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Visie diversiteit  
Waar staan we voor ? 
GZA Zorg en Wonen beschouwt het als haar basisopdracht kwaliteitsvolle, betaalbare en 
toegankelijke zorg te realiseren voor iedereen.  

Onze samenleving kenmerkt zich door een steeds toenemende diversiteit met een 
verscheidenheid aan groepen zoals culturen, levensbeschouwingen, talen, levensstijlen 
en socio-economische achtergronden.  Zo bestaat er ook een verscheidenheid aan 
opvattingen over ouder worden. Zorg en gezondheid worden niet door iedereen op 
dezelfde manier beleefd en benaderd. Vanuit haar waarden verdraagzaamheid en 
gastvrijheid – die integraal deel uitmaken van haar christelijke identiteit – beschouwt GZA 
Zorg en Wonen deze diversiteit als een meerwaarde. Wij streven dan ook een beleid en 
praktijk van actief en dynamisch pluralisme na. 1 

Dit betekent dat wij geen afwachtende houding aannemen. We voeren een pro-actief 
horizontaal beleid dat gericht is op inclusie en waarbij verschillen erkend, toegestaan en 
gerespecteerd worden. Wij onderschrijven het intersectionaliteits- of kruispuntdenken 
waarbij we mensen niet benaderen vanuit een verschil of vanuit één kenmerk van hun 
identiteit maar we beschouwen hen als unieke individuen die elk op zich ‘divers’ zijn.  

We zijn er ons van bewust dat diversiteit weerstand en conflict kan meebrengen. 
Persoonlijke waarden en normen kunnen immers uitgedaagd of ter discussie gesteld 
worden.  Bestaande gewoontes en werkwijzen blijken minder vanzelfsprekend en 
universeel dan eerder gedacht. Dat levert onzekerheid op.  GZA Zorg en Wonen ontkent 
geenszins de complexiteit die diversiteit met zich kan meebrengen maar stelt tegelijk als 
premisse de rijkdom van diversiteit voorop. Non-discriminatie en wederzijds respect voor 
diversiteit vormen een niet-onderhandelbaar kader. Een actief en dynamisch pluralisme 
dwingt ons uit onze comfortzone te treden en maatregelen te nemen om diversiteit als 
norm te omsluiten.    

Het waarmaken van ons engagement, dat een evenredige participatie en gelijkwaardige 
behandeling van elkeen beoogt,  vereist een grote aanhoudende inzet en een inbedding 
van respectvol werken aan diversiteit op alle vlakken binnen onze organisatie.   

                                                           
1 Nota RvB d.d. 25.03.2009/ GZA Visie op multireligieuze diversiteit 
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Personeel :  GZA Zorg en Wonen stimuleert diversiteit en inclusie op de werkvloer. Als 
werkgever staan we voor gelijke kansen en gelijkwaardigheid. We beoordelen mensen 
uitsluitend op hun talenten en houding en bieden iedereen kansen om zich te ontplooien.  
Deze instelling is niet alleen ingegeven door onze waarden maar ook door onze 
overtuiging dat een divers personeelsbestand een kracht en meerwaarde vormt. Het 
zorgt ervoor dat we de drempel naar verschillende cliëntengroepen kunnen verlagen en 
beter kunnen  inspelen op een grote verscheidenheid aan behoeften. Samenwerken 
dwingt ons te reflecteren over het eigen handelen, waardoor het ons helpt onze zorg en 
onze werking te verbeteren en te vernieuwen. De huidige schaarste aan zorgpersoneel 
op de arbeidsmarkt maakt van het actief werken aan en rond diversiteit op 
personeelsvlak bovendien een verhoogde prioriteit.  

Zorgaanbod : GZA Zorg en Wonen wil toegankelijk zijn voor iedereen. Dit impliceert dat 
zoveel mogelijk mensen zich moeten kunnen herkennen in wat we doen en wat we 
aanbieden. We mogen er niet van uitgaan dat iedereen de weg naar ons vindt. Passief 
afwachten is geen optie, zeker niet nu de diversiteit in de maatschappij zich steeds sterker 
uit en zeker niet op een moment dat het aanbod aan residentiële zorg in Antwerpen de 
aanwezige vraag lijkt te overstijgen.  

Cliënten : GZA Zorg en Wonen respecteert ieders identiteit zoals deze is. De identiteit van 
elkeen omvat meerdere aspecten. We kijken met een open en genuanceerde blik naar 
mensen en stoppen niemand  in 1 vakje. Goede zorg vertrekt steeds van de zorgbehoefte 
en het verhaal van de cliënt. Omgaan met diversiteit is dus niet louter kennisgebonden; 
het is vooral een houding. Leren omgaan met diversiteit vraagt immers de nodige 
flexibiliteit en de bereidheid tot actief luisteren en tot dialoog.  Omgaan met diversiteit is 
ook geen specialisme; het maakt deel uit van ieders opdracht. 

Waar gaan we voor ? 
Volgende inspanningen maken onze overtuiging in de meerwaarde van diversiteit 
zichtbaar : 

• GZA Zorg en Wonen gaat in tegen elke vorm van uitsluiting, directe en indirecte 
discriminatie.  We formuleren een antidiscriminatie-gedragscode voor 
medewerkers en cliënten.  

• GZA Zorg en Wonen maakt werk van een open cultuur waarin collega’s,  cliënten, 
vrijwilligers, partners, bezoekers, … elkaar wederzijds respecteren in hun 
diversiteit van etnische afkomst, levensbeschouwing, taal, politieke overtuiging, 
inkomen, gender, handicap, geslacht, leeftijd, scholingsgraad,  seksuele 
geaardheid of andere status;  

• GZA Zorg en Wonen voert een gepast en inclusief personeelsbeleid : 
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o bij het aantrekken van nieuwe medewerkers creëren we geen onnodige 
drempels, we hebben oog voor kansengroepen en gebruiken diverse 
kanalen om een diverse groep van kandidaten te bereiken; 

o in het wervings- en selectieproces leggen we de focus op competenties en  
talenten van mensen en we zorgen ervoor dat alle kandidaten volwaardige 
kansen krijgen; 

o in het onthaal van nieuwe medewerkers hebben we aandacht voor de 
diversiteit en de specifieke noden; 

o we zorgen ervoor dat iedereen volwaardige promotie-, opleidings- en 
ontwikkelingskansen krijgt binnen de organisatie; 

o we erkennen, respecteren en staan onze medewerkers toe expressie te 
geven aan hun identiteit voor zover dit in wederzijds respect gebeurt en  
verenigbaar is met de werkorganisatie en de veiligheids- en 
hygiënevoorschriften. De beleidskeuze bv. om de hoofddoek toe te laten, 
ligt in deze lijn.2  

• GZA Zorg en Wonen streeft een inclusief zorgaanbod na, waarbij we drempels in 
kaart brengen en acties ondernemen om deze drempels te verlagen of weg te 
nemen voor mensen die zorg nodig hebben. We erkennen het nut van en de nood 
aan bepaalde categoriale maatregelen. Inclusie sluit niet uit dat we acties 
opzetten om kansengroepen die ondervertegenwoordigd zijn actief te 
benaderen. We nemen het initiatief om buiten onze muren en het ons gekende 
werkkader te stappen om met hen in contact te treden.  We laten ons daarbij 
inspireren en steunen door externe partners met relevante kennis en ervaring.  

• We evalueren onze toegankelijkheid en gelijkwaardigheid van kwaliteit van zorg 
op regelmatige basis. We doen dit ondermeer aan de hand van PREZO en 
bevragingen van cliënten.  

• We motiveren, ondersteunen en coachen elke medewerker om rekening te 
houden met de noden en behoeften van cliënten in een toenemende diverse 
maatschappij. We verwachten van elke medewerker een open en respectvolle 
houding en de flexibiliteit om met diversiteit om te gaan. We verwachten van alle 
leidinggevenden dat ze een cultuur van overleg en dialoog aanmoedigen.  

• We bieden persoonlijke en vraaggestuurde zorg door elk verzoek of vraag 
vanwege een cliënt ernstig en in overweging te nemen. We voeren een open 

                                                           
2 Standpunt GZA voorzieningen mbt dragen van een hoofddoek  
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beleid ;  we bevragen cliënten over hun verwachtingen en maken afspraken over 
onze mogelijkheden,  alsook de limieten daarvan.   

• We vragen aan cliënten op wederkerige wijze respect voor de specifieke identiteit 
van de medewerkers en van de voorziening en voor de waarden die GZA Zorg en 
Wonen centraal stelt. We gaan niet in op discriminerende randvoorwaarden die 
cliënten of anderen stellen ten aanzien van de medewerkers. We beschermen 
medewerkers tegen uitingen van discriminatie en bieden hen de mogelijkheid om 
op een veilige manier hun gevoelens en ervaringen te kunnen uiten en bespreken.  

• We houden in onze externe en interne communicatie optimaal rekening met de 
diversiteit die onze maatschappij kenmerkt en zorgen voor een maximale 
toegankelijkheid van informatie; 

Respectvol omgaan met diversiteit gaat niet vanzelf. Het is een intensief lange-
termijnproces van draagvlak creëren en tot mentaliteitsverandering komen. GZA Zorg en 
Wonen is ervan overtuigd dat onze expliciete aandacht en inzet voor dialoog en diversiteit 
aan iedereen ten goede komt. Het brengt een kwalitatieve verbetering mee van onze 
werking, onze dienstverlening en de onderlinge zorgrelaties. Respectvol omgaan met 
ieders uniciteit betekent ook respectvol omgaan met diversiteit. We zijn immers allemaal 
uniek en dus ook allemaal ‘divers’.   
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