
Masterclass Culturele Duurzaamheid 
“van statushouder naar talent” 

vrijdag 

 24 mei 2019 

vrije Universiteit Amsterdam

In samenwerking met The Room of Listening die afgelopen jaren ‘De 
Stadscoalitie methodiek’ ontwikkelde, organiseert SERVUS deze Masterclass 
voor beleidsmedewerkers en arbeidsconsulenten van Nederlandse gemeenten. 
De Stadscoalitie methodiek brengt ondernemende nieuwkomers, zoals 
vluchtelingen, in contact met Nederlandse vakgenoten. De Stadscoalitie 
methodiek is ontwikkeld in de gemeente Leidschendam-Voorburg en vormt een 
inspiratiebron voor andere gemeenten. Nieuwe en gevestigde vak- en 
stadsgenoten worden op een gelijkwaardige manier met elkaar verbonden op 
basis van hun talent, vakmanschap en wederkerigheid. Deze aanpak creëert 
werk, een sociaal netwerk en biedt mogelijkheden tot nieuw ondernemerschap 
en talentontwikkeling. 
 
Nederlandse gemeenten staan bij de uitvoering van hun beleid vaak voor 
culturele dilemma’s. Lokale beleidsmedewerkers en arbeidsconsulenten 
werken hard aan goede opvang, maar voelen zich geremd door bestaande 
regels. Opvang van nieuwkomers in de lokale samenleving gaat vaak uit van 
kwantiteit en cijfermatige, strakke procedures. De weg naar werk is lang. 
Weinig is bekend over de culturele achtergrond en talenten van nieuwkomers, 
waardoor de kloof tussen beleidsmakers en nieuwkomers groot blijft. Deze 
Masterclass brengt gemeentelijke ambtenaren en nieuwkomers bij elkaar, om 
van elkaars culturele- en vakmatige achtergronden te leren, en zo de kloof te 
dichten op weg naar werk.  

Programma



Voorbereidingsteam 
 
• Esseline van de Sande, The Room of Listening, info@theroomoflistening.com 
• Sylvia van de Bunt, SERVUS, s.vande.bunt@vu.nl 
• Sanaz Kateb, SERVUS 
• Fons Trompenaars, SERVUS 
• Halleh Ghorashi, VU 
• Mohammed Badran, Stichting Syrische Vrijwilligers Nederland 
• Kees Smit, VASVU, VU 
• VU studenten 

Werkvormen 
Naast cross-culturele verdieping onder 
leiding van VU hoogleraar Diversiteit 
Halleh Ghorashi, zal er veel ruimte zijn 
voor dialoog, zelfreflectie en uitwisselen 
van goede praktijkervaringen.   
 
Doelgroep 
Gemeentelijke beleidsmakers (zoals 
consulenten voor arbeidsbemiddeling van 
nieuwkomers) wordt gevraagd  samen met 
een nieuwkomer uit haar/zijn gemeente 
deel te nemen aan deze Masterclass. Dit 
bevordert het leren van elkaar, en de 
culturele duurzaamheid. Een certificaat 
wordt uitgereikt na actieve deelname. 

 
 
Kosten voor deelname 
Beleidsmaker €400 en nieuwkomer €200, 
inclusief lunch en studiemateriaal. 
 
 
Tijden: 
Van 09:15 tot 17:15 uur 
 
 
Lokatie 
Vrije Universiteit Amsterdam 
School of Business and Economics 
De Boelelaan 1105 
1081 HV Amsterdam 
 
SERVUS, www.sbe.vu.nl/SERVUS 

Informatie en aanmelding 
 
Voor 1 mei 2019 via servus.sbe@vu.nl 
Sylvia van de Bunt 020-5986051 of 
Esseline van de Sande, tel 06-54756052 
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