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Veel sociale professionals hebben hun beroep gekozen omdat ze graag met mensen willen werken: het maakt
hun werk boeiend en afwisselend. Maar hoe komt het dat het werken met sommige mensen als vanzelf gaat,
terwijl het met anderen veel moeite kost? Het antwoord op deze vraag ligt voor een groot deel verscholen in
diversiteit: verschillen in identiteit van de professionals en van de mensen met wie zij werken. Retourtje
inzicht helpt toekomstige professionals inzicht te ontwikkelen in de vele facetten van hun eigen identiteit en
die van anderen.
Het boek bevat drie leerroutes.
In de route ¿Denken¿ presenteren de auteurs de theorie en in de route ¿Doen¿ worden de studenten met
behulp van opdrachten uitgedaagd om op een creatieve en praktische manier aan hun diversiteitscompetenties
te werken. In het ¿Dagblog van een reiziger¿ kunnen ze zich laten inspireren door het verslag van een
zoektocht naar inzicht. Verder maken de studenten kennis met kleurrijke professionals die laten zien hoe zij
creatief omgaan met diversiteit.In Retourtje inzicht wordt gewerkt volgens de Community Art-methode: een
nieuwe, creatieve manier van onderzoek doen. Het boek bevat veel opdrachten: individuele en
groepsopdrachten, denk- en doeopdrachten, en real life- en filosofische opdrachten. In alle hoofdstukken
wordt gewerkt met internetsites, films, portretten, boeken, muziek en citaten. Dit alles maakt Retourtje inzicht

een verrassende reisgids voor iedereen die zich wil voorbereiden op het succesvol omgaan met diversiteit in
welzijn, gezondheidszorg of onderwijs.Toinette Loeffen werkt als dramadocent op de Hogeschool Utrecht en
als onderzoeker bij het Kenniscentrum Sociale Innovatie. Zij is projectleider van een landelijk
Sia-Raakproject: Kunst inclusief.
Herma Tigchelaar is theoloog en doet bij hetzelfde kenniscentrum onderzoek naar religie en biografie. Samen
ontwikkelen zij programma¿s rond diversiteit en creativiteit.

