
De samenleving verandert, ook de welzijns-, woon- en zorgsector. 
Diversiteit is het nieuwe normaal. Steeds meer deelnemers en zorg-
behoevenden zijn van vreemde origine, net zoals het personeel dat voor  
de begeleiding en de zorg instaat. Steeds meer organisaties stellen zich  
de vraag hoe ze met die toenemende diversiteit moeten omgaan. 

Verschillen tussen mensen zijn waardevol. Mensen in hokjes steken of 
herleiden tot hun cultuur, doet afbreuk aan wie ze zijn. Diversiteit dwingt 
ons om na te denken over gelijkenissen en verschillen, over vooroordelen en 
sociale rechtvaardigheid, over discriminatie en participatie, over privileges 
en het loslaten ervan. Diversiteit zet ons aan om actief te luisteren naar de 
andere, om meningen naast elkaar te laten bestaan, om ruimte te bieden 
aan nuancering en gelijkwaardigheid. 

Dit cahier laat u kennismaken met enkele organisaties en projecten die  
de drempels en uitsluitingsmechanismen in zorg en welzijn tegengaan.  
Het zijn telkens initiatieven die werken aan de inclusie van etnisch-culturele 
minderheden, mensen in armoede, met een andere geaardheid, een 
beperking, of een combinatie daarvan. Deze good practices zijn een bron 
van inspiratie om de eigen praktijk te toetsen.

Diversiteit maakt van Brussel een laboratorium voor vernieuwing. Leren 
omgaan met diversiteit is een maatschappelijke uitdaging om hindernissen, 
discriminaties en ongelijke machtsverhoudingen actief weg te werken.  
Daar wil het Kenniscentrum WWZ zich voor inzetten, samen met u.

CAHIER 11
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Diversiteit in de Brusselse 
zorg- en welzijnssector
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•  Overname van de tekst is toegestaan, mits bronvermelding.
•  Gebruik van foto’s kan, mits toestemming en vergoeding.
•  Dit cahier past in een langlopende reeks. 

Meer info over abonnement en bestellingen op 
www.kenniscentrum.be/cahiers
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Met dank aan alle geïnterviewden 
voor hun bijdrage aan dit cahier.

Met steun van

• zet zich in voor een beter welzijn, vernieuwende 
woonvormen en toegankelijke zorg voor alle 
Brusselaars, met extra aandacht voor kwets-
bare bewoners. Het vrijwilligerswerk krijgt 
hierin een bijzondere plaats.

• bouwt expertise op en stelt die ter beschikking 
van het werkveld en het beleid, stimuleert 
innovatie en projectontwikkeling, ondersteunt 
welzijnswerkers, initiatiefnemers en zorgvoor-
zieningen en investeert in de uitbouw van een 
toekomstgericht beleid. 

• werkt steeds samen met en in opdracht van 
organisaties.

• stimuleert verbinding tussen doelgroepen 
en werkvormen, tussen sectoren en beleids-
domeinen, tussen Welzijn, Wonen en Zorg. 

 www.kenniscentrumwwz.be
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