
STAPPEN

Stap 1
Verzamel een lijstje met films die zijn gefilmd met hoofdrolspelers vanuit diverse perspectieven. Zie op de volgende 
pagina een aantal suggesties die via de reguliere streamingsdiensten beschikbaar zijn. 

Stap 2
Deel deze filmtips op het intranet of in een mail. Ga er daarna met collega’s over in gesprek.

Speelfilm met een ander perspectief
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PRAKTISCHE INFO

Doel
Enthousiasmeren voor andere culturen, seksualiteit en religies door de ogen van meer diverse hoofdpersonen in films. 

Resultaat
De films en series zijn gemaakt vanuit een ander perspectief dan we meestal zien. Dit draagt bij aan reflectie op en 
bewustwording van de diversiteit tussen mensen. Inzichten die je hieruit opdoet verrijken je kijk en perspectief op 
situaties.

Vorm
Kijken 

Wanneer en met wie gebruik je dit? 
In de organisatie, online verspreiden.

Deze werkvorm is onderdeel van 

de inspiratiebox die is ontwikkeld en uitgetest in 

het lerend netwerk ‘werk maken van diversiteit 

& inclusie’. Deelnemende organisaties 

waren: AxionContinu, Cordaan, Noord West 

Veluwe, Mijzo en ZuidOostZorg. Vragen of reacties? 

Neem contact op met Marieke Sterenborg m.

sterenborg@vilans.nl.
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Skater girl
De Indiaanse Perna krijgt bezoek 
van de Britse Jessica, van wie ze 
leert skaten. Perna wordt meteen 
verliefd op de sport. Het brengt 
haar voor een lastig dilemma, 
voldoen aan de maatschappelijke 
verwachtingen of haar nieuwe 
droom achterna gaan.

Bekijk:
• Netflix

White Tiger 
De ambitieuze chauffeur van een 
rijke Indiase familie gebruikt zijn 
humor en sluwheid om aan de 
armoede te ontsnappen. Hij doet 
dit alles terwijl hij toekijkt hoe de 
levens van de familie lopen. 

Bekijk:
• Netflix

Eksi elmalar 
Burgemeester Aziz Özay en zijn 
vrouw Ayda maken zich zorgen 
over hun jonge dochters Muaz-
zez, Türkan en Safiy. Zij worden 
vaak het hof gemaakt door man-
nen van wie het echtpaar denkt 
dat ze niet goed genoeg zijn voor 
hun kinderen zijn. 

Bekijk:
• Netflix

Bulado
Buladó speelt zich af op het plat-
teland van Curaçao en vertelt het 
verhaal van Kenza, die leeft met 
haar vader en opa. Vader is ratio-
neel en wil dat Kenza Nederlands 
spreekt, terwijl opa juist spiritueel 
is en alleen Papiaments spreekt. 
De jonge Kenza stuitert een beetje 
tussen beiden heen en weer, maar 
is vooral erg eenzaam in het ver-
driet over haar verloren moeder. 

Bekijk:
• VPRO

Adam 
In Casablanca gaat de zwangere, 
ongetrouwde Samia van deur naar 
deur op zoek naar een dak boven 
haar hoofd. Wanneer ze aanklopt 
bij Abla, laat zij de jonge vrouw 
uiteindelijk toch toe. Geleidelijk 
vinden ze steeds meer steun bij 
elkaar en gaat Samia aan de slag 
in Abla’s bakkerij. Samen bakken 
ze de heerlijkste Marokkaanse 
lekkernijen. 

Bekijk:
• Cineart

Everybody is talking about 
Jamie 
Ondersteund door zijn briljante 
liefhebbende moeder en omringd 
door zijn vrienden, overwint 
Jamie vooroordelen, verslaat 
pestkoppen en stapt hij van de 
duisternis in de schijnwerpers. 

Bekijk:
• Prime

Anne + 
Het eerste seizoen draait om de lesbische 
twintiger Anne die op zichzelf gaat wo-
nen in Amsterdam. Tijdens het eerste 
weekend in haar nieuwe woning blikt 
ze terug op haar turbulente liefdesleven 
tijdens haar studententijd en denkt ze na 
over hoe diverse meisjes en relaties haar 
hebben gevormd tot de persoon die ze nu 
is. Iedere aflevering draait om Anne en 
een ander meisje. 

Bekijk:
• Netflix

https://www.cineart.nl/films/adam 
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