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Voor wie

Medewerkers die succesvol willen omgaan 
met mensen met een andere culturele 
achtergrond

Introductie

Binnen DJI heb je te maken met allerlei 
culturele achtergronden. Wat betekent dat 
voor je werk? Train je interculturele 
vakmanschap, zodat je hulpvraag en 
zorgaanbod beter op elkaar kunt 
afstemmen.

Programma

De interactieve werkwijze tijdens deze 
training is ontwikkeld door wetenschap-
pers, gespecialiseerd in interculturele 
competenties. Je werkt met praktijkvoor-
beelden van jou en die van de andere 
deelnemers.

Het programma bestaat uit vier blokken:

Visieontwikkeling interculturele  
communicatie
Je leert over culturalistische en  
pluralistische benaderingen en over cultuur 
en cultuurverschillen. Je oefent om de 
verschillen te begrijpen. Ook bespreek je 
diverse casussen.

Interculturele sensitiviteit
Dit interactieve onderdeel gaat over 
beeldvorming, stereotypering en vooroor-
delen. Hier oefen je mee.

Interculturele communicatie (IC)
Je analyseert een casus aan de hand van 
het IC-model.

Stof tot nadenken
Dit blok bereidt jou voor op de basis- en 
verdiepingstraining. Je werkt met een 
stelling over cultuur en cliënten.

Doel

Na deze training:
- heb je een begin gemaakt met het 

ontwikkelen en verbeteren van de 
competentie ‘intercultureel 
vakmanschap’

- is je cultureel bewustzijn groter
- heb je basiskennis van en meer 

ervaring met interculturele 
communicatie



“Effectief werken in een multiculturele 
omgeving vergt cultureel bewustzijn.  
Deze training geeft je daarvoor een goede 
basis.”

Warda Boutaibi,  
trainer

Methode

De werkvormen zijn interactief van aard. 
Ze zijn door diverse wetenschappers die 
zich bezig houden met interculturele 
competenties ontworpen. 

Duur in uren/doorlooptijd

1 dag

Persoonlijke intake

Het is nadrukkelijk de bedoeling dat je 
casuïstiek en praktijkvoorbeelden mee-
neemt. Deze training is het startpunt voor 
verdere ontwikkeling van competenties als 
intercultureel vakmanschap. Heb je je ook 
ingeschreven voor de verdiepingstraining? 
Dan ontvang je minimaal tien dagen van 
te voren inloggegevens om de 
Intercultural Readiness Check (IRC) in te 
vullen. Tijdens de basistraining ontvang je 
hierover meer informatie. Tijdens de 
training krijg je voorbereidingstijd.

(Start)data en aanmelden

Ga voor (start)data, locatie en om aan te 
melden naar de Opleidingsgids DJI op 
www.oidji.nl.

http://www.oidji.nl


Contact
Opleidingsinstituut DJI 
Dienst Justitiële Inrichtingen 
Ministerie van Justitie en Veiligheid 
Raamweg 9-11 
2596 HL Den Haag 
T 088 07 27150 
E servicepunt@dji.minjus.nl 
www.oidji.nl
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