Bijeenkomst Stedelijke Alliantie Cultuursensitieve
zorg voor Hagenaars met een beperking
14 november 2011

Lydia Hogeling (VTV) presenteert het eerste uitgewerkte interculturalisatieplan 2012 - 2014 binnen de Stedelijke Alliantie

MOOI
WDC Moerwijk, Aagje Dekenlaan 51 DEN HAAG
Tijd
12.15 – 13.00
13.00 – 13.15
13.20 – 14.10

14.15 – 14.35
14.40 – 15.05
15.10 – 15.45
15.50 – 16.00
16.00 – 16.30

Programma
Inloop en ontvangst met lunch
Welkom en opening door Willem de Gooyer
Tussentijdse presentaties vanuit Quick Win 1
• Voortgang van de samenwerking met Nador, Marokko
• Vanuit OOOM
Pauze
Presentatie van uitgebreid interculturalisatieplan Stichting VTV
In gesprek over het plan van VTV
Afsluiting
Hapje en drankje

Opening
Edwin Graafland opent deze bijeenkomst met
een hartelijk welkom aan iedereen. Willem de
Gooijer moet zich verontschuldigen omdat hij
een afspraak heeft met de staatssecretaris
over het VN verdrag over inclusie.
De boodschap is en blijft dat in de Stedelijke
Alliantie gestreefd wordt naar praten mét
i.p.v. óver cliënten. De opkomst van vandaag
is weliswaar niet zo groot als de vorige maar
er is ook vandaag weer een interessant
programma.

Er is een presentatie van de resultaten van de
Quick Win nummer 1 vanuit OOOM en een
voortgangsrapportage over het project van
verschillende Haagse organisaties en de stad
Den Haag met de stad Nador in Noord
Marokko.
Na de pauze zal Lydia Hogeling als eerste het
interculturalisatieplan presenteren voor VTV
2012-2014.

Presentatie resultaten Quick Win
1
Martin Lustgraaf werkt als ondersteuner van
OOOM en verzorgt de presentatie aan de
hand van een “mind map” . De opdracht voor
OOOM was een betere communicatie te
realiseren tussen hulpverleners en migranten

ouders met een gehandicapt kind. In de
praktijk blijken er nogal eens misverstanden te
ontstaan die een culturele component
hebben.
Om hier iets aan te doen is contact nodig van
mens tot mens. Het middel dat daarvoor
bedacht is zijn de multiloog tafels. Hierbij
vindt een gesprek plaats vanuit diverse
invalshoeken. De oorsprong van dit idee ligt
bij het MCI van MOOI en een klas van de
Compaan. Er ontstaat een gesprek tussen
leerkrachten en moeders met de vraag hoe
verstaan we elkaar? Een voorbeeld is een
simpel antwoordstrookje om mee te doen aan
een activiteit. Zo’n strookje is een simpel niet
zwaarwegend middel om een beeld te krijgen
van het aantal deelnemers. Voor de migranten
gezinnen is het echter een zeer zwaarwegend
iets. Het strookje wordt door de hele familie
gelezen en besproken wat daar de bedoeling
van kan zijn. Degene die het strookje terug
verwacht binnen een paar dagen krijgt niets.
De gedachte vat dan post dat de migranten
niet geïnteresseerd zijn maar niets is minder
waar. Alleen weten we het niet van elkaar.
Om het doel van het antwoordstrookje te
bereiken is een telefoontje veel effectiever, zo
simpel kan het zijn.

Door de multiloog tafel bij een ZMOK school
bleek Sofia (tolk) een belangrijke rol te spelen
bij het krijgen van vertrouwen, hier is de term
” een Sofia factor” uit voortgekomen, dit is
een soort ambassadeur die als tolk maar
vooral als intermediair kan dienen.

Studenten van de Haagse Hogeschool hebben
een 5 stappenplan ontwikkeld met de vraag
hoe om te gaan met Marokkaanse ouders? Dit
heeft geresulteerd in een richtlijn voor
interculturele gespreksvoering.
OOOM is een project gestart met de multiloog
tafels, natuurlijk is de dialoog daar een
onderdeel van maar dit gaat net iets verder.
De ontmoeting is het belangrijkst, verder is
alles wat gezegd wordt waar en waardevol. Er
is op vier plekken een multiloog tafel
gehouden, de ervaringen van de tafels worden
weer meegenomen naar de volgende. Geleerd
is dat luisteren meer is dan uitleg geven.
Vertrouwen moet gewonnen worden. Als er
eenmaal vertrouwen is dan volgt volledige
overgave en dat is anders dan bij Nederlandse
ouders die graag nog meedenken en beslissen
samen met de hulpverleners. Door over deze
verschillen te praten ontstaat meer begrip en
kan de communicatie beter verlopen en
verdwijnen vooroordelen.

Uit de ervaringen van de multiloogtafels heeft
OOOM een digitale toolkit ontwikkeld met een
handleiding voor gespreksleiders met tips over
de praktische organisatie en onderwerpkeuze
voor de multiloogtafel. Het traject van de
multiloogtafels in instellingen is niet alleen
actief maar vooral ook proactief en werkt erg
goed.
Een vraag is of deze methode ook toegankelijk
is voor gewone scholen, ook daar kan het zeer
nuttig zijn om elkaar beter te begrijpen.
OOOM heeft zich tot nog toe alleen gericht op
de hulpverlening samen met MOOI maar het
is zeker de moeite waard eens verder te
kijken. Het hangt ervan af of de scholen
interesse hebben en de power op de juiste
plek zit.
Is MOOI nu eindverantwoordelijk of OOOM?
OOOM is een eigen entiteit maar MOOI vraagt
zich wel af of zij hier niet meer
kunnen/moeten. Jan Booij geeft aan dat dit
een bottomm up traject is maar het moet nu
wel ingekaderd worden binnen de

organisatie.

Tineke van Werven vraagt hoe je zo’n
bijeenkomst organiseert, hoe komt de agenda
tot stand? Desiree Pardon antwoordt dat de
agenda ontstaat door te vragen naar
praktijkvoorbeelden van de deelnemers als die
er niet zijn dan heeft de gespreksleider altijd
wel voorbeelden van cases elders.

Naast de evaluatie direct na de gesprekken
zou er een vorm van monitoring en
effectmeting moeten plaats vinden om het
goed overdraagbaar te maken.
OOOM geeft daarop aan dat het een
groeimodel is, de ontwikkeling gaat door en
daarmee zal het product beter worden.

Er wordt nog nagedacht over een train de
trainer traject.

Edwin Graafland dankt Martin en OOOM voor
deze rapportage van quick win 1.

Nicole Menke vraagt naar de feedback op de
methode. Na ieder gesprek vindt een
evaluatie plaats en die is tot nu toe altijd
positief geweest. Soms is achteraf goed aan te
geven waar iets veranderd is in beleid op
grond van de gesprekken. De multiloog heeft
effecten op mensen, micro niveau, dit moet
uiteindelijk wel leiden tot bijstelling van beleid
voor de hele organisatie. Piet Valkenburg
waarschuwt voor het gevaar van te
persoonlijke betrokkenheid. Bij vertrek van
deze persoon is ook het effect en de kennis
weg.

Voortgang van de samenwerking
met Nador, Marokko
Rachid Hmoumou geeft een beeld van de
voortgang van het project en wil met name
aandacht geven aan de inhoud van de
training.

Voor daartoe overgegaan kan worden wordt
even in het kort verteld wat de historie is van
het project en de doelstelling. Nicole geeft aan
dat vanuit een convenant met de gemeente
Den Haag tussen Nador en MEE ZHN een
uitwisselingstraject is gestart met als doel een
win-win situatie te creëren. De kennis van de
cultuur en hoe men tegen mensen met een
beperking in Marokko aankijkt en welke
consequenties dat heeft voor de mensen met
een beperking in Den Haag. Daarnaast kennis
en kunde brengen naar Marokko m.b.t. de
zorg voor mensen met een beperking. Er
hebben over en weer werkbezoeken plaats
gevonden die zeer verhelderend hebben
gewerkt. De schaamte cultuur m.b.t.
gehandicapten is in Marokko zelf met grote
sprongen veranderd mede onder invloed van
de koning van Marokko, Mohamed VI. Bij de in
Nederland wonende Marokkanen met een
gehandicapt kind is de schaamte nog groot. In
Marokko is de zorg voor gehandicapten nog
erg sober en ontoereikend. Er zijn inmiddels
veel samenwerkingspartners in het project
t.w.; ’s Heerenloo, SteinmetzIde Compaan,
Hogeschool InHolland en het ROC Mondriaan
met stagiaires. De stagiaires van het ROC
moeten met de cultuurkennis die zij opdoen in
Nador beter geïnformeerd aan de slag kunnen
bij één van de Haagse instellingen voor
mensen met een beperking.

MEE-ZHN heeft een cursus ontwikkeld
moeders trainen moeders. De inhoud van de
cursus is mede bepaald door via een enquête
in Marokko te vragen wat men wil leren.
Train de trainer
Voortgang
November 2011

MEE ZHN wil graag in het kader van
het Marokko project zijn expertise
overdragen aan ouders van
gehandicapte kinderen. Hiervoor
heeft MEE ZHN een ‘train de trainer’
programma ontwikkeld om ouders
van gehandicapte kinderen te
ondersteunen. Op deze wijze kan het
gezin ontlast worden.
Daarnaast om deze ondersteuning ook
aan te wenden om de Marokkaanse
gehandicapte in Den Haag beter te
laten participeren in de samenleving
Doel van de training
Het doel van de training: Het
bewerkstelligen van veranderingen in
de ervarings- en kennisbasis van de
ouder gericht op verbetering van het
contact met het gehandicapte kind
waardoor er een betere interactie
ontstaat met de omgeving.
Inhoud train de trainer programma
De training is ontstaan vanuit vragen
die veel ouders in Nador hebben over
de omgang met hun gehandicapte
kind. Hoe gaat men in Nederland om
met handicaps en hoe kan de kennis
die aanwezig is in Nederland bij
zorginstellingen overgedragen worden
naar Marokko?
Samenwerking met Hogeschool
INHolland

Tijdens een werkbezoek aan Nador
van consulenten van MEE ZHN hebben
ouders aangegeven wat ze graag
willen leren in de training. Hier heeft
MEE ZHN zijn onderwerpen voor de
training op uitgekozen en daar
literatuur en professionele
onderbouwing bij gezocht. MEE ZHN
heeft de samenwerking met
Hogeschool INholland gezocht met de
vraag of zij de training didactisch
willen schrijven.
Train de trainer
Bijeenkomst 1
Introductie
Kennismaking
Achterliggende gedachte van de
training
Uitleg bijeenkomst 1
Wat is een handicap?
Vragenronde
Informeel contact tussen ouders
Fase 1: Theorieverstrekking
Interactieve kennismaking door
middel van spelvorm
Theoretische kennis van verschillende
Handicap: oorsprong + kenmerken
Theorie ondersteunen doormiddel van
Beeldmateriaal / materialen
Theorie t.a.v. communicatie:
rollenspel, film gesprekstechnieken
etc.
Bijeenkomst 2 Aan de slag
Introductie
Samenvatting bijeenkomst 1
Uitleg bijeenkomst 2
Verhalen van ouders
Vragenronde
Pauze
Wat betekent het om een kind met
een handicap te hebben.
Informeel contact tussen ouders

Fase 2: Aan de slag, empowerment
Positieve voorbeelden van ouders van
kinderen met een gehandicapt kind:
beeldmateriaal
Aansluiten op de verhalen van ouders:
begrip en erkenning
Gesprekstechnieken
Vastleggen van belangrijkste
speerpunten in verhalen van ouders
Speerpunten gebruiken voor het
starten van acceptatie proces
Bijeenkomst 3 Opvoeder en kind
Introductie
Samenvatting bijeenkomst 2
Uitleg bijeenkomst 3
Basis van opvoeden
Communicatie met uw gehandicapte
kind(-eren)
Pauze
Vaders en opvoeding
Vragenronde
Informeel contact tussen ouders
Fase 3: Opvoeder en kind
Rol (houding) van de ouder
Toelichten belangrijkheid rol van
vader
Inzicht in het gedrag
Gebruik van hulpmiddelen
Theorie t.a.v. communicatie, hechting,

spiegeling (voorbeeld gedrag).
Ondersteund met video materialen

Bijeenkomst 6
Introductie
Korte herhaling van bijeenkomst 5
Pauze
Evaluatie van alle bijeenkomsten
Feestelijke afsluiting

Bijeenkomst 4
Introductie
Samenvatting bijeenkomst 3
Uitleg programma van bijeenkomst 4
Voeding
Pauze
Verzorging & kleding
Vragenronde
Informeel contact tussen ouders
onderling
Fase 4: De sociale kant van verzorging
Theorie gezonde voeding
Voeding aanpassen op handicap
Aangepast servies / hulpmiddelen
Aanpassen eetsituatie op het kind
Theorie verzorging en voeding
Aanpassen van kleding en zorg
Hulpmiddelen
Bijeenkomst 5
Introductie
Samenvatting bijeenkomst 5
Uitleg programma van bijeenkomst 6
Samen spelen met uw kind
Vragenronde
Pauze
Gehandicapte kind laten spelen met
andere kinderen
Informeel contact tussen ouders
onderling
Fase 5: Contact en spel met je kind
Theorie t.a.v. spel en ontwikkeling
Ondersteund met (beeld)materialen
Theorie: hoe leg je contact met
kinderen
Theorie: belang van contact met
leeftijdsgenoten/ kinderen /
gelijkgestemden
Spelvormen: individueel en
gezamenlijk

Fase 6: Evaluatie en Feest
Het kind met de beperking staat
centraal.
Hoe is het gegaan?
Verbeterpunten!
Evaluatieformulier ontwikkelen?
Na deze interessante voortgangsrapportage is
er een pauze.

Pauze
Presentatie van uitgebreid
interculturalisatieplan Stichting
VTV door Lydia Hogeling
Er is een beleidsdag gehouden onder
begeleiding van Jan Booij en Els Ruys om het
interculturalisatie proces in kaart te brengen
voor VTV en van daaruit een beleid/werkplan
te maken voor een periode van drie jaar 20122014.
Voor de resultaten zie de power point
presentatie die als bijlage wordt meegestuurd.

Naar aanleiding van de presentatie:
Edwin Graafland is onder de indruk van de het
plan, een goed voorbeeld voor de anderen.
Piet Valkenburg vraag in hoeverre is de OR, de
CR en de Raad van bestuur of toezicht
betrokken bij dit plan. Lydia geeft aan dat de
CR wel een plek heeft gekregen maar eerlijk
gezegd de OR nog niet. De OR is niet alleen
voor VTV Den Haag maar is een centrale OR
voor alle drie de regio’s. De Raad van bestuur
van VTV is dezelfde als van MEE, VTV maakt
gebruik van alle ondersteunende diensten van
MEE en zal zeker in gesprek gaan met b.v.
personeelszaken over het interculturaliseren
van de HRM instrumenten.
Waarom is ervoor gekozen om het onderwerp
te verbijzonderen? In de praktijk blijkt dat het
niet vanzelf gaat, voorheen was dat wel de
gedachte, we staan voor iedereen open maar
dat is niet genoeg. Daarom wordt het voor
een bepaalde periode verbijzonderd.
Het werken met streefcijfers kan helpen om
de organisatie scherp te maken of te houden
als het aankomt op het gebruiken van
methodes die niet voor alle groepen werken
zoals bij de werving en selectie maar ook bij
het werven van cliënten. Het houdt de
organisatie actief.
De herkenning zit in de werving van
vrijwilligers, het kost erg veel moeite om
allochtone ouders, familie e.d. te betrekken bij
het vrijwilligerswerk. SGK heeft erg veel
allochtone gehandicapte kinderen als
sporters, ouders zijn wel geïnteresseerd in hun
eigen kind maar zijn moeilijk te bewegen om
iets voor de club te doen. Ditzelfde geldt bij
VTV. De manier waarop HOF werkt geeft
onvoldoende resultaat vandaar het idee om
met HOF op een andere manier afspraken te
maken en dat kan mogelijk ook effect hebben
op andere vragende partijen. Het idee van

voor wat hoort wat kan misschien iets doen
zoals bij veel sportclubs gebruikelijk is.
Het betrekken van de cliëntenraad bij het
interculturaliseren van een organisatie is
noodzakelijk. Jan Booij maakt de aanwezigen
attent op het LOC zeggenschap in zorg als
club waar veel materiaal te halen is over dit
onderwerp. www.loc.nl
Churchillaan 11 – Utrecht,
postbus 700 -3500AS Utrecht –
tel: 030-2843201
Hiermee wordt deze middag afgesloten met
dank voor de gastvrijheid van WDC Moerwijk
van MOOI. Dit was de laatste Stedelijke
Alliantie voor dit jaar, bij de uitnodiging is een
planning opgenomen voor komend jaar, graag
deze overnemen in de nieuwe agenda’s met
de afspraak om voor de Alliantie
bijeenkomsten ten minste drie cliënten of
medewerkers mee te nemen liefst met een
andere culturele achtergrond.
Jan Booij geeft aan dat voor het komend jaar
rekening gehouden moet worden met een
afstemmings moment met wethouder
Baldewsingh en tevens samen te kijken naar
de toekomst.
Beneden is nog een drankje en een bitterbal.

Bijlage: presentielijst
Powerpoint presentatie VTV

Alvast voor in de agenda’s!
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