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WHAT’S IN A NAME?
Avansa Limburg streeft ernaar een inclusieve organisatie te worden.
Daarmee bedoelen we dat we graag de samenleving buiten ook
binnen bij ons weerspiegeld zien. In ons beleidsplan lezen we:
“Inclusie is mensen werkelijk betrekken, insluiten, opnemen in
de groep en in de samenleving.” Als we mensen en sommige
bevolkingsgroepen willen betrekken bij onze organisatie zullen we
drempels moeten wegwerken.
Ook taal kan zo’n drempel zijn. Sommige woorden kunnen als
beledigend ervaren worden door andere mensen. Vaak spelen er heel
wat gevoeligheden mee, die je als buitenstaander niet altijd kent.
Woorden kunnen stereotype-bevestigend zijn, of als respectloos,
ronduit beledigend ervaren worden door mensen. Wat het nog
complexer maakt, is dat woorden en normen over taalgebruik
voortdurend veranderen. Sommige woorden die we nu nog
gebruiken, kunnen binnen enkele jaren onaanvaardbaar worden.
Als wij een inclusieve organisatie willen zijn en streven naar een
inclusieve samenleving, dan is het onze taak als organisatie, maar
ook als medewerker om hierover na te denken. Dan moeten wij
woorden gebruiken die elke bezoeker het gevoel geeft welkom te
zijn, en erbij te horen.
Deze brochure kan je hiermee helpen. We hebben ons beperkt tot
de woorden en namen van doelgroepen die wij willen bereiken. We
hebben ook advies gevraagd aan organisaties. Uiteraard zullen we de
brochure af en toe moeten aanpassen en bijwerken. We nodigen je
graag uit om daar bij te helpen!

ENKELE BEDENKINGEN VOORAF

We spreken over mensen
De termen die we hier verderop bespreken, zijn termen waarmee
we mensen aanduiden. Mensen in al hun veelzijdigheid en met hun
complexe identiteit.
Ook in ons taalgebruik willen we daar aandacht voor hebben. We
zeggen daarom niet ‘gehandicapten’ maar wel ‘personen met een
handicap’. We spreken over ‘zwarte en witte mensen’ en niet over
‘zwarten en witten’. Of over ‘een transgender persoon’ i.p.v. een
‘transgender’. Een transgender persoon is immer meer dan alleen zijn/
haar transgender zijn.
Gebruik de taal niet om te kleineren of te stigmatiseren
Ongelijkwaardigheid zit vaak in kleine nuances en is vaak subtiel. Het
is ook al vaak zo in ons taalgebruik ingeburgerd dat het ons zelfs niet
meer opvalt. Denk maar aan het woord ‘meisjes’.
Het onderscheid tussen mannen en vrouwen zien we nog vaak
in onze taal. Zo zal een vrouw een ‘mooi boekje’ schrijven terwijl
de mannelijke auteur al sneller een ‘stevig boek’ schrijft. Ook op
sociale media pakt men vrouwen met een mening vaak harder en
seksistischer aan dan hun mannelijke collega’s. Dat wil uiteraard niet
zeggen dat mannen niet gestigmatiseerd worden met woorden. Het
gebeurt wel minder.
Ook als we over mensen van kleur praten, gebruiken we vaak
stigmatiserende woorden. Zwarte jongens worden in de media vaak
anders benoemd dan witte jongens. Als zwarte jongens zich niet
aan de coronaregels houden, lezen we vaak over onruststokers of
amokmakers. Als witte studenten de boel op stelten zetten, dan is
het onze jeugd.
Het is belangrijk dat we ons bewust zijn van de kracht van taal. En van
de vooroordelen die erachter schuilen.

Wie is de ander?
Het is opvallend hoe vaak we het woord ‘ander’ gebruiken als we
over doelgroepen spreken. Denk maar aan mensen met een andere
migratieachtergrond, een andersvalide, anders geaard zijn of het
woord allochtoon. Telkens komt het woord ‘ander’ terug. Maar wat
betekent dat? Wie is die ‘ander’?
Een misschien belangrijkere vraag is, wie bepaalt wat anders is?
Wie bepaalt wat normaal is en wat anders of niet-normaal is? Is het
normaal om op mensen van het andere geslacht verliefd te worden?
En toch wel wat bijzonder en anders als je verliefd wordt op mensen
van hetzelfde geslacht, of op beiden? Ben je ‘gewoon’ valide als je
geen beperking hebt, en anders als je in een rolstoel zit?
Als we bepaalde mensen in onze samenleving met ander aanduiden,
dan is het vaak de dominante groep die deze woorden bepaalt. De
dominante groep beschouwt zichzelf als de ‘norm’. Het is de norm om
als heteroseksuele vrouw of als man door het leven te gaan.
Gelukkig is hier de laatste jaren veel aandacht voor gekomen. Mensen
uit minderheidsgroepen zijn mondiger geworden, het dominante
beeld wordt vaker in vraag gesteld. Als we inclusief willen zijn in ons
taalgebruik, dan bannen we de woorden met ‘anders’. Een alternatief
geven we je in de woordenlijst.

Woke?
De laatste jaren duikt steeds het woord ‘woke’ op als het gaat over
het bewustzijn van (on)gelijke rechten. Maar wat betekent ‘woke’?
‘Woke’ is geen nieuwe term. Het woord gaat al zeker een eeuw mee.
Als mainstream-begrip is het wel iets van de laatste jaren. Het is
vooral via sociale media populair en ingeburgerd geraakt. In de AfroAmerikaanse spreektaal waaruit het komt, slaat woke op iemand die
“ontwaakt” is, van wie de ogen zijn geopend voor sociaal onrecht. Het
is niet de grote activistische beweging, eerder een ingesteldheid. Een
ingesteldheid vanuit het besef dat niet iedereen in de samenleving
dezelfde kansen krijgt of niet met hetzelfde respect behandeld wordt.
Het begrip ‘woke’ lokt heel wat negatieve reacties uit. Vele mensen
vinden dat de politieke correctheid in de maatschappij een beetje is
doorgeslagen. De laatste tijd zien we ook dat het een scheldwoord
geworden is en dat er nogal smalend over gedaan wordt.

Mag ik dan niets meer zeggen?
Tuurlijk mag je nog iets zeggen. Maar wees je bewust van de context.
Je kan bij je thuis in de keuken andere woorden gebruiken dan als je
vorming geeft aan een groep mensen. Zeker als je graag wilt dat ze
volgende keer nog terugkomen.

LIJST MET TERMEN

Etnisch-culturele minderheden: do’s en don’ts
Andere, ander
Wanneer je mensen met een migratieachtergrond wilt beschrijven,
gebruik je best niet ‘de andere’. Het lijkt er dan immers op alsof
je ervan uitgaat dat de standaard de witte Vlaming is. Je kan
beter kiezen om de persoon te beschrijven als iemand met een
migratieachtergrond of roots in land X. Bijvoorbeeld: ‘De deelnemer
heeft roots in Bulgarije.’
Allochtoon
Deze term vermijden we liever en verdwijnt uit onze spreektaal.
De Morgen was in 2012 de eerste Vlaamse krant die het
woord allochtoon bande. De hoofdredacteur van De Morgen
beargumenteerde dit zo: “Letterlijk betekent allochtoon ‘iemand
die van elders afkomstig is’ en autochtoon ‘van de oorspronkelijke
bewoners afkomstig’. Het zijn woorden met Griekse roots, afkomstig
van allos, wat ‘andere’ betekent, chtonos, wat ‘bodem’ betekent
en autos van ‘zelf’. Los van wat het woord in de huidige praktijk
betekent, staat het buiten kijf dat dit een erg uitsluitende, zelfs
binaire manier is van mensen labelen: je bent altijd één van de twee,
maar nooit beiden. Je kunt niet een beetje allochtoon zijn, het is
erbij of er niet bij horen.” ( uit: De Morgen: 20 september 2012)
Buitenlander
Iemand die zich in België is komen vestigen en die de eigen
nationaliteit wenst te behouden, bv. een Nederlander.
Etnisch-culturele minderheden
Het geheel van groepen mensen met verschillende
migratieachtergronden. Een etnisch-culturele minderheid is een
groep personen die verbonden zijn door bijvoorbeeld dezelfde
taal, kleding, religie, cultuur of nationaliteit. Vlaanderen bestaat uit
een brede waaier van minderheden. Brussel en Genk zijn majorityminority steden: steden waar de meerderheid uit minderheden
bestaat. We verkiezen deze term als we mensen willen bereiken met
een migratieachtergrond.
Islamiet versus moslim
Een moslim is een aanhanger van het Islamitische geloof, dus van de
Islam. Moslims waarderen de term islamiet over het algemeen niet, al
betekent het hetzelfde. Het zijn beide benamingen voor iemand die
het islamitische geloof aanhangt.

Mensen met een migratieachtergrond
Deze term kan je gerust gebruiken om mensen met een vreemde
origine aan te duiden. Het is een neutrale term, al blijft hier ook de
bedenking hoeveel generaties lang we mensen zo kunnen aanduiden,
of wanneer hun migratieachtergrond geen belang meer heeft.
Multiculturele samenleving
Het samengaan, het naast elkaar plaatsen van verschillende culturen
en culturele groepen, verdraagzaamheid voor de verschillende
culturen in een samenleving. Term die vaker wordt geassocieerd
met een verdeelde samenleving. Het is ook een verouderde
term. Ondertussen spreken we niet meer over een multiculturele
samenleving, wel over een superdiverse samenleving omdat de
diversiteit sterk is toegenomen.
Vreemdeling
Juridische term om een persoon aan te duiden die niet de Belgische
nationaliteit heeft. In de omgangstaal is het een term met een
negatieve connotatie.
Vreemde roots
Je spreekt over mensen met vreemde roots als ze een
migratieachtergrond hebben. De term mensen met een
migratieachtergrond is te verkiezen boven mensen met vreemde
roots.
Zigeuner
In het dagelijks taalgebruik worden woonwagenbewoners nog vaak
‘zigeuners’ genoemd. Deze term is negatief beladen en gebruiken
we niet meer. Verschillende gemeenschappen ervaren hem als
scheldwoord. De reden daarvoor moet je zoeken in het stereotype
beeld dat gedurende de eeuwen heen gecreëerd werd over ‘dé
zigeuner’. Terwijl de zigeuner niet bestaat. In werkelijkheid gaat het
over heel verschillende groepen mensen.

In de activiteiten rond racisme
Slachtoffer
We spreken liever niet van slachtoffer omdat dat woord mensen
reduceert tot enkel mensen die problemen ervaren met racisme, het
neemt iets weg van hun ‘kracht’. Een beter woord is dan ‘mikpunt’.
Bijvoorbeeld: Zwarte mensen zijn nog te vaak het mikpunt van
racisme. Een alternatief is mensen die ervaring hebben met racisme.
Mensen van kleur
Over deze term liggen de meningen nog wel eens uiteen. Veel
mensen vinden dit een moeilijke term, omdat het impliceert dat
witte mensen geen kleur hebben en dat wit geen kleur is. Het is
gemakkelijk zo om je eigen witte kleur niet ter discussie te moeten
stellen. Toch zijn er ook voorstanders van de term ‘mensen van kleur’.
Dalila Hermans bijvoorbeeld stelt het zo: “De term gaat niet alleen
over huidskleur, maar ook over identiteit. Met ‘mensen van kleur’
bedoelen we mensen wier huidskleur een bepalende factor is in hun
ervaringen en identiteitsvorming.”
Daders
Binnen de context van Avansa, is het beter om voorzichtig met deze
term om te gaan. Het woord dader stigmatiseert direct en duwt
mensen in een hoekje. Het maakt de dialoog moeilijker. Bovendien is
niet iedereen die een racistische opmerking maakt ook een racist.
Neger/ n-woord
Zwarte mensen ervaren het woord neger als zeer kwetsend. Daarom
gebruiken we dit woord niet. De reden daarvoor is dat het te zeer
gerelateerd is aan het slavernijverleden. Zwarte mensen die als slaaf
werden gemaakt, werden toen aangesproken als ‘neger’. Het woord
is voor zwarte mensen zelf zo pijnlijk dat ze vaak - als ze zelf hierover
willen spreken- het woord neger vervangen door ‘het n-woord’.
Blank
Het gebruik van deze term evolueert. Wij verkiezen om deze term
niet meer te gebruiken, omdat er nog te veel connotatie is met
het koloniale verleden, en het woord kwetsend is voor sommige
doelgroepen. Een beter alternatief is het iets neutralere ‘wit’.
Zwart/wit
Als we het gesprek aangaan over racisme verkiezen we het om de
termen zwart en wit te gebruiken. Onder zwart verstaan we dan
alle mensen die geen witte huidskleur hebben. Daaronder kunnen
dus ook latino’s, mensen met Turkse of Marokkaanse roots zitten.
Helemaal correct is dit niet, maar het is op dit moment de meest
neutrale politieke term.

Overzicht:

WEL

NIET

Mensen met een migratieachtergrond

Mensen met vreemde roots
Mensen met een andere afkomst

moslim

islamiet

Etnisch-culturele minderheden
Allochtoon, autochtoon
Zo specifiek
Manoesjen

mogelijk,

bv.

Roma’s, Zigeuner

Zwart

N-woord

Wit

blank

Mikpunt van racisme

Slachtoffer van racisme

Mensen met een beperking: do’s en don’ts
Mensen met een beperking of een handicap
Mensen met een beperking zijn niet beperkt. Hun beperking is maar
een klein deeltje van hun identiteit. Daarom spreken we niet van een
beperkte of een gehandicapte. Wel van mensen met een beperking.
Of van mensen met een handicap. Spreek ook liever niet over hen,
maar met hen. De beperking kan lichamelijk of verstandelijk zijn.
Communiceer zo duidelijk mogelijk. Het is immers een groot verschil
of je een lichamelijke al dan niet een verstandelijke beperking hebt.
Hoe gevoelig dit ligt, illustreert dit fragment uit het CM-magazine
Leef:
Juki: “Ik heb een mentale beperking en een
autismespectrumstoornis. Al hou ik niet van het woord
beperking. Ik ben verre van beperkt. Net zoals iedereen heb ik
ook heel wat talenten. Zo bleek uit een test dat ik een positivo en
een woordkunstenaar ben.”
Een beperking kun je heel ruim interpreteren: een bril dragen,
X-benen hebben, dat zijn allemaal beperkingen. Een handicap is veel
specifieker, dan gaat het bijvoorbeeld over het syndroom van Down.
Een persoon met een beperking is dus niet hetzelfde als iemand met
een handicap.
Mensen met een verstandelijke beperking
Een verstandelijke beperking is de naam voor een
ontwikkelingsstoornis waarbij de verstandelijke vermogens
zich niet met de normale snelheid ontwikkelen, en meestal
ook nooit een normaal niveau bereiken. De persoon
heeft door een cognitief tekort moeite om hetzelfde te
functioneren, in vergelijking met leeftijdgenoten. Vermijd
verouderde en denigrerende terminologie als mentaal
gehandicapten, zwakzinnigen, of geestelijk gehandicapten.
Mensen met een fysieke beperking
Een fysieke beperking verwijst naar een obstakel in de
lichamelijke context. Sommige personen met een fysieke
beperking zijn rolstoelgebruikers, andere niet. Sommigen
hebben een amputatie van een lidmaat of halfzijdige
verlamming (hemiplegie).

Mensen met een visuele beperking
Personen die blind of slechtziend zijn, behoren tot deze
groep. Soms herken je deze mensen gemakkelijk aan hun
witte stok of geleidehond. Bij velen van hen merk je pas
als je beter toekijkt dat die persoon een visuele beperking
heeft; bijvoorbeeld omdat de persoon iets van heel van
heel dichtbij bekijkt, bv. met een loep of kijkertje. We
verkennen onze omgeving vooral met de ogen, maar blinden
en slechtzienden moeten zich beroepen op hun tastzin en
gehoor.
Mensen met een auditieve beperking
Personen die doof of slechthorend zijn, behoren tot deze
groep. Spreek deze mensen nooit aan met ‘doofstom’; ze zijn
misschien wel doof maar niet stom!

Iemand met ….
Spreek van een persoon met ADHD en niet van een ADHD’er. We
hebben het over mensen met het syndroom van Down, niet over een
Downie of een mongool. Hetzelfde voor mensen met autisme. Het
woord ‘autist’ voelt aan als een scheldwoord. We gebruiken het niet.
Mindervalide
Mindervalide betekent evenveel als minderwaardig. Het lijkt of je
wil zeggen dat mensen met een beperking minder waard zijn in onze
samenleving. We gebruiken het niet.
Rolstoelgebruiker
Een rolstoel is een hulpmiddel, geen beperking. We spreken over
rolstoelgebruikers, niet over rolstoelpatiënten, rolstoelgebonden of
nog erger: ‘aan de rolstoel gekluisterd’. Voor een rolstoelgebruiker
maakt zijn/haar rolstoel deel uit van de persoonlijke ruimte. Heb hier
respect voor.

Overzicht:

WEL
Mensen met een beperking
Mensen met een handicap
Personen met ADHD, autisme, …

Rolstoelgebruiker

NIET
Een beperkte
Een gehandicapte
ADHD’er, autist
Mindervalide
Andersvalide
Rolstoelpatiënten

Oudere deelnemers: do’s en don’ts
Algemene bedenking: Is het nodig om mensen op hun leeftijd aan
te spreken? En wat zegt een leeftijd? Iemand van 65 kan nog heel
actief zijn, terwijl een andere leeftijdsgenoot dat minder is. We
verkiezen het om zo weinig mogelijke een leeftijdsonderscheid te
maken en mensen aan te spreken op hun leeftijd. Soms is dat echter
wel nodig. Probeer dan zo specifiek mogelijk te zijn. Spreek bv. over
grootouders of over 65-plussers. Als het echt niet anders kan, kan je
het woord senioren gebruiken.
Senioren
Over het algemeen spreken we over senioren vanaf 60 jaar. Het
is een erg beladen term en heeft vaak negatieve connotaties.
Mensen worden vaak niet graag aangesproken als ‘senior’. Zo richt
het tijdschrift Plusmagazine zich op 50-plussers en probeert
consequent het woord ‘senior’ niet te gebruiken.
Medioren
Hieronder valt de leeftijdsgroep tussen 45 en 55 jaar. Ook deze term
heeft een gelijkaardige negatieve connotatie, vergelijkbaar met het
woord ‘senior’.
65-plussers
De hele groep van mensen die 65 en ouder zijn. Deze term verdient
de voorkeur om een bepaalde leeftijdsgroep aan te duiden. Gebruik
de exacte leeftijd wanneer je die kent. Bijvoorbeeld: ‘Deze cursus is
voor alle 65-plussers.’
Ouderen
Er is geen duidelijke definitie voor het woord ‘oudere’ omdat leeftijd
niet het juiste criterium is om te bepalen of iemand een oudere
is. Wanneer ben je oud? En is dat dan voor de ene persoon niet
ander dan voor de andere? De Vlaamse Gemeenschap definieert
een oudere als een persoon die 60 jaar en ouder is. Binnen de
ouderengroep zijn er grote leeftijdsverschillen.

Overzicht:

WEL
65-plussers

(LIEVER) NIET
Medioren
Senioren
Ouderen

Verschillende seksuele identiteiten: do’ en don’ts
Ander
Net als bij etnisch-culturele minderheden is het niet aangeraden om
te spreken van mensen met een andere seksuele geaardheid. Je gaat
daar dan vanuit dat heteroseksualiteit de norm is en dat alle andere
geaardheden niet of minder normaal zijn. Je kan beter spreken over
de verschillende seksuele identiteiten.
Gender
De term gender wordt gebruikt in zijn ruimere betekenis en verwijst
naar de sociale, culturele en psychologische invulling van man of
vrouw zijn. Naast man en vrouw bestaan er nog meer genders. Het is
een ruim spectrum.
Gay
Het woord gay is ontstaan vanuit het Engels voor ‘vrolijk’. De
betekenis schoof op naar homoseksueel, en tegenwoordig wordt
het woord ook voor andere LBQ-personen gebruikt. Het woord ‘gay’
wordt ook wel eens als scheldwoord gebruikt en er wordt dan nogal
lacherig over gedaan. Bij Avansa verkiezen we om het woord in onze
communicatie niet te gebruiken.
Homo /homoseksueel
Als je je seksueel en/of emotioneel aangetrokken voelt tot personen
met dezelfde genderidentiteit, dan kan je jezelf homoseksueel
noemen. De term wordt vooral gebruikt door mannen die op
mannen vallen. Het woord homo wordt echter vaak als scheldwoord
gebruikt. Als we het al zouden gebruiken, spreken we beter over
homoseksuele personen of homoseksuele mannen.
Holebi
Een letterwoord dat staat voor homoseksueel, lesbisch en bi+. De
term is ontstaan in België, en wordt gebruikt als verzamelnaam om in
een keer naar de verschillende seksuele oriëntaties te verwijzen. Het
is een woord dat neutraal is en waar op zich niets mis mee is. Toch
verdient het de voorkeur om te spreken over LGBTIQ-mensen, omdat
we daar meer mensen juist mee benoemen.
Transgender persoon
Een transgender persoon is iemand van wie het geboortegeslacht
niet samenvalt met diens genderidentiteit. Er zijn transgender
vrouwen en transgender mannen. We verkiezen het woord
transgender persoon in plaats van transgender of een trans. Ook
hier is de uitleg dat het transgender-zijn maar één van de vele
eigenschappen is van deze persoon.

LGBTIQ+-mensen
Dit woord staat voor L (Lesbisch), G (gay, homo), B (bi+), T
(transgenders), I (intersekse) en Q (queer). Soms zal je het woord
ook zien staan met een extra +, en wordt het LGBTIQ+-mensen. De
plus staat dan voor alle personen en groepen die buiten de (cis)
gender- en heteronorm vallen, maar niet onder 1 van de genoemde
letters. We gebruiken de afkorting LGBTIQ ook hier weer als een
bijvoeglijk naamwoord en zetten er dus ‘mensen’ of ‘personen’
achter. Omdat de genderidentiteit, seksuele oriëntatie en
geslachtskenmerken slechts een deeltje van de totale identiteit van
personen vormen.
Lesbienne/lesbische
Als je als vrouw romantisch en/of seksueel aangetrokken bent
tot andere vrouwen, dan kan je jezelf lesbienne noemen. Ook hier
verkiezen we het over lesbische vrouwen te spreken. Een woord als
lesbo en lesbi wordt vaak als scheldwoord gebruikt.
Queer
Parapluterm voor een breed scala aan gender en/of seksuele
identiteiten. Daarnaast ook gebruikt door personen die zich niet
aan een specifieke term of label willen conformeren. De term
genderqueer wordt meestal gehanteerd als er gesproken wordt over
een non-binaire genderidentiteit.
Sekse
De categorisering als man of vrouw op basis van biologische
kenmerken. Hoewel meestal alleen man of vrouw wordt gebruikt,
is er binnen en ook tussen deze categorieën meer variatie dan de
meeste mensen weten.

Overzicht:

WEL
Verschillend seksuele identiteiten
Een transgender persoon
Een homoseksuele man
LGBTIQ+-mensen
Een lesbische vrouw

NIET
Andersgeaard
Een transgender
Een homo
Holebi’s
Een lesbienne/een lesbi

Mensen die zich eenzaam voelen: do’s en don’ts
Eenzamen
Eenzaamheid is een taboe in onze samenleving. Mensen zullen
daarom ook niet graag toegeven dat ze zich eenzaam voelen. Het is
dus ook geen goed idee om hen aan te spreken als eenzamen. Het
komt snel stigmatiserend over.
Iemand die nood heeft om op verhaal te komen
Mensen die zich eenzaam voelen, zijn niet altijd fysiek alleen. Soms
is het zo dat in je omgeving niemand aanwezig is die je begrijpt, die
tijd heeft om echt naar je te luisteren. Mensen kunnen het gevoel
hebben dat ze bij niemand terecht kunnen voor hun verhaal, ook al
zijn ze omringd door anderen. In de communicatie kunnen we hen
dan aanspreken zoals ‘Heb je nood om op verhaal te komen?’.
Iemand die nood heeft om uit zijn/haar kot te komen
Hier richten we ons wel naar mensen die alleen wonen, weinig andere
mensen hebben om mee af te spreken.

Overzicht:

WEL

NIET
eenzamen

Mensen die nood hebben om op
verhaal te komen
Mensen die nood hebben om uit
hun kot te komen

Mensen in kansarmoede: do’s en don’ts
Mensen in (kans)armoede
Armoede is een complex probleem. Armoede gaat niet enkel over
inkomen of over werk, maar het is een aaneenschakeling van heel
veel verschillende problemen die elkaar versterken. Het is een web
van problemen waarin mensen vast komen te zitten.
Armen
We spreken niet over armen, wel over mensen in armoede. Mensen
zijn immers meer dan enkel hun eigenschappen van armoede.
Mensen met een beperkt budget
Deze term is minder stigmatiserend. Mensen zien zich vaak niet
graag als arm. Ook al hebben ze een heel beperkt inkomen. We
gebruiken deze term in onze communicatie als we verwijzen naar
prijzen of financiële info over onze activiteiten.
Nieuwe armoede
Mensen die niet in een arm gezin zijn geboren en opgegroeid, maar
op volwassen leeftijd in armoede beland zijn. Door tegenslagen zoals
bijvoorbeeld een echtscheiding, werkloosheid, ziekte,… komen ze in
armoede terecht.
Gekleurde armoede
Het armoederisico bij mensen van Belgische origine bedraagt 12 %.
Bij mensen met een niet-Europese afkomst ligt dat risico nog drie
keer hoger (37%) in ons land. Armoede in Vlaanderen is dus meer en
meer gekleurd. 2 op 3 kinderen die in kansarmoede leven, hebben
een moeder van niet-Belgische afkomst.
Generatiearmoede
Mensen in generatiearmoede zijn mensen die in een arm gezin
geboren worden en dus van in de wieg veel minder kansen hebben
gehad op alle vlakken. Armoede wordt dikwijls van ouders op
kinderen doorgegeven.
Buitenkant van armoede
De materiële gevolgen van armoede, zoals slechte huisvesting, een
slechte gezondheidszorg, moeilijke toegang tot de arbeidsmarkt,
minder materiele mogelijkheden,…
Binnenkant van armoede
De psychische gevolgen van een leven in armoede, zoals een laag
zelfbeeld of weinig zelfvertrouwen, minder sociale contacten,…

Vereniging waar armen het woord nemen
Vereniging waarin mensen met armoede-ervaring samen aan de
slag gaan met hun kennis en ervaring. Ze proberen het beleid, het
middenveld en de maatschappij te sensibiliseren rond armoede.
De vereniging heeft ook als doel om mensen in armoede uit hun
isolement te halen.

Overzicht:
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Mensen met een psychische aandoening: do’s en don’ts
Op psychische aandoeningen rust een groot taboe. De meeste
mensen willen er niet mee te koop lopen. Toch heeft bijna de helft
van de Belgen kans om ooit een psychische aandoening te krijgen.
Denk bijvoorbeeld aan borderline, depressie, burn-out,…
Omdat er nog veel misverstanden bestaan komen mensen er niet
graag voor uit. Een psychische aandoening wordt nog te vaak
negatief geassocieerd met zwakte, mindere competentie, gek zijn,
labiel zijn,… Daarom is het des te belangrijker om genuanceerd te
praten over psychische problemen en ons bewust te zijn over onze
eigen denkbeelden.
Mensen met …
Ook hier geldt dat mensen meer zijn dan enkel hun psychische
aandoening. Spreek dus niet over bv. een psychoot maar over een
persoon met een psychose.
Mensen met aandoening X
Kies je woorden zorgvuldig. Vermeld nooit een aandoening zonder
voldoende zekerheid dat de term juist gebruikt is. Controleer de
juistheid van de terminologie via www.geestelijkgezondvlaanderen.
be/wegwijs-overzicht of bij een andere betrouwbare bron.
Mensen met een psychische kwetsbaarheid versus mensen met een
psychische aandoening
In het verleden spraken we vaak over mensen met een psychische
kwetsbaarheid. Maar zijn we niet allemaal psychisch kwetsbaar?
Misschien spreken we dan beter over mensen met een psychische
aandoening.
Dat begrip dekt veel ladingen. We hebben het dan over het geheel
van emoties, gedachten of gedragspatronen die het persoonlijke
en sociale functioneren van mensen in onze samenleving beperken,
doordat ze afwijken van de norm. De persoon zelf lijdt eronder.
Overzicht:
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Inspiratie voor deze brochure haalden we bij:

https://diversewoordenlijstvrt.wordpress.com/

https://cavaria.be/woordenlijst

https://www.tropenmuseum.nl/sites/default/files/2018-06/
WordsMatter_Nederlands.PDF

Brochure GOED GEK?! Anders spreken over geestelijke gezondheid –
uitgegeven door Koning Boudewijnstichting

Illustraties:
Pixabay - Cdd20

Met dank aan:
Leopold van het Regenbooghuis in Hasselt, Marleen van Grip vzw

Versie:
september 2021

Avansa Limburg vzw
Cellebroedersstraat 13-15,
3500 Hasselt
011 560 100
info@avansa-limburg.be
Ondernemingsnummer: 0860.323.286
RPR: Ondernemingsrechtbank Antwerpen,
afdeling Hasselt

VU. Greet Poelmans, Cellebroedersstraat 13-15, 3500 Hasselt

