Zorg voor diversiteit

#LGTBQIA+ #BLM #stopracism
#diversity #womensupportingwomen
• In de dagelijkse zorgpraktijk kom je al snel in aanraking met
vraagstukken rondom diversiteit en in sommige gevallen
discriminatie. Wat doe je als een patiënt geen huisarts met een
hoofddoekje wil? Of als een medewerker weigert mannen
alleen te verzorgen?
• Diversiteit, inclusief beleid, discriminatie zijn belangrijke,
actuele maar ook een ‘lastige’ begrippen, zeker voor een
werkgever en al helemaal in de zorg. Iedereen heeft zijn of
haar eigen idee, waarden en normen en ervaringen.
• Bosman & Vos denkt graag mee hoe in jouw organisatie het
diversiteitsbeleid kan worden vormgegeven. Praktisch, helder
en aan de hand van alledaagse voorbeelden. Opgesteld samen
met de medewerkers en cliënten in een open gesprek over
onderliggende waarden.

Definities*

*Bron DikkevanDale https://www.vandale.nl/
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Praktijkvoorbeelden
• Medewerkers sturen een vlog, filmpje,
gesproken fragment in waarin een casus
wordt besproken waarin discriminatie,
racisme of interculturele communicatie een
rol speelt. Het voorbeeld is een situatie die
de betreffende medewerker heeft geraakt.
• Duur fragment ongeveer 2 minuten.

• De casussen worden bekeken door een
groep afgevaardigden/vertegenwoordigers
vanuit de organisatie en Bosman & Vos.
• In samenspraak met de opdrachtgever en
de vertegenwoordigers worden de meest
relevante & representatieve casussen en of
thema’s geselecteerd voor de workshop.

Waarden
verkennen

• Bosman & Vos en de opdrachtgever selecteren
een groep van 6 – 8 vertegenwoordigers en/of
toekomstige ambassadeurs die op basis van de
casussen met elkaar in gesprek gaan en zullen
werken aan de gedragscode. Deze groep is
representatief voor alle medewerkers (op basis
van functie, niveau, achtergrond, aantal
arbeidsjaren, geslacht etc.).
• De groep gaat met elkaar in gesprek onder
onze onafhankelijke begeleiding. Zonder
oordeel, verkennend waarbij de onderliggende
waarden en normen aan bod komen. Wat raakt
medewerkers en waarom? Welke keuzes maakt
men ‘onder druk’? Hoe weegt het gevoel van
medewerkers ten opzichte van de zorgplicht?
Welke waarden komen in het geding en spelen
een rol? Wanneer is iets discriminatie?
Duur van de bijeenkomst ~3 uur

Gedragscode
• Samen stellen we aan de hand van de waarden
en uitkomsten van de workshop een
gedragscode op. We schrijven dit op een zo
inclusief mogelijke manier. In het document
worden vragen beantwoord als: Hoe gaan we
om met een situatie waarin er sprake is van
discrimatie? Hoe voorkomen we microagressie?
Hoe zorgen we dat de medewerkers zich veilig
en gesteund (blijven) voelen?
• Hoe zorgen we voor escalatie in geval van
(vermoeden van) schending?
• Hoe vinden we de balans tussen zorgplicht en
eigen waarden en normen? Welke richtlijnen
volg je als zorgverlener?

Implementatie
• Vertegenwoordigers worden ambassadeurs
van de gedragscode en het beleid. Tijdens
een training worden casussen en
gesprekstechnieken geoefend.
• Hoe ziet dit er in de dagelijkse praktijk uit?
Hoe maken en houden we casussen
bespreekbaar?
• Hoe borgen we de nieuwe gedragsregels?
Laten we dit terugkomen in overleg en
intervisie?
• Hoe zorg je voor een veilige en inclusieve
werkomgeving?
• Hoe houdt je helder waar de grenzen
liggen?
• Is toetsing door onderzoek en
leidinggevende nodig in de praktijk?
Duur van de bijeenkomst ~3 uur

Terugblik & toekomst
• We kijken samen terug na 6 maanden
• Waar staan we? Hoe vergaat het ons nu?
Voelt iedereen zich veilig en gesteund?
Wat kan er beter?
• Zijn er dingen die we nu alsnog anders
gaan doen?
• Hoe kunnen we continue scherp blijven
op de ontwikkelingen?
• Werkt de gedragscode? Wanneer
herijken we?
Duur van de bijeenkomst ~ 2 uur

Team
Sophie Bijloos, partner bij Bosman & Vos
“Discriminatie raakt mij, als filosofe, jurist en
beleidsadviseur in de zorg, maar ook als mens. Daarom
zoek ik graag vanuit de ethische dialoog naar wat
medewerkers raakt en hoe ruimte kan worden gecreëerd
voor het gesprek daarover met respect voor elkaar en
binnen de kaders van goed zorgverlenerschap.”
Lees meer over Sophie
Hanne Veraart, associé bij Bosman & Vos
“Het vraagstuk rondom diversiteit en kansengelijkheid gaat
me aan het hart, vanuit ‘rechtvaardigheid’ maar ook van
mens tot mens. Toch ervaar ik ook elke keer weer hoe lastig
is om helemaal vrij van een oordeel te kijken een diversiteit
goed te verankeren in je organisatie. Vanuit een HR
perspectief vind ik het belangrijk om diversiteit op een
goede manier terug te laten komen in een organisatie, qua
vertegenwoordiging in de medewerkers, maar ook in het
beleid en de cultuur.” Lees meer over Hanne

Investering

• De kosten van het gehele traject zijn 6.000,euro exclusief BTW. Dit bedrag is inclusief
voorbereiding, reistijd, de sessies met
medewerkers en begeleiding bij het
opstellen van de gedragscode.
• Maatwerk is uiteraard mogelijk. Neem
gerust contact op om dit met ons te
bespreken.
Meer weten? www.bosmanvos.nl

