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Met de campagne ‘Er is wel geld’ gaan we informeren en sensibiliseren via artikels, filmpjes
en flyers. We gaan onze stem laten horen tijdens vele actiemomenten. Maar dat is niet alles.
We willen vooral ook heel veel mensen uitnodigen tot concreet handelen. Hoe kunnen we
lokaal een brede groep mensen in gesprek gaan over het campagnethema? Hoe bereiken
we ook hen die het meest uitgesloten worden? Hoe zetten we mensen aan het denken over
de alternatieven voor het huidige systeem dat de ongelijkheid vergroot? Hoe kunnen we
mensen mobiliseren om samen in actie te komen?
We zijn ervan overtuigd dat het hiervoor belangrijk is de link te leggen met de noden die
mensen dag na dag ervaren. Van een dak boven het hoofd, gezonde lucht, de nodige zorg,
ademruimte, tot toegang tot werk. Zoals ook gebeurde via getuigenissen in de
Mensenmeetings. Als start van de workshop vertelden Geertje en Hugo daarom over de
ervaring met de Mensenmeetings. Joke lichtte toe hoe binnen het Door to Door project met
mensen één-op-één of in kleine groep in dialoog gegaan wordt over een meer rechtvaardige
en inclusieve maatschappij. Met de inspiratie van deze concrete voorbeelden gingen we aan
de slag.
De Mensenmeetings in 2019
In het najaar van 2019 organiseerden we met Hart boven Hard Mensenmeetings, in onder
meer Gent, Turnhout, Antwerpen en Brussel. De aanleiding was het besparingsbeleid. De
bedoeling was om niet met sprekers te werken die uiteenzettingen komen geven, wel met
getuigenissen over hoe besparingen werden ervaren. Om zo dicht mogelijk aan te sluiten bij
de impact op de realiteit van de mensen en dit te delen met elkaar. Mensen die elkaar
ontmoeten in de tegenstroom, dat is een ‘Mensenmeeting’. Er waren bv. getuigenissen van
jongeren die opkomen voor een klimaatbeleid, een moeder met twee kinderen met beperking
die kwam getuigen over de impact van dat besparingsbeleid op haar, haar gezin en haar
kinderen, een kunstenaar over de impact van de besparingen in de cultuursector, ...

Leer- en aandachtspunten uit de praktijk
● Getuigen vanuit ervaring is een adequaat middel om mensen te raken, te betrekken bij
de problematiek en van daaruit het gesprek op te starten en te mobiliseren.
● Positief effect van het organiseren van meerdere Mensenmeetings in dezelfde periode:
meer impact en duidelijk signaal: HBH zoekt naar een brede bewegingsuitbouw voor
tegenstroom en wil een antwoord bieden.
● Het is belangrijk kort op de bal te spelen en snel te mobiliseren. Daarom is het belangrijk
dat de kern sterk genoeg wordt uitgebouwd (5 à 10) mensen, uit het brede middenveld,
die op hun beurt mensen kunnen aanspreken .
● Als je werkt met getuigenissen goed voorbereiden: welke getuigenissen? Hoe zo goed
mogelijk de impact van de besparingsmaatregelen laten aanvoelen? Nagaan: op wie
richten we ons?
● Vanuit die getuigenissen en de beleving ervan komen tot: we moeten er iets aan doen,
dit kan niet! In een tweede bijeenkomst werd dan verder nagedacht wat er kon
gebeuren.
● Zoeken naar een aangename vorm bv. getuigenissen afwisselen met muziek. Dit sluit
ook aan bij het thema, de impact op de cultuursector en wat dat in de praktijk betekent
voor mensen die in de sector werken.
● Een dergelijk evenement kan dynamiek geven aan de Hart boven Hard groep. In functie
daarvan is het belangrijk ruimte te voorzien om mensen met elkaar te laten praten. Bv.
bar voorzien.
● Een tweede moment om hierop door te gaan, mag niet te lang na het eerste moment.
‘Hoe vanuit verontwaardiging naar actie overgaan? Daarom: ‘kom volgende week terug
en breng nog volk mee.’
● Afweging te maken of je voor brede thematiek of beperkte focus gaat. Als je breed gaat
en mensen uit verschillende sectoren laat getuigen, over verschillende domeinen (bv.
wonen, zorg, ecologie, armoede, …) dan werk je verbindend en kan je brede groep
aanspreken. Het is dan echter moeilijker om tot concrete acties te komen. Perk je de
thematiek in, dan is het waarschijnlijk makkelijker om tot voorstellen en acties te
besluiten.
● Blijf niet hangen bij een brainstorm over wat er allemaal mogelijk is, maar kom tot
concretere besluiten en afspraken. Pas daarom op met te veel werkgroepjes, dan dijen
de voorstellen nog meer uit. Bedenk ook op voorhand in je stuurgroep rond welke
thema’s er voorstellen naar boven zullen komen en zorg dat je per thema een trekker
hebt. Eerder ‘vernauwen’ dan van verbreden. Goed voorbereiden is essentieel:
○
○
○
○
○

probeer op voorhand te bedenken welke aspecten er aan bod gaan komen.
hoe gaan we onze groepen maken?
hoe gaan we wat uit de groepen komt versterken?
hoe concretiseren?
hoe gaan we wat spontaan naar boven komt in structuren gieten?

De lokale groep verbreden en versterken
● Wil je de lokale groep uitbouwen, dan is het belangrijk de betrokkenen vast te houden na
de meeting.
● Let op dat de groep divers genoeg is/wordt: betrek niet enkel professionelen, maar ook
burgers die in hun dagdagelijks leven met een probleem te maken krijgen.
● Betrek niet enkel denkers, maar ook doeners. Een tip is om mensen bij de stuurgroep te
betrekken door ze verantwoordelijk te maken voor een deelaspect of een specifieke
activiteit.
● Goed vertrekpunt kan zijn: als er in een lokale groep iets leeft daar mee op inpikken en
zo verruimen. Mee aan trekken. Samen voorbereiden en laten inbrengen tijdens
vergadering of laten leiden van de vergadering. Inpikken op actualiteit en daar de
middenveldorganisaties bij betrekken. Mensenmeetings dienen juist om met mensen
(van het middenveld) te spreken. Iemand is gewoon blij als hij zijn verhaal kan doen. Dat
laten doen en dan zien of we daaraan iets kunnen doen.
● Naast deze stappen naar verbreding ook telkens de vraag stellen: hoe doeltreffender
worden? Doorheen activiteiten: hoe van directe solidariteit naar een meer structurele
solidariteit komen? Mensen én organisaties aanspreken. Stap voor stap werken. Meer
eisend naar de politiek worden. Minder vrijblijvend. Afspreken vooraf. Hoe op
voortbouwen?
● Bv. Antwerpen Noord. Hoe en met wie daarrond samenwerken in functie van het
activeren van een werkgroep? Met Samenlevingsopbouw? … Via artistieke werking met
asielcentra, uitkomen op het thema van wonen? Steun van de schepen van cultuur. …
Door to Door project: in gesprek gaan met andersdenkenden
Door to Door (DtD) is een samenwerking van kunstenaarsplatform State of the Arts en HBH.
Door to Door wil een kader bieden voor één-op-één-gesprekken tussen mensen die elkaar
niet kennen en van elkaar verschillen. Onderwerp van gesprek is de toekomst van ons
samenleven in een maatschappij die steeds meer lijkt te polariseren.
De DtD groep ondersteunde al verschillende lokale projecten, in Kortrijk, Tongeren, Ninove,
Dilbeek en binnenkort in Antwerpen. Het project start met een workshop met de lokale
deelnemers rond gespreksmethodes; dan gaat men samen met hen in gesprek met een
ruimere groep mensen, op straat, deur aan deur of op afspraak. Tot slot is er een
terugkommoment om samen met andere burgers door te praten over de thema’s die geoogst
werden tijdens de straatgesprekken. Bv. Hoe samenleven met mensen die anders zijn?
Er is een waaier aan artistieke tools om de gesprekken te starten, bv. werken met foto’s;
werken met quotes rond bepaalde thema’s; rondlopen met een bord met een vraag; of een
lege gele vlag op de Vlaamse feestdag die men zelf vorm mag geven. Die gesprekken
worden voorbereid in een workshop: waar wil je naartoe met zo’n gesprek, hoe blijf je in
dialoog en beland je niet in dovemansgesprek?

Er komen telkens interessante thema’s bovendrijven en het project zet lokaal zaken in
beweging. Goed als enthousiasmerende input. Interessant om aandachtspunten te zien bij
hoe er gewerkt wordt. Wat geleerd wordt in het project over hoe je in gesprek kan gaan, kan
breder ingezet worden. Na afloop van het project zal alles ook beschikbaar worden gemaakt,
bv. via een website.
●
●
●

Meer info vind je op de HbH site.
Wie wil proeven van dit project kan deelnemen in Antwerpen, hier vind je de oproep
om mee te doen.
In november is er ook een DtD project gepland in Brussel, in samenwerking met
onder meer de lokale HbH groep.

