
1. https://www.ensie.nl/redactie-ensie/cultuur  
2. https://www.vivosocialprofit.org/media/docs/publicaties/VIVO_Tool_CSZ.pdf  

 

Visietekst kenniskring cultuursensitieve zorg 

1.Inleiding 

We leven in een provincie, een land, een wereld, die zeer divers is, waar veel verschillende culturen 

en vooral veel verschillende mensen samen leven. 

Elke persoon heeft zijn gewoontes, tradities, geloof, overtuigingen, … Al deze dingen bepalen hoe wij 

geholpen kunnen worden, wanneer er zich psychische of andere moeilijkheden voordoen. 

Eén van de hoofdpijlers om goed geholpen te kunnen worden, is dat hulp op maat gebeurt. Dat de 

hulpverlening luistert en tegemoet komt aan wat nodig is voor de hulpvrager. 

Jongeren vragen die hulp niet altijd zelf, maar ook de ‘niet-vragers’ hebben persoonlijke hulp op 

maat nodig.  

Deze hulp op maat moet rekening houden met de leeftijd, leefomgeving, het netwerk, geloof, 

gewoontes,… kortweg met de cultuur van het kind of jongere dat hulp nodig heeft. 

 

Cultuur of beschaving is het geheel aan gewoonten en (gedrags)regels dat bij een volk hoort. Cultuur 
omvat de gewoonten en gebruiken waarover een volk in het land zelf beschikt of die een volk 
meeneemt uit het land van herkomst. Hieronder vallen onder andere het geheel van normen en 
waarden, de voeding, eetgewoonten, kleding, godsdienst, muziek en dans. Ook gaat het hierbij om 
gebruiken zoals lichaamsversiering, lichaamstaal speelt ook een rol, gedrag en non-verbale 
communicatie kunnen verschillen. Daarnaast omvat het de bestaanswijze: waar leeft de 
beroepsbevolking van, wat zijn de tradities, en hoe zijn de gebouwen vormgegeven. De cultuur is in 
feite een optelsom van deze kenmerken.1 

 

We merken in onze (werk-)omgeving dat het cultuursensitief denken nog niet overal ingeburgerd is. 

Nog heel vaak wordt gedacht dat de nieuwe/ de andere zich moet aanpassen aan wat reeds bestaat 

of hoe iets wordt aangeboden. Ook vaak zijn hulpverleners onzeker om met cliënten met een andere 

migratie achtergrond te werken.   

In een volgend punt lichten we  kort toe wat een cultuursensitieve houding inhoudt en hoe je deze 

kan uitdragen in jouw werkveld.  

We moeten hier onthouden dat een cultuursensitieve houding geen specialisatie is, maar wel een 

essentiële vaardigheid van hulpverlenen. Uiteindelijk heeft elke jongere cultuursensitieve zorg nodig, 

dus zorg op maat.  

 

 

2. Doelstellingen van de kenniskring 

 

- Kennis en noden delen  

- Mensen verbinden 

- Vormingen en intervisie organiseren 

- In de aandacht brengen van goede initiatieven of werkmethodes 

- Digitale wegwijzer Cultuursensitieve zorg 

- Beleid van organisaties aansporen om de visie over heel de organisatie te dragen. De VIVO-

tool2 kan hierbij helpen. 

https://www.ensie.nl/redactie-ensie/cultuur
https://www.vivosocialprofit.org/media/docs/publicaties/VIVO_Tool_CSZ.pdf
https://www.ensie.nl/redactie-ensie/gedrag


 

3.Algemene principes van een cultuursensitieve houding 

 

Een cultuursensitieve houding is belangrijk voor ons allemaal, niet enkel voor de hulpvrager met een 

andere culturele achtergrond. Elkaar begrijpen en tegemoet komen, verbetert ons als mens en 

verbetert heel de maatschappij. 

 

In het boek “Bouwstenen voor een cultuursensitieve zorg- en welzijnsorganisatie” vinden we 

volgende definitie terug van cultuursensitieve zorg: “Cultuursensitieve zorg is het aannemen van een 

cultuursensitieve houding in een individuele zorgrelatie. Een cultuursensitieve houding vertrekt van de 

cliënt als uniek persoon en start met open en onbevangen te kijken naar wat hij of zij als individu 

nodig heeft. Een cliënt wordt niet gereduceerd tot diens herkomst of de groep waartoe die persoon al 

dan niet behoort. 

Het is vooral belangrijk alle mogelijke onderliggende factoren (lichamelijke, psychische, socio-

economische factoren, omgeving, persoonlijkheid), die invloed hebben op de hulp- of zorgvraag in 

rekening te brengen, en dit op maat van de persoon die voor je zit. Cultuursensitief werken betekent 

dus dat je voorbij het anders-zijn (de migratieachtergrond) van iemand kijkt om te onderzoeken wat 

precies een rol speelt in de vraag van de persoon. Op basis hiervan kan je als hulpverlener nog 

besluiten om in te zoomen op bepaalde aspecten van die persoon als je merkt dat die een belangrijke 

rol spelen bij de hulpvraag.” 

 

Vanuit deze beknopte definitie licht ik enkele aanbevelingen toe die volgens ons niet mogen 

ontbreken bij het aannemen van een cultuursensitieve houding.  

 

Referentiekaders van jezelf en de andere 

Bekijk je eigen referentiekader niet als norm. Beide culturen, de cultuur van jezelf en die van de 

anderen, respecteren zou de norm moeten zijn. 

Respect, begrip, openheid, eerlijkheid en vertrouwen kan je enkel (terug) krijgen als je die zelf ook 

geeft. Werk in het begin van een traject aan een vertrouwensband, door jezelf bloot te durven 

geven, je te tonen als mens en niet enkel als hulpverlener of therapeut. 

Durf jezelf in vraag te stellen. Ontdek je eigen culturele referentiekader.  

Welke kenmerken bepalen mijn denken en handelen? Doe aan zelfreflectie en durf 

vanzelfsprekendheden in vraag te stellen. Durf je eigen grenzen benoemen. 

Vergeet je algemene kennis over hulpverlenen niet. Veel methodieken en praktische tips die je bij 

andere cliënten gebruikt zijn ook bruikbaar voor cliënten met een migratie achtergrond. Zo geldt 

voor ieder mens: een gezonde geest in een gezond lichaam. 

 

Wees bewust dat er vanuit veel culturen op een negatieve manier wordt gekeken naar geestelijke 

gezondheidszorg. Ook vanuit de Belgische maatschappij, wordt er nog te vaak gekeken op een 

negatieve manier naar mensen die het psychisch moeilijk hebben.  

Mensen zijn vaak bang om een stempel te krijgen in hun gemeenschap en in de brede maatschappij. 

En zullen vaak niet geneigd zijn psychische problemen te bespreken. 

Gebruik van de krachtgerichte kijk kan hierbij helpen. Vanuit dit denkkader wordt gewerkt met de 

mogelijkheden, talenten en potenties die een cliënt bezit. Er wordt toekomstgericht gewerkt.  

 

Onthoud hierbij dat een mens enkel vertegenwoordiger is van zichzelf en niet van de volledige 

culturele groep waartoe hij behoort. 

Het is fijn om specifieke handelingen te kennen van andere culturen, maar dit is steeds verschillend 

van persoon tot persoon. Het mag geen kapstok zijn om een hele groep aan op te hangen.  
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Kruispunt-denken 

Vanuit het theoretisch denkkader kruispunt denken, zijn we ons bewust dat elk individu meerdere 

dimensies heeft. Elk persoonlijkheid bestaat uit verschillende aspecten zoals gender, etniciteit, 

seksuele voorkeur, leeftijd, nationaliteit, …. Al deze aspecten bepalen waar en hoe we in de 

maatschappij staan en hoe we gezien worden. Naar gelang waar de verschillende deelidentiteiten 

zich kruisen, komt men in meer of mindere mate in een kwetsbare positie in de maatschappij. 

Sommige assen zijn dominanter als andere waardoor men in een meer geprivilegieerde positie komt 

dan een ander. De deelidentiteiten zijn niet statisch en niet-universeel, waardoor de posities van 

iemand in de maatschappij veranderbaar kan zijn.  

Hou ook in de hulpverlening altijd rekening met al die verschillende aspecten van iemands 

persoonlijkheid. Bekijk een cliënt nooit enkel vanuit 1 invalshoek.  

 

 

Communicatie   

Actief luisteren vraagt om zich in te leven in de andere en dat men oog heeft voor eigen 

communicatie. Ga het gesprek aan zonder vooroordelen. 

Durf vragen te stellen over gedrag of gebruiken die je niet begrijpt. De cliënt kent zichzelf en zijn 

eigen cultuur het best. 

Maak tijd voor dialoog en verdieping, vraag door en toets af wat je denkt of dit overeen stemt met 

de vraag van de cliënt. Maak gebruik van de ‘terugvraag methode'.  

 

Werken met tolken mag geen excuus zijn om geen therapie toe te passen. Het is een moeilijkheid en 

vraagt een aanpassende manier van werken, maar is niet onmogelijk. 

In therapie of omgang met anderstaligen, die het Nederlands nog niet voldoende machtig zijn, is het 

zeker belangrijk om alert te zijn op je eigen non-verbale communicatie.  

 

Het Agentschap integratie en Inburgering biedt verschillende opleidingen aan rond werken met 

tolken, gebruik klare taal, communicatiewaaier,... 

 

 

Gericht zijn op de gemeenschappelijkheden en niet op de verschillen. 

Kennis van een andere cultuur is handig, maar is geen vereiste om cultuursensitief te werken.  

Denk na over wanneer verschillen er wel of niet toe doen. 

Kennis is veel waard en zal helpen om alles in perspectief te zetten, maar de juiste vaardigheden zijn 

net zo belangrijk in elke vorm van hulpverlening. 

Sta open om de nieuwigheden te leren kennen.  

 

 

Zorg ervoor dat er buiten de therapie ook een veilige thuisbasis is, help hierbij eventueel. 

Durf van de normale begane paden in de zorg af te wijken. Blijf aanklampend werken en heb geduld.  

Jongeren hebben altijd in de eerste plaats nood aan veiligheid. Zorg dat deze er is. Bevraag de 

jongeren hoe deze woont, met wie, wat zijn taken zijn, wie wat opneemt, welk netwerk hij/zij heeft, 

…. 

 

Hulpmiddelen 

Gebruik het Cultural Formulation Interview3 en de aanvullingen om een breder zicht op de sociale en 

culturele context te krijgen, op hoe de cliënt en zijn omgeving de zorg en de problemen ervaart.  

 

https://www.dsm-5.nl/documenten/artikel/13/Cultural-Formulation-Interview
https://www.vivosocialprofit.org/media/docs/publicaties/VIVO_Tool_CSZ.pdf
https://www.pharos.nl/infosheets/laaggeletterdheid-en-beperkte-gezondheidsvaardigheden-de-terugvraagmethode/


 

 

 

Gebruik de VIVO-tool4 om de cultuursensitieve houding werkend te maken voor heel de organisatie. 

Deze tool zal je helpen aan te tonen wat het belang is van zorg op maat met een cultuursensitieve 

bril. Je kan met een werkgroep actiepunten uitwerken, die heel de organisatie en al de cliënten ten 

goede komt.  
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4. Verklarende woordenlijst 

 

- Vluchtelingen = iemand die zijn of haar land van herkomst ontvlucht vanwege gegronde vrees 

voor vervolging. Redenen voor vervolging kunnen zijn: ras of nationaliteit, godsdienst, 

politieke overtuiging of het behoren tot een bepaalde sociale groep. Een vluchteling kan in 

eigen land geen bescherming krijgen van de overheid tegen deze vervolging. 

- Een asielzoeker = iemand die asiel heeft aangevraagd maar wacht op een beslissing op zijn of 

haar aanvraag. 

- Niet begeleid minderjarige vreemdeling (NBMV) =  iemand die jonger is dan 18 jaar, die niet 

in zijn eigen land is en gescheiden is (geraakt) van beide ouders of voogd. Deze kinderen 

kunnen asielzoeker, vluchteling of migrant zijn. De jongeren komen van buiten de Europese 

Unie komen  (jongeren van binnen de Europese Unie hebben een andere procedure en hebben 

een ander voogden-systeem).5 

- Anderstaligen = iemand wiens moedertaal een andere is dan algemeen gesproken in een 

gebied.6 

- Jongeren met een migratie achtergrond = jongeren met een nationaliteit van een land buiten 

de Europese Unie of is een persoon van wie minstens één ouder of twee grootouders een 

nationaliteit hebben van een land buiten de Europese Unie.7 
- Eerste, tweede, derde generatie = Wijst op de opeenvolgende generaties van migranten 

aanwezig in België. De eerste generatie omvat de mensen die op een volwassen leeftijd naar 

België uitweken, de tweede hun kinderen aan. De derde generatie zijn hun kleinkinderen die 

door wijziging van de nationaliteitswijziging in principe automatisch Belg worden. Voor de 

tweede generatie is de nationaliteitswetgeving versoepeld.8
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