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MAKELAARS IN VERANDERING 

Verandering komt niet vanzelf. Voor de grote uitdagingen waar we allemaal samen voor staan 
– klimaatverandering, ongelijkheid, migratie, vrede & veiligheid – liggen de oplossingen die 
iedereen de kans moeten geven om veilig en waardig te leven zonder de planeet te plunderen, 
er niet met één vingerknip. 

Het vergt jaren, decennia van masseren, argumenteren, sleuren en schreeuwen van vele 
duizenden organisaties en activisten, overal ter wereld, die blijven hameren op dezelfde 
boodschap. Organisaties hier en in onze partnerlanden die burgers informeren en 
meetrekken in de strijd, die politici beïnvloeden en inspireren met alternatieven voor 
business as usual.

Dit politieke werk is relevanter en urgenter dan ooit en organisaties zijn zoekende naar 
de strategieën en de tactieken die het meeste resultaat opleveren, binnen de context 
waarin ze moeten opereren. Een context die niet in alle landen evenveel ruimte laat 
aan middenveldspelers om te contesteren. Integendeel, in steeds meer landen draaien 
overheden de civiele samenleving de duimschroeven aan.

Met deze gids willen ngo-federatie en 11.11.11, organisaties voor internationale 
ontwikkeling inspireren. Wat dit niet is: een handleiding met een stap-na-stap-plan voor 
hun politieke rol of een exhaustieve analyse van elk mogelijk aspect ervan. Deze gids wil 
organisaties prikkelen en goesting geven om de strijd gebetener dan ooit te voeren.

We zetten daarbij de schijnwerpers zowel op beproefde methodes van beïnvloeding als 
op vormen die meer eigen zijn aan dit tijdsgewricht, met zijn snelle maatschappelijke 
verschuivingen en technologische mogelijkheden. Het is duidelijk dat politiek werk zich 
op veel verschillende manieren kan uiten. Methodes die elkaar aanvullen, zowel binnen 
organisaties als tussen organisaties die streven naar dezelfde veranderingen.

Ja, deze gids focust op beleidsbeïnvloeding in België. Maar organisaties voeden hun 
politieke werk hier te allen tijde met hun internationale werking en de expertise uit hun 
partnerlanden. Campagnes die ze hier voeren worden geïnitieerd door partnerorganisaties, 
die hun kennis en ervaring binnenbrengen in het lobbywerk hier. Het zijn nu eenmaal 
dezelfde thema’s en uitdagingen die ons wereldwijd met elkaar verbinden. Veel 
lobbystrategieën zijn ook herkenbaar voor middenveldorganisaties wereldwijd. Het is een 
kwestie van die aan te passen naar de context.

VOORAF
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MAKELAARS IN VERANDERING 

DE INZET:  
EEN BETERE SAMENLEVING
MIDDENVELDORGANISATIES: AANJAGERS VAN VERANDERING 
Middenveldorganisaties zijn niet alleen makelaars in gezelligheid of leveranciers van 
diensten. Ze hebben ook een politieke rol: maatschappelijke problemen op de agenda 
zetten, alternatieven voorstellen, rechten afdwingen. Ze kijken met een eigen bril naar de 
samenleving en durven buiten netjes uitgetekende instellingen, wetten en regels te denken. 
Ze sensibiliseren en mobiliseren burgers, ontwikkelen zelf (alternatieve) praktijken of 
bedienen zich van directe politieke actie om verandering te bewerkstelligen. 

POLITIEK(E): MEER DAN EEN LETTER VERSCHIL 
Deze politieke rol van het middenveld is onmisbaar voor een samenleving. Samenlevingen 
zijn nu eenmaal nooit af. Er is altijd een betere versie mogelijk dan wat we nu hebben. Hoe 
je die samenleving dan wel organiseert, daarover verschillen we van mening. ‘Het politieke’ is 
het organiseren en uitvechten van dat meningsverschil. En dat is niet louter een speelterrein 
voor ‘de politiek’ – politici, parlementen en partijen.

SPOKEN VAN HET VERLEDEN
‘Politiek’ en ‘middenveld’: dan duikt al snel het oude spook van de verzuiling op, van een 
mensenleven van de wieg tot in de kist geleefd binnen één ideeënkader. Politisering van 
het middenveld, dat ruikt naar sigaren in achterkamertjes, naar partijpolitieke sturing. 
Depolitisering is al even problematisch: dat roept het beeld op van een middenveld dat zich 
door subsidies en sponsoring in slaap laat wiegen. Niets is minder waar.

DRUK OP DE KETEL
Al voelen wel meer middenveldorganisaties dat politieke impact minder evident is geworden. 
Zorgvuldig opgestelde memoranda belanden in diepe laden en ook met lobbygesprekken 
en adviesraden springen ze minder ver. Sommige partijen prediken het primaat van de 
politiek en hebben lak aan ‘activistische’ ngo’s, aan ‘subsidieslurpers’ die kritiek spuien. Zij 
verwachten dat het middenveld hun beleid zonder veel omwegen en liefst in stilte uitvoert. 
Mede onder druk van burgerinitiatieven en andere bewegingen wordt het middenveld 
daardoor gedwongen om de strategieën en tactieken die het gebruikt om verandering te 
realiseren, te herbekijken, bij te stellen en heruit te vinden.

Middenveldorganisaties zetten nog 
steeds sterk in op verandering. Alleen 
doen ze dat nu op andere manieren.
STIJN OOSTERLYNCK UNIVERSITEIT ANTWERPEN
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MAKELAARS IN VERANDERING 

DE STRATEGIE:  
MANIEREN OM AAN POLITIEK TE DOEN
De meeste middenveldorganisaties beperken zich niet tot één strategie om aan politiek te doen. 
Ze kiezen er één uit naargelang de context of het moment, of ze combineren er enkele zodat 
ze elkaar versterken. Sommige strategieën gaan al een hele tijd mee, andere zijn eigen aan dit 
tijdsgewricht, met zijn snelle maatschappelijke verschuivingen en technologische mogelijkheden. 
Sommige zoeken de insiderbaan op en proberen via kabinetten of parlementsleden hun agenda 
te pushen of via adviesraden consensus zoeken. Andere thema’s of momenten vragen om een 
outsiderstrategie die de confrontatie opzoekt met de gevestigde orde en verandering nastreeft op 
een publieke manier. 

1. DELIBERATIE� 
�����

Aan de hand van een publieke dialoog, op 
basis van rationele argumenten, vindt een 
representatieve groep burgers een consensus  
over hoe (een aspect van) de samenleving  
te organiseren. 

RATIONEEL 
De initiatiefnemers – een middenveldorganisatie, een gemeente, … – brengen een groep 
burgers samen die een afspiegeling is van de samenleving. Deze groep overlegt op basis van 
alle beschikbare informatie, van alle kanten, en komt via rationele overwegingen tot keuzes 
voor iedereen. Het idee is dat door de voortdurende botsing van argumenten vanzelf de 
beste ideeën bovendrijven. Door de nadruk te leggen op de ratio geven deze fora wel één 
troef uit handen: de mobiliserende kracht van collectieve emoties zoals verontwaardiging. 
Dat tekort kunnen ze in de communicatie goedmaken. Deze fora leveren beleidsvoorstellen 
op die kunnen claimen gedragen te zijn.
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MAKELAARS IN VERANDERING 

DE STRATEGIE:  
MANIEREN OM AAN POLITIEK TE DOEN

MACHTSVRIJ
Deelnemers laten hun maatschappelijke positie, jobtitel of andere kenmerken die de 
onuitgesproken hiërarchie tussen mensen bepalen, aan de deur. Machtsverhoudingen worden 
opgeschort. De dialoog vindt plaats in een machtsvrije ruimte, waar de stem van iedere 
deelnemer even zwaar weegt en iedereen evenveel spreektijd krijgt. Maar ongelijkheden 
uitwissen is niet evident. Het vergt een stevig proces en goede moderatoren om te verhinderen 
dat welbespraakte mensen toch het laken naar zich toe trekken of dat mensen die de taal niet 
goed beheersen, te weinig aan de bak komen.

OPENBAAR
De ruimte waar de dialoog plaatsvindt, is publiek – alle burgers kunnen meevolgen hoe de 
groep tot beslissingen komt. 

Ongelijkheden uitwissen is niet evident. 
Het vergt een stevig proces en goede 
moderatoren om te vermijden dat 
welbespraakte mensen het laken naar 
zich toe trekken.

POLITIEKE ROL: VOORHOEDE OF ACHTERHOEDE
▪ Verlies het DNA van de organisatie niet uit het oog: gaat ze het conflict aan om 

haar missie te realiseren of werkt ze liever in de eerste plaats consensusgericht? 
▪ Hoe belangrijk is de politieke rol voor de organisatie? Hoe verhoudt die zich 

tot dienstverlening en gemeenschapsvorming? Versterken ze elkaar (voedt 
bijvoorbeeld de dienstverlening de politieke rol?) of doorkruisen ze elkaar?

▪ Hoe legitiem is de politieke rol van de organisatie? Voor wie spreekt ze? 
Wil ze alleen voor de achterban spreken en doet ze dat ook? Wil ze ruimer 
belanghebbenden aanspreken?

▪ Welke verandering streeft ze na? Een verandering van het discours (termino-
logie, retoriek, framing)? In het beleid? In procedures en instellingen? In het 
gedrag van individuen of organisaties? 

DE PRAKTIJK
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ROMÉO MATSAS | PLAN INTERNATIONAL

“Wat schiet je op met  
een aparte noordwerking?”
Centraal in de campagnes waarmee Plan International politiek wil wegen, staat de nieuwe 
360 graden-aanpak. “We pakken dezelfde thematiek aan vanuit verschillende richtingen, 
bekijken hem door verschillende lenzen en gaan daarbij meer voor influencing van beslissers, 
dan voor traditionele advocacy”.

Drie principes stutten deze aanpak. Een: er is steeds een verband tussen het politiek werk 
waarvoor gemobiliseerd wordt enerzijds en de programma’s van Plan International anderzijds. 
De influencing is daardoor niet alleen evidence-based maar ook experience-led, op basis van 
de lessen uit de programma’s en deskresearch. 

Twee: jongeren worden betrokken, ondersteund en versterkt. “Zo zijn de jongeren van ons 
project over straatintimidatie met eigen aanbevelingen naar het Brussels Parlement getrokken. 
Niet zomaar om daar ook iets te zeggen, maar als experten in hun eigen recht, met hun 
aanbevelingen. Het Brussels Parlement heeft daar overigens een resolutie over goedgekeurd.”

Drie: Plan International zet in op dezelfde thema’s in België als in de partnerlanden. “We 
stemmen onze ‘noordwerking’ af op de realiteit van onze werking in partnerlanden. Wat schoten 
we anders op? We streven ernaar om onze werking universeel te maken, in verschillende 
landen tegelijk op verschillende niveaus, met thema’s die jongeren hier even hard raken als 
jongeren elders.” 

“Thema’s als participatie van meisjes in het onderwijs of straatintimidatie spelen we ook geo-
grafisch 360 graden uit. Campagnes en campagne-instrumenten gaan dus niet in één richting 
maar worden ook geïnitieerd in partnerlanden. Voor het project over straatintimidatie kregen 
jongeren hier advies van een Vietnamese activiste tegen seksueel geweld, en voor een project 
over straatverlichting steunden Brusselse jongeren jongeren in Oeganda.”

Plan International waakt er zo over om niet in de white saviour-val te trappen, het idee dat 
alleen het Westen leverancier is van goede voorbeelden. “We vragen ons steeds af hoe we 
samen de schouders kunnen zetten onder thema’s die jongeren hier en daar raken en hoe we 
van elkaar kunnen leren.” 

De campagne Safer Cities die seksuele straatintimidatie bestrijdt, combineert deze drie 
principes. “Een universeel thema, waar jongeren overal mee te maken krijgen. We zijn 
vertrokken van onlinemeldingen over het probleem. In België en in de partnerlanden hebben 
groepen jongeren over het thema van gedachten gewisseld en aanbevelingen gedaan aan 
parlementen of initiatieven genomen, terwijl we jongeren ook ondersteunden om zelf in hun 
eigen leven na te denken over het thema.”
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2. LEEFSTIJLPOLITIEK  
Practice what you preach. Anders gezegd: 
organisaties tonen dat andere politieke keuzes 
mogelijk zijn door het gewoon zelf te doen. 

WALK THE TALK 
Verandering levert onvermijdelijk koudwatervrees op. Tonen dat het lukt door het zelf te 
doen kan bezorgdheden wegnemen. Met leefstijlpolitiek past een organisatie zelf toe waar 
het anderen van probeert te overtuigen. Wat je eet, hoe je je verplaatst, de manier waarop 
je je werk organiseert: dit zijn dan niet langer louter persoonlijke keuzes, maar politieke 
keuzes waarmee je als individuele burger en als organisatie toont hoe het anders kan.

ERVARINGSDESKUNDIG 
De organisatie wordt zelf ervaringsdeskundig en wint expertise die ze met anderen kan 
delen. Vanuit haar eigen ervaringen kan ze draagvlak creëren en het debat voeren, andere 
organisaties en beleidsmakers inspireren en geloofwaardig lobbyen. Een goed voorbeeld 
is de campagne voor de dertigurenweek van de vrouwenorganisatie Femma, die zelf voor 
haar personeel deze arbeidsduurvermindering invoerde.

VERHALEN 
Hoe controversieel het thema van de leefstijlcampagne ook mag zijn, de communicatie 
erover mag niet conflictgedreven zijn. Je slaat mensen niet dood met kritiek op het be-
staande model, maar je toont hoeveel beter een leven met het nieuwe model eruit kan zien. 
Leefstijlcampagnes vragen een andere, meer verhalende toon. Deze verhalen voeden een 
community en creëren draagvlak.

ACHTERBAN 
Controversiële leefstijlcampagnes kunnen de meer traditionele achterban afschrikken. Organi-
saties kunnen deze leden aan boord houden door te zoeken naar aanknopingspunten bij hun 
leefwereld. Een tripje naar de supermarkt wordt dan een politieke daad, omdat deze keuze de 
inzet is van een publiek debat en politieke relevantie krijgt.

Door zelf te tonen dat het anders kan, kan een 
organisatie draagvlak creëren en het debat 
voeren, andere organisaties en beleidsmakers 
inspireren en geloofwaardig lobbyen.
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HANNELORE TYSKENS | RIKOLTO 

Talk, then walk:  
campagne voor de feilbare consument
“Het politiek werk van Rikolto verliep lange tijd langs traditionele politieke kanalen en richtte 
zich op het Europees landbouwbeleid of het Belgische beleid voor Ontwikkelingssamenwerking. 
Maar sinds een tiental jaar stappen we direct naar de grote spelers in de voedingssector. We gaan 
in dialoog met retailers en voedingsbedrijven en zetten projecten op waarin we onderzoeken 
hoe we de business eerlijker, transparanter en milieuvriendelijker kunnen maken. 

Tijdens die gesprekken zat de consument aanvankelijk niet mee aan tafel. Maar het ging altijd 
over hem. ‘Onze handen zijn gebonden als de consument niet volgt’, hoorden we van bedrijven. 
We waren eigenlijk afgestapt van sensibiliseren van individuele consumenten omdat mikken op 
gedragsverandering te traag ging. En toch belandden we weer bij die consument.

We hebben dan een nieuwe strategie uitgewerkt: we betrekken de consument in een 
constructieve dialoog met de supermarkten. Zo brachten we vijf grote retailers en een 
vijftigtal consumenten samen om te begrijpen wat duurzaam aankopen hindert. De meeste 
mensen bleken wel degelijk overtuigd te zijn van de noodzaak om duurzamer te leven. Maar 
het blijkt erg moeilijk te zijn om in de supermarkt rationele keuzes te maken op basis van die 
overtuigingen. 

Wij wilden daarom een politieke campagne waarin deze niet-perfecte consument zich kan 
herkennen. Die moet het gevoel hebben dat hij een stem heeft als het gaat over duurzamer 
leven, ook al is hij zelf geen superconsequente consument. “Walk your talk”, klinkt het altijd. Je 
mag pas spreken als de walk in orde is. Wij keren het om: er zijn redenen waarom de walk niet 
in orde is. Omdat het enorm moeilijk is om je gedrag in overeenstemming te brengen met je 
overtuiging. Want eten is niet alleen functioneel, dat is ook emotie, dat zijn herinneringen en 
diepgewortelde gewoontes. Dat betekent niet dat je als consument dan je mond moet houden.

Wij motiveren mensen om hun stem te gebruiken als consument en druk te zetten op retailers, 
onder andere door lokale consumenten en geranten samen te laten nadenken over een aantal 
vragen: kunnen we via nudging in de winkel, aanpassingen in het aanbod of met marketing de 
consument automatisch naar duurzame producten leiden? We publiceren verhalen en columns 
waarin mensen zich herkennen, en moedigen hen aan om onze boodschap te onderschrijven of 
hun supermarkt aan te spreken over wat beter kan.

De gesprekken tussen geranten en consumenten zijn constructief. Het is niet de bedoeling 
om met de vinger te wijzen, wel om supermarkten aan te jagen door te zien welke logica 
consumenten en geranten tegenhoudt om voor duurzaam te kiezen, en waar ze beiden stappen 
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vooruit kunnen doen. We hebben ook een duurzaamheidsaward in het leven geroepen 
om initiatieven te belonen die duurzaamheid van de niche naar de mainstream halen. Een 
professionele jury stelt duidelijke criteria op waarmee we green washing kunnen onderscheiden 
van impactvolle acties op de lange termijn.

Voor deze campagne werken we samen met Ferm, Test-Aankoop, Fairtradegemeente, Fairtrade 
Belgium en Gezinsbond. Je moet goed zoeken waar de energie zit bij je partners, hoe je kan 
aansluiten bij hun doelen, want ze hebben hun eigen programma’s. Zo’n partnerschap begint 
aanvankelijk bij je contactpersonen in de organisatie. Die mensen brengen het idee dan op 
tafel bij het bredere team. Ook dat is politiserend werken, want zo krijgen wij onze thema’s 
binnen die organisaties hoger op de agenda.

Het beleid heeft zeker een rol om deze veranderingen te stimuleren en te verankeren. Zelf 
lobbyen bij beleidsmakers doen we echter zelden. Daar hebben we anderen voor nodig, zoals 
Fair Trade Belgium dat een sterke lobbypoot heeft. Net zoals we radicalere acties zoals zich 
vastketenen aan de poorten van de supermarkt als protest tegen mistoestanden, ook aan 
anderen laten. We zijn op een andere manier een luis in de pels.”

D HANNELORE TYSKENS | RIKOLTO 

RIKOLTO
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3. ALTERNATIEVEN VAN ONDERUIT  
Verspil geen energie aan het xen van  
bestaande instituties die hopeloos  
achterhaald zijn, zet gewoon zelf nieuwe op. 

NIEUWE OPLOSSINGEN 
Het middenveld heeft zich in het verleden vaak van zijn innovatiefste kant getoond en het 
doet dat ook vandaag, door maatschappelijke dienstverlening te creëren die er nog niet 
is of door oplossingen uit te werken die het bestaande systeem van onderuit veranderen. 
Een goed voorbeeld zijn de nieuwe vormen van economie die burgers en bedrijven willen 
aansporen tot meer duurzaamheid, met onder andere repaircafés of de weggeef- of 
deeleconomie.

GRENZEN OPZOEKEN 
Middenveldorganisaties – en burgerinitiatieven – dagen met hun nieuwe praktijken het 
gangbare denken en doen over een maatschappelijk probleem uit. Om de ruimte te creëren 
om te kunnen experimenteren, proberen ze de grenzen op te zoeken van de regelgeving en 
de procedures.

POLITIEKE STELLINGNAME 
Door alternatieven van onderuit op te zetten helpen ze niet alleen groepen die voordien 
uit de boot vielen of leveren ze oplossingen die (nog) niet voorhanden waren, de praktijk 
op zich is één grote politieke stellingname, een uitdaging van de bestaande orde en een 
oproep aan beleidsmakers of bedrijven om dit voorbeeld te volgen. Het Max Havelaar-
keurmerk voor fairtrade bijvoorbeeld werd opgericht door de trekkers van twee ngo’s, om 
boeren een eerlijke prijs – boven de marktprijs – te garanderen.

Om de ruimte te creëren om te kunnen 
experimenteren, proberen ze de grenzen  
op te zoeken van de regelgeving en  
de procedures.
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CHARLOTTE VANDYCKE | VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN

Dialoog geeft meeste kans  
op verandering
“Wat ons helpt om de politiek in beweging te krijgen, is de kruisbestuiving in onze eigen 
organisatie. Aan de Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel staan we dagelijks met een infopunt. 
Via deze straatwerking en via ons uitgebreide netwerk van vrijwilligers houden we de vinger 
aan de pols. We kunnen zo onze langetermijndoelen toetsen, getuigenissen vinden om onze 
standpunten tastbaarder te maken, een idee krijgen van wat andere organisaties op het terrein 
doen en signalen opvangen die we binnenbrengen in ons politiek werk. Dat levert doorleefde 
en onderbouwde ideeën op. 

Door de connectie met het terrein komen ook knelpunten naar boven die we meteen 
aanpakken. Als je structurele verandering nastreeft voer je jaren dezelfde strijd. Je hebt dan 
soms het gevoel dat je roept in de woestijn. Met kortetermijndoelen trekken we een sprint 
met ons beleidswerk. Aanpassingen bekomen in een klein dossier geeft een boost aan het 
team en aan de achterban. Zo hebben we tijdens de lockdown ingespeeld op de vaststelling dat 
vluchtelingen hun aanvraag niet fysiek konden indienen.

Sommige punten pak je best achter de schermen aan, andere kan je alleen beslechten 
in de politieke arena, op het juiste bestuursniveau. Hoe je de strijd voert, hangt van de 
omgevingsanalyse af, maar wij geven de voorkeur aan een transparante aanpak en een 
constructieve dialoog met de overheid. We brengen het probleem gedetailleerd in kaart en 
ondersteunen de doelgroep, en als er een structureel probleem blijkt te zijn, gaan we de dialoog 
aan met administratie of kabinet. 

Als we daar geen gehoor krijgen, gaan we mediatiseren, coalities bouwen van burgers en 
middenveldpartners, weerstand bieden en druk zetten. Last resort: de rechtbank. Bij het 
dossier over de toegang tijdens corona hebben we dat hele traject bewandeld en uiteindelijk 
strategisch geprocedeerd. Maar dat is nooit de eerste zet. We vinden dat we meer kans op 
slagen hebben via een directe dialoog tussen middenveld en politiek.

We bieden met onze straatwerking dienstverlening aan, met informatie en doorverwijzing, 
maar ze is in de eerste plaats een monitoringinstrument, een middel om onze rol van waakhond 
te kunnen spelen. Tezelfdertijd doen we wat de overheid zou moeten doen: concrete en 
heldere informatie in de eigen taal bieden over de eerste stappen in de asielprocedure. Met die 
dienstverlening hopen we dus de diensten van de overheid te verbeteren, zoals we gedaan 
hebben toen we rond de eeuwwisseling zelf kandidaat-vluchtelingen opvingen in gewone 
woningen. Dat is uitgegroeid tot de Lokale Opvanginitiatieven van steden en gemeenten. We 
hebben ons uiteindelijk teruggetrokken omdat de minister vond dat we als ‘partner’ van de 
overheid geen kritiek mochten hebben op zijn beleid. Zodra we onze politieke rol niet konden 
spelen en behandeld werden als onderaannemer, hebben we de samenwerking stopgezet.
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D CHARLOTTE VANDYCKE | VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN

Jammer, want een snel en wendbaar middenveld dat samen met de overheid structurele 
oplossingen uitwerkt is voor ons de beste manier om verandering te bekomen. Vluchtelingenwerk 
Vlaanderen zou graag de ruimte krijgen om mee te werken aan de ontwikkeling van 
toekomstoriëntatie van mensen als alternatief voor detentie. Het spreekt voor zich dat we hierbij, 
de lessen uit het verleden indachtig, sterk zullen blijven waken over onze onafhankelijkheid. 
Maar de dialoog met het middenveld over dit thema was tot vandaag te beperkt. Hopelijk komt 
daar met de nieuwe regering verandering in.

We moeten goed strategisch nadenken waar we onze chips inzetten. Vroeger hadden 
middenveld en politiek meerdere sporen voor contact met elkaar, nu is er meer afstand. We 
moeten harder afwegen welke boodschap we op welk moment geven. Terwijl we overtuigd 
blijven dat ons lobbywerk via dialoog het meeste kans op slagen geeft.”

HOE EEN STRATEGIE KIEZEN DIE BIJ DE ORGANISATIE PAST? 
▪ Blijf dichtbij de identiteit van de organisatie.
▪ Durf de witruimte tussen wetten en regels te benutten om te experimenteren.
▪ Hoe past de gekozen strategie in het langetermijnplan van de organisatie? 

Welke zijn mogelijke positieve en negatieve effecten voor de werking? Is dit 
het juiste moment voor die strategie? Een slecht getimede actie kan veel 
goeds ongedaan maken.

▪ Verandering is een werk van lange adem. Matchen de doelen de capaciteit 
van medewerkers en vrijwilligers in de organisatie?

DE PRAKTIJK
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4. DE CONFRONTATIE OPZOEKEN
  
Meningsverschillen over hoe we de samenleving 
inrichten zijn er om uitgevochten te worden, niet 
om onder de mat te vegen. Via confrontatie kunnen 
organisaties het con�ict zichtbaar maken. 

CONFLICT IS GEZOND 
Organisaties die deze strategie kiezen, zien (tijdelijk) geen heil in het streven naar consensus 
via de klassieke kanalen van besluitvorming. Die consensus – gebrouwen in zakelijk overleg 
met geijkte recepten voor conflictmanagement – valt volgens hen in het nadeel van stemlozen 
uit. Ze gaan de confrontatie aan, op straat en in de (sociale) media, en dwingen de gevestigde 
orde rekening te houden met geluiden die buiten het gangbare debat vallen.

STOREN 
Ze kiezen voor methodes die opzettelijk (ver)storen, zoals opvallende acties, betogingen of 
burgerlijke ongehoorzaamheid met blokkades of bezettingen. Denk aan het bekladden van koloniale 
standbeelden, de collectieve freeze-acties op straat in coronatijden van Extinction Rebellion of 
de geweldloze bomspotting van Vredesactie in Kleine-Brogel. Ze spelen het meningsverschil uit 
om de alternatieven in de verf te zetten. Ze dagen niet alleen de overheid uit maar ook andere 
middenveldorganisaties die naar hun idee te veel meestappen in het heersende discours.

FRAMING 
Met hun confronterende acties schoppen deze organisaties niet lukraak tegen de schenen. Deze 
strategie is weloverwogen en past in een langetermijnplan. Ze beseffen goed dat ze op zere tenen 
trappen en dat ze het risico lopen afgeschilderd te worden als criminelen of het zwijgen opgelegd 
te krijgen met boetes of eenzijdige verzoekschriften. Ze houden de framing over waarom ze de 
wet overtreden zo strak mogelijk in handen om te vermijden dat de actie de mist in gaat.

ACHTER DE SCHERMEN 
Niet alle organisaties volgen dezelfde strategie, ook al streven ze hetzelfde doel na. Het loont voor 
organisaties die de confrontatie opzoeken om achter de schermen af te stemmen met organisa-
ties die ijveren voor hetzelfde thema, maar die bijvoorbeeld kiezen voor dialoog met de overheid. 
Zij kunnen rugdekking geven. Dit verhoogt de kans dat de confrontatie haar vruchten afwerpt.

Met confronterende acties schoppen organisaties 
niet lukraak tegen de schenen. Deze strategie is 
weloverwogen en past in een langetermijnplan.
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SARA CEUSTERMANS | SCHONE KLEREN CAMPAGNE 

Mik op één bedrijf: als dat overstag 
gaat, volgt de rest
“In de Schone Kleren Campagne pakken we internationale bedrijven niet op dezelfde manier aan 
als Belgische. Bij internationale bedrijven kiezen we voor confrontatie. We bouwen de publieke 
druk op met socialemediacampagnes en straatacties. We steunen daarvoor op input van ons 
internationale netwerk en hanteren de escalatieladder die we daar hebben afgesproken. Meestal 
lanceren we eerst een algemene call, pas daarna pikken we er een of twee kledingbedrijven uit 
en richten onze pijlen op hen, omdat we weten dat ze daar het gevoeligst voor zijn. Maar dat 
is de laatste stap in de escalatie.

We proberen telkens ook de vakbonden, die lid zijn van Schone Kleren, te betrekken. We zorgen 
ervoor dat militanten van ABVV of ACV op de hoogte zijn wanneer hun bedrijf een target is van 
een actie. We hanteren namelijk een ketenaanpak: wij proberen de verkoopsters van H&M of 
C&A duidelijk te maken dat de werknemers wier stem wij vertolken hun collega’s zijn. Dat zij 
deel uitmaken van een lange keten en dat de kleren die ze dagelijks in handen hebben gemaakt 
worden door die collega’s in die omstandigheden.

De samenwerking met de vakbonden werkt het best wanneer we een proces opzetten, 
bijvoorbeeld een vorming om alle thema’s toe te lichten, zoals we in het verleden gedaan 
hebben met ACV Puls voor militanten van kledingbedrijven. Zo creëer je een voedingsbodem 
en kan je rekruteren voor specifieke acties over schendingen in bepaalde fabrieken, acties die 
snel moeten gebeuren. Die vormingen moet je dan wel herhalen.

Voor Belgische bedrijven zetten we meer in op dialoog. Pas als we helemaal niet uitgenodigd 
worden of voelen dat we aan tafel geen meter vooruitkomen, kijken we naar publieke actie. Een 
stimulans om de dialoog te starten is het rapport dat we geregeld uitbrengen met een stand 
van zaken van de Belgische kledingbedrijven. Dat rapport is voor hen een eyeopener, maar het 
zorgt ook voor frictie, ze willen dingen rechtzetten en zijn dan sneller bereid tot dialoog omdat 
ze er zelf belang bij hebben. 

We wijzen ook de consument op de schaduwkanten van het verhaal van de kledingbedrijven. We 
doen dat bijvoorbeeld via adbusting, waarbij we reclamecampagnes van bedrijven aanpassen of 
omdraaien, zodat het herkenbaar is en toch onze boodschap weergeeft. H&M heeft bijvoorbeeld 
een gamma – Conscious – waar wij een aantal jaren geleden Unconscious van gemaakt hebben, 
verwijzend naar de arbeidsters die werken tot ze flauwvallen in de textielfabrieken. Campagnes 
werken we samen in ons internationaal netwerk uit en elk land past het materiaal dan aan de 
cultuur van het eigen land aan. Het grote voordeel van ingebed te zitten in dat internationale 
kader is dat wij zo directe informatie krijgen uit de productielanden. 
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SCHONE KLEREN CAMPAGNE | FOTO: MICHAEL DELAUSNAY

SCHONE KLEREN CAMPAGNE | FOTO: KRISTOF VADINO
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Op lobbying van beleidsmakers zet Schone Kleren minder in dan op werken met bedrijven. Het 
is een kwestie van keuzes maken, het is zeker niet zo dat we pleidooien voor betere wetgeving 
niet belangrijk vinden. We laten het aan andere leden van de coalitie. Ook Europees geven wij 
wel input, maar het echte lobbywerk, bijvoorbeeld over een internationaal regelgevend kader 
voor ketenzorg, laten we ook daar over aan specialisten.

Met de sectorfederaties werken we niet rechtstreeks samen omdat zij, in tegenstelling tot hun 
collega’s in Nederland, op dat vlak geen trekkende rol spelen. We werken liever met bedrijven, 
die soms veel verregaandere standpunten innemen dan de federaties. De instorting van het 
Rana Plaza gebouw (in Dhaka in Bangladesh, 2013, red.) heeft veel in gang gezet. We zijn toen 
met één specifieke eis naar de kledingbedrijven gestapt – dat werkt ook wel, één duidelijke eis 
naar voor schuiven: sluit je aan bij de Fair Wear Foundation. Drie van de vijf Belgische bedrijven 
die we toen hebben aangesproken, hebben die grote stap gedaan. Het is belangrijk dat er een 
paar het voortouw nemen. Als één bedrijf overstag gaat, volgt de rest sneller omdat ze allemaal 
naar elkaar kijken. We steken daarom bijvoorbeeld ook veel energie in de dialoog met één 
specifiek bedrijf. In de hoop dat de anderen volgen.”

D SARA CEUSTERMANS | SCHONE KLEREN CAMPAGNE
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5. STRATEGISCH PROCEDEREN  
Organisaties die vinden dat bepaalde keuzes 
indruisen tegen de rechten van groepen burgers, hier 
en elders, kunnen zelf bij het gerecht aankloppen. 

BESLISSINGEN AFDWINGEN 
Soms bungel je de wortel, soms gebruik je de stok. Beleidsverandering kan ook via juridische 
weg afgedwongen worden. Door een rechtszaak in te spannen kunnen organisaties overheden 
via dwangsommen verplichten om een bepaalde beslissing toe te passen of terug te draaien, 
kunnen ze bedrijven die rechten met de voeten treden voor de rechtbank dagen of wetgeving 
die volgens hen (groepen in) de samenleving schade toebrengt laten vernietigen.

PLEK AAN TAFEL FORCEREN 
Procederen kan voor middenveldorganisaties een manier zijn om beleidsmakers aan tafel te 
dwingen. De juridische procedures zijn dan pasmunt die ze kunnen inwisselen voor inspraak 
over beleidsbeslissingen. Het was een van de paden die Straten-Generaal bewandelde voor 
de Oosterweelverbinding, met rechtszaken voor de Raad van State.

AGENDA BEPALEN 
Een rechtszaak inspannen kan op zich al een manier zijn om een thema hoger op de politieke 
en de publieke agenda te tillen. Daarvoor hoeft ze niet eens gewonnen te worden. De 
impact van de procedure kan volstaan. De zittingen zijn publiek en geven organisaties de 
kans om ruchtbaarheid te geven aan een probleem. 

COHERENTE STRATEGIE 
Procederen is zelden een strategie op zich. Het wordt ingepast in de rest van het beleidswerk 
van een organisatie. Een rechtszaak heeft namelijk gevolgen voor het campagne- en lobbywerk. 
Eventuele procedures worden dus best goed getimed en afgestemd op de andere acties.

Juridische procedures kunnen pasmunt zijn 
die organisaties kunnen inwisselen voor 
inspraak over beleidsbeslissingen.
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SCHORSING WAPENLEVERINGEN 
In augustus 2020 schorste de Raad van State vier exportvergunningen voor de levering van 
vuurwapens aan Saoedi-Arabië voor John Cockerill en FN Herstal. Deze beslissing kwam er na een 
spoedprocedure door vredes- en mensenrechtenorganisaties: Vredesactie, Coordination Nationale 
d’Action pour la Paix et la Démocratie, Ligue des Droits Humains. Ze spanden de procedure in omdat 
ze vreesden dat de wapens zouden worden ingezet in de oorlog in Jemen.

HOE VERSTERK JE POLITIEKE STRATEGIEËN?

Maak verbinding in de eigen organisatie
▪ Politiek werk is geen aparte planeet. Maak verbinding tussen het politieke werk 

en alle andere activiteiten van je organisatie. Via dienstverlening of sociale 
activiteiten bijvoorbeeld pikken organisaties signalen op waar ze politiek mee 
aan de slag kunnen, en omgekeerd kan een organisatie via dienstverlening 
tonen dat andere politieke keuzes mogelijk zijn.

▪ Gooi de werking open door rekening te houden met mensen die (nog) geen  
lid zijn.

Maak verbinding met bondgenoten
▪ Breng goed het ecosysteem rond jouw campagne of thema in kaart (power 

mapping/stakeholderanalyse). Waar is het politieke veld? Denk daarbij ook 
aan minder evidente spelers zoals studiediensten of jongeren- of vrouwen-
afdelingen. Met welke andere organisaties, bewegingen of burgerinitiatieven 
kan je de krachten bundelen? Hoe kunnen zij met hun werking en strategieën 
complementair zijn? 

▪ Stem voor je campagne af met andere spelers op hetzelfde thema. Leg uit aan de 
usual suspects waarom je voor sommige thema’s voor andere bondgenoten kiest.

▪ Verlies je niet in achterhoedegevechten. De strijd om verandering laat ruimte 
voor vele spelers met hun eigen strategieën en tactieken. Respecteer ieders 
rol en strategie. Agree to disagree over details en focus op de grote strijd. Er is 
veel te winnen bij elkaars eigenheid.

▪ Profileer je niet per se op een thema als een andere organisatie daar al een 
speerpunt van gemaakt heeft en daar veel meer expertise in heeft. Werk dan 
liever in een ondergeschikte rol mee.

▪ Bondgenoten – aan de andere kant van de taalgrens of via Europese koepels 
– versterken het effect.

DE PRAKTIJK
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TOM LADRILLE | CITIZEN CAMPAIGNING | GREENPEACE

Expertise maakt geloofwaardig
“Greenpeace heeft zich altijd gepositioneerd als een organisatie van experten die op basis van 
die expertise aan tafel wil schuiven. We willen als een geloofwaardige partner worden gezien. 
Wanneer we een thema op tafel leggen, gaan we daarom altijd eerst het gesprek aan met 
beslissers. Het is een strategische keuze om onze tegenstanders te ontwapenen door eerst te 
praten. En we willen dat de deur met iedereen op een kier staat, zowel met de anarchist als 
met de bankier.

Nog uit strategisch oogpunt geven we de voorkeur aan constructieve directe actie als de respons 
uitblijft. We zijn altijd actief geweest op een spectrum, van burgerlijke ongehoorzaamheid tot 
klassiek lobbywerk, maar we brengen altijd alternatieven aan. Om twee redenen: omdat het 
makkelijker is om een draagvlak te creëren bij het brede publiek met positieve actie, en omdat je 
anders, zonder alternatieven voor te stellen, een leegte laat die de extremen vullen met steeds 
extremere meningen.

Er wordt minder dan vroeger geloofd dat onderhandelingen met onze experten de moeite zijn 
en dat we legitiem zijn. Het middenveld heeft minder gezag dan vroeger. We moeten ons meer 
opdringen. Hoe kunnen we dan onze impact vergroten? We kunnen achter burgerinitiatieven 
staan en die kracht geven en achter de schermen ondersteunen zodat zij én wij meer gewicht 
hebben in het maatschappelijk debat. We zien andere organisaties niet als concurrenten, maar 
als complementair.”

Greenpeace mobiliseert ook lokale groepen voor politiek werk en probeert ruimer aansluiting te 
vinden bij bezorgde burgers. “Onze lokale campagne vertrekt vanuit lokale groepen vrijwilligers. 
Het democratisch zwaartepunt verschuift naar dat lokale niveau. Steden zijn vaak voorlopers 
en wagen zich waar nationale politici wegblijven. Op het Greenwire-platform kunnen lokale 
groepen hun eigen campagne voeren over thema’s die van onderuit komen. Wij bieden hun 
opleidingen en tools.”

Deze lokale campagnes geven Greenpeace bovendien de kans om nationale en internationale 
campagnes concreet te maken. “Thema’s als de Noordpool of de oceanen zijn voor veel mensen 
een ver-van-mijn-bedshow. Met deze lokale campagnes kunnen we verbanden leggen tussen 
bijvoorbeeld de teloorgang van het lokale bos en wat er gebeurt met het Amazonewoud.” 

Greenpeace gaat nu nog een stap verder met het burgerplatform 11 Million Voices (11M). Ze 
doen de logistieke ondersteuning, maar ze zijn niet de eigenaar van de inhoud. “We kunnen wel 
proactief inspelen op bepaalde campagnes door de actiecapaciteit te ondersteunen. Met dat 
platform zoeken we een opening, het brengt andere thema’s naar boven dan onze kernthema’s 
waar we een steentje aan kunnen bijdragen of het helpt ons thema’s te filteren.”
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“Online wordt steeds belangrijker. We kiezen meer dan vroeger voor kleine en concreet 
toegepaste onlinepetities waarmee we kort op de bal spelen. We testen met die petities 
thema’s bij achterban en sympathisanten en mobiliseren hen online om druk te zetten. Onze 
slagzin voor de campagne voor het ‘nieuwe normaal’ hebben we zo getest en dat heeft 
uiteindelijk geleid tot een uitnodiging bij premier Wilmès. Online helpt ons bruggen te slaan 
waar dat vroeger niet mogelijk was. We convergeren zo met de bredere klimaatbeweging en 
kunnen die logistiek en communicatief ondersteunen. Ja, de campagnelijnen zijn dan minder 
duidelijk. Je moet je eigen merk wat durven loslaten.”

D TOM LADRILLE | CITIZEN CAMPAIGNING | GREENPEACE
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6. BELANGENBEHARTIGING  
Ook al winnen andere strategieën aan belang, belangen-
behartiging – waarmee middenveldorganisaties machtige 
spelers in hun richting proberen te bewegen – neemt voor 
vele nog steeds een centrale plek in.

 

ADVIESRADEN 
Adviesrden maken besluitvorming inclusiever en legitiemer, ze betrekken meer actoren bij 
beleidsvorming en zijn – in theorie – platformen waar kennis en expertise worden uitgewisseld. 
Het gaat veeleer over technische expertise, de uitgangspunten worden niet ter discussie gesteld. 
Ze zijn ook weinig publiek. Dit voedt soms de indruk dat ze gevestigde belangen verdedigen 
eerder dan nieuwe visies ontwikkelen of nieuwe stemmen laten klinken. Beleidsmakers leggen 
de adviezen bovendien steeds makkelijker naast zich neer.

CONSULTATIEPROCEDURES 
Overheden organiseren officiële consultatieprocedures met het oog op beslissingen, 
waaraan middenveldorganisaties kunnen deelnemen of meewerken. Die consultatie kan 
ad hoc of structureel zijn. Ze kan een open burgerbevraging zijn of beperkt blijven tot een 
gesloten groep stakeholders. Hoe relevant middenveldorganisaties in die raadplegingen zijn, 
hangt af van hefbomen als hun kennis van zaken, soortelijk gewicht of mobilisatiekracht.

DIRECTE LOBBY 
Standpunten direct en informeel bepleiten bij besluitvormers, gewapend met facts & figures, 
expertise en verhalen van ervaringsdeskundigen. Zoeken naar win-winsituaties en de 
snijpunten van belangen: efficiënt lobbyen is als stratego met bevoegdheidsniveaus. Op welk 
niveau dwing je verandering af, wat ligt daar op tafel waar je op kan inspelen, hoe creëer je 
dynamiek op een lager of internationaal niveau om de druk op een besluitvormingsniveau 
te verhogen? Hoe beter organisaties daarnaast de straat kunnen mobiliseren om te tonen 
dat eisen breed gedragen zijn, en hoe steviger hun adresboekje, hoe effectiever ze lobbyen.

Door coalities aan te gaan, ook over 
sectoren heen, verhogen organisaties  
de zichtbaarheid en de legitimiteit van  
hun boodschap.
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INFILTRATIE 
Van een beetje stealth campagnevoeren zijn sommige organisaties niet vies. Door te infiltreren 
in bepaalde beslissingsorganen proberen ze hun ideeën op die manier binnen te smokkelen.

NETWERKEN & COALITIES 
Door coalities aan te gaan, ook over sectoren heen, verhogen organisaties de zichtbaarheid 
en de legitimiteit van hun boodschap. Coalities helpen ook een groter publiek te bereiken. 
Door expertise en middelen te poolen met andere organisaties springen ze verder. Sommige 
organisaties vrezen misschien dat coalities hun eigen boodschap verzwakken of dat ze 
overschaduwd zullen worden door grotere organisaties. Maar strategisch goed gekozen kunnen 
deze coalities de druk op beleidsmakers vergroten, in België en internationaal. Internationale 
verdragen zoals het Klimaatakkoord of Agenda 2030 zijn daarbij een goede hefboom.

BROEDERLIJK DELEN | NINE O’CLOCK SOMEWHERE
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KATELIJNE SUETENS | BROEDERLIJK DELEN

Samenwerken is een zoektocht
“Broederlijk Delen gebruikt de kennis, de expertise en de informatie van haar partners op het 
terrein voor haar politieke werk in België. We kiezen daarbij voor een niet-confronterende 
aanpak. We nemen geen radicale posities in, we proberen goede relaties op te bouwen met 
beleidsmakers van alle democratische partijen, onze expertise te delen en onze betrouwbaarheid 
te tonen.

Dat lobbywerk achter gesloten deuren – waarbij we volgens de evaluatie van onze Israël-
Palestinawerking nog meer moeten inzetten op minder voor de hand liggende spelers zoals 
partijvoorzitters, studiediensten of jongerenafdelingen – combineren we met perswerk en 
coalities bouwen. We sensibiliseren het publiek met themacampagnes en lezingen, zodat zij 
vertrouwd zijn met onze standpunten.

Thema’s met een link met België beroeren het publiek, halen sneller de media en brengen ons 
daardoor ook sneller bij beleidsmakers. We werken aan onze aanwezigheid op sociale media 
om een breder publiek te bereiken. Al is dat niet evident, omdat we ook rond thema’s werken 
die gevoelig liggen, en op sociale media heb je de reacties niet altijd onder controle.

We hebben nu een nieuwe, driejarige campagne over systeemverandering lopen, waarbij we 
delen en herverdelen naar voor schuiven als hefbomen voor die verandering. Voor het eerst 
focussen we niet op één land. We moesten daarom dit jaar in eerste instantie onze achterban, 
ons personeel en onze vrijwilligers meekrijgen in dit verhaal. Er is een belangrijk luik levensstijl 
aan verbonden. We willen voor dit thema ook meer allianties aangaan met burgerinitiatieven, 
burgerbewegingen en andere organisaties.

Samenwerken zorgt onvermijdelijk voor rimpelingen, ook in onze organisatie. In ons nieuw 
strategisch plan werken we uit hoe we samenwerkingen vorm geven op een participatieve 
en gelijkwaardige manier. We zoeken hoe we ons in die samenwerking kwetsbaarder kunnen 
opstellen.

Onze achterban waardeert wel dat Broederlijk Delen met deze campagne radicalere posities 
durft in te nemen. Het was wat afwachten want zij worden aangemoedigd ook zelf na te denken 
over hoe hun levensstijl aan te passen. We liepen het risico hen en het bredere Vlaamse publiek 
te bruuskeren. Daarom kozen we resoluut voor een positieve campagne: delen doet goed. Als 
je leeft met genoeg, win je aan levenskwaliteit. Een kijvende vinger zal ons niet vooruithelpen.” 
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LAURA DE GRÈVE | RODE KRUIS VLAANDEREN

Neutraliteit is geen dogma, ze is  
een manier om ons werk te doen
“Rode Kruis-Vlaanderen is onderdeel van het Belgisch Rode Kruis, dat op zich deel uitmaakt 
van de Internationale Rode Kruis en de Rode Halve Maan Beweging. Alle onderdelen van deze 
Beweging laten zich in hun actie leiden door 7 fundamentele principes, met name menselijkheid, 
onpartijdigheid, neutraliteit, onafhankelijkheid, vrijwilligheid, eenheid en universaliteit. Deze 
principes vormen de basis van ons humanitair werk en ook onze humanitaire diplomatie. Wij 
proberen menselijk leed te voorkomen en te verlichten, leven en gezondheid te beschermen en 
het respect voor de internationaal humanitair recht te bevorderen. 

Om dit humanitaire doel te bewerkstelligen is neutraliteit een belangrijk principe: als wij hier 
bijvoorbeeld een uitspraak zouden doen die de perceptie creëert dat het Rode Kruis in een 
gewapend conflict niet neutraal of onpartijdig is, heeft dat effect op het terrein, op de veiligheid 
van de collega’s en vrijwilligers die toegang willen tot slachtoffers van dat gewapend conflict.
Als de nationale rode kruisvereniging in België hebben we het specifieke statuut van helper 
van de overheid in het humanitaire domein, dat wettelijk is vastgelegd. We zijn geen ngo, 
maar we zijn ook geen agentschap van de overheid. We ondersteunen de overheid door het 
uitvoeren van humanitaire activiteiten maar blijven een onafhankelijke organisatie. Tot ons 
mandaat behoort ook de verspreiding van het internationaal humanitair recht en dat doen 
naleven begint met de kennis ervan. We geven dus vormingen aan en communiceren met 
verschillende doelgroepen, waaronder beleidsmakers en andere personen die beroepsmatig in 
aanraking komen met het internationaal humanitair recht. 

Daarnaast ondersteunen we de Belgische autoriteiten in de implementatie van internationaal 
humanitair recht en doen we aan pleitbezorging rond verschillende thema’s, bijvoorbeeld door 
input voor beleidsdocumenten leveren, briefing notes te schrijven of onze expertise aan te bieden 
bv. voor interventies in het parlement. Het Rode Kruis heeft door zijn statuut een bevoorrechte 
toegang tot de overheid, maar dat impliceert vaak een stille en discrete vorm van humanitaire 
diplomatie. Steunend op het neutraliteitsprincipe, delen we onze standpunten dus in eerste 
instantie via de bilaterale confidentiële dialoog met de overheid. Zo maken we deel uit van de 
Interministeriële Commissie voor Humanitair Recht, een adviesorgaan van de federale regering. 
Dat is een uniek platform om rechtstreeks in dialoog te gaan met de Belgische overheid. Wij 
zitten daar als enige niet-statelijke actor in. 

Daarnaast nemen we natuurlijk contact op met de administratie en de kabinetten voor 
thema’s waarover wij ons standpunt willen delen, maar ook daar dus altijd in de eerste plaats 
vertrouwelijk en bilateraal. Confidentialiteit is dan ook eerder de werkwijze die onze neutraliteit 
veruitwendigt. 
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Wat wij doen is complementair met wat andere actoren doen. Ngo’s die rond hetzelfde thema 
werken, zullen publiekelijk hun standpunt verdedigen en activistischer zijn, of hanteren een 
minder strikte interpretatie van die neutraliteit. We gaan vaak in dialoog met ngo’s die in België 
rond dezelfde thema’s werken, ook om uit te leggen waarom wij bijvoorbeeld een bepaalde 
verklaring niet mee ondertekenen. Dat betekent niet dat wij daar dan niet iets mee doen op 
onze eigen manier.

Het is dus niet dat we ons niet uitspreken, we doen dat alleen niet in eerste instantie publiekelijk, 
tenzij we denken dat dit in het groter belang is. Dat is een afweging die we dan maken. Maar 
ook dan zal dit steeds op objectieve wijze en zonder beschuldigingen verlopen. 
Neutraliteit is voor het Rode Kruis geen dogma, ze is een middel voor ons om onze activiteiten 
wereldwijd te kunnen blijven doen.”

D LAURA DE GRÈVE  | RODE KRUIS-VLAANDEREN

RODE KRUIS VLAANDEREN
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7. MOBILISEREN & COMMUNICEREN
  
Doordachte communicatie creëert de voorwaarden 
voor publiek debat, trekt de aandacht en mobiliseert. 
Maar om hun ideeën ingang te doen vinden, moeten 
organisaties ook letten op het bredere discours. 

PERSWERK 
Het lijkt een evidentie dat organisaties die beleidsmakers tot verandering willen dwingen, een 
bondgenoot vinden in de media. Op de korte termijn, omdat ze inspelen op het persbericht 
dat een organisatie de wereld instuurt om de druk op te voeren. En op de lange termijn om 
het thema warm te houden en de organisatie zelf in het vizier van beleidsmakers en van 
potentiële sympathisanten te houden. Als je communiceert samen met andere organisaties, 
maak je wel een breed draagvlak zichtbaar maar eindig je soms met een flauwe consensustekst. 
Verschillende afzonderlijke reacties waarin elk zijn eigen accenten legt, zullen de consensus 
over de grote lijnen bevestigen en kunnen samen meer ruimte innemen. 

FRAMING 
De organisatie van de samenleving hangt niet in het ijle. Ze wordt gestut door dominante 
overtuigingen, waarden en percepties, door ideeën die de meerderheid aanvaardbaar vindt. 
Organisaties die de samenleving anders vorm willen geven, moeten de grenzen van wat mensen 
haalbaar of wenselijk vinden doen opschuiven. Ze kunnen dit doen door hun manier van spreken 
en denken binnen te smokkelen in het gangbare discours. De manier waarop EVA via Donderdag 
Veggiedag vegetarisch eten normaliseerde, is een mooi voorbeeld.

POLITIEKE CAMPAGNES 
Met campagnes vestigen organisaties de aandacht op politieke eisen. Door het draagvlak in de 
samenleving bij burgers en andere organisaties zichtbaar te maken via manifestaties, petities, 
onlineacties, verhogen organisaties de druk op beleidsmakers om de eisen ter harte te nemen. 
Onlinepetities zijn in dit opzicht een geliefd actiemiddel, dat organisaties niet alleen gebruiken 
om de macht van het getal te laten spelen, maar ook om te polsen wie de sympathisanten zijn en 
hoe groot het draagvlak bij de achterban voor bepaalde thema’s is.

Organisaties die de samenleving anders 
vorm willen geven, kunnen wat mensen 
haalbaar vinden doen opschuiven door hun 
manier van spreken en denken binnen te 
smokkelen in het gangbare discours.
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BART DECEUKELIER | HART BOVEN HARD

Ervaren dat je het stuur van de 
samenleving in handen kan nemen
“Toen de Vlaamse regering werd gevormd, in 2014, voelde je dat die een maatschappijvisie naar 
voren schoof die onverteerbaar was voor de mensen uit de culturele en de sociaal-culturele 
wereld die Hart boven Hard op gang trokken. In thematische discussiegroepen zijn we, als 
burgers, gaan nadenken over welke samenleving we willen, welke waarden we belangrijk vinden. 
Het resultaat van die reflectie waren de tien hartenwensen van Hart boven Hard.

De keuze voor die term ‘hartenwensen’ was zeer bewust. We wilden niet te vaag blijven, 
ze moesten betekenisvol zijn, maar we wilden ook niet dat ze de vorm hadden van een 
onderhandelingenlijstje. We wilden gemeenschappelijke principes voor de samenleving waar 
we met zijn allen de schouders onder konden zetten. Ze waren helder geformuleerd zodat 
mensen er zich in konden herkennen en ze enthousiasme zouden wekken. Tussen al die 
regeringsmaatregelen die verdeeldheid zaaiden, was ons vertrekpunt: verbinding.

Verbinding zoeken, over de sectoren heen, dat is de essentie van onze burgerbeweging. Er is 
een sterke verbinding met de culturele sector, met de socioculturele wereld, met vakbonden. 
Maar we zijn geen politieke beweging, we zijn geen front voor partijen, we zijn een burger-
beweging. Wat we wel doen, is die politieke rol opeisen om, vanuit het middenveld, vanuit al 
die burgers, een tegenstem te laten horen, een ander politiek gesprek te voeren over waar het 
met de samenleving naartoe moet.

We kijken daarbij niet alleen naar de overheid. Waar kan jij het verschil maken? Zo was het ook 
in het voorjaar van 2020 met Samenstraten, onze actie tegen corona. Er is wat de overheid kan 
doen, en wat we van haar mogen vragen. Maar er is ook wat je zelf kan doen om te helpen en 
te ondersteunen. We willen steeds die lokale dynamiek, in de eigen omgeving, in de straat, in 
de stad, verbinden met de dynamiek in de samenleving, en zo wegen op het beleid. Het zijn 
concentrische cirkels die elkaar versterken.

Hart boven Hard heeft dan ook sterke lokale basiswerkingen die ons toelaten om in de diepte 
te werken. Dat is eigenlijk de belangrijkste stap: dat mensen ervaren dat ze het stuur van 
de samenleving in handen kunnen nemen. Dat geloof in de maakbaarheid. Onze vrijwilligers 
voelen daar soms voor de eerste maal dat ze samen de maatschappij kunnen verbeteren. Het 
is onze taak om ervoor te zorgen dat die goesting blijft.”

De kracht van Hart boven Hard zit ook in de manier van actievoeren, onverwacht en wervend, 
en bovenal “leuk”, zegt Deceukelier. Acties die werelden samenbrengen, zoals de fietstocht – 
ook met vanuit een bepaalde hoek vermaledijde bakfietsen – langs de stakingspiketten tijdens 
de hete syndicale herfst van 2014. 
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“Neem een actie als de reuzen, dat is zichtbaar, dat is herkenbaar. Tijdens de verkiezingen 
hebben we dan weer met Artikel 23 op een creatieve manier gewerkt rond de grondrechten, 
vertrekkend vanuit de grondwet.”

Die creativiteit, dat is zeker mee de verdienste van de culturele sector. “Al heeft die zich 
ondertussen wat op zichzelf teruggeplooid. Als beweging is Hart boven Hard misschien iets 
te weinig gestructureerd, te weinig organisatorisch omkaderd geweest. Dat heeft als voordeel 
dat je op korte tijd een enorme creativiteit en dynamiek kunt ontkurken. Er is geen structuur 
die je tegenhoudt. Maar er is ook geen structuur die faciliteert. Daar willen we verandering in 
brengen.”

Sommige partners hebben afgehaakt. “We zijn geen politieke beweging. Maar we politiseren 
wel. We stellen het beleid in vraag, wij blijven reageren en de politiek aanpakken. Dat botste bij 
de achterban van sommige organisaties op interne weerstand. Het is een evenwichtsoefening 
om de achterban aan boord te houden.” Hart boven Hard heeft nu de erkenning aangevraagd 
als sociaal-culturele organisatie. Zal de Vlaamse regering haar die gunnen? “Ik ben niet bevreesd 
voor de toekomst. We hebben de steun van 20.000 mensen, van wie er vele met crowdfunding 
onze werking mogelijk hebben gemaakt, we hebben verbinding over zoveel sectoren heen. 
Dat is de kracht van onze burgerbeweging.”

HOE DE POLITIEKE ROL VEILIG OPNEMEN? 

▪ Politiek bedrijven kan botsen op een tegenreactie van de overheid en mogelijk 
gevolgen hebben voor de financiering. Analyseer op voorhand goed de 
financiële en organisatorische gevolgen van een campagne. Zijn de middelen 
er om dit te doen? Is er een reserve voor experimentele projecten? Is er 
een financiële noodstrategie voor wanneer leden afhaken? Is er voldoende 
capaciteit om te experimenteren met fondsenwerving?

▪ Hoe legitiem is de gekozen politieke strategie? Is de achterban aan boord? De 
strijdbaarheid van de politieke rol kan botsen met de gezelligheid van andere 
functies van de organisatie en eindigen in een oncomfortabele spreidstand. 
Een tweemerkenstrategie – met een strike organisatorische scheiding tussen 
een organisatie voor politiek werk en een meer ‘uitvoerende’ organisatie, elk 
met eigen gezicht, een eigen naam, een eigen website of platform – kan een 
oplossing zijn.

DE PRAKTIJK

D BART DECEUKELIER | HART BOVEN HARD



33

MAKELAARS IN VERANDERING 

32 33

8. EDUCATIE  
Hoe krijg je mensen in beweging als ze niet weten 
dat ze moeten bewegen? Educatie is essentieel om 
de (potentiële) achterban mee te nemen in (nieuwe) 
verhalen en het eigen dna te verbreden. 

TEMPO  
Middenveldorganisaties zijn als scholen in democratische waarden en normen. Ze informeren 
over (nieuwe) thema’s, geven mensen toegang tot informatie, scherpen hun kritisch en politiek 
vermogen. Maar om de achterban mee te krijgen in een (nieuw) verhaal moet je goed weten 
wat hen drijft. Loop je te ver voorop, dan ben je ze kwijt. Educatie volgt hun tempo.

HONING 
Het brede publiek inzicht geven in het thema dat een organisatie naar voor schuift, in 
een probleem dat ze wil aankaarten: een organisatie mag niet vergeten dat ze mensen 
mobiliseert in hun vrije tijd. Educatieve activiteiten – workshop, seminarie, wandeling, 
lezing – zijn dus vooral ook leuk. De boodschap smokkel je erin. Beter een lepel honing dan 
een lepel azijn. 

HERHALING 
Wie niet professioneel met ontwikkelingssamenwerking bezig is, heeft zelden de tijd om 
elk lijvig rapport door te nemen of elk bericht op gespecialiseerde websites op te volgen. 
Om de boodschap te doen doordringen, redden organisaties het niet met één activiteit. 
Educatie is een traject over een langere periode.
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SARAH SNOECK | TRIAS

Sensibiliseren tussen het 
chocoladeproeven door
“Je kan niet aan educatie doen als je jouw eigen achterban niet goed kent. Als je niet weet 
waar ze voor staan. Onze achterban heeft nu en dan een conservatieve kijk op bepaalde zaken. 
Bovendien is er niet altijd voeling met thema’s waar Trias op inzet. Met kleine stappen kom je 
ook vooruit. En je moet het vooral leuk houden.

Mensen komen naar onze activiteiten in hun vrije tijd. We zorgen er dus voor dat het leuk 
en ontspannend is. Een sociale activiteit waar je sensibilisatie subtiel in verweeft, dingen 
voorzichtig aanbrengt, denkvragen in smokkelt in de hoop dat dit aanzet tot verdere reflectie. 
We hebben zelf geen leden, onze achterban, dat zijn de leden van de bewegingen die onze 
partners zijn zoals de Boerenbond of Unizo. Als die ons als te ‘politiek’ ervaren, boeken ze onze 
workshops gewoon niet meer.

Zo hebben we binnenkort voor de leden van NEOS een workshop chocoladeproeven waar 
ook iemand toelichting zal geven bij het lot van de cacaoboeren in Congo en Ecuador, en bij 
fairtrade. We hebben ook een honingworkshop gehad samen met Markant waar ze leerden 
scrubs maken, om dan de link te maken met honingproducenten in Oeganda.

Per partner lopen we een laagdrempelig traject over een aantal jaren rond hetzelfde thema. We 
proberen via hun kanalen hun achterban te bereiken: magazines, websites, Facebookpagina’s, 
zo vaak als we kunnen onderhandelen met deze partners, want ze hebben ook hun eigen 
thema’s. Om door te dringen tot mensen moet je een lange weg gaan.”
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www.ngo-federatie.be/nl/onze-ondersteuning-belgische-ngos-2030/werf-1-politieke-rol-als-actor-van-
maatschappelijke

www.middenveldinnovatie.be

www.middenveldinnovatie.be/leerplatform/verslag-middenveldorganisaties-experimenteren-met-hun-
politieke-rol

www.middenveldinnovatie.be/sites/default/files/news/files/CSI-slotconferentie-politieke%20rol-ppt.pdf

www.middenveldinnovatie.be/publicaties/4-diversiteit-en-politisering-een-kritische-agenda-voor-het-
middenveld

www.middenveldinnovatie.be/publicaties/casestudie-vrouwenvereniging-beweging-hoe-femma-vernieuwt

www.socius.be/politiserend-werken

www.socius.be/the-art-of-lobbying

www.hetacv.be/docs/default-source/acv-csc-docsitemap/6000-centrales/6770-christelijk-
onderwijzersverbond-cov/6850-basis/basis-2020/basis-2/in-de-focus-2.pdf?sfvrsn=995e95fc_4

www.demos.be/sites/default/files/momenten_nr_11_bart_van_bouchaute.pdf

www.sociaal.net/achtergrond/politiserend-sociaal-werk

www.dewereldmorgen.be/artikel/2014/08/18/wat-doet-het-middenveld-indommelen-of-verstoren

www.dewakkereburger.be/nl/artikel/298/van-burgerinitiatief-naar-een-structurele-maatschappelijke-
beweging

www.opendemocracy.net/en/can-europe-make-it/from-civil-society-to-political-society

www.socialevraagstukken.nl/wp-content/uploads/2010/11/TSS_2010_november_chantal-mouffe.pdf

www.kenniscentrumvlaamsesteden.be/Gedeelde%20%20documenten/2019/Onderzoeksrapport_
Burgerinitiatieven%20voor%20gezinnen%20door%20gezinnen.pdf
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