
9:00 - 9:30
Ontvangst 

 
Met koffie, thee en tijd om kennis te maken.

 

9:30 - 9:40

Welkom
 

Kathelijne Houben, coördinator Other Talk on Migration, heet 
jullie welkom en vertelt meer over het netwerk achter Other Talk. 

 

9:40 - 10:00

Keynote speech 
 

Fikry El Azzouzi vertelt over vervreemding en onthechting. Over 
littekens en groeikansen in deze samenleving. Over met elkaar 
en langs elkaar heen leven. Zelfrelativering en humor zijn nooit 

ver weg.
 

 Reine Elisabeth Nkiambote leidt de dag in goede banen

Inhoudelijke sessie
 

50 min.

‘Hoe kunnen je eigen waarden je helpen om verder te 
springen dan je eigen achterban?’

Mirjam Vossen onderzoekt met ons hoe communicatie altijd 
vertrekt vanuit waarden en hoe je krachtig kan communiceren 
vanuit gedeelde waarden. Wat leert extreem-rechts ons 
daarover?

Inspiratiesessie 

1
20 min.

De kracht van storytelling
 

Jade Yorks van I Like Media zoomt in op de do’s en don’ts van
storytelling.

Inspiratiesessie 

2
20 min.

Testen, meten, leren
 

Met onze communicatie willen we impact hebben. Ons 
buikgevoel is hierbij niet altijd de beste raadgever. Matthias 
Mertens (Other Talk) reikt praktische handvatten aan om je 
communicatie evidence-based aan te pakken.

Inspiratiesessie 

3
20 min.

Impactvol trajectmatig werken rond migratie: lessen uit 
het secundair onderwijs

 
School zonder Racisme werkte in 13 secundaire scholen een 
traject rond beeldvorming en migratie uit. Samen met HIVA 
voerden ze een impactmeting uit van deze trajecten. Arne 
Carpentier deelt zowel ervaringen rond trajectwerking als 
impactmeting. 

Keuzereeks 1
Eerste keuzereeks – je kan kiezen uit de langere inhoudelijke sessie of uit twee 
korte inspiratiesessies. De inhoudelijke sessie wordt éénmaal gegeven, elke 
inspiratiesessie tweemaal.

10:10 - 11:00

https://www.linkedin.com/in/kathelijnehouben/
https://www.kvs.be/nl/pQ6bUL/fikry-el-azzouzi
https://be.linkedin.com/in/reinenkiambote
https://mirjamvossen.nl/
https://www.vrt.be/nl/over-de-vrt/opdracht/omroepthema-s/diversiteit/waarom-diverse-rolmodellen-nodig-zijn-heb-jij-je-vingers-in-t-s/
https://www.schoolzonderracisme.be/aanbod/scholen/other-talk
https://www.linkedin.com/in/arne-carpentier-156395b3/?originalSubdomain=be
https://www.linkedin.com/in/arne-carpentier-156395b3/?originalSubdomain=be


Inspiratiesessie 

1
20 min.

Samen een verhaal brengen vanuit verschillende 
perspectieven

 
We onderzoeken hoe je als organisatie kan samenwerken met 
mensen met een migratieachtergrond of een vluchtverhaal om 
tot een gedeeld verhaal te komen.

Inspiratiesessie 

2
20 min.

Hoe bouw je een narratief op?
 

Other Talk presenteert een nieuwe gids ‘Verbindend en 
overtuigend communiceren over migratie in 5 stappen’. 
Matthias Mertens (Other Talk) neemt je mee in de 
bouwstenen van een narratief.

Inspiratiesessie 

3
20 min.

Communiceren rond migratie en beeldvorming, met en 
naar jongeren

 
Ange Nsanzineza van Tumult vzw ging de voorbije maanden 
met een groep jongeren aan de slag rond beeldvorming en 
migratie. De jongeren schreven blogs, maakten TikTok- 
berichten en posten op Instagram. Ange geeft tips and tricks, 
samen met één van de jongeren betrokken bij het project. 

Inspiratiesessie 

4
20 min.

Het discours rond diversiteit en migratie: lessen uit het 
onderwijs

 
Hoe ga je onderbouwd in dialoog met jongeren, collega's en
ouders? Ellen Vandamme en Babken Grigoryan delen hun 
ervaringen. Caritas International en de International 
Organization for Migration sloegen de handen in elkaar om 
huidige en toekomstige leerkrachten secundair onderwijs te 
ondersteunen met thema's zoals migratie, vluchtelingen, 
diversiteit en mediawijsheid. 

Keuzereeks 2
Tweede keuzereeks – Je kan kiezen uit twee korte inspiratiesessies. Elke sessie 
wordt tweemaal gegeven. 

11:15 - 12:05

12:15 - 12:45

Panelgesprek

Nadia Hanssens (VRT), Mieke Candaele (Fedasil) en Khatera 
Shamal reflecteren over het migratiedebat en de rollen van 
verschillende actoren. 

Wat vinden zij van de focus op het 'midden'? En hoe zien zij de
evolutie richting verkiezingen in 2024? 

Reine Elisabeth Nkiambote modereert.

13:00 - 14:00
 

Lunch
 

Doorlopend

 
Posterbeurs

Voorstelling van de verschillende projecten die binnen het kader
van Other Talk lopen. 

Panelgesprek

 

Nadia Hanssens Khatera Shamal Mieke Candaele
©Fedasil

https://tumult.be/over-ons/wie-is-wie/ange-nsanzineza
https://www.caritasinternational.be/nl/asiel-migratie/team-educatie-wie-zijn-we-en-wat-doen-we/
https://www.caritasinternational.be/nl/educatie/caritas-international-belgium-en-iom-bundelen-hun-krachten-voor-het-project-other-talk-teaching-migration/
https://belgium.iom.int/other-talk-teaching-migration
https://belgium.iom.int/other-talk-teaching-migration
https://www.vrt.be/nl/over-de-vrt/opdracht/omroepthema-s/diversiteit/waarom-diverse-rolmodellen-nodig-zijn-heb-jij-je-vingers-in-t-s/
https://www.linkedin.com/in/mieke-candaele-348b676/?originalSubdomain=be
https://sociaal.net/verhaal/van-vluchteling-naar-genderexpert/
https://sociaal.net/verhaal/van-vluchteling-naar-genderexpert/
https://www.moreincommon.com/

