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  VISIETEKST - SEKSUELE DIVERSITEIT BIJ TUMULT  
 

Tumult stimuleert talent voor samen leven bij kinderen en jongeren. We bieden een plaats waar jongeren 
elkaar over grenzen en verschillen heen kunnen ontmoeten. Dat levert een straffe en diverse mix op van 
jongeren met een vluchtverhaal, jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie en jongeren uit de 
middenklasse. Bij Tumult kunnen zij zowel de rol van deelnemer als van begeleider opnemen. 

 
Elke jongere binnen onze organisatie wordt geconfronteerd met de zoektocht naar zichzelf: wie ben ik en 
wie wil ik zijn? Tumult gelooft in een meervoudige identiteit: elke jongere bestaat uit meer dan één aspect. 
Het is niet enkel een jongere met een vluchtverhaal of een holebi-jongere, maar bv. ook een jongere met 
een hart voor jeugdwerk of een wetenschapper in hart en nieren. Het welbevinden van kinderen en 
jongeren, zowel emotioneel als seksueel, wordt beïnvloed door de interactie met de omgeving. Om voluit 
jezelf te kunnen zijn, is het belangrijk en noodzakelijk dat je omgeving positief reageert op al die deeltjes 
van je identiteit, ook als het gaat over je seksuele identiteit. 

 

Het respecteren van seksuele diversiteit is echter niet voor 
iedereen vanzelfsprekend. Hoe je hier tegenover staat, is 
afhankelijk van je referentiekader (zie kader). In sommige culturen 
is seksuele diversiteit meer bespreekbaar dan in andere. 
Heteronormativiteit - waarbij mensen geacht worden te voldoen 
aan het heteroseksueel ideaalbeeld - is op heel wat plaatsen in de 
wereld nog steeds de sociale norm. Dat brengt vaak strengere 
verwachtingen met zich mee over wie je moet zijn, maar 
bijvoorbeeld ook over de rolverdeling tussen man en vrouw. 
Iemands referentiekader kan dus zorgen voor een beperkende 
visie op wat normaal is in een relatie en kan soms zelfs leiden tot 
geweld omwille van seksuele voorkeur. 

 
Een gebrek aan respect voor elkaars identiteit aanvaarden we 
binnen Tumult niet. We willen als jeugdwerkorganisatie een plek 
zijn waar iedereen zichzelf kan en mag zijn. Wederzijds respect is 
daarbij noodzakelijk. Daarom gaan we met dit thema en met onze 
kinderen en jongeren aan de slag! 

 

Waar droomt Tumult van? 

Tumult wil een plek bieden: 
 

• waar iedereen zijn/haar/x identiteit ten volle kan ontwikkelen. 

• waar jongeren hun emoties kunnen en durven tonen. 

• waar jongeren elkaar laten bijleren over verschillende thematieken. 

• waar jongeren constructief reageren op holebi- en transhaat (en bij uitbreiding elke vorm van 
discriminatie). 

• waar jongeren positief staan tegenover seksuele diversiteit (en bij uitbreiding elke vorm van 

diversiteit). 

Referentiekader verwijst naar de combinatie 
van persoonlijke waarden, standpunten, 
sociale normen en ervaringen die mee bepalen 
hoe jij naar iets kijkt, hoe jij ergens over denkt 
en hoe jij je ergens bij voelt. Je referentiekader 
kan bepaald worden door je gezinssituatie, 
door de plek waar je opgegroeid bent, door 
negatieve of positieve ervaringen in je leven 
en nog heel wat andere zaken. Vaak zijn we 
ons niet bewust van ons eigen referentiekader. 
We beschouwen het als “het normale”, als “zo 
is het toch gewoon”. Botsingen of conflicten 
ontstaan vaak waar “het normale” van de ene 
niet overeenkomt met “het normale” van de  
ander of wanneer het ‘normale’ van de ander 
als een bedreiging aanvoelt voor het eigen 
‘normale’, leven of structuur. 
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Tumult gelooft in …. 

De kracht van diversiteit 
 

Diversiteit doet ons leren van elkaar, verbreedt ons perspectief en geeft de kans om ons te ontwikkelen en 

te groeien. Tumult wil daarom ook ruimte geven aan verschillende, soms zelfs tegengestelde, meningen en 

visies. Dat kan enkel wanneer er ook respect en begrip is voor elkaar. Zo krijgen jongeren de ruimte om 

zichzelf ten volle, in alle aspecten van hun identiteit, te ontwikkelen. 
 

Wanneer botsende meningen leiden tot conflict hoeft dat niet noodzakelijk negatief te zijn. Wanneer dat 

conflict constructief wordt aangepakt, biedt het een kans om meer inzicht te krijgen in elkaars visies, 

meningen en referentiekaders. Net dan kunnen verschillen verrijkend zijn.  Belangrijk is dan om op zoek te 

gaan naar verbinding als gelijkwaardige gesprekspartners.   

 
De kracht van dialoog 

 
Om respect voor elkaar te realiseren, moedigen we jongeren bij Tumult, of ze nu de rol van deelnemer of 

begeleider opnemen, aan om in dialoog te gaan over seksuele diversiteit. Dat is noodzakelijk wanneer er 

zich een conflict voordoet, maar ook preventief biedt dit een meerwaarde. Een open houding en de wil om 

actief naar elkaar te luisteren zijn hierbij noodzakelijk. 
 

Door in dialoog te gaan, verruim je niet enkel je kennis over seksuele diversiteit, maar ook je kennis en 

inzicht in elkaars referentiekader. Zo versterken we het talent voor samen leven van jongeren. 
 

De kracht van een veilige omgeving 
 

We willen bij Tumult een veilige omgeving bieden voor iedereen. Of het nu gaat om een jongere met een 

vluchtverhaal, een witte middenklassevrouw of een holebi-jongere. Want enkel als jongeren zich veilig 

voelen, hebben ze de kans om zichzelf te zijn, om fouten te maken en hieruit te leren, om zichzelf verder te 

ontwikkelen en te groeien. Tumult hecht veel belang aan die veilige omgeving vol kansen en mogelijkheden. 
 

De kracht van oplossingen 
 

We engageren ons om op een consequente en professionele manier op te treden rond deze thematiek. We 

willen we ons daarbij niet enkel fixeren op de problemen, maar vooral samen op zoek gaan naar 

oplossingen. 
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VAN VISIETEKST NAAR PRAKTIJK  
 

Seksuele diversiteit is een realiteit in onze samenleving. Ook binnen Tumult komen we seksuele 
diversiteit tegen en zijn we blij dat de diversiteit in onze samenleving steeds meer weerspiegeld 
wordt in onze werking. Toch merken we dat er niet altijd positief wordt omgegaan met die seksuele 
diversiteit. Daar willen we iets aan doen. Met het uitschrijven van deze visie zetten we hierin een 
eerste stap. We nemen een duidelijk standpunt in en tonen dat geen enkele vorm van holebi- of 
transhaat een plaats kan hebben binnen onze organisatie. 

 
Deze visietekst werd uitgewerkt met input van een groep vrijwilligers. Om ervoor te zorgen dat hij 
ook verder doorsijpelt naar alle vrijwilliger binnen de organisatie, maken we deze visietekst (aan 
de hand van een filmpje) bekend bij de vrijwilligers die de leiding van vrijwilligersploegen op zich 
nemen: hoofdanimatoren, instructoren, werkgroep internationaal, … 

 
Daarnaast zetten we verdere initiatieven op om het bewustzijn hierover te vergroten. Voor werkjaar 
2021-2021 vroegen we een subsidie aan voor een project in samenwering met Wel Jong Niet Hetero. 
Maar ook los van subsidies wil Tumult hiermee aan de slag, o.a. binnen Project X. 
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