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MEERSTEMMIGHEID

DOE DE ‘PRIVILEGE WALK’

Een privilege walk is een educatief spel dat tot doel heeft privileges herkenbaar te maken. 

SPELREGELS:
 › Alle deelnemers zetten zich klaar aan de startlijn, op een meter afstand van elkaar.

 › Een gespreksleider leest stellingen voor. Afhankelijk van het antwoord zetten de deelnemers een stap naar voren, blijven staan of 
zetten een stap naar achteren. 

 › Aan het einde van de sessie wordt duidelijk wie van de deelnemers meer onrecht ervaart dan anderen.

 › Het spel wordt gespeeld door stellingen over zichzelf of over fictieve personages te beantwoorden. Het is daarom cruciaal om 
voor de start van de sessie een veilige omgeving te creëren waarin deelnemers zich comfortabel genoeg voelen om persoonlijke 
antwoorden te delen. Is dat niet het geval, dan werkt u best met fictieve personages. Het doel van dit spel is immers niet om men-
sen te culpabiliseren, maar wel om macht en privileges te herkennen, en drempels op te merken.

WAT HEBT U NODIG?
 › Kaartjes met daarop een beschrijving van de fictieve personages;

 › een gespreksleider;

 › ruimte om met een groep in te bewegen.

VRAGEN

1. Als u rechtshandig bent, zet een stap naar voren. 
2. Als Nederlands uw moedertaal is, zet een stap naar voren.
3. Als minstens een van uw ouders een hogere opleiding genoot, zet een stap naar voren. 
4. Als u in de kranten of op televisie regelmatig mensen ziet die eruitzien zoals u, zet een stap naar voren.
5. Als u thuis beschikt over internet, telefoon en televisie, zet een stap naar voren.
6. Als u de geschiedenis van uw voorouders bestudeerde op school, zet een stap naar voren.
7. Als u zich onveilig voelt wanneer u ’s nachts op straat loopt, zet een stap naar achteren.
8. Als u in uw huishouden hulp krijgt (bv. een poetshulp of tuinier), zet een stap naar voren.
9. Als u een witte man bent, zet een stap naar voren.
10. Als u kledij kan dragen zonder commentaar van anderen, zet een stap naar voren.
11. Als u zich soms moet verantwoorden voor uw levensbeschouwing of religie, zet een stap naar achteren.
12. Als u ooit gepest of uitgelachen werd om redenen waar u niets aan kon doen, zet een stap naar achteren.
13. Als uw familie ooit onvrijwillig uw moederland moest verlaten, zet een stap naar achteren.
14. Als de politie u al eens gevraagd heeft uw identiteitspapieren te tonen wanneer u op straat liep, zet een stap naar achteren.
15. Als uw ouders op het einde van de maand de rekeningen moeilijk konden betalen, zet een stap naar achteren.
16. Als u een zichtbare beperking, handicap, leerstoornis of ziekte hebt, zet een stap naar achteren.
17. Als u in het openbaar affectie kan tonen voor een partner zonder angst voor geweld of uitlachen, zet een stap voorwaarts.
18. Als u ooit een maaltijd moest overslaan of honger had omdat er geen geld was om eten te kopen, zet een stap naar achteren.
19. Als u zich gewaardeerd voelt omwille van uw professionele bezigheid, zet een stap naar voren. 
20. Als u minstens één keer per jaar met vakantie kan gaan, zet een stap naar voren.
21. Als u een onzichtbare beperking, handicap, leerstoornis of ziekte hebt, zet een stap naar achteren.
22. Als u ooit van een activiteit werd geweerd omwille van herkomst, kleur, gender, beperking of seksuele oriëntatie, zet een stap naar achteren.
23. Als u ooit geprobeerd hebt om uw voorkomen, manieren of gedrag aan te passen om ergens bij te horen, zet een stap naar achteren.
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24. Als u ooit racistische opmerkingen hebt gekregen, zet een stap naar achteren.
25. Als u zonder problemen toegang hebt tot medische faciliteiten, zet een stap voorwaarts.
26. Als de cultuur waarin u opgevoed bent ook aanvaard wordt in de samenleving waarin u leeft, zet een stap naar voren.
27. Als u fysiek regelmatig problemen ervaart bij het betreden van openbare gebouwen, zet een stap achterwaarts.
28. Als u ooit een opmerking kreeg omdat u niet snel genoeg uw gedachten kon formuleren, zet een stap naar achteren.
29. Als iemand ooit in uw plaats heeft gesproken terwijl u dit niet wou, zet een stap naar achteren.
30. Als u alleenstaande bent, zet een stap naar achteren.
31. Als u werd opgevoed door een alleenstaande ouder, zet een stap naar achteren.
32. Als u vakantie krijgt op uw religieuze feestdagen of de feestdagen van de groep waartoe u zichzelf rekent, zet een stap naar voren.
33. Als iemand in uw huishouden lijdt aan een mentale aandoening of langdurige ziekte, zet een stap naar achteren.
34. Als u ooit het slachtoffer was van seksuele aanranding, zet een stap naar achteren.
35. Als u zich ooit ongemakkelijk voelde bij een grap over uw herkomst, religie, gender, beperking of seksuele oriëntatie waarbij u niet  
          durfde te reageren, zet een stap naar achteren.

36. Als u kan samen zijn met de partner waarop u verliefd bent of wordt, zet een stap voorwaarts.
37. Als u thuis meer dan 50 boeken heeft, zet een stap voorwaarts.
38. Als uw ouders u ooit gewaarschuwd hebben voor racisme, zet een stap achterwaarts.
39. Als u regelmatig nieuwe kledij kan aanschaffen, zet een stap naar voren.
40. Als u zich ooit beschaamd voelde om uw kledij of huis toen u opgroeide, zet een stap naar achteren.

NABESPREKING
 › Wat is uw eerste reactie?

 › Vond u het een eerlijk spel?

 › Welke onrechten hebt u herkend?

 › Zijn er mogelijke drempels in uw organisatie?

ONLINE SPELEN

De quiz kan u, al dan niet met fictieve personages, ook online spelen via het platform Quizizz. Neem contact op met 
FARO om de code te ontvangen.

FICTIEVE PERSONAGES

Hieronder vindt u tien mogelijke fictieve personages. In de beschrijving vindt u geen letterlijk antwoord op elke vraag. 
De stellingen kan u beantwoorden door persoonlijke interpretatie.
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SEP
 › Gender: definieert zich al die/hen/hun. Ervaart dat men-

sen hierop vaak commentaar geven of vreemd opkijken. 
Probeert zich daarom ook zo neutraal mogelijk te kleden 
om niet op te vallen. Sep vond het lastig om de gender-
identiteit te delen met hun eerder conservatieve ouders. 

 › Leeftijd: 22 jaar

 › Etnische achtergrond: beide ouders zijn geboren in Ne-
derland, net als de grootouders. 

 › Religie: beschouwt zich als niet-religieus maar ziet wel 
enige affiniteit met het christendom, een gevolg van hun 
opvoeding.

 › Taal: moedertaal is Nederlands.

 › Beperking of leerstoornis: door dyslexie vond Sep moei-
lijk aansluiting bij een voortgezette opleiding. 

 › Familiale achtergrond: toen Sep 8 jaar was scheidden 
de ouders. Vader bleef in Nederland wonen, moeder 
verhuisde naar België. Moeder werkt in een fabriek als 
productiemedewerker, vader als buschauffeur. Beiden 
hadden het moeilijk om op het einde van de maand de 
rekeningen te betalen.

 › Extra: Sep werkt als magazijnier. In hun vrije tijd speelt 
Sep graag games op pc. 
 

ERIKA
 › Gender: definieert zich als zij/haar/haar.

 › Leeftijd: 28 jaar

 › Etnische achtergrond: de adoptieouders van Erika zijn 
geboren in België. Haar biologische wortels liggen in 
Angola.

 › Religie: ze beschouwt zich als katholiek gelovig.

 › Taal: moedertaal is Nederlands.

 › Beperking of leerstoornis: Erika werd blind geboren.

 › Familiale achtergrond: over haar biologische ouders weet 
Erika enkel dat ze haar vrijwillig hebben opgegeven voor 
adoptie. Haar adoptieouders hebben naast Erika ook nog 
drie andere kinderen. Beide ouders werken als leerkracht 
in het secundair onderwijs. 

 › Extra: Erika voelde zich steeds gestimuleerd om verder te 
studeren. Momenteel werkt ze als wetenschappelijk me-
dewerkster in de onderwijssector. Haar werkgever paste 
haar werkplek aan met de nodige visuele hulpmiddelen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEHMET
 › Gender: identificeert zich als hij/hem/zijn.

 › Leeftijd: 63 jaar

 › Etnische achtergrond: Mehmet beschouwt zichzelf als 
iemand met wortels in de Turkse cultuurgemeenschap. 
Op 14-jarige leeftijd migreerde hij samen met zijn familie 
naar België, in navolging van zijn vader die als arbeidsmi-
grant in de Belgische industrie kwam werken.

 › Religie: beschouwt zichzelf als moslim. Nodigt elk jaar 
tijdens de ramadan zijn buren uit voor een avondmaal.

 › Taal: moedertaal is Turks, spreekt ook goed Nederlands. 

 › Beperking of leerstoornis: niet bekend

 › Familiale achtergrond: beide ouders van Mehmet zijn 
geboren in Turkije. Moeder en vader gingen er naar 
school tot hun 14 jaar. Ze migreerden om economische 
redenen naar België. Mehmet komt uit een grote familie 
met acht kinderen. Tijdens zijn jeugdjaren deed het gezin 
af en toe een beroep op de voedselbank. 

 › Extra:  Mehmet werkt als arbeider en gaat weldra met 
pensioen. Hij zet zich in als vrijwilliger in een zelforga-
nisatie voor nieuwkomers. Enkele jaren geleden werd hij 
weduwnaar. Ondanks enkele gezondheidsproblemen weet 
hij zich goed te redden, met wat hulp van zijn kinderen. 
 

BABACAR
 › Gender: identificeert zich als hij/hem/zijn en beschouwt 

zichzelf als homoseksueel. Vluchtte twee jaar geleden uit 
zijn land omwille van zijn genderidenteit. Zijn leven bleek 
in gevaar: op homoseksualiteit staat een straf in Senegal. 
Zijn tocht naar België duurde 2 jaar. In België vroeg hij 
erkenning als vluchteling.

 › Leeftijd: 33 jaar

 › Etnische achtergrond: geboren in Senegal, binnen de 
Wolof-gemeenschap.

 › Religie: beschouwt zich als moslim.

 › Taal: moedertaal is Wolof, een van de vele talen in Sene-
gal. Babacar volgt Nederlandse taalles voor nieuwkomers.

 › Beperking of leerstoornis: niet bekend

 › Familiale achtergrond: zijn familie woont nog steeds in 
Senegal. Zij steunden zijn besluit om te vluchten maar 
konden financieel niet bijdragen. Het is moeilijk om con-
tact te houden met zijn familie.

 › Extra: Babacar woont in een asielcentrum in afwachting 
van een besluit over zijn asielprocedure. Hij wil graag aan 
de slag als houtbewerker. Hij ervaart in het asielcentrum 
argwaan van andere bewoners omwille van zijn geaard-
heid en voelt zich niet veilig. 
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SAMMY
 › Gender: identificeert zich als hij/hem/zijn.

 › Leeftijd: 47 jaar

 › Etnische achtergrond: beide ouders zijn geboren in 
België.

 › Religie: beschouwt zich als vrijzinnig.

 › Taal: moedertaal is Nederlands. Gezien de internationale 
ontwikkeling van zijn bedrijf spreekt Sammy meerdere 
talen waaronder Engels, Frans, Duits en noties Chinees.

 › Beperking of leerstoornis: Sammy draagt een hoor-
apparaat.

 › Familiale achtergrond: Sammy’s beide ouders ontmoet-
ten elkaar tijdens hun ingenieursstudies. Ze startten hun 
eigen bedrijf. Sammy trad in de voetsporen van zijn ou-
ders en nam het bedrijf over toen zij met pensioen gingen. 

 › Extra: de hobby van Sammy is duiken. Elk jaar trekt hij 
naar de Malediven voor een duikvakantie. In het weekend 
gaat hij graag op restaurant met zijn partner. Ze hebben 
bewust niet voor kinderen gekozen. 
 
 

LOUISE
 › Gender: identificeert zichzelf als binair vrouwelijk.

 › Leeftijd: 75 jaar

 › Etnische achtergrond: net als haar man komt ze uit een 
plattelandsregio in Vlaanderen. Ze kent zowat iedereen 
die in haar dorp woont.

 › Religie: sterk gelovig katholiek.

 › Taal: Nederlands

 › Beperking of leerstoornis: Louise heeft moeite met lang 
wandelen of staan. 

 › Familiale achtergrond: Louise komt uit een boerenfami-
lie. Haar ouders waren actief in de akkerbouw. Van haar 
werd verwacht dat ze meehielp bij het werk op het land. 
Uiteindelijk koos ze voor een andere carrière en werd 
verpleegkundige. 

 › Extra: Louise werkte tot aan haar pensioen als verpleeg-
ster. Haar man was chirurg in het ziekenhuis van de 
nabijgelegen stad. Sinds enkele jaren neemt ze de rol van 
mantelzorger op voor haar zieke man. Ze geniet ervan om 
met vrienden een uitstap te kunnen maken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERA
 › Gender: identificeert zich als transgender.

 › Leeftijd: 34 jaar

 › Etnische achtergrond: geboren in België, net als de 
ouders.

 › Religie: Vera beschouwt zich als niet-gelovig. 

 › Taal: moedertaal is Nederlands.

 › Beperking of leerstoornis: door verwaarlozing tijdens de 
jeugd ervaart Vera verschillende psychische problemen 
die sociale contacten verhinderen.

 › Familiale achtergrond: Vera komt uit een moeilijke 
gezinssituatie. Vader werd werkloos en als gevolg daarvan 
alcoholist. Moeder was huisvrouw. Het gezin leefde van 
een beperkte vergoeding en zat vaak onder de armoede-
grens. 

 › Extra: Vera ging op 18-jarige leeftijd het huis uit naar 
aanleiding van een situatie van kinderverwaarlozing. Vera 
leerde voor zichzelf te zorgen. Na enkele jaren durfde 
Vera de stap te zetten tot transgender. Dit langdurige 
proces houdt Vera nu al 10 jaar bezig. Vera werkt als zorg-
kundige in een opvangtehuis voor kinderen in nood. 

LIN
 › Gender: heeft er lak aan zichzelf te definiëren.

 › Leeftijd: 26 jaar

 › Etnische achtergrond: moeder en vader komen uit Rus-
land. Lin zelf werd geboren in België.  

 › Religie: de ouders van Lin volgen de leer van de ortho-
doxe katholieke kerk. Lin heeft hier geen voeling mee.

 › Taal: moedertaal is Russisch. Lin spreekt ook zeer goed 
Nederlands en Engels.

 › Beperking of leerstoornis: Lin kon niet aarden in het 
schoolse systeem en liet de schoolbanken achter zich toen 
ze 16 jaar was. 

 › Familiale achtergrond: haar ouders ontvluchtten hun 
moederland omwille van politieke redenen. Ze hadden 
echter geen recht op asiel en verblijven daarom illegaal in 
België. Daardoor verhuisden ze ook regelmatig.

 › Extra: Lin kleedt zich graag opvallend punk, met zwarte 
kledij, piercings en opvallende make-up. Ze heeft verschil-
lende tatoeages. Veel mensen kijken haar na en roepen 
dan vaak kwetsende opmerkingen. Lin heeft geen vaste 
verblijfplaats maar woont nu en dan bij verschillende 
vrienden. Inkomen verwerft Lin via tijdelijke jobs in de 
horeca. 
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EEN BIJDRAGE VAN
Katrijn D’hamers

UPDATE
juli 2021

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER 
Olga Van Oost, FARO. Vlaams 
steunpunt voor cultureel erfgoed vzw, 
Priemstraat 51, 1000 Brussel

ERFGOEDWIJZER
Deze bijdrage is een onderdeel van FARO’s 
Erfgoedwijzer, een online platform boorde-
vol praktijkkennis, kunde en inzichten over 
cultureel erfgoed. Tal van handige modules, 
praktische tools en tips bieden u informatie en 
inspiratie bij uw dagelijkse cultureel-erfgoed-
praktijk.

Meer info: www.erfgoedwijzer.be

JEAN
 › Gender: beschouwt zich als binair mannelijk.

 › Leeftijd: 55 jaar

 › Etnische achtergrond: beide ouders zijn geboren in 
Frankrijk.

 › Religie: Jean beschouwt zich als katholiek.

 › Taal: moedertaal is Frans. Jean spreekt ook vlot Neder-
lands.

 › Beperking of leerstoornis: niet bekend

 › Familiale achtergrond: de ouders van Jean komen beiden 
uit een arbeidersfamilie uit de Parijse rand. Hun kinderen 
werden gestimuleerd om te studeren. Jean haalde een di-
ploma in de grafische vormgeving. Zijn ouders zijn actief 
in de socialistische vakbond. Politiek engagement kreeg 
Jean met de paplepel mee.

 › Extra: Jean ontmoette zijn eerste partner tijdens een 
vakantie en volgde haar naar België. Daar woont en werkt 
hij ondertussen al meer dan 20 jaar. Hij scheidde van zijn 
vrouw en vormt nu in het Brusselse een nieuw samenge-
steld gezin met zijn nieuwe partner. Jean is actief in de 
lokale politiek. 
 
 
 
 

SHEILA
 › Gender: identificeert zich als zij/haar/haar.

 › Leeftijd: 34 jaar

 › Etnische achtergrond: Sheila’s ouders zijn geboren in In-
dia en zijn om economische redenen naar België gekomen.

 › Religie: boeddhistisch

 › Taal: moedertaal is Engels. Ze spreekt ook zeer vlot 
Nederlands.

 › Beperking of leerstoornis: Sheila lijdt aan de ziekte van 
alopecia, daardoor valt haar lichaamshaar uit. De stress 
van haar scheiding heeft dit verergerd. Sheila werd er 
meermaals om gepest en draagt een pruik.

 › Familiale achtergrond: Sheila kan vaak een beroep doen 
op haar ouders die nog in de buurt wonen. Ze steunden 
haar ook financieel bij de aankoop van een woning.

 › Extra: Sheila is docente aan een hogeschool. Daar kan ze 
haar engagement kwijt. Twee jaar geleden moest ze een 
pijnlijke scheiding door. Prioriteit ligt nu bij haar twee 
jonge kinderen. Een nieuwe relatie zit er voorlopig niet in.


