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• Wat betekent diversiteit voor jou? 



 





Diversiteit is 
handig; dan kan 
ik op feestdagen 

diensten 
wisselen 

Iemand met 
een ander 

accent 

Een 
verpleegkundige 

met een 
hoofddoek 

Iemand die 
kan tolken 

Ik voel me niet echt 
divers. Ik denk dat dat 

alleen gaat over kleinere 
groepen. Andere 

etnische achtergronden. 
Minderheden. 



Take-home message 

• Diversiteit gaat ons allemaal aan; wij zijn 
allemaal onderdeel van het probleem én van 

de oplossing  

 

 



 

• Wat is er nodig voor een inclusieve zorg/werk 
praktijk? 

 

 

1. Reflexiviteit 

2. Intersectionaliteit  



1: Reflexiviteit? 



Wat ervaar ik als ‘anders’ in mijn werk/ dagelijkse 

omgeving? 

 

Wat ervaar ik als ‘normaal’? 

 

Waarom? Wat zegt dit over mij?  

 

Wanneer voel ik me thuis? 

 

 





2: Intersectionaliteit? 



    JA NEE 

1.   Mensen vragen mij niet vaak zomaar: ‘waar kom je 

vandaan?’of ‘uit welk land kom je?’. 

    

2.  Ik kan hand in hand met mijn partner op straat lopen zonder 

dat mensen raar naar me kijken. 

    

3. Ik kan een examen of toets afleggen, of een solliciatiegesprek 

hebben zonder dat ik me hoef af te vragen of ik word 

gediscrimineerd. 

    

4.  Ik kan de kleding dragen die ik wil zonder dat ik 

onprofessioneel word gevonden. 

    

5.  Ik kan televisie kijken en zien dat de meeste mensen er 

hetzelfde uitzien als ikzelf en me vertegenwoordigd voelen in 

hun manier van leven. 

    



Intersectionaliteit toepassen 



Casus 1 

 

 

14 



Vragen stellen 

 

• Hoe speelt gender hier een rol? 

• (Hoe) speelt etniciteit hier een rol? 

• (Hoe) speelt seksuele identiteit hier een rol? 

• (Hoe) speelt religie hier een rol? 

• (Hoe) speelt leeftijd hier een rol? 

• (Hoe) speelt cultuur hier een rol? 

 



 

• Welke vragen roept deze sessie bij je op?  

 

• Waar wil je mee verder in jouw praktijk? 

 

 



Bedankt! 

• Vragen of opmerkingen? 

• Hannah Leyerzapf, h.leyerzapf@vumc.nl 

• Maaike Muntinga, m.muntinga@vumc.nl 
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