
Zien of horen dat anderen 
(uit jouw groep) discriminatie 
afkeuren.

Inleven in het perspectief 
van de persoon die wordt 
gediscrimineerd.

GRONDEN VAN DISCRIMINATIE:
• Godsdienst en levensovertuiging.*
• Afkomst en huidskleur (‘ras’).* 
• Geslacht (zwangerschap en   
 genderidentiteit).* 
• Seksuele voorkeur (seksuele   
gerichtheid of geaardheid).* 
• Beperking (handicap) en   
 chronische ziekte. 
• Leeftijd. 

Verhaal over discriminatie 
vanuit perspectief 
van de persoon die wordt 
gediscrimineerd.

Empathie. 

Proberen minder te 
discrimineren (motivatie).

MINDER 

VOOROORDELEN 
EN STEREOTYPEN 

Intrinsieke 
motivatie. 

Confrontatie 
met eigen 
vooroordelen 
en stereotypen.

Bewustwording en 
negatieve 
gevoelens.

Letten op eigen 
vooroordelen en 
stereotypen om deze te 
controleren.

HOE WERKT HET?

BEWUSTWORDING STIMULEREN 

SOCIALE NORM VERANDEREN

VOORWAARDEN
• Communiceren via ‘groepslid’.
• Geloofwaardig en positief   
 geformuleerd.
• Geen stereotypen herhalen! 
• Laat het goede voorbeeld zien. 

VOORBEELDEN TYPE INTERVENTIES 
• Kijken naar film/documentaire   
 over discriminatie.
• ‘Live’ verhaal horen van   
 gediscrimineerde.
• ‘Verhalende’ nieuwsberichten 
 op televisie.

VOORBEELDEN INTERVENTIES 
• Luisteren naar mensen uit ‘eigen  
 groep’ of met autoriteit. 
• Verwijs naar aansprekende   
 personen met gewenst gedrag
 in de media.
• Zichtbaar actie voeren in wijk 
 of op school.

VOORWAARDEN
• Tijd en ruimte voor 
 leren en oefenen. 
• Volwassen zijn (werkt  minder
 bij pubers). 

VOORBEELDEN INTERVENTIES
• Confrontatie vooroordelen en   
 stereotypen door test (Implicit 
 Association test), rollenspel of   
 filmpje in training/workshop. 
• Oefenen in het reageren zonder   
 vooroordelen en stereotypen. 

+

In deze infographic is de belangrijkste 
kennis uit het dossier Wat werkt bij 
het verminderen van discriminatie 
samengevat. De focus ligt op drie 
werkzame mechanismen:  

1 Vergroten inleving en empathie 
2 Veranderen sociale normen 
3 Bewustwording en controle over  
 vooroordelen en stereotypen 

SOCIALE NORM 
Hoe anderen denken: 
discriminatie is wel of 

niet geoorloofd.

STEREOTYPEN 
Overdreven denkbeelden 

over groepen mensen. VOOROORDELEN 
Negatieve gevoelens 
t.a.v. groepen mensen. 

VOORSPELLERS 
DISCRIMINEREND 

GEDRAG

INLEVING EN EMPATHIE VERGROTEN 

STATION STATION STATION

HOE WERKT HET?
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MINDER 

DISCRIMINEREN 

*dit dossier focust op deze gronden.

Deze informatie is afkomstig uit het dossier Wat werkt bij het verminderen van discriminatie. Het dossier is 
ontwikkeld door Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) op basis van bestaand wetenschappelijk 
onderzoek. Deze publicatie is opgesteld volgens het format van de Movisie Wat-werkt-bij-dossiers. 
Deze informeren over werkzame factoren bij de aanpak van sociale vraagstukken.

Wat werkt bij
het verminderen van discriminatie?

VOORWAARDEN
• Deelnemers met een positieve   
 houding t.a.v. zichzelf &   
 gemotiveerd en geen sterk   
 expliciete discriminatie 
 opvattingen.
• Geen medelijden, maar meeleven   
 en compassie.
• Authentieke verhalen. 


