
Gent, 20/12/2016 

Katrijn D’hamers 



 

Hoe maken we van de superdiverse samenleving een succes? 

En welke middelen hebben we daartoe tot de beschikking? 

Over superdiversiteit, empathie en multiperspectiviteit 





 



 

https://www.youtube.com/watch?v=QecKQHmM5hA


 



VAN EEN SAMENLEVING  
MET BEPERKTE DIVERSITEIT …. 

 



…NAAR EEN SUPERDIVERSE SAMENLEVING 
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SUPERDIVERSE SAMENLEVING 

 

Situatie van constant bewegende 
(migranten)groepen, gevarieerd naar 
samenstelling, herkomst, motieven en 

statuten, bezit van cultureel kapitaal en 
staat van welzijn. 

 

 



 

Bron: Museum Rotterdam 



 



SCENARIO VAN DE ANGST EN VERNEDERING 
 Meer polarisatie 

• Groepen trekken zich terug op zichzelf 

• Etnische scheidslijnen vallen samen met socio-economische 
breuklijnen 

• Opsluiting binnen ‘eigen’ etnische groepen 

• Angst om verlies van dominante positie: rechts populisme 

• Racisme en uitsluiting komen voor 

• Witte getto’s en migrantenbuurten 

• Meer conservatieve invullingen van islam 
 



SCENARIO VAN DE ANGST EN VERNEDERING 
 Weinig kansen tot opwaartse mobiliteit 

• ‘allochtone’ groep voelt zich uitgesloten en vernederd 

• Weinig kansen in onderwijs en op arbeidsmarkt 

 

 Geen tot weinig interetnische contacten en vriendschappen 

 

 Groeiende gekleurde armoede en werkloosheid  

 

 Sociaal kapitaal van 2de en 3de generaties gaat verloren 
 



SCENARIO VAN EMPOWERMENT EN HOOP 

 Gelijkwaardigheid en emancipatie voor nieuwkomers en hun 
kinderen 

• Onderwijs biedt kansen (keuzemoment) 

• Racisme wordt actief bestreden 

• Open, op de buitenwereld gericht klimaat 

 Overschrijden van etnische grenzen 

• Identificeren met land en stad waar men woont 

 Maatschappelijk succesvol tweede generatie jongeren zijn 
sleutel 

• rolmodellen 



SCENARIO VAN EMPOWERMENT EN HOOP 

 Interetnische vriendschappen 

• Diversiteit is geen bedreiging, identificatie met stad, hoger 
gevoel van welzijn, zonder verloochening van achtergrond 

• School, werk, vrije tijd 

• ‘Civic friendship’ (Martha Nussbaum) 

 Diversiteit is realiteit en evident 

 Ruimte voor meertaligheid 

 Opwaartse mobiliteit 

• Positie vrouw 

• Gemengde groepen 

 



 



EMPATHIE 



MULTIPERSPECTIVITEIT 

Het besef dat er verschillende perspectieven 
bestaan om een gebeurtenis te begrijpen, die 

leiden tot verschillende interpretaties. 



EFFECTEN VAN MULTIPERSPECTIVITEIT 

 Het besef vergroten dat er andere mensen 
zijn (geweest) met andere opvattingen.  

 Bevorderen van zelfreflectie.  

 Verdiepen van kennis en inzicht over de 
gebeurtenis.  

 Een inzicht bieden in de bredere complexe 
omgeving.  





 



Bron: Gemeente Maasmechelen 



 

‘Het leven is een lange 
reis. Het begint vóór 
de geboorte en eindigt 
niet met de dood.’ 



 

https://www.youtube.com/watch?v=tSbaC_GeGB8


MENTAL MAPPING 



ROLLEN VOOR CULTURELE ORGANISATIES 

De culturele organisatie als : 

 

 een geheugenplaats 

 een leerplaats 

 een sociale plaats 

 een democratische plaats 

 een ontvankelijke plaats 
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ROLLEN VOOR CULTURELE ORGANISATIES 

De culturele organisatie als : 

 

 een geheugenplaats 

 een leerplaats 

 een sociale plaats 

 een democratische plaats 

 een ontvankelijke plaats 



ROLLEN VOOR GIDSEN 

1. Wees gevoelig voor wat er in de samenleving gebeurt.  

2. Wees oprecht geïnteresseerd in mensen. 

3. Geef ruimte aan dialoog en participatie.  

4. Geef ruimte aan de eigenheid van mensen. 

5. Zoek naar een band met de lokale omgeving. 

6. Gebruik de diversiteit van de groep als een kracht. 

7. Anders-talig communiceren. 

8. Meertaligheid van bezoekers is een troef.  

9. Bemiddel: breng informatie op verschillende manieren aan. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.2doc.nl/  
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 Katrijn D'hamers 
T +32 2 213 10 76 
katrijn.dhamers@faro.be 

 
FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw 
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F +32 2 213 10 99 
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