
Aansluiten
Er is nog genoeg werk aan de winkel. Het is een proces 
van de lange adem, van volhouden en doorgaan. Daarom 
wil Divers Den Haag nog meer organisaties laten 
aansluiten; dat is nodig. Ook uw organisatie is meer dan 
welkom! 

In het vooruitzicht - We gaan verbreden, andere 
sectoren betrekken, en meer aansluiting zoeken met 
jongeren. We gaan versterken, meer dragende krachten 
binnen organisaties aanspreken. We willen de dialoog 
bevorderen tussen en binnen organisaties, en van 
organisaties met de buitenwereld. Daarmee verzamelen 
we meer kennis, is het mogelijk die te verdiepen en te 
actualiseren. Behalve deze inhoudelijke verdieping, 
streven we ook naar verdieping bínnen organisaties door 
nog meer specifieke afdelingen te bereiken.

Meer  
informatie en 
bijblijven
 
Wilt u nog meer weten over Divers Den Haag?  
Kijk op onze website, en volg ons op Twitter.

We trekken samen op!

http://www.diversdenhaag.nl
info@diversdenhaag.nl



Wat is
Divers Den Haag is een ‘beweging’, een netwerk 
van actieve mensen binnen Haagse organisaties, 
van samenwerkingsverbanden. Deelnemers zijn 
medewerkers en vrijwilligers van organisaties die 
actief zijn in belangenbehartiging, maatschappelijke 
dienstverlening, sport, welzijn, zorg, onderwijs en bij 
de overheid.

Hun ideaal: in de superdiverse stad Den Haag voelen 
alle burgers zich herkend en erkend en hebben de rol 
die bij haar of hem past. 
Om dit ideaal te verwezenlijken, trekken zij op 
basis van gezamenlijke doelen en ambities, samen 
op. Zo werken zij sinds 2009 aan interculturele, 
moderne organisaties die in verbinding staan met de 
veranderende stad Den Haag.

Waarom
Organisaties, hun medewerkers en vrijwilligers, 
hebben te maken met indringende veranderingen, die 
invloed hebben op hun visie, hun manier van werken 
en hun kijk op de stad.

Veel veranderingen - De stad Den Haag verandert in 
hoog tempo. Vijftig procent van de Hagenaars heeft 
een andere culturele achtergrond dan de Nederlandse. 

In de veranderende samenleving bovendien is de 
eigen wereld en het eigen belang van mensen steeds 
meer op de voorgrond komen te staan. De houding 
ten opzichte van instellingen en professionals wordt 
steeds kritischer. 
Er zijn nieuwe organisatiestructuren ontstaan. De 
situatie van naast elkaar staande organisaties die als 
ketenpartners samenwerken, wordt meer en meer 
verleden tijd. Nieuwe vormen van samenwerking en 
integratie worden zichtbaar op stedelijk niveau en in 
stadsdelen en wijken. Medewerkers van verschillende 
organisaties vormen teams. 
Ook de rol en verantwoordelijkheid van de gemeente 
Den Haag is veranderd.

Daarom Divers Den Haag - Om aansluiting bij de 
veranderende stad en samenleving te houden, om 
die te (blijven) begrijpen, is het nodig om met elkaar 
op te trekken. Zo is het mogelijk te onderzoeken en 
te ontdekken hoe de organisaties moeten en kunnen 
veranderen. 

Hoe
Samen optrekken - In Divers Den Haag trekken 
medewerkers en vrijwilligers van organisaties samen 
op om van elkaar te leren. Sommigen zijn elkaar 
bekend. Maar ook organisaties en mensen die elkaar 
misschien nooit zouden zijn tegengekomen, leren 
elkaar hier kennen en werken samen. Tot ieders 
voordeel! Zij ondersteunen elkaar en delen ervaringen, 

kennis en deskundigheid, vooral op het gebied van 
cultuursensitiviteit. Daarbij maken ze maximaal 
gebruik van wat er al is. Bestaande kennis wordt open 
en beschikbaar gemaakt voor ieder die dat nodig heeft. 
En bestaande ondersteuningsstructuren worden 
aangesproken.

Kennisuitwisseling binnen organisaties - Verandering 
vraagt leiderschap, visie en voorbeeldgedrag. Daarom 
schetsen eindverantwoordelijken van de deelnemende 
organisaties het perspectief en trekken de kar. In het 
besef dat professionals (medewerkers en vrijwilligers) 
samen met cliënten en studenten wérkelijk laten zien 
wat het verschil is. Deze eindverantwoordelijken en 
professionals zijn dan ook sterk betrokken. En binnen 
organisaties zelf wordt proactieve kennisuitwisseling 
tussen professionals gestimuleerd.

Met resultaat 
Samen optrekken binnen Divers Den Haag, het van 
elkaar leren en ervaringen delen blijkt effectief. Er zijn 
voldoende redenen om aan te sluiten en binnen dit 
samenwerkingsverband actief te worden!

Organisaties bereiken steeds meer cliënten met diverse 
achtergronden, diensten zijn meer toegesneden op 
de diversiteit aan mensen. Steeds meer medewerkers 
met diverse achtergronden vinden werk binnen deze 
organisaties. 

Kennis en deskundigheid op het gebied van 
cultuursensitiviteit groeien. Diversiteit is steeds vaker 
onderdeel van het beleid. Binnen organisaties groeit 
het bewustzijn dat het noodzakelijk is om op alle 
niveaus de aansluiting te krijgen en te houden bij de 
steeds veranderende stad. 

Activiteiten
U komt Divers Den Haag op verschillende manieren 
tegen. 

Bijeenkomsten en ontmoetingen - Er zijn regelmatig 
bijeenkomsten rond een thema. Sprekers laten daarin 
hun licht schijnen over het onderwerp. En met een 
lunch en soms muziek is het een mooie gelegenheid 
om nieuwe kennis en ideeën op te doen, ervaringen 
uit te wisselen en mensen te ontmoeten die u niet 
vanzelfsprekend tegen zou komen.

Leergang diversiteit & cultuursensitiviteit – In deze 
interactieve lessenreeks – een samenwerking met de 
Haagse Hogeschool - verbinden we kennis met de 
praktijk van alledag. Met vrijwilligers en professionals 
in de zorg en welzijn verkennen we vraagstukken en 
dilemma’s uit de praktijk. Dit vanuit het perspectief 
van de superdiverse samenleving. Thema’s die aan bod 
komen: balanceren tussen gelijkheid en verschil; zin en 
onzin van cultuur; ethiek: regels, principes of zorg? 


