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Cultuursensitief werken 



Documentaire BABIES

2

• Video : https://www.youtube.com/watch?v=vB36k0hGxDM

https://www.youtube.com/watch%3Fv=vB36k0hGxDM


Wie is je vader?  Wie is je moeder? 

Vertel tante Es: 
Wie is je vader, wie is je moeder?



Wat betekent migratie voor een VoorZorg
moeder? 
• Opvoeding door hele familie 
• Nieuwe gezinssamenstelling in Nederland 
• Verlies raadgevers 
• Kinderen missen vaak de verloren andere ‘vaders en moeders’
• Ouders vaak niet bekend met NL school- en gezondheidszorgsysteem
• Regelmatig armoede, financiële beperkingen
• Onzekerheid verblijf voor vluchtelingen (ook bij tijdelijke status)
• Trauma tijdens de vlucht



Wat deed migratie met de moeder als kind.. ?

• Leven in 2 werelden (ik en wij cultuur)is  
verwarrend 

• Steeds schakelen tussen verschillende normen
• Verschil in gedrag binnen-buitenshuis
• Dubbele loyaliteit / dubbele strategie  
• Impact op zelfbeeld, waar hoor ik bij? 

Kinderen



Acculturatie: ga in gesprek wat een moeder nodig
heeft voor de overbrugging 

• Wat was de reden van de migratie?
• In welke mate voel je je thuis in Nederland?

• Ervaar je grote verschillen met jouw land van 
herkomst? 

• Met welke groepen ga je om? 
• Wat weet je nog van je eigen jeugd? 

• Welke gebruiken hadden ze in jouw familie?
• Wat wil je behouden? Wat wil je loslaten?
• In welk familie-lid herken jij je? (sleutelpersoon?)



Cultuur en opvoeding 

• Cultuur en opvoeding zijn verwerven met elkaar maar ook dynamisch, en onderhevig aan veranderingen 
• Cultuur wordt er met de paplepel ingegoten en meegegeven: 

- Omgangsvormen (normen) 
- Tradities en rituelen (hennafeest, doopfeest, jongensbesnijdenis, kaalscheren, beschuit met meisjes) 
- Geloof 
- Communicatievormen 
- Voeding 
- Taal (uitdrukkingsvermogen) 



Mentale programmering: 3 niveaus

Wat is cultuur?

Persoonlijkheid
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Menselijke natuur
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Universeel
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Aangeboren



Culturele ijsberg



Mensbeelden: 
1. 

monisme  

 
Wij zijn competenter dan zij. 

 
Zij zijn minder competent dan 

wij 
 

Wij moeten hen vertellen hoe 
het moet. 

 
(WIJ versus zij) 

 

2. 
relativisme 

 
De mens is bepaald (gedetermineerd). 

 
De mens is bepaald, dus niet 

verantwoordelijk. 
 

De mens wordt gevormd (in de eerste 
levensjaren). 

 
(wij versus zij). 

3. 
communicatief moreel universalisme 

 
De mens heeft gegeven de omstandigheden 

een zekere mate van vrije keuze. 
 

De mens is verantwoordelijk voor zijn eigen 
gedrag en is in die zin mede 

verantwoordelijk voor de 
(wereld)gemeenschap. 

 
De mens is in staat tot veranderen. 

 
(wij allemaal) 

Bron: Van Asperen 2003 

Invloed van mensbeelden
Analytische kaders  
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• Hoe zou jij zelf willen reageren? 

• Kan je je een situatie herinneren wanneer je 
• Monistisch

• Relativistisch
• Communicatief moreel universalistisch

hebt gereageerd? 

• Wat was voor jou een eye- opener?

Hoe beweeg jij je tussen de verschillende 
mensbeelden? 



Rituelen in verschillende landen
Madagaskar

Uganda 

IndiaJapan

Sweden Eritrea Scotland  
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• Hoe voedden jouw ouders jou op? 

• Wat doe jij bewust of onbewust hetzelfde? 

• Wat doe je bewust anders? 

Bespreek kort met je buurvrouw
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• Welke norm hanteer ik zelf? 
• Hoe krijg ik inzicht in:

• de normen en waarden van de ander?
• de opvoeddoelen..

• het opvoedkader ..
• Met wie/ welke groep vergelijk ik de ander (onbewust?)
• Werk ik vanuit verschillen of vanuit overeenkomsten (onbewust) ?
• Tegen lat meet jij een moeder ? Waar is de lat op gebaseerd? 
• Wanneer is het goed genoeg ouderschap voor jou?  En welke rol speelt cultuur 

daarin? 

Stel je jezelf als professional de vraag?.... 



Cultuur is communicatie 

Communicatie is cultuur !

Cultuur en communicatie  



q Grootste obstakels: 
- Taal essentieel om vertrouwensband op te bouwen 
- Onvoldoende beheersen van de Nederlandse taal 
- Geen Tolkenvergoeding 
- Grote verschillen in communicatiestijl!!!

Communicatie en taal 



q Verschillende communicatiestijlen denk aan:
- Deskundige is boven geschikt 
- Directe vs indirecte communicatie 
- Aankijken vs niet aankijken 
- Assertief vs bescheidenheid 
- Openheid vs nieuwsgierigheid

“ Waarom stellen ze toch zoveel vragen?
Ze zijn zo nieuwsgierig en zelf vertellen 
ze niets”  

Communicatie en taal 



Directe en indirecte communicatie
Culturele verschillen
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• Korte zinnen, eenvoudige woorden
• Gebruik zelfde woorden als cliëent
• Zoveel mogelijk in tegenwoordige tijd
• Spreek duidelijk en langzaam
• Concrete en beperkte informatie (3-5 kernpunten)
• Passende beeldspraak
• Vermijdt spreekwoorden
• Gebruik tekeningen, voorwerpen en lichaam
• Gebruik de terugvraag methode 
Professionele tolk inschakelen helpt
• Financiering tolken in de zorg door overheid gestopt sinds 2012
• Betaling tolkdiensten (begroten bij opdrachtgever)
• Voor huisartsen financiering via diverse regionale Achterstandsfondsen
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Communiceren bij beperkt niveau Nederlands



Let op: ABCD
• Acceptabel = aansluitend bij verklaring client
• Begrijpelijk = aansluitend bij beleving  
• Communicatie = aansluitend bij vermogen cliënt 

o Creatief met taal (in beelden, metaforen)
o Zo nodig tolk
o Let op stereotypering, navragen, niet aannemen

• Directief waar nodig 

Cultuursensitieve aanpak samengevat



Eerste indrukken zijn belangrijk…



Maar niet doorslaggevend


