
STAPPEN

Stap 1
Verzamel een lijstje met internationale feestdagen. Zie hieronder een aantal suggesties.

Stap 2
Deel de feestdagen op het intranet of in een mail. Stel er een aantal vragen bij, bijvoorbeeld: ‘Ken jij de feestdag? Of 
iemand die hem viert? Zou je hem zelf willen vieren? En op welke manier?’ 

Tip: Het mooiste is als er ook interactie mogelijkheid is, bijvoorbeeld in een poll op het intranet. 

Feestdagen! Ken je deze al?
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TOOL 13: Feestdagen! Ken je deze al? 

Wereldstotterdag
• Land / gebied: Wereld.
• Jaarlijks op  22 oktober
• aandacht voor 

spraakgebreken

Wereld Veganisme Dag
• Landgebied: Wereld
• Jaarlijks op 1 november

Wereld Vegetarisme Dag
• Land / gebied: Wereld
• Jaarlijks op 1 oktober

Kwanzaa
• Land / gebied: Verenigde 

Staten (Afro-Amerikanen)
• Soort: Cultureel, 

Traditioneel
• 26 december en 1 

januari en duurt een volle 
week.

Chanoeka
• Land / gebied: Wereld (Joden)
• Soort: Lichtjesfeest
• Begint officieel de 

voorgaande avond 
bij zonsondergang wanneer 
volgens de joodse kalender een 
nieuwe dag begint

Intersex Awareness Day
• Jaarlijks op 26 oktober 
• De ‘Intersekse 

Voorlichtingsdag’
• Door bewustwording 

te bevorderen wordt er 
geprobeerd een einde te 
maken aan schaamte, 
geheimhouding en 
ongewenste cosmetische 
chirurgie.Divali

• Land / gebied: Wereld 
(Hindoes)

• Soort: Lichtjesfeest
• Nieuwe maan als 

overgang van het krisjna 
(afnemende) naar het 
sukla (wassende) gedeelte 
van de maand Kartika

World Kindness Day
• Land / gebied: Wereld
• Jaarlijks op 13 november

Allerheiligen
• Land / gebied: Wereld 

(Katholieken)
• Soort: Heiligendag 

vereerd en herdacht.
• Jaarlijks op 1 november

Mawlid an-Nabi 
• (Geboortedag Mohammed)
• Land / gebied: Wereld (Moslims)
• Religie: Islam
• De voorgaande avond 

bij zonsondergang wanneer 
volgens de islamitische 
kalender een nieuwe dag begint



“ik vind het jammer dat onze communicatie 
afdeling altijd wel alle collega’s een fijn kerstfeest 

wenst, maar geen aandacht heeft voor het 
Suikerfeest of andere feestdagen die belangrijk zijn 

voor collega’s.” 
- Deelnemer leernetwerk -

PRAKTISCHE INFO

Doel
Enthousiasmeren voor andere culturen en gebruiken door bewustwording van de 
verscheidenheid aan internationale feestdagen.

Resultaat
Je wordt je ervan bewust dat er veel meer gevierd wordt dan waar jij vanuit je cultuur of religie 
mee in aanraking komt. 
Aandacht voor belangrijke gebruiken en rituelen van collega’s of cliënten.  

Vorm
Online artikel/mail.

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

Benodigdheden
Overzicht van allerlei feestdagen
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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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