
BEREIKBAARHEID 

Het Auditorium van De Hermitage, Amstel 51 te Amsterdam, is goed te bereiken 

met het openbaar vervoer:

• Tram 9 en 14, halte Waterlooplein.

• Metro 51, 53 en 54, halte Waterlooplein, uitgang Blauwbrug.

AANMELDING

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. U kunt zich aanmelden voor de 

Cordaanlezing via Cordaanlezing@cordaan.nl.
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Cordaanlezing 9 november 

Hierbij nodigen wij u graag uit voor de Cordaanlezing 2017. 

Donderdag 9 november a.s. van 20.00 tot 22.00 uur. 

Ontvangst vanaf 19.30 uur. 

In het Auditorium van De Hermitage, Amstel 51 te 

Amsterdam. 

                

Amsterdam is van oudsher een magneet voor mensen van buiten de stad. 

Daarom heeft Amsterdam een ongekende culturele diversiteit, die veel verder 

gaat dan het land van herkomst. Ook binnen bevolkingsgroepen bestaan 

verschillende opvattingen, leefstijlen en belevingswerelden die Amsterdam tot 

een unieke samenleving maken. 

Die ontwikkeling betekent veel voor de zorg aan kwetsbare mensen in de 

stad. Extra aandacht voor de wensen van bijvoorbeeld Surinaamse, Turkse 

of Marokkaanse ouderen of mensen met een beperking is niet genoeg. 

Culturele diversiteit wordt de kern van de zorg in Amsterdam. Hoe geven wij 

inhoud aan verschillende opvattingen over wat goed leven is? Welke ruimte 

maken wij voor de rol van partner en familie? Hoe benutten we de kracht 

van verschillende bevolkingsgroepen bij de integratie van mensen met een 

beperking? Hoe geven wij concreet betekenis aan religieuze opvattingen over 

een waardevolle laatste levensfase?                

Zorg in een diverse stad

In het maatschappelijke en politieke klimaat ligt de nadruk vaak op het anders 

zijn van de ander en in hoeverre die zich zou moeten aanpassen of juist niet. 

Maar Amsterdam ontwikkelt zich tot een stad waarin iedereen anders is. Dat 

stelt ons voor de vraag hoe wij ons open stellen voor een ander en hoe wij 

nieuwe verbindingen leggen. 

Deze vragen staan centraal in de Cordaanlezing 2017 'Zorg in een diverse 

stad'. Prof. dr. Halleh Ghorashi en prof. dr. Monique Kremer zullen hun inzichten 

hierover met ons delen. 

Halleh Ghorashi is sinds september 2012 werkzaam als Hoogleraar Diversiteit 

en Integratie bij de afdeling Sociologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. 

Zij studeerde Culturele Antropologie aan de VU.

Monique Kremer is bijzonder hoogleraar Actief Burgerschap aan de 

Universiteit van Amsterdam. Daar houdt zij zich onder meer bezig met het 

thema langdurige zorg. Zij studeerde Algemene Sociale Wetenschappen aan 

de Universiteit Utrecht en Social Policy aan de University of Sussex, Verenigd 

Koninkrijk. 

Aan de Cordaanlezing zijn geen kosten verbonden. Wij stellen het echter 

bijzonder op prijs als u zich wilt aanmelden. Dit kan via e-mail: Cordaanlezing@

cordaan.nl. 
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