


Voorstellen

• Minne Bakker
• Onderzoeker en docent
• 33 jaar, getrouwd met Maarten, 2 kinderen

Waarom vertel ik dit?
Dit beïnvloedt mijn sociale positie en daarmee de ervaringen die ik heb



Kruispuntdenken

• Wie je bent is niet neutraal
• De maatschappij is niet neutraal: machtsstructuren

• Bepaalde kenmerken leveren voor- of juist nadelen op



Sociale locatie ‘mappen’

Opdracht

• Deel 1:
Breng je eigen sociale positie in kaart door relevante kenmerken 
te beschrijven (uitwisselen met buurvrouw/-man mag)

• Deel 2:
Neem een machtig persoon voor ogen en breng (globaal) diens 
kenmerken in kaart



Wat valt op?

• Bepaalde aspecten zijn relevanter dan andere
• Doet meer recht aan complexiteit
• En laat tegelijkertijd zien hoe machtsverhoudingen worden 

vormgegeven (wat zijn relevante kenmerken?)
• Macht is op bepaalde manier verdeeld in de samenleving. Dat is basis 

van kruispuntdenken/intersectionaliteit

• Kijk nog eens terug naar je ‘map’ en kijk waar voor jou voordeel zit



Voordelen?

• Vaak niet bewust van voordelen 
• Bijv. “White privelege” 

• Voorbeeld ‘Ik neem je mee’
• Naast ableism, ook nadeel door minder

goede toegang tot zorg, discriminatie, etc

• Onzichtbare rugzak (“invisible napsack”)



Kruispuntdenken in medisch onderzoek

• Verschillen tussen én binnen groepen in kaart brengen
• Voorkomt reductionistisch kijken
• Doet meer recht aan complexiteit van ervaring

• Voorbeeld: Intersectionele analyse bij mensen met spierziekten
• Team met verschillende ‘secties’
• Wat levert dit voor extra informatie op



Intersecties NMD

• Inhoudelijk: rechtdoen aan complexiteit
• Maatschappelijk: machtsverhoudingen in kaart brengen

• Zicht gekregen op machtsstructuur van wetenschappelijk onderzoek



Verder lezen

• https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/nu-pas-zie-ik-mijn-privileges-als-wit-
mens~bf42eb8c/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

• https://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/Reflections%20on%20the%20Value%20of%2
0Intersectionality%20to%20the%20Development%20of%20Non-Discrimination%20Law.pdf

• Williams, S and Fredric, E. (2015). One Size May Not Fit All: The Need for a More Inclusive and 
Intersectional Psychological Science on Stigma. Sex Roles 73: 384

• Verdonk, P., Muntinga, M., Leyerzapf, H., Abma, T. (2015). Strategisch 
pendelen tussen gestolde categorieën en fluïde identiteiten. Dynamische 
verschillen in de zorg begrijpen en onderzoeken vanuit intersectionaliteit. 
Tijdschrift voor Genderstudies, 18(4), 433-450

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/nu-pas-zie-ik-mijn-privileges-als-wit-mens%7Ebf42eb8c/?referer=https://www.google.com/
https://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/Reflections%20on%20the%20Value%20of%20Intersectionality%20to%20the%20Development%20of%20Non-Discrimination%20Law.pdf
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