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2019 
Divers Den Haag bestaat sinds 2009 vanuit een initiatief vanuit de gemeente Den Haag en 
Haagse organisaties die optrekken om aan te sluiten met de superdiverse stad. Moderne 
organisaties die verbonden zijn met de samenleving. In 2019 waren 47 organisaties 
aangesloten. 

De demografische samenstelling van Den Haag verandert. Meer dan de helft van de 
bewoners van Den Haag heeft een migratie achtergrond, van wie een toenemend aantal 
65+.  

Divers Den Haag initieert, ondersteunt, faciliteert, jaagt aan, agendeert vanuit deelnemers. 
Vanuit cliënten bewoners, medewerkers en vrijwilligers komen onderwerpen op tafel, het 
lastige gesprek wordt niet ontweken. Divers Den Haag is een beweging (en geen 
organisatie) die bestaat uit de energie van de deelnemers. Deelnemers nemen toe, nieuwe 
domeinen sluiten aan, sommigen vallen weg. De precieze invulling is elke keer weer anders. 
Onveranderlijk is het nemen van verantwoordelijkheid voor de stad door iedereen.  
 
Divers Den Haag breidt uit, verdiept door meer diverse en verrassende activiteiten en 
initiatieven en zet in op verjonging. Divers Den Haag maakt verbinding met stedelijke 
netwerken en initiatieven om diversiteit ook daar onder de aandacht te brengen en om 
samen te werken.  
 
De beweging blijft weg van institutionaliseren, functioneert zo flexibel mogelijk in een 
structuur waarin deelnemers, klankbordgroep, ondersteuning en voorzitter hun rol zo 
effectief mogelijk vervullen. Inhoudelijke en financiële verantwoordelijkheid en 
verslaglegging is onbetwist. Dit alles wordt ondersteund door een moderne communicatie, 
digitale instrumenten en sociale media.  
 
Deelnemersberaad Divers Den Haag 
Divers Den Haag is een beweging en wil bewust geen organisatie zijn, tracht 
institutionalisering te voorkomen, het onderwerp voorop te laten staan en het bestaande in 
de stad te versterken. Divers Den Haag is geen rechtspersoon. Het is belangrijk dat acties 
en resultaten zichtbaar zijn, evenals de verantwoording van de ingezette middelen. Om dit 
te borgen zijn de meest actieve organisaties al jaren sterk betrokken bij de voortgang en bij 
besprekingen hoe verder. Dit deelnemersberaad kwam in 2019 enkele malen bijeen en 
daarbinnen wordt teruggekeken naar de afgelopen periode en vooruit gekeken naar de 
komende periode en de acties uitgezet. Ook wordt daar de financiële situatie besproken. 
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Financiën 
Divers Den Haag wordt gefinancierd door de bijdragen vanuit de deelnemende organisaties 
en door de subsidie toegekend door de gemeente Den Haag voor de deelname van 
vrijwilligers aan de leergangen en gesprekken met organisaties.  
 
De leergang diversiteit & sensitiviteit 
Deze leergang kent een grote belangstelling. Zo’n 375 mensen hebben inmiddels deze 
leergang gevolgd. In 2019 heeft deze 4 keer plaatsgevonden. De leergang is dynamisch en 
ontwikkelt zich mede op basis van de inbreng van de deelnemers en verdere theoretische 
ontwikkelingen. We zijn altijd welkom bij GGD Haaglanden. De leergangen Diversiteit & 
Sensitiviteit bestaan uit drie dagdelen in een periode van drie weken. De leergang is voor 
professionals en vrijwilligers in zorg, welzijn, beleid en belangenbehartiging in Den Haag. 
Sessies zijn van 09.00 tot 14.00 en sluiten iedere vrijdag af met een gezamenlijke lunch. 
Voor vrijwilligers werkzaam in Den Haag worden de kosten voor de leergang gedragen door 
de gemeente Den Haag. Voor professionals van deelnemende organisaties aan Divers Den 
Haag zijn de gereduceerde kosten om deel te nemen aan de gehele leergang € 200. Voor 
professionals van andere organisaties bedragen de kosten € 450 euro per driedaagse 
leergang.  

Accreditatie basisleergang 

• Registerplein, voor professionals in het sociale domein, 15 punten 
• Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals, 11 punten 
• Stichting Kwaliteitsregister Jeugd, 15 punten 
• 	

• 	
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Doorontwikkeling naar vervolgleergang  
In 2019 is de verdiepingsleergang ontwikkeld en uitgevoerd. Deze leergang is toegankelijk 
voor deelnemers die de basis leergang hebben afgerond. Casussen uit de eigen praktijk van 
de deelnemers staan centraal. De eerste bijeenkomst wordt besteed aan een opfrisser van 
de belangrijkste inzichten van de basiscursus. Vervolgens gaan we dieper in op het TOPOI 
model van Edwin Hoffman. In de basisleergang hebben deelnemers reeds kennis gemaakt 
met dit model. In deze vervolgleergang verkennen we de visie op diversiteit die aan dit 
model ten grondslag ligt, de verwantschap met de visie van Divers Den Haag, en de 
toepassingsmogelijkheden voor de analyse en aanpak van dilemma’s en situaties uit de 
praktijk. We maken daarbij gebruik van het nieuwe boek van Hoffman & 
Verdooren: Diversiteitscompetentie, Niet culturen, maar mensen ontmoeten elkaar 
(Coutinho 2018). Edwin Hoffman of Arjen Verdooren wordt uitgenodigd als gastspreker. Elk 
van de volgende drie bijeenkomsten wordt door deelnemers voorbereid door het lezen van 
tekst uit Hoffman & Verdooren 2018, en het aanleveren van casussen uit de eigen praktijk. 
We besteden aandacht aan drie soorten casussen. Tijdens de tweede bijeenkomst zijn dat 
casussen over de relatie tussen professional en cliënt; in de derde bijeenkomst casussen 
over de relatie tussen collega’s; en in de 4e bijeenkomst casussen waarin dilemma’s rond 
beleid aan de orde zijn.   
Voor Leergang II is accreditatie verkregen bij Registerplein, Kwaliteitsregister V&V, Register 
Zorgprofessionals en het Kwaliteitsregister Jeugd, voor 25 punten (20 uur presentie, 5 uur 
zelfstudie/voorbereiding). Voor vrijwilligers werkzaam in Den Haag worden de kosten 
gedragen door de gemeente Den Haag. Voor professionals van deelnemende organisaties 
aan Divers Den Haag zijn de gereduceerde kosten om deel te nemen aan de gehele 
leergang 400 euro. Voor professionals van andere organisaties bedragen de kosten 800 
euro per driedaagse leergang.  

Accreditatie vervolgleergang 

• Registerplein, voor professionals in het sociale domein, 33 punten 
• Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals, 15 punten 
• Stichting Kwaliteitsregister Jeugd, 22,5 punten 

 
Terugkomdagen 
De terugkomdag 2019 stond in het teken van 10 jaar Divers Den Haag met zestig 
deelnemers op 21 maart 2019 in het Koorenhuis in Den Haag. Met als gasten Mireille 
Schepers uit Gent, Hanina Ajarai uit Rotterdam, Paul Mbikayi uit Amsterdam en Shervin 
Nukuee uit Den Haag. Alle gasten leverden een bijdrage vanuit een persoonlijk perspectief. 
Daarna vonden er gesprekken plaats aan tafel. De feestelijke afsluiting was met de band the 
BB Queenies,  
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Evaluatie leergang Diversiteit en Sensitiviteit door Haagse vrijwilligers 
Wat doen vrijwilligers met wat ze in de leergang hebben meegekregen? Desgevraagd blijkt 
het nut van de leergang voor verschillende cursisten op verschillende terreinen te liggen. 
Voor sommigen gaat het primair om een verandering in houding: ze zijn zich nu meer 
bewust van het feit dat Den Haag een superdiverse stad is, meer bereid hun eigen 
referentiekader te bevragen en zich in te zetten voor een werkelijk inclusieve samenleving. 
Anderen benadrukken hoe hun vaardigheid in de omgang met mensen van een andere 
achtergrond is vergroot, met name door de bespreking van dilemma’s uit de eigen praktijk. 
Ook werden er in de leergang contacten gelegd met professionals en vrijwilligers van 
andere organisaties, waarvan sommige resulteerden in blijvend onderlinge ondersteuning, 
zoals een project waar de ene organisatie een beroep kon doen op het vrijwilligersbestand 
van de andere. In dit verband kan nog worden opgemerkt dat een belangrijke meerwaarde 
voor veel vrijwilligers was dat ze in deze leergang samen met professionals optrokken, 
en dat zij het zeer waardeerden dat ze door de gemeente Den Haag in staat waren gesteld 
om de leergang te volgen.    
 

Er is me één ding duidelijk geworden. Situaties kunnen zeer complex in elkaar zitten, 
waarbij het belangrijk is dat elke kant hiervan is belicht voordat je jouw visie er op los 
kunt laten […] Zolang het goed onderbouwd is, is veel mogelijk […] door de 
onderbouwing kan er begrip gekweekt worden naar elkaar. En dat is dan een 
prachtig startpunt om verder te kunnen gaan bouwen met elkaar. 
 
Met name de praktische onderdelen hebben indrukken achtergelaten bij me. Ik ben 
nu eenmaal meer een praktisch mens.  
 
Positief is dat ik tijdens de leergang in contact ben gekomen met gelijkgestemden 
die op zijn minst bereid zijn om een vragende en onderzoekende houding aan te 
nemen over verschillende aspecten van diversiteit. Nog steeds heb ik contact met 
een aantal deelnemers uit mijn ‘lichting’ in de vorm van collegiaal advies en 
uitwisseling van ervaringen. Over verrijking gesproken!  
 
Het was goed om aan de hand van dilemma’s met elkaar te praten. Het bood ruimte 
om met elkaar in gesprek te gaan en te kijken hoe het bij verschillende organisaties 
was geregeld. Door de leergang word je je meer bewust van hoe het gaat binnen je 
eigen organisatie en hoe jij als persoon kijkt naar diversiteit. 
 
Het waren mooie en wijze lessen en zal dat ook proberen over te dragen aan de 
regio’s van mentorschap. Dank voor de inspiratie 
 
De leergang heeft mij geleerd om uit mijn eigen referentiekader te stappen en 
mezelf nog meer te verplaatsen in de ander. Ik realiseerde mij te weinig dat iemand 
met een emigratieachtergrond anders door de maatschappij bekeken word dan 
iemand die die achtergrond niet heeft. De leergang heeft mij enorm geholpen bij 
het vooral realiseren dat dat voor heel veel mensen heel problematisch kan zijn 
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Het is goed om in de cursus vrijwilligers en professionals te hebben. Het is 
interessant om vanuit diverse organisaties in de samenleving te horen hoe zij 
omgaan met diversiteit en cultuur. 
 
In mijn vrijwilligerswerk heb ik te maken met allerlei mensen, allemaal met een eigen 
verhaal. Ik heb er erg van genoten om allerlei manieren te ontdekken om mensen en 
verhalen te benaderen en ook om te zien welke invloed iemands geschiedenis is op 
de manier waarop hij/zij een uitdaging oppakt, en van welke kant het benaderd 
wordt. Al met al voor mij heel verhelderend. 
 
Mijn vrijwilligerswerk heeft zo een nieuwe dimensie gekregen, en ik voel dat ik veel 
profijt heb van de geleerde vaardigheden, en zo nog meer mijn steentje bij kan 
dragen voor een voor iedereen toegankelijk samenleving 

Nogmaals super bedankt voor de training. Door deze training ga ik nu waarschijnlijk 
as. vrijdag voor het eerst van mijn leven  naar een moskee ☺ 

Graag benadruk ik dat er door vrijwilligers veel waardevol werk wordt verzet. Het 
kunnen volgen van de leergang Diversiteit en Sensitiviteit ervaar ik als een terechte 
waardering voor die inzet, die vaak op professioneel niveau wordt verricht. Voor 
mijzelf heeft de leergang zeker bijgedragen aan mijn persoonlijke ontwikkeling en 
bewijst nog steeds nuttig te zijn geweest.  

Ik heb inzichten gekregen in verschillende dillema’s die in de organisaties kunnen 
spelen. Wat was ook heel belangrijk dat ik mijn ervaringen met andere professionals 
en vrijwilligers kon delen. Voor mij was deze interactieve leergang een nieuw 
perspectief op de superdiverse samenleving. 
 
Als (gepensioneerd) activist op politiek gebied was het voor mij onwennig en 
verfrissend om weer terug te gaan naar de collegebanken. Dankbaar jegens de 
Gemeente voor de gratis deelname omwille van mijn Haags vrijwilligerswerk, kon ik 
aldus  op een systematische manier én met een immer noodzakelijke ‘stok achter de 
deur’ (twee waakzame docenten en een wachtend Certificaat) mijn eigen inzichten 
‘moderniseren’ en verdiepen omtrent theorie en levenspraktijk van Diversiteit… Maar 
góéd, dat ik de kans van de Verdiepingsleergang heb gekregen en genomen! De na 
afloop van de cursus geboden mogelijkheid tot deelname aan intervisiegroepen heb 
ik, met mijn eigen warme aanbeveling, doorgeseind naar mijn lokale afdeling van het 
Humanistisch Verbond. Voor mij is de ondertitel van ons studieboek, Niet culturen, 
maar mensen ontmoeten elkaar, de Golden Nugget, die ik elke ochtend in mijn 
broekzak tracht te stoppen en doorheen de dag in praktijk te brengen…Mij dwingt 
de cursusinhoud tot minder gauw oordelen, niet meteen een ‘oorzaak’ (bij de ander) 
aanwijzen,  mijn vermoedelijke interpretaties bij de gesprekspartner vaker te 
verifiëren. Ook met minder bezwaard gevoel te kunnen accepteren, dat een 
onverwacht verschil van beleving niet hoeft doodgepraat. 
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Naast dat ik zelf heb deelgenomen aan de leergang Diversiteit & Sensitiviteit, 
hebben in de afgelopen jaren ontzettend veel vrijwilligers van de stichting Anton 
Constandse gratis mogen deelnemen. Wat de leergang mij vooral opleverde was 
inzicht in mijn bevoorrechte positie als ‘witte Hollander’ en de vanzelfsprekendheid 
waarmee ik dit ervaar. Door de leergang ben ik in gaan zien dat dit helaas niet voor 
iedereen zo werkt en dat dit invloed heeft op je hele leven en houding ten opzichte 
van anderen. Dit heeft mij meer begrip opgeleverd… Dit is zeker ook de reactie die 
ik van deze vrijwilligers terug kreeg; zij vonden de leergang stuk voor stuk een 
verrijking voor zichzelf maar keken nu ook anders naar de doelgroep waar zij zich 
voor inzetten. 
 
Voor mij waren het drie leerzame en zeer goed georganiseerde vrijdagen, waarin ik 
veel heb geleerd, veel heb opgenomen en veel heb meegekregen om verder over 
na te denken. De presentaties waren erg goed en de follow-up na elke sessie zeer 
zorgvuldig. Daarnaast heb ik veel waardering voor de Gemeente Den Haag die ons 
als vrijwilligers deze leergang gratis heeft aangeboden. 
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Diversiteit binnen bestuur en toezicht 
Diversiteit binnen raden van bestuur en raden van toezicht is nadrukkelijker op de Haagse 
agenda gekomen en in veel gesprekken met eindverantwoordelijken van organisaties 
besproken. Ook met de twee wethouders (Kavita Parbhudayal en Bert van Alphen) is dit 
onderwerp van gesprek geweest. De gemeente Den Haag ziet diversiteit binnen deze 
gremia als een belangrijk onderwerp. De gesprekken hebben geleid tot een bijeenkomst in 
het Koorenhuis waar zo’n 60 bestuurders en toezichthouders aanwezig waren, naast beide 
wethouders. In de voorbereiding is opgetrokken met de Nederlandse Vereniging van 
Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ), die het belang van diversiteit in de raden van 
toezicht onderschrijft. Ook de Governancecode Zorg (2017) onderschrijft het belang van 
diversiteit.  
 
Dementie in een superdivers Den Haag 
In 2018 zag Divers Den Haag de kans om een aanzienlijk bedrag te verwerven, via een 
projectaanvraag bij ZonMw, om de positie van ouderen met een grote diversiteit aan 
achtergronden met dementie beter over het voetlicht te brengen, meer kennis te vergaren 
om aan hen goede welzijn en zorg te verlenen. Verschillende Haagse partijen hebben deze 
aanvraag tot een succes gemaakt. Divers Den Haag heeft het programma "SuperDivers 
Dementie vriendelijk Den Haag" mede ondertekend. Dit programma, gefinancierd door 
ZonMw, wordt uitgevoerd door Xtra en Stichting Transmurale Zorg in samenwerking met de 
Gemeente Den Haag, Frans Hoogeveen, specialist dementiezorg en Anne-Mei The, 
hoogleraar langdurige zorg en dementie van de UvA. Divers Den Haag heeft het initiatief 
genomen om deze partijen met elkaar rond dit thema te verbinden. Een project als dit kan 
niet ontbreken in een stad met meer dan 50% inwoners met een migratie achtergrond en 
een stad die niet alleen leeftijd vriendelijk wil zijn maar ook dementie vriendelijk. De 
motie: Dementie Migrantenouderen van de gemeenteraad van Den Haag  2 november 
2017 was mede aanleiding om ons daar hard voor te maken. 
 
Individuele gesprekken bestuurders  
Divers Den Haag houdt gesprekken met eindverantwoordelijken van deelnemende en 
toetredende organisaties. In deze gesprekken spreken we over het belang en resultaten van 
diversiteit in de organisaties. De gesprekken worden gewaardeerd en dragen bij aan meer 
inzicht hoe betere resultaten te genereren.  
 
Dubbelinterviews 
Vanuit de samenwerking met DoodGewoonInDenHaag is het belang van diversiteit daar 
meer onder de aandacht gekomen. Dit heeft geleid tot een interview serie: over alles 
rondom doodgaan in Den Haag binnen een zeer diverse stad. Deze interviews zijn 
gepubliceerd op de sites van Divers Den Haag en Dood Gewoon in Den Haag. 
 
Sparringpartner Gemeente 
Als Divers Den Haag zijn wij voor de beleidsadviseurs van de gemeente Den Haag 
sparringspartner. We worden betrokken bij nieuw te ontwikkelen beleid en denken mee bij 
vraagstukken op het gebied van diversiteit. (bijvoorbeeld m.b.t. discussie inclusiviteit) 
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Matching in diversity  
Diversdenhaag.nl kent een pagina waarop de deelnemende organisaties 
wervingsadvertenties kunnen plaatsen, Met name als het gaat over meer diversiteit binnen 
hun medewerkers. Ook is er meer aandacht voor een diverse samenstelling van de raden 
van toezicht. Divers Den Haag attendeert regelmatig partijen op geschikte kandidaten. Dat 
heeft in 2019 tot resultaten geleid.  
 
Mentorschap Nederland 
Mentorschap Nederland en in het verlengde Mentorschap Haag en Rhijn (deelnemer aan 
Divers Den Haag) werken actief aan diversiteit. De organisatie tekende vorig jaar ook het 
landelijk Charter Diversiteit, net als andere deelnemers aan Divers Den Haag, 
zoals Xtra en Siriz. De organisatie heeft als doel van betekenis te zijn voor allen die 
ondersteuning nodig hebben. En vanuit dat perspectief is het ook belangrijk dat mentoren 
ook veel verschillende achtergronden hebben. In 2019 is de leergang Diversiteit & 
Sensitiviteit incompany  gegeven. 
 
De Chinese gemeenschappen en de toenemende vraag naar welzi jn en zorg 
Vertegenwoordigers van de Chinese gemeenschapen namen dit jaar contact op met Divers 
Den Haag. Ook daar vindt vergrijzing plaatst en een toenemende vraag naar welzijn en 
zorg. Er zijn grote zorgen. Vanuit Divers Den Haag is door enkele gesprekken de brug 
geslagen naar een grote zorgaanbieder in Den Haag. Op dit moment vinden 
vervolggesprekken plaats hoe de komende jaren met name ouderen met een Chinese 
achtergrond passende welzijn en zorg kunnen krijgen om de noden te legen. 
 
Provincie Zuid Holland 
De commissaris van de Koningin de provincie Zuid-Holland, Jaap Smit, organiseert enkele 
malen per jaar mijn bijeenkomst waarin belangwekkende onderwerpen worden besproken. 
Bestuurders uit de Zuid-Hollandse gemeente worden hiervoor uitgenodigd. Vaak zijn dit 
burgemeesters en wethouders. De provincie Zuid-Holland benaderde Divers Den Haag met 
de vraag of wij vanuit ons netwerk gesprekspartners wilden uitnodigen om ook op deze 
bijeenkomst bij te dragen aan meer diversiteit aan tafel. Met meerdere betrokkenen bij 
Divers Den Haag is er deelgenomen aan de gesprekken en het diner. 
	
	
Diversiteit en de culturele sector 
Op 13 juni jl. vond er een  bijeenkomst plaats in het Koorenhuis, met diverse betrokkenen 
bij de culturele sector in Den Haag om na te denken hoe deze de komende jaren meer 
divers en inclusief te maken. Het initiatief voor deze bijeenkomst kwam vanuit 
PRINS27. Diversiteit en inclusiviteit binnen de culturele sector staat op de beleidsagenda’s 
en er worden verschillende initiatieven opgezet om dit op te pakken. Als het goed is 
versterken deze initiatieven elkaar uiteindelijk. De verschillende uitdagingen die er op korte 
en lange termijn zijn, vergen een grote inzet, een breed draagvlak en commitment. Als 
culturele organisaties en instellingen gezamenlijk beschikken over meer slagkracht en dan 
liggen de kansen en mogelijkheden voor het oprapen. Dat was de inzet van deze eerste 
bijeenkomst. Hoe kan de diversiteit binnen culturele organisaties en instellingen worden 
vergroot? Nu zijn veel organisaties geen weerspiegeling van de stad. Vraag en aanbod 
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sluiten niet goed aan bij de superdiverse stad. Wat is daaraan te verbeteren? Hoe kan de 
Haagse community van (jong) professionals met een diverse achtergrond meer empowered 
worden om hun stem te laten horen, zelf plekken te creëren en de status-quo meer uit te 
dagen? Hoe worden besturen en raden van toezicht meer divers? Hoe herkennen alle 
Haagse inwoners zich in het culturele aanbod? De bijeenkomst op 13 juni a.s. werd 
begeleid door Divers Den Haag. PRINS27/in het Koorenhuis neemt deel aan Divers Den 
Haag. In september vindt een tweede bijeenkomst plaats van de initiatiefgroep om samen 
een blik te werpen op uitdagingen, ideeën op te doen en een actieplan te maken voor hoe 
andere medestanders binnen de sector gevonden kunnen worden en daarmee een groter 
en breder draagvlak voor de beweging. Ook wordt bekeken wat voor rol en ondersteuning 
belangrijke stakeholders zoals de gemeente kunnen vervullen/bieden. Wethouder Robert 
van Asten heeft zijn steun toegezegd.  
 
De Divers Den Haag lezing 
12 December 2019 is de eerste Divers Den Haag lezing gehouden. Dit als initiatief vanuit 
het deelnemersberaad. De lezing werd gehouden door Halleh Ghorashi, hoogleraar 
Diversiteit en Integratie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam  met als titel: 
'Democratie en diversiteit: noodzakelijk en spannend' en werd bezocht door 50 mensen. 
Het doel is de Divers Den Haag lezing jaarlijks te houden aan het eind van het jaar. 
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Bijlage deelnemers basis leergang 
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Bij lage deelnemers vervolgleergang 
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Bijlage, overzicht van gesprekken jan – sept 2019 
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