
GASTSPREKERS
Een lijst van experten met ervaring rond thema’s als migratie en 

diversiteit die je kan uitnodigen voor presentaties, workshops, 

getuigenissen, en meer!

Deze presentatie is ontwikkeld in het kader van het Other Talk – Teaching Migration project.



DE EXPERTEN VAN OTHER TALK

NOOD AAN MEER DIVERSE STEMMEN

In het onderwijs wordt er steeds meer gesproken over migratie en diversiteit. Om personen in
het onderwijs te helpen deze thema’s bespreekbaarder te maken en om experten een stem te
geven in dit debat, is er in het kader van het Other Talk – Teaching Migration project een
sprekerslijst opgericht.

Elke persoon in deze databank heeft een eigen expertise,ervaring of getuigenis te vertellen.

Neem gerust een kijkje en nodig een expert uit op jouw school!



DE EXPERTEN VAN OTHER TALK

HOE WERKT HET?

De datalijst bevat fiches van sprekers en is alfabetisch opgesteld op voornaam. Per expert is er
informatie over de mogelijke gespreksthema’s, het doelpubliek van de sessie, een korte
biografie en expertise, evenals contactgegevens en een link naar de website/sociale media
van de spreker.

Wil je een spreker contacteren? Neem vrijblijvend contact op, overleg de verwachtingen
en spreek een honorarium af.
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DE EXPERTEN VAN OTHER TALK



WIE BEN IK?
Abdelkarim Bellafkih is ingenieur, sociale-ondernemer in innovator. In 2009 studeerde hij
af aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) als burgerlijk ingenieur. Hij werkt als
projectingenieur bij het Agentschap Wegen en Verkeer waar hij door middel van
innovatie en experimenteren met nieuwe technieken de Vlaamse mobiliteit tracht te

optimaliseren. Sinds 2021 is hij afdelingshoofd van het Waterbouwkundig Laboratorium.
In het middenveld is hij actief als oprichter van de jeugd- en vrijwilligersorganisatie Free
Hands en medeoprichter van Muslinked – nu (S)heDidIt, een organisatie waar kansen
gecreëerd, minderheden versterkt worden en rolmodellen zichtbaarheid krijgen. Tot slot
ondersteunt hij organisaties en ondernemingen in hun zoektocht naar of focus op

diversiteit en inclusie.

MIJN EXPERTISE
Abdelkarim werkt rond persoonlijke en professionele ontwikkeling, hoe kan de doelgroep groeien rond een specifiek onderwerp. Dit onderwerp
is gerelateerd aan diversiteit en inclusie. De lezingen, workshops of vormingen vertrekken altijd vanuit perspectief, leer kijken vanuit een andere
ooghoek en geef ruimte aan empathie.

REGIO
Vlaanderen

Spreekt over
• Diversiteit
• Racisme
• Inclusie
• Inclusieve communicatie

voor
• Student-leerkrachten
• Lerarenopleiders
• Educatief personeel

CONTACTGEGEVENS: abdelkarim.bellafkih@live.nl / 0484561153

WEBSITE/ SOCIALE MEDIA: www.linkedin.com/in/abdelkarim-bellafkih

OTHER TALK – TEACHING MIGRATION PROJECT

Abdelkarim Bellafkih

mailto:abdelkarim.bellafkih@live.nl
http://www.linkedin.com/in/abdelkarim-bellafkih


WIE BEN IK?
Ik ben historicus van opleiding en geef al een paar jaar les in het secundair. Sinds februari
2022 werk ik ook aan de lerarenopleiding aan de Erasmushogeschool Brussel.

MIJN EXPERTISE
Ik vertrek vanuit vooroordelen en eigen ervaringen als leerling met migratieachtergrond in een Vlaamse school. Vervolgens leg ik uit van waar de
moeilijkheden komen en wat je als leerkracht kan doen om ook deze leerlingen mee te krijgen in jouw verhaal. Sterk vanuit autobiografische
insteek, met verwijzing naar een paar onderzoeken.

REGIO
Vlaanderen; Brussel

Spreekt over
• Lesgeven aan een 

multicultureel 
publiek

voor
• Student-leerkrachten
• Educatief personeel

CONTACTGEGEVENS: abdellah.benotmane@hotmail.be

WEBSITE/ SOCIALE MEDIA: www.linkedin.com/in/abdellah-benotmane-a07942223

OTHER TALK – TEACHING MIGRATION PROJECT

Abdellah Benotmane

mailto:abdellah.benotmane@hotmail.be
http://www.linkedin.com/in/abdellah-benotmane-a07942223


WIE BEN IK?
Ik heb lang als lector-onderzoeker meegedraaid in het academische. Migratie was altijd
een centrale focus. Dan heb ik eventjes de partijpolitiek een kans gegeven en heb als
beleidsadviseur "migratie en samenleven" gewerkt. Vandaag is de cirkel rond en werk ik
als wetenschappelijk adviseur voor Brussel: ik voer zelf geen onderzoek meer, maar

financier het onderzoek van anderen.

MIJN EXPERTISE
Welke positieve verhalen over migratie circuleren er al? Hoe, waarom en wanneer worden deze "echte" verhalen naar het kleine scherm
vertaald?

REGIO
Vlaanderen, Brussel

Spreekt over
• Migratie

voor
• Student-leerkrachten
• Lerarenopleiders
• Educatief personeel

CONTACTGEGEVENS: alexandra.sanchez@hotmail.be

WEBSITE/ SOCIALE MEDIA: https://www.linkedin.com/in/alexandra-jorgevna-sanchez/

OTHER TALK – TEACHING MIGRATION PROJECT

Alexandra Sanchez

mailto:alexandra.sanchez@hotmail.be
https://www.linkedin.com/in/alexandra-jorgevna-sanchez/


WIE BEN IK?
Ik ben een zoekende verbinder die heel veel waarde hecht aan netwerk als ecosysteem
dat doet groeien én dat zicht biedt op de eigen blinde vlekken.

MIJN EXPERTISE
Ik vertel graag over de waarde van jezelf te mogen zijn, en hoe zo'n (leer)omgeving kan worden gecreëerd, hoe rolmodellen belangrijk zijn maar
dat ongevraagd rolmodelschap iets is dat zwaar kan wegen op een persoon, en hoe liefdevolle deconstructie en samen zoeken soms sneller tot
reflectie kan leiden dan bozer kijken en harder roepen.

REGIO
Vlaanderen, Brussel

Spreekt over
• Inclusie

voor
• Student-leerkrachten
• Lerarenopleiders
• Educatief personeel

CONTACTGEGEVENS: artemis.kubala@blenders.be

WEBSITE/ SOCIALE MEDIA: www.linkedin.com/in/artemis-kubala/

OTHER TALK – TEACHING MIGRATION PROJECT

Artemis Kubala

mailto:artemis.kubala@blenders.be
https://www.linkedin.com/in/artemis-kubala/


WIE BEN IK?
Sinds 2020 is Baudouin Mena een doctoraatstudent aan de universiteit van Antwerpen.
Baudouin onderzoekt de heropleving van traditionele autoriteiten in Noordoost Congo
(Haut-Uélé) en welke rol ze spelen in de Congolese samenleving. Naast zijn academische
parcours is hij gids, schrijver én public speaker. Zo was hij één van de gidsen voor de

expo ‘100 x Congo: een eeuw Congolese kunst in Antwerpen’ dat te zien was in het MAS.
Daarnaast sloegen Baudouin en podcastmaker Alexi De Greef de handen in elkaar om
verschillende podcasts te maken rond de expo ‘100 x Congo’. Baudouin schrijft
opiniestukken over het koloniale verleden van België, kunst en de Congolese
samenleving. In 2021 was hij te gast bij TedxAntwerp en sprak over de koloniale

geschiedenis van Antwerpen.

MIJN EXPERTISE
Een lezing, of een gidsbeurt, over de koloniale geschiedenis van Antwerpen, restitutiedebat in België of beeldvorming van zwarte mensen in
Vlaanderen (vanuit een kunsthistorische perspectief).

REGIO
Antwerpen

Spreekt over
• Dekolonisatie
• Restitutie van kunst-en

gebruiksvoorwerpen

voor
• Student-leerkrachten
• Lerarenopleiders
• Educatief personeel

CONTACTGEGEVENS: baudouindavid.menasebu@uantwerpen.be

OTHER TALK – TEACHING MIGRATION PROJECT

Baudouin Mena Sebu 

mailto:baudouindavid.menasebu@uantwerpen.be


WIE BEN IK?
Geboren in Kosovo, gevlucht als 3-jarige maar terug naar Kosovo getrokken na de oorlog.
Als 6-jarige voor een tweede keer gemigreerd naar Belgie. Werk als diversiteit- en
inclusie-expert en help daarnaast verschillende organisaties met hun inclusiebeleid. Dit
doe ik al 6 jaar. Zetel in verschillende adviesorganen en raden van bestuur.

MIJN EXPERTISE
Ik geef lezingen over vluchten (en blijven vluchten want je voelt je nergens thuis), de balans tussen mijn twee culturele identiteiten die heel
verschillend zijn en wat de impact daarvan is (geweest) in mijn ontwikkeling. Geef ook workshops aan leerlingen over wat vluchten betekent en
doe dit aan de hand van een zelf ontwikkeld stellingenspel. Lezingen en getuigenissen voor verschillende leeftijden en doelgroepen. Binnenkort
modereer ik een gesprek met vrouwen met een migratieachtergrond waarin ik deels ook vanuit mijn eigen verhaal vertrek. Vind het belangrijk
om interactief te werken en het publiek te laten beseffen welke impact vluchten heeft en hoe dit zelfs mijn carrière als D&I-expert heeft bepaald.

REGIO
Vlaanderen, Brussel

Spreekt over
• Diversiteit
• Inclusie
• Inclusieve communicatie
• Migratie
• Microagressies
• Biculturaliteit en 

identiteitscrisis
voor
• Student-leerkrachten
• Lerarenopleiders
• Educatief personeel

CONTACTGEGEVENS: denizamiftari@hotmail.com / 0488 62 24 61 

WEBSITE/ SOCIALE MEDIA: www.linkedin.com/in/deniza-miftari/

OTHER TALK – TEACHING MIGRATION PROJECT

Deniza Miftari

mailto:denizamiftari@hotmail.com
http://www.linkedin.com/in/deniza-miftari/


WIE BEN IK?
Sinds 2007 ben ik als vrijwilliger en freelancer betrokken bij inburgerings- en
integratieprojecten ter ondersteuning van (werkzoekende) nieuwkomers. Zo ben ik o.a.
actief als mentor voor Duo for a Job en geef ik vanuit mijn eenpersoonsbedrijf
Talententelers advies op pro bono-basis aan jobcoaches van werkzoekenden met een

zekere afstand tot de arbeidsmarkt. Deze ervaringen helpen mij om bedrijven en
organisaties o.a. te adviseren bij D&I-vraagstukken.

MIJN EXPERTISE
Mijn lezingen en vormingssessies zijn op maat en to the point. Door mijn brede kennis van het middenveld, de arbeidsmarkt (inclusief drempels),
en door mijn expertise in inclusieve communicatie ben ik multi-inzetbaar. Ik breng graag verhalen vanuit diverse perspectieven, ook die van
nieuwkomers. In de mate van het mogelijke betrek ik ze bij mijn opdrachten.

REGIO
Vlaanderen, Brussel

Spreekt over
• Diversiteit
• Inclusie
• Inclusieve communicatie
• Migratie
• Buddywerkingen
• Mentoring

voor
• Student-leerkrachten
• Lerarenopleiders
• Educatief personeel

CONTACTGEGEVENS: elke.horemans@talententelers.be / 0495 50 24 08 

WEBSITE/ SOCIALE MEDIA: https://talententelers.be/

OTHER TALK – TEACHING MIGRATION PROJECT

Elke Horemans

mailto:elke.horemans@talententelers.be
https://talententelers.be/


OTHER TALK – TEACHING MIGRATION PROJECT

Fatma Arikoglu

WIE BEN IK?
Stafmedewerker bij ella vzw Kenniscentrum gender en etniciteit

CONTACTGEGEVENS: fatma.arikoglu@ellavzw.be

WEBSITE/ SOCIALE MEDIA: www.ellavzw.be

MIJN EXPERTISE
Kruispuntdenken of intersectionaliteit. In 2014 ontwikkelde ella vzw de Gids ‘Kruispuntdenken in de Praktijk’, om organisaties op weg te helpen
naar een werking die zo inclusief mogelijk is en rekening houdt met het feit dat mensen vaak getroffen worden door meerdere, op elkaar
inwerkende, uitsluitingsgronden (etniciteit, geslacht, klasse, gezondheid, etc.). In deze vorming gaan we in op wat het betekent om aan
kruispuntdenken te doen.

REGIO
Vlaanderen

Spreekt over
• Diversiteit

• Racisme
• Inclusie
• Migratie
• Kruispuntdenken
• Intersectionaliteit

voor
• Student-leerkrachten
• Lerarenopleiders

mailto:fatma.arikoglu@ellavzw.be
http://www.ellavzw.be/


WIE BEN IK?
Geboren in Gent in 1989 als kind van een Ghanese papa en een Belgische mama. Als
tiener had ik het moeilijk om mijn weg te vinden en wellicht om die reden dachten velen
dat ik het in dit leven niet zou maken. Guess what, I did ;) Mijn droom, die volgens
velen onbereikbaar was, is werkelijkheid geworden. Ik geloof dat van waar je ook komt,
welke naam je ook draagt, welke geaardheid of godsdienst je ook hebt; dromen is voor
iedereen!

MIJN EXPERTISE
Ik vertel mijn persoonlijk verhaal waarin duidelijk wordt hoe ik ben omgegaan met vooroordelen en hoe ik op vandaag in het leven sta.

REGIO
Vlaanderen

Spreekt over
• Diversiteit
• Racisme
• Inclusie

voor
• Student-leerkrachten
• Lerarenopleiders
• Educatief personeel

CONTACTGEGEVENS: hello@hadisasuleyman.com

WEBSITE/ SOCIALE MEDIA: www.hadisasuleyman.com

OTHER TALK – TEACHING MIGRATION PROJECT

Hadisa Suleyman

mailto:hello@hadisasuleyman.com
http://www.hadisasuleyman.com/


WIE BEN IK?
Hanan Challouki is de oprichtster van Inclusified en een expert inclusieve communicatie.
Hanan is ook de vice-president van BAM (Belgian Association of Marketing), gastprofessor
aan Odisee Hogeschool en ze schreef het boek Inclusieve Communicatie (Pelckmans,
2021).

MIJN EXPERTISE
Hanan geeft lezingen, keynotes en workshops aan een breed publiek, en werkte al samen met klanten als Brussels Airport, Telenet, KRO-NCRV en
BNP Paribas. Forbes beloonde Hanan voor haar innovatieve strategieën met een plekje in de prestigieuze lijst van 30under30.

REGIO
Vlaanderen, Brussel, Nederland

Spreekt over
• Inclusieve 

communicatie
• Inclusieve werkcultuur

voor
• Student-leerkrachten
• Lerarenopleiders
• Educatief personeel

CONTACTGEGEVENS: hanan@inclusified.be

WEBSITE/ SOCIALE MEDIA: www.inclusified.be

OTHER TALK – TEACHING MIGRATION PROJECT

Hanan Challouki

mailto:hanan@inclusified.be
http://www.inclusified.be/


WIE BEN IK?
Ik ben doctor in de sociale wetenschappen en als onderzoeker verbonden aan het
departement sociologie van de Universiteit Antwerpen. Voor mijn doctoraat bestudeerde
ik hoe kinderen en tieners hun identiteit ontwikkelen in superdiverse steden.

MIJN EXPERTISE
Mijn werk focust zich op identiteit en (super)diversiteit binnen en buiten schoolcontexten. Ik heb hierbij aandacht voor zowel interacties tussen
leerlingen onderling als tussen leerlingen/ouders en leerkrachten.

REGIO
Vlaanderen, Brussel

Spreekt over
• Diversiteit
• Racisme/ microagressies
• Migratie
• Identiteit

voor
• Student-leerkrachten
• Lerarenopleiders
• Educatief personeel CONTACTGEGEVENS: imanekostet@gmail.com

OTHER TALK – TEACHING MIGRATION PROJECT

Imane Kostet

mailto:imanekostet@gmail.com


WIE BEN IK?
Professor Afrika-Studies aan de Universiteit Gent, met als specialisatie Afrikaanse
letterkunde, Afrikaanse culturele geschiedenis en populaire cultuur.

MIJN EXPERTISE
Specialisatie in beeldvorming van Afrika, Afrikaanse literaturen, dekolonisatie en racisme.

REGIO
Vlaanderen, afhankelijk van bereikbaarheid

Spreekt over
• Beeldvorming van Afrika
• Afrikaanse literaturen
• Dekolonisatie
• Racisme

voor
• Student-leerkrachten
• Lerarenopleiders
• Educatief personeel

CONTACTGEGEVENS: Inge.Brinkman@UGent.be

WEBSITE/ SOCIALE MEDIA: https://research.flw.ugent.be/en/inge.brinkman

OTHER TALK – TEACHING MIGRATION PROJECT

Inge Brinkman

mailto:Inge.Brinkman@UGent.be
https://research.flw.ugent.be/en/inge.brinkman


WIE BEN IK?
Communicatiestrateeg gespecialiseerd in inclusie en impact met een hart voor de social
proft en media. Co-voorzitter van Hand in Hand tegen Racisme

MIJN EXPERTISE
Publiek spreker, workshop- en lesgever en consultant rond de volgende thema's: - racisme en discriminatie - representatie, framing en diversiteit
in de media - inclusieve online communicatie

REGIO
Vlaanderen, Brussel

Spreekt over
• Diversiteit
• Dekolonisatie
• Racisme & microagressies
• Inclusie
• Inclusieve communicatie

voor
• Student-leerkrachten
• Lerarenopleiders
• Educatief personeel

CONTACTGEGEVENS: vanpuymbroeckjihad@gmail.com

WEBSITE/ SOCIALE MEDIA: www.linkedin.com/in/jihad-van-puymbroeck-246105101/

OTHER TALK – TEACHING MIGRATION PROJECT

Jihad Van Puymbroeck

mailto:vanpuymbroeckjihad@gmail.com
http://www.linkedin.com/in/jihad-van-puymbroeck-246105101/


WIE BEN IK?
Khalid Benhaddou (°Gent – 31 januari 1988) is hoofdimam van de El Fath moskee in Gent,
moslimtheoloog en voorzitter van het Platform Vlaamse Imams (PVI). Als imam zet hij zich
in voor een harmonieuze samenleving en voor samenwerking over religieuze en sociale
grenzen heen. Voor zijn inzet ontving hij vorig jaar de Prijs voor de Mensenrechten. En dit
jaar reikte de Vlaamse regering hem een Vlaams ereteken uit omdat hij door zijn houding
en werking in bijzondere mate bijdraagt tot een positief imago van Vlaanderen. De jonge
Gentse imam, tegelijk hoofd de-radicalisering binnen Vlaams onderwijs doorbreekt met
zijn welbespraaktheid en (filosofische) achtergrond en kennis, tal van clichés. Hij verdedigt
een ‘rationele islam’ en weet democratie en Verlichting te verzoenen met de wijsheid van
de Koran. Khalid Benhaddou is auteur van een aantal boeken: ‘Is dit nu de islam?’, ‘Mag
God nog’ en ‘Halal of niet? Alle vragen omtrent Islam en onderwijs in Vlaanderen
beantwoord’ Vorig jaar werd hij door krant De Morgen uitgeroepen tot de 6e meest
invloedrijke intellectueel in Vlaanderen.

MIJN EXPERTISE
Het netwerk van islamexperten geeft duiding over hoe men moet omgaan met levensbeschouwelijke diversiteit, hoe men concrete casussen
rond levensbeschouwing in een schoolse context kan aanpakken en over het ‘hoe’ en ‘waarom’ jongeren radicaliseren. GRATIS gaan we samen
met u op zoek naar een antwoord op maat. De experten staan klaar voor jongeren, klasgroepen en eerstelijnswerkers (leraren, CLB-
medewerkers, NAFT-begeleiders): Ze geven uitleg over de islam en over hoe en waarom jongeren radicaliseren. Ze begeleiden klasgesprekken
en laten jongeren zo kennismaken met elkaars levensovertuiging. Ze informeren en coachen leerkrachten zodat zij met meer zelfvertrouwen zelf
in gesprek kunnen gaan met leerlingen en ouders. Ze beschikken niet alleen over een grondige kennis van de islam, maar zijn ook vertrouwd
met de leefwereld van jongeren.

REGIO
Vlaanderen, Brussel

Spreekt over
• Diversiteit
• Radicalisering

voor
• Student-leerkrachten
• Lerarenopleiders
• Educatief personeel
• Directies

CONTACTGEGEVENS: info@netwerkislamexperten.be

WEBSITE/ SOCIALE MEDIA: www.netwerkislamexperten.be

OTHER TALK – TEACHING MIGRATION PROJECT

Khalid Benhaddou

mailto:info@netwerkislamexperten.be
http://www.netwerkislamexperten.be/


WIE BEN IK?
Ik ben een creatief persoon / activist geboren in Zambia, ik ben in België sinds 2004. Ik
host boekenclubs waar je niet het boek moet lezen. Het maakt het boek en conversatie
makkelijk voor iedereen.

MIJN EXPERTISE
Ik heb mijn bachelors in marketing en business management, ik ben goed publiek speaker, ik heb met Amnesty international gewerkt, ik praat
vaak over ethische profiling, diversiteit, liefde en empathie. Ik maak plaats voor moeilijke conversaties.

REGIO
Brussel, Leuven

Spreekt over
• Diversiteit
• Racisme
• Inclusie
• Microagressies
• Inclusie

voor
• Student-leerkrachten
• Lerarenopleiders
• Educatief personeel

CONTACTGEGEVENS: kriticosmusic@gmail.com

WEBSITE/ SOCIALE MEDIA: @kriticos / @thebookclub.eu (Instagram)

OTHER TALK – TEACHING MIGRATION PROJECT

Kriticos Mwansa

mailto:kriticosmusic@gmail.com


WIE BEN IK?
Latifa Matheeussen, oprichter van defactum, heeft een dynamisch parcours afgelegd op
professioneel vlak. Zo heeft ze tien jaar ervaring binnen HR consultancy en
leidinggevende functies, waarin ze succesvol samenwerkte met verschillende
internationale organisaties. Daarnaast werpt ze een kritische blik op de wereld en is ze

reeds jarenlang maatschappelijk geëngageerd. Hierdoor zag ze de parallellen tussen de
pijnpunten en mechanismen die zowel op bedrijfsniveau als in de samenleving spelen. Ze
koos ervoor om hiermee iets te doen en een nieuwe weg in te slagen de weg van een
inclusieve werkomgeving met gelijke kansen voor iedereen.

MIJN EXPERTISE
Defactum is een strategisch inclusief HR-consultancy bureau. Defactum creëert inclusieve strategieën en oplossingen voor organisaties die
relevant willen blijven in een snel veranderende samenleving. Doordat we bij defactum expertise en knowhow combineren, slagen we erin om
jouw ambities in concrete strategieën te vertalen om de nodige resultaten te behalen. We geloven dat inclusie geen trend hoort te zijn, maar een
must is voor elk bedrijf. Onze expertise is HR en de link met DEI (Diversity, Equality & Inclusion).

REGIO
Vlaanderen, Brussel

Spreekt over
• Diversiteit
• Racisme
• Inclusie
• Democratische gelijkheid
• Microagressies
• Dekolonisatie

voor
• Student-leerkrachten
• Lerarenopleiders
• Educatief personeel

CONTACTGEGEVENS: latifa@defactum.be

WEBSITE/ SOCIALE MEDIA: https://defactum.be

OTHER TALK – TEACHING MIGRATION PROJECT

Latifa Matheeussen

mailto:latifa@defactum.be
https://defactum.be/


WIE BEN IK?
Ik ben Lieven Miguel Kandolo. Ik werk als adjunct-coördinator Straathoekwerk bij JES
Brussel. Ik ben ook hiernaast op zelfstandige basis columnist en spreker over de volgende
thema’s: dekolonisatie, antiracisme en antidiscriminatie. Ik ben co-voorzitter van Hand in
Hand tegen Racisme. Ik heb samen met Moussa Don Pandzou het boek “Yaya na Leki”

(“Grote broer en kleine broer”) geschreven. Ik ben oprichter van Kolamela, een
zelforganisatie door en voor jongeren met Afrikaanse afkomst in Vilvoorde. Ik heb tussen
2016 en 2021 artikels geschreven voor StampMedia.

MIJN EXPERTISE
Mijn expertise is lezing geven over de volgende thema’s: antidiscriminatie, antiracisme en dekolonisatie. Ik leg verschillende begrippen en
mechanismen uit aan het doelpubliek zodat ze hierop een beter zicht kunnen hebben. Ik geef ook de ruimte aan de deelnemers om vragen te
stellen zodat ik hierop extra uitleg kan geven. Indien nodig, stel ik zelf vragen aan de groep zodat we met elkaar in gesprek kunnen komen en er
een interactie opgezet kan worden.

REGIO
Vlaanderen, Brussel

Spreekt over
• Diversiteit
• Racisme
• Inclusie
• Inclusieve communicatie
• Dekolonisatie
• Migratie
• Microagressies

voor
• Student-leerkrachten
• Lerarenopleiders
• Educatief personeel

CONTACTGEGEVENS: Lieven.miguel@gmail.com / 0487363557

WEBSITE/ SOCIALE MEDIA: www.linkedin.com/in/lieven-miguel-b1a79a115

OTHER TALK – TEACHING MIGRATION PROJECT

Lieven Miguel Kandolo

mailto:Lieven.miguel@gmail.com
http://www.linkedin.com/in/lieven-miguel-b1a79a115


WIE BEN IK?
Journalist voor de VRT. Mijn werk is vooral gericht op onderzoekende nieuwsreportages
over politiek en human interestverhalen in het Midden-Oosten, maar ook de migratiecrisis
in Europa.

MIJN EXPERTISE
Journalist, publieke spreker, documentaire filmmaker

REGIO
Vlaanderen, Brussel

Spreekt over
• Diversiteit
• Vluchtelingen
• Migratie
• Inclusie
• Inclusieve communicatie

voor
• Student-leerkrachten
• Lerarenopleiders
• Educatief personeel

CONTACTGEGEVENS: Majdkhalifeh@gmail.com

WEBSITE/ SOCIALE MEDIA: www.majdkhalifeh.com

OTHER TALK – TEACHING MIGRATION PROJECT

Majd Khalifeh

mailto:Majdkhalifeh@gmail.com
http://www.majdkhalifeh.com/


WIE BEN IK?
Ik ben een ondernemer, DE&I adviseur, keynote spreker en oprichtster van o.a. KinArmat.
Mijn doel is om organisaties en bedrijven te ondersteunen om een peek inclusiever
aanpak te hanteren door hen strategisch advies aan te bieden, anderen te inspireren om
een breder lens op diversiteit te ontwikkelen dankzij mijn keynotes en een meer divers en

inclusief organisatie/bedrijf te worden dankzij verschillende programma's die ik hebt
ontwikkeld.

MIJN EXPERTISE
Het ontwikkelen van 360° lens op diversiteit, tools om divers talent aan te trekken, te ontwikkelen en te behouden.

REGIO
Vlaanderen, Brussel

Spreekt over
• Diversiteit
• Inclusie
• Inclusieve 

communicatie

voor
• Student-leerkrachten
• Lerarenopleiders
• Educatief personeel

CONTACTGEGEVENS: hello@mariamharutyunyan.com

WEBSITE/ SOCIALE MEDIA: www.linkedin.com/in/mariamhrtyan

OTHER TALK – TEACHING MIGRATION PROJECT

Mariam Harutyunyan

mailto:hello@mariamharutyunyan.com
http://www.linkedin.com/in/mariamhrtyan


WIE BEN IK?
Juriste, onderwijskundige en leermeester islam, met 20 jaar ervaring in het onderwijsveld
zowel secundair, hoger en universitair onderwijs en onderzoek, alsook in onderwijsbeleid.

MIJN EXPERTISE
Mijn expertisvelden zijn diversiteit, inclusie, professionalisering van leraren en lerarenopleiders, onderwijs, levensbeschouwing, verbinding en
empathisch leiderschap.

REGIO
Vlaanderen, Brussel

Spreekt over
• Diversiteit
• Inclusie
• Inclusieve & verbindende 

communicatie
• Migratie
• Religie
• Identiteitsontwikkeling

voor
• Student-leerkrachten
• Lerarenopleiders
• Onderwijsprofessionals CONTACTGEGEVENS: naima.lafrarchi@ugent.be

OTHER TALK – TEACHING MIGRATION PROJECT

Naïma Lafrarchi

Photo by KU Leuven

mailto:naima.lafrarchi@ugent.be


WIE BEN IK?
Belg, Vlaming, Marokkaanse, moslima, wereldburger, ondernemer, moeder, humoristisch
met een hoekje af …

MIJN EXPERTISE
Trainer in verbindende communicatie, diversiteit en inclusie, facilitator Deep Democracy. Ruim 20 jaar ervaring in langdurige procesgerichte
groepswerkingen, (individuele) coaching, teamontwikkeling en empowerment en veerkracht verhoging van individuen, teams en organisaties.

REGIO
Regio Brussel-Antwerpen

Spreekt over
• Diversiteit
• Migratie
• Inclusie
• Microagressies
• Inclusieve communicatie
• Interculturaliteit
• Veerkracht verhoging

voor
• Student-leerkrachten
• Lerarenopleiders
• Educatief personeel

CONTACTGEGEVENS: najima.elkasmi@almuruna.be / 0493484648

WEBSITE/ SOCIALE MEDIA: www.almuruna.be

OTHER TALK – TEACHING MIGRATION PROJECT

Najima El Kasmi

mailto:najima.elkasmi@almuruna.be
http://www.almuruna.be/


WIE BEN IK?
I’m a 23-year-old Moroccan-Belgian girl who was born in Belgium and has always had
questions about my identity. This quest led me to study Arabic and Islamic studies at
KULeuven but also obtained a masters in Gender and Diversity from UGent to find a
concrete answer on this burning question.

MIJN EXPERTISE
I mainly talk about the search for an identity as a person with a migration background and how to use your double identity to your fullest
advantage. Next to this I also specialize in the subject of how to make sure everybody is heard and feels part of society. I try to bring these topics
by talking about personal experience but also through concrete cases and subjects.

REGIO
Vlaanderen, Brussel

Spreekt over
• Diversiteit
• Migratie
• Inclusie
• Inclusieve 

communicatie

voor
• Student-leerkrachten

CONTACTGEGEVENS: noura@upop.be / 0488323595 

WEBSITE/ SOCIALE MEDIA: @upop.be (Instagram)

OTHER TALK – TEACHING MIGRATION PROJECT

Noura Ben Lahcen 

mailto:noura@upop.be


WIE BEN IK?
Nozizwe Dube is PhD kandidaat in Internationaal en Europees recht aan Maastricht
University, waar ze onderzoek voert over intersectionele discriminatie in anti-
discriminatierecht. Nozizwe studeerde een Bachelor in de Rechten en een Master in de
Rechten (major in Internationaal en Europees recht, minor in Publiekrecht) aan de KU
Leuven in België. Ze liep stage bij het Belgisch Grondwettelijk Hof en de Verenigde Naties
in New York. Tijdens haar studies was ze coördinator van UNDIVIDED, een
studentenplatform dat rond dekolonisatie, gender, LGBTQ+ studenten en
intersectionaliteit werkte. Ze is ook mede-oprichter van Karibu African Circle Leuven: een
studentenvereniging die een thuis biedt voor Leuvense studenten met Afrikaanse roots.
Ze schreef opiniestukken voor, onder andere, MO* Magazine en Samenleving en Politiek
Magazine. Nozizwe was voorzitter van de Vlaamse Jeudgraad van 2015 tot 2018. Ze is
ook genomineerd als Young European of 2017. Nozizwe is geboren en opgegroeid in
Zimbabwe. Ze is op veertienjarige leeftijd naar België onder gezinshereniging gekomen
om met haar moeder, een vluchteling, herenigd te zijn.

MIJN EXPERTISE
Ik geef lezingen over verschillende thema’s: dekolonisatie, intersectionaliteit, diversiteit, migratie, racisme en inclusie. De lezingen bevatten
inzichten die ik heb opgedaan door mijn studentenactivisme, persoonlijke ervaringen als Zwarte vrouw in België die tevens het proces als
nieuwkomer heeft meegemaakt als tiener. Daarnaast bevatten de lezingen ook mijn expertise als afgestudeerde van Master in de Rechten, en
ondertussen Ph.D. kandidate in Internationaal en Europees recht (met een focus op intersectionele discriminatie). Mijn lezingen kunnen
interactief zijn. Mijn doel is om de individuele ervaringen die ik of mijn naasten hebben meegemaakt te koppelen aan de grotere structurele,
institutionele en systemische vormen van uitsluiting die gemarginaliseerde gemeenschappen en groepen meemaken.

REGIO
Vlaanderen, Brussel

Spreekt over
• Diversiteit
• Racisme
• Inclusie
• Dekolonisatie
• Intersectionaliteit
• Migratie

voor
• Student-leerkrachten
• Lerarenopleiders
• Educatief personeel CONTACTGEGEVENS: nozizwe.bel@gmail.com

WEBSITE/ SOCIALE MEDIA: www.nozizwedube.com

OTHER TALK – TEACHING MIGRATION PROJECT

Nozizwe Dube

Photo by Tessa Delbeke

mailto:nozizwe.bel@gmail.com
http://www.nozizwedube.com/


WIE BEN IK?
Al 20 jaar zet ik me in om van diversiteit een inclusief verhaal te maken. Doorheen de
jaren merkte ik dat werken aan structurele veranderingen belangrijk is maar dat dit pas
impactvol is als we de dynamieken van diversiteit naar inclusie ook meenemen. Wat
gebeurt van zodra we van diversiteit naar inclusie gaan? Deze processen begeleid ik om

ervoor te zorgen dat inclusie ook daadwerkelijk kan 'landen' en ingebed worden binnen
de organisatie maar ook in elke medewerker (mindset). Om dit te realiseren bouw ik op
mijn werkervaring als stafmedewerker, trainer en coach, mijn opleidingen Toegepaste
Psychologie, Sociologie, Interculturele Communicatie en Management.

MIJN EXPERTISE
De activiteit die u bij mij aanvraagt, zal tekens gepersonaliseerd worden aan de leefwereld, eigenheid van de organisatie. Diversiteit en inclusie is
een verhaal dat uniek is voor elkeen, ook naar wat betreft de uitdagingen en de accenten die gelegd moeten worden. Op basis van uw vragen en
noden bepalen we samen de doelstellingen. We verscherpen zodat de impact maximaal is. Onze aanpak is ook een aanpak van co-creatie, we
willen ervoor zorgen dat u na de activiteit verder kunt bouwen en werken. Onze missie is om elke deelnemer de nodige inzichten aan te reiken
waardoor ze voorbij het hokjesdenken durven en kunnen stappen. Ze begrijpen de dynamiek en worden zich bewust of bewuster van de
dynamieken die spelen binnen hun klas, team, organisatie en binnenin zichzelf. Samen met jullie willen we ruimte maken zodat inclusie op een
doordachte en duurzame manier mogelijk is. Hoe? vorming/training, workshops, dialoogtafels, individuele coaching/begeleiding, advies

REGIO
Vlaanderen, Brussel

Spreekt over
• Diversiteit
• Racisme
• Inclusie
• Inclusieve communicatie
• Onbewuste vooroordelen

voor
• Student-leerkrachten
• Lerarenopleiders
• Educatief personeel
• Ondersteunend personeel

CONTACTGEGEVENS: welcome@in-perspective.be / 0479908664

WEBSITE/ SOCIALE MEDIA: www.in-perspective.be

OTHER TALK – TEACHING MIGRATION PROJECT

Rachida Ouchoukout

mailto:welcome@in-perspective.be
http://www.in-perspective.be/


WIE BEN IK?
Ik ben afkomstig uit de Belgische fruitstreek (Haspengouw), die heel sterk is bepaald door
seizoensmigratie. Het was de aanraking met die andere werelden die me op interculturele
uitwisseling naar Guatemala stuurde, waar ik ook zag hoe het is om geboren te worden in
een emigratieland. Tijdens mijn studies geschiedenis aan de KU Leuven en vervolgens

aan Columbia University in New York en de London School of Economics, kon ik die
persoonlijke interesse omzetten in academische expertise. Ik verdedigde in 2021 een
doctoraat over vluchtelingengeschiedenis in de jaren 1970 aan de KU Leuven.

MIJN EXPERTISE
Ik ben migratiehistorica gespecialiseerd in de tweede helft van de twintigste eeuw. Mijn onderzoek focust zowel op vrijwillige als gedwongen
migratie in de Belgische en internationale context. Daarnaast ben ik ook gespecialiseerd in de historische ontwikkeling van het
vluchtelingenbeleid, met bijzondere aandacht voor internationale hervestiging in de jaren 1970.

REGIO
Vlaanderen, Brussel

Spreekt over
• Diversiteit
• Migratie
• Vluchtelingen

voor
• Student-leerkrachten
• Lerarenopleiders
• Educatief personeel

CONTACTGEGEVENS: sara.cosemans@gmail.com / 0496774779

WEBSITE/ SOCIALE MEDIA: https://twitter.com/SaraCoos

OTHER TALK – TEACHING MIGRATION PROJECT

Sara Cosemans

mailto:sara.cosemans@gmail.com
https://twitter.com/SaraCoos


WIE BEN IK?
Stephanie Collingwoode Williams (zij/haar) antropologe, voormalig sociaal werkster,
trainer en diversiteitsconsulente. Ze is een expert in anti-racisme, intersectionaliteit,
klimaatrechtvaardigheid, zwart feminisme, queerness en biracialiteit. Opgegroeid in
Ghana, heeft gestudeerd in Nederland en België, en is daar betrokken geraakt bij

verschillende bewegingen rond klimaatrechtvaardigheid en antiracisme. Ze heeft
deelgenomen aan veel verschillende acties, waaronder tegen de verheerlijking van de
koloniale geschiedenis van België. In de zomer van 2020 was ze actief als woordvoerster
voor BNFBL, die Black Lives Matter marsen organiseerde in Brussel en Antwerpen. Ze
geeft al meer dan 6 jaar vormingen en leid mensen op rond deze thema's, dit gaande van

kleine organisaties, tot multinationals, tot collectieven.

MIJN EXPERTISE
Trainer, vormingen op maat (ervaring met veel verschillende groepen), lezingen geven, spreker, workshops begeleiden

REGIO
Vlaanderen, Brussel

Spreekt over
• Diversiteit
• Racisme
• Inclusie
• Dekolonisatie
• Microagressies

voor
• Student-leerkrachten
• Lerarenopleiders
• Educatief personeel

CONTACTGEGEVENS: stephaniecw9@gmail.com

WEBSITE/ SOCIALE MEDIA: www.linkedin.com/in/stephanie-collingwoode-williams-she-her-806889203/

OTHER TALK – TEACHING MIGRATION PROJECT

Stephanie Collingwoode Williams

mailto:stephaniecw9@gmail.com
http://www.linkedin.com/in/stephanie-collingwoode-williams-she-her-806889203/


WIE BEN IK?
Yasmina Fadli is een hoog aangeschreven transformational leider die met haar energieke
keynotes haar publiek over de hele wereld uitnodigt om te bewegen van een angst-
gebaseerde benadering naar één op vertrouwen. Met meer dan 30 jaar ervaring in het
bedrijfsleven en 15 jaar als hoog aangeschreven empowerment coach is ze waarschijnlijk
de grootste cheerleader die je ooit zult ontmoeten. Gedreven door haar passie om impact
te maken op de wereld heeft Yasmina al duizenden mensen geholpen om groei en
persoonlijk leiderschap te bereiken, zodat elke persoon een invloedrijke impact op de
wereld kan maken. Yasmina is toegewijd aan het creëren van betekenisvolle verbindingen
en heeft een onverzadigbare honger om anderen te helpen hun volledige potentieel te
activeren. Ze helpt haar klanten om hun box te stretchen zodat er meer in kan: meer
authenticiteit, grootser dromen, meer mogelijkheden, meer vertrouwen, meer impact en
bovenal meer fun.

MIJN EXPERTISE
Het resultaat om met Yasmina samen te werken is dat tieners leren hoe vorm te geven aan hun dromen en hun briljante toekomst te creëren, hoe
in hun eigen kracht te gaan staan en zich niet door externe omstandigheden te laten beïnvloeden en hoe uiting te geven aan hun emoties op
een manier die hen vooruit helpt. Yasmina helpt tieners om hun stem te vinden, hun zelfvertrouwen en zelfbeeld te verhogen en duidelijkheid te
krijgen in hun purpose.

REGIO
Vlaanderen, Brussel

Spreekt over
• Inclusie
• Empowerment

voor
• Student-leerkrachten
• Lerarenopleiders
• Educatief personeel
• Tieners

CONTACTGEGEVENS: hello@yasminafadli.com

WEBSITE/ SOCIALE MEDIA: www.yasminafadli.com

OTHER TALK – TEACHING MIGRATION PROJECT

Yasmina Fadli

mailto:hello@yasminafadli.com
http://www.yasminafadli.com/


WIE BEN IK?
Ik ben Business Developer bij Salesforce met enkele jaren ervaring in de HR sector,
waaronder bij Randstad. Voor mijn ervaring bij Salesforce en Randstad was ik zaakvoerder
van een Diversiteit & Inclusie Consultancy waar we organisaties (profit en non-profit)
adviseerden over hun Diversiteit & Inclusie beleid. Ik maakte ook deel uit van een D&I

adviesraad bij Randstad België en leid bepaalde D&I projecten bij Salesforce Benelux.

MIJN EXPERTISE
Diversiteit en Inclusie in de bedrijfswereld, HR(-beleid), (sociaal) ondernemerschap.

REGIO
Vlaanderen

Spreekt over
• Diversiteit
• Inclusie

voor
• Student-leerkrachten
• Lerarenopleiders
• Educatief personeel

CONTACTGEGEVENS: ibrahimi.younnes@hotmail.com / 0489505718

WEBSITE/ SOCIALE MEDIA: https://www.linkedin.com/in/younnesibrahimi/

OTHER TALK – TEACHING MIGRATION PROJECT

Younnes Ibrahimi

mailto:ibrahimi.younnes@hotmail.com
https://www.linkedin.com/in/younnesibrahimi/


WIE BEN IK?
Mijn naam is Zana en ik ben 24 jaar oud. Ik ben Koerdisch-Syrisch en ik woon in Brussel.
Momenteel studeer ik organisatie en management met specialisatie in business en talen
aan de Co-Hogeschool Odisee. Ik ben Activist. Egalitarian. Feminist. In 2017-2018 heb ik
gewerkt voor SOS Kinderdorpen Hongarije in het vluchtelingenprogramma. Ik was
interculturele bemiddelaar voor niet-begeleide minderjarigen. In 2019 begon ik als
vrijwilliger voor Vluchtelingenwerk Vlaanderen/Startpunt en gaf ik informatie aan
asielzoekers in 6 talen over de asielprocedure en hun rechten in België. Later in 2020
werd ik een van de bestuursleden voor Women Refugee Route en in hetzelfde jaar heb ik
stage gelopen voor het campagneteam van Amnesty International Vlaanderen. Tot slot
vertel ik sinds 2020 actief verhalen over migratie voor Change/JRS en School Zonder
Racisme (SzR).

MIJN EXPERTISE
Ik ben erg sterk in het geven van presentaties of meer specifiek in het presenteren van een onderwerp waar ik gepassioneerd over ben. Ik
probeer altijd objectief en professioneel te zijn tijdens mijn activiteiten terwijl ik de volgende onderwerpen in gedachten houd: migratie, racisme,
seksisme, feminisme, gelijkheid, ook al heeft het een persoonlijke band. Ik pas mijn activiteiten altijd aan aan leeftijd, achtergrond van het
publiek, plaats en timing van de activiteit. Alleen theorie is nooit interessant en nooit genoeg, daarom voeg ik altijd persoonlijke voorbeelden en
ervaringen toe tijdens de activiteit.

REGIO
Vlaanderen, Brussel

Spreekt over
• Diversiteit
• Racisme
• Migratie

voor
• Student-leerkrachten
• Lerarenopleiders
• Educatief personeel

CONTACTGEGEVENS: znhnf98@gmail.com

OTHER TALK – TEACHING MIGRATION PROJECT

Zana Hanafi

mailto:znhnf98@gmail.com


WIE BEN IK?
Ik heb oosterse talen en culturen gestudeerd aan de UGent, geaggregeerde in het
onderwijs (UGent), postgraduaat diversiteitsmanagent (KUL), postgraduaat sociale
bemiddeling (KUL) (erkend bemiddelaar) en gediplomeerde coach. Ik heb jarenlange
ervaring als diversiteitscoördinator bij Stad Gent, als diversiteitsmanager en sociaal

bemiddelaar bij het Stedelijk onderwijs Antwerpen en als freelancer voor verschillende
opdrachtgevers. Deze jarenlange ervaring -meer dan twintig jaar- heeft mij verrijkt met
zeer diverse opdrachten en rollen (leidinggevende, procesbegeleider,
beleidsmedewerker, adviseur, bemiddelaar, projectleider,…). Dit alles kan ik gretig
inzetten bij elke nieuwe vraag die mijn pad kruist.

MIJN EXPERTISE
Verbindend schoolklimaat, -beleidsvoerend vermogen versterken rond diversiteit, pestbeleid, verbindend schoolklimaat, inclusief beleid,-
conflicthantering,- conflictcoaching,-competentie ontwikkeling rond diversiteit (interculturaliteit, superdiversiteit, inclusief leiderschap),-
herstelgesprekken faciliteren, - bemiddelen bij teamconflicten.

REGIO
Vlaanderen, Brussel

Spreekt over
• Diversiteit
• Inclusie

voor
• Student-leerkrachten
• Lerarenopleiders
• Educatief personeel

CONTACTGEGEVENS: zouhra.naeme@gmail.com / 0499990327

OTHER TALK – TEACHING MIGRATION PROJECT

Zouhra Naeme

mailto:zouhra.naeme@gmail.com


ONTBREEKT JOUW STEM HIER NOG?

Laat het ons weten! Klik op de onderstaande knop en vul het bijhorende formulier in om
opgenomen te worden in deze databank van gastsprekers.

FORMULIER

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LSaIFfsjtEO9brzknI5hhpSe5fPfDMVAh8wwN8jQXY1UMDZFR0xYUk9BWkY5WTE3WEJKQUJVOFIwUy4u

