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Deze visie op diversiteit kadert 
in een traject dat de 11 CAW’s in 
Vlaanderen en Brussel in 2019 
gelopen hebben, met ondersteuning 
van de sectorale stafmedewerker 
diversiteit en het Agentschap 
Inburgering en Integratie. 

De tekst is het resultaat van input 
van de 11 CAW’s en van de CAW 
groep vzw, die getoetst werd aan 
wetenschappelijke literatuur.

Een sectorale visietekst diversiteit 
is een bewuste keuze. Sectoraal, 
omdat we de meerwaarde zien van 
samenwerking in de ontwikkeling 
van een diversiteitsbeleid, in balans 
met voldoende autonomie voor 
concrete acties in de diverse CAW’s. 

En een aparte visietekst diversiteit, 
omdat we het – gezien de context 
waarin we werken – belangrijk 
vinden om hier specifiek op te 
focussen. Hopend dat het op termijn 
een vanzelfsprekend onderdeel 
wordt van een algemene sectorale 
visie.
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1. Diversiteit is...

Diversiteit heeft verschillende betekenissen.  
Wij omschrijven het zo: 

Diversiteit verwijst naar alle aspecten 
waarop mensen van elkaar kunnen 
verschillen, zoals gezondheid, socio-
economische situatie, seksuele 
oriëntatie, taal, gender, huidskleur, 
origine, culturele achtergrond, leeftijd, 
religie, persoonlijkheid,..  
De wisselwerking tussen deze aspecten 
maakt iedere persoon uniek.

Diversiteit is ook context-, plaats- en 
tijdsgebonden. Verschillen tussen 
mensen krijgen maar betekenis in de 
interacties tussen mensen en in de 
maatschappij.

2. Een diversiteitsbeleid is 
fundamenteel

Diversiteit is van alle tijden. Onze samenleving 
is voortdurend in beweging. De focus op 
gelijke rechten en kansen van ieder mens, 
om eraan deel te kunnen nemen, evolueerde 
mee. Verscheidenheid is nu méér en breder 
zichtbaar dan ooit. Hier beter aansluiting bij 
vinden vergt blijvende inspanning. Want, we 
kunnen er niet omheen: diversiteit is een feit! 
Een sectoraal diversiteits-beleid is dan ook een 
vanzelfsprekend en fundamenteel onderdeel van 
goed beleid en krachtig sociaal werk1.

Deze ambitie vertalen we naar visie, die ons 
richting geeft, en doelgerichte acties, die we
daadkrachtig uitvoeren. Zo wordt omgaan met 
diversiteit een vanzelfsprekende evidente
deskundigheid in ons contact met hulpvragers, 
samenwerkingspartners en collega’s.

3. Onze grondhouding en 
handelingsprincipes

We vertrekken vanuit een divers- sensitieve, 
participatieve en actief pluralistische 
basishouding.

We vertalen dit naar vijf handelingsprincipes, 
zoals geformuleerd door Bea Van Robaeys2. 
Deze grondhouding laten we doorwerken in de 
hulpverlening, op de werkvloer, in alle geledingen 
van onze organisaties, op sectorniveau en in 
onze netwerken met samenwerkingspartners.

3.1 DIVERS-SENSITIEF, PARTICIPATIEF  

& ACTIEF PLURALISTISCH

Onze divers-sensitieve grondhouding 
vertrekt vanuit openheid, wederzijds 
respect, menselijkheid en een streven naar 
gelijkwaardigheid. We hebben aandacht voor het 
anders-zijn, maar hangen er geen moreel oordeel 
aan vast en beseffen ook wanneer de verschillen 
niet relevant zijn3. We bevorderen gelijke kansen 
en rechten, zowel binnen onze organisatie als 
in de samenleving. We accepteren geen enkele 
vorm van discriminatie ten opzichte van cliënten,
medewerkers of derden.

1    Zie ook ‘Eindrapport Sociaal Werk Conferentie 2018’ waarin superdiversiteit als één van 
de vijf uitdagingen wordt benoemd voor sociaal werk, naast omgaan met marktwerking, 
vermaatschappelijking, onderbescherming en veiligheid.  
https://www.departementwvg.be/sites/default/files/media/documenten/Eindrapport2.pdf

2   2014, Verbinden vanuit diversiteit. Krachtgericht werken in een context van armoede en 
culturele diversiteit. Leuven. Lannoo Campus 

3   Meetladder diversiteit. Reflectietool voor divers-sensitieve projecten en acties – Brussel. 
Agentschap Inburgering en Integratie, BON, Kenniscentrum WWZ, Welzijn en Wonen. en beok 
vivo p 53  

03

SECTORALE VISIETEKST 
DIVERSITEIT

CAW GROEP

https://www.departementwvg.be/sites/default/files/media/documenten/Eindrapport2.pdf


In alles wat we doen werken we participatief.  
In elke situatie bepalen we de meest aangewezen
vorm van participatie. We betrekken hierbij de 
verschillende stakeholders: cliënten,
hulpverleners, leidinggevenden, staf, bestuur, 
samenwerkingspartners, …

We benaderen de diversiteit in de samenleving 
vanuit een actief pluralistische grondhouding.
Dit betekent dat we als organisatie geen 
levensbeschouwelijk of ideologisch standpunt 
innemen.

De medewerkers van de CAW’s weerspiegelen wel 
de veelheid aan levensbeschouwingen en
ideologieën. Als actief pluralistische organisatie 
verkennen we actief de diversiteit en gaan in
dialoog over de uitdagingen die dit met zich 
meebrengt. We beseffen dat niemand neutraal 
kan zijn. Onze medewerkers zijn zich wel bewust 
van hun eigen referentiekader, en nemen in hun
professioneel handelen steeds een open 
houding aan ten opzichte van verschillende
levensbeschouwelijke en ideologische 
referentiekaders.

3.2 VIJF HANDELINGSPRINCIPES

Een divers-sensitieve grondhouding vertaalt zich 
in vijf handelingsprincipes, waar ook een actief
pluralistische grondhouding onder valt. 
Kenmerkend voor sterk sociaal werk zijn:

1. Een open, respectvolle, nabije en 
uitnodigende basishouding zonder vrees om 
te handelen.

2. Gerichtheid op samenwerking en 
dialoog, waarbij probleemdefiniëring en 
oplossingsstrategieën samen vorm krijgen.

3. Een krachtgerichte kijk op mensen, op 
cliënten en diversiteit. Vertrekkend vanuit 
kansen, competenties en inspanningen van 
mensen en het zoveel mogelijk benutten 
van de talenten.

4. De vaardigheid van verbindende 
communicatie, cultuursensitiviteit en 
krachtgericht omgaan met taaldiversiteit.

5. Een kritische houding ten aanzien van 
de bestaande machtsverschillen in de 
samenleving en binnen onze organisatie.
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4. Onze visie op diversiteit

Vertrekkende vanuit onze divers-sensitieve en 
actief pluralistische grondhouding gaan we ons
diversiteitsbeleid vormgeven. We willen als 
CAW’s de volgende zaken realiseren:

4.1 IEDEREEN MET EEN HULPVRA AG K AN  

BIJ ONS TERECHT

Iedereen met vragen rond welzijn kan bij ons 
terecht. Daarom zetten we voortdurend in op het
verhogen van de toegankelijkheid van ons 
aanbod. We werken drempels weg voor mensen
die de weg naar het CAW niet vinden, of 
waarvoor de hulpverlening onvoldoende aansluit 
bij hun behoeften.

Er kunnen verschillende barrières voor 
kwaliteitsvolle hulpverlening bestaan, zoals taal,
mobiliteit, … Ook anderstalige, laag taalvaardige, 
dove, slechthorende, anders mobiele, …
cliënten kunnen bij het CAW terecht. We maken 
maximaal gebruik van de beschikbare
instrumenten en gaan actief op zoek naar 
nieuwe mogelijkheden om kwaliteitsvolle
hulpverlening te garanderen.

Mensen die we niet bereiken en die zich in een 
kwetsbare situatie bevinden gaan we proactief
opzoeken. Waar nodig zetten we in op 
categoriale werkvormen, bijvoorbeeld voor 
bepaalde doelgroepen. En dit zolang het nodig is 
voor de betrokken personen.

4.2 VERBINDING IN DE SAMENLEVING

We willen ingebed zijn in de samenleving  
en voeling houden met kansengroepen.  
We doen dit door samenwerking met een 
uitgebreid en divers netwerk van partners. 
We valoriseren daarbij ook de rol van 
brugfiguren. Vanuit hun ervaring kunnen zij de 
brug bouwen tussen het CAW en verschillende 
gemeenschappen.
Verder is cliëntparticipatie essentieel om 
kwaliteitsvolle hulp te kunnen aanbieden.  
We zetten daarom de deskundigheid van  
(ex-)cliënten actief in.

4.3 EEN VERSCHEIDENHEID A AN MEDEWERKERS  

DIE DE SAMENLEVING WEERSPIEGELT

Diversiteit bij onze medewerkers is een 
meerwaarde voor kwaliteitsvolle hulpverlening. 
We willen dat onze medewerkers de diversiteit in 
de samenleving weerspiegelen: bij vrijwilligers,
stagiairs, basismedewerkers, middenkader, 
directie en raad van bestuur. Daarvoor 
ontwikkelen en implementeren we nieuwe 
manieren van werving en selectie. We werken 
drempels weg en hebben aandacht voor 
uitsluitingsmechanismen, zonder aan de 
kwaliteit van de hulpverlening te
raken.

We benutten het aanwezige talent op de 
werkvloer optimaal. We zijn ervan overtuigd dat
investeren in competenties m.b.t diversiteit 
de kwaliteit van de werking verhoogt. We 
zetten actief in op het versterken van deze 
competenties op de werkvloer en creëren 
groeikansen voor iedereen.

We dragen zorg voor ons personeel in al zijn 
verscheidenheid. We streven ernaar dat elke
medewerker zich goed en aanvaard voelt op de 
werkvloer, en dat er geen drempels of
uitsluitingsmechanismen aanwezig zijn die het 
potentieel of de groei van medewerkers
belemmert. De CAW’s zijn gekend als een goede 
werkgever en medewerkers zijn trots bij het CAW
te werken.
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