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Verslag Terugkombijeenkomst Diversiteit Ouder- en Kindadviseurs 

Op woensdag 15 maart 2017 vond van 09:00- 12:00 de terugkombijeenkomst Diversiteit 
plaats in Huis van de Wijk De Buurtzaak te Amsterdam. Deze bijeenkomst werd 
georganiseerd vanuit de moederorganisaties Sensa Zorg, Swazoom, S-IPI, Sezo, Combiwel 
en Dynamo in samenwerking met Trias Pedagogica, Verwey-Jonker Instituut en KeTJA. Er 
waren deze ochtend ongeveer 60 Ouder- en Kindadviseurs (OKA’s) aanwezig. Na een 
openingsspeech van Esmae Mahdi (namens de verschillende moederorganisaties) volgden 
een lezing over ‘inclusief werken in het OKT’, een interactieve conversatie met de zaal en 
vier verschillende workshops over diversiteitsgevoelig werken. Hierna werd de ochtend 
afgesloten met een gezamenlijke lunch. Dit verslag belicht enkele hoogtepunten van deze 
dag, inclusief enkele resultaten uit de enquête die de OKA’s bij binnenkomst hebben 
ingevuld.   

Inclusief werken in het OKT 

Gezinnen met een migratieachtergrond en laag opleidingsniveau zijn 
oververtegenwoordigd in de zwaardere zorg en worden soms nog onvoldoende bereikt aan 
de ‘voorkant’ van preventie/zorg voor jeugd en gezin. Hoe is het bereik van en de 
aansluiting bij deze gezinnen te vergroten? Prof. Dr. Trees Pels gaf vanuit het Verwey- 
Jonker Instituut een lezing over dit vraagstuk. Daarbij werd er specifiek ingezoomd naar de 
situatie in Amsterdam. Bovendien werd er gekeken naar wat ‘inclusief werken in het OKT’ 
in de context van de transformatie zou kunnen betekenen. Een belangrijk punt dat tijdens 
deze lezing naar voren kwam, was dat de transformatie kansen biedt maar tegelijkertijd 
ook vraagt om handelingsruimte voor de professional en een verbinding met informele 
netwerken rondom jeugd/gezin. Deze lezing (filmopname) zal zeer binnenkort via de 
KeTJA website beschikbaar worden gesteld.  
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Interactie met de zaal 

Aanvullend op de lezing volgde een interactieve uitwisseling met de zaal. Daarbij werd 
zowel gekeken naar diversiteitsgevoeligheid op individueel niveau als teamniveau. 
Allereerst werd er kort stilgestaan bij de vraag; wat werkt al goed? Hierbij werd 
bijvoorbeeld genoemd: diversiteit binnen het team (zodat je elkaars kennis kunt benutten) 
en een laagdrempelige manier van werken (pedagogische spreekuren of aanwezig zijn bij 
spelactiviteiten). Vervolgens werd naar goede voorbeelden gevraagd als het gaat om 
contactlegging met ouders. Daarbij werd genoemd; outreachend werken, huisbezoeken 
doen, cultuursensitief zijn en een open, lerende houding ten overstaan van de ouder. Op 
de vraag ‘wat gaat nog moeilijk en vind je best lastig’, reageerde een OKA dat er soms 
onvoldoende kennis op individueel niveau is over culturele achtergronden, zoals de Indiase 
cultuur. Ondanks dat de wil er is om van elkaar te leren, blijft dit punt soms best lastig.  

 

Om meer in te gaan op het diversiteitsgevoelig werken binnen de teams werd de volgende 
stelling aan de zaal voorgelegd: ‘binnen het OKT staat diversiteitsgevoelig werken hoog op 
de agenda’. In de zaal klonken er wisselende geluiden. Uit meerdere reacties bleek dat dit 
niet hoog op de agenda staat, maar dat het veel meer gaat over de waan van de dag. In 
sommige teams wordt wel kennis benut van elkaar. Daarbij is wel belangrijk dat niet alle 
kennis uitsluitend wordt gehaald/alle casussen met dit onderwerp worden belegd bij de 
collega’s met een migratie-achtergrond of met veel ervaring in werken met culturele 
diversiteit. Tevens werd heel snel duidelijk dat veel OKA’s veel te weinig ruimte voelen om 
überhaupt preventief te kunnen werken. Meerdere OKA’s benoemde dat preventiewerk 
geen speerpunt is binnen de teams en dat het ook vooral lastig is te registreren binnen RIS. 
Er werd dan ook een pleidooi voor preventiewerk gehouden (en hoe RIS hier beter op zou 
kunnen aansluiten). Tot slot werd er kort stil gestaan bij de vraag hoe diversiteitsgevoelig 
werken beter geborgd zou kunnen worden binnen de teams (OKT). Hierop werden de 
volgende suggesties gegeven; deskundigheidsbevordering door het delen van kennis met 
elkaar, het organiseren van themabijeenkomsten vanuit eigen expertise of door ouders uit 
de buurt, een Triple P tip-sheet of een draaiboek over diversiteit en een klankbordgroep 
met ouders vanuit diverse culturen. Enkele voorbeelden vanuit Marjolijn Distelbrink en 
Cecile Winkelman (debatleiders) waren; het aanstellen van ambassadeurs, een werkgroep, 
goede voorbeelden in de werkwijzer, diversiteit in casuïstiekbesprekingen/ lerend werken/ 
basismethodiek en beleid (OKT), een contactpersonenlijst per stadsdeel (sleutelpersonen), 
workshops in het eigen team, het uitwisselen van goede voorbeelden (bijeenkomst), 
coaching van elkaar, een facebook pagina en een WhatsApp-groep.   
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Workshops 

Na de interactieve conversatie met de zaal, was het tijd voor de vier verschillende 
workshops. Deze workshops besloegen alle vier het algemene thema (diversiteit) met elk 
een eigen invalshoek. Zo gaven Wilma Aarts & Esmae Mahdi (S-IPI) een workshop vanuit de 
opvoedmethode ‘Coach je Kind’. Bij deze workshop stond de aansluiting bij het perspectief 
van de vader, moeder en het kind centraal. Er werd veel geoefend. Daarnaast hielden 
Cecile Winkelman (Swazoom) en Marjolijn Distelbrink (Verwey- Jonker Instituut) een 
workshop ‘waardenopvoeding in diversiteit’. Deze ging over thematieken die ouders 
tegenkomen en die te maken hebben met hun positie als migrant; en hoe je daarbij kunt 
ondersteunen. De workshop zoomde o.a. in op de ‘wij-zij thematiek’ en liet OKA’s ook 
reflecteren op hun eigen waarden. Berivan Hama Said (Sezo) gaf een workshop over 
waarden en normen en hoe je samen met ouders kan bouwen aan een gemeenschappelijke 
visie. Bij de vierde workshop, gegeven door Abdellah Mehraz (Trias Pedagogica), stond de 
methodiek opvoeddebatten en het ondersteunen van vaders centraal. Alle vier de 
workshops hadden tot doel om de OKA’s enkele handvatten aan te kunnen bieden in het 
diversiteitsgevoelig werken.    
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Enquête 

Alle aanwezigen is bij binnenkomst gevraagd een enquête in te vullen over 
diversiteitsgevoelig werken. De resultaten zijn verwerkt in een apart verslag (meer 
informatie bij S-IPI). De enquête geeft een eerste indruk voor waar de grootste 
vraagpunten of verbetermogelijkheden rond diversiteitsgevoelig werken liggen, bij deze 
groep OKA’s die al heel ervaren is in outreachend werken, aansluiten en preventie.  

 

 

 

  


