Tips
Cultuursensitief
werken
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Vertrouwen winnen
Vertrouwen is essentieel, zorg voor persoonlijke betrokkenheid en neem de tijd
en ruimte voor de cliënt, maar ook de ontmoeting met het netwerk.

Werk vraaggericht
Houd rekening met behoeftes, voorkeuren, religieuze voorschriften, en culturele
gewoontes. Sta open voor wensen. Bijvoorbeeld voor wat betreft met eten, en houdt
rekening met feestdagen. Werk drempelverlagend en pas het aanbod aan de cliënt(en) aan.
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Onthoud dat er meer is dan iemands
culturele of religieuze identiteit
Mensen zijn onderdeel van verschillende groepen en hebben meerdere identiteiten. Niet
iedereen binnen een bepaalde groep denkt hetzelfde. Daarnaast zijn factoren als
sociaaleconomische status en eerdere ervaringen met hulpverleners belangrijk om te weten.
Focus niet alleen op verschillen, maar ga vooral ook op zoek naar overeenkomsten.

Let op je houding
Een open, reflectieve en onderzoekende grondhouding is van belang! Werk vanuit
nieuwsgierigheid: “Kunt u mij helpen begrijpen wat u bedoelt?” Ga ervan uit dat
intenties positief zijn, ook al ben je het er niet mee eens. Wanneer er erkenning is,
kun je de dialoog aangaan. Doe geen aannames, stel open vragen.
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Wees bewust van je eigen aandeel in de
communicatie
Een reflexieve houding is nodig: Bedenk hoe je eigen normen, waarden, verwachtingen,
opvattingen en vanzelfsprekendheden invloed hebben op de communicatie. Wees je
ervan bewust dat de betekenis van jouw communicatie wordt bepaald door de ander. Sta
open voor andere normen en waarden dan die van jou. Let op je non-verbale
communicatie (lichaamshouding, sfeer, rust in het gesprek).

Zie communicatie als een
wisselwerking
Het is goed om je ervan bewust te zijn dat de ander ook een bepaald beeld van jou
heeft, en dit beeld invloed heeft op jullie communicatie.
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Pas zo nodig je communicatie aan
Een persoonlijke, informele benadering werkt vaak het beste. Spreek niet in moeilijke termen,
maar houdt het simpel. Houdt er rekening mee dat mantelzorgers analfabeet of laaggeletterd
kunnen zijn. Combineer verschillende manieren van communicatie: mondeling, telefonisch,
schriftelijk en audiovisueel. Het kan soms helpen om iets uit te tekenen. Controleer of de
boodschap overkomt.

Maakt eventueel gebruik van
(culturele) vertalers
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Laat eventueel iemand tolken, maar wees je ervan bewust dat een extra persoon bij
het gesprek niet altijd werkt. Trek dan extra tijd uit voor het gesprek. Vraag wat voor
dialect iemand spreekt. Als iemand van de familie vertaalt, houdt er dan rekening mee
dat de boodschap soms anders wordt overgedragen. Kijk welke mogelijkheden er
binnen het team zijn, of binnen de organisatie, bijvoorbeeld het inschakelen van een
intercultureel consulent of het diversiteitsnetwerk.
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Bespreek in het team hoe je toe kunt werken naar het
bieden van inclusieve zorg en betrek het netwerk hierbij
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