
 
 
Verslag en Sfeerimpressie Werkconferentie & Netwerkbijeenkomst  
Cultuursensitieve Zorg: Waarom zou je en hoe doe je dat in de praktijk?  

 
Op donderdag, 8 december 2016 organiseerde Stichting Kleurrijk Gezin en Jeugd voor de 7e keer een 

netwerkbijeenkomst voor professionals die op enigerlei wijze vanuit het beleid, wetenschap of in 

de dagelijkse praktijk te maken hebben met kleurrijke gezinnen en jeugdigen in Nederland. Dit 

keer vond het plaats in het Vierhuis op woonzorgpark Groot Schuylenburg te Apeldoorn. Wij 

bedanken 's Heeren Loo dat wij gebruik mochten maken van deze prachtige locatie en de 

gastvrijheid.  

Het doel van deze bijeenkomst was kennisdelen, ervaringen uitwisselen en in het licht van 

inleidingen van de gastsprekers antwoorden zoeken op de onderstaande vraag: 

 

Cultuursensitieve Zorg: Waarom zou je en hoe doe je dat in de praktijk?  

 

De bijeenkomst werd geleid door Dhr. Adem Başkaya, bestuurder Kleurrijk Gezin en Jeugd, 

tevens raadslid van Gemeente Soest. Hieronder volgt een korte samenvatting van de inleiding 

van Dhr. Başkaya:  

“Cultuursensitieve zorg; het is een mooie woord, maar wat 

betekent het nu echt en levert het iets op voor u als 

professional? Wij hoeven de kranten maar open te slaan, de 

politieke debatten te bekijken of gewoon een multiculturele 

wijk in te gaan en dan kunnen wij zien dat wij niet om zaken 

heen kunnen als migranten en/of Nederlanders met een 

tweede afkomst.  Elke slot heeft een eigen sleutel wat er op 

past. De ene sleutel werkt niet voor de andere. Als Stichting 

Kleurrijk Gezin en Jeugd zetten wij ons in om een betere 

match tussen vraag en aanbod te bereiken. De verbindende 

factor en het bundelen, maar ook delen van kennis is hierbij 

cruciaal. Wij hebben elkaar nodig: wij als 

netwerkorganisatie die zich inzet voor die match tussen een 

persoon met een andere cultuur en de professional die deze 

persoon beter moet begrijpen om passende zorg te kunnen 

leveren.  De afgelopen twee jaar is er ingezet om de transitie 

vorm te geven.  

Deze verantwoordelijkheid vergt een andere manier van werken wat er toe zou moeten leiden dat 

de zorg aan de jeugd beter geregeld is en dat iedereen haar werk goed kan uitvoeren. Dat is de fase 

waar wij nu inzitten. 

Overstappen van het puzzel-denken! 

Barbapapa ’s van de gelijknamige tekenfilm kunnen van gedaante wisselen en zich in elke gewenste 

vorm brengen die op dat moment nodig is. Vlak voordat zij dit doen roepen zij “hiep, hiep, 



barbatruc!”.   Nu vragen wij de professionals niet om hiep, hiep, barbatruc te roepen, maar wel om 

te kijken welke vorm aangenomen zou moeten worden om de juiste zorg in de juiste situatie te 

leveren; dus te transformeren.  

 

Deze inleidende woorden van de dagvoorzitter werden gevolgd door inhoudelijke bijdragen van 

Dhr. Jan te Loeke, Regiodirecteur Apeldoorn, ’s Heeren Loo Zorggroep en Drs. Hans Lomans, 

Bestuurder Jeugdbescherming Gelderland. Wegens persoonlijke omstandigheden kon 

wethouder Paul Blokhuis helaas niet aanwezig zijn om zijn visie op ‘Cultuursensitieve Zorg’ met 

aanwezigen te delen.  

 

De doelstellingen en aanpak van het project VARIIS Apeldoorn, door Dhr.  Jan te Loeke:   

 

 
 

Project VARIIS Apeldoorn is een uniek samenwerkingsverband tussen de Gemeente Apeldoorn en 

diverse betrokken professionals.  Het project is op 23 juni 2014 van start gegaan om bestaande 

kennis bij elkaar te brengen en zorgorganisaties te ondersteunen bij het ontwikkelen van zorg op 

maat, dat aansluit op de specifieke zorgvraag van etnische groepen. Omdat de zorgvraag van 

etnische groepen verschilt van het huidige zorgaanbod, is het belangrijk om deze groepen en de 

zorgaanbieders te laten samenwerken.  

 

De doelgroep van Project VARIIS Apeldoorn is divers: van jong tot oud en van allochtoon tot 

autochtoon. De wens is om het juiste zorgaanbod te matchen met iedere specifieke zorgvrager. 

Ongeacht de cultuur, taal of religie. Hoewel de focus van project VARIIS ligt op migranten 

ouderenzorg, verwachten de samenwerkingspartners dat de effecten ervan op termijn merkbaar 

zijn voor iedereen. 

 

 

 

 



Inhoudelijke bijdrage op het thema door Drs. Hans Lomans, bestuurder  

Jeugdbescherming Gelderland:  

 

 
 

De kwaliteit van de zorg is afhankelijk van bereikbaarheid en toegankelijkheid. Als deze ontbreken 

dan beschik je als zorgaanbidder niet over voldoende kwaliteiten. Het betrekken van de familie, de 

omgeving en het netwerk bij het vinden van duurzame oplossingen voor de problemen van een 

gezin is cruciaal en vraagt om begrip voor de eigen cultuur en achtergrond van een gezin.  

 

Om deze te bewerkstellen is Jeugdbescherming Gelderland medio 2009 gestart met de 

implementatie van multicultureel vakmanschap. Multicultureel vakmanschap heeft inmiddels een 

vaste plek heeft gekregen bij de afdeling Kwaliteit en Beleid van Jeugdbescherming Gelderland.  

Met onze consultatieteam Multicultureel Vakmanschap en onze trainingsaanbod bieden wij advies, 

ondersteuning en coaching op afstand aan uitvoerende medewerkers wat betreft de 

diversiteitsgerichte vragen en bij interculturele gesprekken. Het multicultureel werken is inmiddels 

een verplicht opleidingsonderdeel geworden voor alle medewerkers. Het trainingsaanbod is ook 

toegankelijk voor iedereen die te maken heeft met multiculturele vragen buiten Jeugdbescherming 

Gelderland; ook op casuïstiek niveau. In het begin van een dergelijk traject moet je aansluiting 

zoeken bij de voorhoede; bij medewerkers die willen veranderen en het traject vanuit de top van de 

organisatie ondersteunen.  

 

 

 

 

 



Deze inspirerende inhoudelijke bijdragen werden gevolgd door een drietal workshops:   

Workshop 1: Hoe werkt het netwerk cultuursensitief werken in regio Nijmegen? Voorbeeld 

voor andere regio’s?  Door: Mariet Meurs, voorzitter Netwerk Cultuursensitief Werken Nijmegen 

 

Workshop 2: Methodiek Beschermjassen, “Transculturele hulp aan families”.  Door: Züleyha 

Şahin, programmaleider multicultureel vakmanschap/Jeugdbescherming Gelderland. 

 

 
 

Workshop 3: Het culturele interview, instrument om in gesprek te gaan met de hulpvrager over 

cultuur en context verzorgt door ’s Heeren Loo Regio Oost Nederland.  

 



PowerPointpresentaties van deze workshops en de lijst van aanmeldingen treft u in de bijlage.   

 

Tot slot:  

 

Meer dan 60 professionals hebben deelgenomen aan deze werkconferentie & netwerkbijeenkomst.  
Het was een geslaagde dag vol inspiratie en kennisdeling. Stichting Kleurrijk Gezin en Jeugd wil  
graag alle deelnemers bedanken voor hun aanwezigheid en inzet. Onze speciale dank gaat uit  
naar:  
 
Drs. Hans Lomans, bestuurder Jeugdbescherming Gelderland, Dhr. Jan te Loeke,  
Regiodirecteur Apeldoorn, ’s Heeren Loo Zorggroep, Mw. Mariet Meurs, voorzitter Netwerk 
Cultuursensitief Werken Nijmegen, Mw. Züleyha Şahin, programmaleider multicultureel 
vakmanschap/Jeugdbescherming Gelderland, Dhr. Soner Demirhan, Zorgbemiddelaar & 
adviseur ’s Heeren Loo Regio Oost Nederland en Mw. Marga Wester adviseur ’s Heeren Loo 
Regio Oost Nederland.  
 

Met een citaat van Mw. Züleyha Sahin willen we het verslag van de bijeenkomst afsluiten en 

hopen u op een van onze volgende bijeenkomsten terug te zien.  

 
“Je moet je bewust zijn van de verschillen tussen de culturele bagage die jij meeneemt en de 
cultuur van het gezin waar je komt. Zodat je met een open blik naar het gezin kunt kijken.” 

 

Wilt u ook een dergelijke bijeenkomst in uw gemeente organiseren? Neem gerust contact op met 

ons op om de mogelijkheden te bespreken. 

 

Arzu Karadeniz 

Secretaris, Stichting Kleurrijk Gezin en Jeugd 

a.karadeniz@kleurrijkgezinenjeugd.nl  
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