manier waarop ver-

trouwen wordt opgebouwd verschil echter van cultuur tot cultuur. Ook is het sterk afhankelijk van sek-

se, leeftijd en andere diversiteitsfactoren. Uiteraard spelen de bekende verschillen omtrent verslaving 

en psychiatrische problematiek ook een belangrijke rol.   

 

Zo is het bekend dat het opbouwen van een vertrouwensrelatie met allochtone cliënten in de geestelij-

ke gezondheidszorg vaak langer duurt dan met autochtone cliënten. Dit lijkt ook te spelen in de maat-

schappelijke opvang. Met name bij oudere allochtone mannen vraagt het opbouwen van een vertrou-

wensband meestal meer tijd en geduld.  

 

Tip:  

Merkt u dat een cliënt het moeilijk vindt om u te vertrouwen? Neem extra tijd voor het opbouwen van 

een vertrouwensrelatie. Onderneem bijvoorbeeld eerst samen activiteiten, waardoor het vertrouwen 

langzaam kan groeien.  

4.2 Aansluiten bij verschillende communicatiestijlen  

Communicatie is sterk afhankelijk van diversiteitsfactoren zoals sekse, cultuur, leeftijd, opleiding, soci-

aaleconomische positie en verstandelijke vermogens. Deze factoren bepalen onder andere de mate 

van directheid en zakelijkheid van de communicatie.  

 

Tips: 

� Autochtone Nederlanders communiceren heel direct. Veel cliënten uit niet-westerse culturen zijn 

het niet gewend om heel direct aangesproken te worden en meteen persoonlijke vragen gesteld te 

krijgen. U kunt in gesprekken met een niet-westers cliënt een fictieve ‘derde’ gebruiken om een 

boodschap duidelijk te maken. In plaats van direct te zeggen wat u denkt dat de cliënt moet doen, 

zegt u: “Ik ken iemand die zus en zo heeft aangepakt en dat werkte heel goed.”. 

� Wilt u weten wanneer u een tolk moet inschakelen? De Inspectie voor de Gezondheiszorg heeft 

hierover een advies op gesteld. Kijk voor meer informatie op www.pharos.nl.  

� Autochtone Nederlanders communiceren vooral verbaal. Voor cliënten uit andere culturen ligt dit 

soms heel anders. Zij maken vaak meer gebruik van gebaren en letten meer op gezichtsuitdruk-

kingen. Het werken met visuele middelen kan de communicatie vergemakkelijken. U kunt het ge-

drag van een cliënt inzichtelijk maken met een tekening, een plaatje uit een boek of een foto. Ge-

bruik ook eens creatieve middelen, zoals dans en zang, om met elkaar te communiceren.  

� Lees meer over dit onderwerp in de factsheet Diversiteit in Communicatie van TransAct (nu: 

MOVISIE). U kunt deze factsheet downloaden op: 

http://www.iiav.nl/epublications/2005/Diversiteit_Communicatie.pdf  
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Voorbeeld 

Een medewerker van de maatschappelijke opvang wil haar cliënt, een jonge man van Marokkaanse 

afkomst, duidelijk maken dat hij niet met het begeleidingtraject moet stoppen. De medewerker tekent 

een stijgende lijn op een groot vel papier. Deze lijn die lijkt op een berg, stelt zijn ontwikkeling voor. Ze 

geeft op de tekening aan waar hij zich nu in zijn ontwikkeling bevindt: hij gaat steeds verder de berg op. 

Het wordt de jongen duidelijk dat hij er bijna is en dat als hij op dit moment afhaakt, al zijn inspannin-

gen voor niets zijn geweest.  

4.3 Aansluiten bij verschillende leerstijlen  

Er zijn veel verschillen in de manier waarop mensen leren. De een leert het meeste door meteen zelf 

aan de slag te gaan. De ander wil graag vooraf een plan maken. Weer een ander is juist op zoek naar 

gestructureerde leermiddelen of naar iemand die het voor kan doen. Deze verschillende leerstijlen zijn 

sterk afhankelijk van sekse. Tegelijkertijd zijn er ook duidelijke verbanden gevonden tussen sociaal-

economische status en leerstijl. Uiteraard bepalen ook meer persoonsgebonden factoren, zoals intelli-

gentie, het al dan niet aanwezig zijn van verstandelijke handicaps, leeftijd, etniciteit en onderwijserva-

ring de leerstijl van een persoon.  

 

Tip: 

Wilt u meer weten over leerstijlen en diversiteit? Download hier de Factsheet Sekseverschillen in leer-

stijlen en computergebruik: 

http://www.iiav.nl/epublications/2005/Factsheet_sekseverschillen_in_leerstijlen_en_computergebruik.p

df.  

 

Een leerbeperking?  

Uit verschillende bronnen komt naar voren dat het aantal daklozen met een verstandelijke handicap 

groeit. Het Leger des Heils schat bijvoorbeeld dat het gaat om een kwart van de cliënten. Het belang-

rijkste kenmerk dat mensen met een verstandelijke beperking delen is intelligentietekort. Door de rela-

tief lage intelligentie hebben mensen met een verstandelijke beperking meestal niet alleen problemen 

met denken en leren, maar vaak ook met sociale aspecten. Zo is er vaak sprake van een beperkt in-

zicht in de eigen mogelijkheden, wat zich kan uiten in zelfoverschatting of zelfonderschatting. Of er is 

sprake van starheid: eenmaal aangeleerde handelingen worden uitgevoerd of dezelfde handeling wordt 

steeds herhaald.  

 

In de maatschappelijke opvang zijn niet altijd de instrumenten aanwezig om een verstandelijke handi-

cap op te sporen. Hierdoor kan een cliënt bijvoorbeeld schuldhulpverlening krijgen of een begelei-

dingstraject bij het begeleid wonen om zelfstandig te worden, maar er weinig van opsteken.  

 

Tip: 

Besteed bij de intake voor begeleid wonen, de 24-uursvoorziening of een schuldhulpverleningstraject 

aandacht aan het leervermogen van de cliënt. In hoeverre is deze cliënt in staat nieuwe vaardigheden 

te leren? Welke manier van leren heeft hij of zij? Hoe kunt u hierop aansluiten?  
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4.4 Uitgaan van empowerment 

Uitgaan van empowerment betekent het benadrukken van de sterke kanten van de cliënt waardoor 

deze beter in staat is om zich zelf te helpen. De medewerker benadert de cliënt hierbij als een gelijk-

waardige: 

- De medewerker geeft heldere informatie aan de cliënt over de verschillende keuzemogelijkheden.  

- De cliënt wordt bij de beslissingen in het dienst- en / of hulpverleningsproces betrokken. 

- De medewerker stimuleert zelfbeschikking.  

 

De kern is dat een medewerker in nauwe afstemming met de cliënt steeds kritisch en zeer bewust om 

gaat met de macht in de relatie. 

 

Voorbeeld 

Een vrouwelijke cliënt van het begeleid wonen wil onrealistische doelen in het werkplan opnemen. De 

medewerker geeft aan waarom zij deze doelen onrealistisch vindt, maar de cliënt houdt vast aan haar 

doelen. De medewerker besluit daarom de wens van de cliënt te volgen. Als de doelen toch behaald 

worden, dan heeft de medewerker de cliënt onderschat en dan kan zij hiervan leren. Als de doelen niet 

worden behaald, dan kan de cliënt hiervan leren. In het eerste geval is het een leermoment voor de 

medewerker, in het tweede geval voor de cliënt. De medewerker benoemt dit expliciet in het gesprek 

met de cliënt. Door dit proces open te benoemen bevordert de medewerker de vertrouwenband met de 

cliënt en stimuleert zij haar om zelf haar eigen beslissingen te nemen.  

4.5 Omgaan met vooroordelen over en weer  

Een vooroordeel is een oordeel voordat de feiten bekend zijn of de eigenlijke situatie goed is bekeken. 

Vooroordelen zijn een manier om om te gaan met de grote hoeveelheid informatie die iedere dag weer 

op ons afkomt. Het is een soort eerste classificatiesysteem om informatie te ordenen. Vooroordelen 

hebben we dus allemaal. Het is belangrijk dat we op een goede manier omgaan met vooroordelen. 

 

Veel medewerkers van de maatschappelijke opvang vinden het belangrijk om zich bewust te zijn van 

vooroordelen. Met name als het gaat om vooroordelen op grond van etniciteit, sekse en seksuele voor-

keur. Vooroordelen worden dan ook vaak beschouwd als not done en er wordt meestal niet gemakke-

lijk over gepraat. Maar door er over te praten kunnen medewerkers zich bewust worden van de voor-

oordelen die zij hebben en hoe deze mogelijk het contact met cliënten beïnvloeden.  

 

Voorbeeld 

Een vrouwelijke medewerker van de nachtopvang heeft een aantal maal ervaren dat mannelijke cliën-

ten uit traditionele culturen haar als vrouw minder serieus nemen en seksistische ideeën hebben. Hier-

door is zij terughoudend in het contact met allochtone mannelijke cliënten. Zij spreekt hen liever niet 

meer aan.  

 

Tip:  

Check uw vooronderstellingen bij cliënten. Dit kan gaan om vooronderstellingen op verschillende ge-

bieden zoals cultuur, religie, seksuele voorkeur. Stel vragen zoals “Ik heb wel eens gehoord dat… 

Klopt dat?” of “Hoe is dat voor jou?”. Ga er niet automatisch van uit dat een probleem van een alloch-

tone cliënt komt door zijn of haar cultuur of een probleem van een homoseksuele cliënt komt door zijn 

of haar seksuele voorkeur.  
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4.6 Uitwisseling en reflectie met elkaar  

Om de kennis en ervaring van medewerkers over diversiteit goed te kunnen benutten, is het belangrijk 

dat er tijd en ruimte is voor uitwisseling tussen medewerkers onderling. Op deze manier is er de moge-

lijkheid om van elkaar te leren.  

 

Tip:   

Creëer tijd en ruimte in (team)vergaderingen om casussen te bespreken waarin aandacht is voor de 

diversiteitspositie van de cliënt én van de medewerker. Overleg dit met uw leidinggevende.  

Vragen bij de het bespreken van een casus:  

� Op welke manier spelen verschillen in etniciteit, sekse, leeftijd en seksuele voorkeur een rol in de 

relatie tussen de cliënt en u?  

� Welke manieren van communiceren heeft de cliënt? En u? Hoe sluiten deze manieren van com-

municeren bij elkaar aan? Hoe kan dat beter?  

� Wat is uw oordeel over het gedrag van de cliënt? Waarop berust deze opvatting?  

� Op welke manier heeft de problematiek van de cliënt te maken met zijn of haar positie, bijvoorbeeld 

als man, allochtoon, homo of gehandicapte? Welke aanwijzingen heeft u hiervoor?  

 

Om deze methode van casusbespreking goed onder knie te krijgen is het aan te raden om een training 

op dit gebied te volgen. 


