PLENAIR
Cultuursensitief werken in de zorg- en welzijnspraktijk: een kwestie van kennis én houding
Dr. Cor Hoffer, cultureel antropoloog en socioloog
Toelichting:
Werkt u geregeld met cliënten of patiënten die een andere culturele of religieuze achtergrond
hebben dan u? En merkt u dat de communicatie niet altijd even gemakkelijk verloopt? Bijvoorbeeld
omdat u onbekend bent met bepaalde ziekteopvattingen of met andere manieren om hulp of
begeleiding te zoeken? Of omdat u onzeker bent over de rol die migratie en cultuur spelen in de
opvoeding van kinderen en de identiteitsvorming van jongeren? Of omdat u merkt dat u bijvoorbeeld
in het contact met migrantenouderen weinig weet van hun levensgeschiedenis?
In zijn presentatie gaat Cor Hoffer nader in op deze vragen. Het doel is tweeledig. Ten eerste
beschrijft hij welke invloed cultuur heeft op het denken en handelen van cliënten en hun naasten.
Daarbij gaat hij in op het gegeven dat ook de professional culturele aspecten in het contact inbrengt.
Ten tweede geeft Cor tips hoe in het dagelijks werk van de zorg- en welzijnsprofessional met deze
thema’s kan worden omgegaan.
CV:
Cor Hoffer is socioloog en cultureel antropoloog. In de periode 1989-2000
heeft hij diverse onderzoeken verricht op het terrein van de gezondheidszorg
voor migranten en hun nakomelingen. In 2000 leidde dit tot zijn promotie aan
de Universiteit Leiden op een proefschrift over volksgeloof en religieuze
geneeswijzen onder moslims in Nederland. Van 2001-2014 werkte Cor bij
respectievelijk het Trimbos-instituut en ggz-organisatie Parnassia Groep. Voor
deze organisaties verrichtte hij sociaalwetenschappelijk onderzoek en
verzorgde hij trainingen op het gebied van interculturele communicatie. Thans
werkt Cor als zelfstandig adviseur en trainer. Hij verzorgt lezingen en
trainingen op het gebied van cultuursensitief werken en hij adviseert
organisaties inzake diversiteitsbeleid. Cor werkt onder meer voor de RINO Amsterdam, SGBO van het
Radboud UMC, huisartsgeneeskunde van het Erasmus UMC, de Parnassia Groep en de Hogeschool
Rotterdam.
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