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ORBIT?

• interlevensbeschouwelijke ontmoeting

• rechtvaardig migratiebeleid

• samenwerking in diversiteit

• effectieve aanpak van racisme

• woning gezocht, buren gevonden



Racisme…

Een man slaat een persoon met donkere huidskleur 
in elkaar en roept tegelijk: “vuile n…”.

Wij verhuren niet aan vluchtelingen

Ga terug naar je land! 

Ze willen zich niet 
aanpassen…

Amai, je spreekt al 
mooi Nederlands

In Slowakije worden 
Roma-vrouwen soms 

gesteriliseerd

Loubna draagt een 
hoofddoek. Ze wordt elke 
dag aangestaard wanneer 

ze in de tram zit.

Ondanks gelijke resultaten 
krijgen leerlingen met een 
migratiegeschiedenis vaker 

een B-attest dan andere 
leerlingen, die meer C-

attesten krijgen.

“Oei, migranten op de hoek 
van de straat. Dit is verdacht”

In organisatie x worden 

nieuwkomers tijdens vergaderingen 

meer onderbroken dan andere 

mensen.



• is een structureel systeem.

• is statistisch

• heeft een functie: 

machtsverschillen en privileges 

legitimeren

• is witheid als norm

• is verankerd in de geschiedenis

• is aangeleerd

Racisme…





Praktische oefening

Herhaal volgende zin verschillende keren snel en luidop
en vul telkens spontaan aan

Zou het waar zijn dat
vreemdelingen…



Debriefing oefening “Zou het waar zijn”

• Uitleg

– Doel: bewustwording over eigen racisme.

– Eerst duo’s vormen + aanduiden wie spreekt

– Start- en stopsein

– Zin op laatste moment tonen

– Ongecensureerd, vrijuit, snel



Debriefing oefening “Zou het waar zijn”

• Nabespreking
– Uitspraken waarvan overtuigd, of niet

– Veralgemeningen, vooroordelen

– Woorden doen ertoe: illegaal, transmigrant, allochtoon…

– Werking van het brein: we hebben een filter

– Racisme is aangeleerd. 

– Niemand is racist, iedereen vervalt soms in racisme → benoem 
gedrag

– Racisme is geen kwestie van schuld, maar van 
verantwoordelijkheid



Debriefing oefening “Zou het waar zijn”

• Veel voorkomende reacties

– De zin duwt je naar negatieve zaken.

– De term “vreemdelingen” is verschrikkelijk

– Er kwam niets in me op.

– Ik schrok van wat ik zei.

– We zeggen veel zaken van horen zeggen.



Racisme is aangeleerd…

Ervaringen of 

gebrek aan

ervaringen

Media

Onderwijs

Omgeving

Xenofobie



Racisme is aangeleerd…

• (Sociale) media
• Negatieve ervaringen / gebrek aan ervaring
• Omgeving (woonplaats, familie, vrienden…)
• Opvoeding
• Leren omgaan met xenofobie
• Politieke context
• Onderwijs
• Cultuur (romans, films, kunst, standbeelden…)
• Mensen met gezag
• Geschiedenis (migratie, kolonisatie)
• …



Debriefing oefening Taart

• Uitleg
– Ofwel vul je taart zelf in, ofwel met deelnemers

– Geef voorbeelden van je eigen taart

– Alleen aangeleerde zaken in taart schrijven. Aangeboren zaken 
erbuiten.

• Nabespreking
– Ervaringen maken niemand racistisch. Wel de interpretatie ervan.

– Religie als taartstuk?

– Belang om met ervaringen aan de slag te gaan.

– Er zijn grotere en kleinere taarten, maar iedereen heeft een taart.



Debriefing oefening Taart

• Veel voorkomende reacties

– Media, omgeving, opvoeding en onderwijs steevast 

genoemd.

– Wat met onze hersenen die sowieso categoriseren?



… we kunnen het afleren

→Maak je eigen racismeopvoedingstaart: 

Waar leerde jij racisme aan?



Debriefing oefening Eigen taart

• Uitleg
– Overloop taartstukken en pas toe op jezelf

– Ook positieve zaken opschrijven.

– We gaan hier niet over uitwisselen.

– Voor wie geen inspiratie heeft: 
• Waar kwamen je gedachten tijdens oefening “Zou het waar zijn” vandaan?

• Je betrapte jezelf misschien eens op racisme. Hoe kwam dit?

• Eerste ervaring met iemand met andere huidskleur als kind? Emoties?

• Nabespreking
– We hebben een verantwoordelijkheid: taartstukken verwerken.

– Iemand die in racisme vervalt: wat is zijn/haar taart?



Zorg voor doelwitten

• Impact van racisme

• Negatieve strategieën
– Oogkleppen

– Witter dan wit

– In overdrive

– Ten aanval

• Nooit minimaliseren.

Naima Charkaoui, Racisme. Over wonden en veerkracht



Zorg voor doelwitten

• Veerkracht opbouwen

– Steunend netwerk ontwikkelen

– Positieve identiteit ontwikkelen

– Racisme herkennen en benoemen



Omstaanders-strategieën
Direct confrontation | Diversion | Delegate | Delay | Document

Hollaback! - https://www.ihollaback.org/resources/bystander-resources/

https://www.themarysue.com/bystanders-harassment-guide/

https://www.ihollaback.org/resources/bystander-resources/
https://www.themarysue.com/bystanders-harassment-guide/
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Oefening

• Hoe reageerde jij de laatste keer dat je getuige was van 
racisme? Kwam je tussen? Hoe?

• Hoe zou je beter willen reageren de volgende keer?



Debriefing Omstaanders

• Uitleg
– (Eigen) voorbeelden geven

– Drempels in het tussenkomen benoemen:
• Is dit racisme?

• Ik was er niet bij vanaf het begin

• Wat kan ik doen?

• Wenst de persoon wel dat ik tussenkom?

• Iemand anders zal wel tussenkomen

• Nabespreking
– Voor openbare ruimte, werkvloer, enz.

– Tussenkomen is een groeiproces.

– Hoe meer je met jezelf (of anderen) debrieft, hoe lager de drempel.

– De perfecte reactie? Proberen en leren.

– Doelwit steunen zonder dader te schofferen: het kan.

– Vragen naar eigen tussenkomsten.



Debriefing Omstaanders

• Veel voorkomende reacties
– We kunnen toch niet telkens tussenkomen?

– Wil de persoon wel dat ik tussenkom? Ik wil geen “witte redder” zijn.
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De grenzen van informatie

• Drie voorwaarden om met informatie wél impact te hebben:

– Niet veel voorkennis.

– Geen sterke motivatie om fake news te geloven.

– Vertrouwen in de bron van de info.

• Confirmation bias

Cass R. Sunstein, On Rumors: How Falsehoods Spread, Why We Believe Them, What Can Be Done, 2009, p.56.

Ruben Mersch, Waarom iedereen altijd gelijk heeft, 2016.



De grenzen van informatie



De bondgenotenstrategie



Mijn dochter moet niet 

met een zwarte afkomen

Goede leef-, werk- en 

Woonomgeving voor 

haar dochter

racistische

boventoon

zorgende 

ondertoon

financiële, fysieke, psychologische 

veiligheid, kleinkinderen, verschillende 

cultuur of godsdienst, discriminatie,… 

aandacht, erkenning, 

herkenbaarheid,…



Debriefing Theorie bondgenotenstrategie

• Uitleg
– Wat maakt dat vader/moeder zoiets zegt? Welke vooroordelen?

– Racisme heeft boven- en ondertoon.

– Bondgenoot worden van zoektocht naar goed leven.

– De ander is geen tegenstander

– Ideologische racisten: het zit te diep om ermee aan de slag te gaan. 

Maar: zijn uitzonderingen.

! Een straffe uitspraak zegt weinig over hoe diep het zit.



Debriefing Theorie bondgenotenstrategie

• Nabespreking
– Ondertoon is meer dan alleen materieel welbevinden.

– Is één van de vele zinvolle aanpakken.

– Helpt om rustiger gesprek te voeren, met impact.

– Goede bedoelingen? Dit keurt racisme niet goed.

→ Verschil tussen begrijpen en goedkeuren.

– Voor mensen die doelwit zijn van racisme: geen evidente aanpak.



Debriefing Theorie bondgenotenstrategie

• Veel voorkomende reacties
– Als je racisme niet benoemt of probeert te begrijpen, keur je het goed 

of relativeer je het.

– Het is mijn communicatiestijl niet

– Ben je niet rond de pot aan het draaien als het gesprek over de 

ondertoon gaat?

– Als doelwit ga ik niet beginnen luisteren naar wie mij racistisch 

bejegent.

– Mensen veranderen niet, het heeft geen zin om daar energie in te 

steken.



Bouwstenen van de bondgenotenstrategie

BOUWSTEEN 1

TIJD WINNEN EN TIJD NEMEN.



Bouwstenen van de bondgenotenstrategie

BOUWSTEEN 2 

ZOVEEL MOGELIJK TE WETEN KOMEN OVER DE 
OORZAAK ACHTER HET RACISME. 



Bouwstenen van de bondgenotenstrategie

BOUWSTEEN 3

INZOOMEN OP DE LEEFWERELD VAN JE 
GESPREKSPARTNER.



Mijn dochter moet niet 

met een zwarte afkomen

Goede leef-, werk- en 

Woonomgeving voor 

haar dochter

financiële, fysieke, psychologische 

veiligheid, kleinkinderen, 

verschillende cultuur of godsdienst, 

discriminatie 

aandacht, erkenning, 

herkenbaarheid



Bouwstenen van de bondgenotenstrategie

BOUWSTEEN 4

ERKENNING GEVEN.



Bouwstenen van de bondgenotenstrategie

BOUWSTEEN 5

TERUGKOMEN OP DE RACISTISCHE BOVENTOON.



Bouwstenen van de bondgenotenstrategie

BOUWSTEEN 1 - Tijd winnen en tijd nemen

BOUWSTEEN 2 – Zoveel mogelijk te weten komen over 
de oorzaak achter het racisme

BOUWSTEEN 3 – Inzoomen op de leefwereld van je
gesprekspartner

BOUWSTEEN 4 – Erkenning geven

BOUWSTEEN 5 – Terugkomen op de racistische 
boventoon



Debriefing Bouwstenen

• Uitleg
– Bouwsteen “tijd winnen” aan de hand van rollenspel (30 seconden 

stilte).

– Voorbeelden geven bij elke bouwsteen.

– Het is geen stappenplan!

• Erkenning geven is sleutel voor verandering.

• Bouwsteen “terugkomen op boventoon”: niet altijd nodig. Kan lange termijn-

impact in gevaar brengen.

– Geen “strategietje”: oprechte nieuwsgierigheid



Debriefing Bouwstenen

• Veel voorkomende reacties

– In theorie ziet het er mooi uit, maar in de praktijk?

– Vaak heb ik geen tijd voor zo’n bondgenotengesprek

– Moeilijk met mensen die ik niet ken.

– Wat als mensen niet luisteren?





Debriefing Oefening sociale media

• Uitleg
– De eerste reactie tonen

– Vragen om in chat een bondgenotenreactie voor te bereiden

– Teken geven: plaats je reacties nu in de chat.

• Nabespreking

– Reacties overlopen en stijl bespreken
• Vragende aanpak? Informatie of standpunt geven? Empathie oproepen? Is het 

gericht op de ondertoon?

• Zit er een vorm van beschuldiging in?

– Keuze voor privébericht toelichten



Omgaan met agressie?

• Luisteren

• Erkenning

• Oplossing

Frustratie-agressie

IK

• Professioneel negeren

• Grenzen stellen
– Grammofoonplaat-

methode

– Je kiest… of… of…

Instrumentele agressie

JIJ



Grenzen stellen via 
verbindende communicatie

4. Een verzoek maken

zonder acties

2. Je gevoelens uiten

1. Gedrag observeren

3. Je behoeften verwoorden

zonder oordeel 

of interpretatie

in “ik-vorm”

zonder te dwingen

“je zei …”

“dit kwetst me”

“ik wil me veilig voelen”

“zou je in de toekomst kunnen…?

ipv “je moet zorgen 
voor mijn veiligheid”

ipv “jij kwetst me”

ipv “je bent een racist” of  
“hij wil me bewust kwetsen”

ipv “je moet …”

Tekening: Thomas d’Ansembourg



Debriefing Soorten agressie / grenzen stellen

• Uitleg
– Verschillende vormen van agressie, verschillende aanpakken

– Frustratie-agressie: bondgenotenstrategie

– Provocatie, trollen, instrumentele agressie: niet luisteren!

• Nabespreking
– Verwijt “racist”: drie redenen

• Frustratieagressie

• Instrumentele agressie

• Er speelt wel degelijk racisme

– Het loopt soms door elkaar.

– Grenzen stellen is belangrijk in groepscontexten.



Groepscontexten?

– Kader van het gesprek aangeven

• Spreektijd voor iedereen

• Alles kan gezegd worden, de manier waarop is belangrijk. 

• We spelen op de bal

• Luisteren, niet onderbreken

• …

– Dingen parkeren

– De kracht van gesprekken onder vier ogen.

– Inzoomen op specifieke situaties



Andere aandachtspunten

– Verplichte vormingen?

– Omgaan met weerstand: ‘onpartijdig in het gesprek staan’

• Er zijn mensen die…

• Bedankt voor uw mening. Wat denkt u erover?

• Witte breekbaarheid bespreekbaar maken.

– Mensen hun ei laten leggen.





Oefening

Allemaal goed en wel dat structureel racisme, maar 

ze komen hier onze tradities afpakken, terwijl het maar 

draait om een onschuldig kinderfeest!



Polariseringsmanagement

Tekening: Bart Brandsma



Polariseringsmanagement

• Depolariseren? Verander van…

• Doelgroep: het midden

• Onderwerp: herkaderen

• Positie: sta echt in het midden

• Toon: luisteren



Racisme…

Een man slaat een persoon met donkere huidskleur 
in elkaar en roept tegelijk: “vuile n…”.

Wij verhuren niet aan vluchtelingen

Ga terug naar je land! 

Ze willen zich niet 
aanpassen…

Amai, je spreekt al 
mooi Nederlands

In Slowakije worden 
Roma-vrouwen soms 

gesteriliseerd

Loubna draagt een 
hoofddoek. Ze wordt elke 
dag aangestaard wanneer 

ze in de tram zit.

Ondanks gelijke resultaten 
krijgen leerlingen met een 
migratiegeschiedenis vaker 

een B-attest dan andere 
leerlingen, die meer C-

attesten krijgen.

“Oei, migranten op de hoek 
van de straat. Dit is verdacht”

In organisatie x worden 

nieuwkomers tijdens vergaderingen 

meer onderbroken dan andere 

mensen.



• is een structureel systeem.

Racisme…



• is statistisch 

– Tewerkstellingsgraad in Vlaanderen.

– Vaak minder goede arbeidsomstandigheden

– Meer schooluitval

– Discriminatie in de toegang tot huisvesting

– Hogere armoedecijfers

– Meer witte mensen in machtsposities

Racisme…



• heeft een functie: machtsverschillen en privileges 

legitimeren. 

Racisme…



Racisme…

• is witheid als norm

– Minder (genuanceerde) representatie in media, onderwijs, 

films, boeken, politiek…

– Schoonheidsidealen, “huidskleur”, huidaandoeningen.



“Een schattig zwart kindje in een modecampagne, 

dat kan ook nog wel. Maar waar blijft de zwarte opa 

met halfbloed kleinkinderen, het zwarte gezin, of het 

gezin met een hoofddoek in de reclame voor 

doodgewone producten, voor beauty, voor 

verzekeringen, voor de bank?”
Yung Fierens

De Standaard, Het einde van de witte producten, 8 mei 2021 

https://www.standaard.be/cnt/dmf20210504_94934142

https://www.standaard.be/cnt/dmf20210504_94934142


Racisme…

• is verankerd in de 

geschiedenis (slavernij, 

kolonisatie, geschiedenis 

van discriminatie)

• is gebouwd op twee 

ideologieën (Robin 

Diangelo)

– Meritocratie

– Individualisme



• is een structureel systeem.

• is statistisch

• heeft een functie: 

machtsverschillen en privileges 

legitimeren

• is witheid als norm

• is verankerd in de geschiedenis

• is aangeleerd

Racisme…



Veranderen



Veranderen



Veranderen



Thomas Peeters

thomas@orbitvzw.be

mailto:thomas@kms.be

