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Erfgoed zonder drempels

- Ken je realiteit

- Aan de slag

- Iedereen mee

- Verankering 

in 13 tips!



DEEL 1 Ken je realiteit



Tip 1
Duidelijkheid bij spreken over diversiteit

Aan welke woorden denken jullie bij diversiteit?

➢Kies je begrippen bewust

➢Probeer de begrippen scherp te krijgen voor je 
organisatie.



Tip 2
Breng je organisatie in kaart

Wie heeft al een diversiteitsbeleid?

➢Maak een nulmeting

➢quick scan – full scan

➢Gebruik daarbij de vier P’s

personeel, publiek, programma, partners







Tip 3
Breng je omgeving in kaart

Hoeveel procent van de inwoners in Deerlijk 
heeft een niet-Belgische nationaliteit in 2022?

- 1,5%

- 2,1%

- 6,9%

- 13,4%

Hoeveel procent van de inwoners in Deerlijk 
heeft een niet-Belgische nationaliteit in 2022?

- 1,5%

- 2,1%

- 6,9%

- 13,4%



Tip 3
Breng je omgeving in kaart

➢Bekijk de lokale cijfers: 
https://provincies.incijfers.be/

➢Ga op zoek naar de verhalen achter de cijfers

➢Pas intersectioneel denken toe

https://provincies.incijfers.be/


Tip 4
Sterk samenwerken

Met wie zou je nog graag samenwerken?

➢Differentieer: delen van kennis, ervaringen, 
strategisch samenwerken, enz

➢Maak een overzicht van strategische partners
➢NT2, OKAN

➢Sociale kaart



https://www.desocialekaart.be/

https://www.desocialekaart.be/


DEEL 2 Aan de slag



Tip 5
Wees aandachtig voor drempels

Welke drempels tot cultuurparticipatie ken je?

➢Denk aan de 9 B’s
Bereikbaarheid Betrouwbaarheid

Beschikbaarheid Bekendheid

Betaalbaarheid Begripvol

Bruikbaarheid Betreedbaarheid

Begrijpbaarheid 



Tip 6
Duidelijk communiceren

Hoe duidelijk vind je deze tekst?

Het Huis van de Europese Geschiedenis nodigt u in aanloop naar de 
Internationale Dag van de Mensenrechten en in samenwerking met de 
literatuurprijs van de Europese Unie uit voor een intieme, historische en literaire 
reis door de ogen en met de stem van drie Europese schrijvers. Zij zullen u 
begeleiden op de tentoonstelling in het museum en het een en ander vertellen 
over de bijdrage die literatuur kan leveren aan de verdediging van 
mensenrechten, en over de belangrijke rol die literatuur door de geschiedenis 
heen heeft gespeeld bij de bescherming van de vrijheid van meningsuiting. Er is 
een beperkt aantal plaatsen beschikbaar: 20 per rondleiding. Datum is 7 
december 2022 van 18u30 tot 20u30. In het Huis van de Europese Geschiedenis. 



Tip 6
Duidelijk communiceren

Luister naar drie Europese schrijvers over mensenrechten

Wat?
Tijdens een rondleiding in het museum vertellen drie Europese schrijvers over de 
betekenis van literatuur voor mensenrechten. Ze onderzoeken wat literatuur heeft 
betekend voor de bescherming van de vrijheid van meningsuiting in het verleden.

Datum en uur: 
7 december 2022, van 18u30 tot 20u30
Locatie: 
Het Huis van de Europese Geschiedenis (Belliardstraat 135, 1000 Brussel)
Hoe bereik ik het museum? 

Prijs: gratis

Deelnemen: schrijf je snel in via ria@ep.europa.eu

mailto:historia@ep.europa.eu


Tip 6
Duidelijk communiceren

➢10 tips voor duidelijke schriftelijke taal
➢Bv. Gebruik korte actieve zinnen

➢10 tips voor duidelijke mondelinge taal
➢Bv. Moedig aan om Nederlands te spreken

➢Schrijf/spreek op niveau B1



Europees Referentiekader – B1

Gebruiker kan:

• de belangrijkste punten begrijpen over 
concrete onderwerpen

• eenvoudig schrijven over vertrouwde/ 
persoonlijke onderwerpen

• ervaringen en gebeurtenissen beschrijven 

• een mening kort verklaren



Tip 7
Respectvol communiceren

Welke gevoelige woorden zou jij vermijden?

➢Integreer inclusief taal- en beeldgebruik

woord Vervang door

gehandicapte persoon met een 
beperking/handicap

zigeuner woonwagenbewoner

blank wit

verschillende rassen het menselijke ras



Tip 7
Respectvol communiceren

Gebruik een WOK



Tip 8
een divers personeelsbeleid

Hoe snel beoordelen we een kandidaat tijdens een 
interview?

A. 30 sec tot 2,5 min

B. 2,5 tot 5 min

C. 5 tot 10 min

D. 10 tot 20 min

A. 30 sec tot 2,5 min

B. 2,5 tot 5 min

C. 5 tot 10 min

D. 10 tot 20 min



Tip 8
een divers personeelsbeleid

➢Ga aan de slag met netwerken, inclusieve 
vacatures en sollicitaties

➢Vermijd bias tijdens sollicitatieprocedures

➢Organiseer taaloefenkansen voor vrijwilligers

➢Zorg voor omkadering van vrijwilligers



Tip 9
Maak van je activiteit een taaloefenkans

Hoe vaak zie je anderstalige nieuwkomers op je 
activiteiten?

➢Zorg voor een warm onthaal van deelnemers

➢Laat de oefenkansen aansluiten bij de interesses

➢Pas je taalniveau aan

➢Gebruik taaliconen



https://www.integratie-
inburgering.be/nl/taaliconen

https://www.integratie-inburgering.be/nl/taaliconen


DEEL 3 Iedereen mee



Tip 10
Werk aan een draagvlak in je organisatie

Een raadsel …

➢Bewust worden van referentiekaders
➢https://www.onderhuids.nl/test-jezelf/

➢Aan de slag met een werkgroep

➢Onderneem actie

https://www.onderhuids.nl/test-jezelf/


Tip 11
Betrek gemeenschappen bij je werking

Wat is voor jou participatie?

➢Kies voor partners: win-win!

➢Kies voor een participatief proces



DEEL 4 Verankeren



Tip 12
een visie die werkt in de praktijk

Wie heeft een visie/missie waarin aandacht is 
voor meerstemmigheid/diversiteit?

➢Ontwikkel een visie als houvast
➢Waar sta je voor?

➢Wat betekenen begrippen?

➢Wat betekent inclusie voor je organisatie?

➢Is de visie helder voor je buurvrouw?



Tip 13
Concretiseer met doelstellingen en 
een actieplan
Wie heeft doelstellingen omtrent diversiteit in 
het beleidsplan?

➢Maak duidelijke doelstellingen

➢Integreer in het geheel

➢Met aandacht voor de 9 B’s

➢Activiteiten op korte en lange termijn



Op de hoogte blijven?

Abonneer je op onze wekelijkse nieuwsbrief!

http://faro.be/nieuwsbrief


Katrijn D'hamers
Adviseur participatie | diversiteit
katrijn.dhamers@faro.be
T 02 213 10 76

Op de hoogte blijven?
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