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IC-ring: Waarom? 

Spelers in een context! 



Gezondheidszorg in Be & ECM 

• In het algemeen goed. 

• Aantal uitdagingen: 

• Investering preventie, chronische ziektes, personeel, tijdsdruk 

• Toegankelijkheid zwakkere groepen (health gap) 

 

 

• ECM 

• Minder goed ‘verzorgd’ dan meerderheidsgroepen (EU) 

• Op niveau beleid & zorginstellingen 

• Miniem aandacht: drempels, cultuur-migratiesenstief zorg 

(person-centred) 

 

 

 



 

Trends in de samenleving 

• Superdiversiteit (Vertovec) 

• Toenemende diversiteit van personeel en zorgvragen 

• Toenemende snelheid van verandering 

• Technologisch vooruitgang 

 

• Urbanisatie 

• Socio-economische spanningsvelden 

 

• Organisatie (formele) zorg? 

 

 



 

Reactie mainstream superdiversiteit: 

• Ontkenning 

 

• Beheren 

• Simplificaties, groepsdenken 

• Culturalisatie 

 

• Omarming? 

 



Waarom? 

• Meestal: ethisch, 
juridisch 

• Zakelijk 

• Vaak onderhuids 

• Meerwaarde? 

Meerwaarde: 

Innovatieve organisatie 

Gemotiveerd en ondersteund 

personeel 

Kwalitatief aanbod voor iedereen 

Positieve 
houding 

t.a.v. 
Diversiteit 

Ethische 
waarden 

Een goed 
startpunt voor 
een succesvol 

diversiteitsaanpak 



WAT? 

Interculturaliseren 



Interculturalisering is… 

 

= veranderingsproces in een 
organisatie/bedrijf 

 

Omgaan met/ antwoord op EC-diversiteit 

 

 Ultieme doel = kwaliteitsvolle zorg voor 
ieder individu.   

 

 



6 Fasen in 

interculturaliseringsproces 

Actieplan 

Maken 

 

Uitvoeren 

 

Evalueren 

Diagnose 

Agenderen Verankering 

tijd 



 

Interculturalisering is… 

Afstemming 

• Organisatie (4 
domeinen 
organisatiedrieh
oek) 

•  op superdiverse 
samenleving. 

 

 

Cliënt 

organisatie

-beleid 

personeel
/ 

middelen 

aanbod 



Wanneer 

succesvol? 



1. Weloverwogen keuze 

• Een engagement in tijd en in middelen 

 

• Vraagt een duurzaamheidshouding 

• korte termijn acties: 

• Korte termijn effecten 

• ‘diversiteitsmoeheid’ 



2. Breed platform 

• Draagt het proces 

• Vertegenwoordiging van alle lagen van de 

organisatie (4 domeinen) 

• Beleidsmakers zijn essentieel 

 

• Verandering = weerstand 



3. Communicatie 

• Bij elke stap van het actieplan: 
• Wat, wanneer, wie en hoe? 

 

• Participatie 
• Medewerkers, cliënten 

• Kracht, bron van good practices, ambassadeurs 

 

• Extern: Netwerken  
• Stakeholders 

• Sleutelfiguren (ECM), andere organisaties 



4. Kleine successen vieren 

• Haalbare doelstellingen eerst! 

• Vertering lange termijn proces 



5. Maatwerk 

• Afhankelijk van verschillende factoren: 

• Organisatie cultuur 

• Vraag/nood 

• Middelen 

• Opportuniteiten 

• … 



Centrale rol Hulpverlener 



Investeren 

•  Zorgrelatie in dialoog 

•  Interculturele competenties 
• Vb. Bewustzijn van eigen RK als HV en RK ECM-

patiënt 



IC-comptenties 

• Onlosmakelijk 3hoek 

 

 

 

 

 

 

• Verdiepen reeds aanwezige competenties 

• Verdiepen kwaliteit zorgrelatie 

Kennis 

Houding 
Vaardigheden 



Een weg naar Person 

centred care?  



Persoon gecentreerd zorg (PCC) 

• Paradigma shift: Patiënt  persoon  

• H-vrager: actief deelnemer, partner, in zorgtraject 

• Gedeeld beslissingsproces 

 

• Vraagt ‘anders’ organiseren 
• Niet enkel op visie niveau, maar ook op actieniveau (in 

transitie) 

• Participatie, flexibiliteit, communicatie 

• Zorgrelatie in dialoog, partnership 

 

• Meerwaarde: betere gezondheidsresultaten, 
tevredenheid 

 

 

 



PCC door IC-ering? 

 

 

IC-
ering 

& PCC 

Uitgangspunten 
& waarden 

Acties op 4 
domeinen 

Belang 

• Communicatie 

• Teamwerking, leiderschap, 
ondersteuning 

• Partnership van alle 
actoren 



 

 

 

 

Dank u! 

Vragen? 

 
Saloua Berdai 

 
Saloua.berdai@kdg.be 

 


