
Omstaander
training
Wees een actieve omstaander & 

bestrijd onacceptabel gedrag
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Undercover filmpjes  
Hoe reageren 

Gentenaars op 
grensoverschrijdend 

gedrag?

X

Racisme Holebi- en transfobie

Discriminatie tav mensen 
met een beperking

Seksuele intimidatie



Moet je wel reageren? En wanneer dan?

Racisme en discriminatie
- maatschappelijk normatief debat: waar eindigt 
vrijemeningsuiting en begint discriminatie en 
racisme? Waar ligt de grens?

- accidentele uitingen van racisme en discriminatie : 
rechtstreekse confrontatie tussen ‘dader -
slachtoffer’

➔ beide worden vaak door elkaar gehaald

Omstaandertraining focust op tweede luik en richt zich op ‘the
silent majority’ die zich minder comfortabel voelt in het 
normatieve linksrechts debat maar wél wil ingrijpen.



Vier 
belemmeringen 
voor interventie 
en vaak gegeven 

redenen

X

Sociale invloed

“Ze zeggen dat het gewoon een 
cultuurdingetje is en wat 

goedaardig plezier maken”

Publieke remming 

“Ik wil niet de enige zijn die er 
wat van zegt”

Angst voor vergelding

“Ik wil er niet bij betrokken 
raken. Het zal invloed 

hebben op mijn carrière en 
promotiekansen”

Diffusie van 
verantwoordelijkheid

“Het is niet mijn probleem. De 
leiding weet wie de pestkoppen 

zijn, maar durft ze niet aan te 
pakken omdat ze ‘gewaardeerd 

institutioneel goed!’ zijn”Adapted from Berkowitz,2009,p18- & UWE Bystander Initiative Report  



Niets doen = 

geen optie

Afwachten
Doe achteraf

iets

Hoe kan je 
reageren?

Direct 
ingrijpen

Doe nu iets

Afleiden

Ontmijn de 
situatie

Developed by Dr Dorothy Edwards- Green Dot Bystander Intervention Programme-:  https://cultureofrespect.org/program/green-dot-etc/ Hollaback Bystander Intervention Programme

Doorverwijzen

Vertel het aan
iemand



Lange termijn- Geen 

one shot

Alle 

discriminatiegronden

Transversaal

X

Wat?

 Theorie + Strategieën

 Inoefenen eigen cases

Hoe?

 Train-the-trainer

 Rechtstreeks 

vormingen

Voor wie? 

 Alle Gentenaars

Door wie?

 Active bystander

training company

 Trainers Stad Gent

 IN-Gent VZW

Plan van aanpak – Stad Gent



Totaal: okt ’21- oktober ’22: 1576 

deelnemers

Resultaten… Wie bereik je? Veranderen mensen hun gedrag?  

526 Personeelsleden Stad Gent

Onderwijs - Leerlingen 5e en 6e 
middelbaar en schoolteams

360 deelnemers

Gentse 
middenveldorganisaties / KAA 
Gent Foundation/ horeca/ 
studentenverenigingen/…

255 deelnemers

Impactmeting –
resultaten dec. ‘22

Individuele Gentenaars
435 deelnemers



Een paar succesverhalen van collega’s…

“Ik leerde dat je geen

heldendaad hoeft te verrichten

om iets voor de medemens te

kunnen betekenen.”

“Ik ben van nature iemand

die niet snel zal opstaan om

mijn mening door te drukken,

maar deze workshop bewees

dat het soms echt goed is om 
dit

te doen.”

“De training geeft je de kracht 
tot in te grijpen op momenten 
waar je vroeger zou getwijfeld 
hebben. 

Het geeft de juiste mentale 
steun om toch mensen te 
steunen, helpen, een situatie 
te ontmijnen. “

Laat ons weten wat JIJ ervan
vond! 

omstaandertraining@stad.gent



Vragen?

Bedankt voor uw aandacht

Katrien Staelens


