
KEUZE 1:
WIE en WAT wil je bereiken?

 < STEUN tonen

 < doelwit OPBEUREN

 < tonen dat je het 
NIET EENS bent

 < SAMEN STEUN tonen

 < samen haatspraak 
VERWERPEN

 < POLARISATIE verder 
te VOORKOMEN

 < OPROEPEN 
tot POSITIEF 
internetKLIMAAT

 < ONJUISTHEDEN 
aantonen

 < haat een HALT 
TOEROEPEN

 < nagaan WAAROM 
iets gezegd wordt

DOELWIT

OMSTAANDER

BOODSCHAPPER
ALTERNARRATIEF



KEUZE 2:
hoeveel TIJD

kan/wil je besteden?
Je beperkt je tot

DEZE
haatspraak

Je pakt ook
GELIJKAARDIGE
haatspraak aan

KORT
LANG

ALTERNARRATIEF



KEUZE 3:
waarop wil ik REAGEREN?

Beledigende taal
Gebruikte medium

Wie het zegt

HAATBOODSCHAP

ONDERLIGGENDE
BEHOEFTEN

ONDERDRUKKEND
VERHAAL

Zoeken naar wat jullie
verbindt, begrip voor de angsten en

frustraties

Aan welke bouwstenen stoor je je vooral?
 < structuur
 < personages
 < context
 < relatie
 < betekenis

ALTERNARRATIEF



VERDUIDELIJKING:
OPBOUW van een haatbericht

Wat je effectief ziet/
hoort/leest...

De voedingsbodem voor het verhaal of 
de boodschap: angsten/frustraties/...

Structuur in het verhaal: begin, conflict, oplossing

Opdeling in personages
Aangehaalde context

Relatie tussen personages
Grotere betekenis

HAATBOODSCHAP

ONDERLIGGENDE
BEHOEFTEN

ONDERDRUKKEND
VERHAAL

ALTERNARRATIEF



Weten wat leeft bij de ander en samen zoeken
naar een GEDEELDE oplossing

KEUZE 4:
welke STRATEGIE kies je?

ALTERNATIEF
De INHOUD KLOPT NIET, daar speel ik op in

Tonen dat het ANDERS kan

GEEN AANDACHT schenken

Zorgen dat de boodschap VERWIJDERD wordt

Duidelijk maken dat de woordkeuze NIET GEWENST is
Duidelijk maken dat het NIET OVEREENKOMT met jouw visie

DIALOOG

GRENZEN STELLEN

WEERLEGGEN

NEGEREN

MELDEN

ALTERNARRATIEF



ALTERNATIEF

MELDEN

WEERLEGGEN

NEGEREN

DIALOOG

TIPS!
 < Reageer rechtstreeks op 
de haatboodschap of het 
onderdrukkend verhaal

 < Sta stil bij je doelpubliek

 < Zoek de feiten op, staaf je 
argument met objectieve 
bronnen

 < Kaart aan waarom de 
oorspronkelijke info niet 
correct is

 < Ga op zoek naar mensen die 
je antwoord steunen

 < Kom los van het 
oorspronkelijke bericht

 < Sta stil bij je doelpubliek

 < Breng een positief verhaal

 < Ga op zoek naar mensen die 
je visie steunen

 < Denk na over de kanalen 
die je wil gebruiken om je 
visie te verspreiden

 < Te grof voor woorden? Durf 
verwijderen. Zeker op je 
eigen muur of pagina

 < Rapporteer bij sociale 
media, online fora … Zo 
weten ze ervan en kunnen 
ze actie ondernemen

 < Stap bij overtreding van de 
wet (bv. oproep tot geweld) 
naar Unia of de politie

 < Hou je (re)actie to the point

 < Verwijt niemand iets

 < Stel je grens naar iedereen 
toe (niet enkel naar de 
haatboodschapper van dit 
ene bericht)

 < Schenk geen aandacht aan 
de haatboodschapper of 
omstaanders

 < Ga eventueel wel in gesprek 
met vrienden/familie/... over 
wat er gebeurd is of wat je 
gezien hebt

 < We willen de ander niet 
overtuigen, wel begrijpen!

 < Start met een feitelijke 
beschrijving van wat je gezien 
of gehoord hebt

 < Laat ruimte voor de emoties 
van je gesprekspartner en jezelf, 
maar pin je hier niet op vast!

 < Ga op zoek naar de behoeften 
die achter de gevoelens zitten

 < Benoem de gemeenschappelijke 
behoeften

 < Denk samen na hoe jullie deze 
gemeenschappelijke behoeften 
kunnen invullen

GRENZEN STELLEN



HUMOR

EMOTIONEEL

FEITELIJK

POSITIEF

KEUZE 5:
welke TOON kies je?

op een
GRAPPIGE
manier

inspelen op de
GEVOELENS
van de
ANDERE

ZONDER
een WAARDEOORDEEL

te vellen

NIET ONTKENNEN
NIET VERBIEDEN

AANMOEDIGEN tot
positief gedrag

ALTERNARRATIEF



 < Besef dat niet iedereen hetzelfde grappig 
vindt.

 < Laat ironie achterwege, hier zijn altijd 
verschillende interpretaties mogelijk.

 < Verlies het oorspronkelijke doelwit niet uit het 
oog. Geef hem/haar zeker niet het gevoel dat 
je de boodschap weglacht of erger nog, 
hem/haar uitlacht.

 < Laat elk waardeoordeel weg uit je taal.

 < Beschrijf enkel feiten.

 < Het kan helpen je in te beelden dat de situatie 
gefilmd werd en dat jij moet beschrijven wat 
je ziet op de film.

 < Jouw emoties doen er niet                 
(helemaal) toe. Je probeert vooral een 
gevoelige snaar te raken bij de andere.

 < Denk na over welke emotie welke (re)actie kan 
oproepen.

 < Let op dat je niemand kwetst.

 < De sterkste emoties zijn vaak simpele, 
duidelijke emoties zoals: hoop, liefde... Ze 
moeten daarom nog niet expliciet zijn.

 < Gebruik geen ontkenningen in je taal. 
Zeg dus niet wat wel en niet mag gezegd 
worden.

 < Moedig bepaald gedrag aan.

 < Bekrachtig mensen (zonder dat je andere 
afbreekt!)

TIPS!HUMOR

EMOTIONEEL

FEITELIJK

POSITIEF


