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Tegen-

woordig heeft de tweede term echter een
andere connotatie gekregen. 'Diversiteit' is
nu nadrukkelijk gekoppeld aan maatschappelijke ongelijkheid, opgevat als een complex samenspel van overeenkomsten en
verschillen, dat zich zowel op als tussen
biologische, psychische, sociale en culturele dimensies afspeelt. Bovendien impliceert
'diversiteit' de politieke wil onrechtvaardige maatschappelijke ongelijkheden op te

tischehulpverlening(FHV).Intentiewasde hulpverlening beteraf te stemmenop eengroepdie tot dan
toetenonrechtewasbegrepenengenormeerd
volgens
eenmannelijkstramien:vrouwen.FHV creëerdeeen
vrijplaats waar de taal en subcultuurvan de onderdrukten zichongehinderdkon ontwikkelen.Emancipatiewashet strevenen voor dewerkrelatiegoldhet
paroolvan gelijkwaardigheid.
Verderprobeerdemen
de ongelijkheidbinnen de gezondheidszorg
tegente
gaanmetpatiëntenvoorlichting,de
aanmoediging
van

heffen. Dit vereist het erkennen van ver-

zelfhulpen de inzetvan ervaringsdeskundigheid.

schillen zonder deze te verabsoluteren of te
hiërarchiseren.

Hieruitis eenbreedscalaaananalyses
enmethodieken
voortgekomen,
die thanseenuniekebron vaninzich-

f1

tenvormenin hetomgaan
metbio-psycho-socio-culturelev~rsch!llen
(Jaco~s,
2001;MensVerhulst,
1991,

~

2001;Nlcolal,1992;Schilder,1999).

1
1:

Voor de reguliere hulpverlening bracht FHV een
onaangenaam
en min of meeronbegrijpelijkbericht.
Zeclaimdeeenverschilin eensectordie er - net wals
de restvan de samenleving- eenegalitaireideologie

i

wantin deNederlandse
hulpverlening
hadden
enheb-

~j

j

i

en universalistische denkstijl op na hield. Egalitair,

t

benmensen
bij ziekteengebrek
formeel
rechtopgelij-
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ke (in de zin van dezelfde) behandeling ongeacht hun

schept ruimte voor hulpverlening aan vrouwen en

biologische, psychische of maatschappelijke hoeda-

mannen door naast herkenning ook erkenning als

nigheid. Verschil in toegankelijkheid van voorzienin-

werkzaam principe te accepteren en daarmee sekse-

gen wordt formeel dan ook niet geaccepteerd. Ook

heterogene werkrelaties te legitimeren (100 en Van

probeert men voor iedereen eenzelfde kwaliteit van

der Vlugt, 1994).Zwarte, migranten en vluchtelingen-

zorg te garanderen, tegenwoordig in de vorm van

vrouwenhulp transformeert de vrouwenhulpverlening

gestandaardiseerdeprocedures.Universalistisch,want

tot een aanbod wat geschikt is voor vrouwen van aller-

de ziekte- en gezondheidskennis en -interventies

lei kleur, taal en herkomst, met aandacht voor inter-

beschouwt men als geldig en toepasbaar voor beide

ne verschillen in generaties, migratiegeschiedenis,

seksen.

opleidingsniveau en religie. Empowerment in de zin
van maatschappelijkezelfversterking is hier de belangrijkste kwaliteit (Boedjarath 1993,1994;Fienieg,1998).

Van sekseverschilnaar diversiteit

Constante
in deFHVis hetstreven
dehulpverlening
toegankelijker en doeltreffender te maken voor mar-

FHV stelde dat in de praktijk van dit gelijkheidsden-

ginale groepen en via de hulpverlening ook hun psy-

ken 'het mannelijke' meestal als de (impliciete) norm
fungeert, waardoor men 'het andere'(vrouwelijke) ver-

chische en maatschappelijke weerbaarheid te
vergroten. De missie van de FHV laat zich - nog steeds

onachtzaamt.

- typerenals het interveniërenin de bestaande

Zij organiseerdezich op het sekseverschil,beriep zich

machtsverhoudingen ten gunste van de minder mach-

op een speciaal vermogen tot inleving in 'de' vrouwe-

tige(n), maar er wordt inmiddels genuanceerder

lijke cliënt, haar leven en hulpbehoeften en kapitali-

gedacht over welke groepen er macht respectievelijk

seerde zo op de overeenkomsten tussen vrouwen.

vrijheid tekort komen.

Terwille van de maatschappelijke aanvaardbaarheid

Onder de noemer 'diversiteit' richt men zich op de

opereerde men onder de noemer vrouwenhulpverle-

groepen die op basis van hun herkenbare fysieke ken-

ning.

merken maatschappelijkeposities en identiteiten krij-

Geleidelijk werd echter een homogeniseringsparadox

gen toegeschreven,met name de groepen die zich van

voelbaar: om namens alle vrouwen te kunnen spreken

de standaardmens (Van Houten, 1999)onderscheiden

moest de vrouwenhulpverlening interne verschillen,

qua sekse,huidskleur, leeftijd, taal en seksuelevoor-

bijvoorbeeld tussen hetero-, homo- en biseksueelgeoriënteerde vrouwen negerenen bagatelliseren- en kon

keur. De ontwikkeling m de richting van aandachtvoor
'diversiteit' is gesteunddoor de theoretischeverdieping

ze zelf evenmin wrg op maat leveren.Bovendiengroei-

van vrouwenstudies in dezelfde richting. Over de

de het besef dat ook mannen hadden te lijden onder

inzichten die hieruit voortkomen, gaat onderstaand

hun genderrol en een hulpverlening die daar geenoog

bericht. Eerst wordt het begrip diversiteit en de relatie

voor heeft (Mens-Verhulst, 1997a,1997b).

tot ziekte en gezondheid uiteengezet. Dan volgt het

Inmiddels omvat FHV naast vrouwenhulpverlening

diversiteitsprincipe en de concretisering daarvan in de

ook mannenhulpverlening, seksespecifiekehulpverle-

praktijk van de FHV:

ning en hulp aan zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwen.<l) Mannenhulpverlening

ontwikkelt

manspecifieke hulpverlening met seksehomogene

Diversiteit

complex

en dynamisch

opgevat

werkrelaties en een aanpak die beter aansluit bij wat
veel mannen als bejegeningprefereren,wals een inter-

Het begrip diversiteit komt veel voor in de organisa-

ventie in cursusvorm, gevraagd worden naar wat ze

tieliteratuur en heeft daar connotaties met gelijke kan-

denken in plaats van wat ze voelen en niet buitenge-

sen, positieve actie en tegengaan van discriminatie,

sloten worden vanwege agressie (EIst, 1999; 100,

met name in geval van verschillen in ras/etniciteit en

Geurts en BeIen, 1999).Seksespecifiekehulpverlening

sekse/gender(Nkomo en Cox, 1997).
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In vrouwenstudiesen etnischestudiesgebruiktmen
het begrip diversiteit ook veelvuldig,maar dan op
postmodernistische
wijzeverfijnd.Datwil zeggendat

Constructie van 'de Ander'

gender
enetniciteitsverschillen
- maarookverschil-

endaarmee
'deAnder'.Dieanderisdegene
die(meest-

Ienin seksueleoriëntatie,leeftijd, klasseen gezond-

heid- wordenopgevat
alsgelaagd
enendynamisch.

al waarneembaar)
afwijkt vandemensendiehetvoor
hetzeggen
hebben
-degeprivilegieerden
-endiedaar-

Zewordenuiteengelegdin lagen;bij voorkeureenbiologische,psychische,socialeen culturele (symbolischeen talige)laag.Zo wordt zichtbaardat'vrouwen

om uitgeslotenwordtvan allerleimachtsmiddelen
en
(voor)rechten- waarondersomsookvolwaardigburgerschap.
Dieanderkanzijn eenvrouw,eenzwartper-

man','zwart en wit,(2)'homo en hetero','oud en jong',

soon of een bejaarde, maar is zelden een witte man

'zieken gezond'categorieënzijn die corresponderen
metlichamelijkekenmerken,maatschappelijke
positietoewijzingen,collectievebetekenis-gevingenen
individueleidentiteitsconstructiesdie elkaarconstitueren.

tenzijhomoseksueel
of meteenlichamelijkehandicap.
'De ander'ziet zich geconfronteerdmet eennegatievebeeldvorming,
tengevolge
vandeneigingvangeprivilegieerden om degenendie niet op hen lijken
(bijvoorbeeldin uiterlijk, opleiding,geloof,land van

-

Bovendienworden de gebruikelijke tweedelingen niet

herkomst of seksueleoriëntatie) als lager en minder-

dualistischgezien(zwartof wit, oud of jong,homoof

waardigte beschouwen- qua lichaamskracht,intel-

hetero,ziekof gezond),maarveeleeralspolenvaneen
continuüm waaropvelepositiesmogelijk zijn. Met
behulpvan die continuawordt het mogelijk allerlei
'kruispunten'te onderscheiden.
Dankzijdit 'caleidoscopischdenken'(zieW.ekker,
dit nummer) worden
zowelbiologischealssocialeverschillengenuanceerder voorgestelden ook minder onveranderlijkingeschatdan voorheen.
Tevensworden de bio-psycho-socio-culturelever-

lectuelevermogens,zelfbeheersingenzovoorts.'De
ander'krijgt debewijslastvanhettegendeelnaarzich
toegeschoven.
Die is echtermoeilijk te leveren,want
geprivilegieerden
zienhun (dichotome)schemàsvan
watnormaalengoedis enhun stereotiepen
lieverniet
in dewar gebracht.Uitzonderingenop hun verwachtingen negerenof pathologiséren
zelieverdan dat ze
het realiteitsgehaltevan hun verwachtingenonderzoeken- endoorhun relatiefmachtigepositiekunnen

schillendynamischgedacht:
derelevantie
vanver-

zezichzoopstellen.
Zoblijft'deander'ookin hetdomi-

schillenkan overde tijd variëren.Gender,etniciteit,
homoseksualiteit
of ziektezijn bijvoorbeeldte begrijpenalsietswatmenvandagtot dag'doet',vorm geeft

nantevertoogonzichtbaarof marginaalen worden
niet alleen sekse,maar ook klasse-,generationele,
gezondheids-en etnischetegenstellingenin stand

of'leeft' in plaats van 'heeft' .Deze verschillen hebben

gehouden.

eenmaatschappelijke
én individuelehistorie.

Tengevolgevaninternalisatie-,identificatie-ensocia-

Verschillen
j

Cultureleensocialeuitsluitingproducerenverschillen

en overeenkomsten

worden

beschouwd

als

constructies,
tot standgebrachtin sociaal-culturele,
professionele
enindividueleprocessen
vanarticulatie.
Het subjectwordt meervoudiggesitueerd.Identiteit

lisatieprocessen

weerspiegelen

maatschappelijke

in-

en uitsluitingsprocessen
zich echterook in intrapsychischeprocessen.
Datwil zeggendat iedermensuit
dehem of haaraangereikte
maatschappelijke
articu-

,

verschijnt
alseenimmervoortschrijdend
proces
van

latiesendedaaraan
gekoppelde
waarderingen
een

,

subject-wordingwaarbijzowellichaamalstaalbelang-

selectiemaakt die z/hij als'eigen'beschouwten dat

rijke voertuigenzijn (Aertsen Saharso,1994;Beusekamp, 1998;Mens-Verhulst,1997b;Phoenix,1998,
1999;Richters,1997;Wekker,dit nummer).(3)

z/hij zichaandehandvandebeschikbare
socialecategorieënpositioneert,('inschrijft'), gedraagtenwaar-

4

deert.Wiezichbijvoorbeeld
als~an ingedeeld
weet,
heeftte makenmet mannelijkheidscoderingen
en
moet 'vrouwelijke' gedragingen of gevoelens onderdrukken als hij sociaal respectwil oogstenen zijn zelfrespect niet in gevaar wil brengen. Ieder mens draagt

~
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ke (in de zin van dezelfde) behandeling ongeachthun

schept ruimte voor hulpverlening aan vrouwen en

biologische, psychische of maatschappelijke hoeda-

mannen door naast herkenning ook erkenning als

nigheid. Verschil in toegankelijkheid van voorzienin-

werkzaam principe te accepteren en daarmee sekse-

gen wordt formeel dan ook niet geaccepteerd. Ook

heterogene werkrelaties te legitimeren (100 en Van

probeert men voor iedereen eenzelfde kwaliteit van

der Vlugt, 1994).Zwarte, migranten en vluchtelingen-

zorg te garanderen, tegenwoordig in de vorm van

vrouwenhulp transformeert de vrouwenhulpverlening

gestandaardiseerdeprocedures.Universalistisch,want

tot een aanbod wat geschikt is voor vrouwen van aller-

de ziekte- en gezondheidskennis en -interventies

lei kleur, taal en herkomst, met aandacht voor inter-

beschouwt men als geldig en toepasbaar voor beide

ne verschillen in generaties, migratiegeschiedenis,
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opleidingsniveau en religie. Empowerment in de zin
van maatschappelijkezelfversterkingis hier de belangrijkste kwaliteit (Boedjarath 1993,1994;Fienieg,1998).

Van sekseverschilnaar diver~iteit

Constante
in deFHVis hetstreven
dehulpverlening
toegankelijker en doeltreffender te maken voor mar-

FHV stelde dat in de praktijk van dit gelijkheidsden-

ginale groepen en via de hulpverlening ook hun psy-

ken 'het mannelijke' meestal als de (impliciete) norm
fungeert, waardoor men 'het andere'(vrouwelijke) ver-

chische en maatschappelijke weerbaarheid te
vergroten. De missie van de FHV laat zich - nog steeds

onachtzaamt.

- typerenals het interveniërenin de bestaande

Zij organiseerdezich op het sekseverschil,beriep zich

machtsverhoudingen ten gunste van de minder mach-

op een speciaal vermogen tot inleving in 'de' vrouwe-

tige(n), maar er wordt inmiddels genuanceerder

lijke cliënt, haar leven en hulpbehoeften en kapitali-

gedacht over welke groepen er macht respectievelijk

seerde zo op de overeenkomsten tussen vrouwen.

vrijheid tekort komen.

Terwille van de maatschappelijke aanvaardbaarheid

Onder de noemer 'diversiteit' richt men zich op de

opereerde men onder de noemer vrouwenhulpverle-

groepen die op basis van hun herkenbare fysieke ken-

ning.

merken maatschappelijkeposities en identiteiten krij-

Geleidelijk werd echter een homogeniseringsparadox

gen toegeschreven,met name de groepen die zich van

voelbaar: om namens alle vrouwen te kunnen spreken

de standaardmens (Van Houten, 1999)onderscheiden

moest de vrouwenhulpverlening interne verschillen,

qua sekse,huidskleur, leeftijd, taal en seksuelevoor-

bijvoorbeeld tussen hetero-, homo- en biseksueelgeoriënteerde vrouwen negerenen bagatelliseren- en kon

keur.De ontwikkeling ~ de richting van aandachtvoor
'diversiteit' is gesteunddoor de theoretischeverdieping

ze zelf evenmin zorg op maat leveren.Bovendiengroei-

van vrouwenstudies in dezelfde richting. Over de

de het besef dat ook mannen hadden te lijden onder

inzichten die hieruit voortkomen, gaat onderstaand

hun genderrol en een hulpverlening die daar geen oog

bericht. Eerst wordt het begrip diversiteit en de relatie

voor heeft (Mens-VerhuIst, 1997a,1997b).

tot ziekte en gezondheid uiteengezet. Dan volgt het

Inmiddels omvat FHV naast vrouwenhulpverlening

diversiteitsprincipe en de concretisering daarvan in de

ook mannenhulpverlening, seksespecifiekehulpverle-

praktijk van de FH\':

ning en hulp aan zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwen:1) Mannenhulpverlening

ontwikkelt

manspecifieke hulpverlening met seksehomogene

Diversiteit

complex

en dynamisch

opgevat

werkrelaties en een aanpak die beter aansluit bij wat
veel mannen als bejegeningprefereren,zoalseen inter-

Het begrip diversiteit komt veel voor in de organisa-

ventie in cursusvorm, gevraagd worden naar wat ze

tieliteratuur en heeft daar connotaties met gelijke kan-

denken in plaats van wat ze voelen en niet buitenge-

sen, positieve actie en tegengaan van discriminatie,

sloten worden vanwege agressie (EIst, 1999; 100,

met name in geval van verschillen in ras/etniciteit en

Geurts en BeIen, 1999).Seksespecifiekehulpverlening

sekse/gender(Nkomo en Cox, 1997).
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daardoor in zichzelf ook een of meer 'anderen' mee,in

door het zwijgen zich ook in die situatie kan voortzet-

de zin van buitengesloten of afgesplitstedelen, en ont-

ten en de kans op adequate hulp vermindert. Tegelij-

wikkelt strategieën om daarmee om te gaan. Ook ons

kertijd heeft z/hij relatief weinig hulpbronnen om uit

lichaam is onderdeel van die dynamiek en vervult

te putten omdat de sociale positie van 'de ander' dik-

daarin een betekende en betekenende rol.

wijls gepaard gaat met armoede en baanloosheid,

In- en uitsluiting voltrekt zich dus in alle lagen: wat

maatschappelijk isolement en een zwakkerechtsposi-

er wel en niet bij iemands identiteit hoort, wie er wel

tie ('tweederangs burgerschap'). De gedachteis dat de

en niet aan de gezondheidsnorm voldoen, aan de

onbalans tussen draaglast en draagkracht tot gezond-

arbeidsmarkt mogen deelnemen,respectverdienen of

heidsklachten leidt en dat een diversiteitsblind hulp-

recht hebben op bepaaldevoorzieningen. Overheid en

verleningssysteem deel uit kan maken van de

managers doen eraan mee met hun doelgroepenbeleid; hulpverlenenden met hun probleemdefinities; en

draaglast.
De grotere kwetsbaarheidvan 'de ander' kan vanuit het

cliënten, wanneer ze in hun verhalen over zichzelf en

cognitief-gedragsmatig paradigma worden gepreci-

hun gezondheidskiachten bepaalde sociale en cultu-

seerd met noties van aangeleerdehopeloosheid en/of

rele identificaties opnemen en andere verwerpen. Dit

hulpeloosheid.Het psychodynamischparadigma voegt

gebeurt bewust, maar vaak ook onbewust. Onbewust

hier de notie van de geïnternaliseerdeonderdrukking

gebeurt het met name in het gedachteloosdeelnemen

aan toe: door de verinnerlijking en aanvaarding van

aan het dominante taalgebruik en daarmee het beves-

de vooroordelen uit de dominante cultuur ontstaan

tigen van dominante culturele betekenisgevingen;bijvoorbeeld wanneer men woorden als etniciteit of

zelthaat,teruggetrokkenheid, minderwaardigheidsgevoelens, berusting, het gevoel van isolement, angst

gender gebruikt om 'de ander' aan te duiden en de

voor geweld, machteloosheid gemengd met dank-

eigengeprivilegieerdepositionering als wit en/of man-

baarheid omdat men desalniettemin mag bestaan

nelijk en/of gezond buiten beschouwing laat.

(Pheterson, 1982). Vanuit het biologisch paradigma
kunnen lichamelijke (onder andereneurofysiologische
en immunologische) kwetsbaarhedenworden belicht,

Diversiteit

en ongezondheid

die samenhangen met permanente stress, angst en

Voor hypotheses over het verband tussen uitsluiting

dergelijke.
De samenhang van deze factoren met gezondheids-

en gezondheidwordt - impliciet - uit alle gangbarepsy-

klachten laat zich denken met behulp van de circulai-

chologische paradigma's geput.

re causaliteit van het systeemparadigma. Daarmee

'De ander' heeft volgens het stress-coping paradigma

wordt duidelijk hoe iedere factor zowel oorzaak als

te maken met specifieke stressoren als sociopolitieke

gevolg kan zijn van een andere factor en dit op den

onrechtvaardigheden, negatieve beeldvorming, dis-

duur, door een ononderbroken wisselwerking, kan lei-

criminatie en psychisch,fysiek en/of seksueelgeweld,

den tot een cyclus van klachtenontwikkeling en mar-

die bovendien vaak lang aanhouden. Het repertoire

ginalisering. Het gaat hier evenwel niet om een

aan handelingsstrategieën is bovendien weinig geva-

deterministische cyclus.Door deel te hebbenaan situ-

rieerd en flexibel doordat het socialisatieprocesvan 'de

aties en momenten van privilegiering zijn ook ande-

ander' vaak eenzijdig is ten gevolgevan de morele en

re uitkomsten, wals herstel en integratie,mogelijk.Veel

praktische beperkingen die er (vanuit de geprivile-

werkende moeders ervaren bijvoorbeeld dat het deel-

gieerdewereld of onder invloed van dominante opvat-nemen
tingen)

aan zijn

aan twee werelden weliswaar een dubbele

opgelegd en waardoor men

belasting oplevert van soms moeilijk te verenigen

bijvoorbeeld vooral leert (ver)zwijgen, verhullen, aan-

eisen, maar ook een uitgebreider repertoire aan over-

passen en indirect reageren, vermijden en sussen.

levingsstrategieën en hulpbronnen. Ook de positieve

Bovendien worden dergelijke 'overlevingsstrategieën'

cognitieve en emotionele bemiddeling vanuit de naas-

dikwijls niet door de hulpverlening onderkend, waar-

te omgeving kan een heilzame invloed uitoefenen.
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Het diversiteitsprincipe

J

Vrouwenuit zwarteculturenen de sociaal-economischelagereklassegetuigenbijvoorbeelddikwijls met
grotewaarderingvandestrijdbaarheiddie zevanhun

J

moedershebben geleerd. Lichamelijke vitaliteit kan

tionistische opvatting van diversiteit is het niet alleen

eveneensvoorkomen dat zich een negatieve spiraal

mogelijk meerdere maatschappelijke verschillen tege-

ontwikkelt.

lijk te denken, maar ook nuancesen verschuivingen in

Ziekmakendewisselwerkingen kunnen zich overigens

verschillen en overeenkomsten te conceptualiseren.

Met de gelaagde,
continue,dynamischeen construc-

ookvoordoenin gevalvan eengeprivilegieerde
posi-

Dit is eenbelangrijk theoretisch hulpmiddel voor een

tie. Immers, de voorwaarden waaronder men erbij

hulpverleningsbeweging die zowel in haar normen als

maghoren, kunnen op zich ziekmakend zijn, zoals in

praktijken ruimte wil scheppenvoor 'anderen'en zich

geval van stoer gedrag (roken, drinken, gevaarlijke

tegelijkertijd ten doel stelt de maatschappelijke posi-

sporten) of het permanent moeten overpresteren.

tie van die anderen te verbeteren, bij voorkeur via

Daarnaast is er de stress van het mogelijk geheel of

empowerment. In de eersteplaats kan hiermee de con-

gedeeltelijk prestigeverlies. Kwetsbaarheid vloeit in

text waarin eenbepaaldecliënt( engroep) leeft, worden

dezesituatie voort uit een illusie van controle, gebrek

ontrafeld als een samenspel van onderdrukkende en

aanemotionele copingstrategieën en geïnternaliseerdedominantie. Het laatste maakt dat men - als gevolg

privilegiërende processenin uiteenlopendedimensies,
zoals het ondervinden respectievelijk uitoefenen van

van verinnerlijking en aanvaarding van vooroorde-

fysiek, seksueel en/of psychisch geweld en discrimi-

len tegen'anderen' - gevoelensvan meerderwaardig-

natie of negativiteit, naast culturele, sociale,economi-

heid, normaliteit en zelfingenomenheid koestert, de

sche en/of juridische marginalisering. In de tweede

werkelijkheidontkententegelijkertijdlijdt onderprojectie,angst,schuldgevoelens
en vervreemding.Een

plaatsis het mogelijk zo te preciserenhoebepaalde...
overeenkomsten
en verschillenzijn of wordengearti- ~

dergelijke'onmacht'wordt bijvoorbeeld(ook) toegeschrevenaandadersvan geweld.Problemen- tenzij
van duidelijk biologischeoorsprong- worden dus

culeerden geperformeerd,
door welkesocialeen cul- '. "'~
turele actoren,vanuit welkebelangenen met welke'
middelen- niet alleenin de samenlevingalsgeheelof

begrepen
alshetvastlopenvan(dewisselwerkingtus-

in eengemeenschap,
maarook in hethulpverlenings-

\

sen)eenof meer'vitale'processenin de biologische,
psychische,socialeen culturele sfeerwaardoorde
voortgaande
zelfconstructiein interactiemet de bui-

I

tenwereldstagneert.

Feministische
hulpverleningbiedtletterlijk enfiguurlijk de ruimte voor het onderzoekenvan de eigenen
deopgelegde
zelfdefinitiesen het lerenomgaanmet
spanningen
en tegenstrijdigheden
verbondenaande
lichamelijke,psychische,maatschappelijke
en talige
in- en uitsluitingen.Voorhet begrijpenvan de mengelingvanonmacht,verlangens,
ambivalentie,
woede,

systeem.
'Diversiteit'verwijst echterniet alleennaareentheoretisch hulpmiddel maar ook naar een handelingsprincipe. Uitgangspunt is dat verschillen even
waardevolen interessantkunnen zijn als overeenkomsten.Hetprincipegaatdusverderdan'erkenning
vanmaatschappelijke
verschillen'.
Hetimpliceertaandachtvoór maatschappelijke
verschillenen overeenkomstenen die aandachtmoetpositief zijn. Daarmee
is niet alleende intentietot overstijgingvande oppositie gelijkheid- verschilverwoord,maarook tot ver-

kracht en verzet is echter geen'groot verhaal' (meer)

mijding van het negatieve oordeel dat deze oppositie

beschikbaar.Het verhaal moet per persoon en collec-

doorgaans aankleeft (Mens- Verhulst 1997b).

~

\

t

I

!

t

tief opnieuw worden ge(re )construeerd waarbij uit-In

de rest van dit artikel beschrijf ik, hoe dit uitgangs-

eenlopende en tegenstrijdige perspectieven kunnen

punt in de praktijk van de FHV vorm krijgt. Daarbij

worden ingezet (Benjamin, 1995;Goldner, 1997;Schil-

gaat het om diversiteit in brede zin, dus ook andere

der,1999).

combinatiesdangenderenetniciteit.Voorhetorganisatievraagstuk dat hiermee gepaard gaat, verwijs ik
naar Deug (dit nummer).

~

r
r
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Diversiteit als praktijk in de FHV

Het 'weefsel'vanovereenkomsten
en verschillen
Voor het aandacht besteden aan zowel maatschappe-

De praktijken

van de FHV zijn (nog) niet onderzocht

met objectiverende

methoden.

Daarom is dit bericht

lijke overeenkomsten

als verschillen,

zoals de andere

aanbeveling luidt, kent de FHV een vernuftig weefsel

samengesteld op basis van zelfrapportages van Neder-

van setting, werkrelatie, werkvoorschriften

landse FHV' ers in de ambulante hulpverlening,

Veel aanbod wordt georganiseerd in groepen of instel-

soms

en themàs.

geregistreerd door derden}4) Ik heb geabstraheerd van

lingen die specifieke kruispunten

de hulpverleningsverhalen

teit, seksuele oriëntatie of leeftijd articuleren

cifieke maatschappelijk

over de hantering van sperelevi1nte verschillen en breng

hier vooral de gemeenschappelijke

kenmerken

naar

voren. Dit levert een ideaal-typisch,

maar wel zo dui-

bij voorbaat een homogenisering
de maatschappelijke

doorbreken

dan nog enkele kanttekeningen

mogelijkheden

is met name de wijze waarop individuele
ve processen van in- en uitsluiting

en collectie-

aan elkaar worden

van een eventueel soci~ement,

ruimte geschapen voor gezame~e
overeenkomsten

:xploratie

van de

in sociale positie, socialisatie en pro-

blematiek. Een soortgelijke homogenisering
stand gebracht in de koppeling

probeert tegen te gaan.

zijn

voor herkeQ1!!98 gecreëerd en is een

verbonden en de manier waarop men hiërarchisering
in de werkrelatie

in

posities van cliënten die zich aan-

van maatschappelijke

verschillen

en zo al

bewerkstelligen

melden. Hiermee wordt een begin gemaakt met het

delijk mogelijk plaatje op (waar ik in een postscriptum
bij plaats). Interessant

van gender, etnici-

wordt tot

van hulpvragende(n)

aan hulpverlenende(n), waardoor de professional een
specifieke

sociaal-culturele

positie

deelt met de cliënt

Het positief waarderen van verschillen

en deze ook ervaringsdeskundigheid heeft te bieden.

De aanbevelingverschillen positief te waarderenbete-

Zo' n matching op basis van een gemeenschappelijk

kent niet dat het 'anders zijn' in de FHV wordt

verschil kan tweeërlei functie hebben:ofhet betreffen-

verheerlijkt, maar dat men oog heeft voor maat-

de verschil (bijvoorbeeld man- of migrant-zijn) is het

schappelijke verschillen en hun invloed op de proble-

centrale probleem ofhet vormt de onmisbare context

matiek, zorgbehoefte en zorgbeleving van cliënten en

voor het begrijpen en aanvattenvan andereproblemen

dat men bereid is hieruit de consequentieste trekken

(zoals agressie of echtscheiding). Essentieelis overi-

voor methoden, inrichting en doelen van de hulpver-

gens dat het uiteindelijk oordeel over de matching bij

lening. Daarvoor is het niet voldoende naar cliënten te
luisteren - hoe belangrijk dat op zich ook is. Er moet

de!1J;divid~elecliënt ligt. Dezemoet zich op basis van
q;lfident~e
bij een groep ofhulpverlenende kun-

ook expliciet navraag worden gedaan naar zaken die

n"ènaansluiten

in het alledaagse leven in meer of mindere mate als

nistratieve medewerk(st)ers of professionals opge-

'buiten de orde' worden beschouwd,zoals discrimina-

legde classificatie. Alleen dan is al min of meer op

- en

niet op basis van een door admi-

tie, geweldservaringen of ongeoorloofde verlangens.

voorhand verzekerddat de hulpvragende een'op maat'

Daarmee wordt voorkomen dat de hulpverlening op

gesneden ruimte voor zelfverkenning en -construc-

haar beurt deelneemt aan het grote (ver)zwijgen. In

tie aantreft.

dit verband is het ook belangrijk dat de kracht van

Voor de verschillen in sociaal-culturele positionering

hulpvragenden wordt onderkend en benoemd: bij-

die na zo'n eerstehomogenisering nog resteren,geldt

voorbeeld in de manier waarop ze zich tegen onge-

het voorschrift dat er bewust mee moet worden omge-

wenste uit-of insluiting hebben verzet, de strategieën

gaan en wel op meerdere manieren. In geval van een

waarmee ze hebben overleefd (ook al zijn die inmid-

groepssetting dient men er voor te zorgen dat er van

deIsmisschien disfunctioneel geworden) en de kracht

een herkenbare subcategorie van 'anderen'tenminste

die schuilgaatachter het stellen van eenhulpvraag. Het

twee leden aanwezig zijn; dat is het zogenoemdeArk

ontdekken en aanspreken van deze kracht vormt het

van Noach-principe (Boedjarath, 1994).Daardoor kan

beginvaneenproces
vanempowerment.

het- althansin theorie- nietvoorkomen
daterin een
groep voor overleefsters van seksueelgeweld slechts
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eenzwarteen/oflesbische
vrouw
zit of in een
groep
slechtseenmoeder.
In depraktijk
zijnlesbische
natuur-

Hetaangeven
kan,
zoals
heilzaam
zijn van
voorovereenkomsten
de'andere'cliënt,
door
degezegd,
moge-

r

lijk niet alle verschillen op voorhand zichtbaarof
bekend.
Eenander belangrijk voorschrift is dat resterende

lijkhedendie datbiedtvoorherkenning,
vermindering
van isolementen voorbeeldwerking.Valkuilen zijn
echteroveridentificatieen projectie waardoorver-

i

machtsverschillen,zowel in groeps- als dyadische set-schillen
ting,dienen te worden gethematiseerd en inhoudelijk

;

;

i

i

r

:

i
:

.I

besproken.De thematisering is de verantwoordelijk-of

ten onrechtezouden worden verwaarloosd.Bij

het signaleren van verschillen, bijvoorbeeld in gender
seksueleoriëntatie, is het daarentegenweer zaak te

heidvan de professionals.
Zij dienendat op zo'n

wakenvooreenschadelijke
vergroting
vanafstand
en

manierte doendat er niet alleeneenverbindingkan
wordengelegdvan individueleproblemenen kracht
naarmaatschappelijke
verhoudingen,
maardatdaarbijookuiteenlopende
perspectieven
aandeordekunnenkomen.Eenthemakan op overeenkomsten
en/of
verschillen
inhakenentijdensdebesprekingmeervan
elkaanhet licht brengen.Bedoelingis dat de partici-

eenverkillingvanderelatie.Tenslottemóetenprofessionalsbedachtzijn op hetdilemmavanloyaliteitaan
de eigengroepenerzijdsen mogelijkepositieverbetering door het opgevenvan die loyaliteitanderzijds.
Dynamiek en gesitueerdheidvan articulaties
Deverschuivingen
vanaanboddie zichin deloop der

panten
aandehanddaarvanhunpositiebetergaan

jarenhebben
voorgedaan,
illustreren
dedynamiek
en

begrijpenenkunnenherbepalen- individueelencol-

gesitueerdheid
van de articulatieprocessen
die eraan

lectief.In eengroepvoor lesbischevrouwenworden
bijvoorbeeld
devolgendethemàsgeïntroduceerd:
stigmatisering,
verinnerlijkteonderdrukking,oudepijnlijke ervaringen, dubbelleven, liefdesrelaties,
moederschap,
rechten,seksualiteit,
geweld,alcoholen

tengrondslagliggen.Zoalsgezegd,
speeltetniciteiteen
steedsgrotere rol in het aanbodvan de FHV.Voor
'allochtone'vrouwenis het op dit momentgebruikelijk verderte differentiërennaarhistorischeen politieke achtergrond,land van herkomsten eventueel

andereverslavingen,
vormgevenaan leefstijl en

leeftijdof generatie,
religie,seksuele
oriëntatie
en/of

omgaanmet verschillen.In eengroepvoor huisvrou-

specifiekeproblematiek.Voor autochtonevrouwen

wenmet vageklachten:huisvrouwschap,
levensverwachtingen
enwensen,socialisatie,
socialeklassevan
gezinvanherkomst,moeder-dochterrelatie
en grenzen,machtenonmacht.In eenmannengroep:
arbeidsethos,intimiteit/seksualiteit, agressieen geweld,
partner-envaderschap
enmannelijkheidscoderingen.
Degroepen/ofhulpverleningsrelatie
kan tevensfungerenalseenwerkplaatsvoorhet oefenenin het productief omgaan met verschillen. Ze wordt in dit
verbandwel geduid als eenpolitieke microcosmos
waarincliëntenen hulpverlenendenmeerof minder

wordttegenwoordig
in deeersteplaatsgedifferentieerd
naar problematieken verdervooral naar leeftijd of
seksueleoriëntatie.
Hetgroepsaanbod
voorautochtonevrouwenlijkt echter steedsminder georiënteerdop maatschappelijke
kruispunten en steedsmeer op overeenkomsten
in
klachten.Bovendienlijkt het qua omvanggeleidelijk
te verminderenten gunstevan eenindividueelaanbod.Hetvermoedenbestaatdat dezeontwikkelingen
wijzen op een ~!:!!!jndering van het politi~erend
gehaltein de 'witte' FHV,maar zekeris dat niet. De

geprivilegieerde(kruispunt)posities innemen en deze

reden kan ook gelegenzijn in vijfentwintig jaren vrou-

indeloopvanhetproces
bewerken.

wenemancipatie
waardoorde maatschappelijke
verschillen tussen witte vrouwen zo sterk zijn toege-

I

Bezinning van de eerste orde

nomendatveelvandevroegere
classificaties
hunzin

!
~

Dehier geschetsteaanpakverondersteltnatuurlijk
zelfreflectie
van hulpverlenenden
ten aanzienvan de

verloren hebben, terwijl zich (nog) geen nieuwe
hebbenuitgekristalliseerd.Voortsis het niet onaan-

eigen'kruispunten',privilegiering en cultureleprogrammeringin vergelijkingmet die van de cliënt en
devraagwanneerwelkezelfonthullingfunctioneelis.

nemelijk dat er in de dyadesjuist verfijnder wordt
ingespeeldop de dynamiekvan in- en uitsluiting die
cliëntenop persoonlijk niveauondervinden.Welke

Humanistiek
nr:6,2ejaargang juli 2001

13

,

,

maatschappelijke articulaties in het hulpverlenings-

nieuwe 'culturele' bewustzijn zijn FHV' ers ook sensi-

aanbod zijn aangebracht,is veeleer een optelsom van

tiever geworden voor 'andersdenkende' autochtone

een reeksindividuele en lokale beslissingendan de uit-vrouwen,

bijvoorbeeld degenen die zich verzetten

komst van bewuste feministische politieke oordeels-

tegen de devaluatie van hun zorglust en de verheer-

vorming.

lijking van de carrière-en-kinderen combinatie. Ook
staat men meer open voor mannen (en vrouwen) die

Bezinningvande tweedeorde
Tijdens
hethulpverleningsproces
kunnenzichnatuur-

hunafkeerlatenblijkenjegens
hetpratenovergevoelens.
.

lijk verschillen van inzicht tussen hulpverlenende en

Het lijkt erop dat de oorspronkelijke visie van de FHV

cliënt voordoen: over werkwijze en doelen, maar ook

door het diversiteitsdenken is verruimd van het wil-

tijden en plek. Voor een op diversiteit georiënteerde

len tegengaanvan onrechtvaardige maatschappelijke

professional is dit reden tot bezinning op de eigen

machtsverhoudingen op basis van vrouwzijn (en de

grenzen en aanleiding om de dialoog aan te gaan

differentiaties daarbinnen) tot het optimaal realiseren

(Jacobs,2001;Mens-VerhuIst, 1991, 1996, 1998,2001;

van vrijheid in vormgeving aan het eigen bestaan,als

Nicolai, 1997a; 1997b).

het ware ongeacht gender, etniciteit, leeftijd, seksuele

Met de opkomst van de aparte hulpverlening voor

oriëntatie of gewndheidstoestand.Er is dus geentevo-

zwarte, migranten- en vluchtelingen-vrouwen werd

ren vastgesteld streefpunt meer.

zo'n bezinning van de tweede orde noodzakelijk voor
de FHV-beweging als geheel.Toenwerd namelijk duidelijk, hoe sterk de FHV met haar oriëntatie op auto-

Postscriptum

nomie en gelijkheid, afkeer van spiritualiteit, strakke
structurering van tijd en scheidslijnen tussen profes-

Dit bericht zou onvolledig zijn als ik geenmelding zou

sionele en privé-contacten geworteld was in de

maken van mijn twijfels. Die hebbenin de eersteplaats

patriarchale, individualistische, westerse cultuur en

te maken met het verschil tussen de gedachte en de

welke uitsluitende werking dat had. Dit heeft geleid tot
eenherwaardering van de FHV-uitgangspunten en een

gerealiseerde verrijking ten gevolge van diversiteit.
Somslijkt het er op dat ook in de FH\'; net wals elders,

uitbreiding van de normatieve ruimte. Nu wordt er bij-

'diversiteit' wordt gereduceerdtot 'etniciteit' (maar dan

voorbeeld gesproken van 'autonomie in verbonden-

wel in combinatie met gender) en de sociaal-culture-

heid', waarmee de oorspronkelijk geformuleerde
tegenstelling tussen autonomie en verbondenheid is
uiteengelegd in twee 'assen'waarmee een veel grotere

~

.

In de tweedeplaats bespeur ik binnen de FHV een ver-

variëteit aan streefpunten kan worden uitgedrukt.

minderde sensitiviteit voor nieuwe of recent gesigna-

De oorspronkelijke voorwaarde van gelijkwaardigheid
is geherformuleerd als een streven,en wel één waarbij

leerde vormen van maatschappelijke uitsluiting.
Waarschijnlijk is dit het gevolg van integratie- en pro-

men ook de loyaliteit van cliënten aan hun eigen socia-

fessionaliseringsprocessen.Herstel van de voormalige

le netwerk en de daarin bestaande conventies wil

kruisbestuiving tussen gezondheidswrg,maatschap-

respecteren.
Verder houdt men tegenwoordig rekening met mo-

pelijke dienstverlening en sociaal activeringswerk zou
naar mijn mening de concretisering van de diversi-

gelijke culturele verschillen in aanvankelijk als uni-

teitsgedachteten goede komen.

verseel of hooguit genderspecifiek beschouwde

Tenslotte heb ik vraagtekens bij de impliciete socio-

processen,in casulichaamsbeleving, interpretatie van

politieke oordeelsvorming. Waarom verdwijnen oude

symptomen, betekenisgeving aan klachten en het

articulaties zoals klasse: zijn ze overbodig geworden

omgaan ermee, presentatie van hulpvragen en hulp-

of nog verder gemarginaliseerd? Welke nieuwe ver,

zoekgedrag.Ook is men zich bewust van een mogelijk'

schillen moeten uit het oogpunt van (on )gezondheid

andere culturele inkadering van verschillen.Vanuit dit

worden gearticuleerd (denk aan chronische ziekte,

14
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le verschillen op basis van seksueleoriëntatie, leeftijd
. of gezondheid uit het gezichtsveldverdwijnen.
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functiebeperkingen,kinderloosheid en transseksuali-

Vluchtelingenvrouwen zijn degenen die vanwege

teit)?Nu de tijd voorbij is dat er vanuit één feministi-

oorlog, vervolging en geweld (politiek en/of sek-

schemissie en één feministisch belang kon worden

sueel) in hun land van herkomst naar Nederland

geredeneerd,
is oordeelsvormingop metaniveaunodig:

zijn gekomen. Zij kunnen zowel zwarte vrouwen

zijn er kernkwaliteiten en grenzen voor articulatie aan

als (langere termijn) migrantes zijn (Post, 1994).

te geven;welke gemeenschappenmoeten wat inleve-

Vaak hebben ze een hogere opleiding dan de eco-

ren en hoe ver mag dat gaan; in welke opzichten kan

nomische migrantes. Hun positi~ in de Neder-

maatschappelijkeinsluiting schadelijk zijn (denk bij-

landse samenleving en de wijze waarop zij het

voorbeeldaan het ideaal van de 'mannelijke' leefwij-

leven daarin ervaren, worden vooral bepaald door

ze)en uitsluiting heilzaam? Vooralsnog is het op dit

hun vluchtgeschiedenis en bijwndereregelgeving

punt stil in de FH\':
(2)

(Metdank aan PaulineBeusekampvoor haar deskundigcommentaar.)

omtrent hun verblijf (Bruin, 2001).
Wit heeft hier, net zoals zwart, een politieke bete-

kenis.Hetverwijstnaardedominante'blanke'cultuur. Determ blank wordt evenwelniet gebruikt
omdat die geassocieerdwordt met superioriteit en

]anneke vanMens-Verhuistis bijzonderhoogleraaraan de

(koloniale) overheersing. 'Witheid' wordt geken-

Universiteit
voorHumanistiekvoordetheorieenpraktijk van

merkt door een locatie waar structureel voordeel

degezondheidszorg,
in het bijzonderdegeestelijke
gezond-

aan verbonden is; een standpunt van waaruit men

heidszorg.

naar de maatschappij kijkt; een dominante relatie
tot vertoog en kennis die vooral voor niet-witten
waarneembaar is; koloniale expansiedrift en een

Noten

bevoorrechte
relatietot institutiesalsuniversiteit

(I) Met 'zwarte vrouwen' wordt gedoeld op 'die groep

en media (Pattynama en Verboom, 1999).
(3) Tezamen levert dit een enorme complexiteit op,

vrouwen die vanwegeuiterlijke kenmerken (zoals

door Kunneman (1998) aangeduidals'interplexi-

de kleur van de huid) en vanwege culturele ach-

teit' om de aandacht te vestigen op de omstandig-

tergrond gediscrimineerd wordt en die door hun

heid dat onze eigen benoeming van de meer-

positie als minoriteit buiten de maatschappelijke

voudige constellaties die we proberen te analyse-

rangordevalt' (Babel en Hitipeuw, 1992).'Zwart' is
dus geen aanduiding voor huidskleur, maar heeft

ren daarmee ook weer interfereert.
(4) Bronnen waren Babel en Hitipeuw, 1992;Boedja-

.eenpolitieke betekenis omdat het verwijst naar de

rath, 1994;Bruin en Balkema, 2001; Diversiteit als

koloniale verhoudingen van destijds en hun door-

verrijking, 1997; Deug, 1997; Eist, 1999; Fienieg,

werking in het heden.

1998; Goudswaard, 1992; Grundemann en Mil-

Onder'migrant' wordt verstaaniemand die van het

tenburg, 1997;ter Harmsel1995; Jaffar,Boedjaráth

ene naar het andere land is verhuisd. De meeste

en Brinkhof,1995; Langenkamp, 1994;100, Geurts

migrantes zijn afkomstig uit gebieden waarmee

en Beelen, 1999; Mathias, 1995; Mesch en Mens-

Nederlandkolonialebandenhad (Indië, Suriname, de Antillen) of uit de zogenaamdewervings-

Verhulst,1993;Nicolai,1992,1994;Post,1994;Vos
en Kolk, 1994;Wienese en Arslan, 1995.

landen in verband met arbeidsmigratie (Turkije,
Marokko). Ook de tweedegeneratiewordt hiermee
bedoeld (Post, 1994). De term 'migrant' geeft aan
r

dat

in

merkbare

positie
sporen

en

belevingswereld

aanwezig

nog

steeds

zijn van het gastarbei-

derssysteem(Bruin, 2001).

f
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