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Aan de slag met 
diversiteit



Als omstaander reageren op 
discriminerend gedrag

ism stad Gent

IN-Gent vzw



“Mijn collega, vrienden of familieleden doen soms 
uitspraken of gebruiken soms woorden die ik als 
discriminerend ervaar. Ik wil wel reageren maar ik 
weet niet hoe.”

“Het was niet de discriminerende uitspraak zelf die 
me het meeste kwetste maar eerder het feit dat 
niemand van de andere omstaanders reageerde.”





Doelstelling van de Gentse omstaandertraining

• Je weet wat een actieve omstaander is

• Je kent vier strategieën om te reageren als omstaander

➢ in concrete situaties in jouw onmiddellijke omgeving

➢ die jij als discriminerend/ongepast ervaart

➢ en je bent geprikkeld om er actief mee aan de slag te gaan



Deelnemers aan de Gentse omstaandertraining

• Gentse individuele burgers: IN-Gent vzw

• Gentse organisaties: IN-Gent vzw of stad Gent via de Active Bystander
Training Company

• Specifiek aanbod:

➢ KAA Gent Foundation: IN-Gent vzw

➢ Schoolteams van Gentse basisscholen en secundaire scholen: stad Gent

➢ Stadspersoneel: stad Gent



Inhoud van de Gentse omstaandertraining

De inhoud speelt in op verschillende contexten (werk, nachtleven,…) en 
verschillende vormen (racistische uitspraken, seksuele intimidatie,…) van 
grensoverschrijdend gedrag.

In het eerste deel onderzoeken we waarom mensen vaak wegkijken en niets 
doen. In het tweede deel reiken we vier strategieën aan om te reageren en dus 
een actieve omstaander te worden.  Je kan casussen voorleggen die we dan 
inoefenen met de verschillende strategieën. 



Omstaandertrainingen van de agentschappen voor integratie en inburgering 
buiten Gent

• Vlaams Agentschap voor Integratie & Inburgering:

➢ Opleiding in omstaandersprincipe (vanaf oktober 2022): 
https://www.integratie-inburgering.be/nl/actie-opleiden-in-
omstaandersprincipe voor professionals, burgers en lokale besturen

West-Vlaanderen: Lieselot.Spillebeen@integratie-inburgering.be
Oost-Vlaanderen: Melissa.Papeleu@integratie-inburgering.be
Antwerpen: Ellen.Debroyer@integratie-inburgering.be
Brussel: Stijn.Heirman@integratie-inburgering.be
Vlaams-Brabant: Hilde.Capals@integratie-inburgering.be
Limburg: kristel.biesmans@integratie-inburgering.be

➢ Ondersteuning bij maatschappelijke spanningen

• Atlas vzw – Antwerps Agentschap voor Integratie & Inburgering: 

➢ Leren reageren als actieve omstaander tegen discriminatie en racisme

➢ atlas.diversiteit@antwerpen.be
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Meer info

• IN-Gent vzw: 

➢ www.in-gent.be/omstaandertraining

➢ toegankelijkheid@in-gent.be

• Stad Gent: 

➢ www.stad.gent/omstaandertraining

➢ omstaandertraining@stad.gent
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IN-Gent vzw
Gents Agentschap voor Integratie & Inburgering 

Kongostraat 42-9000 Gent
09/265 78 40

info@in-gent.be

www.in-gent.be
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Schrijf je in voor de nieuwsbrief via:

www.sterksociaalwerk.be


