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AANLEIDING 

 

 

In Nederland ervaart bijna de helft van de jongeren met een niet-westerse 

migratieachtergrond discriminatie op basis van hun cultureel-etnische 

achtergrond.1 Discriminatie, net als andere vormen van uitsluiting en afwijzing, 

kan vergaande gevolgen hebben voor zowel de fysieke en mentale gezondheid 

als de identiteitsontwikkeling van jongeren. Uitsluiting raakt namelijk aan de 

fundamentele behoefte om als individu ergens bij te horen. Een gevolg van 

discriminatie is ook dat veel Nederlandse jongeren met een migratieachtergrond 

zich niet thuis voelen in Nederland. 

 

Discriminatie op de arbeidsmarkt en armoede 

Het is niet alleen het gevoel negatief bejegend te worden, de praktijk wijst uit 

dat jongeren met een migratieachtergrond ook daadwerkelijk negatief bejegend 

worden. Jongeren met een migratieachtergrond hebben een kwetsbare positie op 

de arbeidsmarkt, met name als zij moeten solliciteren. In onderzoeken naar 

discriminatie op de arbeidsmarkt is aangetoond dat er sprake is van structurele 

discriminatie door werkgevers. Praktijktesten wijzen uit dat werkgevers vaker 

cv’s bekijken van kandidaten met een Nederlandse achtergrond dan kandidaten 

met een migratieachtergrond. Uit een onderzoek naar de Haagse arbeidsmarkt 

bleek dat (fictieve) sollicitanten met een Nederlandse achtergrond 1,8 keer zo 

veel kans hadden om uitgenodigd te worden voor een gesprek dan een 

gelijkwaardige sollicitant met een Marokkaanse achtergrond.2 

 

Maar de kwetsbare positie van jongeren met een migratieachtergrond op de 

arbeidsmarkt heeft niet alleen betrekking op het sollicitatieproces. Jongeren die 

wel een baan weten te vinden, ervaren alsnog uitsluiting op hun werk. Een 

aanzienlijk deel van burgers met een niet-westerse achtergrond ervaart op de 

werkvloer discriminatie: tussen ongeveer een derde van de werkende 

Marokkaanse Nederlanders, tot een kwart van de werkende Antilliaanse 

                                    

1 Klooster, E., Koçak, S., Day, M., & Jonkman, H. (2017). Gedeelde toekomst. 

Toekomstoriëntatie van Nederlandse (migranten)jongeren. Utrecht: Verwey-Jonker 

Instituut; Andriessen, I., Van der Ent, B., Van der Linden, M., & Dekker, G. (2015). Op 

afkomst afgewezen. Onderzoek naar discriminatie op de Haagse arbeidsmarkt. Den 

Haag: SCP & Huijnk, W., Dagevos, J., Gijsberts, M., & Andriessen, I. (2015). Werelden 

van verschil. Over de sociaal-culturele afstand en positie van migrantengroepen in 

Nederland. Den Haag: SCP. 
2 Andriessen, I., Van der Ent, B., Van der Linden, M., & Dekker, G. (2015). Op afkomst 

afgewezen. Onderzoek naar discriminatie op de Haagse arbeidsmarkt. Den Haag: SCP. 
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Nederlanders.3 Discriminatie op de arbeidsmarkt is een van de verklarende 

factoren voor de hogere werkloosheid onder jongeren met een 

migratieachtergrond ten opzichte van jongeren met een Nederlandse 

achtergrond. Uit het Jaarrapport Integratie 2013 van het SCP (2014) blijkt dat 

28% van de jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond in de leeftijd 

van 15 tot en met 24 jaar werkloos was in tegenstelling tot 10% van de jongeren 

van Nederlandse komaf. Daarnaast groeit één op de vier kinderen uit een 

migratiegezin op in een arm huishouden.4 Economische uitsluiting en achterstand 

is een van de zwaarwegende factoren die leidt tot marginalisering van jongeren 

met een migratieachtergrond. 

 

Stagediscriminatie 

Jongeren met een migratieachtergrond ervaren ook discriminatie als het 

aankomt op stageplekken. Hbo- en wo-studenten met een migratieachtergrond 

geven vier keer vaker dan studenten met een Nederlandse achtergrond aan 

gediscrimineerd te zijn tijdens het solliciteren naar een stageplek (Nationale 

Stagemonitor, 2017). Ook in het mbo zijn stages minder toegankelijk voor 

jongeren met een migratieachtergrond. Zij zoeken langer naar een stageplek en 

moeten vaker solliciteren vergeleken met studiegenoten met een Nederlandse 

achtergrond voor zij een stage hebben gevonden.5 

 

Gevolgen discriminatie en uitsluiting 

Jongeren met een migratieachtergrond die te maken krijgen met afwijzing en 

uitsluiting kunnen daardoor stress ervaren.6 Meyer duidt dit aan als 

minderheidsstress, aangezien deze vorm van stress alleen wordt ondervonden 

als gevolg van het hebben van een minderheidsstatus en een ongelijke positie in 

de samenleving.7 Gevoelens van afwijzing en uitsluiting kunnen effect hebben op 

de mentale gezondheid: een verminderd zelfvertrouwen, een laag zelfbeeld, een 

gebrek aan vertrouwen in anderen, agressie, antisociaal en crimineel gedrag, een 

                                    

3 Andriessen, I., Fernee, H., & Wittebrood, K. (2014). Ervaren discriminatie in Nederland. 

Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau. 
4 Huijnk, W., Gijsberts M., & Dagevos, J.(2014) Jaarrapport Integratie 2013. Sociaal en 

Cultureel Planbureau. 
5 SBB. (2015). SBB Barometer Juni 2015. Zoetermeer: SBB. 
6 Eccleston, C. P., & Major, B. N. (2006). Attributions to discrimination and self-esteem: 

The role of group identification and appraisals. Group Processes & Intergroup Relations, 

9(2), 147-162. 
7 Meyer, I. (2003). Minority Stress and the Health of Sexual Minorities. Los Angeles: The 

Williams Institute. 
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onvermogen om zich te uiten en gevoelens van wanhoop, frustratie, boosheid, 

teleurstelling, afkeer, angstigheid, hulpeloosheid en onzekerheid.8 

 

Discriminatie en sociale uitsluiting kunnen naast mentale problemen, ook leiden 

tot een verslechtering van de fysieke gezondheid. Dit wordt onder andere in 

verband gebracht met maag- en darmklachten, hart- en vaatziekten, hoofdpijn 

en slapeloosheid.9 Er zijn bovendien aanwijzingen dat bij sociale uitsluiting 

hetzelfde pijncentrum in de hersenen wordt geactiveerd als bij fysieke pijn het 

geval is.10 

 

Totstandkoming This is me! 

De diverse aangehaalde onderzoeken constateren dat jongeren met een 

migratieachtergrond vanwege hun sociaaleconomische positie, etniciteit (of 

geloofsovertuiging zich buitengesloten voelen door de Nederlandse maatschappij 

en te maken krijgen met discriminatie. Jongeren met een migratieachtergrond 

zijn niet altijd even goed toegerust om het hoofd te bieden aan de gevoelens en 

reacties die discriminatie en andere vormen van sociale uitsluiting bij hen kunnen 

oproepen. 

 

Dit is het vertrekpunt geweest voor de training die is ontwikkeld: de 

weerbaarheids- en identiteitstraining; This is me!. Deze training heeft als doel 

om jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond weerbaarder te maken 

tegen discriminatie. Door hierbij te werken aan het versterken van de eigen 

identiteit kunnen bovenstaande gevolgen van discriminatie-ervaringen 

voorkomen of verminderd worden. 

 

                                    

8 Omlo, J. (2014). Copingstrategieën bij ervaringen van discriminatie. Een verkennende 

literatuurstudie. Den Haag: Ministerie van Sociale Zaken. Den Haag: Ministerie van 

Sociale Zaken; Rispens, S., Janssen, S., Weel, A. & Wielaard, P. (2014) Discriminatie. 

http://www.arbokenni,snet.nl/images/dynamic/Dossiers/PSA/D_Discriminatie.pdf 

(geraadpleegd op 21 december 2017); Hutchinson, P., Abrams, D., & Christian, J. (2008) 

The Social Psychology of Exclusion. In: Abrams, D., Christian, J., & Gordon, D. 

Multidisciplinary handbook of Social Exclusion Research. Hoboken NJ: John Wiley & Sons 

& Buijs, F., Demant, F., & Hamdy, A. (2006). Strijders van eigen bodem. Radicale en 

democratische moslims in Nederland. Amsterdam: Amsterdam University Press. 
9 Rispens, S., Janssen, S., Weel, A. & Wielaard, P. (2014) Discriminatie. 

http://www.arbokenni,snet.nl/images/dynamic/Dossiers/PSA/D_Discriminatie.pdf 

(geraadpleegd op 21 december 2017). 
10 Verkuyten, M., & Yildiz, A. A. (2007). National (dis) identification and ethnic and 

religious identity: A study among Turkish-Dutch Muslims. Personality and Social 

Psychology Bulletin, 33(10), 1448-1462. 

http://www.arbokenni,snet.nl/images/dynamic/Dossiers/PSA/D_Discriminatie.pdf
http://www.arbokenni,snet.nl/images/dynamic/Dossiers/PSA/D_Discriminatie.pdf
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Deze training is tot stand gekomen op basis van de kennis en inzichten die 

verworven zijn binnen This is me!. Het This is me! project (2015-2017) van 

Kennisplatform Integratie & Samenleving bestaat uit weerbaarheidstrainingen 

aan jongeren – die jij als trainer ook gaat geven –, het ondersteunen en 

activeren van partners11 die jongeren met een migratieachtergrond als doelgroep 

hebben, het organiseren van jongerenevenementen12, netwerkdagen en de 

essaywedstrijd, het bij elkaar brengen van jongeren en professionals in een 

adviescommissie en het vergaren van wetenschappelijke en praktische kennis. 

 

Het doel van deze training is om de weerbaarheid van jongeren met een 

migratieachtergrond te vergroten. Deze training is speciaal ontwikkeld voor deze 

doelgroep. In deze training worden jongeren geholpen om hun eigen positie te 

versterken, zodat ze zich geaccepteerd voelen binnen de maatschappij en een 

positieve bijdrage kunnen leveren binnen de Nederlandse samenleving. 

 
  

                                    

11 Salam4you, Dreamsupport, Lotus en Tulip, Justitiële inrichting, MJG (Multicultureel 

jongeren geluid), Diversity Media, Izi-solution, Sipi, Dainan, (In) Gemeente Nijmegen 
12 In Amsterdam, Den Haag, Nijmegen en Utrecht 
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INLEIDING 

 

 

Voor je ligt de handleiding van de training This is Me! Weerbaarheid en Identiteit. 

Deze handleiding is bedoeld voor de trainers die de training gaan uitvoeren. In 

deze handleiding staat alles wat jij nodig hebt om een This is me! training te 

verzorgen. 

 

Deze handleiding is verdeeld in vijf onderdelen. 

 

In het onderdeel Identiteit en weerbaarheid is essentiële theorie over identiteit 

en weerbaarheid samengevat. De theoretische informatie vormt de basiskennis 

die jij als trainer nodig hebt om de doelgroep te kunnen trainen. Hierbij is ook 

informatie vanuit de praktijk gebruikt. Theorie en praktijk zijn gebundeld om te 

komen tot indicatoren van weerbaarheid. 

 

In het tweede onderdeel Handleiding voor trainers krijg jij de nodige inhoudelijke 

informatie over de training. In dit onderdeel worden het doel van de training, het 

trainersprofiel en de uitgangspunten van de training besproken. 

 

In het derde onderdeel Werkvormen zijn alle werkvormen uitgewerkt. De 

werkvormen zijn verdeeld over vier hoofdthema’s: Wie ben ik? (1) Wat kan ik? 

(2) Wat wil ik? (3) en Hoe ga ik met anderen om? (4). 

 

Het vierde onderdeel bestaat uit Achtergrondinformatie. Om sommige 

werkvormen goed uit te kunnen voeren, heb jij namelijk als trainer extra 

verdieping nodig voor een specifieke werkvorm. Met deze informatie kun je de 

doelgroep goed begeleiden tijdens de training. 

 

In het laatste onderdeel Bijlagen zijn de formulieren gebundeld die jij nodig hebt 

voor of tijdens de training waaronder een draaiboek en evaluatieformulieren. 

 

Met deze handleiding ben jij als trainer voorzien van al het nodige om een 

succesvolle This is me! training te kunnen verzorgen. 

 

Wij wensen jou veel plezier en inspiratie bij het uitvoeren van de training! 
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IDENTITEIT EN 

WEERBAARHEID 
 

 

Theorie en praktijk 

 

In het eerste deel van dit hoofdstuk worden de concepten identiteit en 

weerbaarheid uitgelegd aan de hand van zowel theoretische als praktische 

kennis. Daarnaast wordt de invloed van discriminatie en uitsluiting besproken en 

hoe jongeren hiermee kunnen omgaan aan de hand van twee theorieën. 

 

In het tweede deel van dit hoofdstuk staat de leefwereld van jongeren centraal 

en wordt gekeken hoe jongeren in de praktijk omgaan met het ervaren 

discriminatie en uitsluiting. Deze kennis is gebaseerd op gesprekken en 

ervaringen van jongeren die een actieve deelname hebben gehad binnen This is 

me! en jongeren die mee hebben gedaan aan de This is me! essaywedstrijd.13 

 

In het laatste gedeelte van dit hoofdstuk wordt op basis van de gesprekken en 

ervaringen van de jongeren een aantal indicatoren gedistilleerd die volgens de 

jongeren staan voor een weerbare levenshouding. Binnen de werkvormen wordt 

er aan deze weerbaarheidsindicatoren gewerkt. 

 

  

                                    

13 In 2014 is er een essaywedstrijd gehouden onder jongeren met een 

migratieachtergrond waarbij 24 jongeren antwoord gaven op de vraag hoe zij hun plek 

opeisen in de Nederlandse maatschappij. 
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Identiteit 

 

Identiteit als thema staat centraal binnen deze training. Jongeren met een 

migratieachtergrond worstelen vaak met hun dubbele identiteiten. Wie ben ik? 

Waar hoor ik thuis? Wat is mijn cultuur? Welke normen en waarden zijn voor mij 

belangrijk? En hoe ga ik om met normen en waarden die anders zijn dan mijn 

eigen culturele en of religieuze referentiekader? Dat zijn een aantal vragen ter 

illustratie die de kern van een complexe worsteling weergeeft die jongeren met 

een migratieachtergrond ervaren. 

 

Jongeren met een migratieachtergrond construeren hun identiteit op basis van 

etnische, religieuze en andere sociale loyaliteiten en moeten daardoor vaak 

schipperen tussen loyaliteiten. Ze krijgen te maken met meerdere leefwerelden: 

school, thuis, vrienden en op straat. Bij deze leefwerelden horen verschillende 

waardensystemen die niet altijd verenigbaar zijn.14 Jongeren met een 

islamitische achtergrond krijgen bijvoorbeeld te maken met westerse 

standaarden op school en op straat en islamitische regels thuis. Het (willen) 

voldoen aan verschillende verwachtingen en loyaliteiten kan leiden tot een 

identiteitsworsteling en tot identiteitsproblemen.15 Het roept vragen op als ‘waar 

hoor ik bij? wie ben ik’? In feite hebben jongeren vaak deel-identiteiten die naast 

elkaar kunnen bestaan. Zij voelen zich bijvoorbeeld Turks én Nederlands. Een 

hybride identiteit wordt echter niet altijd geaccepteerd of (h)erkend door de 

omgeving. Daarom is het binnen deze training belangrijk stil te staan bij deze 

term. Wat is identiteit? 

 

De basis van identiteit is dat een persoon weet wie hij of zij is, weet wie anderen 

zijn en weet hoe anderen hem of haar zien.16 Identiteitsontwikkeling vindt altijd 

plaats in interactie met anderen, zowel binnen als buiten de eigen etnische of 

                                    

14 Koning, M. de (2008) Zoeken Naar Een 'Zuivere' Islam. Geloofsbeleving en 

identiteitsvorming van jonge Marokkaans-Nederlandse moslims. Amsterdam: Prometheus 

Bert Bakker. 
15 Maliepaard, M., & Phalet, K. (2012). Social Integration and Religious Identity 

Expression among Dutch Muslims The Role of Minority and Majority Group Contact. Social 

Psychology Quarterly, 75(2), 131-148 & Verkuyten, M., & Yildiz, A. A. (2007). National 

(dis) identification and ethnic and religious identity: A study among Turkish-Dutch 

Muslims. Personality and Social Psychology Bulletin, 33(10), 1448-1462. 
16 Ashton, R. D., Deaux, K., & McLaughlin-Volpe, T. (2004) An organizing framework for 

collective Identity: articulation and significance of multidimensionality. Psychological 

Bulletin, 130, 80-114. 
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religieuze groep.17 Mensen ontlenen een deel van hun identiteit aan de groep(en) 

waartoe zij zichzelf rekenen. Mensen plaatsen zichzelf in een groep op basis van 

bijvoorbeeld hun ras, cultuur, geslacht, leeftijd of religie. Het gevolg van dit 

mechanisme is dat zij anderen via deze wijze ook in een groep plaatsen 

(categoriseren). 

 

Identiteit is onlosmakelijk verbonden aan de context, cultuur en plaats waar een 

individu zich begeeft. Identiteit is echter wel in beweging. Identiteit ook een 

fluïde gegeven vanwege de situatie-afhankelijkheid. In bepaalde contexten – 

bijvoorbeeld de school- of werkcontext – worden sommige aspecten sterker 

benadrukt, terwijl in andere contexten die aspecten minder op de voorgrond zijn. 

Jorgen Nielsen spreekt hierbij ook wel van een situationele identiteitskeuze, 

waarbij afhankelijk van de situatie een of meerdere aspecten van de identiteit als 

dominanter wordt ingezet.18 Wie jij bent als persoon staat dus niet vast maar kan 

veranderen over tijd en is ook afhankelijk van andere factoren. Volgens de 

Ecological System Theory van 

Bronfenbrenner, is het context-, 

cultuur- en plaats-afhankelijk.19 

Dit model laat zien dat een kind of 

jongere op verschillende niveaus 

wordt beïnvloed. Het eerste niveau 

– het microsysteem – laat de 

invloed zien van de directe relaties 

tussen het kind of de jongere met 

de directe omgeving zoals ouders, 

school en vrienden. Het tweede 

niveau – het mesosysteem – gaat 

over de invloed van de relatie van 

de directe omgeving op het kind of 

de jongere. Zoals het contact 

tussen ouders en school of ouders 

met vrienden. 

Figuur 1: Ecological System Theory – Bronfenbrenner 

                                    

17 Koning, M. de (2008) Zoeken Naar Een 'Zuivere' Islam. Geloofsbeleving en 

identiteitsvorming van jonge Marokkaans-Nederlandse moslims. Amsterdam: Prometheus 

Bert Bakker. 
18 Nielsen, J., (2001) Flexibele identiteiten: moslims en de natiestaten van West-Europa 

in: Dick Douwes (red.), Naar een Europese Islam?, Amsterdam: Mets & Schilts, pp. 21-

49. 
19 Uri Bronfenbrenner (1979).The ecology of human development. Cambridge, 

Massachusetts, Harvard University Press, and London, England. 
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Het derde niveau – het exosysteem – is de invloed van relaties op personen in 

het microsysteem kind of jongere. Een voorbeeld hiervan is de invloed van de 

werkgever van de ouders van het kind of de jongere. Hij of zij bepaalt 

bijvoorbeeld de werktijden, wat weer indirect invloed heeft op het kind. 

 

Het laatste niveau – het macrosysteem – bestaat uit de invloed van normen en 

waarden en wetten die gelden in het land waar het kind of jongere woont. Het 

gaat hier ook over ongeschreven regels en codes die binnen de Nederlandse 

maatschappij gelden. 

 

Wanneer de opvoeding in het microsysteem qua normen en waarden 

overeenkomt met die uit het macrosysteem, wordt de zoektocht naar de eigen 

identiteit van een jongere gemakkelijker omdat er geen tegenstelling bestaat 

tussen die twee systemen. Het is daarom aannemelijk dat jongeren met een 

Nederlandse achtergrond meer ruimte hebben voor de zoektocht naar identiteit. 

Dit in tegenstelling tot jongeren met een migratieachtergrond die vaker te maken 

hebben met een microsystem wat qua normen en waarden niet overeenkomt 

met die van het macrosysteem. Vanwege dit verschil kan het voor jongeren met 

een migratieachtergrond lastiger zijn om een identiteit te vormen die zowel 

strookt met de directe omgeving als de Nederlandse maatschappij. 

 

 

Weerbaarheid in theorie 

 

In de literatuur bestaan – afhankelijk van de discipline – verschillende definities 

van weerbaarheid. Denk bijvoorbeeld aan fysieke weerbaarheid, waarbij een 

individu in staat is zich lichamelijk te verweren bij dreiging of geweld. Edzes, 

Middeldorp & Van Dijk definiëren weerbaarheid bijvoorbeeld als het kunnen 

omgaan met risico’s en gebeurtenissen met een zekere impact.20 Dit slaat zowel 

op een mentale en fysieke staat als op de aanwezigheid van 

handelingsstrategieën om het hoofd te bieden aan bijvoorbeeld persoonlijke 

gebeurtenissen, economische schokken en klimatologische veranderingen. 

Weerbaarheid is naast een staat ook een ontwikkeling die altijd tot stand komt in 

relatie tot de context waarbinnen een individu zich bevindt. Het wordt beïnvloedt 

door de cultuur en maatschappij waarbinnen individuen leven en door de relaties 

met vrienden en familie.21 Sommige personen zijn van nature weerbaar, maar 

elk persoon kan weerbaarheid in meer of mindere mate ontwikkelen en daarin 

                                    

20 Edzes, A., Middeldorp, M., & Van Dijk, J. (2013). Weerbaarheid en dynamiek: 

Schoolverlaters in Rotterdam. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen. 
21 Ungar, M. (2008). Resilience across cultures. The British Journal of Social Work, 38(2), 

218-235. 
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getraind worden.22 In het kader van This is me! spreken we over de 

weerbaarheid van een individu om met sociale uitsluiting in zowel de directe 

(ouders, vrienden school) als indirecte (media, cultuur, maatschappij) omgeving 

om te kunnen gaan. Het betreft vaardigheden om met situaties van sociale 

uitsluiting om te kunnen gaan en een mentale toestand om de negatieve 

gevolgen van sociale uitsluiting voor het eigen welzijn te beperken.23 

Vaardigheden zijn bijvoorbeeld het kunnen opkomen voor zichzelf, het kunnen 

aangeven van grenzen en wensen en rekening houden met de grenzen van een 

ander.24 De mentale toestand bestaat uit het vermogen van jongeren om 

ondanks sociale uitsluiting, en de daaruit voortkomende stress, zich gezond en 

positief te ontwikkelen.25 

 

Geconcludeerd kunnen we stellen dat weerbaarheid een vorm van versterking 

en/of verdediging is ondanks tegenslagen. Of beter gezegd: weerbaarheid als 

een houding waarbij het individu zich bekrachtigd voelt én daarnaar handelt.26 

 

 

Weerbaarheid in de praktijk 

 

Naast literatuur zijn ook gesprekken en essays van jongeren met een 

migratieachtergrond gebruikt als bron voor het definiëren van weerbaarheid om 

erachter te komen wat jongeren met een migratieachtergrond zelf verstaan 

onder weerbaarheid. Deze jongeren geven aan dat weerbaarheid voor hen 

                                    

22 Boelhouwer, M. D. (2013). Tussen weerstand en weerbaarheid en andere recepten: 

een effectevaluatie van het WIBO-lesprogramma met behulp van vragenlijsten, 

dagboeken en observaties. University of Groningen & Gilligan, R. (2004). Promoting 

resilience in child and family social work: Issues for social work practice, education and 

policy. Social Work Education, 23(1), 93-104. 
23 Fergus, S., & Zimmerman, M. A. (2005). Adolescent resilience: A framework for 

understanding healthy development in the face of risk. Annual Review Public Health, 26, 

399-419. 
24 Boelhouwer, M. D. (2013). Tussen weerstand en weerbaarheid en andere recepten: 

een effectevaluatie van het WIBO-lesprogramma met behulp van vragenlijsten, 

dagboeken en observaties. University of Groningen. 
25 Tugade, M. M., & Fredrickson, B. L. (2004). Resilient individuals use positive emotions 

to bounce back from negative emotional experiences. Journal of personality and social 

psychology, 86(2),  320; Ungar, M. (2008). Resilience across cultures. The British Journal 

of Social Work, 38(2), 218-235 & Rutter, M. (1985). Resilience in the face of adversity: 

Protective factors and resistance to psychiatric  disorder. The British Journal of 

Psychiatry, 147(6), 598-611. 
26 Masten, A. S., & Obradović, J. (2006). Competence and resilience in development. 

Annals of the New York Academy of Sciences, 1094, 13-27. 
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voornamelijk staat voor assertiviteit, mondigheid, strijdvaardigheid of het 

opkomen voor jezelf op een zelfbewuste manier betekenen. 

 

Definitie weerbaarheid This is me! 

Aan de hand van de input van de jongeren wordt binnen deze handleiding de 

volgende definitie van weerbaarheid gehanteerd: 

Het creëren van een denk- en handelingsvermogen waarbij constructief en 

gebalanceerd omgegaan kan worden met diverse vormen van uitsluiting in de 

relatie tussen jongere en maatschappij. 

 

 

Invloed van discriminatie en uitsluiting 

 

Zoals in de definitie van weerbaarheid genoemd wordt, gaat het om hoe 

jongeren omgaan met diverse vormen van uitsluiting. Het is belangrijk voor hen 

om weerbaar te worden aangezien maatschappelijke en economische uitsluiting 

invloed kan hebben op het welzijn van deze jongeren met een 

migratieachtergrond. Uit een maatschappelijke ongelijke positie kan namelijk 

stress ontstaan.27 Volgens het Minority Stress Model van Meyer wordt 

minderheidsstress veroorzaakt door drie factoren: stigma, vooroordelen en 

discriminatie. Vanuit deze minderheidspositie ziet het individu zichzelf als 

onderdeel van een gestigmatiseerde minderheidsgroep. Deze positie (lid zijn van 

een etnische en of religieuze minderheid) kan toegenomen kwetsbaarheid, stress 

en mentale en fysieke gezondheidsklachten tot gevolg hebben. Het is belangrijk 

te onderstrepen dat minderheidsstress door Meyer gezien wordt als een vorm 

van extra stress. Dat betekent dat deze stress bovenop de stress komt die 

iedereen kan ervaren. 

 

Zoals eerder aangegeven kunnen gevoelens van afwijzing en uitsluiting ook 

leiden tot een verminderd zelfvertrouwen, een laag zelfbeeld, een gebrek aan 

vertrouwen in anderen, agressie, antisociaal en crimineel gedrag, een 

onvermogen om zich te uiten en gevoelens van wanhoop, frustratie, boosheid, 

teleurstelling, afkeer, angstigheid, hulpeloosheid en onzekerheid.28 Tevens blijkt 

                                    

27 Meyer ontwikkelde dit model oorspronkelijke voor LHBT’ers (lesbische vrouwen, homo 

mannen, biseksuelen en transgenders) maar vanuit het idee van ‘minderheid’ wordt dit 

model ook toegepast op etnische en of religieuze minderheden. Zie Meyer, I.H., (2003) 

Prejudice, Social Stress, and Mental Health in Lesbian, Gay, and Bisexual Populations: 

Conceptual Issues and Research Evidence, In: Psychol Bull. (September 2003) pp. 674–

697. 
28 Omlo, J. (2014). Copingstrategieën bij ervaringen van discriminatie. Een verkennende 

literatuurstudie. Den Haag: Ministerie van Sociale Zaken. Den Haag: Ministerie van 

Sociale Zaken; Rispens, S., Janssen, S., Weel, A. & Wielaard, P. (2014) Discriminatie. 
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uit verschillende studies dat personen die geconfronteerd worden met 

discriminatie vaker last hebben van een depressie of angststoornis dan personen 

die deze ervaringen niet hebben.29 

 

Ook zijn er signalen dat hoogopgeleide jongeren met een migratieachtergrond 

een kwetsbare groep vormen. Met hun opleiding verwachten zij hun 

sociaaleconomische positie te verbeteren. Wanneer deze verwachtingen echter 

niet uitkomen, kan er teleurstelling ontstaan, maar ook woede. Zij krijgen het 

gevoel dat zij niet als volwaardige burgers worden behandeld.30 

 

 

Omgaan met discriminatie 
 

Copingstrategieën zijn een manier van cognitief en gedragsmatig reageren om 

stressvolle situaties, zoals discriminatie, en bijbehorende emoties te overwinnen, 

te verminderen of te tolereren.31 

 

In This is me! wordt jongeren kennis aangereikt uit het onderzoek van Juriaan 

Omlo.32 Op grond van uitgebreid theoretisch en empirisch onderzoek komt hij tot 

                                    

http://www.arbokenni,snet.nl/images/dynamic/Dossiers/PSA/D_Discriminatie.pdf 

(geraadpleegd op 21 december 2017); Hutchinson, P., Abrams, D., & Christian, J. (2008) 

The Social Psychology of Exclusion. In: Abrams, D., Christian, J., & Gordon, D. 

Multidisciplinary handbook of Social Exclusion Research. Hoboken NJ: John Wiley & Sons 

& Buijs, F., Demant, F., & Hamdy, A. (2006). Strijders van eigen bodem. Radicale en 

democratische moslims in Nederland. Amsterdam: Amsterdam University Press. 
29 Pascoe, E. A., & Smart Richman, L. (2009). Perceived discrimination and health: a 

meta-analytic review. Psychological bulletin, 135(4), 531; Brondolo, E., Ver Halen, N. B., 

Pencille, M., Beatty, D., & Contrada, R. J. (2009). Coping with racism: A selective review 

of the literature and a theoretical and methodological critique. Journal of behavioral 

medicine, 32(1), 64-88 & Neblett, E. W., White, R. L., Ford, K. R., Philip, C. L., Nguyen, 

H. X., & Sellers, R. M. (2008). Patterns of racial socialization and psychological 

adjustment: Can parental communications about race reduce the impact of racial 

discrimination?. Journal of Research on Adolescence, 18(3), 477-515. 
30 Buijs, F., Demant, F., & Hamdy, A. (2006). Strijders van eigen bodem. Radicale en 

democratische moslims in Nederland. Amsterdam: Amsterdam University Press; Huijnk, 

W., Dagevos, J., Gijsberts, M., & Andriessen, I. (2015). Werelden van verschil. Over de 

sociaal-culturele afstand en positie van migrantengroepen in Nederland. Den Haag: SCP 

& Gurr, T. (1970). Why men rebel. Princeton: Princeton University Press. 
31 Lazarus, R., & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal, and coping. New York: Springer 

Publishing Company. 
32 Omlo, J. (2014). Copingstrategieën bij ervaringen van discriminatie. Een verkennende 

literatuurstudie. Den Haag: Ministerie van Sociale Zaken. Den Haag: Ministerie van 

Sociale Zaken. 

http://www.arbokenni,snet.nl/images/dynamic/Dossiers/PSA/D_Discriminatie.pdf
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vier copingstrategieën die individuen in reactie op discriminatie toepassen: een 

polariserende, vermijdende, conformerende en verbindende strategie. Hieronder 

geven we kort weer wat de strategieën behelzen. 

 

Polariserende strategieën 

Polariserende strategieën zijn confronterend, scherp, vijandig en agressief van 

aard. Hierbij worden de degenen die discrimineren beschuldigd van 

onrechtvaardigheid en bevooroordeeld gedrag en wordt niet naar het eigen 

gedrag – of het gedrag van de groep - gekeken. Mensen nemen bij deze 

copingstrategie een vechtende houding aan waarbij ze de ander belachelijk 

maken en negatieve kenmerken aan diegene toeschrijven.33 Bij enkelen kan deze 

strategie leiden tot vervreemding of radicalisering. 

 

Vermijdende strategieën 

Individuen die een vermijdende strategie hanteren, gaan de confrontatie niet 

aan, maar trekken zich psychologisch, sociaal en/of fysiek terug binnen relaties, 

domeinen en situaties.34 Zo kunnen mensen bijvoorbeeld de tv uitzetten of 

bepaalde kranten niet meer lezen om te voorkomen dat zij geconfronteerd 

worden met stigma’s over hun groep. Ook kunnen zij bepaalde buurten, waar 

men verwacht dat de kans op discriminatie hoog is, vermijden.35 Deze 

terughoudendheid om negatieve ervaringen toe te schrijven aan discriminatie is 

de meest voorkomende reactie op discriminatie, omdat dit een gevoel van 

zelfcontrole geeft, aldus Omlo. 

 

Conformerende strategieën 

Met conformerende strategieën wordt bedoeld dat individuen zich op allerlei 

manieren proberen aan te passen aan negatieve omstandigheden om zo de kans 

op sociale insluiting te vergroten.36 Mensen uit gestigmatiseerde groepen zijn van 

mening dat zij extra ijver moeten tonen om dezelfde beoordeling te krijgen als 

de niet-gestigmatiseerde groepen. Zo kunnen zij meer hun best doen op de 

arbeidsmarkt, meer energie stoppen in relaties, sociale vaardigheden extra 

ontwikkelen of extra behulpzaam of vriendelijk zijn tegenover mensen buiten de 

eigen gemeenschap om zo negatieve stereotyperingen bij te stellen.37 Mensen 

die deze strategie hanteren, nemen na ervaringen van discriminatie vaker eigen 

                                    

33 Ibid. 
34 Ibid. 
35 Ibid. 
36 Ibid. 
37 Ibid. 
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verantwoordelijkheid om discriminatie in de toekomst zoveel mogelijk te 

voorkomen. Bijvoorbeeld door zich netjes te kleden zodat taxi’s ook voor hen 

stoppen of zodat ze goede service krijgen in een restaurant. Jongeren kunnen 

ook kiezen voor een zogenoemde assimilatiestrategie. Hiermee wordt vergaande 

aanpassing bedoeld waarbij enerzijds sterk geadapteerd wordt aan de 

meerderheidsgroepering en anderzijds de ‘eigen’ etnische groep feitelijk of 

psychologisch verlaten wordt.38 Discriminatie wordt op deze manier beschouwd 

als een uitdaging, waarbij individuen uit een gevoelde noodzaak zich extra 

ingespannen om te slagen en daarmee de kans op sociale insluiting te vergroten, 

aldus Omlo. 

 

Verbindende strategieën 

Verbindende strategieën zijn actieve pogingen om op een constructieve wijze 

vooroordelen te ontkrachten of om de relatie met de ander in stand te houden en 

te verbeteren.39 Deze strategieën zijn niet agressief van toon. Iemand verplaatst 

zich bijvoorbeeld in degene die discrimineert, waardoor het makkelijker wordt 

om negatieve ervaringen te relativeren. Of iemand doet in een gesprek pogingen 

om de vooroordelen van de ander te ontkrachten door op een rustige maar 

duidelijke wijze te onderbouwen waarom deze beelden onjuist zijn.40 Volgens 

Omlo valt bij hoger opgeleiden op dat zij in hun reacties gebruik maken van 

kennis, humor en het doorbreken van groepsgrenzen. De onderzoeker stelt dat 

deze verbindende strategie het meest geschikt is aangezien de nadruk ligt op 

een confronterende maar vriendelijke, actieve en constructieve wijze van 

omgaan met en reageren op een situatie. 

 

Omlo stelt dat niet eenduidig valt vast te stellen welke copingstrategie het meest 

effectief is. Elke strategie heeft immers voor- en nadelen. De omstandigheden 

zijn voor een belangrijk deel van invloed op de mate waarin een bepaalde 

strategie al dan niet effectief is. Omlo concludeert dat de verbindende strategie 

het meest beloftevol lijkt. 

 

Welke strategie passen jongeren in de praktijk toe? 

Het type copingstrategie dat gehanteerd wordt is afhankelijk van de context 

waaronder uitsluiting plaatsvindt. Een strategie kan dus per situatie en individu 

verschillend zijn. Volgens Omlo hangen de copingstrategieën die iemand hanteert 

af van de persoonlijke eigenschappen, de sociale context, de rol van opvoeding 

                                    

38 Ibid. 
39 Ibid. 
40 Ibid. 
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en groepsverschillen. Welke copingstrategie iemand inzet, is afhankelijk van hoe 

weerbaar iemand zich voelt. Bijvoorbeeld, een jongere die meer weerbaar is, zal 

bewuster zijn of haar copingstrategie toepassen in een bepaalde conflictsituatie. 

 

Ook al is de copingstrategie per situatie verschillend, het blijkt dat bepaalde 

copingstrategieën meer worden gehanteerd dan anderen. Zo heeft Evita Hendriks 

in opdracht van Kennisplatform Integratie & Samenleving onderzoek gedaan 

naar copingstrategieën onder 71 jongeren met een migratieachtergrond in de 

leeftijd van 16 tot en met 30 jaar oud.41 Hendriks (2016) onderzocht in hoeverre 

er een verband is tussen enerzijds de mate waarin deze jongeren discriminatie 

ervaren en hun identiteitsbeleving en anderzijds de copingstrategieën die de 

jongeren hanteren. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat hoe meer 

discriminatie jongeren ervaren, hoe lager hun zelfwaardering is. 

 

Daarnaast blijkt dat wanneer de jongeren met een migratieachtergrond zich 

minder maatschappelijk betrokken voelen, zij zich ook minder verbonden voelen 

met de Nederlandse maatschappij. Ook kwam naar voren dat een lage 

zelfwaardering kan leiden tot een vermijdende, afwachtende, teruggetrokken en 

passieve houding, wat in de meeste gevallen niet bijdraagt aan de weerbaarheid 

van jongeren. De onderzochte jongeren geven in de studie aan dat ze het meest 

gebruik maken van een conformerende en verbindende copingstrategie. De 

andere copingstrategieën worden minder vaak gehanteerd. Ook is gebleken dat 

hoe lager de zelfwaardering van de jongeren is, hoe meer zij een vermijdende 

copingstrategie hanteren. 

 

Uit het onderzoek van Hendriks (2016) blijkt dat de conformerende en 

verbindende strategie het meest wordt toegepast door jongeren. Uiteraard is het 

belangrijk om je bewust zijn van het feit dat dit één onderzoek is en dat de 

jongeren waar jij als trainer mee werkt andere copingstrategieën kunnen 

toepassen. 

 

 

Inkijk in de leefwereld van jongeren met een migratieachtergrond 

 

Zoals eerder vermeld, heeft er een This is me! essaywedstrijd plaatsgevonden 

waarin jongeren schreven over hoe zij hun plek in de maatschappij opeisen als 

bi-culturele Nederlander. Als trainer is het van belang om naast de 

eerdergenoemde theorie, ook bekend te zijn met de leefwereld van jongeren met 

een migratieachtergrond. De essays kunnen hieraan bijdragen. Verschillende 

                                    

41 ‘Tussen twee identiteiten’ - Evita Hendriks (2016) 

https://www.kis.nl/sites/default/files/bestanden/Publicaties/tussen-twee-identiteiten.pdf 

https://www.kis.nl/sites/default/files/bestanden/Publicaties/tussen-twee-identiteiten.pdf
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citaten en uitspraken uit de essays zullen helder in beeld brengen hoe jongeren 

met een migratieachtergrond kunnen worstelen met hun identiteit, discriminatie 

en uitsluiting, en zich desondanks zo weerbaar mogelijk opstellen binnen de 

samenleving. 

 

In de essays komen drie manieren aan bod waarmee de jongeren hun plek in de 

samenleving hebben gecreëerd:42 

1. Het gesprek aangaan. Dat is de meest voorkomende strategie in de essays. 

2. Het niet opeisen van je plek, maar een zoektocht naar het vinden van je plek. 

Een van de jongeren schrijft: “Het hoofd zegt ‘Ik ben Nederlander en ik heb 

een plek’, de realiteit is anders en maakt dat ik zoekend ben”. 

3. Er zijn ook jongeren die beschrijven dat zij geen plek hoeven op te eisen 

omdat de plek binnen de Nederlandse maatschappij al van hen is. Zij proberen 

om vanuit een eigen positie racisme en uitsluiting te bevatten, net zoals het 

hebben van meerdere identiteiten. Daarnaast benaderen zij anderen zelf op 

een respectvolle en liefdevolle manier en wachten dus niet af. 

 

In alle drie de manieren lijkt het zoeken naar de verbindende strategie centraal 

te staan. Sommige jongeren neigen in eerste instantie naar vermijden of 

conformeren, maar weten dit later vaak om te buigen naar verbinding. 

Polarisatie lijkt bij deze jongeren vrijwel niet voor te komen. Een deelnemer legt 

uit: 

‘Als ik heel eerlijk moet zijn, probeer ik me in elke situatie zodanig aan te passen dat 

ik niet opval. Vooral in situaties waar het soms voelt alsof ik een indringer ben en er 

niet hoor te zijn, zoals op werk of school wel eens voorkomt. Soms lijkt het dan alsof 

er een schakel om gaat en ik dan heel even een andere versie van mezelf ben, een 

maatschappelijk geaccepteerd alter ego.’ 

 

De jongeren die meededen aan de essaywedstrijd zien de belemmeringen – het 

hebben van meerdere identiteiten, racisme en uitsluiting – als realiteit waar zij 

vaak geen invloed op hebben. Ze doen echter wel wat binnen hun handbereik ligt 

door te investeren in zichzelf en in de verbinding met de Nederlandse 

maatschappij. De jongeren beschrijven dat hun veelzijdigheid en kleurrijkheid 

juist kunnen bijdragen aan het opeisen van je plek in de maatschappij en de 

toevoeging hiervan: 

‘Wij zijn bookwise geworden door onze studie, maar door het pad zijn we streetwise 

geworden. En dat is precies wat wij terug willen geven aan de samenleving.’ 

 

                                    

42 Alle links naar de essays zijn terug te vinden in bijlage 5. 
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De jongeren hebben ook een duidelijk beeld over hoe zij hun eigen identiteit(en) 

zien en willen zien. Over het algemeen willen zij de meerdere identiteiten 

behouden. Ze geven aan dat je niet hoeft te kiezen tussen verschillende 

identiteiten omdat beide mogelijk zijn. Hierbij gaat het voornamelijk om jezelf 

mogen zijn. De maatschappij kan meerdere stempels van stereotype identiteiten 

op jongeren plakken, waar zij zelf niet voor gekozen hebben. Dat iemand anders 

jouw identiteit bepaald, is iets wat de jongeren niet meer vinden passen in 

Nederland anno nu. De jongeren stellen dat hun identiteit niet alleen in één 

hokje thuishoort. Dé Marokkaan, dé moslim of dé Nederlander. Wel is het 

volgens de jongeren nog steeds een worsteling om vanuit die hokjes een nieuwe 

identiteit te creëren: 

'In een samenleving waar onbegrip en ongefundeerde haat de boventoon kunnen 

voeren, is het soms lastig om mezelf te vinden en de identiteit te omarmen waar ik 

me goed bij voel.' 

 

De jongeren lijken in het begin van hun essays te worstelen met hun 

meervoudige identiteiten. Uiteindelijk geven de meeste deelnemers echter aan 

dat kiezen tussen meerdere identiteiten niet nodig is. Zo noemt een van de 

deelnemers zichzelf een ‘Nederlander 2.0’: Nederlands en Turks. Een nieuwe ik, 

een nieuwe identiteit die staat voor hard werken en kansen creëren: 

‘Er is eerst een innerlijke strijd, dan is er een innerlijke acceptatie en daarna kun je 

dat ook uiten aan de wereld, aan de wereld die maar een kant ziet.' 

 

Met bovenstaande geven de jongeren aan hoe zij zichzelf als volwaardig burger 

zien en hoe zij hun plek in de Nederlandse maatschappij vinden (indicator 1). Dit 

proces is vaak makkelijker gezegd dan gedaan. In de essays is te lezen dat 

gedurende het proces veel emoties loskwamen bij de jongeren. Bijvoorbeeld 

boosheid, verdriet of angst als ze werden geconfronteerd met discriminatie of 

onrecht: 

‘Racisme heeft mij gekwetst en beschadigd maar ik heb het nooit de kracht gegeven 

om mijn groei en succes te beperken.’ 

 

In het onderwijs of bij een start op de arbeidsmarkt zijn de verwachtingen voor 

jongeren met een migratieachtergrond laag en daar worden de jongeren mee 

geconfronteerd. Zij moeten zichzelf vaak meer bewijzen dan hun leeftijdgenoten 

met een Nederlandse achtergrond. Dit speelt voornamelijk een rol bij jongeren 

waarbij een migratieachtergrond of geloofsovertuiging duidelijk zichtbaar is zoals 

in het geval van een donkere huidskleur of hoofddoek: 

‘De docent zei: "Zij gaan de debatwedstrijd dus zeker niet winnen." Wij moesten hem 

helaas teleurstellen, want wij werden als enige ‘zwarte’ klas winnaar van de 

debatwedstrijd.’ 
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De deelnemers lopen vaker tegen onbewuste maar kwetsende zaken aan. 

Onbewuste verwachtingen maken dat zij harder moeten werken en doorzetten: 

‘Vol trots stond ik tijdens mijn diploma-uitreiking op het podium te luisteren naar [..] 

mijn docente: "Karim ... wie had dat gedacht", zei ze. Ik wel, dacht ik in mijzelf.’ 

 

 

Indicatoren weerbaarheid 

 

Naast de This is me! essaywedstrijd is er tijdens de trainingen en de overige This 

is me! activiteiten informatie opgehaald bij de jongeren om te bepalen aan welke 

belangrijke indicatoren gewerkt moet worden voor een weerbare levenshouding. 

Eén van de dingen die de jongeren noemden, was bijvoorbeeld het niet reageren 

op discriminerende opmerkingen of reacties. Volgens de jongeren worden 

ervaringen van onrecht verzwakt wanneer men niet reageert of als men 

negatieve ervaringen loslaat (indicator 2). Een weerbare instelling vraagt 

daarnaast volgens jongeren om veel zelfkennis; deze zelfkennis kan vergroot 

worden wanneer men bewust is van zijn eigen referentiekader, zijn eigen 

belevingswereld (indicator 3). Ook is het van belang dat een jongere in staat is 

om zijn of haar (emotionele) grenzen aan te geven (indicator 4). Dit wordt vaak 

in één adem met zelfacceptatie genoemd. Zelfacceptatie wordt doorgaans gezien 

als een middel voor ‘gezonde coping’ (indicator 5). 

 

Wanneer jongeren over weerbaarheid spraken tijdens de trainingen en 

bijeenkomsten van This is me!, refereerden zij dikwijls naar de rol van hun 

ouders. Jongeren die zichzelf als weerbaar zagen, verwezen vaak naar hoe hun 

ouders hen aanmoedigden om positief in het leven te staan, wederzijds respect 

te creëren en te focussen op overeenkomsten tussen mensen ondanks het 

ervaren van onrecht en discriminatie. Op deze manier voelen de jongeren zich 

versterkt in het denken in oplossingen in plaats van problemen (indicator 6). Ook 

het ontwikkelen van een sterke etnische identiteit wordt door jongeren gezien als 

een belangrijk bouwsteen voor een weerbare houding (indicator 7): 

‘Je moet je roots kennen en daar kracht uit putten. Iemand die weet waar die 

oorspronkelijk vandaan komt, kennis heeft van zijn achtergrond, geloof en etniciteit 

zal sterker in zijn schoenen staan. Het geeft je bovendien een gevoel van trots.’43 

 

Boosheid en woede zijn ook een belangrijke thema’s in de gesprekken met 

jongeren. Jongeren voelen zich gestigmatiseerd in de media, hebben het gevoel 

vooral als ‘allochtoon’, moslim en tweederangsburger gezien te worden. Ook 

noemden de jongeren de oorlogen in islamitische landen zoals in Palestina, Irak 

                                    

43 Uitspraak jongere lid van adviescommissie This is me! op 22/09/2015. 
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en Afghanistan als reden voor hun boosheid omdat de Nederlandse regering hier 

ook indirect bij betrokken is. Veel jongeren ervaren een gevoel van 

onrechtvaardigheid waar ze niet mee weten om te gaan. Een belangrijk 

onderdeel van een weerbare houding, is het hebben van controle over eigen 

emoties (indicator 8). Naast controle over de eigen emoties is het verkrijgen van 

controle over je eigen leven een goede manier om weerbaar te worden (indicator 

9). Een van de jongeren beschrijft hoe zij dit doet: 

‘Wat mij altijd geholpen heeft, is het idee dat als ik iets aan onrecht kan doen, dat ik 

daar wat aan kan doen. Kan ik er niets aan doen, dan kan ik dat niet. Met dit besef 

kan ik die emoties van woede ook loslaten.’44 

 

Het besef dat er veel onrecht is op de wereld (en ook op een persoonlijk niveau), 

wordt door sommige jongeren gezien als een motivatie om zich in te zetten voor 

een nobele zaak. Bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk te doen in Nederland of in 

het buitenland. Of door actief te worden in de samenleving door onrecht aan te 

kaarten. Deze verbindende strategieën zijn sterk aanwezig onder jongeren die 

zich als weerbaar beschouwen en vaak ook onder hoogopgeleide jongeren. 

 

Sommige jongeren kaarten ook een andere manier aan om met het ervaren van 

onrecht om te gaan, namelijk door jezelf de vraag te stellen of je wel of niet een 

confrontatie wilt aangaan. Is een confrontatie het op dat moment waard? 

Hoeveel goeds of kwaads kan het doen? Een vermijdende strategie kan daarom 

effectief zijn in bepaalde situaties. Vanuit de instelling choose your battles wisely 

distantiëren jongeren zich van negatieve confrontaties die het gevoel van 

onrechtvaardigheid creëren en/of versterken (indicator 10). Hiermee kiezen ze 

bewust voor het handhaven van hun emotionele en geestelijke balans. Een 

belangrijk punt hierbij is ook het goed onder woorden kunnen brengen van deze 

gedachten en gevoelens tijdens de zogenaamde battles en in het algemeen 

(indicator 11). Op deze manier kunnen confrontaties worden aangegaan, zonder 

de ander in het gesprek te verliezen. Daarvoor is het voor jongeren ook van 

belang om assertief te durven zijn (indicator 12), om zo hun gedachten en 

gevoelens te verwoorden en een plaats te geven in het gesprek. 

 

Weerbaarheid betekent voor de jongeren met wie we gewerkt hebben dat je 

bereid en gemotiveerd bent om de confrontatie met jezelf aan te gaan om te 

achterhalen wie je bent, hoe je in het leven staat en waar je naartoe wilt 

(indicator 13). Maar vooral om je eigen emoties te leren kennen, te achterhalen 

hoe stabiel je bent als persoon (indicator 8). Door deze zoektocht ontdekken 

jongeren dat zij in het bezit zijn van veerkracht. Vaak komen de jongeren ook tot 

                                    

44 Uitspraak jongere lid van adviescommissie This is me! op 22/09/2015. 
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de realisatie dat zij in eerdere situaties ook over veerkracht beschikten, maar 

hier nog niet bewust van waren. Het in contact komen met zichzelf heeft als 

resultaat dat jongeren ook tot vragen komen als: Wat kan ik? Wat wil ik? Wat is 

mijn rol? En met wie en hoe kan ik dat voortzetten? Het versterken van je 

reflectievermogen draagt zo ook bij aan de weerbaarheid, net als het kritisch 

kunnen en durven kijken naar jezelf en de situaties waarin je je bevindt 

(indicator 14). 

 

Tot slot, zoals ook bevestigd wordt door het onderzoek van Hendriks (2016), is 

het hebben van een hoge zelfwaardering cruciaal voor jongeren om constructief 

en gebalanceerd om te gaan met ervaren onrecht, discriminatie en uitsluiting 

(indicator 15). Uit de gesprekken met jongeren komen drie kernwoorden naar 

voren als essentiële ingrediënten voor het creëren van een hoge zelfwaardering: 

zelfvertrouwen, erkenning en waardering. Jongeren die zich weerbaar opstellen, 

geven aan vertrouwen in zichzelf te hebben en waardering te ervaren, nu of in 

het verleden. Dit betekent dat jongeren hun talenten en kwaliteiten moeten leren 

kennen en daarop dienen voort te bouwen (indicator 16). Jongeren kunnen zo 

het vertrouwen in zichzelf vergroten. Deze instelling is volgens vele jongeren 

cruciaal voor het ontwikkelen van weerbaarheid (indicator 17). 

 

Indicatoren op een rijtje45 

De door jongeren aangehaalde punten tijdens de trainingen en geschreven 

essays vormen een goed beeld van wat het betekent om als jongere weerbaar te 

zijn. Deze punten zijn samengevat in een overzicht van 17 indicatoren. Deze 

indicatoren voor weerbaarheid beschouwen we als de bouwstenen voor een 

weerbare levenshouding. In de werkvormen die later behandeld zullen worden, 

wordt aan deze bouwstenen gewerkt. Deze zijn: 

1. Zich een volwaardige burger voelen en werken aan een plek in de 

samenleving 

2. Afstand kunnen en durven nemen van negatieve uitspraken 

3. Zich bewust zijn van het eigen en andermans referentiekader 

4. Grenzen durven aangeven 

5. Jezelf accepteren 

6. Probleemoplossend vermogen hebben 

                                    

45 Zie paragraaf 1.3 in de This is me! Methodiekonderbouwing voor meer informatie over 

de werking van deze indicatoren. 
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7. Het hebben van een sterke etnische identiteit 

8. Controle over eigen emoties 

9. Sturing geven aan het eigen leven 

10. Kunnen omgaan met conflictsituaties 

11. Eigen gevoelens en gedachten onder woorden kunnen brengen 

12. Assertief durven zijn 

13. Inzicht hebben in de eigen talenten en kwaliteiten 

14. Kunnen reflecteren op je eigen vermogen en situaties 

15. Een positief zelfbeeld (een hoge zelfwaardering) hebben 

16. Geloven in eigen vaardigheden en mogelijkheden 

17. Zelfvertrouwen hebben 

 
Aan deze indicatoren voor weerbaarheid zal in de This is me! werkvormen 

worden gewerkt. Deze werkvormen vallen onder vier centrale vragen binnen 
deze training. Dit worden de pijlers genoemd. 

1. Wie ben ik? 

2. Wat kan ik? 

3. Wat wil ik? 

4. Hoe ga ik met anderen om? 

 

Weerbaarheidscirkel 

Geïnspireerd door het model van Bronfenbrenner is er een weerbaarheidscirkel – 

zie volgende pagina – gemaakt die overzichtelijk laat zien hoe de indicatoren, 

pijlers en de rol van verschillende factoren zich tot elkaar verhouden. Het vierde 

niveau – de buitenste ring – laat de invloed zien van vrienden, ouders, 

onderwijs, media en maatschappij op wie een jongere denkt te zijn, wat hij of zij 

wil en omgaat met anderen. Het derde niveau – wie ben ik?, wat kan ik?, wat wil 

ik? en hoe ga ik met anderen om? – laat de invloed zien van wie iemand is, wat 

diegene kan en wil en omgaat met anderen op de weerbare levenshouding van 

de jongere. Het eerste niveau – de binnenste ring – geeft de weerbare 

levenshouding van de jongere aan. Om de weerbare levenshouding te versterken 

zal de jongere aan de zeventien indicatoren – het tweede niveau – moeten 

werken. Wanneer de jongere deze indicatoren versterkt zal hij of zij ook beter 

wie hij of zij is, wat hij of zij wil en kan en leert beter om te gaan met anderen. 

Vervolgens wordt de invloed van vrienden, ouders, onderwijs, media en 

maatschappij kleiner, omdat de jongere een meer weerbare levenshouding heeft. 
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De omgeving van de jongeren in positieve zin veranderen zou ook mogelijk zijn, 

maar dit een moeizaam en langzaam proces. De focus van de This is me! training 

is dan ook om de jongeren in hun weerbaarheid te versterken, en daarom wordt 

er gefocust op het versterken van een weerbare levenshouding zodat ze op deze 

manier voor te bereiden op elke mogelijke situatie in hun omgeving. 

 

 

  
Figuur 2: De weerbaarheidscirkel 
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Inleiding handleiding voor trainers 

 

In dit onderdeel van de handleiding krijg je de nodige inhoudelijke informatie 

over de training. Het gaat in dit onderdeel onder andere om het doel van de 

training, het trainersprofiel en de uitgangspunten van de training. Ook krijg je 

praktische tips om een training goed voor te kunnen bereiden en een overzicht 

met wat de training voor jouw ontwikkeling als trainer zal betekenen. 

 

 

Doel van de training 

 

Het doel van deze training is om de weerbaarheid van jongeren met een 

migratieachtergrond te vergroten. Dat wil zeggen het creëren van een denk- en 

handelingsvermogen waarbij constructief en gebalanceerd omgegaan kan worden 

met diverse vormen van uitsluiting in de relatie tussen jongere en maatschappij. 

Hierbij is het versterken van de identiteit een belangrijk middel. Hoe jongeren 

hun identiteit ontwikkelen is van invloed op de manier waarop jongeren om 

(kunnen) gaan met ervaren vormen van uitsluiting. 

 

 

Hoofddoel 

 

This is me! heeft het volgende hoofddoel: het versterken van de weerbaarheid 

van jongeren met een migratieachtergrond. Naast dit hoofddoel is er ook een 

vijftal subdoelen waar binnen This is me! aan wordt gewerkt. Hoe de 

hoofddoelen en subdoelen zich verhouden tot de vier pijlers is verwerkt in 

onderstaand schema. 
 

Hoofddoel: De weerbaarheid van jongeren met een migrantachtergrond 

versterken. 

Pijler 1:  

Wie ben ik? 

Pijler 2:  

Wat kan ik? 

Pijler 3:  

Wat wil ik? 

Pijler 4: 

Hoe ga ik met 

anderen om? 

Subdoel 1: 

Jongeren krijgen 

meer 

zelfvertrouwen en 

accepteren 

zichzelf. 

Subdoel 2: 

Jongeren krijgen 

vertrouwen in, en 

kennis over hun 

talenten, 

kwaliteiten en 

mogelijkheden. 

Subdoel 3: 

Jongeren werken 

aan een toekomst-

perspectief dat 

overeen komt met 

hun talenten, 

kwaliteiten en 

mogelijkheden. 

Subdoel 4: 

Jongeren verwerven 

kennis, tools en 

handvaten om beter 

om te gaan met 

ervaren onrecht en 

discriminatie. 
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Subdoel 5: 

Jongeren leren te reflecteren over wie ze zijn, hoe ze omgaan met botsingen en 

hoe ze in de samenleving staan. 

 

Naast dat er binnen de verschillende pijlers aan subdoelen wordt gewerkt, wordt 

er binnen de pijlers ook gewerkt aan indicatoren van weerbaarheid. Deze 

indicatoren zijn op hun beurt weer gekoppeld aan een aantal werkvormen. 

Onderstaand schema maakt deze onderlinge verhoudingen inzichtelijk. 

 

Pijlers Indicatoren Werkvormen 

1.  

Wie ben ik? 

• Het hebben van een sterke etnische 

identiteit 

• Sturing geven aan het eigen leven 

• Inzicht hebben in de eigen talenten 

en kwaliteiten 

• Kunnen reflecteren op je eigen 

vermogen en situaties 

• Een positief zelfbeeld (en een hoge 

zelfwaardering) hebben 

1. Levensrol* 

2. Mijn identiteit 

3. Spiegeltje, spiegeltje 

aan de wand 

4. Levenslijn* 

2.  

Wat kan ik? 

• Jezelf accepteren 

• Kunnen reflecteren op je eigen 

vermogen en situaties 

• Een positief zelfbeeld (en een hoge 

zelfwaardering) hebben 

• Geloven in de eigen vaardigheden en 

mogelijkheden 

• Zelfvertrouwen hebben 

5. Kwaliteitenkring* 

3.  

Wat wil ik? 

• Probleemoplossend vermogen 

hebben 

• Sturing geven aan het eigen leven 

• Kunnen reflecteren op je eigen 

vermogen en situaties 

6. Groei en Bloei* 

4.  

Hoe ga ik 

met anderen 

om? 

• Zich een volwaardige burger voelen 

en werken aan je plek in de 

samenleving 

• Afstand kunnen en durven nemen 

van negatieve uitspraken 

• Zich bewust zijn van de eigen en 

andermans referentiekader 

• Grenzen durven aangeven 

7. Referentiekader* 

8. Coping & Coping in 

het onderwijs* 

9. Mijn cultuur 

10. Botsing en cultuur* 

11. Ballon of boom 

12. Aandacht voor 

emotie 
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• Het probleemoplossend vermogen 

hebben (problemen op kunnen 

lossen) 

• Het hebben van een sterke etnische 

identiteit 

• Controle over eigen emoties 

• Kunnen omgaan met conflictsituaties 

• Eigen gevoelens en gedachten onder 

woorden kunnen brengen 

• Assertief durven zijn 

• Inzicht hebben in de eigen talenten 

en kwaliteiten 

• Kunnen reflecteren op je eigen 

vermogen en situaties 

• Zelfvertrouwen hebben 

13. Assertiviteit 

14. Assertiviteit en 

familie 

15. Actief luisteren 

16. Feedback geven en 

ontvangen 

*Om dit een ‘This is me! training’ te mogen noemen, dienen deze *-onderdelen 

minimaal uitgevoerd te worden. Deze selectie is gemaakt op grond van de 

ervaringen die zijn opgedaan in de pilot en bieden de kern van wat er nodig is 

om een goede basistraining te kunnen geven. 

 

 

Doelgroep 
 

De doelgroep van de training zijn jongeren van 13 tot 30 jaar met een 

migratieachtergrond die willen leren weerbaarder te worden. De focus ligt in deze 

training op de ervaringen van jongeren in het omgaan met onrecht en 

discriminatie en hun worsteling met hun identiteit. Deze worsteling vindt zowel in 

het begin van adolescentie, als in de puberteit, als na adolescentie (wanneer 

jongeren 22 jaar of ouder zijn) plaats. Binnen de gehele leeftijdscategorie waar 

This is me! zich op richt speelt identiteitsontwikkeling en het zoeken naar 

verbinding met de samenleving een belangrijke rol. Het uiteindelijke doel is om 

de jongeren kennis, tools en handvatten te bieden zodat zij een weerbare 

levenshouding kunnen ontwikkelen. En dat kan in de diverse levensfases waar 

jongeren zich in bevinden. 

 

 

Voorwaarden voor een This is me! training 

 

Om als trainer de doelen van de training te bereiken, dien je rekening te houden 

met enkele voorwaarden. Deze voorwaarden zijn samengesteld zodat de 
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kwaliteitsgarantie van de training wordt gewaarborgd. Het voldoen aan 

onderstaande voorwaarden is een must! 

 

• Leeftijdscategorie deelnemers: Ondanks dat de training geschikt is voor 

een brede doelgroep (13 tot 30 jaar), bestaan er uiteraard grote verschillen 

tussen een 13-jarige en een 30-jarige en waar zij staan in hun identiteits-

ontwikkeling. Het is daarom van belang om bij de samenstelling van de 

groepen te letten op de leeftijdsverschillen en om de werkvormen toe te 

spitsen op de leeftijdsgroep. Dit kan bijvoorbeeld door casussen of verhalen in 

te zetten binnen de werkvormen die aansluiten bij de leeftijdsgroep. Om de 

leefwerelden van jongeren goed aan te laten sluiten op elkaar, is het 

belangrijk om te focussen op 1 van de 5 leeftijdscategorieën bij het 

samenstellen van een groep: 

Categorie 1: van 13 t/m 15 jaar 

Categorie 2: van 16 t/m 18 jaar 

Categorie 3: van 19 t/m 22 jaar 

Categorie 4: van 23 t/m 26 jaar 

Categorie 5: van 27 t/m 30 jaar 

 

• Locatie: Een locatie met een gesloten ruimte is verstandig in verband met het 

bespreken van gevoelige onderwerpen. Bij voorkeur maak je gebruik van een 

kringopstelling. 

 

• Training of een workshop: Om een training een ‘This is me! training’ te 

mogen noemen, dien je als trainer de volgende zeven werkvormen minimaal 

te gebruiken (tevens met asterisk aangegeven in het eerdere schema): de 

werkvormen Levensrol en Levenslijn uit de pijler Wie ben ik?, de werkvorm 

Kwaliteitenkring uit de pijler Wat kan ik?, de werkvorm Groei en Bloei uit de 

pijler Wat wil ik? en de werkvormen Referentiekader, Coping & Coping in het 

onderwijs en Botsing en cultuur uit de pijler Hoe ga ik met anderen om? 

Voldoet de training niet aan deze voorwaarden? Dan mag je het de naam 

‘workshop’ geven en niet een ‘This is me! training’. 

 

• Voor het behalen van een certificaat jongerentrainer weerbaarheid en 

identiteit: De trainer dient aan 8-12 jongeren een This is me! training te 

geven. De trainer dient een week voor de training een draaiboek in te leveren 

bij Movisie. Na de training dient de trainer een reflectieverslag en de ingevulde 

evaluatieformulieren in te leveren bij Movisie. 

 

Uit de praktijk is gebleken dat de training een grotere kans van slagen heeft als 

er ook aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 
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1. Allereerst moet er draagvlak zijn of worden gecreëerd binnen de organisatie 

van de trainer. Het gaat hierbij om goedkeuring vanuit het management om 

tijd, ruimte en materiaal te investeren in het uitvoeren van de interventie. 

2. De trainer dient de nodige tijd te kunnen investeren in het opzetten, uitvoeren 

en in de nazorg van de training. 

3. Er dient een ruimte beschikbaar te zijn voor de trainingen, maar ook voor de 

overleggen met de werkgroep en de eventuele co-trainer/ 

ervaringsdeskundige. 

4. Het is belangrijk dat de trainer beschikt over het nodige trainingsmateriaal 

voor de training. Daarnaast dient de trainer voor het begin van de training een 

ruimte ter beschikking te hebben voor het gehele trainingstraject. 

5. Het is belangrijk dat 1 of 2 collega’s binnen de organisatie betrokken zijn bij 

het verloop van de interventie. Zij kunnen de trainer ondersteunen en 

meedenken bij het nemen van besluiten in het kader van de interventie. 

6. Het wordt aangeraden om een ervaringsdeskundige (een jongere met een 

migratieachtergrond) te betrekken bij de training. Deze is eventueel ook 

beschikbaar via KIS en kan worden ingezet om de trainer te helpen, 

bijvoorbeeld bij het afnemen van de intakegesprekken met de deelnemers en 

tijdens de training. 

7. De trainer moet vertrouwen en veiligheid creëren binnen de groep zodat de 

jongeren hun ervaringen kunnen delen en zich daar goed bij voelen. 

8. De training kan alleen slagen als alle deelnemers het gehele traject aanwezig 

zijn en samen hun ontwikkelingen bespreken. 

 

 

Opzet van de training 

 

De training is praktijkgericht en heeft een sterk reflectief karakter: Het is 

intervisieachtig van aard en minder gericht op pure kennisoverdracht. De 

trainingsdagen zijn voornamelijk gefocust op uitwisseling en reflectie op het 

eigen handelen. Het is daarom van belang dat je je als trainer voornamelijk 

bezighoudt met het begeleiden van deze uitwisseling en reflectie, zonder te veel 

te sturen. Sommige werkvormen vereisen eerst een theoretische uitleg. Hierbij is 

van het belang dat er niet alleen gezonden wordt door de trainer maar dat de 

theorie samen met de jongeren wordt besproken door het ophalen van verhalen 

van jongeren die gerelateerd zijn aan de theorie. De werkvormen zijn verder 

zeer afwisselend en hebben een praktische insteek. 
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Kapstok van de training 

Per werkvorm worden er tips meegegeven hoe je de werkvorm het beste kan 

inzetten. Hieronder staat al wel een basisvoorbeeld van de kapstok van een 

werkvorm (in bijlage 3 vind je een voorbeeld van een uitgebreid draaiboek). 

 

Introductie Een korte introductie van het aan te halen thema op een 

prikkelende manier om interesse van de jongeren te 

krijgen; denk aan een leuk ervaringsverhaal, een video, 

poëzie, prikkelende vragen, nieuws, enzovoort. Verbindt 

met de thema’s die eerder behandeld zijn. Een voorbeeld 

bij het behandelen van de pijler ‘Hoe ga ik met anderen 

om?: je start met bewustwording over hoe men omgaat 

met botsing (werkvorm ‘Coping’), vervolgens inzicht 

krijgen in hoe de ander denkt (werkvorm 

‘Referentiekader’) en tot slot behandel je werkvormen 

van vaardigheden die nodig zijn om goed te kunnen 

omgaan met de ander. 

Doel/werkwijze/duur Uitleg over het doel van de werkvorm, de werkwijze en 

hoe lang jullie bezig zullen zijn. Blijf ook gedurende de 

werkvorm terugverwijzen naar het doel, om een rode 

draad te behouden. 

Uitleg theorie Een (simpele) uitleg van de theorie die ten grondslag ligt 

aan de werkvorm die jullie gaan uitvoeren. Het is 

afhankelijk van de keuze van de trainer om de 

deelnemers eerst te laten stoeien met de werkvorm en 

daarna hun gedachten te ordenen door middel van 

theorie, of om eerst de theorie uit te leggen om hier 

vervolgens mee te oefenen aan de hand van de 

werkvorm. Bij een aantal werkvormen is de voorkeur 

gegeven dat de jongeren zelf van tevoren iets 

voorbereiden, om dit vervolgens aan elkaar uit te leggen 

en te presenteren. 

Werkvorm uitvoeren Het toepassen van de werkvorm (dit kan ook vóór het 

uitleggen van de achterliggende theorie). De opdrachten 

en de instructies moeten helder zijn, de opdracht kan 

mondeling en op flap geschreven worden ter 

ondersteuning. Ervaring leert dat dit laatste wordt 

gewaardeerd door deelnemers. 

 



 

 

35 

Reflectie/interactie Door te vragen naar reacties op de werkvorm een 

reflectie/interactie-moment instellen. Ook is het heel 

belangrijk om als trainer zoveel mogelijk reflectievragen 

te stellen zoals: Wat valt je op? Wat vind jij ervan? Wat 

kan jij hiervan leren? 

Verbinden tussen de verhalen van de jongeren in dit 

onderdeel is van grote belang. De trainer heeft in dit 

onderdeel de rol van procesbegeleider (geen adviseur). 

Nabespreking en 

Afsluiting 

De werkvorm afronden (dit kan ook op een speelse 

manier). Bijvoorbeeld: vragen wat men mee naar huis 

neemt, vragen welk effect de training/werkvorm had, 

een samenvatting geven van de dag, eventueel huiswerk 

opgeven. In de nabespreking heeft de deelnemer zijn 

gedachten verwoord. Hij gebruikt formuleringen als: 

Het is me opgevallen dat … 

Ik heb gemerkt dat … 

Ik wist niet dat … 

Ik voelde dat … 

 

 

Inzetten van werkvormen46 

De training bestaat uit zestien werkvormen waarvan coping bestaat uit twee 

onderdelen. De selectie van de werkvormen en de tijdsduur van de training is 

afhankelijk van twee factoren: 

1. De behoeften en vaardigheden van de deelnemers: Aan de hand van de 

behoeften en vaardigheden van de deelnemers stelt de trainer een geschikte 

training samen voor de deelnemers. 

2. Leervermogen van de deelnemers: Sommige groepen jongeren hebben meer 

tijd nodig om bepaalde werkvormen uit te kunnen voeren. 

 

De gemiddelde duur van een training varieert van vier dagdelen tot een traject 

van zestien dagdelen verdeeld over een periode van een half jaar. Een groep 

jongeren die bijvoorbeeld te kampen heeft met concentratieproblemen, heeft 

meer tijd nodig dan jongeren zonder concentratieproblemen. Elke groep heeft 

zijn eigen kenmerken. Het is belangrijk dat de trainer hier rekening mee houdt. 

 

                                    

46 Zie paragraaf 5.1 in de This is me! Methodiekonderbouwing voor meer informatie over 

werkzame methodische elementen in de werkvormen. 
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De trainer levert maatwerk voor elke training. Hij of zij bepaalt welke 

werkvormen geschikt zijn voor de deelnemers en hoeveel tijd men nodig denkt 

te hebben gezien de kenmerken van de doelgroep. De trainer kan eventueel een 

werkgroepje vormen van collega’s die hem of haar helpen de training te 

organiseren en keuzes te maken voor welke werkvormen behandeld gaan 

worden, naast de werkvormen die verplicht zijn voor de This is me! training. Zo 

werkt de trainer bovendien ook aan draagvlak binnen de eigen organisatie. 

 

 

Organiseren van de training 

 

Voor het verzorgen van de training worden de volgende stappen ondernomen: 

1. Werving en aanmelding 

2. Kennismakingsgesprekken 

3. Opstartbijeenkomst 

4. Voorbereiden op de training 

5. Verzorgen van de training 

6. Evaluatie 

 

1. Werving en aanmelding 

In deze stap worden jongeren geworven door middel van een wervingstekst. De 

wervingstekst geeft een overkoepelend beeld over de training. De jongeren 

kunnen zich vervolgens aanmelden, bijvoorbeeld via e-mail. De wervingskanalen 

kunnen bijvoorbeeld scholen, buurthuizen, sportverenigingen en jongeren-

organisaties zijn. Het is ook mogelijk om organisaties te benaderen om een 

weerbaarheidstraject te bieden voor hun eigen doelgroep. Dit kan bijvoorbeeld 

bij moskeeën, jeugdzorg of organisaties die zich bezighouden met reclassering. 

Maak hierbij gebruik van je eigen netwerk. Wanneer er binnen je eigen netwerk 

geen mogelijkheden zijn om jongeren met migratieachtergrond te werven: 

Probeer andere kanalen zoals een oproep op LinkedIn, contacteer mede-trainers 

of Movisie. 

 

2. Kennismakings- en intakegesprekken (selectiefase) 

Na aanmelding worden alle jongeren telefonisch benaderd voor een kort 

kennismakingsgesprek. Tijdens het gesprek vraagt de trainer naast de 

persoonlijke gegevens ook bijvoorbeeld naar het werk en de opleiding van de 

jongeren. Belangrijk is ook om te vragen naar de verwachtingen en de wensen 

van de jongeren. Tijdens het gesprek peilt de trainer de motivatie van de 

jongeren om deel te nemen aan de training. De kennismakingsgesprekken geven 

de gelegenheid om verwachtingen tussen de jongeren en de trainer over de 

training af te stemmen. De trainer gaat tijdens het gesprek bij elke jongere na of 
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hij of zij past binnen de groep. Het is namelijk van belang dat er tijdens de 

training een veilige sfeer is waarin iedereen kan zeggen wat hij of zij wil. Op 

basis van deze gesprekken stelt de trainer de groep samen. 

 

3. Opstartbijeenkomst 

Tijdens de opstartbijeenkomst staat het ophalen van de behoeften van de 

deelnemers centraal. De trainers hebben vier flappen met daarop de pijlers. Het 

is belangrijk dat de deelnemers nog geen inhoudelijke kennis hebben over de 

pijlers. De trainer geeft slechts een globaal beeld over de pijlers. Met de pijler 

Wie ben ik? kan de trainer bijvoorbeeld verwijzen naar identiteit. De deelnemers 

kunnen vervolgens per thema aangeven wat ze graag zouden willen leren binnen 

het genoemde thema. Aan het einde bespreekt de trainer de punten plenair. 

 

De deelnemers krijgen tijdens de opstartbijeenkomst ook de gelegenheid om 

elkaar beter te leren kennen. De trainer kan hierbij gebruik maken van 

bijvoorbeeld kennismakingsspellen. De opstartbijeenkomst vormt de eerste 

persoonlijke ontmoeting tussen de deelnemers onderling en de trainer. Het 

creëren van een veilige sfeer is van essentieel belang voor het behalen van de 

doelen. Wanneer de trainer merkt dat een jongere een negatieve invloed op de 

groep heeft, dient er goed nagedacht te worden hoe dit aan te pakken. Voor 

deze jongere kan het juist van belang zijn om de training te volgen; de rest van 

de groep dient echter ook de ruimte te krijgen om aan hun weerbaarheid te 

kunnen werken. Ga bijvoorbeeld een open gesprek aan met de jongere en vraag 

naar zijn of haar rol binnen de groep. In het uiterste geval kan de trainer 

beslissen om een jongere te vragen om niet deel te nemen in het belang van de 

groep. 

 

4. Voorbereiden op de training 

Door de opstartbijeenkomst heeft de trainer een idee waar de behoeften en 

wensen liggen bij de jongeren. Op basis van deze behoefte- en 

wenseninventarisatie kan de trainer besluiten welke accenten er binnen de zeven 

verplichte werkvormen aangebracht moeten worden (Levensrol, Levenslijn, 

Kwaliteitenkring, Groei en Bloei, Referentiekader, Coping & Coping in het 

onderwijs, Botsing en cultuur). Als het ervaren van discriminatie bijvoorbeeld 

vaak voorkomt binnen een groep kan daar binnen de werkvorm Coping meer 

aandacht aan worden besteed. Ook kan de trainer kiezen voor extra werkvormen 

wanneer er behoefte is vanuit de jongeren of wanneer de trainer denkt dat een 

bepaalde werkvorm een belangrijke extra waarde heeft voor de groep. De trainer 

kan eventueel een werkgroepje vormen van collega’s die hem of haar helpen de 

training te organiseren en keuzes te maken voor welke werkvormen behandeld 

gaan worden – naast de werkvormen die verplicht zijn voor de This is me! 
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training. Zo werkt de trainer bovendien ook aan draagvlak binnen de eigen 

organisatie. Mocht de trainer samen met de werkgroep er niet uitkomen, dan kan 

de trainer advies vragen bij een This is me! trainer. 

 

5. Verzorgen van de training 

De training bestaat uit vier pijlers die vervolgens zijn onderverdeeld in 

verschillende werkvormen. 

 

Pijler 1: Wie ben ik? 

De werkvormen binnen deze pijler zijn: 

• Levensrol 

• Mijn identiteit 

• Spiegeltje, spiegeltje aan de wand 

• Levenslijn 

 

Pijler 2: Wat kan ik? 

De werkvorm binnen deze pijler is: 

• Kwaliteitenkring 

 

Pijler 3: Wat wil ik? 

De werkvorm binnen deze pijler is: 

• Groei en bloei 

 

Pijler 4: Hoe ga ik met anderen om? 

De werkvormen binnen deze pijler zijn: 

• Referentiekader 

• Coping (inclusief werkvorm onderwijs) 

• Mijn cultuur 

• Botsing en cultuur 

• Ballon of boom 

• Aandacht voor emotie 

• Assertiviteit 

• Assertiviteit en familie 

• Actief luisteren 

• Feedback geven en ontvangen 

 

De werkvormen Referentiekader tot en met Ballon of Boom zijn gericht op inzicht 

krijgen en bewustwording terwijl de werkvormen Communicatie tot en met 

Feedback geven en ontvangen zijn gericht op vaardigheden die nodig zijn om 

met botsing om te gaan. 
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Extra curriculair 

Een optionele toevoeging na de training is het organiseren van een 

jongerenevenement met de focus op de verbinding van de jongeren met de 

omgeving en de Nederlandse samenleving. Samen met de trainer kunnen de 

jongeren (bijvoorbeeld aan het eind van de training) kiezen uit twee varianten: 

een simpele variant en een complexe variant. De verschillen tussen beide 

varianten zijn de aanwezige competenties van jongeren, de beschikbare tijd en 

de middelen vanuit de trainer/organisatie om de jongeren te begeleiden en 

natuurlijk ook de ambitie van de jongeren en de trainer zelf. Een voorbeeld van 

een simpele variant is een wethouder of een politieagent uitnodigen om een 

gesprek aan te gaan met de jongeren. Of het organiseren van een meeting met 

andere jongeren om bepaalde thema’s te bespreken. Bij de complexe variant 

gaat het echt om het organiseren van een evenement waarbij meer dan vijftig 

jongeren aanwezig zijn en professionals met elkaar in gesprek gaan over sociaal-

maatschappelijke thema’s. Organisatorisch is dit een veel grotere 

verantwoordelijkheid. 

 

6. Evaluatie 

Aan het einde van elke training dienen de deelnemers een evaluatieformulier in 

te vullen. Ook dient de trainer een eigen evaluatieformulier in te vullen. Aan 

beide evaluatieformulieren wordt momenteel nog gewerkt. Deze zullen later 

worden toegevoegd aan de handleiding. De evaluatieformulieren dienen de 

trainers na het verzorgen van de training in te scannen (of te fotograferen) en op 

te sturen naar thisisme@movisie.nl. De evaluatieformulieren worden vervolgens 

geanalyseerd door Movisie. Aandachtspunten worden intern besproken en indien 

nodig worden de werkvormen en de handleiding daarop aangepast. 

 
  

mailto:thisisme@movisie.nl
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Trainersprofiel 

 

 
 

Figuur 3: Trainersprofiel This is me! 

 

 

Ontwikkeling als trainer 

 

Na het afronden van de This is me! train-de-trainer weerbaarheids- en 

identiteitstraining: 

• Heb je geleerd hoe je jongeren met een migratieachtergrond kunt begeleiden 

in het versterken van hun eigen weerbaarheid en identiteit. 

• Beschik je over theoretische kennis van onderwerpen die ten grondslag liggen 

aan de weerbaarheid van jongeren met een migratieachtergrond. 

• Heb je trainersvaardigheden ontwikkeld gericht op jongeren met een 

migratieachtergrond. 

• Heb je geleerd hoe je zelfstandig de trainingsmethoden uit deze handleiding in 

praktijk kan toepassen. 

• Kun je beter aansluiten bij de leefwereld van jongeren met een 

migratieachtergrond. 
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Uitgangspunten en aanpak tijdens de training 

 

Houd de volgende zaken in je achterhoofd tijdens het trainen: 

• Zelfreflectie 

• Laat met je eigen houding een voorbeeldrol zien 

• Laat de vier pijlers terugkomen in je eigen handelen 

• Gebruik simpel taalgebruik 

 

Zelfreflectie 

Als trainer wil je de jongeren zo goed mogelijk bereiken. Hiervoor is het 

belangrijk om ook stil te staan bij je eigen opvattingen over het te bespreken 

thema. Zo kan jouw visie bewust of onbewust een rol spelen in de manier 

waarop je de training zult geven. Stel daarom jezelf de volgende vragen: 

• Welke kennis heb ik nodig om deze voorlichting te geven? 

• Welke houding heb ik nodig om voorlichting aan jongeren te geven? 

• Welke vaardigheden heb ik nodig om met de grote variatie aan jongeren om te 

gaan? 

 

Laat met je eigen houding een voorbeeldrol zien 

Kijk ook naar je eigen rol als trainer. Trek een goede verbindende houding door 

naar een goede trainershouding: 

• In dialoog: Blijf in dialoog met de deelnemers. Stel ze vragen en laat ze zelf 

nadenken. Probeer ze niet te overtuigen, dat werkt vaak alleen maar 

averechts. Door steeds in contact te blijven gedurende de hele training houd 

je de aandacht er beter bij en ontstaat er eerder een reflectieproces bij de 

deelnemers. 

• Gelijkwaardig: Als je laat zien dat je geen alwetende trainer bent, versterk je 

een gelijkwaardige relatie met de jongeren. Iedereen maakt fouten. Het is 

mooi als de trainer die kant ook durft te laten zien aan de jongeren. En dat 

jongeren dat op hun beurt ook aan andere jongeren durven te laten zien. 

Bijvoorbeeld bij de uitleg over kwaliteiten kun je als trainer ook je eigen 

kwaliteit en valkuil neerzetten. Gelijkwaardigheid krijg je door een OEN-

houding: open, eerlijk en nieuwsgierig. 

• Anders denken is normaal: Als trainer ben je ervoor verantwoordelijk dat 

iedereen kan meedoen tijdens de training en dat bepaalde meningen niet 

direct worden weggezet wanneer het merendeel van de deelnemers het er niet 

mee eens lijkt te zijn. Vaak zijn tegenstellingen een mooie kans voor een 

(constructieve) discussie in de groep. 

• Aansluiten bij de leefwereld van jongeren: De jongeren zijn expert over hun 

eigen leven én leerproces. Benut deze expertise. Laat deelnemers 

voornamelijk zelf nadenken over de vertaalslag van weerbaarheid naar het 



 

 

42 

eigen leven. Als trainer hoef jij niet alles voor hen te bedenken. Juist door hen 

over hun eigen ervaringen na te laten denken, versterk je hun kracht, 

drijfveren, eigenaarschap, identiteit en weerbaarheid. Maak daarom zoveel 

mogelijk gebruik van door de jongeren ingebrachte casussen. 

 

Laat de vier pijlers terugkomen in je eigen handelen 

De vier pijlers van de training zijn ook van belang voor de trainer zelf: Wie ben 

jij, Wat kan jij, Wat wil jij en Hoe ga jij om met anderen? Door deze vragen ook 

aan jezelf te stellen en door zelf met pijlers deze onderdelen te oefenen, zal je 

ook de uiteindelijke deelnemers beter bekend maken met de inhoud. Daarnaast 

is het goed om de deelnemers duidelijk te maken wanneer ze met welke 

component bezig zijn, zodat de training ook bij hen overzichtelijk blijft en zodat 

ze bewust blijven aan welk onderdeel van zichzelf ze werken. 

 

Gebruik simpel taalgebruik 

Vertrek altijd van de aanwezige kennis in de groep. Wanneer je bijvoorbeeld het 

thema Coping of Referentiekader behandelt, vraag je de deelnemers of ze weten 

wat coping betekent of wat een referentiekader is. De theorie kan je ook 

simpeler uitleggen met beeldmateriaal en voorbeelden uit de praktijk die 

jongeren herkennen. Trainers hebben de neiging om voorbeelden te gebruiken 

die zij zelf belangrijk vinden. Aansluiting vinden met bij de deelnemers is echter 

het belangrijkste. Zo kan het gebeuren dat je de nadruk legt op radicalisering, 

terwijl dit minder of niet leeft bij jongeren. Probeer ook moeilijke woorden te 

vermijden; ‘strategieën’ kan je bijvoorbeeld vervangen door ‘manieren’. 

 

Checklist: Als ‘diversiteitsensitieve’ trainer … 

Het kan soms een uitdaging zijn om als trainer met een Nederlandse achtergrond 

je goed in te leven in jongeren met een migratieachtergrond. Hieronder staat een 

checklist die je kan helpen om meer diversiteitsensitiviteit bij jezelf te creëren, 

gebaseerd op de benodigde motivatie, kennis, houding en vaardigheden. 

 

Motivatie 

• Heb je de wil om te werken met jongeren met een migratieachtergrond? 

• Ga je onzekerheden niet uit de weg maar durf je ze aan te gaan? 

• Ben je in staat om nieuwe kansen en mogelijkheden te zien wanneer een 

probleem lijkt vast te lopen? 

 

Kennis 

• Ben je bewust van de context en identiteit van de jongere (zoals historie van 

migratie, het leven tussen twee culturen, taboeonderwerpen)? 
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• Ben je bereid meer van deze context en identiteit te weten te komen? 

• Ben je je bewust van je eigen opvattingen, overtuigingen en gedrag ten 

aanzien van jongeren met een migratieachtergrond? 

 

Houding 

• Sta je open voor andere opvattingen en overtuigingen en durf je eigen 

opvattingen en overtuigingen ter discussie te stellen? 

• Handel je niet op basis van vaste uitgangspunten maar op basis van 

wederzijds respect? 

• Ga je uit van een probleem en niet van een doelgroep? 

 

Vaardigheden 

• Heb je geduld in het opbouwen van een vertrouwensrelatie? 

• Ben je in staat gebruik te maken van verschillende communicatiestijlen 

(direct/indirect, verbaal/non-verbaal, beeldend uitleggen of niet)? 

• Kun je omgaan met vooroordelen van jezelf en van de jongere, en kun je 

hierover in gesprek gaan? Bespreek je eigen vooroordelen ook in de training. 

Denk hierbij wel na over de functie die het bespreken van jouw vooroordeel 

heeft. 

 

Wil je nog meer weten? Kijk dan in bijlage 6 hoe intercultureel te communiceren 

en diversiteitsproof te werken. 
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WERKVORMEN 
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WIE BEN IK? 
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Inleiding 

 

Dit onderdeel bestaat uit de werkvormen Levensrol, Mijn identiteit, Spiegeltje, 

spiegeltje aan de wand en Levenslijn. Deze onderdelen werken aan het creëren 

van een positief identiteitsgevoel. Je leert de jongeren positief te staan ten 

opzichte van zichzelf en de situatie waarin ze verkeren. De situatie speelt geen 

overheersende rol in hoe de jongeren naar zichzelf kijken. Daarnaast leren 

jongeren te reflecteren. 

 

Jouw rol als trainer 

Als trainer begeleid jij de deelnemers in hun bewustwordingsproces. Daarnaast 

zorg je voor een veilige sfeer, waarin deelnemers zich open durven op te stellen. 

Deze sfeer is sterk afhankelijk van de groepsdynamiek, maar jij als trainer kan 

hier wel invloed op uitoefenen. Dit kan bijvoorbeeld door ook eigen persoonlijke 

verhalen te vertellen en jezelf in zekere mate kwetsbaar op te stellen. Wat ook 

kan helpen is de deelnemers van tevoren een groepsactiviteit te laten doen om 

het groepsgevoel te creëren. Stimuleer en motiveer de deelnemers en handel 

ontwikkelingsgericht. 

 

Indicatoren van weerbaarheid 

Tijdens dit onderdeel wordt er gewerkt aan de volgende bouwstenen: 

• Verkrijgen van controle over je eigen leven 

• Verwerven van inzichten in het eigen doen en laten 

• Versterken van reflectievermogen en kritische vermogen 

• Het bouwen van een positief zelfbeeld (een hoge zelfwaardering creëren) 

• Ontwikkelen van een sterke etnische identiteit 

 

  

Ik durf oprecht en 

met zekerheid te 

zeggen dat ik zowel 

Nederlands als 

Afghaans ben. Ik 

hoef niet te kiezen. 

Morsal Ayoubi 
Twee culturen 

maakt jou uniek, 

een tintje diverser. 

Zina Monteiro 
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1 LEVENSROL 
 

Onderwerp Omschrijving 

1. Tijdsduur 60 tot 90 minuten 

2. Leerdoel Bewustwordingsoefening over je levensrollen wat een 

onderdeel is van wie je zelf bent. 

4. Middelen Voor iedereen: wit papier, stiften en kleurkrijt 

5. Werkwijze Introductie door middel van interactie. Vraag bijvoorbeeld 

naar: Wie heeft hier een zus? Wie heeft een relatie? Wie 

werkt? Wie zorg voor een opa en oma? Hoe stel jij jezelf 

voor > Verschilt dit per groep? 

Levensrol in de vorm van pizza: 

 

Alle deelnemers krijgen een vel wit papier. Ze mogen voor 

zichzelf een pizza tekenen met een aantal pizzapunten. 

Daarop schrijft ieder voor zichzelf verschillende rollen op 

die hij/zij op zich neemt in het leven. Dit kunnen 

bijvoorbeeld de rollen zijn als moeder/vader, dochter/zoon, 

student, ondernemer, Marokkaan/Nederlander/Turk/ 

Surinamer, religie, etc. 

 

De grootte van de pizzapunt is afhankelijk van hoe groot 

het stuk in het eigen leven is, dus hoeveel tijd je eraan 

besteed. Het gaat hierbij niet om tijd in minuten per dag of 

uren per week maar laat de jongeren kijken naar hun 

tijdsbesteding van een langere periode. Als men 

bijvoorbeeld meer tijd geeft aan de rol als vriend dan aan 

de rol als zoon, dan is het pizzastuk vriend groter dan het 

pizzastuk zoon. 

 

Nadat dit is gedaan, kunnen alle deelnemers één voor één 

hun pizza presenteren aan de groep. Ze vertellen allemaal 

over de rollen die zij hebben opgeschreven. ‘Ik ben een …’ 

Voor het presenteren zouden de jongeren ook eerst in duo’s 

in gesprek kunnen gaan over hun pizza’s. 

 

Nadat iedereen dat heeft gedaan, stelt de trainer de vraag 

aan de deelnemers of ze daadwerkelijk die rollen zijn. Als 

zij die rol niet zijn, wie zijn ze dan? 
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De deelnemers gaan nu hierover in gesprek met elkaar. De 

trainer stuurt dit gesprek aan. De deelnemer kan 

bijvoorbeeld vragen: Welk gedrag brengt de rol met zich 

mee of welke rol bekleedt hij/zij het meest. 

 

Na afloop benoemt de groep wat opvalt. 

 

Ook is het heel belangrijk om als trainer zoveel mogelijk 

reflectievragen te stellen zoals: 

• Wat valt jullie op binnen deze werkvorm? 

• Wat vinden jullie ervan? 

• Wat kunnen jullie hiervan leren? 

 

Laat daarnaast de deelnemers hun pizza ophangen 

gedurende de rest van de training. 

 

De trainer stuurt aan door zoveel mogelijk vragen te stellen. 

 

Aanstuurvragen, deel 1 (pizza) 

• Hoeveel tijd besteed je aan een bepaalde rol? 

• Wat voor taken en verantwoordelijkheden brengt de rol met zich mee? 

• Sommige rollen geef je meer of minder tijd, hoe komt dat? 

• Welke rollen geef je meer tijd? 

• Welke rollen geef je minder tijd? 

 

Aanstuurvragen, deel 2 (wie ben ik) 

• Jullie hebben verschillende rollen opgeschreven op jullie pizza. Maken deze 

rollen je uiteindelijk tot wie je bent? 

• Wie ben jij? 

• Maken jouw beschrijvingen jou tot wie jij bent? 

 

Aandachtspunten 

Tijdens de training is het belangrijk om zoveel mogelijk aan te sturen! Probeer 

de deelnemers aan te sturen om meer inzicht te krijgen in hun rollen en stil te 

staan bij wie zij zijn. Het kan zijn dat rollen overlappen; ook dit kan stof voor 

reflectie zijn. 

 

Inspiratie voor een variatie op deze werkvorm 

Een pizza gebaseerd op werkelijk bestede tijd aan rollen en een pizza op basis 

van idealiter bestede tijd. 
  



 

 

49 

2 MIJN IDENTITEIT 
 

Onderwerp Omschrijving 

1. Tijdsduur 30 tot 45 minuten 

2. Leerdoel De deelnemers bewust maken van hun eigen identiteit. 

4. Middelen Natuurvoorwerpen: 

• Bakstenen 

• Stenen 

• Stokken 

• Blaadjes 

• Gras 

• Schelpen 

• Zand (in een zakje) 

• Aarde (in een zakje) 

• Bloemen 

* Bij voorkeur zelf naar natuur gaan. 

5. Werkwijze Er liggen verschillende natuurvoorwerpen op de grond. Elke 

deelnemer mag drie voorwerpen uitkiezen en vertellen wat 

de voorwerpen zeggen over zichzelf. Stimuleer de jongeren 

goed na te denken over waarom zij kiezen voor een 

bepaald voorwerp. 

 

De voorwerpen worden één voor één gepresenteerd in een 

kring. 

 

Stel de jongeren vervolgens vragen zoals: 

• Waarom heb je voor dit voorwerp gekozen? 

• Wat betekent dit voor jou? 

• Op wat voor momenten herken je jezelf meer in het ene 

voorwerp dan in het andere? En waarom? 

• Denk je dat je vier jaar geleden een ander voorwerp had 

gekozen? En waarom? 

 

Aandachtspunten 

• Deze werkvorm kan een icebreker zijn voor in de groep. 

• Gelieve deze werkvorm te geven in een natuurgebied/buiten. 

• Het gaat niet om zenden maar om jongeren interactie met elkaar te laten 

maken. Leg vragen uit de groep terug bij de deelnemers zelf. Voorbeeld: ‘Kan 

iemand antwoord geven op de vraag van … ?’ 

• Je bent procesbegeleider en betrekt de deelnemers waar het mogelijk is. 
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• Wanneer heftige onderwerpen of verhalen tijdens het begin van de werkvorm 

op tafel komen, laat de jongere dan uitpraten. Bedank hem of haar vervolgens 

en geef aan dat je er later in de werkvorm op terugkomt. Op die manier houd 

je de structuur aan van de werkvorm maar geef je de jongere niet het gevoel 

dat hij of zij niet gehoord wordt. Vergeet niet er vervolgens op terug te 

komen! 

 

De trainer stuurt aan door zoveel mogelijk vragen te stellen. 

 

Aanstuurvragen 

• Hoe voel je je daarbij? 

• Ben je trots op het voorwerp dat je hebt uitgekozen? 

 

Doorvragen 

• Wat doet dit met je? 

• Wat brengt dit naar boven? 

• Zou je iets anders zijn? Of ben je tevreden? 
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3 SPIEGELTJE, SPIEGELTJE AAN DE WAND 
 

Onderwerp Omschrijving 

1. Tijdsduur 30 tot 60 minuten 

2. Leerdoel Bewustwording van de belangrijke aspecten in hun leven. 

3. Werkvorm Een verteloefening. Kracht van verhalen. 

4. Middelen Spiegels 

5. Werkwijze Elke deelnemer krijgt één spiegel. De deelnemer mag niet 

in de spiegel kijken totdat de trainer het signaal geeft! 

 

De trainer bereidt de deelnemers voor op het kijken naar 

zichzelf in de spiegel. 

 

Spelregels 

1. De deelnemer mag niets veranderen in het gezicht. 

2. De deelnemer mag niet van te voren in de spiegel kijken. 

3. De deelnemer mag nergens anders naar kijken dan naar 

zichzelf. 

4. Alle deelnemers zijn vijf minuten stil als ze naar zichzelf 

kijken. 

 

Wanneer de trainer het signaal heeft afgegeven om in de 

spiegel te kijken, zijn alle deelnemers vijf minuten stil. De 

deelnemers mogen reflecteren op belangrijke aspecten in 

hun leven en bedenken wat voor persoon zij voor zich zien. 

Dit kan over uiterlijk gaan, maar de focus ligt op het 

innerlijk. Deelnemers dienen zich hiervan bewust te worden 

tijdens het bespreken. 

 

Als de vijf minuten om zijn, wordt iedere deelnemer 

gevraagd waar hij/zij aan moest denken, toen hij/zij in de 

spiegel keek. 

 

Aandachtspunten: 

• Het gaat niet om zenden, maar om jongeren interactie met elkaar te laten 

hebben. 

• Je bent procesbegeleider en betrekt de deelnemers waar het mogelijk is. 
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Aanstuurvragen: 

• Waar ben je trots op? 

• Waar ben je niet trots op? 

• Wat zou je willen veranderen? 

• Wat waren de belangrijke gebeurtenissen in je leven? 

• Waar ben je wel/niet tevreden over? 
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4 LEVENSLIJN 
 

Onderwerp Omschrijving 

1. Tijdsduur 40 tot 60 minuten 

2. Leerdoel Bewustwording op lange termijn en reflectie op eigen leven 

vanuit een nieuw perspectief. 

3. Werkvorm Een verteloefening. Kracht van verhalen. 

4. Middelen Levenslijn: touw met daarop getallen 

5. Werkwijze Introductie door middel van vragen zoals: Heb je je opa en 

oma wel eens gevraagd of ze tevreden zijn met hun keuzes 

in het leven? Of heb je ooit advies gevraagd aan je ouders? 

Welk advies zou je jezelf geven in vergelijking met drie jaar 

geleden over keuzes die je hebt gemaakt? 

 

Op de grond ligt een lijn met getallen van 5, 10, 15, 20, 25, 

30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Deze lijn symboliseert een 

levenslijn. Laat de jongeren nadenken over hun eigen 

levenslijn tot nu toe. Laat de jongeren vertellen of 

opschrijven wat belangrijke punten in hun leven zijn 

geweest en op welke leeftijd dat was. Vragen als ‘Ben je 

ooit verhuisd?’ of ‘Is er een belangrijk iemand in je leven 

gekomen of weggegaan?’ kunnen de jongeren op weg 

helpen om hun eigen levenslijn te vormen. 

 

Kijk vervolgens naar de levenslijn rond de 80, 90 en 100 en 

vraag de jongeren om te bedenken hoe zij hun oudere zelf 

zien. Het beeld van een gewaardeerde grootouder kan een 

hulpmiddel zijn. Vraag vervolgens hoe hun oudere ik advies 

zou geven aan de jongere ik. Wat raad je je jongere ik aan? 

Had je iets anders gedaan? 

 

Aandachtspunten 

• Doorvragen is belangrijk, want niet iedereen vindt het makkelijk om te 

vertellen en lastige situaties onder woorden te brengen. 

• De adviezen kunnen algemeen zijn, maar het mag ook specifiek. Men kan een 

lastige situatie noemen als casus als de jongere het moeilijk vindt. 

• Het gaat niet om zenden, maar om jongeren interactie met elkaar te laten 

hebben. 

• Je bent procesbegeleider en betrekt de deelnemers waar het mogelijk is. 

• Adviezen worden positief geformuleerd. 



 

 

54 

• De groep mag ook vragen stellen. 

 

Aanstuurvragen 

• Welke advies geef je jezelf? 

• Wat zou je anders willen doen? 

• Wat maakt dat je in deze situatie terecht bent gekomen? 

• Waar ben je wel/niet tevreden over? 

 

Variaties 

• Je kan gebruikmaken van rustgevende muziek (bijvoorbeeld klassiek) op de 

achtergrond. 
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WAT KAN IK? 
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Inleiding 

 

Dit onderdeel bestaat uit één werkvorm Kwaliteitenkring. De reden dat er binnen 

deze pijler maar één werkvorm bestaat, is dat er vanuit scholen veel aandacht 

wordt besteed aan wat jongeren kunnen. Dit onderdeel werkt aan het verkrijgen 

van vertrouwen in het eigen kunnen om bepaalde taken tot een goed einde te 

brengen. Iemand met een sterk ontwikkelde competentie weet wat hij of zij wel 

of niet kan, heeft vertrouwen in eigen kunnen en weet aan te geven wanneer hij 

of zij ondersteuning nodig heeft. 

 

Jouw rol als trainer 

Het is jouw taak als trainer om de deelnemers te begeleiden in het 

bewustmakingsproces. Neem niet te snel genoegen met abstracte voorbeelden 

en wees oprecht nieuwsgierig. Blijf je daarnaast kwetsbaar opstellen. 

 

Indicatoren van weerbaarheid 

Tijdens dit onderdeel wordt er gewerkt aan de volgende bouwstenen: 

• Jezelf accepteren 

• Het bouwen van een positief zelfbeeld (een hoge zelfwaardering creëren) 

• Geloof in eigen vaardigheden en mogelijkheden 

• Zelfvertrouwen hebben en uitstralen 

 

  

Omdat ik erop 

vertrouw dat 

talenten uiteindelijk 

gezien worden. Een 

goede start begint 

altijd bij jezelf! 

Baris Koca 

 

Werk hard, zodat je 

daarna kunt genieten 

van het succes! 

Karim Hashem 
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5 KWALITEITENKRING 
 

Onderwerp Omschrijving 

1. Tijdsduur 60 tot 120 minuten 

2. Leerdoel Leren benoemen van kwaliteiten en inzicht in eigen doen en 

laten. 

4. Middelen • Aan de hand van hoeveel deelnemers er zijn, worden er 

stoelen neergezet, waarvan één stoel wordt weggehaald 

van één deelnemer. 

• Bakje met vragen. 

5. Werkwijze Introductie: In de kring staan, waarbij de trainer begint 

met een voet naar voren en zegt: ‘Ik ben goed in …’ Hierna 

vraag je de jongeren om de beurt of zij ook een kwaliteit 

opnoemen door te zeggen: ’Ik ben goed in …’ 

 

Daarna een eerdergenoemde kwaliteit overdrijven, dus 

bijvoorbeeld ’Ik ben goed in koken. Ik ben de beste kok in 

de wereld, want ik kan met weinig ingrediënten de 

lekkerste gerechten maken’. Laat daarna enkele jongeren 

hun kwaliteit overdrijven. Let op dat niet elke jongere 

houdt van toneel/overdrijven, dus niet iedereen hoeft dit te 

doen. 

 

Vervolgens mogen alle deelnemers één stoel pakken en in 

een kring gaan zitten. Om de beurt mogen deelnemers een 

kaartje, waarop een vraag staat geformuleerd, uit het bakje 

pakken. De deelnemer stelt de vraag aan de groep. 

 

Wanneer deze vraag van toepassing is, staan de andere 

deelnemers op en verwisselen ze (inclusief de deelnemer 

die in het midden stond) van plaats. 

 

Als het goed is, staat er nu één nieuwe deelnemer in het 

midden. Deze deelnemer doet hetzelfde als de vorige 

deelnemer. 

 

Bij het laatste onderdeel pakt de trainer één stoel uit de 

groep en vraagt aan de deelnemer die op deze stoel zat om 

in het midden te gaan staan. 
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De bedoeling is dat nu de deelnemer zichzelf voorstelt aan 

de groep en zijn/haar sterke en zwakke kwaliteiten 

benoemt. Zorg ervoor dat de jongeren minimaal 3 zwaktes 

en sterktes benoemen van zichzelf benoemen. 

 

Benoem als laatste dat het kennen van je zwaktes en je 

sterktes bijdragen aan jezelf kennen en ontwikkelen. 

 

Voorbeeldvragen voor het bakje 

• Wie voelt zich af en toe onzeker over zijn eigen kwaliteiten, zoals ik? 

• Wie vindt het lastig om met kritiek om te gaan, zoals ik? 

• Wie kiest om in dialoog te gaan met de ander wanneer een botsing met de 

ander plaats vindt, zoals ik? 

• Wie wil zijn eigen kwaliteiten ontdekken, zoals ik? 

• Wie kan minimaal 10 kwaliteiten noemen van zichzelf? 

 

Aandachtspunten 

• De trainer begint door eigen voorbeelden te geven. 

• Kwaliteitskaarten op de tafel leggen ter inspiratie, want sommige jongeren 

kunnen moeilijk een kwaliteit benoemen, maar wanneer ze de kaarten 

gebruiken, herkennen ze wel eigen kwaliteiten. 

• De vragen in het bakje worden van te voren geformuleerd door de trainer. De 

deelnemer kiest zelf een kaart die bij hem/haar past. De kaart moet 

betrekking hebben op de deelnemer. 

• De deelnemer mag ook zelf een andere vraag formuleren in het kader van 

kwaliteiten. 

• Kwaliteiten van elkaar benoemen, kan na ieder trainingsdagdeel terugkomen 

door een flap op te hangen met namen van de deelnemers. Aan het eind van 

de training krijgt iedere deelnemer een tip en een top van de andere 

deelnemers. Dit werkt versterkend voor het zelfvertrouwen. 

• Vraag door naar voorbeelden waaruit blijkt dat kwaliteiten werken. 

• Welke vragen kun je stellen aan deelnemers wanneer zij vastlopen in het 

benoemen van sterke en zwakke punten? 

o Welke complimenten krijg je van anderen? (ouders, vrienden, familie, 

docenten) 

o Welke kritiek krijg je weleens van anderen? 

o Betrek de rest van de groep: Kunnen jullie andere kwaliteiten noemen die 

bestaan? 
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WAT WIL IK? 
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Inleiding 

 

Dit onderdeel bestaat uit de werkvorm Groei en bloei. Dit onderdeel werkt aan 

het probleemoplossend vermogen, de controle over je eigen leven en reflectie. 

Hierdoor wordt er nagedacht over iemands toekomstperspectief. De jongeren 

ontwikkelen het beeld dat zij voldoende mogelijkheden hebben om doelen en 

dromen binnen de Nederlandse samenleving te kunnen realiseren. 

 

Jouw rol als trainer 

Als trainer is het jouw taak om de deelnemers te begeleiden in hun 

bewustwordingsproces. Je motiveert en stimuleert de deelnemers bij het proces 

van zelfstandig keuzes maken. Creëer als trainer voldoende reflectie-

mogelijkheden. 

 

Indicatoren van weerbaarheid 

Tijdens dit onderdeel wordt er gewerkt aan de volgende bouwstenen: 

• Verkrijgen van controle over je eigen leven 

• Versterken van reflectievermogen en kritisch vermogen 

• Het probleemoplossend vermogen verhogen 

 

  

Ondanks dat 

kansen misschien 

niet altijd gelijk 

zijn, heb je succes 

zelf in de hand. 

Sharon Prat Wees je eigen 

inspiratiebron. 

Sara Achahchah 
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6 GROEI EN BLOEI 
 

Onderwerp Omschrijving 

1. Tijdsduur 80 tot 100 minuten 

2. Leerdoel Nadenken over eigen toekomst en positief omgaan met de 

obstakels. 

4. Middelen Beamer of iPad om filmpje te bekijken. 

5. Werkwijze Introductie 

Volgende filmpje bekijken: 

https://www.youtube.com/watch?v=gGzhcksN3B8 

Reflectie: 

Wat kun je over het filmpje zeggen? Herken je dat als het 

gaat om je eigen toekomst? Realiseren van je droom? Je 

loopbaan? Je opleiding? 

‘Laat je het gebeuren of neem je de stap zelf?’ 

‘Wordt er over je beslist of neem je zelf initiatief?’ 

 

Trein 

Deelnemers vragen om een trein te tekenen. De trein 

symboliseert je eigen leven. Jij zit zelf in de locomotief, 

want jij bent de bestuurder van je leven. Met de trein ga je 

naar je eindbestemming, dat is je droom. Teken je droom 

op afstand van de trein. 

Denk na over je eigen leven en vraag de jongeren om de 

volgende onderdelen te tekenen: 

• Rails: Langs welke tussenstops gaat de route naar je 

eigen droom? 

• Brandstof: Wie of wat heb je nodig om de trein te laten 

rijden? 

• Bladeren en stenen op de weg: Wat belemmert de reis? 

Wat maakt je reis moeilijk? 

• Wat heb je nog meer nodig? 

• Wat zit er in de overige wagons? Welke bagage neem je 

mee? 

 

Presentatie 

De deelnemers hangen hun tekeningen op. Om de beurt 

geven ze een korte presentatie. Na iedere presentatie is er 

ruimte voor tips en complimenten voor de deelnemers. De 

https://www.youtube.com/watch?v=gGzhcksN3B8
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trainer vraagt aan de deelnemers wat een eerste stap zou 

zijn van hun reis. Wat moet je ondernemen om goed op 

weg te komen, zelfs wanneer je belemmeringen op de weg 

hebt. 

 

Aandachtspunten 

• De opdracht kan in de groep gemaakt worden, maar kan ook als huiswerk 

gegeven worden om tijd te besparen. 

• De volgende aspecten kunnen benoemd worden als het gaat om toekomst: 

Wonen, opleiding, gezondheid, veiligheid, werk, geld, opvoeding, vrije tijd. 

• Veel jongeren noemen veiligheid in de context van ‘zich niet veilig voelen als 

jongere met migratieachtergrond of moslim in Nederland’. Dat kan veel 

discussies oproepen. De trainer kan ruimte aangeven als er tijd voor is. 

• Om beter tot de verbeelding van de jongeren te spreken, kan je van tevoren 

een voorbeeld van jouw trein laten zien. Dit maakt het minder abstract. 

• Je kan tijdens het tekenen muziek opzetten om deelnemers zich goed te laten 

concentreren op hun tekening (bijvoorbeeld: 

https://www.youtube.com/watch?v=0UUw7XgQxO0) 

• Je droom hoeft niet altijd het belangrijkste te zijn. Dit kan ook de reis zelf zijn. 

Als je eeuwig naar dromen blijft streven, kan je minder genieten van het nu. 

Als jongeren teveel bezig zijn met het bereiken van de droom is het daarom 

goed om hen te wijzen op het plezier van de reis zelf. 

 

Huiswerk 

• Stappenplan maken voor de conducteur, welke acties zijn noodzakelijk en wie 

heb je daarbij nodig. 

• Afspraken met elkaar of andere helpers maken om elkaar te steunen met het 

plan. 

 

Uitleg filmpje 

Soms kan je vastzitten in je eigen denken en doen. Hierdoor kan je een simpele 

oplossing voor dat vastzitten niet eens meer zien, omdat je zo in je eigen 

gedachten zit. Dit beelden de twee mensen die vastzitten op de roltrap uit. Ze 

hebben niet eens meer door dat hun probleem makkelijk op te lossen is. Het kan 

ook zo zijn dat de mensen om je heen in dezelfde gedachte gevangen zitten en 

dus ook de oplossing niet zien. Dit zag je in het filmpje toen de monteur 

probeerde te helpen, maar zelf ook vast kwam te zitten. Om uit zo’n situatie te 

komen kun je het beste proberen te denken in oplossingen buiten je eigen hokje. 

Dit kan je doen door stil te staan bij wat je normaal gesproken doet, om daar 

eens kritisch naar te kijken: is dit echt de enige manier? Of zijn er nog andere 

mogelijkheden waaraan ik nog niet heb gedacht? Door er met anderen over te 

praten, kun je op andere ideeën komen.  

https://www.youtube.com/watch?v=0UUw7XgQxO0
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Hoe ga ik met 

anderen om? 
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Inleiding 

 

Dit onderdeel bestaat uit de werkvormen Referentiekader, Coping, Ballon of 

boom, Aandacht voor emotie, Assertiviteit, Actief luisteren en Feedback geven en 

ontvangen. In deze laatste pijler wordt aandacht besteed aan het verbinden van 

de jongeren met de eigen omgeving en de samenleving. De eigen omgeving en 

de samenleving kunnen bestaan uit bijvoorbeeld jongeren uit de omgeving, 

opvoeders, docenten of andere trainers. Er wordt voornamelijk gewerkt aan het 

leren omgaan met botsingen met andersdenkenden. De jongeren zijn bewust van 

eigen handelingspatronen in het contact met anderen. Ook leren de jongeren hoe 

zij eigen handelingspatronen van negatief naar positief kunnen omzetten. De 

jongeren leren om assertief te zijn en hoe ze afstand kunnen nemen van 

negatieve uitspraken. Ook leren de jongeren eigen gedachten en gevoelens 

onder woorden te brengen. De jongeren leren in te zien dat eigen handelings-

patronen voor het grootste gedeelte bepaald worden door de jongeren zelf. De 

jongeren leren om te reflecteren op hun eigen cultuur. Wanneer jongeren gelovig 

zijn, kunnen zij ook bewust worden en leren van hun eigen religieuze coping. 

 

Jouw rol als trainer 

Als trainer is het jouw taak om respect te hebben voor de waarden en normen 

van de jongeren, ongeacht wat deze zijn. Als trainer bevorder jij de inzichten in 

de consequenties van de keuzes van de jongeren, zonder negatieve effecten voor 

de relatie tussen jou en de deelnemer(s). Wees bewust van jouw 

voorbeeldfunctie. 

 

Indicatoren van weerbaarheid 

Tijdens dit onderdeel wordt er gewerkt aan de volgende bouwstenen: 

• Zich een volwaardige burger voelen en werken aan een volwaardige plek in de 

samenleving 

• Afstand kunnen en durven nemen van negatieve uitspraken 

• Bewust van eigen en andermans referentiekader 

• Grenzen durven aangeven 

• Het probleemoplossend vermogen verhogen 

• Ontwikkelen van een sterke etnische identiteit 

• Controle over eigen emoties 

• Leren omgaan met conflictsituaties 

• Eigen gevoelens en worden onder woorden brengen 

• Assertief durven zijn 

• Verwerven van inzicht in eigen doen en laten 

• Versterken van reflectievermogen en kritisch 

vermogen 

• Zelfvertrouwen hebben en uitstralen 

  

Ik heb niet 

zozeer in de 

hand hoe 

anderen 

reageren, maar 

wel hoe ik 

mezelf opstel. 

Morsal Ayoubi 
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7 REFERENTIEKADER 
 

Onderwerp Omschrijving 

1. Tijdsduur 60 minuten 

2. Leerdoel De deelnemer krijgt inzicht in zijn referentiekader en leert 

begrijpen waar bepaald gedrag en bepaalde reacties 

vandaan komen. 

4. Middelen YouTube-filmpjes om te oefenen met referentiekader 

herkennen. 

5. Werkwijze Introductie 

Laat verschillende (2 à 3) filmpjes zien die verschillende 

perspectieven en referentiekaders laten zien. Ga 

bijvoorbeeld op zoek naar een meningsverschil. Om dicht 

bij de jongeren te blijven zou je filmpjes van YouTube-

kanalen kunnen gebruiken die onder jongeren bekend zijn. 

Denk hierbij aan Youstoub, Supergaande, Gewoon Boef. 

Bekijk de filmpjes van tevoren goed, zodat je niet verrast 

wordt door de inhoud. Kies daarnaast ook een filmpje wat 

juist verder van hen afstaat en waar de kans groter is dat 

zij het niet eens zijn. 

Vraag de jongeren: 

• Wat is het meningsverschil? 

• Waar komen de meningsverschillen vandaan, denk je? 

• Waarom denkt de een er anders over dan de ander? 

Leg uit dat dit onderdelen zijn van iemands referentiekader. 

 

Mindmap 

De trainer tekent een cirkel op een groot vel papier. In de 

cirkel schrijft de trainer het woord ‘referentiekader’ op. De 

deelnemers mogen vervolgens benoemen waar ze aan 

moeten denken bij het woord. 

 

Dialoogvorm 

Ga met de deelnemers in een kring zitten. Licht toe wat een 

referentiekader is. Ga aan de hand van de mindmap in 

gesprek over de woorden die opgeschreven zijn. Het is 

belangrijk dat de jongeren proberen om hun eigen 

referentiekader in kaart te brengen en te begrijpen dat 

iedereen een eigen referentiekader heeft. 
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De trainer probeert de volgende zaken in kaart te brengen: 

• Botsing vanuit perspectief 

• Mening 

• Geloof 

• Karakter 

• Normen en waarden 

• Verschillen 

• Andere overtuigingen 

• Regels en wetten 

De trainer stelt vragen om inzicht te krijgen in hoe de 

deelnemers over deze zaken denken en hoe zij hier in hun 

alledaagse leven mee omgaan. De trainer stuurt aan op een 

dialoog tussen de deelnemers waarin zij ook inzicht in 

elkaars referentiekader proberen te krijgen. Het gaat hierbij 

niet om goed of fout, want een referentiekader is 

persoonlijk. 

Vragen die gesteld kunnen worden: 

• Wat staat centraal in jouw referentiekader? 

• Hoe ga jij om met het referentiekader van een ander? 

• Waar ligt dat aan? 

 

Huiswerk 

• Afspraken met elkaar maken hoe de jongeren de nieuwe inzichten toepassen 

in de praktijk. 

• In de volgende training kunnen de deelnemers praktijkcasussen delen waarin 

zij het geleerde hebben toegepast. 

 

Er is achtergrondinformatie over referentiekader te vinden op pagina 89. 
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8a COPING 
 

Onderwerp Omschrijving 

1. Tijdsduur 60 minuten 

2. Leerdoel Bewustwording van eigen strategie in het omgaan met 

botsing en confrontatie. 

4. Middelen Niet van toepassing 

5. Werkwijze Introductie 

Begin met iets in de strekking van: ‘We kennen het 

allemaal wel, af en toe krijg je te maken een botsing of een 

confrontatie. Dit kan zijn met je zus of broer, in je relatie, 

met de leraar of met een vreemde op straat. Hier reageren 

we allemaal verschillend op. Vandaag gaan het hebben over 

de verschillende reacties die je hebt op botsingen, 

confrontaties of uitsluiting.’ 

Geef een eigen voorbeeld van een botsing en jouw reactie. 

Neem een waargebeurd eigen verhaal dat aansluit bij de 

jongeren. Voorbeeld: Botsing met huisgenoot over de 

afwas. Begin dus oppervlakkig qua botsing om geleidelijk 

de diepte in te gaan zoals discriminatie. 

 

Oefening 

Hoe ga je er mee om als je een botsing ervaart in je 

dagelijks leven? 

Dit kan ook discriminatie of uitsluiting zijn, maar dat hoeft 

niet. 

 

Individueel en in duo’s 

1. Laat de deelnemers individueel een botsing uit hun eigen 

leven opschrijven of bedenken. Wanneer jongeren geen 

botsing kunnen bedenken, kun je vragen: ‘Heb je 

afgelopen week een discussie met iemand gehad of was 

je het ergens mee oneens? Met je moeder bijvoorbeeld, 

je beste vriend of iemand in de supermarkt.’ 

2. Vraag de deelnemers vervolgens om in duo’s hun botsing 

te bespreken en elkaar te vertellen hoe zij op de botsing 

hebben gereageerd. Loop rond en stel vragen zodat je bij 

het plenair bespreken al verhalen weet. 
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Plenair bespreken 

3. Vraag daarna aan de deelnemers of zij hun botsingen en 

reacties willen delen met de rest van de groep. Wanneer 

niemand wil vertellen, kun je jongeren vragen of 

aanwijzen waarbij je tijdens het rondlopen verhalen hebt 

gehoord. 

 

Let daarbij op welke strategieën je terughoort. Wanneer 

een jongere bijvoorbeeld een vermijdende strategie toe 

heeft gepast, kun je zeggen: ‘Persoon xxx gaat de 

situatie uit de weg of negeert diegene. Is er iemand 

anders die op een andere manier heeft gereageerd?’ 

Zorg ervoor dat je de vier strategieën voorbij laat komen 

zonder ze te benoemen. 

 

Maak duidelijk dat mensen verschillend kunnen reageren 

en verwijs daarbij naar deelnemers in de groep en jezelf. 

 

Korte presentatie theorie 

4. Uitleg theorie van copingstrategieën toelichten door ze 

op het bord te schrijven. Vraag vervolgens welke 

strategie jongeren bij zichzelf herkennen. 

 

Reflectie op strategieën 

Wat is de beste strategie volgens de deelnemers? 

Is er een verschil tussen botsingen met bijvoorbeeld 

vrienden of vreemden op straat en botsingen waarbij 

discriminatie voorkomt? (Wanneer discriminatie ter sprake 

komt) 

 

Oefenen 

Verbindende gesprekken oefenen op basis van de verhalen 

die eerder zijn gedeeld. 

 

Aandachtspunten 

• Botsing als woord is niet altijd meteen helder. Het is belangrijk in het begin 

van de oefening aandacht aan de term te schenken. Het gaat om een 

mismatch tussen de waarden, referentiekaders, uitsluiting, discriminatie 

enzovoort. 
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• Beginnen met botsing in het algemeen op allerlei niveau (thuis, school, 

ouders, vrienden, docenten, politie, media, andere culturen …). Let hierbij om 

de voorbeelden die je gebruikt bij toelichting, de voorbeelden moeten 

aansluiten en leven bij de jongeren. 

• Het gaat niet om overtuiging van wat de beste strategie is, maar om de eerste 

stap, namelijk bewustwording. 

• Minimaal 2 verhalen bespreken. 

• Er zijn jongeren die dichtklappen bij botsing, belangrijk om ook een verhaal 

hierover te bespreken en deze jongeren actief betrekken bij de werkvorm van 

omgaan met emoties en assertiviteit. 

• Wanneer discriminatie of uitsluiting meteen tijdens het begin van de werkvorm 

op tafel komt, laat de jongere uitpraten. Bedank hem of haar vervolgens en 

geef aan dat je er later in de werkvorm op terugkomt. Op die manier houd je 

de structuur aan van de werkvorm maar geef je de jongere niet het gevoel dat 

hij of zij niet gehoord wordt. Vergeet er vervolgens niet op terug te komen!!! 

 

Huiswerk 

• Welke reacties herken jij in de omgeving bij het ontstaan van een mismatch/ 

botsing binnen jouw vereniging? Thuis? Op school? 

• Welke reacties zie jij op gebeurtenissen? 

• Hoe reageer jij zelf? Wat doet je om de reactie te sturen naar een verbindende 

reactie? 

 

Er is achtergrondinformatie over copingstrategieën te vinden op pagina 90. 
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8b COPING IN HET ONDERWIJS 
 

Onderwerp Omschrijving 

1. Tijdsduur 60 minuten 

2. Leerdoel Op wat voor manier ga je als jongere om met hiërarchie in 

het onderwijs? En hoe ga je vervolgens om discriminatie in 

het onderwijs door docenten? Daarnaast worden jongeren 

geactiveerd om na te denken over wat wel, wat geen of een 

grijs gebied is wat betreft discriminatie. 

4. Middelen Beamer of laptop (voor filmpje), uitgeprinte casussen. 

5. Werkwijze Oefening 1 

Welke copingstrategieën herken je? 

Laat het filmpje van DREAM SCHOOL zien. 

https://www.npo.nl/dream-school/15-02-

2017/VPWON_1265439 (minuut 39:44 tot 44:56) 

 

Plenair bespreken 

Deze vragen kunnen gesteld worden aan de jongeren: 

- Welke strategieën kunnen herkend worden? Vraag de 

jongeren ook om een argument/uitleg waarom zij vinden 

dat een bepaalde strategie wordt toegepast 

- Wie past de verbindende strategie toe? 

- Zie je verschillen tussen de strategieën van leerlingen? 

- Zie je verschillen tussen de strategieën van Maarten van 

Rossem en de directie? 

- Wat zou je kunnen doen om verbindend te zijn terwijl de 

docent (in dit geval Maarten van Rossem) dat niet is? 

- Welke tips zou jij andere jongeren geven om meer 

verbindend te zijn ondanks dat er wel moet worden 

geluisterd naar de docent? 

- Zie je een verandering van strategie bij Thicia? Hoe komt 

dat volgens jou/jullie? 

 

Oefening 2 

Het bespreken van casussen. 

Vraag de jongeren of zij weten wat een casus is. Leg 

daarna uit dat de casussen in deze oefening ook gaan over 

botsing in het onderwijs maar een ander soort botsing is 

dan in het filmpje. De casussen gaan namelijk over 

discriminatie en het gevoel van discriminatie. Vraag de 

https://www.npo.nl/dream-school/15-02-2017/VPWON_1265439
https://www.npo.nl/dream-school/15-02-2017/VPWON_1265439
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leerlingen of zij kunnen vertellen wat discriminatie precies 

is. Ga samen op zoek naar de definitie van discriminatie. 

Zorg ervoor dat je de definitie weet 

(http://discriminatie.nl/#/over-discriminatie/wat-is-

discriminatie). 

Maar is het eigenlijk altijd duidelijk of er sprake is van 

discriminatie? En op welke manier reageer je daarop? 

Daarover gaan de casussen. 

 

De casussen kun je bespreken in twee groepen wanneer er 

twee trainers zijn en anders kan het plenair worden 

gedaan. 

1. Bij het bespreken van de casussen kan de groep worden 

opgedeeld in twee groepjes en zijn het bespreken van drie 

casussen voldoende. Zorg ervoor dat één casus waar 

duidelijk discriminatie in voorkomt wordt besproken, één 

casus waarbij geen discriminatie voorkomt en één casus 

waarbij er sprake is van een grijs gebied. 

2. Stel de jongeren een aantal vragen: 

- Wat vind je van deze casus? 

- Welke strategie passen de jongeren toe? 

- Wat had je zelf gedaan in deze situatie? 

3. Bespreek met de jongeren of er sprake is van 

discriminatie? Zo ja, leg uit. Zo nee, idem dito. 

Hierbij kan het plaatje over discriminatie (na de casussen) 

gebruikt worden om jongeren te laten nadenken wat 

discriminatie is en wat niet. Het grijze gebied is belangrijk 

om te noemen, omdat sommige situaties ook van 

ervaringen van vroeger kunnen afhangen (zoals te lezen is 

bij de casus van Sylvana) of de context (zoals bij de casus 

van Yasmine). 

4. Na het bespreken van discriminatie wordt de casus 

verder besproken. Hoe kunnen de leerlingen een 

verbindende strategie aangaan in plaats van de strategieën 

die de jongeren uit de casussen hebben gehanteerd. 

Wanneer jongeren geen verbindende strategie willen 

toepassen, probeer hen duidelijk te maken dat ze 

uiteindelijk zichzelf ermee hebben, omdat ze geschorst 

worden of zelf niet bij lessen aanwezig zijn en daardoor een 

achterstand oplopen. Wanneer zij bijvoorbeeld bij een 

http://discriminatie.nl/#/over-discriminatie/wat-is-discriminatie
http://discriminatie.nl/#/over-discriminatie/wat-is-discriminatie
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polariserende strategie blijven; do not panic! Dat is dan hun 

strategie. 

5. De jongeren bespreken onder leiding van de trainer hoe 

zij het vonden gaan en geven elkaar tips en tops over hoe 

leerlingen de verbindende strategie aan kunnen gaan. 

 

Casussen 

 

Casus 1 

Tugba is een meisje van zestien jaar en heeft altijd haar mondje klaar en is dan 

ook niet bang om kritische vragen te stellen. Wanneer Tugba zeventien jaar 

wordt, begint zij met het dragen van een hoofddoek. Tugba merkt dat de goede 

relaties met de docenten minder worden en dat sommige docenten aangeven dat 

ze bang zijn dat andere leerlingen radicaliseren. Tugba is één van de weinigen 

met een migratie- en moslimachtergrond en voelt zich al wat langer onbegrepen. 

Het dragen van een hoofddoek versterkt Tugba in het uitdragen van haar 

identiteit. Op school spreken docenten en de decaan haar aan op haar keuze om 

de hoofddoek te dragen. Ze maken zich zorgen, omdat dit volgens hen de 

verkeerde keuze is voor een succesvolle toekomst. Tijdens een brandoefening 

roept één van de docenten onder toeziend oog van 800 leerlingen: ‘Haal dat ding 

van je hoofd!’. Tugba weet niet hoe ze hierop moet reageren en laat het moment 

aan haar voorbij gaan. 

 

Casus 2 

Mohammed zit in de derde klas van het vmbo. Bij het vak Nederlands is een 

docent die vaker uitspraken doet over Marokkanen. Opmerkingen als 

‘Marokkanen luisteren minder goed’ of ‘Marokkanen zijn brutaler’ worden door 

deze man de klas in geslingerd. Mohammed vindt deze opmerkingen niet leuk, 

maar hij heeft de docent nog niet aangesproken. De docent zelf is opgegroeid in 

een wijk die volledig wit was, maar heeft gezien dat de afgelopen dertig jaar 

meer en meer mensen met een migratieachtergrond in zijn wijk komen wonen. 

Na de aanslag in Parijs in november 2015 krijgt de docent steeds meer angst 

voor mensen met een migratieachtergrond. Na een ruzie in de klas tussen de 

docent en Mohammed loopt het uit de hand, de docent schreeuwt naar 

Mohammed: ‘Je bent een terrorist! Want alle Marokkanen zijn terroristen!’. 

Mohammed is zo boos dat hij zich niet in kan houden en scheldt de docent en 

verlaat vervolgens het lokaal. 
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Casus 3 

Vanuit de achterhoek is Mirjam verhuisd naar Rotterdam, omdat ze verwacht 

daar minder te maken te krijgen met uitsluiting en discriminatie. Mirjam gaat 

naar het hbo en krijgt uiteindelijk in haar vierde en laatste jaar te horen dat haar 

Nederlandse taalbeheersing niet voldoende is. De docente geeft aan dat Mirjam 

daardoor niet op hbo-niveau kan functioneren. Mirjam is verbaasd aangezien zij 

tijdens haar studie andere studenten hielp met spellingsfouten en ze dit nog niet 

eerder had gehoord. Mirjams reactie op de docente is: ‘Ik weet dat ik mijn 

Nederlands kan verbeteren, maar dat geldt voor veel mensen in mijn klas’, 

waarop de docente reageert: ‘Nee, Nederlands is niet jouw moedertaal, dus 

daardoor wordt het voor jou lastiger om je Nederlands te verbeteren’. Mirjam is 

zo van haar stuk gebracht dat ze het lokaal verlaat en naar huis gaat. 

 

Casus 4 

Sylvana is opgegroeid in een dorp met een zwarte vader en witte moeder. 

Tijdens haar jeugd wordt ze vaak uitgescholden en beledigd. Met uitspraken als 

‘Ga terug naar je eigen land’ krijgt Sylvana vaker te maken. In de brugklas start 

Sylvana op vmbo-b, maar weet uiteindelijk door te stromen naar een hbo-

opleiding. Na het cum laude behalen van haar opleiding, is er nog één uitdaging: 

een master op de universiteit. Sylvana is tijdens haar master de enige niet-witte 

student en heeft het gevoel dat zij in nieuwe klassen opmerkelijk wordt 

aangekeken. Tijdens haar eerste les komt de docent naar Sylvana toe: ‘Zit jij 

hier wel goed, want volgens mij hoor je hier niet.’ Sylvana wordt boos en 

verdrietig door deze opmerking, omdat ze het gevoel heeft dat de docent haar 

niet in de les wil hebben. Ze antwoordt mompelend dat ze inderdaad goed zit. 

 

Casus 5 

Yasmine zit op achttienjarige leeftijd op het mbo en krijgt hulp van haar stage-

begeleidster. De vrouw helpt haar in de zoektocht naar een stageplek. Tijdens 

het zoeken naar een stage vertelt de vrouw aan Yasmine: ‘Je moet er rekening 

mee houden dat bepaalde bedrijven uit onze stagebank jou niet gaan aannemen, 

omdat zij niet willen dat meisjes met een hoofddoek bij hen stage lopen. Dit past 

namelijk niet bij hun bedrijf.’ De vrouw denkt Yasmine te helpen door haar te 

vertellen waar zij niet welkom is. Yasmine denkt daar anders over. Haar stage-

begeleidster regelt namelijk ook de bedrijven waarmee de opleiding samenwerkt. 

Yasmine vindt dat de vrouw niet zou moeten samenwerken met bedrijven die 

hoofddoeken weigeren, omdat die bedrijven discrimineren. Ondanks dat Yasmine 

het er niet mee eens is, houdt ze haar mond. 
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Plaatje discriminatie 

Gebruik eerst het plaatje met de vraagtekens, zodat de jongeren zelf nadenken 

of een handeling of uitspraak discriminerend is of juist in het grijze gebied komt. 

 

Uitleg en achtergrondinformatie over de opdracht copingstrategieën in het 

onderwijs is te vinden op pagina 91. 
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9 MIJN CULTUUR 
 

Onderwerp Omschrijving 

1. Tijdsduur 90 minuten 

2. Leerdoel De deelnemer is bewust over het concept cultuur en weet 

dat cultuur verschillende lagen heeft. De deelnemer is 

bewust en kan reflecteren over zijn eigen cultuur. 

4. Middelen Niet van toepassing 

5. Werkwijze Mindmap 

De trainer tekent een cirkel op een groot vel papier. In de 

cirkel schrijft de trainer het woord ‘cultuur’ op. De 

deelnemers mogen vervolgens benoemen waar ze aan 

moeten denken bij het woord. 

 

Dialoogvorm 

Ga met de deelnemers in een kring zitten. Licht toe wat 

cultuur is. Gebruik de voorbeelden die benoemd zijn. Zorg 

ervoor dat je een goed idee hebt over wat cultuur is. De 

(on)bewuste normen en waarden die jouw culturele bagage 

vormen. Wees je daarna bewust van het feit dat jongeren 

in verschillende culturen leven (gebruik hiervoor Ilias el 

Hadioui over school-, straat- en thuiscultuur). 

 

Oefening 

Ga met de deelnemers in gesprek over de volgende vragen: 

Zijn er dingen binnen jouw cultuur waar je trots op bent? 

Zijn er ook dingen waaraan je je ergert binnen jouw 

cultuur? 

Wat is jouw cultuur eigenlijk? 

 

Plenair bespreken 

Wat valt op? 

 

Er is achtergrondinformatie over cultuur te vinden op pagina 92. 
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10 BOTSING EN CULTUUR 
 

 

Onderwerp Omschrijving 

1. Tijdsduur 50 minuten 

2. Leerdoel Bewustwording van eigen strategie in het omgaan met 

botsing in eigen cultuur. 

4. Middelen Niet van toepassing 

5. Werkwijze Dialoogvorm 

Begin met een verkenning bij jezelf: 

Over welke onderwerpen gaan de botsingen? 

Met welke familielid ervaar je de botsing? 

Welke culturele regels spelen een rol in het contact? 

Welke emoties ervaar jij door de botsing? 

 

Oefening 

1. Deel de groep in groepjes van 3. 

2. Vraag de deelnemers om individueel een verhaal te 

schrijven waarin zij te maken hebben gehad met botsing 

die te maken heeft met de eigen cultuur. Een goed 

voorbeeld is bijvoorbeeld de zwarte piet discussie of 

plattelands- en stadscultuur. Gebruik dit soort 

voorbeelden wanneer jongeren geen dingen kunnen 

bedenken. Leg ook uit dat het ook kleiner mag, 

bijvoorbeeld culturele verschilleen binnen het gezin. 

3. De verhalen uitwisselen: de deelnemers vertellen om de 

beurt hun verhalen. Elke deelnemer krijgt 2 minuten de 

tijd. 

4. De volgende 2 vragen beantwoorden op een vel papier: 

1. Welke botsingen zijn jullie tegen gekomen; 2. Hoe 

hebben jullie hierop gereageerd? 

5. Als de deelnemers klaar zijn het vel papier ophangen. 

6. De deelnemers presenteren per groep wat ze hebben 

opgeschreven (pitchen). Ze krijgen 2 minuten per 

groep. 

 

Plenair bespreken 

Wat valt op? 

Welke strategieën herkennen jullie? 
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11 BALLON OF BOOM 
 

Onderwerp Omschrijving 

1. Tijdsduur 20 minuten 

2. Leerdoel Bewustwording 

1. De deelnemer kan verschillende lichaamshoudingen 

aannemen die lijken op een ballonhouding of een 

boomhouding. 

2. De deelnemer ervaart verschil in de beide 

lichaamshoudingen. 

4. Middelen Niet van toepassing 

5. Werkwijze Warming up 

Wat is het verschil tussen een boom en een ballon? 

 

Oefening 

De deelnemers staan in een kring of op een willekeurige 

plek in de ruimte. De trainer vraagt hen de ogen te sluiten. 

‘Stel je voor dat je hoofd een ballon is en je lichaam een 

touwtje dat aan de ballon bungelt. Het touwtje raakt af en 

toe de grond of zweeft er net boven.’ Je krijgt nu van de 

trainer een duwtje. Let goed op wat er gebeurt. 

‘Stel je nu voor dat je een boom bent, met wortels in de 

grond en net zo lang als jezelf bent. Je staat stevig 

geworteld.’ Je krijgt nu weer een duwtje. Let weer goed op 

wat er met je gebeurt. 

Hoe stevig blijf jij staan? Hoe gemakkelijk ben jij van je 

standpunt te brengen? 

Let op het verschil tussen ‘boomhouding’ en 

‘ballonhouding’. 

 

Deze ervaringen kunnen kort plenair nabesproken worden. 

De relatie tussen piekeren, het steeds in je hoofd bezig zijn 

en een ballon kan gelegd worden. Eén klein tikje en … je 

bent uit je evenwicht. 

Als je ontspannen ergens wilt staan/zitten, bijvoorbeeld bij 

een presentatie, stel je dan voor dat je een boom bent, 

stevig geworteld, niet zo gauw van je standpunt te 

brengen. 

Tips uitwisselen voor toepassing. 

Afspraken maken over de toepassing. 
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Aandachtspunt 

• Het gaat niet om goed of fout. Het gaat om bewustwording van hoe sterk sta 

jij in je schoenen. 

 

Voorbeeldvragen voor plenaire bespreking: 

• Kies jij bewust om een boom of ballon te zijn? 

• Wanneer is het handig om een ballon te zijn of een boom? 

• Wat maakt dat jij een ballon of boom voelt? 

• Wat is er nodig?  

 

Huiswerk 

• Afspraken maken over de toepassing van verkregen tips. 

• Casussen noteren van boom-moment en ballon-moment. 

• De eerstvolgende training bespreken. 
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12 AANDACHT VOOR EMOTIE 
 

Onderwerp Omschrijving 

1. Tijdsduur 1 uur 

2. Leerdoel De deelnemer kent zijn eigen manier van omgaan met een 

specifieke emotie. 

4. Middelen Geen 

5. Werkwijze Warming up 

Stil staan bij een aantal emoties: blij, boos, bang of 

verdrietig. In tweetal of plenair uitwisselen: 

Wanneer ben je blij? Waar denk je aan? 

Ik ben blij als …… 

Ik denk dan …… 

Wanneer ben je boos? Waar denk je aan? 

Ik ben boos als ….. 

Ik denk dan …… 

Wanneer ben je bang? Waar denk je aan? 

Ik ben bang als ….. 

Ik denk dan …. 

Wanneer ben je verdrietig? Waar denk je aan? 

Ik ben verdrietig als …… 

Ik denk dan …… 

Plenair worden de verschillende gevoelens en gedachten 

nabesproken. 

 

Aan de slag met emotie 

Iedere deelnemer zoekt een eigen plek in de ruimte, gaat 

zitten en concentreert zich op het volgende (we nemen als 

voorbeeld agressie). 

Ga voor jezelf na op welke manier (of manieren) je met 

agressie omgaat. 

Wat zijn je favoriete kanalen en gewoonten daarvoor? 

Uit je je agressieve energie of onderdruk je die? Ben je 

direct of juist indirect? 

Wat is je houding ertegenover? 

Ben je er bang voor, vind je het iets minderwaardigs, 

geniet je ervan, doe je er iets nuttigs mee? 

Of misschien heb je er helemaal geen ervaring mee? 

Kun je misschien bijzondere patronen ontdekken in hoe je 

met agressie omgaat? 
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Zijn er bepaalde situaties of mensen die agressie bij je 

oproepen? Enzovoorts. 

Hierna wisselen de deelnemers kort hun gedachten in 

tweetallen. 

In plaats van agressie kunnen ook andere emoties, zoals 

verdriet, blijdschap of angst verkend worden door middel 

van dergelijke bezinningsvragen. 

 

Reflectie 

De deelnemer heeft in tweetallen verwoord wat hij ervaren 

heeft. 

 

Aandachtspunten 

De trainer kan letten op formuleringen als: 

• Het is me opgevallen dat … 

• Ik heb gemerkt dat … 

• Ik wist niet dat … 

• Ik voelde dat … 

 

Huiswerk 

• Stilstaan bij eigen emotie en hoe jij dat uit. 

• De deelnemers delen de volgende keer praktijkcasussen waarin zij het 

geleerde hebben toegepast. 
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13 ASSERTIVITEIT 
 

Onderwerp Omschrijving 

1. Tijdsduur 1 uur tot 90 minuten 

2. Leerdoel De deelnemers zijn in staat om assertief te reageren. 

4. Middelen • Wereldbal 

• PowerPointpresentatie 

• Pen 

• Papier 

• Mand 

• Mindmap 

• Stift 

• Vel papier 

5. Werkwijze Mindmap 

De trainer tekent een cirkel op een groot vel papier. In de 

cirkel schrijft de trainer het woord ‘assertiviteit’ op. De 

deelnemers mogen vervolgens benoemen waar ze aan 

moeten denken bij dit woord. 

 

Presentatie 

De deelnemers geven de presentatie over assertiviteit die 

ze van te voren hebben voorbereid als huiswerkopdracht. 

 

Rollenspel 

De deelnemers krijgen allemaal een stukje papier. Zij 

mogen voor zich zelf een situatie opschrijven waarbij zij het 

lastig vonden om assertief te reageren. Deze situatie moet 

recent zijn. De deelnemer mag niet opschrijven hoe hij/zij 

heeft gereageerd. Vervolgens vouwt de deelnemer het 

papiertje op en doet het in een bakje. De groep wordt nu in 

groepjes verdeeld. Ieder groepje mag een papiertje pakken 

uit de bak. De groep bespreekt nu samen hoe zij op de 

beschreven situatie assertief zouden kunnen reageren. 

 

Aandachtspunten 

• Naast het kennis nemen van wat assertiviteit inhoudt, is het belangrijk om 

veel te gaan oefenen. 

• Uitdagen van de deelnemers om met tips te komen over hoe zij zich 

assertiviteit eigen kunnen maken? Hoe kunnen zij de stof overdragen aan 

anderen? 
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• De presentatie over assertiviteit moet door de deelnemers zelf gegeven 

worden. Ze krijgen van te voren de opdracht om de presentatie voor te 

bereiden als huiswerk. De presentatie kan opgeknipt worden in verschillende 

onderdelen, waarbij ieder groepje een deel presenteert. 

 

Huiswerk 

• Toepassen van assertiviteit in de praktijk. De deelnemers de verkregen tips 

laten opschrijven en meenemen naar huis als hulpmiddel. 

• Afspraken met elkaar maken over hoe ze elkaar kunnen helpen. 

• De deelnemers delen de volgende keer de casussen uit de praktijk. 

 

Er is achtergrondinformatie over assertiviteit te vinden op pagina 94. 
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14 ASSERTIVITEIT EN FAMILIE 
 

Onderwerp Omschrijving 

1. Tijdsduur 90 minuten 

2. Leerdoel De deelnemer leert assertief te zijn binnen de eigen familie 

ten opzichte van culturele normen en waarden. 

4. Middelen Niet van toepassing 

5. Werkwijze Warming up 

Hoe gaan we om met botsing? Maak een koppeling met het 

de beschreven situaties in coping in mijn cultuur. 

Beginnen met een Verkenning wat is deze botsing? Op welk 

niveau? Met gezin, samenleving, met zichzelf … 

 

Korte uitleg achtergrondinformatie 

Bespreek kort de achtergrondinformatie uit. 

 

Oefening 

1. Deel de groep in groepjes van 3. 

2. Vraag de deelnemers om individueel een scène te 

schrijven waarin zij te maken hebben gehad met botsing 

met familieleden, waarin ze graag assertiever wouden 

gedragen. De scène is een moment opname en geen 

verhaal. 

3. Elke groep kiest één scene uit die ze in een rollenspel 

willen spelen. 

4. Oefenen elke scène in tweevoud in een rollenspel. 

De eerste keer: hoe het werkelijk is gebeurd. 

De tweede keer: door het inzetten van één techniek. 

 

Plenair bespreken 

Belicht de positieve punten: 

Wat ging goed? 

Welke positieve effecten heeft het rollenspel volgens jou? 

 

Er is achtergrondinformatie over assertiviteit te vinden op pagina 94. 
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15 ACTIEF LUISTEREN 
 

Onderwerp Omschrijving 

1. Tijdsduur 50 minuten 

2. Leerdoel De deelnemer is in een gesprek in staat om actief te 

luisteren, non-verbaal ondersteunend reageren, 

samenvatten en verhelderende vragen stellen. 

4. Middelen  

5. Werkwijze Mindmap 

De trainer tekent een cirkel op een groot vel papier. In de 

cirkel schrijft de trainer het woord ‘actief luisteren’ op. De 

deelnemers mogen vervolgens benoemen waar ze aan 

moeten denken bij dit woord. 

 

Presentatie 

De deelnemers geven een presentatie over de theorie van 

actief luisteren. 

 

Oefenen 

Er worden tweetallen gevormd. Deelnemer A heeft de rol 

van verteller, deelnemer B heeft de rol van luisteraar en 

houdt zich aan de regels voor actief luisteren zoals deze 

beschreven zijn in de presentatie. Na vijf minuten rolwissel. 

Nabespreken met aandacht voor de luisteraar: 

Wat gaat je goed af als actieve luisteraar? 

Wat is moeilijk in actief luisteren? 

Wat viel de verteller A op aan het actieve luisteren van B? 

 

Plenair bespreken 

• Hoe was het? Wat ging moeilijk wat ging makkelijk? 

• Wat ga je anders doen vanaf vandaag als het gaat om 

actief luisteren? 

 

Aandachtspunten 

• Naast het kennis nemen van wat actief luisteren inhoudt, is het belangrijk om 

veel te gaan oefenen. 

• Uitdagen van jongeren om met tips te komen hoe zij zich actief luisteren eigen 

kunnen maken. Hoe kunnen zij de stof overdragen aan iemand anders? 
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• De presentatie over actief luisteren moet door de jongeren zelf gegeven 

worden. Ze krijgen van te voren de opdracht om de presentatie voor te 

bereiden als huiswerk. 

 

Huiswerk 

• Toepassen van actief luisteren, de tips van iedereen mee nemen als huiswerk. 

Afspraken met elkaar maken hoe ze elkaar kunnen helpen. 

• Delen van casussen van de toepassing de eerstvolgende keer. 

 

Er is achtergrondinformatie over actief luisteren te vinden op pagina 97. 
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16 FEEDBACK GEVEN EN ONTVANGEN 
 

Onderwerp Omschrijving 

1. Tijdsduur 45 minuten 

2. Leerdoel De deelnemer leert op de juiste wijze feedback te geven. 

4. Middelen Flappen met namen van deelnemers 

5. Werkwijze Warming up 

Beginnen met aandacht geven aan de term feedback. In 

interactie definitie geven aan feedback. Zoek bijvoorbeeld 

een filmpje op YouTube die op een leuke manier uitleg 

geeft aan het begrip feedback. 

 

Oefening 

Bespreek vervolgens hoe de jongeren het vinden om 

feedback te ontvangen. Hoe reageer je op een compliment? 

Hoe reageer je op een tip of kritisch punt? Hoe kun je een 

tip of kritisch punt toch aardig brengen? Wanneer je dit met 

de jongeren heb besproken kun je aan de oefening 

beginnen. 

Voor iedere deelnemer een flap ophangen met eigen naam. 

Iedere deelnemer wordt gevraagd om langs alle flappen te 

gaan en een tip (verbeterpunt) en een top (waar hij of zij 

goed in is) te schrijven. Deze feedback wordt gegeven in de 

vorm van een kleine brief die getekend is (de betreffende 

persoon moet weten wie de feedback heeft geschreven). 

Daarna vraag je de deelnemers om te kijken naar de eigen 

flap en met elkaar in gesprek te gaan over de gegeven 

feedback. Tijdens het gesprek worden de richtlijnen 

toegepast. De trainer loopt rond en geeft tips. 

Iedere deelnemer en de trainer komt aan bod. 

 

Reflectievraag 

Wat vond je moeilijk? En wat ging goed? 

 

Aandachtspunten 

• Naast het kennis nemen van de feedback en er bewust van te zijn, is het 

belangrijk om veel te gaan oefenen. 

• Uitdagen van jongeren om met tips te komen hoe zij zich de richtlijnen eigen 

kunnen maken. Zoals bijvoorbeeld de richtlijnen aanleren aan broertjes en 

zusjes of vrienden of ouders. 
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• De presentatie over de richtlijnen moet door de jongeren zelf gegeven worden. 

Ze krijgen van te voren de opdracht om de presentatie voor te bereiden als 

huiswerk. De presentatie kan opgeknipt worden in verschillende onderdelen. 

Ieder groepje presenteert een deel. 

 

Huiswerk 

• Toepassen van de richtlijnen van feedback geven en ontvangen. 

• Delen van casussen van de toepassing de eerstvolgende keer. 

 

Er is achtergrondinformatie over feedback geven en ontvangen te vinden op 

pagina 101. 
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ACHTERGROND-

INFORMATIE 
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Referentiekader 
 

 

Definitie 

• Het beeld dat jij van jezelf hebt 

• Hoe jij jezelf ziet, ervaart, waardeert 

en tot uiting brengt 

• Eigen leven interpreteert 

• Verbinden van verleden & toekomst 

Heeft te maken met 

• Zingeving 

• Continuïteit (ondanks alle 

verandering dezelfde blijft) 

• Verandering (je uiterlijk & leeftijd, 

manier van doen) 

‘Je wordt ouder, maar je blijft de oude’ 

Kenmerken 

• Alomvattend maar niet te vatten, 

aanwezig maar ongrijpbaar 

• Meer identiteiten/rollen 

• Afhankelijk van plaats, cultuur & 

context 

• Persoonlijk levensverhalen & 

groepservaringen vullen elkaar aan 

Wordt bepaald door 

• Cultuur van de groep 

• Eigen levensgeschiedenis 

• Bevrijding (voel je je thuis, 

geaccepteerd) 

• Nederlandse omgeving 

• Andere culturen 

• Hoe anderen jou zien imago/ 

opgelegde identiteit 

• Enzovoort 

 

 

Voorbeelden van identiteitscirkel 
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Copingstrategieën 
 

 

Om de reacties van jongeren (minderheden) op een mismatch of een botsing 

zoals uitsluiting te begrijpen en aan te sturen kan het model van 

copingstrategieën gebruikt worden. Copingstrategieën zijn inspanningen om 

stressvolle situaties en daarmee gepaard gaande emoties te overwinnen, te 

verminderen of te tolereren (Lazarus & Folkman, 1984). 

Mensen reageren vanzelfsprekend niet allemaal op dezelfde manier. Het 

copingstrategieën model kent vier type strategieën: polariserende, vermijdende, 

conformerende en verbindende strategieën. Welke strategie mensen inzetten, is 

onder meer afhankelijk van persoonlijke eigenschappen, sociale factoren en de 

sociale omstandigheden (bron: Jurriaan Omlo). 

 

 

Polariserend 

• Vijandig 

• Agressief 

• Vechtende houding 

• Ander belachelijk maken 

• Overdreven alertheid 

• Bescherming zelfvertrouwen 

Vermijdend 

• Sociaal of fysiek terugtrekken 

• Confrontatie niet aangaan 

• Ontkennen dat uitsluiting hun 

belemmert 

Conformerend 

• Aanpassen 

• Uitsluiting zien als uitdaging 

• Extra vriendelijk zijn 

• Harder werken 

• Eigen cultuur vergeten of alleen 

privé 

Verbindend 

• Actieve pogingen om vooroordelen 

te ontkrachten 

• Pogingen om relatie met ander in 

stand te houden 

• Overeenkomsten accenturen 

• Wereld burger 

• Niet agressief 
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Copingstrategieën onderwijs 
 

 

Doel 

Het doel van deze werkvorm is dat jongeren met een migratieachtergrond weten 

hoe zij de verbindende strategie kunnen aangaan, ondanks een hiërarchie tussen 

de docent en de leerling. 

Dit onderdeel sluit aan bij de opdracht over de verschillende copingstrategieën. 

Anders dan bij de opdracht over copingstrategieën gaat het niet alleen om de 

herkenning van de eigen gehanteerde strategie maar ook dat jongeren 

gezamenlijk kijken naar hoe anderen strategieën toepassen. Door samen te 

kijken naar hoe anderen strategieën toepassen is er ruimte voor discussie over 

welke strategie gehanteerd wordt. Bij de eigen verhalen over botsing is er 

minder ruimte voor discussie omdat (vaak) niemand anders bij die botsing 

aanwezig was. Daarnaast leer je de jongeren na te laten denk over hoe zij de 

verbindende strategie kunnen toepassen in plaats van de polariserende, 

vermijdende of conformerende strategie. 

 

Uitleg oefening 1 

Allereerst wordt gestart met een tv-fragment uit het programma Dream School 

waarbij jongeren met verschillende achtergronden een laatste kans krijgen om 

school weer op te pakken. In het fragment geeft Maarten van Rossem les en 

worden door Maarten van Rossem, de schooldirectie (Lucia Rijker en Eric van ’t 

Zelfde) en de leerlingen verschillende copingstrategieën toegepast. Dit tv-

fragment heeft niet met discriminatie te maken, maar wordt gebruikt om te 

discussiëren over de verschillende strategieën. Voor de vertoning van het tv-

fragment is het van belang om dit duidelijk te maken en uit te leggen wat voor 

fragment de jongeren te zien krijgen. 

 

Uitleg oefening 2 

Oefening 2 kan op twee manieren worden uitgevoerd. De eerste optie is het 

bespreken van verschillende casussen in twee groepen. De tweede optie is om de 

verschillende casussen door middel van een rollenspel tot uitvoering te laten 

brengen. Het rollenspel wordt gebruikt zodat jongeren zowel in het perspectief 

van de jongere als van de docent kruipen. 

 

NOOT. Het is van belang dat de sfeer veilig genoeg is en de jongeren durven te 

spelen. Wanneer dit niet het geval is, kunnen de casussen worden besproken in 

twee groepen. Wanneer er genoeg tijd is, kan er geprobeerd worden om de 

jongeren het rollenspel te laten uitvoeren. 



 

 

92 

Mijn cultuur 
 

 

Wat is cultuur? 

 

Hofstede & Hofstede (2005) omschrijven in hun boek ‘Allemaal 

andersdenkenden’ cultuur als ‘de collectieve programmering van de geest die de 

ene groep mensen van de andere onderscheidt’. Deze collectieve programmering 

bepaalt en vormt de opvattingen en gedragingen van mensen. 

 

In ons dagelijkse leven behoren wij tot verschillende sociale groepen. We zijn als 

het ware onderdeel van een breed sociaal netwerk. De verschillende netwerken 

zijn onbegrensd aan elkaar verbonden en hebben elk een eigen systeem en 

cultuur. 

 

We maken gebruik van het ui-model van Hofstede om cultuur te verduidelijken. 

Het model bestaat uit 4 lagen en vergelijkt cultuur met een ui. Het heeft 

verschillende lagen en een kern. 

 

 

 
Figuur 4: Ui-model (Hofstede) 

 
  



 

 

93 

Symbolen 

De buitenste laag is het meest zichtbaar en bevat de meest oppervlakkige 

kenmerken van een cultuur. Het zijn woorden, voorwerpen, gebaren of 

handelingen die uitdrukken wat een groep wil zijn of wil betekenen. Deze zaken 

bevatten ook betekenissen die alleen begrepen worden door de leden van de 

cultuur. Hieronder valt ook taalgebruik, kleding- en haardracht, eetgewoonten en 

bouwwerken. 

 

Helden 

Dit zijn reële of imaginaire personen die eigenschappen bezitten die binnen de 

cultuur bewonderd worden. Zij vormen als gedragsmodel en beelden het gedrag 

af dat hoog aanzien heeft binnen de cultuur. Voorbeelden van helden kunnen het 

koningshuis en Willem van Oranje zijn. 

 

Rituelen 

Bij rituelen gaat het om gewoonten en activiteiten overbodig zijn, maar die als 

sociaal essentieel worden gezien. Voorbeelden hiervan van rituelen kunnen 

verjaardagen, manier van groeten zijn en huwelijksfeest. 

 

Waarden en grondbeginselen 

Bij waarden gaat het om opvattingen die de kern vormen van de aangeleerde 

cultuurcodes. Hieraan ontleent men oordelen. Het gaat bijvoorbeeld om wat 

netjes is, respect voor ouderen en dat men bijvoorbeeld met twee woorden dient 

te spreken. 

 

De grondbeginselen vormen samen met de waarden het kloppend hart. Het zijn 

de onzichtbare kern van cultuur. Ze zijn onbewust. Het gaat hierbij om basale 

opvattingen over goed en kwaad, normaal en abnormaal. Deze zaken zijn zo 

fundamenteel, dat men normaal gesproken ze niet bespreekt. 

 

Al deze zaken zorgen ervoor dat cultuur dynamisch is. Het is een voortdurend 

proces dat nooit af is. 
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Assertiviteit 
 

 

‘Assertiviteit: als de rek eruit is’ 

Artikel van F.R. Oomkes 

 

 

Wat is assertiviteit? 

 

Assertiviteit houdt in: je handhaven in situaties waarin je wensen dwars op die 

van anderen staan, zonder agressief te worden, toe te geven of de situatie te 

ontvluchten. Het is opkomen voor je rechten. Assertiviteit is ook: je verweren 

tegen onterechte eisen of aanspraken van andere, zonder de relatie onnodig te 

beschadigen. Dat komt neer op ‘nee’ durven te zeggen en dat volhouden. Het 

zich verweren moet beslist en duidelijk gebeuren, zonder over te gaan op het 

aanvallen van de ander. Zeggen dat de ander een onterechte eis of aanspraak 

doet, bijvoorbeeld, is al een (kleine) aanval. 

 

Waarom nu deze nadruk op niet aanvallen? Daar zijn drie goede redenen voor: 

1. Omdat agressie tegenagressie uitlokt. 

2. Mensen die gebaat zijn bij assertiviteitstraining zijn vaak door andere 

gemanipuleerd. Soms ontploft alle opgespaarde ergernis, als iemand dat weer 

een probeert. 

3. Een belangrijke reden om toe te geven is de wens aardig gevonden te worden. 

Niet aanvallen zorgt ervoor dat je kunt weigeren zonder aan veel sympathie in 

te boeten. 

 

Men zegt wel dat de aanval de beste verdediging is, maar dat is bij assertief 

gedrag niet zo. Assertief gedrag is beslist niet hetzelfde als agressief gedrag! Je 

verdedigt het eigen territorium, je eigen wensen en behoeften, zonder naar de 

ander uit te halen. 

 
 

Assertief gedrag 

 

Het zich verweren tegen de eisen van de ander 

Een goede techniek om dit te doen is ‘kras in de plaat’ (‘broken record’). Deze 

techniek bestaat uit drie handelingen: 

1. Doorvragen als je de ander niet begrijpt. 

2. Instemmen met de waarheid die in de woorden van de ander zit of kan zitten, 

of met het recht van de (kritiserende) ander op zijn mening. 

3. Vertellen dat je niet wilt doen wat de ander vraagt. 
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Je zoekt dus eerst uit wat de ander nu eigenlijk van je wil, zodat dat heel 

duidelijk en concreet voor je is. Dan ben je het zo veel mogelijk met de ander 

eens, zonder dat je daarmee zegt dat je zelf ongelijk hebt. In geen geval 

verdedig je je eigen mening of behoefte of legt deze uit, omdat je daarmee 

kwetsbaar wordt. Je gaat dus ook niet argumenteren. Vervolgens zeg je, steeds 

met dezelfde woorden, dat je niet wilt doen wat de ander van je wil. Daarbij 

word je niet kwaad. 

 

Het opvangen van woede van een ander 

Beperk je tot uiterst nauwkeurig samenvatten van wat de ander zegt, vooral van 

de gevoelswaarde ervan, en controleer dat op juistheid (‘spiegelen’). Niet 

sputteren, verdedigen of tegenspreken. Als je goed samenvat (niet vervormen of 

afzwakken), heeft dit een de-escalerend effect en zie je de woede van de ander 

bedaren. Nadat je de opmerkingen van de ander perfect samengevat hebt, is er 

ruimte om je eigen gevoelens te uiten, alweer zonder de ander aan te vallen 

(‘onthullen’). 

Een voorbeeld van de twee reacties, achtereenvolgens: 

A valt aan: ‘Wat je zei, vond ik misselijk! Van jou verwacht ik dat je voor me 

opkomt. Een goede collega! Je bent een stiekeme rotzak!’ 

B vat samen: ‘Je bent woedend, want je voelt je door me verraden, op een 

achterbakse manier. Klopt dat?’ 

A reageert: ‘Precies!’ 

B uit gevoel: ‘Ik schrik. Ik kan het slecht hebben dat je tegen me schreeuwt.’ 

In een aantal situaties is dit sterk aan te bevelen: als de ander je meerdere is, 

buiten zichzelf is of in een numerieke meerderheid is. 

 

Zowel ‘kras in de plaat’ als ‘woede opvangen’ is een reactieve techniek. Je kunt 

ze aanvullen met de hieronder beschreven techniek. 

 

Het actief opkomen voor eigen behoeften 

Deze techniek is actief en completeert de twee vorige. Het werkt het best als je 

alle drie de stappen neemt: 

1. Je wil uiten; zeggen wat de ander concreet moet doen of laten, op de 

volgende manier: ‘Ik wil dat jij ...’ 

2. Persoonlijk oordelen; je oordeel geven, positief en/of negatief, over wat de 

ander doet of gedaan heeft, op de volgende manier: ‘Ik vind het goed dat je 

..., maar ik waardeer niet dat je ...’ 

3. Onderhandelen met positieve of negatieve ‘valuta’ om tot een voor beide 

partijen bevredigende afronding te komen: ‘Als jij dit regelt, dan zal ik voor 

jou ... Als je het niet doet, dan zal ik ook niet voor jou ...’ 
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Een grote moeilijkheid bij het hanteren van deze technieken is dat het niet alleen 

maar technieken zijn. Je moet er werkelijk achter staan. Dat moet ook aan je 

non-verbale gedrag te merken zijn. Zo kun je alleen maar effectief je wil uiten, 

als je weet wat je wilt, er zeker van bent dat je dat echt wilt en er ook, in 

overdrachtelijke zin, voor wilt betalen. 

 

Training van assertief gedrag 

Het trainen van assertief gedrag verschilt niet sterk van andere training in 

sociale vaardigheden. Kenmerkend is echter het volgende: 

• Het vaststellen van hoe de deelnemer zich saboteert of anderszins niet 

effectief is. 

• De nauwkeurige bepaling van situaties die de deelnemer bedreigend vindt, 

maar nog net aankan, zodat van daaruit gestart wordt met oefenen. 

• Het oefenen met meer effectief assertief gedrag, in een veilige sfeer. 

• Het trapsgewijs verzwaren van oefensituaties, tot de deelnemer ook zware 

situaties buiten de training aankan. 
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Actief luisteren 
 

 

Meerdere niveaus van luisteren 

 

Niveau 1 noemen we ‘Niet luisteren’. 

De ontvanger is weliswaar aanwezig, maar neemt niet op wat de zender vertelt. 

Op dit niveau is ook voor de zender duidelijk dat de ontvanger niet luistert. Het 

is daardoor gemakkelijker te herstellen dan het volgende niveau. Je vangt 

misschien flarden op, maar daar blijft het bij. 

 

Niveau 2 noemen we ‘Oppervlakkig luisteren’. 

De ontvanger neemt zeer oppervlakkig op wat de zender vertelt. De ontvanger 

reageert verbaal en non-verbaal door bijvoorbeeld af en toe oogcontact te 

maken, ‘jaja’ te zeggen en met zijn hoofd te knikken. Echter, de ontvanger is 

vooral met zichzelf bezig en nauwelijks met de boodschap van de zender. Het 

lastige is dat - in tegenstelling tot niveau 1 - de zender nauwelijks in de gaten 

heeft dat de ontvanger niet luistert. 

 

Niveau 3 noemen we ‘Inhoudelijk luisteren‘. 

De ontvanger luistert goed naar de zakelijke aspecten uit de boodschappen van 

de zender, maar de achterliggende bedoelingen of beweegredenen worden niet 

begrepen. (Wat iets anders is dan wél begrijpen, maar er niets mee doen!) Met 

andere woorden: de ontvanger luistert naar de zakelijke aspecten en niet of 

nauwelijks naar de expressieve, relationele en appellerende aspecten. 

 

Niveau 4 noemen we ‘Actief luisteren’. 

De ontvanger is erop uit om de zender volledig te begrijpen. Dat wil zeggen dat 

hij er alles aan doet om de belevingswereld en de bedoelingen achter de 

boodschappen van de zender te begrijpen. De ontvanger luistert actief door 

energie in het luisteren te stoppen. 

 

Aspecten van actief luisteren: 

• Richt je lichaam en je gezicht naar de verteller. 

• Maak oogcontact met de verteller. 

• Knikken, hummen en ja zeggen bevestigen de verteller dat hij gehoord is. 

• Vat regelmatig het verhaal van de verteller samen, zodat je zeker weet dat je 

het verhaal goed volgt. 

• Stel zo nodig verhelderende vragen. 
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Wat is het nut van vragen stellen? 

• Interesse tonen. 

• Informatie verzamelen. 

• De zender helpen. 

• De communicatie openen. 

• Controleren of je de boodschap begrepen hebt. 

• Het standpunt van de zender verduidelijken. 

 

Uiteraard is een vraag stellen niet hetzelfde als een goede vraag stellen. Een 

goede vraag voldoet aan de volgende voorwaarden: 

• De vraag is begrijpelijk en wordt zo kort mogelijk geformuleerd. 

• De vraag heeft het antwoord niet in zich. 

• De vraag past bij het gespreksthema. 

• De vraag bestaat niet uit twee vragen tegelijk. 

 

Door de juiste vragen te stellen draag je dus bij aan tweerichtingsverkeer. 

Tweerichtingsverkeer draagt bij aan effectieve communicatie: de boodschap 

begrijpen zoals de zender die bedoelt. 

 

 

Stoornissen in het communicatieproces 

 

Interne ruis zijn factoren die zich binnen de zender en ontvanger bevinden, die 

het communicatieproces verstoren. De boodschap komt niet over zoals deze 

bedoeld is. 

1. De zender weet niet goed wat hij zeggen moet. De eigen communicatie-

bedoelingen zijn niet duidelijk. 

Tip: Bereid je voor op wat je wilt vertellen. Weet je nog niet wat je wilt 

zeggen? Zeg dan dat je het nog niet weet. 

2. De zender weet wel wat hij bedoelt, maar durft het niet te zeggen, waardoor 

er een onvolledig verhaal verteld wordt. 

Tip: Realiseer je dat de ontvanger jou niet kan begrijpen als je onvolledig 

bent. Wil je niet alles vertellen? Zeg dan dat je niet alles wilt of kunt vertellen. 

3. De zender zendt een boodschap uit die non-verbaal heel anders is dan 

verbaal. 

Tip: Zorg ervoor dat jouw non-verbale signalen in overeenstemming zijn met 

wat je zegt. Lukt dat niet? Vertrouw er dan maar op dat de non-verbale 

signalen de juiste zijn. 

4. De zender weet wel wat hij bedoelt, maar vindt niet de juiste woorden om zich 

uit te drukken. 

Tip: Zorg ervoor dat jouw boodschap aansluit bij wat je bedoelt. Kun je de 

juiste woorden niet vinden? Zeg dan dat je niet weet hoe je het moet zeggen. 
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5. Zender en/of ontvanger kiezen een tijdstip waarop, of een communicatie-

middel waarmee, de boodschap niet goed over te dragen is. 

Tip: Zorg ervoor dat je een communicatiemiddel en tijdstip kiest waarmee je 

jouw boodschap ook écht kunt overdragen. Lukt dat niet? Zeg dat dan tegen 

de ontvanger en kies een ander communicatiemiddel en/of tijdstip. 

6. De zender ‘stemt niet af’ op de ontvanger. De boodschap is te moeilijk of 

onbegrijpelijk voor de ontvanger, zelfs als de ontvanger zijn uiterste best doet 

om de boodschap te begrijpen. Uiteraard kun je dit ook omdraaien: de 

ontvanger stemt niet af op de zender. 

Tip: Maak de boodschap begrijpelijk voor jouw ontvanger. Lukt dat niet? Zeg 

dan dat je niet weet hoe je het zó kunt vertellen, dat het voor de ander 

begrijpelijk is. 

7. De ontvanger luistert niet actief genoeg naar verbale en non-verbale signalen, 

waardoor de boodschap onvolledig, oppervlakkig of helemaal niet opgenomen 

wordt. 

Tip: Luister actief naar jouw gesprekspartner. Lukt dat niet? Zeg dan dat het 

je nu niet lukt om actief te luisteren. Of zeg dat het je nu alleen lukt om 

oppervlakkig te luisteren. En leg eventueel uit waarom. 

8. De ontvanger stelt geen vragen waardoor de achterliggende informatie en 

bedoelingen niet boven tafel komen of vaag blijven. 

Tip: Vraag dóór naar de bedoelingen van de ander en maak daarmee 

communicatie tweezijdig. Weet je niet wat je vragen moet, terwijl je toch nog 

niet echt duidelijk is wat de ander bedoelt? Zeg dan dat voor jou nog niet 

duidelijk is wat de ander bedoelt, maar dat je niet weet wat je moet vragen. 

9. De ontvanger controleert niet of hij de boodschap goed begrepen heeft. Of: de 

zender controleert niet of de ontvanger de boodschap goed begrepen heeft. 

Tip: Controleer altijd of je de boodschap van de ander goed begrepen hebt. 

Twijfel jij er als zender aan of de ander jouw boodschap goed begrepen heeft? 

Zeg dan dat je niet weet of die ander jouw boodschap goed begrepen heeft. 

 

Bovenstaande factoren liggen binnen het communicatieproces. Er kunnen ook 

factoren buiten zender en ontvanger zijn, die het communicatieproces verstoren. 

We noemen deze factoren externe ruis: 

10. Door omstandigheden in de situatie komt de boodschap niet over. 

Bijvoorbeeld: de telefoon gaat steeds, de verwarming is uitgevallen of er 

wordt geboord boven het lokaal waar je les hebt. 

Tip: Voorkom externe ruis zoals overlast door lawaai, steeds gestoord 

worden of benauwdheid/koude e.d. Lukt dat niet? Kies dan een ander tijdstip 

of een andere ruimte om te communiceren. 

 

Je ziet dat de tips allemaal de volgende inhoud hebben: ervoor zorgen dat de 

boodschap goed verzonden én goed begrepen kan worden. Op het moment dat 



 

 

100 

dat niet lukt, maak je de communicatie zelf bespreekbaar. We noemen dat 

meta-communicatie. 

Met metacommunicatie op inhoudsniveau bedoelen we het reageren op de 

inhoud van de boodschap. Je richt je op de inhoud van de boodschap en niet op 

de verzender ervan. 

Met meta-communicatie op betrekkingsniveau bedoelen we het reageren op de 

expressieve, relationele en/of appellerende aspecten van de boodschappen en 

gedragingen van de ander. Eigenlijk hebben we het dan over wat we van het 

gedrag (en dus de communicatie) van de ander vinden. Bijvoorbeeld: kritiek of 

complimenten geven. 
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Feedback geven en ontvangen 
 

 

Feedback betekent letterlijk terugkoppelen. Het is een boodschap over het 

gedrag of de prestaties van een ander. Dit kan een gericht compliment of het 

aankaarten van een verbeterpunt zijn. Je kunt feedback dan ook beschouwen als 

een cadeau. Het aannemen, uitpakken en er je voordeel mee doen, kan jou 

profijt opleveren. 

 

 

Doel van feedback 

 

Door feedback te vragen en te krijgen, komen wij erachter hoe de ander ons 

gedrag waarneemt, begrijpt en uitlegt. Door het ontvangen van feedback kunnen 

we aan de weet komen of wij met ons gedrag bereiken wat we ermee willen 

bereiken. Ben ik mij bewust van de informatie die ik geef (over mijn gedrag) of 

niet? We worden in staat gesteld ons gedrag eventueel aan te passen aan onze 

bedoelingen. Het blijkt dat we bij feedback snel terechtkomen op het gebied van 

iemands blinde vlek: het stuk dat anderen wel, maar jouzelf niet bekend is. 

 

Effectieve feedback resulteert in een kleiner wordende afstand tussen mensen en 

een groeiend vertrouwen in elkaar. Dit zijn voorwaarden om doelmatig en 

bevredigend samen te werken. Noodzakelijk voor dit alles is een wederzijdse 

acceptatie. 

 

Door feedback te ontvangen, krijgen wij inzicht in ons eigen gedrag. Door te 

horen hoe anderen ons gedrag ervaren, kijken wij als het ware in een spiegel 

waarin wij onszelf door de ogen van een ander kunnen zien. Hierdoor worden wij 

ons beter bewust van ons gedrag en het effect dat wij op anderen hebben. Het 

kan ertoe leiden dat wij veranderingen in ons gedrag willen aanbrengen om het 

effect van ons optreden meer in overeenstemming te brengen met onze 

intenties. 

 

 

Belemmerende factoren 

 

Over het algemeen zal iemand niet zo snel geneigd zijn feedback te vragen of te 

aanvaarden. Er zijn een aantal redenen waardoor dit moeilijk is. Om er enkele te 

noemen: 

• We zijn bang om te horen hoe anderen over ons denken. 

• We zijn bang dat de relatie met degene op wie je kritiek/feedback geeft, 

verstoord wordt. 
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• Je bent er niet zo zeker van of die ander te vertrouwen is. 

• Wat zijn zijn/haar bedoelingen eigenlijk? 

• Vaak ervaar je het als een bedreiging als er feedback gegeven wordt op jou. 

• Wij zijn bang onze onafhankelijkheid te verliezen. 

• Wat hebben anderen eigenlijk met jouw problemen te maken? 

• Feedback die ‘ongunstig’ is, is moeilijker te accepteren dan feedback die 

‘prettig’ is. 

 

 

1. Richtlijnen voor effectieve feedback geven 

 

Om effectief feedback te geven, kan je gebruik maken van de volgende 

richtlijnen: 

1. Gedrag en niet de persoon. Leg de nadruk bij het feedback geven op het 

gedrag. Het is beter dat wij verwijzen naar wat iemand doet dan te zeggen 

wat hij/zij is. ‘Je vertelt erg weinig over jezelf’ is duidelijker dan ‘Je bent een 

introvert persoon’. 

2. Waarnemingen/beschrijvingen en geen interpretaties. Waarnemingen 

verwijzen naar wat wij kunnen zien of horen in het gedrag van andere 

mensen. Zonder bril/filter. Interpretaties zijn voor rekening van de waarnemer 

en kunnen verkeerd zijn. Daarbij komt, dat het maken van 

vooronderstellingen over het waarom van iemands gedrag ons belemmert om 

écht te luisteren naar wat iemand zegt. Elke interpretatie schaadt de waarde 

van de feedback. Een gevaarlijke vorm van interpreteren is het zogenaamde 

psychologiseren. Bijvoorbeeld: ‘Jij doet zo omdat je een minderwaardigheids-

complex hebt’. 

3. Beschrijvend en niet oordelend. Beschrijven is het proces van rapporteren wat 

er gebeurt terwijl een oordeel verwijst naar een uitspraak in termen van goed-

slecht, mooi-lelijk, juist-onjuist, enzovoort. Het is bijna onmogelijk om geen 

oordeel uit te spreken over mensen. Een manier om deze neiging bij het 

feedback geven tegen te gaan, is een scheiding aan te brengen tussen wat de 

ander doet, wat jij daarbij voelt (innerlijke toestand) en welke (uitwendige) 

reactie het in uw gedrag oproept. ‘Ik voel me aangevallen en ik heb zin je in 

elkaar te slaan’. ‘Als je zo praat, voel ik me beschuldigd en klap ik dicht’. De 

confrontatie met de gevolgen van zijn/haar gedrag zal de ontvanger eerder 

motiveren om iets aan het gedrag te veranderen. 

4. Specifiek en niet algemeen. Richt je bij het feedback geven op het gedrag in 

een bepaalde situatie en praat niet in abstracties/vaagheden/algemeenheden. 

Het gaat om concrete situaties en gebeurtenissen, om gegevens uit het ‘hier 

en nu’; het gaat om specifiek gedrag. ‘Dat gebaar irriteert me’ is beter dan ‘Je 

irriteert me’. ‘Je geeft mij een benauwd gevoel’ is beter dan ‘Je probeert mij te 
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manipuleren’. Het laatste kan ontkend worden; het is een uitdaging tot 

discussie. 

5. De feedback moet naar de feedbackgever verwijzen. Dus geen generalisaties. 

‘Jij maakt mij enthousiast’ is beter dan ‘Jij maakt mensen enthousiast’. 

6. Feedback moet recent en actueel zijn. Geef feedback zo snel mogelijk na een 

bepaalde gebeurtenis. Dit houdt de feedback herkenbaar. Bijvoorbeeld ‘Ik heb 

het gevoel dat je nu niet naar me luistert’ is beter dan ‘Je luistert nooit’. 

7. Spiegelend en niet adviserend. Bied de informatie aan, dring het niet op. 

Wanneer wij iemand advies geven, vertellen wij hem/haar wat hij/ zij wel en 

niet moet doen waardoor wij hem/haar de vrijheid ontnemen om zelf te 

bepalen wat voor hem/haar de beste oplossing is. De feedbackgever moet de 

ontvanger vrij laten om zijn/haar gedrag al dan niet te veranderen (vgl. ‘Hou 

je bek’). In formulering en intonatie moet duidelijk worden dat de feedback-

gever de ander de ruimte geeft om zijn/haar gedrag te veranderen en hem/ 

haar eventueel daarbij te helpen. Als je dat niet doet roept feedback 

weerstanden op. Voorbeeld: ‘Ik weet niet of je het zo bedoelt, maar als je het 

op deze manier formuleert, word ik kwaad’ (het gaat om de intentie). 

8. De waarde voor de ontvanger. De informatie die je geeft op iemands gedrag 

moet aansluiten op de behoefte van de ontvanger en niet op die van de gever. 

Geef alleen feedback op die gedragsaspecten die door de ander bijgestuurd 

kunnen worden en niet op de punten die niet te veranderen zijn. 

 

Hoe geven we goede en opbouwende feedback? 

• Vermijd moraliserende beoordelingen; geef de informatie zonder oordeel en 

interpretaties (dus feitelijk). 

• Geef de informatie als ze nog recent en actueel is; concentreer je op concrete 

gebeurtenissen en op gegevens uit de hier-en-nu-situatie. 

• Sta toe dat anderen commentaar leveren op jouw observaties. Vraag 

eventueel zelf: ‘Wat vind je ervan?’ 

• Geef informatie op een manier die werkelijk helpt; biedt informatie aan; dring 

niet op. 

• Wees open en eerlijk. 

• Geef toe dat je je ook zou kunnen vergissen. 

• Ik-boodschappen ‘Ik denk …’, ‘Ik vind …’ en niet ‘Jij denkt …’. 

• Informeer of de ander begrijpt wat je bedoelt. 

 

De 4 G’s 

Je kan de methode van 4 G’s toepassen om feedback te geven. Het voorkomt dat 

jij veroordelend optreedt, het laat je zorgvuldig verwoorden wat je dwars zit en 

het belangrijkste: je geeft duidelijk aan wat je grenzen zijn EN je geeft aan wat 

de ander beter of anders zou kunnen doen. 

Hoe doe je dat? 
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1. Vertel wat er feitelijk gebeurd is. Beperk je tot het hier en nu. Geef dus aan 

wat de Gebeurtenis (G1) was/is. 

2. Vertel wat de gebeurtenis met jou doet. Wat was het Gevolg (G2). Het 

benoemen van het gevolg of het effect geeft de ander inzicht in de gevolgen 

van zijn gedrag. Dat is soms al voldoende om verandering teweeg te brengen. 

3. Geef aan welk Gevoel (G3) je krijgt door het gedrag van de ander. Begin de 

zin met ‘ik’. Door een ik-boodschap af te geven houd je het bij jezelf. 

4. Geef aan wat je graag als Gewenste situatie (G4) zou willen. Spreek je wens 

uit en geef duidelijke alternatieven. Overleg samen of maak concrete 

afspraken. 

 

Een voorbeeld 

Je zit te wachten op een aantal vrienden. Jullie hadden 30 minuten geleden een 

afspraak staan. Uiteindelijk komen je vrienden binnen. Je hebt er de kriebels van 

dat je telkens moet wachten op je vrienden. Jij bent op tijd, de afspraak is 

helder, dus waarom komen je vrienden dan toch te laat en moet de activiteit laat 

starten? Je voelt je gefrustreerd. 

Hoe geef je dan feedback met de 4 G’s: 

Het feit dat we te laat onze activiteit starten (G1) vind ik vervelend. Het geeft 

mij een gevoel (G2) dat we afspraken niet serieus hoeven te nemen en ik krijg 

daar een heel vervelend gevoel (G3) van. Het frustreert me enorm en ik zou heel 

graag duidelijk willen afspreken hoe we in het vervolg op tijd kunnen beginnen 

met de vergadering (G4). 

Wanneer je met de 4G’s feedback geeft is de kans op voortzetting van het 

gesprek in een positieve sfeer groot en kom je gemakkelijker tot een oplossing 

die voor alle partijen goed kan werken. 

 

 

2. Richtlijnen voor de ontvanger van feedback 

 

Zo krijg je opbouwende feedback terug: 

• Niet argumenteren en verdedigen. 

• Alleen luisteren en eventueel om opheldering vragen. 

• Probeer de informatie op te vatten als een mogelijkheid om gedrag bij te 

sturen. 

• Geef aan wat je met deze informatie denkt te kunnen doen. 

• Neem voldoende tijd om te reageren. 
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Bijlage 1: Opbouw training 
 

 

Waar moet je bij de opbouw van een training aan denken? 

 

• Wat zijn de doelen voor de opdrachtgever? 

o Globale leerdoelen 

o Specifieke leerdoelen 

o Concrete leerdoelen 

 

• Op welk niveau liggen de doelen? 

o Op kennisniveau (weten, kennen) 

o Op houdingsniveau (de attitude, staan mensen op voor …) 

o Op vaardigheidsniveau (kunnen) 

 

• Wat zijn de individuele leerwensen van de deelnemers? 

 

• Zijn er knelpunten tussen wat de opdrachtgever wil en wat de deelnemers 

aangeven wat ze willen leren? Is er een veilige leersituatie? 

 

• Wat is het niveau (opleiding, taal, cultuur) van de deelnemers? 

 

• Hoeveel dagdelen heb je nodig en hoeveel heb je tot je beschikking? 

1 dag = 2 dagdelen van 3 uur met een lunchpauze van 1 uur (totaal 7 uur van 

10.00 tot 17.00 uur). Je kunt dan een schema maken met de tijden (denk 

aan pauzes). 

Je kunt de introductie/kennismaking/terugblik op de vorige dag en de 

evaluatie al inplannen. 

 

Tijd Onderwerp/titel 
Werkvorm/ 

activiteit 

Materiaal + 

middelen 

    

    

    

    

    

    

 



 

 

111 

Op het gebied van kennisoverdracht kun je overwegen een reader te leveren, 

zodat je optimaal aandacht kunt besteden aan vaardigheden en houding. Bij een 

reader kun je onderscheid maken tussen verplichte en aanbevolen leeskost. 

 

Indien je met huisopdrachten werkt, geef dan aan met hoeveel 

voorbereidingstijd de deelnemers rekening moeten houden. Geef bij de 

opdrachtgever aan of dat het ook in werktijd kan. Soms blijkt het praktischer om 

tijd, tijdens de training in te ruimen om opdrachten voor te bereiden; je weet 

dan dat iedereen zich heeft voorbereid. 

 

De verschillende leerstijlen en aspecten uit de groepsdynamica (I, C, A en E) 

vragen om een afwisseling van werkvormen. Wanneer kun je doceren, de 

vraagmethode toepassen, rollenspel inzetten of met discussievorm werken. Dit is 

tevens belangrijk, wanneer je in tweetallen of in subgroepen werkt. Denk er 

daarbij ook aan hoe je een subgroepje vormt. Soms kan het overlaten van de 

indeling aan de groep leiden tot ‘overblijvers’ en dat er een splitsing optreedt. 

 

Indien je samen de training geeft, bedenk dan wat de sterke kanten van jullie 

zijn. Zorg bij de start dat jullie allebei evenwichtig zijn. Spreek ook af hoe 

flexibel je wilt zijn in het vasthouden of loslaten van het programma. 

 

Maak bij de onderwerpen die je gaat behandelen een trainerswerkblad. 

 

Trainerswerkblad 

 

Titel:  ................................................  

 

 Omschrijving 

1. Tijdsduur  

2. Doelgroep  

3. Leerdoel  

4. Werkvorm  

5. Middelen  

6. Korte beschrijving werkwijze  

7. Nabespreking  

8. Aandachtspunten  

9. Achtergrondinformatie voor de trainer  
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Bijlage 2: Voorbeeld intake 
 

 

Beste deelnemer, 

 

Ter voorbereiding op de training This is me! verzoeken wij je onderstaande 

vragen te beantwoorden. Met jouw input kunnen wij namelijk optimaal 

aansluiten bij je ervaring en je vragen. 

 

Wij verzoeken je het formulier zo volledig en concreet mogelijk in te vullen en 

voor ………… <datum> te mailen naar …………. Dan hebben wij tijd genoeg om de 

training aan te passen aan jouw context en wensen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 .........................................................  

 

 

1. Wat zijn je persoonlijke gegevens? 

 

Voornaam:  .................................................................................................  

 

Achternaam:  ...............................................................................................  

 

Geboortedatum:  ..........................................................................................  

 

E-mailadres:  ...............................................................................................  

 

Telefoonnummer:  ........................................................................................  

 

 

2. Wat wil je leren in de training? 

 

 ..................................................................................................................  

 

 ..................................................................................................................  

 

 ..................................................................................................................  
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3. Wat verwacht je van de training? 

 

 ..................................................................................................................  

 

 ..................................................................................................................  

 

 ..................................................................................................................  

 

 

4. Welke overige wensen en opmerkingen m.b.t. de training heb je? 

 

 ..................................................................................................................  

 

 ..................................................................................................................  

 

 ..................................................................................................................  
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Bijlage 3: Voorbeeld draaiboek 
 

Nr. 
Tijd 

(duur) 

Programma-

onderdeel 
Toelichting Werkvorm 

Materiaal 

trainer 

1 09.30-10.00 Opening 

Door Sahar 

Welkomstwoord 

Dagprogramma 

 Flipover 

(programma) 

2 10.00-10.45 Werkvorm 1: 

Groei en bloei 

Door (naam 

deelnemer) 

Nadenken over eigen 

toekomst en positief 

omgaan met de 

obstakels. 

Deelnemers vragen 

om een trein te 

tekenen. De trein 

symboliseert je 

eigen leven. Jij zit 

zelf in de 

locomotief, want jij 

bent de bestuurder 

van je leven. Met de 

trein ga je naar je 

eindbestemming, 

dat is je droom. 

Teken je droom op 

afstand van de 

trein. 

Laptop 

3 10.45-11.00  Reflectie: 

• Hoe heb je het 

ervaren? 

• Hoe zou je het 

kunnen toepassen? 

  

4 11.00-11.45 Werkvorm 2: 

Coping 

Door (naam 

deelnemer) 

Bewustwording van 

eigen strategie in het 

omgaan met botsing. 

1. De groep 

opdelen. 

2. Vraag aan 

iedereen om 

individueel een 

verhaal te schrijven 

waarin je hebt te 

maken met een 

botsing zoals 

uitsluiting of 

discriminatie. De 

botsing kan op 

allerlei niveaus zijn. 

Flipover en 

stiften 
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Nr. 
Tijd 

(duur) 

Programma-

onderdeel 
Toelichting Werkvorm 

Materiaal 

trainer 

5 11.45-12.00  Reflectie: 

• Hoe heb je het 

ervaren? 

• Hoe zou je het 

kunnen toepassen? 

  

6 12.00-12.45 Pauze/lunch    

7 13.00-13.30 Werkvorm 3: 

Botsing en 

cultuur 

Deelnemer verwerft 

inzicht in botsingen 

tussen verschillende 

culturele normen en 

waarden 

- Lees bijlagen 

Flipover 

Stiften 

8 13.30-13.45  Reflectie: 

• Hoe heb je het 

ervaren? 

• Hoe zou je het 

kunnen toepassen? 

  

9 13.45-14.15 Werkvorm 4: 

Ballon of 

boom? 

Door (naam 

deelnemer)  

Bewustwording 1. De deelnemer 

kan verschillende 

lichaamshoudingen 

aannemen die lijken 

op een ballon- of 

een boomhouding. 

2. De deelnemer 

ervaart verschil in 

de beide lichaams-

houdingen. 

n.v.t. 

10 14.15-14.30  Reflectie: 

• Hoe heb je het 

ervaren? 

• Hoe zou je het 

kunnen toepassen? 

  

11 14.30-15.30 Werkvorm 5: 

Aandacht voor 

emotie 

Door (naam 

deelnemer) 

De deelnemers kent 

zijn eigen manier van 

omgaan met een 

specifieke emotie. 

  

12 15.30-15.45  Reflectie:   
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Nr. 
Tijd 

(duur) 

Programma-

onderdeel 
Toelichting Werkvorm 

Materiaal 

trainer 

• Hoe heb je het 

ervaren? 

• Hoe zou je het 

kunnen toepassen? 

13 15.15-16.00 Werkvorm 6: 

Feedback 

geven en 

nemen 

Door (naam 

deelnemer) 

De deelnemer leert op 

de juiste wijze 

feedback te geven 

Voor iedere 

deelnemer een flap 

ophangen met eigen 

naam. 

Elke deelnemer 

wordt gevraagd om 

langs alle flappen te 

gaan en een tip 

(verbeterpunt) en 

een top (waar hij of 

zij goed in is) te 

schrijven. 

Flappen met 

namen van 

deelnemers 

14 16.00-16.15  Reflectie: 

• Hoe heb je het 

ervaren? 

• Hoe zou je het 

kunnen toepassen? 

  

15 16.15-16.30 Evalueren • Invullen van 

evaluatieformulieren 

  

16 16.30-16.45  • Instructies na 

training 

• Afspraken 

  

17 17.00-17.15 Afsluiting    
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Bijlage 4: Evaluatieformulier This is me! - jongeren 
 

 

Datum:  .............................................  

 

Stad:  ................................................  

 

 

Onderdeel A: Resultaten 

 

Beschrijf wat de training jou persoonlijk heeft opgeleverd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschrijf hoe je deze leerpunten toepast in je dagelijkse leven. 
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Geef aan in hoeverre je het eens bent met onderstaande stellingen, na het 

volgen van de training 

(kruis je keuze aan) 

1 = helemaal mee eens 

2 = mee eens 

3 = niet mee eens, niet mee oneens 

4 = mee oneens 

5 = helemaal mee oneens 

 

1. Ik heb meer inzicht gekregen in wie ik ben 

 

2. Ik heb een positiever beeld van mijzelf gekregen 

 

3. Ik heb meer inzicht gekregen in waar ik wel en niet goed in ben  

 

4. Ik heb meer zelfvertrouwen gekregen in waar ik goed in ben 

 

5. Ik heb het gevoel dat ik meer controle over mijn eigen leven heb 

 

6. Ik heb meer inzicht gekregen in wat ik nodig heb om mijn doel of droom te 

bereiken 

 

7. Ik ben me bewuster van mijn gedrag in contact met anderen 

 

8. Ik voel me sterker in het omgaan met negativiteit in contact met anderen 

 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 



 

 

119 

9. Ik heb het idee dat ik mijn gedachtes en gevoelens beter kan verwoorden 

 

10. Ik heb meer inzicht gekregen in wat ‘cultuur’ inhoudt en wat dit voor mij 

persoonlijk betekent 

 

11. Ik ben beter in staat om door de ogen van een ander te kijken 

 

12. Ik sta sterker in mijn schoenen 

 

 

Overige opmerkingen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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Onderdeel B: Training 

 

1. Hoe heb je de volgende onderdelen van de training ervaren? 

(kruis je keuze aan) 

1 = zeer slecht 

2 = slecht 

3 = voldoende 

4 = goed 

5 = zeer goed 

 

a. De training in zijn geheel 

 

b. De presentatie van de trainer 

 

c. De plaats waar de training is gehouden 

 

d. De bruikbaarheid voor je dagelijkse leven 

 

e. De mate waarin de training aan jouw verwachtingen heeft voldaan 

 

f. De informatieverstrekking vooraf 

 

g. De uitwisseling met andere deelnemers 

 
  

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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2. Wat vond je van de onderstaande onderdelen van de training 

(kruis je keuze aan) 

1 = te hoog 

2 = hoog 

3 = niet hoog, niet laag 

4 = laag 

5 = te laag 

 

a. Het niveau van de training 

 

b. Het tempo van de training 

 

 

3. Wat waren volgens jou de beste onderdelen (Wie ben ik?, Wat kan ik?, Wat wil 

ik? en Hoe ga ik met anderen om?) van de training, en waarom? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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4. Welke onderdelen (Wie ben ik?, Wat kan ik?, Wat wil ik? en Hoe ga ik met 

anderen om?) vond je minder sterk, en waarom? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Welke suggesties heb je ter verbetering van de training? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welk cijfer zou je de training willen geven op een schaal van 1 tot 10? 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Onderdeel C: Persoonlijke gegevens 

 

 

1. Wat is je geslacht? 

 

0 Man 

0 Vrouw 

0 Anders, namelijk  .............................  

 

 

2. Hoe oud ben je? 

 

 .........................................................  

 

 

3. Wat is je huidige opleidingsniveau (afgerond of niet)? 

 

 .........................................................  

 

 

4. Ben je religieus of geloof je ergens in? 

 

 .........................................................  

 

 

5. Waar zijn je ouders geboren? 

 

 .........................................................  
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Bijlage 5: De twaalf genomineerde essays 
 

 

Essay 1: Zina Monteiro 

https://www.kis.nl/sites/default/files/bestanden/This_is_me/essay-this-is-me-

zina-monteiro.pdf 

 

Essay 2: Baris Koca 

https://www.kis.nl/sites/default/files/bestanden/This_is_me/essay-this-is-me-

baris-koca.pdf 

 

Essay 3: Nesrine el Amrani 

https://www.kis.nl/sites/default/files/bestanden/This_is_me/essay-this-is-me-

nisrine-el-amrani.pdf 

 

Essay 4: Ahmet Kaya 

https://www.kis.nl/sites/default/files/bestanden/This_is_me/essay-this-is-me-

ahmet-kaya.pdf 

 

Essay 5: Asmae Bitit 

https://www.kis.nl/sites/default/files/bestanden/This_is_me/essay-this-is-me-

asmae-bitit.pdf 

 

Essay 6: Eugune Mikoen 

https://www.kis.nl/sites/default/files/bestanden/This_is_me/essay-this-is-me-

eugune-mikoen.pdf 

 

Essay 7: Karim Hashem 

https://www.kis.nl/sites/default/files/bestanden/This_is_me/essay-this-is-me-

karim-hashem.pdf 

 

Essay 8: Meryem Belhaj 

https://www.kis.nl/sites/default/files/bestanden/This_is_me/essay-this-is-me-

meryem-belhaj.pdf 

 

Essay 9: Morsal Ayoubi 

https://www.kis.nl/sites/default/files/bestanden/This_is_me/essay-this-is-me-

morsal-ayoubi.pdf 

 
  

https://www.kis.nl/sites/default/files/bestanden/This_is_me/essay-this-is-me-zina-monteiro.pdf
https://www.kis.nl/sites/default/files/bestanden/This_is_me/essay-this-is-me-zina-monteiro.pdf
https://www.kis.nl/sites/default/files/bestanden/This_is_me/essay-this-is-me-baris-koca.pdf
https://www.kis.nl/sites/default/files/bestanden/This_is_me/essay-this-is-me-baris-koca.pdf
https://www.kis.nl/sites/default/files/bestanden/This_is_me/essay-this-is-me-nisrine-el-amrani.pdf
https://www.kis.nl/sites/default/files/bestanden/This_is_me/essay-this-is-me-nisrine-el-amrani.pdf
https://www.kis.nl/sites/default/files/bestanden/This_is_me/essay-this-is-me-ahmet-kaya.pdf
https://www.kis.nl/sites/default/files/bestanden/This_is_me/essay-this-is-me-ahmet-kaya.pdf
https://www.kis.nl/sites/default/files/bestanden/This_is_me/essay-this-is-me-asmae-bitit.pdf
https://www.kis.nl/sites/default/files/bestanden/This_is_me/essay-this-is-me-asmae-bitit.pdf
https://www.kis.nl/sites/default/files/bestanden/This_is_me/essay-this-is-me-eugune-mikoen.pdf
https://www.kis.nl/sites/default/files/bestanden/This_is_me/essay-this-is-me-eugune-mikoen.pdf
https://www.kis.nl/sites/default/files/bestanden/This_is_me/essay-this-is-me-karim-hashem.pdf
https://www.kis.nl/sites/default/files/bestanden/This_is_me/essay-this-is-me-karim-hashem.pdf
https://www.kis.nl/sites/default/files/bestanden/This_is_me/essay-this-is-me-meryem-belhaj.pdf
https://www.kis.nl/sites/default/files/bestanden/This_is_me/essay-this-is-me-meryem-belhaj.pdf
https://www.kis.nl/sites/default/files/bestanden/This_is_me/essay-this-is-me-morsal-ayoubi.pdf
https://www.kis.nl/sites/default/files/bestanden/This_is_me/essay-this-is-me-morsal-ayoubi.pdf
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Essay 10: Princess Kontire Attia 

https://www.kis.nl/sites/default/files/bestanden/This_is_me/essay-this-is-me-

princess-kontire-attia.pdf 

 

Essay 11: Sara Achahchah 

https://www.kis.nl/sites/default/files/bestanden/This_is_me/essay-this-is-me-

sara-achahchah.pdf 

 

Essay 12: Sharon Prat 

https://www.kis.nl/sites/default/files/bestanden/This_is_me/essay-this-is-me-

sharon-prat.pdf 

 
  

https://www.kis.nl/sites/default/files/bestanden/This_is_me/essay-this-is-me-princess-kontire-attia.pdf
https://www.kis.nl/sites/default/files/bestanden/This_is_me/essay-this-is-me-princess-kontire-attia.pdf
https://www.kis.nl/sites/default/files/bestanden/This_is_me/essay-this-is-me-sara-achahchah.pdf
https://www.kis.nl/sites/default/files/bestanden/This_is_me/essay-this-is-me-sara-achahchah.pdf
https://www.kis.nl/sites/default/files/bestanden/This_is_me/essay-this-is-me-sharon-prat.pdf
https://www.kis.nl/sites/default/files/bestanden/This_is_me/essay-this-is-me-sharon-prat.pdf
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Bijlage 6: Intercultureel communiceren en 
diversiteitsproof werken 
 

 

Hieronder worden twee methoden uitgelegd die je verder kunnen helpen in het 

werken met jongeren met een migratieachtergrond (Intercultureel 

communiceren en Werk jij Diversiteitsproof?). In deze methoden ligt de focus op 

het werken met jongeren met een migratieachtergrond, maar hier ligt ook een 

valkuil. Je kunt de plank namelijk behoorlijk misslaan wanneer je deze jongeren 

als één groep benadert en hen alleen bekijkt door de bril van cultureel-etnische 

achtergrond. Mensen zijn meer dan hun cultureel-etnische achtergrond. Veel 

verschillende factoren en omstandigheden spelen een rol in wie je bent en hoe je 

met zaken omgaat. Zo verschillen mensen bijvoorbeeld ook op grond van 

opleiding, sekse, leeftijd, sociaaleconomische status, seksuele voorkeur, etc. Dit 

betekent dat er parate kennis en handelswijzen nodig zijn om maatwerk te 

kunnen bieden, maar niet dat jongeren met een migratieachtergrond als groep 

apart dienen te worden gezet. Je hebt immers niet alleen een Nederlandse 

achtergrond of een migratieachtergrond; net zoals je niet alleen man of vrouw 

bent, homo of hetero, religieus of niet-religieus. Een cultureel-etnische 

achtergrond beïnvloedt, maar maakt de mens niet. Het is daarom van belang dat 

je je altijd bewust bent van de achtergrond van een jongere, maar ook dat je 

verder kijkt dan enkel deze gegevens. Dit wordt in de literatuur ook wel 

‘kruispuntdenken’ of ‘intersectionaliteit’ genoemd. 

“Het eerste wat je moet doen, is vergeten dat ik zwart ben. Ten tweede mag je 

nooit vergeten dat ik zwart ben.” 

 

 

Intercultureel communiceren 

 

In sommige gevallen zal je als trainer met jongeren te maken hebben die een 

andere culturele achtergrond hebben dan jijzelf. Communicatie tussen personen 

met verschillende culturele achtergronden kan leuk, maar ook uitdagend zijn. 

Verschillen in sociale betekenis van woorden kunnen vaak leiden tot 

misverstanden. Wanneer je als trainer dezelfde culturele achtergrond hebt als de 

jongeren, zal je hier niet tegenaan lopen. Wanneer je als trainer echter een 

andere achtergrond geniet dan de jongeren, dan kan dit het wederzijds begrip in 

bepaalde gevallen bemoeilijken. In zo’n geval heb je kennis van gewoonten, 

praktijken, normen en waarden van de jongeren nodig om te weten hoe jij met 

hen communiceert of waarom zij op een bepaalde manier communiceren. Een 

zeer belangrijk onderdeel is echter ook kennis van de wijze waarop jijzelf als 

trainer communiceert vanuit jouw eigen praktijken, normen en waarden. 

Uiteindelijk is het doel bij het intercultureel communiceren immers het streven 
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naar of bereiken van effectieve communicatie tussen personen met verschillende 

culturele achtergronden. Effectieve communicatie slaagt pas als jij als trainer en 

de jongeren elkaar goed begrijpen. De volgende tips kunnen jou helpen om een 

effectievere communicatie te realiseren. 

 

Do’s 

• Houd rekening met non-verbale communicatie (70% van de communicatie!), 

deze is sterk cultuurgebonden (bijvoorbeeld afstand die jij tot iemand houdt, 

iemand aanraken tijdens het spreken, iemand wel of niet aankijken, snelheid 

waarmee je spreekt, je intonatie, etc.); 

• Denk goed na over welk medium jij inzet om jouw boodschap over te brengen 

en over of die effectief is (persoonlijk gesprek, telefoon, e-mail, brief via de 

post); 

• Wees minder direct dan gebruikelijk en neem tijd voor ‘small talk’; 

• Probeer meer te luisteren, samen te vatten en door te vragen (en minder te 

praten); 

• Respecteer de verschillen; 

• Erken de complexiteit van de situaties die plaatsvinden of worden 

voorgedragen; 

• Bouw aan zelfbewustzijn; 

• Probeer steeds een flexibele opstelling te behouden; 

• Stel open vragen; 

• Geef gelegenheid om vragen te stellen; 

• Schrijf afspraken duidelijk op; 

• Check of de deelnemers het begrepen hebben (of het er mee eens zijn) door 

terug te vragen. 

 

Don’ts 

• In stereotypen denken; 

• Hard praten; 

• Vaktaal gebruiken; 

• Typisch Nederlandse uitdrukkingen gebruiken; 

• Op een directe wijze ‘nee’ zeggen. 

 

 

Werk jij diversiteitsproof? 

 

Als trainer wil je jouw doelgroep (jongeren) zo goed mogelijk ondersteunen. Als 

het gaat om het werken met jongeren met een migratie-achtergrond kunnen er 

meerdere zaken van invloed zijn op de effectiviteit van de ondersteuning die je 

als trainer kunnen bieden. Bijvoorbeeld de eigen opvattingen en vooroordelen 

van de trainer kunnen bewust of onbewust een rol spelen in de manier waarop 
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de trainer de jongeren benadert en ondersteunt. Dit kan tot gevolg hebben dat 

een jongere zich ongehoord voelt of niet de juiste ondersteuning krijgt. Het is 

daarom cruciaal dat de trainer zich regelmatig de volgende vragen stelt: 

• Welke kennis heb ik nodig om met de grote diversiteit binnen mijn doelgroep 

(jongeren) om te kunnen gaan? 

• Welke houding heb ik nodig om te werken met kwetsbare jongeren met een 

migratie-achtergrond? 

• Welke vaardigheden heb ik nodig om met de grote diversiteit binnen mijn 

doelgroep (jongeren) om te kunnen gaan? 

 

Op basis van deze drie vragen kun jij als trainer nagaan of jij effectief werkt met 

jongeren met een migratie-achtergrond. Zo kan kun jij meer inzicht verkrijgen in 

het jouw handelen. De volgende richtlijnen bieden concrete handvatten: 

 

Ik heb kennis van: 

• De specifieke juridische en maatschappelijke positie van burgers met een 

migratie-achtergrond; 

• De omstandigheden, gevoeligheden en cultuur van de doelgroep; 

• Het/de taboeonderwerp(en), namelijk: ….; 

• De wijze waarop de groep (waarschijnlijk) over taboeonderwerpen denkt. 

 

In mijn houding: 

• Ben ik bewust van mijn eigen vooroordelen; 

• Kan ik mijn eigen vooroordelen ter discussie stellen; 

• Kan ik onpartijdigheid uitstralen; 

• Heb ik affiniteit met de groep; 

• Ban ik in staat mee te leven; 

• Ben ik open-minded; 

• Ben ik bereid de wereld ook via de bril van anderen te bekijken; 

• Besef ik dat de eigen beleving of identiteit niet een maatstaf is voor hoe 

anderen (moeten) denken; 

• Ben ik eerlijk; 

• Laat ik me niet meeslepen door eigen emoties en/of emoties van anderen. 

 

Ik heb de volgende vaardigheden: 

• Bijeenkomsten en activiteiten organiseren en begeleiden; 

• Een vertrouwelijk sfeer creëren; 

• Zich gemakkelijk aanpassen aan nieuwe en onbekende situaties; 

• Omgaan met verschillende doelgroepen; 

• Gespreksvaardigheden: weten hoe het gesprek aan te gaan; 

• Een narratieve benadering toepassen: ruimte geven voor het levensverhaal 

van de ander; 
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• In de omgang met anderen overeenkomsten vinden; 

• Anderen respecteren en rekening houden met hun wensen; 

• Omgaan met weerstand en agressie in de doelgroep; 

• In dialoog gaan over ieders normen en waarden; 

• Goede interculturele communicatievaardigheden; 

• Inleven in de bijzondere situatie van burgers met een migratie-achtergrond en 

deze omzetten naar concrete passende ondersteuning; 

• In de communicatie aansluiten bij die doelgroep en hun belevingswereld; 

• Mensen tegemoet treden met een open en opbouwende houding. 

 

De belangrijkste richtlijn voor de trainer is en blijft: het leveren van maatwerk, 

vraaggericht werken en het denken vanuit aanbod loslaten. 


