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CULTUURSENSITIEF

 In zorg en welzijn staat de mens centraal. In je

communicatie en werkwijze is het belangrijk om rekening

te houden met de wensen en voorkeur van de persoon die

je helpt ( de persoonsgerichte benadering).

Het kennen en begrijpen van de cultuur van diegene kan je

helpen om je werk nog beter te doen. Met andere

woorden...cultuursensitief werken. 

In haar presentatie gaf Nalan aan hoe Aafje aandacht

schenkt aan Cultuursensitief werken en aan diversiteit.

In de bijlage haar presentatie.

 

 

OVERLEG VAN 18 MEI

Weer een mooie opkomst van in totaal 27 personen. We

hebben het tijdens het overleg gehad over Cultuursensitief

werken. Mirjam Heikens en Nalan Karakus gaven beide een

interessante presentatie. 

IN CONTACT BLIJVEN

We hebben het al eens eerder gehad over het met elkaar in contact blijven via een app. 

Helaas bleek dat het voor de Siilo een vereiste te zijn om voor de verificatie je paspoort te

scannen. Voor de meeste van de NOKC was dit een bezwaar.

Om het laagdrempelig te houden willen we nu kijken of het gebruik van Whatsapp een

uitkomst kan bieden. Uiteraard zullen persoonsgegevens niet gedeeld worden, maar de

appgroep kan gebruikt worden op het moment dat je je collega's uit de wijk een vraag

wilt stellen. Bijv. over het aanbod...

Wil je in de appgroep? 

Mail dan aub je mobiele werknummer naar netwerkoverlegkc@gmail.com
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OVERLEG VAN 18 MEI

DE VERSCHILLENDE CULTUREN IN KRA-CRO

mensen met Nederlandse achtergrond: 24.841

mensen met migratie-achtergrond:        29.625

TOTAAL 54.466

Mirjam Heikens deelde met ons de cijfers over de verschillende culturen woonachtig in

Kralingen-Crooswijk.

Overig niet-westers      6.267 (weinig specifiek)

Marokko                         5.454

Overig Europese Unie  5.372 (weinig specifiek)

Overig westers              3.567 (weinig specifiek)

Suriname                       3.518

Turkije                            3.079

Antillen                          1.247

Kaap-Verdië                  1.121

 TOTAAL                     54.466

*cijfers zijn van januari 2020

Handige websites voor cijfers:

✓https://onderzoek010.nl/

✓https://onderzoek010.nl/jive?cat_open=Beleidsthema%27s/Demografie

CULTUURSENSITIEF WERKEN

Multiculturele dagbesteding Duizendschoon (voor mensen met een indicatie) bij Aafje DNP

Inloop bij Aafje ( Portugese, Turkse, Surinaamse)

Dagbesteding voor mensen met een Turkse/ Portugese/ Antilliaanse achtergrond

Een goed gesprek speciale focus op mensen met een Turkse, Marokaanse of Surinaamse

achtergrond ( is nog in ontwikkeling) 

Ter informatie een aantal voorbeelden van activiteiten/ projecten waar speciaal aandacht besteden

aan een ander cultuur.

https://onderzoek010.nl/
https://onderzoek010.nl/jive?cat_open=Beleidsthema%27s/Demografie

