
Superdiversiteit, multiculturaliteit,... Culturele verscheidenheid is vaak niet weg te denken uit ons dagdagelijks 
werk. Maar hoe weerspiegelt die diversiteit zich binnen je eigen organisatie? We laten enkele organisaties met 
een Brusselse werking aan het woord die een voortrekkersrol hebben op vlak van interculturaliteit, waaronder 
Agentschap Integratie & Inburgering, Kuumba, FMDO, Minderhedenforum & Globe Aroma. Zij leggen uit 
hoe ze ondersteuning bieden rond diversiteit op verschillende niveaus in organisaties. 

1/ agentschap integratie en inburgering (AgII) – Yao Issifou 
Het Agentschap Integratie en Inburgering helpt je als organisatie om in te spelen op de toenemende diversiteit 
in Brussel. Ze ontwikkelden een groot vormings- en ondersteuningsaanbod om je medewerkers te 
helpen bij het vormen van de juiste houding, kennis en vaardigheden voor geslaagd intercultureel 
werken. Ontdek wat superdiversiteit in Brussel werkelijk betekent, hoe je omgaat met diversiteitsvragen en 
veel meer. 

2/ kuumba -aline Niyrahumure 
In het Vlaams-Afrikaans huis Kuumba komen de Afrikaanse en de Vlaamse cultuur samen voor uitwis-
seling, dialoog en ontspanning. Via laagdrempelige activiteiten wil Kuumba de diversiteit van Brussel en 
Vlaanderen in België én op internationaal niveau promoten. Ook tracht de organisatie een springplank te zijn voor 
Belgisch-Afrikaanse talent naar het Nederlandstalige culturele landschap.
 

3/ FMDO – florian D’HOORE
FMDO overkoepelt en ondersteunt socio-culturele verenigingen van mensen met een migratieach-
tergrond. Ze zetten in op de emancipatie en het volwaardig burgerschap van deze mensen onder het motto 
“samenleven met elkaar in plaats van naast elkaar”. Dat doen ze door projecten en samenwerkingen op te 
zetten over sectoren heen. Naast haar algemene werking zal de organisatie toelichten welke projecten ze 
lanceerden met de culturele sector.

4/ minderhedenforum  - aimée-fidèle mukunde & raïssa peeters
Het Minderhedenforum vertegenwoordigt etnisch-culturele verenigingen in Vlaanderen en Brussel. Hun 
Brusselwerking komt het project Inside/OUT BXL toelichten. Dit meerjarig begeleidingstraject werd ontwikkeld 
op maat van Brusselse organisaties die werken rond welzijn, cultuur, onderwijs en/of tewerkstelling. Aan de 
hand van grondige analyse wordt zo telkens gewerkt aan het duurzaam verankeren van culturele diversi-
teit in de identiteit en dagelijkse werking van deelnemende organisaties.

5/ globe aroma – mahshid Shamseddin 
Globe Aroma is een Brusselse ontmoetingsplek waar nieuwkomers, samen met Brusselse inwoners, 
hun culturele en artistieke talenten kunnen uitleven. De organisatie gaat verder en betrekt ook inburge-
ringsorganisaties en kunsthuizen om tot co-creatie te komen. Zo komen nieuwkomers-kunstenaars in 
aanraking met organisaties die een belangrijke rol spelen in het culturele veld. 

6/ VGC - LUT CLOETENS
De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) organiseerde in het eerste semester van 2019 een inspiratie-
traject rond superdiversiteit. Het traject bestond uit een keynote speech, praktijkvoorbeelden uit 
verschillende sectoren en een dag rond verbondenheid in superdiversiteit, waarbij samenleving en sociale 
relaties centraal stonden. De VGC verzamelde alle input van dit traject in een verslagboekje als ondersteu-
ningstool voor professionals. Ze stellen het voor tijdens onze inspiratiedag. 
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