
 

Cultuur sensitiviteit draagt bij aan een goede relatie met collega’s, 

cliënten en familiecontacten.   
 

VARIIS programma in één dag 

Het VARIIS programma biedt inzicht en handvatten voor Cultuursensitief werken. Het kent vier 

thema’s ont-moeten, verbinden, wederzijds leren, borgen. Lees ook de ervaring van Gözde (een 

deelneemster van het dagprogramma) verderop dit bericht 

 

Het VARIIS programma in één dag is een kennismaking met de inzichten en modellen waar VARIIS 

mee werkt. In 8 uur maak je kennis met onderdelen uit alle vier thema’s. In een groep van maximaal 

8 personen onder begeleiding van 2 programma begeleiders. Alle vier thema’s zijn even belangrijk en 

krijgen evenveel aandacht. Borgen, het laatste thema krijgt nadrukkelijk aandacht omdat dit 

bijdraagt aan de duurzaamheid van dit programma voor de organisatie. 

Dit betekent dat deelnemers zich zelf een opdracht geven, waar zij 

naderhand op worden bevraagd, voor het behaalde resultaat.   

In het uitgebreide  VARIIS programma worden de vier thema’s 

behandeld in 4 dagdelen, waarna er na elk thema een afstemming is 

met vertegenwoordigers van de migranten samenleving. (Daarmee telt 

het totale programma op 8 dagdelen). Tijdens het programma wordt zo 

ook gewerkt aan een relatie met de migranten samenleving, in de stad 

of wijk waar de organisatie deel van uit maakt.  

Om de inzichten en ervaringen vanuit migranten samenleving ook in 

het programma in één dag mee te kunnen nemen streven we naar 

kleurrijke groep.  

De locatie wordt in overleg vast gesteld. Het VARIIS team wordt gevormd door Jos Artz, Diana 

Codfried, Remko Steen en Marrie Stoffer, aanmelden en meer informatie via; marrie@symion.nl of 

telefonische via 06 8394 1788  

 

Ervaring van Gözde; 

“Door de verschillende modellen werden mijn eigen inzichten en gevoelens omtrent cultuursensitief 

werken bevestigd maar vooral erkend. Dat voelde goed! Daarnaast was er ruimte voor individuele 

aandacht voor de deelnemers, warm en oprecht.  

Deze dag heeft mij geleerd welke fases ik kan doorlopen voordat ik een verandering binnen mijn 

organisatie wil zien, maar heeft mij ook geholpen om op een andere manier te kijken naar mijn eigen 

werk- en denkwijze. Ik heb erg genoten en geleerd van het VARIIS programma. Er was sprake van een 

warme en vertrouwde sfeer, ondanks het feit dat ik de andere deelnemers niet kende. Ieder mocht 

zijn wie diegene was, dat was meteen duidelijk”. 
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