
kerncompetenties
nadia babazia

red star line museum

Sociaal-cultureel werkers zijn ‘omni’, 
‘multi’ en ‘flexi’: van veel markten  
thuis en breed inzetbaar. Hun 
werkveld is de samenleving, hun 
grondstof zijn mensen, hun doel: 
samen met anderen bijdragen aan een 
democratische, solidaire, inclusieve 
en duurzame toekomst voor ons al-
lemaal. Om dit brede functieprofiel 
waar te maken, zetten ze specifieke 
kerncompetenties in. Die maken de 
sociaal-cultureel werkers tot wat ze 
zijn: changemakers van micro- tot 
macroniveau in een context vol uit-
dagingen. 
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De basisuitrusting van sociaal-cultureel 
werkers voor een wereld in verandering 

sociaal-culturele contexten lezen en verbeelden 

Toen Nadia Babazia 10 jaar geleden solliciteerde voor het project ‘managers van diversiteit’ bij het 
Red Star Line Museum, was het museum nog niet ingericht. Nadia vond het gebouw op het – toen 
nog bouwvallige – eilandje zelfs niet. Het werkveld en de toekomst lagen nog open, maar van bij 
de start zette het museum in op de kracht van migratieverhalen als bindmiddel voor een superdi-
verse gemeenschap. Dat vormde van bij de aanvang een belangrijke drive voor het uitwerken van 
de publiekswerking van het museum. Samen met collega’s en in haar functie als publiekswerker 
vooral ook samen met een heel divers publiek, droeg Nadia bij aan de ontwikkeling van een he-
dendaags perspectief op migratie in Antwerpen en daarbuiten. 

Daartoe zocht en zoekt Nadia inspiratie in de vele verhalen van Antwerpenaren met een recente 
migratieachtergrond. Niet vanop haar bureau, maar op publieke plaatsen waar veel verschillende 
mensen komen. Bij het zoeken naar verhalen ontbreekt het Nadia niet aan verbeeldingskracht. 
Zo trok ze in de begindagen rond met haar ‘verhalenbusje’ om mensen en hun verhalen letterlijk 
op te pikken. Ondertussen spelen het museum en de verhalen van migranten die komen en gaan 
een prominente rol in de stad. En op de achtergrond nemen nieuwe, jonge talenten van cultureel 
diverse afkomst meer en meer maatschappelijke sleutelposities in. Vandaag zijn steeds meer 
opiniemakers, gemeenschapsvormers, kunstenaars, sociaal ondernemers en anderen met een mi-
gratieachtergrond actief in de publieke sfeer. Hun betrokkenheid bij het museum is cruciaal bij het 
realiseren van de doelen en toekomstbeeld van het museum. 

Nadia is er zich heel goed van bewust dat ze met haar migratieverhalen aan de slag gaat in een 
actuele maatschappelijke context die niet altijd evident is. “We leven en werken in een context 
van polarisering. Het is niet altijd even gemakkelijk om zonder al te veel belemmeringen een mu-
seum uit te bouwen dat ook plaats geeft aan actuele migratieverhalen. Mijn collega’s en ikzelf een 
bredere context mee en brengen zo meer nuance in het debat.” Tegen die maatschappelijke context 
bouwen de individuele hedendaagse verhalen die Nadia verzamelt en de diverse samenwerkingen 
die ze hiervoor aangaat het museum uit tot een betekenisvolle plek voor mensen met en zonder 
een migratieachtergrond. Vanuit genuanceerde verhalen wint het museum aan vertrouwen als 
een plek waar ze betekenis, inspiratie en troost kunnen vinden. Een plek waar Antwerpenaren van 
diverse pluimage even kunnen thuiskomen en hun eigen verhaal kunnen situeren in relatie tot 
vele andere verhalen én tot wetenschappelijke kennis over migratie. 


