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Conflicten



Ontmoeten
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Superdiversiteit?
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IJsberg?
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Weerstand om met verschil om 
te gaan
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Interculturele competenties
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Relationele vaardigheden
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CONTEXT VAN SUPERDIVERSITEIT
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Intersectionaliteit
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Waarom Michelle Obama geen 
verschil maakt
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Machtsdriehoek
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Van macht naar Kracht
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Soft Skills om in kracht te staan

• Verhaal drenkelingen

• Sociaal wenselijk reageren – filter

• Gewaar worden

• Mildheid oefenen
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Wat is zelfzorg?
• Instaan voor je eigen noden.

• De ander is er niet om aan jouw eisen te 
voldoen

• De ander zal jouw behoeften niet invullen
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Wat zijn grenzen?
• Juridische
• Professionele
• Persoonlijke

• Empathie voor grenzen van een ander
– Casus ontwerpwetenschappen 

• Tijdelijke opvang vluchtelingen
• Ontwikkelen van een slachthal voor varkens
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Handelingsverlegenheid

• Conflict durven aangaan

• Durven benoemen

• Durven feedback geven

• Durven doorvragen 
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Oefenen
• Luister opdracht

• Doorvragen opdracht – Gevoelig thema of 
taboe

• Rondje feedback geven
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Coördinaten
Els Haüser

0479/651,385
Els.hauser@stad.antwerpen.be
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Vragen?
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