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Diversiteit

Er zijn veel verschillen tussen mensen, zowel zichtbaar als onzichtbaar. 

Verschillen gaan zowel over eigenschappen (huidskleur, leeftijd, beperking...), 
deelidentiteiten (nationaliteit, politieke voorkeur, genderidentiteit, 
opleidingsniveau, beroep, seksuele oriëntatie...) als het karakter van mensen. Ze 
komen in verschillende combinaties voor, beïnvloeden elkaar, vallen meer of 
minder op in bepaalde contexten en zijn veranderlijk in de tijd. 

Diversiteit gaat dus niet over wat voor mij of jou ‘anders’ is of voelt, want dat is een
contextgebonden en tijdelijk gegeven. Het gaat over een geheel aan thema’s
waarin mensen op een bepaald moment kunnen verschillen van of gelijken op 
elkaar. 



Hoe we er ook uitzien of wie we ook zijn, iedereen is 
evenveel waard en heeft dezelfde rechten. 

Toch is gelijkwaardigheid allesbehalve een evidentie in 
onze samenleving. Stereotiepen en vooroordelen maken
dat mensen anders, ongelijk of oneerlijk behandeld of 
bekeken worden op basis van persoonlijke kenmerken. 

Dit kan leiden tot uitsluiting en discriminatie op diverse 
levensdomeinen. 

Gelijkwaardigheid



Inclusie

Inclusie gaat over hoe je als organisaHe omgaat met verschil. 
Een inclusieve organisaHe zet acHef in op het voorkomen en bestrijden van 
discriminaHe en het omarmen én behouden van verschil. 

Het doel is dat alle mensen - ongeacht hun persoonlijke kenmerken- volwaardig en
gelijkwaardig kunnen par>ciperen aan je organisaHe, zowel op vlak van 
deelnemen als mee beslissen.



Maatschappelijke kwetsbaarheid

Een proces waarbij mensen in interactie met maatschappelijke instellingen (onderwijs, 
politie, arbeidsmarkt, huisvestingsmarkt, culturele instellingen...)  kwetsingen 
oplopen. Zij krijgen vaker te maken met negatieve of sanctionerende aspecten van dat 
aanbod en minder met de positieve aspecten. Daardoor ontstaat er wantrouwen en 
vermijdingsdrang.

Het etiket dat deze mensen door hun maatschappelijk kwetsbare situatie opgeplakt 
krijgen, zorgt bovendien voor stigmatisering en een laag zelfbeeld, wat bovenstaand 
proces nog versterkt.

! Ook cultuur is een mechanisme van macht en kan uitsluiting veroorzaken en 
bestendigen door het ontbreken van macht om de eigen cultuur te laten valoriseren.

Bron: Vettenburg, N. (1989). Jeugd en Maatschappelijke Kwetsbaarheid.



De buitenkant van armoede



De binnenkant van armoede



Racisme is een construct

* YouTube filmpje: How microaggressions are like mosquito bites - Same Difference

0:02 / 1:57



Moeilijk bereikbare doelgroepen bestaan niet.
Er zijn wel moeilijk bereikbare organisaties en instituten.



DE B’S VAN TOEGANKELIJKHEID
1. Betaalbaarheid: financiële drempels

2. Bereikbaarheid: drempels om er te geraken

3. Begrijpbaarheid: drempels op vlak van communicaHe

4. Beschikbaarheid: drempels op vlak van bekendheid, contactname en 
aanspreekbaarheid

5. Betrouwbaarheid: drempels op vlak van angsten, begrip en 
vertrouwen

6. Bruikbaarheid: drempels op vlak van verwachHngen,  interesses, 
beleving, betekenis en persoonlijke waarden

?



Je krijgt de participatie waar je ruimte voor maakt

www.demos.be

http://www.demos.be/


Geloof niet zomaar in recepten of quick wins!

Participatie draait om langlopende, diepgaande processen
en engagementen. Het gaat over menselijk contact, 
oprechte interesse en het opbouwen van vertrouwen.

Geen participatie zonder relatie



INCLUSIEVE VRIJWILLIGERSWERKING
= UITZOOMEN ÉN INZOOMEN



5 x uitzoomen: MAAK HET GROOT!



1. HOUD JE BLIK NAAR BUITEN GERICHT

Je organisaHe is geen eilandje en staat niet los van maatschappelijke 
uitdagingen. 

Houd de vinger aan de pols van actuele debaYen en gevoelige thema’s 
in onze samenleving en volg die met een open geest.

Wacht niet op anderen en durf als organisaHe acHef dromen van en 
bijdragen aan een inclusieve en sociaal rechtvaardige samenleving. 



2. BETREK HEEL JE ORGANISATIE 

Koppel een inclusieve vrijwilligerswerking aan een ruimer welzijns- en 
diversiteitsbeleid in je organisatie. Zorg dat die visie gekend, gedeeld en gedragen 
is door bestuursleden, directie én alle medewerkers. Benadruk voldoende waarom 
je inzet op een inclusieve vrijwilligerswerking.

Participatie en inclusie belangt iedereen in de organisatie aan. Vermijd dat het in 
het bakje van 1 medewerker terecht komt.

Luister naar vragen en weerstand bij collega’s en voorzie in vorming en opleiding.

Maak vrijwilligers deel van je organisatie. Laat hen mee doen én mee beslissen.



3. VERMIJD HOKJESDENKEN EN LABELS

Stel je vrijwilligerswerking open voor iédereen. Werk inclusief in plaats 
van doelgroepspecifiek. 

Spreek mensen aan op hun kwaliteiten en competenties en niet op hun 
persoonskenmerken: “Geen enkele vrijwilliger mag een excuustruus 
zijn”. 

Wees permanent waakzaam voor de preventie en het bestrijden van 
vooroordelen, stereotiepen, micro-agressies en discriminatie.



4. WERK DUURZAAM SAMEN MET PARTNERS 

Betrek partners over sectoren heen die in hun dagelijkse werking 
mensen in een kwetsbare positie bereiken. 

Werk je vrijwilligersbeleid samen met je partners uit zodat zij hun 
expertise kunnen inbrengen en je tot een win-win situatie komt. 

Maak tijd om je partnerorganisaties en de mensen die er werken 
persoonlijk te leren kennen en blijf die contacten onderhouden. 
Ga ook eens langs bij partners zonder een eigen agenda te hebben.

Organiseer (mee) activiteiten bij je partners.



5. KOM NAAR BUITEN

Communiceer breed, transparant, persoonlijk, veelvuldig, binnen én buiten je 
organisatie over je inclusieve vrijwilligersbeleid: “Toon dat je 
vrijwilligersvriendelijk bent!”

Gebruik verschillende kanalen: via partners, flyers en affiches op diverse 
plekken, via sociale media, via getuigenissen... Gebruik verhalen en beelden.

Blijf inzetten op communicatie eens je vrijwilligerswerking goed op gang 
gekomen is. En besef: jouw vrijwilligers zijn de beste ambassadeurs om nieuwe 
vrijwilligers te rekruteren!



5 x inzoomen: MAAK HET KLEINER!



1. BEGIN BIJ JEZELF

Denk na over je eigen referentiekader, vooroordelen, privileges en de positie 
die je inneemt in je organisatie en in de samenleving.

Denk na over je goesting en interesse. Heb je hier echt zin in?

Denk na over je mogelijkheden. Heb je hier tijd voor? Wat zijn mogelijke 
valkuilen bij jezelf?



2. EEN WARM ONTHAAL

Het eerste moment van kennismaking is super belangrijk. Stel jezelf in de plaats 
van de ander: wat zien, voelen en denken mensen als ze binnenkomen in jouw 
organisatie? 

Waardeer simpelweg het feit dat iemand is komen opdagen.

Creëer een omgeving van vertrouwen, veiligheid, warmte en respect. Bied iets 
te drinken aan, geef een rondleiding, gebruik klare taal en neem vooral je tijd.

Maak een concrete vervolgafspraak, spreek af hoe je elkaar kan bereiken en 
geef misschien iets tastbaar mee naar huis.



3. LUISTER NAAR SPECIFIEKE LEERVRAGEN & NODEN

Vraag naar interesses en verwachtingen. Waarom zou iemand graag 
vrijwilligerswerk doen? Waar liggen drempels en noden? En wat kan jouw 
organisatie daar tegenover zetten?

Blijf regelmaHg Hjd maken voor individuele babbels met vrijwilligers. Zorg bij 
groepsgesprekken dat iedereen gehoord wordt.

Soms is een veilige omgeving belangrijker dan een diverse omgeving. Werken 
met een homogene groep mensen of op een gekende locatie kan een eerste 
stap zijn.



4. PAS MAATWERK TOE

Een inclusieve vrijwilligerswerking krijg je door maatwerk en persoonlijke 
begeleiding: “We passen er wel een mouw aan!”. 

De kracht zit in de aanpassing die je doet, hoe minimaal ook en al is het 
maar voor 1 persoon. 

Voorzie verschillende mogelijkheden voor vrijwilligers om deel te zijn van 
je werking. Niet iedereen moet dezelfde taken kunnen of willen doen. 
Elke bijdrage is waardevol.

Zorg voor gepaste vorming, opleiding en begeleiding voor elke vrijwilliger. 
Verantwoordelijkheden kunnen groeien met de tijd. 



5. FAIL AGAIN, FAIL BETTER 

Inclusief en participatief werken is een veranderingsproces dat niet zonder 
weerstand, conflict en ongemak gaat. Maak ruimte voor gevoelens en meningen!

Laat vaak en expliciet merken dat je de inspanningen van je vrijwilligers 
waardeert. Blijf de hand uitreiken voor samenwerking, ook als het (even of 
langer) moeilijk gaat.

Wees mild voor jezelf en je collega’s, zoek comfort op, voorzie in vorming en 
coaching en forceer niet. 

Erken je twijfels of fouten, durf hulp vragen, evalueer en stuur bij!



NEEM GERUST CONTACT OP!

An Van den Bergh  
Zelfstandig deskundige participatie en inclusie

an.vdbergh@gmail.com
0474/ 64 98 03

mailto:an.vdbergh@gmail.com

