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• Welkom
• Voorstelling OTA
• Definitie van racisme
• Impact van racisme
• Jongeren en ouders ondersteunen bij het 

omgaan met racisme

Programma



Welkom

Met hoeveel energie start je de namiddag op een 
schaal van 1 (laat mij toch met rust!) tot 5 (jeej, ik 
kan niet wachten, begin eraan!)?

Hoe vaak praten cliënten met jou over racisme?



Voorstelling OTA



Missie
Door bemiddeling, advies, ondersteuning en vorming aan te bieden wilt het 
ondersteuningsteam  een bijdrage leveren aan de uitbouw van efficiënte en 
kwalitatieve hulpverlening.

Kerntaken

OTA als copiloot OTA bemiddelt
(participatief consult)

OTA denkt mee na
(adviserend consult)

OTA Vormt OTA meertalig





Racisme en de impact ervan



Er zijn vele definities van racisme.

Definities van racisme

Racisme gaat over:
• Mensen indelen in categorieën
• Op basis van afkomst, origine, religie, 

huidskleur,...
• Binnen een sociale machtsverhouding







Microkwetsingen

1) 'Ik zou zo graag die hoofddoek willen aftrekken en 
zien wat eronder zit.'

2) 'Hier spreekt men Nederlands.'
3) 'Ik kijk niet naar jouw huidskleur. Voor mij 

ben je gewoon een mens.'
4) Persoon a: 'Van waar ben je?', Persoon 

b: 'Van Oostende'. Persoon a: 'Neen, ik bedoel van 
waar ben je echt?'

5) 'Maar jij bent anders.', 'Maar jij bent een goeie.'



Microkwetsingen

1) Herkennen jullie deze uitspraken?
2) Hebben jullie zelf al uitspraken gedaan die goed 

bedoeld waren, maar die de ander gekwetst hebben 
of waarvan je de indruk had dat het niet goed 
binnengekomen is?

3) Als iemand aangaf dat die gekwetst was door een 
uitspraak, hoe ben je ermee omgegaan?

4) Zijn er zaken waarvan je je afvraagt of je die al dan 
niet mag zeggen?



Microkwetsingen

• Kleine, alledaagse en kwetsende ervaringen
• Doen zich vaak voor in een vriendelijk gesprek
• Kunnen onbedoeld zijn
• Vertrekken vaak vanuit een houding dat de ander 

niet helemaal op gelijke voet staat met degene die 
de microkwetsing uitte



De impact van racisme





• Schietschijf
• Lelijke eendje
• Spiegelpaleis
• Ten aanval
• Oogkleppen
• Kameleon
• In overdrive

Impact van racisme



• (Racisme-)stress
• Onzichtbaarheidssyndroom
• Internalisatie: gevoelens van minderwaardigheid, 

vervreemding, onzekerheid, uitsluiting,…
• Externaliseren: frustratieagressie, ...
• Psychische problemen zoals angsten, depressie, burn-

out, constante stress, psychose
• Trauma en PTSS
• Overassimilatie

Impact van racisme



Hulpverlening

• Racisme is nog een blinde vlek 
in de hulpverlening.

• Er is weinig tot geen 
ondersteuning voor kinderen, 
jongeren en ouders die 
geconfronteerd worden met 
racisme.

• Hulpverleners hebben nood aan 
inzicht in de mechanismen van 
racisme.



Jongeren en ouders ondersteunen 
bij het omgaan met racisme



Ouders

Wat hebben ouders nodig om hun kind 
te ondersteunen in het omgaan met racisme?



Generaties voelen zich elk op hun manier geraakt door 
racisme.
• Eerste generatie: dankbaarheid primeert
• Tweede generatie: willen deel uitmaken van de 

samenleving
• Derde generatie: willen gewaardeerd worden om 

wie ze zijn

De copingmechanismen van ouders worden niet altijd 
als bruikbaar ervaren door de kinderen en omgekeerd.

'We voelen ons thuis, maar niet welkom.'



Ouders zitten met eigen trauma's waardoor ze 
geen ruimte kunnen maken voor de emoties van 
hun kinderen. Ze geven soms weinig 
ondersteunende reacties.

Kinderen willen hun ouders niet confronteren 
en/of weten niet of het helpend is wanneer de 
ouder het voor hen opneemt.

Ouders



• Erkenning geven
• Ruimte voor kwaadheid en verontwaardiging
• NIET minimaliseren
• Actief luisteren
• Normaliseer de gevoelens
• Veiligheid installeren
• Wat heeft je cliënt nodig?
• Racisme herkennen en benoemen

Reageren op verhalen van racisme



Veerkracht opbouwen

• Goed omringd
• Positieve identiteit

• Algemene strategieën: werken aan zelfvertrouwen, 
zelfbeeld, sociale vaardigheden,...



Goed omringd

• Verbinding is een essentieel onderdeel van 
veerkracht

• Ouders, familie, school, vrije tijd, leefgroep, 
leeftijdsgenoten, kunnen de jongere 
ondersteunen in het opbouwen van 
veerkracht



Positieve identiteit

Een stevige identiteit: vermindert risico op 
psychische problemen en verhoogt kans op een 
positief zelfbeeld en goede onderwijsprestaties

Het aanbieden van een stevige culturele en 
levensbeschouwelijke basis is essentieel voor een 
positieve identiteitsontwikkeling.



Positieve identiteit

• Godsdienst

• Meer dan verpakking

• Taal als toegangspoort



Positieve identiteit

• Verbreden en verdiepen

• Verbonden met mensen

• Hier geworteld en verbonden



Gespecialiseerde hulp

Wanneer bepaalde signalen blijven aanhouden, is het 
aangewezen om gespecialiseerde hulp in te 
schakelen.

De stap naar hulp is moeilijk. Soms zien mensen zelf 
niet dat hulp nodig is, of durven ze de stap niet te 
zetten omwille van het taboe op psychische 
problemen.

VB'en van hulp: Young Fenix, Kif Kif, therapie, zelfhulp 
groepen, jeugdgroepen, vrouwengroepen,...



Wat neem je mee van vandaag?



OTA Antwerpen
Kerkstraat 159
2060 Antwerpen
Tel. 03 663 13 63

Permanentie: maandag, woensdag,
donderdag, vrijdag van 9u30 tot 12u30

info@ondersteuningsteam.be
www.ondersteuningsteam.be

Vind OTA Antwerpen leuk op Facebook!

Contact

http://www.ondersteuningsteam.be/

