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1 Stemmen – een introductie.

Welkom. In dit boek heb jij, als lezer, de kans om te luisteren naar de verschillende, individuele stem-
men van diverse deelnemers aan het Can Do Empowerment Programma, en die te verkennen. Je krijgt 
een inkijkje in de persoonlijke verhalen van individuen die zelf discriminatie tegenkomen in hun leven 
én in dat van hen die zich actief inzetten om discriminatie en uitsluiting tegen te gaan en strijden voor 
empowerment. Zij, die op hun eigen bescheiden en verschillende manieren ‘Social Change Agents’ zijn.

Gedurende de implementatie van het Can Do Empowerment Programma raakten we er meer en 
meer van overtuigd dat deze aanpak, van reflectie en het delen van onze ervaringen met de nadruk 
op persoonlijke verhalen en perspectieven, een heel krachtige manier van zelf-empowerment is en 
tegelijkertijd steunend is voor anderen. In dit boek hoor je de stemmen en lees je de persoonlijke 
verhalen van deze mensen, evenals hun manier van omgaan met dingen als: 

• Zelf-empowerment 
• Wat het betekent om een ‘Social Change Agent’ te zijn 
• Strategieën om te strijden tegen discriminatie

Dit zijn de thema’s die bij verschillende gelegenheden het meest naar boven kwamen en die naar ons 
idee het meest relevant blijken tijdens de implementatie van het Erasmus+ Can Do Empowerment 
Programma. Al deze bijdragen zijn ontwikkeld door deelnemers van het project, bij een aantal verschil-
lende interactieve oefeningen. Als Coördinatoren van het Can Do empowerment Programma vinden 
we het belangrijk om dat proces expliciet te maken vanaf het allereerste begin, omdat het de kern van 
het empowermentproces vormt. Wil je er meer over lezen, ga dan naar de bijdragen in de komende 
hoofdstukken.

Fundamenteel voor dit boek, met haar focus op empowerment en bestrijden van discriminatie, zijn 
de persoonlijke verhalen van individuen, die op veel verschillende manieren worden geuit. Het is ook 
belangrijk te bedenken dat empowerment en processen van verandering zich op verschillende nive-
aus afspelen. Individuele empowerment is een proces van persoonlijke ontwikkeling, een transitie 
van het gevoel machteloos te zijn naar een positie met het (zelf )vertrouwen en de mogelijkheid om 
passende acties te ondernemen. Om de samenleving te veranderen, moet je niet alleen individuen 
empoweren maar ook netwerken van sociale groepen waar mensen bij horen, of dat nou gemeen-
schappen zijn waartoe mensen behoren door gemeenschappelijke locatie of gemeenschappelijke 
belangen. Daarnaast moet er een focus zijn op instituten die essentiële openbare diensten leveren, 
instituten waar mensen werken, waar ze leren en waar ze zich toe wenden voor veel verschillende 
redenen. Bedenkend dat we, als burgers, invloed hebben op het besluitvormingsproces en zo de 
kwaliteit van de diensten die zij leveren, zodat we ervoor kunnen zorgen dat zij passend reageren op 
de gemeenschappen die zij bedienen. Tijdens het Can Do Empowerment Programma hebben we ons 
gericht op deze thema’s, met de onderliggende vraag “Hoe krijgen we ‘alle stemmen in de kamer’, 
zodat de diversiteit aan visies wordt gehoord en dat op die diversiteit wordt gehandeld. - of dit nou is 
binnen de setting van een kleine groep, als gemeenschap, of in de gemeenschap die bestaat uit een 
hele stad waar een instituut diensten aan verleent. Als je meer over die thema’s wilt lezen, raadpleeg 
dan onze andere publicatie, “De Can Do Empowerment Handleiding: Actions on Empowerment”, die 
eveneens is ontwikkeld als output van het Can Do empowerment Programma.

Ons doel hier is ook om de lezer te stimuleren en aan te moedigen om zijn of haar eigen overwegingen 
te maken en om zelf over de thema’s van dit boek na te denken. Om je hierbij te helpen, hebben we 
wat vragen voorbereid die we zelf nuttig vonden tijdens het proces. Deze vragen vind je aan het eind 
van elk hoofdstuk. We nodigen je uit om de tijd te nemen om deze vragen te gebruiken om te reflec-
teren op wat je hebt gelezen. 
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Wij zouden het heel leuk vinden als je je eigen ideeën met ons en een breder publiek wilt delen, door 
bij te dragen aan ons blog op: www.candoempowerment.wordpress.com  
Stuur een e-mail met je bijdrage naar candoempowerment@gmail.com 

We vinden dit heel belangrijk, omdat we geloven dat het ontwikkelen en begrijpen van empowerment 
en sociale verandering een continu en collectief proces moet zijn, dat altijd in ontwikkeling is.

Last but not least willen we alle deelnemers van het Can Do Empowerment Programma bedanken 
voor hun waardevolle bijdragen aan dit boek.

Het Can Do Empowerment Programma Team

Tekening door Hanno Langfelder
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1.1 DE GESCHIEDENIS VAN DE ONTWIKKELING

In dit boek zul je inzicht verkrijgen in de gedachten en ervaringen van verschillende mensen. De 
persoonlijke invalshoeken van mensen op het gebied van empowerment en discriminatie komen aan 
bod. Iedereen heeft zijn eigen levensverhaal. Een persoon en zijn verhaal worden zowel gevormd door 
ervaringen in zijn verleden, het proces van zijn eigen ontwikkeling - zijn geschiedenis, als door de 
‘systemen’ waarin deze persoon geboren en gesocialiseerd is, zoals de afkomst van zijn familie, de  
gemeenschappen en instituten waarbinnen hij opgegroeid is, etc. Als we met mensen in contact 
komen, kennen we doorgaans hun levensverhaal niet, noch de ervaringen die hebben bijgedragen 
aan het vormen van hun identiteit. En dit is ook vaak het geval bij de ontwikkeling  
van een publicatie.

In dat wat volgen gaat zal jij - als lezer - meer te weten kunnen komen over de geschiedenis van het 
ontwikkelingsproces van deze publicatie. Doorgaans wordt dit proces niet expliciet gemaakt. Maar 
voor ons is het, om consistent te zijn met het overkoepelende doel van empowerment, heel belangrijk 
om naar dat proces te verwijzen. Wij geloven dat dat proces zelf participatief moet zijn en empower-
end voor alle betrokkenen. Het is nooit onze bedoeling geweest om alleen een prachtig eindproduct 
te hebben, een boek met inspirerende verhalen voor de lezers. We wilden ook dat het proces een 
rijke leerervaring zou zijn en een empowerend proces voor iedereen die eraan heeft bijgedragen. Het 
ontwikkelen van de inhoud van dit boek is daarom op een participatieve manier gedaan, op verschil-
lende niveaus.

COLLECTIEVE ONTWIKKELING VAN HET CONCEPT

Aan de ene kant was voor de ontwikkeling van het concept van het boek de betrokkenheid van ver-
schillende partijen nodig, die op de volgende manier aangepakt werd. Helga Moser van ZEBRA heeft 
een conceptdocument voor het boek gemaakt, dat vervolgens op verschillende gelegenheden be-
sproken werd en verder werd ontwikkeld. In dat proces zijn de programma-coördinatoren van alle 
deelnemende landen betrokken, evenals andere deelnemers van de internationale bijeenkomsten 
genaamd “Learning, Teaching and Training Activities (LTTA)”. We hebben rekening gehouden met alle 
stemmen en meningen van de mensen daar aanwezig waren en deelnamen. Bovendien hebben we 
tijdens dit ontwikkelingsproces, omdat deze publicatie is ontwikkeld in het kader van een EU-program-
ma, rekening moeten houden met wat we in het oorspronkelijke aanvraag hadden gezet en met 
suggesties van onze financiers, het Erasmus+programma van de Europese Unie en haar directe verte-
genwoordiger, het Duitse Nationale Agentschap.

PARTICIPATIEF CREËREN VAN HET MATERIAAL

Anderzijds is voor het in dit boek gecreërde materiaal een participatieve aanpak gebruikt, door de  
deelnemers te betrekken bij het ontwikkelen van het hier gepresenteerde materiaal tijdens de inter- 
nationale meetings (LTTA’s.)

Er zijn verschillende methoden gebruikt om het materiaal te ontwikkelen en verzamelen. Tijdens de 
eerste internationale bijeenkomst in Spanje zijn er interviews gehouden met de deelnemers. Het 
onderwerp van de opgenomen interviews was hun ervaring van empowerment en ‘social change 
agents’, zowel tijdens de bijeenkomst als daarbuiten. Tijdens de tweede bijeenkomst in Duitsland en 
de derde bijeenkomst in het Verenigd Koninkrijk, werden meerdere sessies gewijd aan het creëren  
van materiaal voor het boek, op een interactieve en participatieve manier. De deel-nemers werden  
begeleid door middel van creatieve processen, waarin ze verschillende onderwerpen konden verken-
nen hun gedachten en ideeën op een artistieke manier konden uiten. Door dat te doen konden de 
deelnemers hun eigen bijdragen voor het boek ontwikkelen. 
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De uitkomsten van deze processen zijn tweeledig: het empowerende proces tijdens de bijeenkomsten 
en de inspirerende resultaten. Op de internationale bijeenkomst in Brighton faciliteerden we interac-
tieve sessies met de lokale gemeen-schap en dienstverleners die de complexiteit verkenden van hoe 
participatie en betrokkenheid besluitvorming kunnen beïnvloeden. Dit weerspiegelt in veel opzichten 
de processen waar we mee worstelden in termen van de implementatie van het Can Do Empower-
ment Programma zelf. Hoe kun je ervoor zorgen dat de diversiteit aan stemmen wordt gehoord? Hoe 
kunnen deze stemmen invloed uitoefenen op de beslissingen die worden genomen? Wat zijn redenen 
om aan te nemen dat zulke participatie impact heeft op de uitkomsten en resul-taten? Wat voor feed-
back is er? Gaat het op basis van “jullie zeggen, wij doen”? Welke level van betrokkenheid wordt van 
de deelnemers verwacht over het gehele traject? Er waren verschillende verwachtingen over de manier 
van management, de duidelijkheid over waar beslissingen worden genomen, waar de participatieve 
processen invloed konden uitoefenen en waar de definitieve besluiten genomen werden, deze zelfde 
vragen speelden ook bij de ontwikkeling van het boek zelf.

EMPOWERENDE PROCESSEN

Deze processen kunnen zeer empowerend zijn voor de deelnemers zelf, op voorwaarde dat de waar-
den en principes van het programma zijn ingebed in alles wat we doen. Een deelnemer zei - na bij de 
bijeenkomst in Spanje te zijn geïnterviewd - dat het een bijzonder moment voor hem was. Hij had 
zich “belangrijk” gevoeld, toen hij werd gevraagd om over zijn ervaringen te praten en zijn visies te 
delen. We realiseerden ons, dat alleen al de daad van het iemand vragen zijn mening te uiten en wat 
hij denkt en zegt serieus nemen, duidelijk een manier is om de empowerment van een individu te 
ondersteunen. In de reflectie na elke oefening uitten de meeste deelnemers de visie dat het proces 
van creatief bezig zijn erg empowerend voor hen was geweest. Sommigen zeiden dat ze zichzelf 
nooit als kunstenaars hadden gezien of hadden gedacht dat ze in staat waren van het creëren van 
een kunstwerk. Sommige anderen zeiden dat ze heel graag creatief bezig wilden zijn, maar de tijd 
of de ruimte niet konden vinden, waarin ze creatief aan de slag konden gaan. Tijdens de sessies was 
er tijd en ruimte voor de deelnemers om hun “verborgen talenten” en het potentieel dat ze in zich 
dragen te verkennen, wat hen de mogelijkheid gaf om hun eigen stem(men) te vinden en verder te 
ontwikkelen.

DOCUMENTEN OM DE PROCESSEN EN RESULTATEN BIJ TE HOUDEN

We hebben de verschillende aspecten van deze processen op verschillende manieren en met verschillen-
de media bijgehouden en gedocumenteerd. Om daar meer inzicht in te krijgen, kan je terecht op de 
bijgevoegde Can Do Empowermentbronnen:

• Een selectie van de uitkomsten van deze creatieve processen zoals - geschreven teksten en foto’s 
van het gemaakte materiaal – vind je ingebed in de verschillende hoofdstukken van dit boek.

• Extra bronnen kan je vinden op de website van het Can Do Empowerment Programma. Daar vind 
je ook andere bijdragen; proza, stemmen, teksten evenals gefilmde interviews en geluidsfrag-
menten. Zie www.candoempowerment.eu

• Op het programmablog kunt u inzicht te krijgen in de ervaringen van deelnemers tijdens de  
internationale bijeenkomsten, de Learning, Teaching en Training Acivities, LTTAs.  
www.candoempowerment.wordpress.com

• In de Can Do Empowerment handleiding zijn onze benadering en de gebruikte methoden 
gedetailleerder uitgewerkt, evenals de theoretische achtergrond.
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Deze informatiebronnen helpen om het belang van het gebruik van reflectie en het leren van elkaar, 
dat in alle programma-activiteiten was ingebed, te benadrukken Het was van essentieel belang dat 
de ontwikkeling van dit boek en de processen die we hebben doorgemaakt een afspiegeling waren 
van de waarden en principes van empowerment en de deelnemer ondersteunden zich er op een echt 
empowerende manier aan te verbinden. Om die reden was het niet genoeg om gewoon een profes-
sioneel product te maken dat de mensen die het boek lezen kon inspireren. Het proces van het creëren 
van de bijdragen voor het boek op zich moest empowerend zijn voor de deelnemers. Voor verdere 
overwegingen, zie ook hoofdstuk 1.3 “de inhoud van het boek “.

Verder zijn wij er van overtuigd dat dit ook gunstig is voor jou, als lezer van dit boek. We hopen dat 
de kans die je krijgt om in de resultaten van een empowermentproces te duiken en die te verkennen, 
je zal inspireren en je nieuwe inzichten en ideeën zal geven, aangezien wij zelf het met elkaar samen-
werken als fascinerend en inspirerend hebben ervaren.

We hopen dat het boek je zal motiveren, zodat je na gaat denken over jouw manier van handelen en 
de ervaring je zal helpen om nieuwe ideeën en oplossingen te ontdekken, en bovendien nieuwe  
vragen op zal roepen en nieuwe wegen van onderzoek voor je zal openen.

1.2 DE “FAMILIE” ACHTERGROND

Aangezien ieder individu zijn eigen levensverhaal heeft, heeft ook ieder individu zijn eigen familie-
achtergrond. De familie waar we in geboren zijn, in opgegroeid zijn en die ons heeft helpen sociali-
seren. In het geval van dit boek, is het idee geboren in het Can Do empowerment Programma zelf.
De Europese “familie” van partnerschap heeft zes organisaties vanuit Europa en Zuid Afrika bij elkaar 
gebracht, die hun commitment om discriminatie en uitsluiting het hoofd te bieden en op te komen 
voor gelijkheid en diversiteit in de samenleving met elkaar delen:

• VIA Bayern (Association For Intercultural Work), gevestigd in München (Duitsland) is een over-
koepelende organisatie van diverse verenigingen, groepen en initiatieven die actief zijn op het 
gebied van interculturele maatschappelijk werk, migratie en vluchtelingenwerk.

• Community Works (CW), gevestigd in Brighton (UK) en werkzaam in de Brighton en Hove, Adur  
en Worthing gemeenten, geeft maatschappelijke groeperingen en vrijwilligersorganisaties de 
steun die ze nodig hebben om een zo groot mogelijk verschil te maken in de lokale levens en 
problemen.

• RADAR, gevestigd in Rotterdam (Nederland), zet zich in voor de bevordering van gelijke behan-
deling en tegen discriminatie, voor een samenleving die vrij is van sociale uitsluiting.

• ZEBRA Interkulturelles Beratungs und Therapiezentrum, gevestigd in Graz (Oostenrijk) is een  
non-gouvernementele organisatie die counseling en psycho-therapie voor migranten en vluch-
telingen biedt, alsmede trainingen voor verschillende doelgroepen.

• Instituto de Asuntos Culturales (IACE) / Instituut voor Culturele Zaken (ICA), gevestigd in 
Madrid (Spanje) is een non-profit organisatie die toegewijd is aan het geven van trainingen om 
processen van participatie, betrokkenheid en inspraak te optimaliseren in alle sectoren van de 
samenleving en door netwerken met elkaar te verbinden.

• Umtapo Centre, gevestigd in Durban (Zuid-Afrika), is een non-profit ontwikkelingsorganisatie die 
zich bezighoudt met onderwijs, opleiding, mobilisering van gemeenschappen, en netwerken met 
het doel om mensen (vooral jongeren) in staat te stellen om meer controle over hun eigen leven  
te nemen in de strijd voor duurzame ontwikkeling, vrede en mensenrechten. 



15

De belangrijkste doelstelling van het programma was om trainers en andere mensen die zich bezig-
houden met de bestrijding van discriminatie, sociale verandering en empowerment werk sterker te 
maken en zich als “change agents “ hun eigen lokale context te kunnen omgaan met discriminatie en 
educatieve, conceptuele en methodologische instrumeneten te delen en te ontwikkelen. Het doel was 
om van elkaars ervaringen te leren om zo het collectieve vermogen om gelijkheid te bevorderen te 
versterken.

DE TRAINERS ALS “SOCIAL CHANGE AGENT”

De trainers van de deelnemende organisaties werken binnen een gevarieerde groep maatschappe-
lijke instellingen, van scholen, universiteiten en gemeenteraden, tot plekken van maatschappelijke 
gemeenschappen en groeperingen met een gezamenlijk belang, van individuen tot aan instellingen 
die met een zeer uiteenlopende doelgroepen werken. Hieronder vallen personen uit zowel minder-
heidsgroepen als de meerderheidsgroep, jong en oud, professionals en het grote publiek. In al deze 
omgevingen kunnen trainers worden beschouwd als change agents, die een verschuiving in handelen 
en in aandacht promoten richting gelijkheid, diversiteit en integratie.

Als change agents, worden we zelf vaak geconfronteerd met verschillende vormen van discriminatie 
en vooroordelen. Om effectieve veranderaars te zijn, moeten trainers empowered zijn, om discrimi-
natie en vooroordelen het hoofd te kunnen bieden, niet alleen in hun professionele maar ook in hun 
privéleven en in de gemeenschappen waarin we leven en werken.

1.3 DE INHOUD

Nadat je de ontwikkelingsgeschiedenis en de familieachtergrond van dit boek hebt leren kennen, zou 
je ook een inzicht moeten krijgen in de overwegingen met betrekking tot wat de inhoud is en de wijze 
waarop de bijdragen gepresenteerd worden.

DE MENSEN DIE HUN BIJDRAGE AAN HET BOEK HEBBEN GELEVERD

Het ontwikkelen van de inhoud van dit boek is diep verankerd in de internationale bijeenkomsten, 
onze “Learning, Teaching and Training Activities (LTTA)”. In deze bijeenkomsten kwamen deelnemers  
van de partnerorganisaties samen uit landen als Oostenrijk, Duitsland, Nederland, het Verenigd 
Koninkrijk, Spanje en Zuid-Afrika. De achtergronden van de deelnemers waren zeer divers als het 
gaat om leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, ras, handicap, religie, identiteit en cultuur. De meeste 
deelnemers waren bezig met anti-discriminatie, sociale verandering en empowermentwerk als trainer, 
en of waren gemeenschapsactivist en of zetten zich op een andere manier in voor ontwikkeling.

De deelnemers begonnen hun bijdragen voor het boek te ontwikkelen tijdens gefaciliteerde sessies 
en workshops. Daarna werkten ze door aan hun bijdragen, die vaak na de bijeenkomsten thuis werden 
afgemaakt. Tijdens de sessies schreven de deelnemers creatieve teksten zoals gedichten, bouwden 
sculpturen of vonden gewoon tijd en ruimte om hun reflectie op een bepaald onderwerp op schrift 
vast te leggen. Dit kan bijvoorbeeld over een leerervaring gaan die tijdens een van de oefeningen van 
het programma naar boven is gekomen. Er zijn bij deze processen heel persoonlijke teksten en andere 
materialen ontwikkeld, die intieme en soms uitdagende aspecten van hun leven uitdrukken en het 
benadrukken; Dit kan bijvoorbeeld zijn bij het spreken of schrijven over de ervaringen die zij bij het 
omgaan met discriminatie of uitsluiting hebben gehad.
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In het beginstadium van de ontwikkeling van deze publicatie, hadden we het plan om alle namen en 
biografieën van de deelnemers op te nemen. Om hen zichtbaar te maken, om hun inbreng te erkennen 
en hun heel persoonlijke bijdragen op deze manier te eren. Tijdens de activiteiten uitten echter een 
aantal van de deelnemers hun bezorgdheid, waarbij ze duidelijk aangaven dat ze niet willen dat hun 
(volledige) naam in het openbaar zou verschijnen. Veel van de bijdragen waren zeer persoonlijk en het 
feit dat deze openbaar zouden worden gemaakt voelde niet voor iedereen prettig, zeker in het digitale 
tijdperk, waarin we nu leven.
Daarom werd besloten dat we de namen en persoonlijke omschrijvingen van de deelnemers niet 
zouden opnemen, en zo ALLE bijdragen anoniem zou houden. Tijdens een aantal sessies van onze
internationale bijeenkomsten, hebben we gewerkt aan vraagstukken rondom identiteit en de aan-
names die mensen kunnen hebben. De beslissing om alle bijdragen anoniem houden kwam daar 
deels uit voort en was gekoppeld aan zulke overwegingen. Dit riep de vraag op wat er achter de nood-
zaak zit om de naam van de auteur, zijn of haar opleidingsachtergrond, huidige beroep of leeftijd, 
burgerlijke staat, hobby’s en privé-interesses te weten?! We overwogen of de tekst of andere bijdragen 
die gemaakt zijn op zichzelf konden staan en hun eigen waarde hebben en als zodanig nog steeds 
de boodschap die er in zat konden onthullen?! We kwamen tot de conclusie dat ze dat konden. Wij 
vragen je om deze beslissing te respecteren en hopen dat je het er mee eens bent!

TAAL EN VERTALING

Vanaf het begin is afgesproken dat de werktaal voor het programma, evenals alle bijeenkomsten, het 
Engels zou zijn; Dit creëerde op zichzelf problemen rond participatie en betrokkenheid gezien het feit 
dat Engels voor de meerderheid van de deelnemers niet de eerste taal was. We hebben hier veel over 
nagedacht en ontwikkelden strategieën om de noodzaak daartoe te overwinnen. Sommige deelne-
mers schreven bijvoorbeeld hun teksten meteen in het Engels, terwijl anderen ervoor kozen om in 
hun eigen taal te schrijven en die teksten daarna naar Engels te laten vertalen. Wij gebruikten ook 
veel verschillende middelen als manier om mensen de kans te geven om hun mening te uiten, van 
beeldhouwkunst, tekeningen en foto’s tot aan acteren en rollenspel. De steun van collega’s uit het 
thuisland van de deelnemers was ook van onschatbare waarde om een maximale deelname van ieder-
een mogelijk te maken.

Bij het vastleggen van hun ervaringen, kiezen de deelnemers kiezen hun eigen woorden, uitdruk-
kingen en afbeeldingen - ongeacht hun eerste, tweede of derde taal, terwijl ze daar tegelijkertijd ook 
door beïnvloed worden. De redactie van het boek wilde zulke teksten als bijdrage niet veranderen 
en deze zorg werd ook geuit door de deelnemers zelf. Tenslotte waren we het erover eens dat er 
geen behoefte was aan een uitgebreide (Engels) grammaticacorrectie noch aan bewerken om het 
samenhangender te maken. Elke wijziging die zou zijn voorgesteld door een derde partij zou onver-
mijdelijk een aantasting van het persoonlijke karakter en de essentie van de bijdragen zelf hebben 
betekend en dit vonden we ongepast. Dit weerspiegelt een houding en benadering van de integriteit 
van alle deelnemers die zeer belangrijk voor ons is en ook wezenlijk is bij het ondersteunen van 
empowermentprocessen in het algemeen. Het is essentieel als we de persoonlijke uitingen van indi-
viduen op prijs stellen en op waarde schatten. Het niet oordelen over mensen of het maken van ver-
onderstellingen als we “verbeteringen in het belang van de kwaliteit van het eindproduct” voorstellen. 
De auteurs, die zulke bijdragen leverden, hebben hard en met veel inzet en inspanning gewerkt om de 
teksten en materialen te maken zoals hier gepubliceerd. Wij zijn van mening dat ze perfect zijn zoals 
ze zijn!
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Een andere uitdaging waar we mee geconfronteerd werden met betrekking tot taal is de kwestie van 
vertalen. In de partnerlanden zal niet iedereen die in potentie publiek is voor dit boek, Engels spreken. 
Om de inhoud toegankelijk te maken voor lezers die niet bedreven zijn in het Engels, hebben we 
besloten om vertalingen te laten maken. We zijn ons ervan bewust dat een vertaling al een interpre-
tatie is, aangezien er een nieuwe tekst wordt gegenereerd. Om echter de toegankelijkheid van het 
boek vergroten, hebben we deze tekortkoming moeten accepteren om het boek een grotere reik-
wijdte te geven.

1.4 DE BENAMING

Ieder mens heeft een naam. Meestal is die gekozen door de ouders. Hier willen we onze redenen uit 
te leggen voor het kiezen van de naam, of in dit geval, de titel van dit boek.

De post-koloniale theoreticus Gayatri Chakravorty Spivak benadrukt in haar essay “Can the Subaltern 
Speak?1 , dat het voor de mensen zonder macht - of de ‘ondergeschikten’ als Spivak ze noemt - 
belangrijk is om de mogelijkheid te hebben voor zichzelf te spreken en te worden gehoord. In het 
programma verkenden we verschillende aspecten en niveaus van (dis)empowerment en (anti)discri-
minatie. En in het bijzonder tijdens de internationale bijeenkomsten streefden we om ruimtes te 
creëren, waar het mogelijk is om je stem te ontwikkelen, voor jezelf te spreken en te worden gehoord. 
Daarom kozen we voor de titel “stemmen”.

1 Gayatri Chakravorty Spivak: Can the Subaltern Speak? English Version e.g. in: Norton Anthology of Theory and 
 Criticism. Ed. Vincent Leitch, et al. New York: Norton, 2001. 2197-2208
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2 Wat betekent het om een social change agent te zijn? 

HET ACHTERGOND PROCESS

Het thema dat ons door het gehele programma heeft geleid was het concept van ‘wat betekend het 
om een ‘social change agent’ te zijn? 
Tijdens de derde internationale bijeenkomst in Brighton zijn we dieper in gegaan op deze vraag. De 
participanten hebben verschillende methodes gebruikt om te reflecteren op hun eigen ervaringen, 
en vat te krijgen op hun verschillende perspectieven vanuit verschillende invalshoeken.

In één van de sessies, gingen de participanten op zoek naar hun innerlijke ‘held ‘, via mensen die hen 
inspireerden de kwaliteiten die deze mensen eigen zijn. Door het uitvoeren van een dramaoefening 
reflecteerden de participanten over wat een social change agent betekende voor hen persoonlijk. 
Als resultaat vormden zij eerst individueel en daarna groepsgewijs een beeld, genaamd; Mijn Social 
Change Agent’.

In dit hoofdstuk delen we graag de resultaten van deze sessies. Het bevat de verschillende foto’s van 
beelden waarop de verschillende teksten geinspireerd zijn. Meer voorbeelden zijn te vinden op de 
website www.candoempowerment.eu.

Het handbook2 bevat meet informative over de specifieke methoden welke in de sessie zijn gebruikt. 
Oefening: 

• Who is your hero 
• Sculpture

2 Action on empowerment, a practioner’s guide for supporting social change
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2.1 BIJDRAGEN VAN PARTICIPANTEN
  
 2.1.1 TIJD OM TE STOPPEN

Wat is een Social Change Agent? Dat is een goede vraag. Ik moest er hard over nadenken voor ik in 
staat was daar iets over te zeggen Nu heb ik echt gen antwoord meer, maar ik heb een hoop vragen. 
En ik geloof echt dat vagen stellen het startpunt is van het zijn van een Social Change Agent. Ik was 
me daar niet bewust van en nu besef ik hoe belangrijk het is te stoppen, na te denken, vragen te stellen 
en vervolgens te handelen. Dat is waarom ik in mijn beeld zit en ontspannen ben. Het is de manier 
die ik vond om met mijn lichaam het gevoel uit te drukken dat ik heb als ik aan Social Change denk. 
In de wereld waarin we leven lijkt het alsof alles snel moet. Te veel actie en weinig reflectie op wat we 
doen en waarom we doen wat we doen.

Dus, op dit moment voel ik echt de behoefte om te stoppen en na te denken, maar niet op een theo-
retische manier. Ik heb het over persoonlijke reflectie. Wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Waar wil ik 
heen? Moet ik iets veranderen? Dat is belangrijk voor me, want als ik de wereld wil veranderen moet 
ik bij mezelf beginnen. En onthouden dat het niet mogelijk is om anderen te veranderen, tenzij ze dat 
willen doen. 

Voor mij is een Social Change Agent zijn een uitdaging, maar ook een noodzaak. Ik weet ook dat ik 
ideeën moet delen met anderen, er niet alleen over na moet denken, om iets anders dan mezelf te 
veranderen. Ik weet dat ik het niet alleen kan, maar ik moet bij mezelf beginnen. Dat is zeker. De eerste 
stap is het vinden van balans in mijn persoonlijke leven voordat ik ideeën ga delen om een team van 
Change Agents te creëren. Ons realiserend dat we als groep mensen de wereld kunnen veranderen... 
in elk geval onze wereld. Ik weet dat het geen gemakkelijke taak is, maar als we niet een keer beginnen, 
blijven we een leven leven waar we niet van genieten. 

Soms als ik denk aan veranderingen, stel ik me hele grote veranderingen voor, zoals het hebben van 
een ander politiek of economisch systeem. En dan besef ik over dat soort verandering geen controle 
heb; dus ik doe er niets aan. Maar als ik denk aan kleine veranderingen in mijn dagelijks leven weet ik 
dat ik een keten van veranderingen kan beginnen die anderen kan beïnvloeden. Daarom gaat mijn 
nieuwe visie om kleine maar constante veranderingen. Het gaat niet alleen om feiten. Het kan ook 
gaan over het veranderen van mijn standpunt. Naar anderen en naar mijzelf kijken vanuit een ander 
perspectief. Vraagtekens zetten bij wat me is verteld is natuurlijk en normaal. Ja, ik weet nu dat het 
leven andere wending kan nemen. Maatschappelijke Transformatie is mogelijk als we samen ons 
perspectief veranderen. Andere waarden hebben, menselijker en empatischer zijn. Soms geloven we 
dat we veel dingen moeten kopen om gelukkig te zijn. Dan kopen we dingen en we voelen niets 
verder van het geluk. We hebben de neiging om te vergeten dat het geluk niet iets is wat je koopt. 
Het gaat meer over tijd en interesses delen met mensen die je begrijpen en om je geven. 
Ik hou echt van het idee van beweging en golven omdat het alles wat leeft beweegt. Er is niets dat 
niet veranderd kan worden. En elke verandering, hoe klein ook, het resoneert. Als ik iets aan mezelf 
verander, zullen anderen ook veranderen. Bijvoorbeeld, als ik de manier verander waarop ik met 
mensen praat, als ik lach of dankjewel zeg, zullen ze positief reageren en zo verder... 
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Tot slot zou ik willen zeggen dat het leven niet lineair is. En het is niet onmogelijk om terug te gaan, 
je kunt altijd terugkijken voordat je iets doet en nieuwe hoofdstukken van je verhaal schrijft. En, zoals 
Ercan zegt: “Er zijn geen fouten, alleen ervaringen”.
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 2.1.2 EM(OTIONEEL)POWERMENT

“Toen ik jong was ik bad tot Allah om me die macht te geven om de wereld te veranderen. Toen ik van mid-
delbare leeftijd was ik bad tot Allah om mij die macht te geven om mensen in mijn omgeving te veranderen. 
Nu ben ik oud en wijs en ik bid alleen tot Allah om me genoeg kracht te geven om mezelf te veranderen.” 
- Mullah Nasruddin

Vanuit mijn oogpunt is dat de essentie van een sociale change agent zijn. Het is om je bewust te zijn 
van jezelf met je eigen aannames en vooroordelen en te werken aan - en je ook bewust te zijn van je 
omgeving en het wereldwijde collectief wat wij vormen. Je hoeft je niet op grote veranderingen te 
richten, want het is een energie-vretend doel; en je kunt Mullah Nasruddin geloven dat je uiteindelijk 
teleurgesteld zult zijn...

Wees gewoon dapper om uw eigen kijk op dingen en houding te veranderen; en wees eerlijk tegen 
jezelf. Blijf meer in contact met je hart meer dan met je hoofd. Denk niet. Voel! Spreek niet. Ben! U zult 
vooral kwalitatieve overtuigingskracht hebben door het zijn en door te doen, niet door te praten. 
Iedereen, zelfs racistische politici en activisten beweren respectvol, tole- rant en democratisch te zijn. 
Bijvoorbeeld, vandaag nog, op 8 september 2016, zei een Duitse politicus van de conservatieve Beierse 
partij CSU: “We willen niet dat ons tolerante en liberaal georiënteerde land veranderde door migranten 
of vluchtelingen-stormen.” Hahahhahaaaaa het zou stand-up komedie kunnen zijn. Maar het is de 
realiteit.

Woorden worden door iedereen gebruikt. Woorden zonder eerlijke emotionele inhoud zijn slechts 
woorden. Zinloos. BEN tolerant. BEN respectvol. BEN menselijk. Als ik het BEN, hoef ik niets uit te leggen 
of te beschrijven. Mensen zijn overtuigd van mijn houding, omdat ze het voelen. Empowerment 
betekent ook emotionele kracht. Zelfs als je één persoon van je project overtuigt, op een emotionele 
manier, wordt deze persoon een vermenigvuldiger. Focus op kwaliteit. Dat zal tot een diepere impact 
leiden. Praat minder, BEN meer! Doe meer! WEES de verandering. Empower deelnemers en vermenig-
vuldigers van de verandering. Betrek zelfs beleidsmakers en potentiële sponsors bij je projecten.
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 2.1.3 LIEFDE EN PASSIE

Om verandering tot stand te brengen in de samenleving die elkaar vaak meer helpt herinneren aan 
de dingen die ons van elkaar scheiden dan aan die die verbinden, hebben we het concept van social 
change agents besproken. Het is het idee van iemand wiens doel het is om de wereld een betere plek 
te maken. Maar wat is nou een social change agent? Wat doet hij / zij, hoe zou ik een social change 
agent kunnen zijn? Wat zijn de obstakels, hoe kunnen we die overwinnen?  

Ik realiseerde me iets belangrijks toen we begonnen te bespreken wat een social change agent is, 
zaten te denken over onze eigen persoonlijke held. Ik koos voor mijn moeder, die mij en mijn broers 
en zussen voornamelijk alleen heeft opgevoed terwijl ze tegelijkertijd studeerde en werkte. Ik koos 
haar vanwege haar liefde en haar passie en haar nooit aflatende wil om ons het best mogelijke leven 
te geven. Je zou aan andere kwaliteiten en competenties kunnen denken wanneer je je afvraagt wat 
een social change agent nodig heeft, maar ik kwam er achter dat voor mij de aller belangrijkste mijn 
moeder is: Liefde en passie.  

Liefde en passie zal waarschijnlijk niet de verandering organiseren of een technisch probleem helpen 
oplossen, maar het geeft je het gevoel van WAAROM je de wereld wilt veranderen en het genereert 
de energie die mijn moeder heeft wanneer ze voor haar kinderen zorgt. Liefde en passie zijn emoties 
die verbonden zijn met de waarheid in ons en voor het begrip en de zorg voor onze omgeving. Liefde 
en passie wil niet zeggen dat er geen andere emoties kunnen zijn die ons drijven, zoals woede of het 
gevoel van machteloosheid - zolang onze daden ten opzichte van anderen altijd de basis van ons als 
mensen weerspiegelen: Liefde en passie.  

Een voorbeeld stellen voor anderen die kunnen voelen wat je drijft zal hen inspireren om hetzelfde te 
voelen en het belang van uw zaak te voelen. De passie van mijn moeder leerde me de wereld te zien 
met een open hart en met oprechte bedoelingen. Ik heb misschien niet altijd gelijk over hoe iets moet, 
maar als het ik met oprechte bedoelingen doe en met liefde in mijn hart kan ik in ieder geval zeker 
weten dat ik het op mijn best doe en weet ik er mijn reden voor.  

Wanneer je een stevige basis hebt, zijn er om een social change agent te worden natuurlijk ook een 
paar extra competenties die heel nuttig kunnen zijn bij het veranderen van de wereld. Tijdens de Can? 
Do! training we wisselden veel inspirerende aanpakken uit en leerden we over die in andere landen 
en organisaties. 
Dit zijn de competenties en methoden die ik zie als de meest belangrijk om een goede en consequente 
sociale verandering te bereiken:  

• Bevraag de status quo. Waarom werken de dingen zoals ze werken? Wordt er onrecht gecreëerd 
door die patronen, zijn deze patronen zelf onrechtvaardig? Wie wordt er buitengesloten door wie? 
Hoe kan dit worden veranderd? Wordt een visionair, stel je de wereld buiten de grenzen van de 
realiteit voor! 

• Verander jezelf. Hoe lever je een bijdrage aan de huidige situatie? Zijn er dingen aan jou of jouw 
gedrag waarmee je zou kunnen beginnen met veranderen? Door authentiek te zijn over je inten-
ties en door een voorbeeld te stellen zal je anderen te inspireren om ook te veranderen! En door 
jezelf te veranderen heb je de wereld al een beetje veranderd! 

• Luister en praat met zoveel mogelijk verschillende mensen. Je hebt een perspectief op het leven, 
maar er is waarschijnlijk veel belangrijks dat je nog nooit hebt gezien, ervaren of gedaan. Door 
anderen vragen te stellen over hun visie, vergroot je je begrip van de samenleving en door hen 
jouw perspectief te vertellen zal dat van hen dat ook doen.  
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• Ondersteun en het creëer mogelijkheden tot participatie en samenwerking. De eerste stap is om  
te luisteren en te praten, maar participatie gaat ook over deel uitmaken van de ondernomen acties. 
Je kunt mensen niet veranderen, mensen moeten zichzelf veranderen en deel gaan uitmaken van 
de ‘grote’ verandering. Creëer manieren waarop mensen met elkaar kunnen praten, elkaar kunnen 
inspireren, samen actie kunnen ondernemen. Creëer deze mogelijkheden vooral voor degenen  
die meestal buiten de boot vallen.  

Dat zijn een paar kenmerken die mijn social change agent heeft. Ik weet zeker dat er veel aan toe te 
voegen is, maar tijdens onze trainingen en in alle andere activiteiten die ik tot nu toe heb gedaan met 
betrekking tot sociale verandering, leken deze mij het meest belangrijk. Ik denk dat er vaak momen-
ten zijn dat ik het zelf heel moeilijk vind om door met alles door te gaan om door te gaan met geloven 
met me bezig houden met maatschappelijke verandering. Op die momenten probeer ik mijn motivatie 
te onthouden die oorspronkelijk maakte dat ik vragen begon te stellen en actief begon te zijn en mijn 
twijfels en gevoelens te delen met anderen.
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 2.1.4 INSPRIRERENDE VERANDERING

Voor mij moet een Social Change Agent in de eerste plaats authentiek zijn, of in de woorden van  
Mahatma Ghandi: 

“Wees de verandering die je wilt zien.”

Je moet een visie hebben en bereid zijn om actie te ondernemen, want een visie zonder actie is slechts 
een droom en actie zonder visie is net zoiets als tijd verspillen. Maar met visie en actie kun je echt de 
wereld veranderen.

Er zijn vele paradoxen in het zijn van een Social Change Agent. Je moet een passie hebben waarmee 
je anderen kunt motiveren, maar tegelijk de moed en bescheidenheid hebben om flexibel te zijn in je 
aanpak of ideeën. Je moet niet te sterk vasthouden aan je aannames, bereid zijn om jezelf te veran-
deren op basis van wat je gehoord hebt en de lessen die je geleerd hebt. Zoals iemand ooit tegen 
me zei: 

“Als je wilt weten wat ik denk, luister dan naar HET LAATSTE dat ik zei!”

Je moet bereid zijn om risico’s te nemen, want als je geen risico’s neemt, neem je eigenlijk nog meer 
risico. Het risico dat je het moment, de inspiratie, het idee of zelfs de moed om iets speciaals te doen 
voorbij laat gaan.

Misschien hebben we bovenal de energie nodig om volledig betrokken te zijn. Om te leven alsof je 
morgen doodgaat, terwijl je tegelijk leert alsof je voor eeuwig zal leven.

Heb het vertrouwen om in jezelf te geloven, zowel in wat je Kunt Doen als wat je Kan Zijn!
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 2.1.5 LIEFDE, DOEN, WEES PRO-ACTIEF, REAGEER 

Een social change agent zijn start met de erkenning dat dingen moeten veranderen, de erkenning 
dat dingen kunnen veranderen en in staat zijn om vooruit te blikken naar hoe dat ‘beter’ eruitziet.

Het gaat over bewustzijn van hoe de wereld werkt en welke impact dit heeft op ons als individu, op de 
samenleving en op het geheel als planeet. Dit gaat hand in hand met kennis hebben over macht, 
waar de macht ligt en waarom het daar ligt.

Kenmerken van een social change agent? 
Voor mij, in staat zijn een social change agent te zijn begint met:

1.   Erkennen dat veranderingen mogelijk zijn en een nieuwe wereld mogelijk is door mijn social en 
  persoonlijk handelen - MAAR NIET TEN KOSTE VAN ANDEREN - het moet een win-win situatie zijn.

2.   Gerechtigheid is voor iedereen en niet alleen voor hen die toegang hebben tot macht en rijkdom.
3.   Samen met anderen bekijken wat nu precies hun huidige situatie is en hen inspireren stappen te 

  nemen om hun omstadigheden te verbeteren.
4.   Mezelf empoweren. Hiermee bedoel ik het leren respecteren van mijn waarden en normen en 

  eigenwaarde; geloven dat ik een waardevolle bijdrage kan leveren aan verandering.
  Het is nodig voor mij om mijn kracht te herkennen en op te eisen en te leren hoe ik het moet ge- 

  bruiken om veranderingen door te voeren, en te leren hoe ik anderen kan empoweren. Dit houdt    
  in het opgeven en delen van macht en privileges.

5.   Mezelf een stem geven; mijn innerlijke kritiek en angsten uitdagen. Het zijn deze angsten die ons    
  deel uit laten maken van een zelfregulerende maatschappij.

6.   Luisteren naar anderen; wat zijn de behoeften, wat is hun visie en hoe maken ze deel uit van de    
  verandering.

7.   Betrek elkaar door ideeën en strategieën en de voordelen van verandering te delen met elkaar.  
  Hoe kan verandering voordelen hebben voor iedereen.

8.   Verhoogde niveaus van risico’s nemen.
9.   Ontwikkel de vaardigheden; empathie, invloed hebben, zorgzaamheid.
10.   Accepteer dat er uitdagingen en weerstanden zullen zijn en ontwikkel strategieën om hiermee  

  om te gaan.  
11.   Weet dat veranderingen tot stand komen op verschillende niveaus; bijvoorbeeld op individueel  

  vlak, van persoonlijke verandering naar institutionele verandering. 
12.   Onze ideeën en begrip over hoe de wereld werkt en welke veranderingen we kunnen maken is       

  doorlopend. 
 
 
 
 
 
 
 

Liefde, Doen, Wees Pro-actief, Reageer.
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 2.1.6 WAT IS EEN SOCIAL CHANGE AGENT?

Na zoveel jaren geprobeerd te hebben de wereld om mij heen te veranderen zou je zeggen dat het 
gemakkelijk zou zijn om te omschrijven wat een Social Change Agent voor mij zou moeten zijn. Nou, 
dat is het niet. Het moment dat ik begon te bedenken hoe ik een social change agent zou omschrijven 
begon ik mezelf kritische vragen te stellen. Wat, waarom, hoe?
In eerste instantie vond ik dat social change agents allemaal mensen waren die werken voor maat-
schappelijke organisatie, antidiscriminatie voorzieningen enz. Wij, diegene die staan voor een inclu-
sieve samenleving. 
Maar toen kwam de vraag, is dit werkelijk alles? Zijn alleen deze mensen social change agents? Want 
om eerlijk te zijn, betekent voor mij een social change agent niet alleen iemand die een verschil maakt 
door de wereld te willen veranderen, de omgeving te verbeteren maar ook iemand die zichzelf veran- 
dert om op deze manier een bijdrage te leveren aan de maatschappij.

Want alles wat iemand doet heeft op een of andere manier invloed op het grote geheel. Ik geloof in  
de kracht van de natuur, een kleine rimpel in het water kan uiteindelijk een hoge golf veroorzaken aan  
de andere kant van de wereld.

Het is een buurman in de straat, die iedere dag voor zijn deur staat en alle voorbijgangers een goede 
dag wenst. Hij verandert zijn omgeving enkel en alleen door daar te zijn, enkel door van de dag te 
genieten.  

Het is de leraar op school die een paar stappen meer zet, die zich extra inzet, om studenten te helpen 
slagen. 

Het is een trainer die vrijwillig zijn of haar tijd en kennis inversteert om jong talent te laten groeien. 
Maar het is ook de opa die verhalen uit de het verleden vertelt aan zijn kleinkinderen en hen levens-
lessen bijbrengt. Die hen adviseert omdat hij die weg al heeft belopen.  

Het zijn de ouders die hun kinderen opvoeden tot sterke, nette onafhankelijke mensen, ook onderweg 
om een verschil te maken. 

Het is een passant op straat die iemand in nood helpt, zonder bijbedoeling.

De karaktereigenschappen van een social agent liggen in de wil om een verschil te maken, persoon-
lijk en in de maatschappij. Dat betekent voor mij een positief ingesteld persoon, iemand die altijd op 
zoek is naar een oplossing. Iemand die kan vergeven, die gemaakte fouten toegeeft en openstaat om 
hiervan te leren. Ik denk dat we met de internationale uitwisselingsprogramma’s hieraan bijdragen.

Want ook al zijn we individueën, we kunnen het niet alleen, we hebben elkaar nodig. Dus voor mij is 
een social change agent een strijder die tegelijkertijd de balans ophoudt. Dat is geen gemakkelijke 
taak... maar hey, niemand heeft gezegd dat het gemakkelijk zou zijn.
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 2.1.7 HVN 3.0 

Statuur
Titel: “HvN 3.0”.

De HvN 3.0 (Hulpverlener nieuwestijl 3.0) die hier wordt uitgebeeld verdiept zich, meer dan voorheen,  
in de persoonlijke infrastructuur van de burger(s) en in de infrastructuur van de overheid/ maatschap-
pelijke organisaties. De HvN 3.0 is meerdimensionaal, onder andere: een informant, is coöperatief,  
een intermediair, is een ondersteunende regisseur (zo nu en dan op afroep) en sluit aan bij ‘de stem  
en de kracht’ van de burger(s) zodat deze nog beter gehoord en vertegenwoordigd kunnen worden. 
Maar ook ‘de stem en de kracht van de informatie-uitwisseling binnen de `care en de cure’ van de over-
heid is van wezenlijk belang voor het operationeel proces die de HvN 3.0 toepast. De HvN 3.0 draagt 
zorg voor de geleidelijke aansturing van kennisdoorstroom en kenniscirculatie, en ziet toe dat die 
kennis in actie komt. Een proces van ervaringsuitwisseling en zelfsturing - op bestelling. 

De focus van de HvN 3.0 ligt vooral op wat wél werkt! Een veranderproces van nieuwe inzichten en cre-
atieve ontwerpen geïntegreerd in een coöperatief jasje. Daar is het de HvN 3.0 om te doen. 
Dat is toekomst!

REGIE IN EIGEN HAND

Het vertrekpunt van de HvN 3.0 is gericht op het versterken van de eigen kracht van de burger(s) en 
verhogen van de zelfredzaamheid. Dusdanig dat inzichtelijk wordt wat de burger(s) vanuit de eigen 
omgeving zelf kan regelen en wat vrienden, buren en familie (het sociaal netwerk) kunnen doen - op 
het eigen gewenste tempo. Waar nodig kan de HvN 3.0 dit proces coachend ondersteunen. Hierbij 
draagt de HvN 3.0 zorg dat de informatiepositie van de burger(s) ‘meegroeit’ met de snelheid van de 
overheid / maatschappelijke organisaties en de continuïteit ervan wordt geborgd en verduurzaamd.

DE BURGER BESLIST!
De coöperatie 

De HvN 3.0 is ervan overtuigd dat burgers het meest gelukkig zijn als ze grip hebben op hun eigen 
leven. Daarom hebben de burgers ook medezeggenschap over de inzet en werkwijze van de HvN 3.0. 
Met het bijkomend effect dat daardoor de (zorg)hulp beter wordt, burger-vriendelijker, laagdrempe-
liger, slagvaardiger en doelmatiger. De zelf-hulpmiddelen en de ontmoetings-activiteiten worden 
samengevoegd in een coöperatie opdat het eigenaarschap, zelfregie en zelfhulp bij burgers versterkt 
wordt. De coöperatie is een nieuw middelpunt van de buurt / wijk. 

Een soort spil van een vernieuwd zorg-aanpak van de buurt/ wijk. De toegevoegde waarde van zelf-
hulp van de burger(s) is dat de HvN 3.0, de burgers en de andere professionals die binnen de coöpera-
tie actief zijn. De zelfhulp-ideeën/ activiteiten zijn omgezet in zelfhulpinstrumenten die voor iedere 
burger toegankelijk zijn en deze worden eveneens vrij. 
Beschikbaar op de verschillende platforms- en organisaties. Op deze manier voorziet de coöperatie 
in de professionele ondersteuning van de door burgers en overheid gewenste zelfhulp. 
De Coöperatie organiseert samen met de HvN 3.0 en haar burgerleden een continue ontwikkeling van 
samen leren, samen ontwikkelen, samen delen en samen doen. 
 
De HvN 3.0 heeft voortdurend te maken met nieuwe (technologische) ontwikkelingen die gevolgen 
hebben op de coöperatie, de burger(s), de mede-professionals, organisaties. Binnen alle ontwikkelin-
gen is de HvN 3.0 altijd opzoek naar kansen om het voor burgers eenvoudiger te maken en het beter  
te doen. 
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Daarom werkt de HvN 3.0 onder andere aan digitale educatie opdat de burger(s) nog meer zeggen-
schap genereren. Ook stimuleert zij de ontwikkeling en inzetbaarheid van coöperatie-ambassadeurs. 
Want alleen samen kunnen we het welzijn van de toekomst goed vorm geven.

    Bijvoorbeeld, door het opdoen van commu-
    nicatievaardigheden, digitale-vaardigheden 
    etc. leert de burger hoe face-to-face en on- 
    line feedback te geven en non verbale sig- 
    nalen op te vangen. De HvN 3.0 draagt zorg 
    dat de coöperatie hierin (structureel) gefa- 
    ciliteerd wordt. En door gebruik te maken 
    van bestaande ontwikkelingen op basis van 
    ervaringen, educatie en training pro- 
    gramma’s, zodat de (toekomstige) ‘coöpe- 
    ratie-ambassadeurs’ leren begrijpen hoe 
    hun medeburger zich voelt en online ge- 
    draagt, wat de impact is van wat hij/zij zelf 
    online doet en welke mix van hulpmogelijk- 
    heden het meeste effect genereert.

EMPOWERMENT VAN DE BURGER

De taak en rol van de HvN 3.0 is onder andere behoeftes en wensen van de burger(s) en de beleids-
dragers bijeen brengen om uiteindelijk voor beide partijen een gezamenlijke win-win situatie te 
creëren. De uitdaging ligt in het ontwikkelproces. Waarbij de kwaliteit van kennis van zaken van de 
interventie-, de implementatie van de operationele proces-, facilitering en capaciteit, maar ook de 
haalbaarheid worden gewogen op de kans op succes. Voor een betere leefomgeving. 
De focus van de HvN 3.0 is verschoven van problemen naar oplossingen. Zij(hij) kijkt niet zozeer naar 
wat er allemaal verkeerd is, maar naar welke kansen er liggen voor de burger en beleidsdragers nader 
tot elkaar te komen en welke oplossingen gemakkelijk toepasbaar zijn. Want verandering van houding 
en gedrag is minder maakbaar - zo blijkt; hooguit enigszins te beïnvloeden.

    Bijvoorbeeld door bij de ‘voorpoort’ van 
    besluiten ten behoeve van de buurt / wijk 
    een podium te creëren voor burgers, voor het 
    aangaan van de dialoog met de beleidsdragers. 
    Zo doorbreekt de HvN 3.0 de cirkel van 
    bureaucratie en (in de ogen van de burgers) 
    ‘schimmige regels’ en stimuleert zij/ hij hiermee 
    zelfregie en eigen verantwoordelijkheid van de 
    burgers. maar stimuleert daarmede ook de 
    verantwoordelijkheid van de beleidsdragers 
    haar burgers, aan te horen en te informeren 
    over de (al dan niet) ophanden zijnde besluiten 
    ten behoeve het welzijn van de buurt/ wijk.



29

EMPOWERMENT VAN DE HVN 3.0

De HvN 3.0 maakt een belangrijke werkomslag, met als uitgangspunt het benutten en versterken van  
de eigen kracht en zelfsturend vermogen van burgers. De HvN 3.0 is zichtbaar aanwezig in de buurt /  
wijk (coöperatie), biedt hulp dicht bij huis, kent de wijkagent en huisarts, en komt -waar nodig- bij de 
mensen thuis. De HvN 3.0 werkt samen met de burger(s), zodat die zelf tot oplossingen kunnen komen. 
Dit vergt dus een omslag van probleemgericht naar oplossingsgericht denken en werken. Daarbij is 
bewustwording van de HvN 3.0 van het krachtenveld waarin zij werkzaam is een voortdurend leer-
proces. De eigen professionele waarden en het professionele handelen dienen frequenter geëvalu-
eerd, bijgesteld en te worden.
Maar ook de infrastructuur van de HvN 3.0 is cruciaal. Een open-nieuwsgierige-onderhoudende houd-
ing is gewenst. Met het vizier gericht op dat wat wel kan!

    Voorkomen dat de HvN 3.0 achter de 
    feiten aan te loopt – je raakt anders de 
    burger(s) kwijt. 
    Bovenal, is het noodzakelijk dat de HvN 
    3.0 ‘de stem’ van de burger(s) het 
    netwerk kent en herkent. Want alleen 
    een bezegeling met een mooie hand 
    shake met de HvN 3.0, om deel te 
    nemen aan zijn/ haar persoonlijke groei 
    is nog geen garantie voor een succesvol 
    coöperatief-traject.

De HvN 3.0 gaat daarom een 3-traps (intake) gesprek aan met de burger(s). De gesprekken zijn een 
noodzakelijke voedingsbodem voor de HvN 3.0, om: 

• Het wat, waarom en hoe van de behoefte-idee 
• Vorm, inhoud en uitvoering te visualiseren 
• Structuur en (rand)voorwaarden van de beleidsdragers door te spreken 

De HvN 3.0 is ervan overtuigd dat de 3-traps (intake) gesprekken een enorme aanwinst is om de stem 
van de burgers te doen gelden. Duurzaam.
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2.2 REFLECTIE

Na het lezen van de teksten volgen hier weer enkele vragen ter reflective: 

• Welke inspiratie haal je uit het gelezen material? 
• Kun jij je eigen tekst en beeld maken rond het thema ‘Wat betekent het om een social change  

agent te zijn?’

Om je hierbij te helpen refereren we naar de verschillende oefeningen uit het handbook ‘Actions on 
Empowerment’.

We zouden het leuk vinden als jij je bevindingen wilt delen via ons blog 
www.candoempowerment.wordpress.com. Stuur een e-mail naar candoempowerment@gmail.com
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3 Zelf-Empowerment

HET ACHTERGOND PROCESS

Bij alle drie de internationale Learning, Teaching and Training Activities verkenden we verschillende 
niveaus van empowerment. Meer informatie over de theoretische concepten die we verkend hebben,  
die de verschillende benaderingen van empowerment onderbouwen, zijn opgenomen in de Can Do 
Empowerment Manual. In het proces van omgaan met verschillende aspecten van macht en machte-
loosheid, ongelijkheid en uitsluiting, werd duidelijk, dat het soms lastig kan zijn om je bezig te houden 
met emancipatiewerk en bestrijding van discriminatie, vooral op persoonlijk vlak.

In de tweede bijeenkomst verkenden we een ander aspect van empowerment in termen van “Wat 
maakt mij gelukkig?” Om dit te doen wij gebruikten we een innovatieve aanpak waarbij de deelnemers 
door van een creatief proces werden geleid, waarin ze konden nadenken over (zelf ) empowerment 
en hun gedachten en ideeën op een artistieke manier konden uiten. In de “Nature collage sessie” was 
de eerste stap om sculpturen te maken met behulp van verschillende materialen (zoals persoonlijke 
voorwerpen, materialen uit de natuur etc.). De tweede stap was om deze beelden als inspiratiebron 
te gebruiken om verschillende creatieve manieren om ideeën te uiten te verkennen. Hieraan vooraf-
gaand was een creatiefschrijven-sessie gebruikt, om de toon te zetten voor het gebruik-en van poëzie, 
verhalen en songwriting, gerelateerd aan ervaringen van empowerment van de deelnemers.

In dit hoofdstuk delen we met jou, de lezer, een aantal van de resultaten van deze processen; de 
verschillende soorten teksten die door de deelnemers zijn gemaakt, waaronder gedichten, persoon-
lijke reflecties, evenals de foto’s die we van onze sculpturen hebben gemaakt. Om meer voorbeelden  
te zien, ga naar onze website www.candoempowerment.eu.

De Can Do Empowerment Manual bevat ook meer informatie over de specifieke methoden die in 
deze sessies zijn gebruikt:

• The Nature collage workshop opende een ruimte om te laten zien “Wat maakt mij blij?” met be-
hulp van natuurlijke en symbolische materialen. Er is een levend museum gemaakt met behulp 
van de sculpturen en tentoonstellingen. 

• In de creatief schrijven sessies waren lijstgedichten en stroom-schrijf-activiteiten.
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3.1 BIJDRAGEN VAN PARTICIPANTEN 

 3.1.1 MOEDER AARDE

Ik luister hoe haar kalmerende stem over de lachende bergen naar de spetterende zee glijdt 
Ze verbindt ons met de melodie van de schitterende hemel en de verwondering van de pure natuur 
Wie is zij? Wie is zij? 
Ik hoor haar zeggen: ‘Ik ben moeder aarde’. 
Ze draagt geen wrok en plaatst niemand boven een ander, 
Ze wenkt ons om te luisteren naar haar roep, 
Vrede zegt ze, zou onze leidende ster moeten zijn 
In al onze pogingen om te heersen over het universum, negeren we haar kreten 
We willen macht en nog meer macht 
En binnenkort zal het te laat zijn 
We zullen moeten leren luisteren naar haar lessen voordat we ook maar het licht van de volgende  
dag zullen zien 
Ik hoor haar roepen de vastgeroeste gedachten lost te laten om de wereld te bevrijden 
Maar we zijn te druk met ruziën om maar de macht te behouden, binnenkort zal het te laat zijn 
Wij zullen omkomen tussen onze zelfgebouwde gevangenismuren 
Terwijl we onze honger naar leiderschap voeden 
We maken grote stappen in de ontwikkeling van alles vernietigende wapens, waar slecht een paar  
van profiteren 
Terwijl we niet omkijken naar degene die we hebben achtergelaten noch oog hebben voor de  
schoonheid die ons is geschonken door moeder Aarde. 
We vernietigen zo makkelijk dat wat ze ons gegeven heeft 
We zullen uitsterven door onze eigen giftige afval 
Ik hoor haar roepen de geest los te laten om zo de wereld te redden

 3.1.2 IkJijWijJijWijOns

Ik ben empowered omdat ik besta Omdat ik besta kan ik doen wat ik kies te doen Omdat k besta kun-
nen anderen mensen om mij heen bestaan Omdat andere mensen bestaan besta ik en ben ik in staat 
lief te hebben Omdat ik besta kan ik lief hebben en liefde laten heersen Omdat ik besta kan ik mijn 
eigen wereld creëren Ik kan mijn omgeving vormgeven zodat ik mijn leven kan leven op de manier 
die ik wil Omdat ik mijn leven vorm kan geven kan ik gelukkig zijn en wanneer ik gelukkig ben kan ik 
dit geluk doorgeven aan andere mensen Als mensen om mij heen gelukkig zijn verspreiden we samen 
positiviteit uit Positiviteit zal negativiteit uitdrijven en groeien zodat de mensen eromheen zullen  
groeien zoals ik omdat zij zijn Als we samen groeien en elkaar blijven uitnodigen te komen zwemmen 
in de vijver van positiviteit dus liefde kunnen we met z’n allen de wereld een betere plaats maken. 
Misschien begint het klein en met slechts een paar maar sluit eens even de ogen en stel je voor...
Wat als er een tweede ballon van positiviteit opduikt en we maken een connectie? Magie! Dus ik moet 
op onderzoek en dit is mijn reis zoals het ook jouw reis is. Stel je voor... Wat een wereld het zou zijn!
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 3.1.3 MIJN FILOSOFIE OP EMPOWERMENT

Waar ik mij op focus is dat wat mij empowered!

Het is gemakkelijk om mijzelf te concentreren op wat mij niet empowered en zo verstrikt te raken in 
het gevecht van ‘tegen’, ‘anti’, het tegenovergestelde van wat ik haat...

Haat is geen empowerment. Empowerment komt vanuit liefde en vertrouwen - voor mijzelf, voor een 
ander, voor de maatschappij... en vanuit hoop voor de toekomst.

Ik wil niet alleen empoweren voor mijzelf en de mensen nu om mij heen, maar ook voor onze kinderen, 
en voor onze kinderen hun kinderen - zodat zij verder kunnen bouwen op onze inspanningen, zoals 
wij bouwen op het streven naar, van hen die voor ons kwamen.

Ik heb zoveel om dankbaar voor te zijn en zoveel te vieren! En daarom, vind ik het mijn taak aan de 
wereld waarin we leven om bij te dragen aan de volgende generaties. Leven zal nooit stoppen te 
veranderen.

Ik focus me op empowerment omdat hier de verandering begint. Het begint bij één person, met de 
eerste stap. Ik begin mezelf vorm te geven, dan de mensen om mij heen, mijn omgeving, de instituuten, 
onze samenleving, onze wereld.
Ik kan de wereld niet alleen veranderen, maar samen... Één persoon, plus één persoon, plus één persoon, 
we zijn met zovele, wij ZIJN de wereld!

Als we een nieuwe manier starten om te zijn, en andere manier van denken aanmeten, creeren we een 
wereld waar we deel van uitmaken. De wereld waar ik deel van uit wil maken, geeft onze de vrijheid 
te spreken wanneer we vragen hebben. Altijd vragen stellen. Om een stap terug te doen en onszelf 
af te vragen...

Waar maken we deel van uit, gezien onze acties?

Wat is de nalatenschap die we de wereld geven?

Wat is het dat WE helpen creëren?
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 3.1.4 HOOP EN TROOST

Wat mij Empowered is Hoop

Hoop op de Toekomst 
Hoop in de Mens 
Hoop in de Natuur
Hoop in de Liefde 
Hoop op mijzelf en mijn kracht en Geloof in de belangrijkheid van Hoop... 

Zonder Hoop heeft het Leven geen betekenis ens zullen situaties de overhand krijgen,  
ons verdelen, ons breken... 
Hoop laat Liefde binnen...
Hoop laat Geloof groeien... 
Hoop maakt ruimte voor ideeën en creatieve oplossingen in de moeilijkheden van het 
leven... 

Hoop is Troost
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 3.1.5 GEDACHTEN UIT/ OF HET HART

Door wie ik empowered wordt zijn zij die mij erkennen voor wie ik ben en wat ik kan en die voorbeel-
den zijn voor mij en voor de wereld omdat zij ons laten zien wat we moeten doen en zijn voor elkaar 
om deze wereld beter te maken want zij heeft bevrijding nodig van alle conflicten en oorlogen omdat 
deze de humaniteit uit elkaar trekt in de negative spiraal welke humatiteit vernietigd en welke de 
planet vernietigd want we kunnnen alleen maar overleven wanneer we bereid zijn onze verschillen en 
contflicten naast ons neer te leggen omdat vrede, pace, friede, peace de enige manier voorwaarts is 
in onze levens aangezien dit de basisbehoefte is van iedereen in de wereld waarin we samen leven en 
welke de erfenis is van onze voorouders en wat we door moeten geven aan de volgende generaties  
die komen omdat de wereld niet alleen van ons is.
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 3.1.6 MISTERIE
 

Ik ben empowered omdat 
Ik mijzelf wilde 

veranderen 
en zeggen 

STOP 
Ik moet een manier zien
Om bij de zee te komen

Vloeiend en groeiend 
Sterk en zacht 
Angst dat mij beschermd tegen VERANDERING 
Het is een Misterie, Ik weet het... 
Of ik voel het? 
Nu weet ik het niet meer... 
Heb ik het ooit geweten?

........................................................................................................................................................ IETS? 

...........................................

Wat kan er fout gaan? 
Als ik niet probeer zal ik het nooit weten 
Veilig op mijn eigen plek, zonder kans te nemen 
Niet willen verplaatsen

........................................... Ik moet naar 
BINNEN ..................................................................................................................................................

Door de diepste zee 
Onderdrukt 
Al dit gewicht meedragen 
Ik ben me er niet van bewust 
Ik moet zien 
Te gaan naar de zee zie zee

Als ik beweeg 

Beweegt de ketting mee

Woorden 
Ik moet de woorden serieuzer nemen
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Om te gebruiken (.) 

En komma’s (,)
Stop

En ga door...

Mijn leven 
Mijn verhaal 
Mijn tekst 
De kleine molecuul die ik ben

(.) .)

het Misterie is groot

zo groot
Geen waarheid 

Ik zal het nooit weten 
Waarom? Waar? 

Wat? 
Wanneer?

Allen vloeien en GLOEIEN 
GENIET

Niet wetend 

Gevoelens , Ademen , Ervaren 

Natuur 
STOP NU. 

GROEI 
VERANDER 

STOP.

Wees weer klein
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3.2 REFLECTIE

Na de creatieve teksten, ontwikkeld door verschillende mensen tijdens het Can do Empowerment 
programma volgen hieronder wat vragen ter leidraad voor de reflectie:

• Wat is de inspriatie en welke ideeen heb je opgedaan van de teksten en de foto’s? 
• We nodigen je uit om zelf een creative tekst of kunststuk te maken rond de vraag ‘Wat maakt mij 

blij? ‘

Om je hierbij te helpen refereren we naar de verschillende oefeningen uit het handbook ‘Actions on 
Empowerment’.

We zouden het leuk vinden als jij je bevindingen wilt delen via ons blog 
www.candoempowerment.wordpress.com. Stuur een e-mail naar candoempowerment@gmail.com
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4 Strategieen bij het omgaan met discriminatie 

HET ACHTERGOND PROCESS

Discriminatie was een onderwerp dat steeds weer terug kwam tijdens het gehele Can Do Empower-
ment programma en dan met name hoe men strategieën kon ontwikkelen om dit te bestrijden. 
Tijdens de derde internationale bijeenkomst is ingezoomd op de verschillende perspectieven die  
men hierover heeft.

De deelnemers zijn aan de slag gegaan met hun ervaringen vanuit verschillende perspectieven  
(dader, slachtoffer, getuige, helper). In kleinere groepen deelden zij hun ervaringen en spraken zij  
over welke strategieën ze inzetten in dergelijke situaties.

In dit hoofdstuk delen we enkele teksten en persoonlijke reflecties die hieruit voort zijn gekomen. 
Meer bijdragen kunt u vinden op onze website www.candoempowerment.eu.

In het handbook is een methode opgenomen die hier gebruikt is: 

• De vier kwadranten methode
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4.1 BIJDRAGEN

 4.1.1 RELIGIEUS GETREITER

Als jonge witte welgestelde man was het moeilijk voor mij om een situatie te bedenken waarin ik mij 
gediscrimineerd voelde. Het was goed om hierover na te denken omdat het mij bewust maakte van  
de privileges die ik geniet in de huidige maatschappij.

Mijn verhaal vind plaats in Madrid, op mijn school toen ik twaalf jaar oud was. Ik was net overgestapt 
naar een katholieke school. Mijn familieleden zijn atheisten en ik ben dus niet gedoopt als baby. Op 
een gegeven moment ontvingen al mijn klasgenoten hun heilige communie, uitgezonderd wij drieën. 
Onze docenten spraken altijd over hoe belangrijk de heilige communie is en hoe goed het voor ons 
zou zijn.

Daarop begonnen de kinderen in de klas ons te treiteren door dingen te zeggen als: ‘Waarom ontvan-
gen jullie geen Heilige communie? Wil je geen cadeautjes ontvangen van je familie? Zijn jullie gek?’ 
Uiteidelijk, onder druk van de omgeving, werden wij gedoopt en mochten we de Heilige communie 
ontvangen. Mijn ouders waren het niet eens met mijn ‘beslissing’ maar omdat ik al twaalf jaar oud  
was waren zij van mening dat ik zelf in staat was om mijn religie te kiezen. Op dat moment was ik me 
niet bewust van discriminatie omdat het voor mij als jonge jongen het goed voelde om communie te 
doen en eindelijk geaccepteerd te worden in de klas; maar het was discriminatie, op basis van religie.

Strategieën die tijdens de groepsreflectie gedurende het ‘Can? Do! Empowerment’ project boven tafel 
kwamen en welke ik destijds had kunnen gebruiken:

1. Het onderwerp bespreekbaar maken door met mijn ouders te praten over de discriminatie die ik 
meemaakte van mijn klasgenoten en leraren.

2. Humor gebruiken in mijn respons op discriminatoire opmerkingen. 
3. Samen met de andere niet-katholoieke kinderen de situatie aankaarten bij de directeur van de 

school.
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 4.1.2 MIDDERNACHT

Hier lig ik dan. Het is middennacht en ik lig klaarwakker met het licht uit - jouw woorden en gelach 
blijven rondspoken in mijn hoofd. Ik probeer het te verdringen, maar de gedachten blijven terugkeren.  
Ik blijf horen wat andere mensen, goede mensen, die zogenaamd emotioneel stabiel zijn, waarmee  
ik dit weekend verwantschap zou moeten voelen, eigenlijk echt denken over mensen zoals wij. Of ten 
minste, hoe weinig zij geven om onze waardigheid. Mensen zoals mijn prachtige dochter, wiens leven  
ik dien te beschermen.
 
 Maar ik denk dat jij al slaapt.

Maar dat is het hem juist, toch? Zelfs als we speciale aandacht schenken aan „safe spaces“, „healing 
spaces“ waar men kalm en zichzelf kan zijn, dan nog dragen wij onze identiteit en ervaring met ons 
mee. Zo achtervolgen de stereotypes, vooroordelen en aannamens die mensen maken ons ook. 

Ik denk dat die opmerkingen voor mij als een verrassing kwamen, al weet ik niet waarom dat nog 
eigenlijk het geval is. Ik ben niet naief, althans; niet meer. Mijn instinctieve reactie was om de opmer-
kingen te verdrukken, te glimlachen en door te gaan alsof er niets aan de hand was. Ze kennen mij 
tenslotte toch niet. Erger nog, als ze mij wel zouden kennen, dan zouden ze die woorden niet in hun 
mond durven te nemen - maar dat neemt niet weg dat ze het wel zouden denken.

 Ze bedoelden het niet zo.

Wat ik wilde doen is reageren, je in het bijzijn van iedereen welsprekend uitleggen hoe het zit en jou 
als het buitenbeentje laten voelen; niet ik. Maar ik kan toch niet in het eerste half uur meteen al deze 
vriendelijke, vrolijk kletsende groep dinergasten trotseren? Zij zijn hier ieder ook voor een speciale 
aangelegenheid. Ik zou dan ophef moeten maken en het voor iedereen verpesten. Iedereen zou dan 
gedwongen worden om aan negatieve, serieuze dingen te denken, terwijl ik mij dan kwetsbaar opstel. 
Dat kan ik toch niet voor mijn rekening nemen?

 Je was niet verantwoordelijk voor wat je zei, toch?

Maar ik voel me nog steeds wel verantwoordelijk voor het geven van een stem aan mijn dochter en 
aan alle geweldige mensen zoals haar, zoals wij. Wellicht dat ik daarin gefaald heb vannacht - althans, 
zo voelt het en dat knaagt nu aan mij hier in het donker. 
Mijn strategie: Opstaan, het licht aandoen en mijn gitaar oppakken. Zachtjes, zodat de buren mij niet 
horen. Dan transformeer ik mijn tranen, gevoelens en herinneringen in melodieen en iets wat op 
poëzie lijkt. Dat doet het hem wel, dan zal ik wel weer voor even kunnen slapen. Morgen voel ik me 
nog steeds een buitenstaander, alsof ik een duister geheim heb wat niemand met zich mee wilt dragen. 
Ik zal uitgeput zijn, maar ik heb tenminste mijn muzikale wapen waarmee ik je persoonlijk kan confron-
teren als dat brok weer in mijn keel komt - en ik weet dat dat komen zal. Elke keer wanneer iemand 
die rotgrap van gisteren weer maakt, omdat het nu passabel gemaakt is nu dat jij het gezegd hebt.

 Hilarisch.

Deze keer zal het niet genoeg zijn, ik weet niet waarom. Misschien omdat ik ouder, sterker of wijzer 
ben geworden. Misschien omdat jij niet het type lijkt die expres iemand pijn wilt doen of wilt discrimi-
neren, je lijkt me niet iemand die een goed mens wilt wegzetten. Misschien is het omdat ik denk dat  
je gewoon een beetje onwetend bent.

 Misschien heb ik het wel gewoon gehad na al die jaren.
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Genoeg! Ik heb een nieuwe strategie nodig. Ik moet doen wat juist is - die persoon zijn waarvan ik in 
mijn hoofd droomde; die effectief en eloquent weerwoord geeft. Ik moet op z’n minst daarop lijken, 
want ik heb een oplossing nodig: Ik moet krachtdadig zijn.

 Ik wil de krachtverhoudingen omdraaien.

Ik stap recht op je af en vertel je waar het op staat. Zonder te schreeuwen, zonder boos te worden, 
zonder tranen. Ik kijk je gewoon recht in je ogen en vertel je precies wat je zojuist gedaan hebt, hoe 
het me heeft doen voelen en waarom het zo verkeerd is. Dat is alles.

 Dit is een van de moeilijkste dingen die ik ooit besloot te doen.

Waarom? Ik heb al zoveel moeilijke dingen gedaan in mijn leven. Te veel om op te noemen. Dan is dit  
toch slechts een kort, eerlijk gesprek? Maar, ik weet niet hoe je zult reageren. Ik moet mezelf bloot-
geven. Mijzelf opzettelijk kwetsbaar maken, in het openbaar, naar diegene die mijn verjaardags-
weekend verpest heeft. En dat moet ik ook nog al mijn emoties aan de kant zetten zonder dat het 
garandeert dat je anders zult gaan denken, je bewust zal worden van de feiten, of je in de toekomst 
je gedrag zult aanpassen. En ik weet dat de kans altijd bestaat dat je je schouders ophaalt en ons zelfs 
nog meer zal verwerpen. Maar ik moet dit doen, anders vergeef ik het mezelf nooit.

Hoe dan ook zal ik deze plek verlaten met drie prestaties:

1. Ik heb mezelf verdedigd toen mijn kind’s tragische stand van zaken aangevallen en bespot werden.
2. Ik kanaliseerde mijn ervaring in een creatieve vorm waarmee ik anderen heb kunnen bereiken die 

zich kunnen identificeren met mijn ervaring.
3. Ik heb het risico genomen om jou mijn ervaring te vertellen in de hoop dat dit een beetje mee-

helpt in het afbreken van de barieres die we dagelijks op ons pad krijgen.

 Alles bij elkaar gezien, niet zo slecht dus.

Het gaat om het verbinden met mensen in de meest openlijke manier mogelijk, terwijl je stappen 
maakt om je kwetsbaardheid te beschermen. Soms zal die verbintenis een heftige of boze vorm aan-
nemen, individueel of in groepsverband. Het kan via de media komen of van een authoriteit, het kan 
revolutionair zijn of intellectueel. Wie weet? En soms, zoals vandaag, kan het komen door openheid, 
kwetsbaarheid en woorden.
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 4.1.3 EEN ‘ONSCHULDIGE’ GRAP – RACISME IN DE SUPERMARKT

Tijdens de afgelopen Olympische Spelen in Brazilie 2016 deed één van de Nederlandse atleten het  
erg goed. Hij was een sprinter, Nederlands maar met een achtergrond uit Curacao. Iedere Olympische 
fan in Nederland was trots en enthousiast over zijn prestaties.

Een van de ochtenden, na een wedstrijd stond ik in de supermarket. Het was redelijk druk en er stond 
een lange rij voor de kassa. Klanten bespraken de uitslagen van de spelen. Op een gegeven moment 
wandelde er een koerier binnen met een packet voor de winkel. Het was een zwarte man. Hij was 
vrolijk, lachte en maakte grappen met de dame achter de kassa.

Plotseling maakte een man van middelbare leeftijd die ook in de rij stond, een opmerking richting de 
koerier: ‘Hey Martina, je doet het goed op de Oplympische Spelen. Je hebt gisteren goed gelopen!‘ 
De koerier keek de man in eerste instantie even verwonderd aan, hij begreep niet echt wat de man 
bedoelde met zijn opmerking. Eerlijk gezegd, ik begeep het zelf ook niet. DE man in de rij zag de ver-
warring en vervolgde: ‘Ja toch, zo te zien kom je ook van Curacao. Tenminste, je lijkt erop!’ Hij kon hard 
lachen om zijn eigen grap. Ook de andere klanten in de rij begonnen te lachen en complimenteerden 
de koerier met resultaten van de topsporter in Brazilie.

De koerier trok zijn wenkbrouwen op en liep rustig maar met een uitgestreken gezicht op de man in 
de rij af. De man in de rij riep direct: ‘He, ho eens even, stop, wat doe je? Ik maakte gewoon een grapje’. 
De koerier stopte, lachte luid en zei ‘Ja ja, meneer Wilders, bent u nu bang? U heeft er zelf om gevraagd 
met die rare opmerking... Oh, maar meneer ik maakte gewoon een grapje hoor! Ik ben geen geweldig-
dadig persoon en ik ben ook geen topsporter. Laat mijn verschijning u niet in de war brengen.’

De man in de rij en een aantal andere klanten raakten helemaal van streek door de opmerking. Ze 
begonnen een discussie met de koerier over zijn gedrag zonder ook maar enige verantwoording te 
nemen voor hun eigen acties.

Ik stond erbij en observeerde de situatie voor een paar momenten. Ik zag dat behalve de dame achter 
de kassa alle mensen zich tegen de koerier begonnen aft e zetten. Ik besloot me in het gesprek te 
mengen omdat ik het fout vond om de koerier te beschuldigen van agressief gedrag en de discussie 
steeds grimmiger werd. Iemand had de politie al gebeld, terwijl er niet echt iets aan de hand was.

Ik vroeg de man, van de eerste opmerking, waarom hij zo boos was op de koerier. Immers, hij reageer-
de op de opmerking die tegen hem werd gemaakt met eenzelfde zogenaamde grap. De man vertelde 
mij dat hij zelf gewoon een grapje maakte maar dat hij vond dat de koerier hem agressief benaderde,  
en dat de koerier hem ervan beschuldigde een racist te zijn door hem meneer Wilders te noemen. In  
zijn ogen maakte hij juist een positieve opmerking omdat hij de koerier vergeleek met de topsporter.

Ik legde de man uit dat hij misschien geen racist was maar dat zijn opmerking wel racistisch was omdat 
hij hem baseerde op het feit dat beide mannen, de koerier en de topsporter, zwarte mannen zijn. En 
hij zomaar aannam dat ze uit hetzelfde land kwamen, omdat ze zwart zijn. Ik zei hem: ‘U spreekt hem 
aan alsof hij iemand anders is... en waarom? Omdat ze beide zwart zijn? Ik denk dat dat de enige reden 
is... tenzij u mij iets anders kunt vertellen?’

De man legde mij weer uit dat hij enkel een grap maakte en dat hij geen racist is en dus ook niet ver-
geleken wilt worden met een bepaalde politicus. Ik vroeg hem waarom hij dacht dat de de koerier het 
leuk zou vinden om vergeleken te worden met iemand anders? Hij wist het niet...
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MIJN STRATEGIE

Instinctief wilde ik direct in springen in de discussie vanaf het begin. Maar ik realiseerde me dat de 
koerier dit misschien niet op prijs zou stellen. Dus ik keek eerst de kat uit de boom, observeren. Maar 
ik was alert.

Op het moment dat de politie werd gebeld mengde ik me in de situatie omdat ik vooral bang was 
dat de dingen uit de hand zouden lopen. Eerlijk gezegd, mijn bemoeienis kwam voort uit argwaan 
tegen het politieapparaat. Wetende dat de politie onderweg was koos ik zorgvuldig mijn woorden. 
Ik probeerde een open gesprek aan te gaan met de man uit de rij. Ik ging de dialoog met hem aan, 
stelde vragen en probeerde de man een spiegel voor te houden.

KRITISCHE NOTITIE

Mijn instinct loog niet. Toen de politie arriveerde namen ze direct met twee man sterk de koerier apart, 
zette hem in een hoek voordat ze zelfs nog vroegen wat er aan de hand was. Alsof ze ervan uit gingen 
dat de koerier het probleem vormde, dus schuldig was aan... iets. Een andere agent sprak rustig en 
vriendelijk met de overige klanten in de rij. Ik zag het verschil in benadering... dat deed pijn.
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 4.1.4 STRATEGIEN OVER HOE DISCRIMINATIE OP  
  EN ROND HET VOETBALVELD TE BESTRIJDEN

Situatie
Een groep ouders schreeuwen racistische beledigingen naar de jeugdspelers tijdens een voetbalwed-
strijd.

Als voetbaltrainer krijg ik iedere keer te horen dat verbaal ‘geweld’ een gewoonte is in het voetbal. 
Sommigen zeggen dat het altijd zo is geweest en dat het jammergenoeg altijd zo zal blijven.

Tegelijkertijd klagen veel coaches om mij heen over ouders die hun eigen en andere kinderen in een 
team zodanig bekritiseren dat ze motivatie van de kinderen naar beneden halen. Er zijn voorbeelden 
van situaties waar hele teams verbaal aangevallen worden op hun vermoedelijke land van afkomst, 
huidskleur, sexuele orientatie, geslacht of uiterlijk van spelers.

Vele jonge getalenteerde sporters verliezen hierdoor hun passie en plezier voor hun sport en stoppen 
hun sportieve activiteiten. Reden genoeg om efficiënte strategieën te bedenken om deze vormen van 
discriminatie aan te pakken.

Als de agressie betrekking heft op een speler? Wat kan hij of zij doen? - Met welk doel reageer je op 
verbaal geweld en intimidatie? Wat wil ik bereiken?

Ik heb verschillende doelen gevonden:

• De belediging te negeren en op deze manier de impact van de aanval te verminderen?
• Win de verbale strijd en zet de tegenstander voor gek? 
• Mijn woede uiten om zo de tegenstander de mond te snoeren of weg te jagen? 
• Aandacht trekken naar mijzelf en de situatie?
• Soldiariteit zoeken bij anderen? 
• De belediging bevragen en een goed gesprek starten? 
• Vanuit een ander oogpunt naar de situatie kijken of zelfs een andere attitude initieren?
• DE situatie opnemen en dreigen met juridische consequenties? 
• Etc. 

Een doel hebben is één ding. Maar wat ga ik doen ten behoeve van dat doel?

Ik kan kalm blijven en negeren
Er is niets vervelender voor iemand, die een ander probeert uit te dagen, dan genegeerd worden door 
de ander, die (zo lijkt het) niet aangetast wordt door de provocative en er niet op reageert. Vooral 
tijdens een wedstrijd, het advies voor de spelers is om iedere communicatie te vermijden met de per-
soon die hen verbal aanvalt. De spelers moeten wachten op het juiste moment om de scheidsrechter 
wijzen op de beledigingen.

Ik kan vragen stellen
Degene die vragen stelt leidt het gesprek en neemt hierin ook de positive als leider. Vragen stellen is 
ook een manier om anderen aan jouw kant te krijgen.
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Ik kan tegenstrijdige antwoorden geven en ironie en humor gebruiken
Diegene die het publiek op zijn hand heeft is altijd in het voordeel. Humor en ironie nemen de wind 
uit de zeilen van de tegenstander. Veelal (maar helaas niet altijd) heeft een grappig antwoord een de- 
escalerend effect op de situatie.

Ik kan een bericht sturen via oogcontact
Door oogcontact, kan ik assertief blijven zonder agressief over te komen of de luisteraar in de verdedi-
ging te duwen.

Ik kan de behoefte van de agressor herhalen, samenvatten en onderzoeken
Door de verklaringen van hen, die zo luid hun ongenoegen uiten, te herhalen en samen te vatten, zul-
len zij het gevoel dat er naar hen wordt geluisterd en ze serieus genomen worden. Dit is een andere 
manier van de-escaleren van een sitiuatie. Het vereist echter veel tijd en een hoge mate van kunnen 
interpreteren.

Ik kan zelfverzekerd antwoorden, boven de situatie staan en terugslaan met humor
De daders verwachten van anderen dat ze geraakt worden en overstuur raken door de opmerkingen. 
Wat ze niet verwachten is dat anderen rustig de beledigingen en opmerkingen over zich heen laten 
komen, een stapje terug doen en reageren met een grap.

Ik kan een opmerking overdrijven bevestigen
Als een stomme opmerking op een heel overdreven manier wordt bevestigd, kan dit zorgen dat de 
persoon die de opmerking maakte gaat nadenken over wat gezegd is.

Ik kan een verbaal ‘drie stappen’ plan inzetten

• het probleem aankaarten 
• persoonlijke ontzetting uiten 
• verandering eisen 

Ik kan de slachtoffers sterker maken  
Als iemand het slachtoffer worden van verbaal geweld tijdens of na een wedstrijd, heft iedereen de 
neiging zich te concentreren op de persoon die de aanval doet. Jammer genoeg krijgen de slachtof-
fers vaak weinig aandacht. Een pijnlijke opmerking zal minder pijnlijk worden als het slachtoffer wordt 
getroost door bemoedigende woorden.
Dergelijke positieve aandacht kan de situatie verbeteren door de negatieve energie in positieve ener-
gie te veranderen, herstel de rust om zo op deze manier de speller weer terug te brengen in het spel 
en de focus op optimale prestaties.

Ik kan rapporteren aan de betreffend esportlub en/of juridische stappen ondernemen
Racistische (betreffende land van afkomst, huidskleur, religie), homofobische (betreffende homosex-
ualiteit) of sexistische (betreffende geslacht) aanvallen tijdens sportevenementen moeten altijd gerap-
porteerd worden. Het is belangrijk om een incident nauwkeurig te documenteren voor later gebruik. 
Verschillende sportclubs hebben meestal interne regelementen betreffende acties die ondernomen 
kunnen worden in het geval van discriminatie. In zulke gevallen wordt men doorverwezen naar het 
locale Anti-Discriminatie bureau.
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 4.1.5 OPSTAAN TEGEN DISCRIMINATIE VAN TRAVELLERS IN BRIGHTON EN HOVE

Ik woon in Brighton en Hove. Travellers3 komen regelmatig hun kamp opslaan in de stad en blijven 
dan voor een paar weken of maanden. Zij hebben dan vaak te maken met venijnige vooroordelen en 
racisme.

Ik heb met travellers gewerkt en ik heb hierdoor een beetje inkijk gekregen in hun cultuur en levens- 
stijl. Niettemin is mijn kennis hierover wel gelimiteerd. 
Veel van wat ik weet over deze gemeenschap komt vanuit de gesprekken die ik heb gehad met die- 
gene waar ik mee werkte en van de informatie die uitgegeven wordt door een organisatie genaamd 
‘Friends, Families and Travellers’. De laatste jaren zijn er verschillende televisieprogramma’s gemaakt 
over de ‘travellers’ culturen. Deze programma’s hebben mijns inziens niets nuttigs bij gedragen.

In mijn omgeving loop ik vaak tegen bepaalde houdingen aan als het gaat over travellers. Dit betreft 
mijn loodgieter, mensen uit mijn wandelgroep en familieleden. Zij maken racistische uitingen en heb- 
ben vooroordelen over mensen uit de reizigers gemeenschap.

Wanneer ik mijzelf voorbereid om dergelijke uitspraken aan te pakken kom ik altijd uit bij dezelfde 
vragen - zal ik gehoord worden? Heb ik het recht om anderen uit te dagen? Hoe zullen ze reageren? 
Afhankelijk van wie ik voor me heb zijn er verschillende manieren van benadering. Bijvoorbeeld, 
familieleden tegenspreken is beangstigend – wat zal er gebeuren met onze relatie?

Waar het makkelijker is om mijn loodgieter tegen te spreken, of de mensen van de wandelgroep blijft 
de vraag wat er overblijft van mijn relatie met deze mensen in de toekomst.

Ik reageer niet altijd direct wanneer er iets gezegd wordt. Soms is het beter om het juiste moment 
af te wachten en dan pas een gesprek aan te gaan omdat er dan een grotere kans is om gehoord te 
worden, voor beide partijen. 
Inderdaad ben ik van plan een gesprek aan te gaan met mijn loodgieter met betrekking tot zijn op- 
merkingen over travellers in ons nabijgelegen bos. Afhankelijk van het resultaat van dit gesprek blijft 
de vraag bestaan. Zal ik ervoor kiezen dat deze man mijn loodgieter blijft? Of is het beter in contact 
te blijven met hem om zo de discussie over zijn vooroordelen ten opzichte van travellers te blijven 
voeren. Ik zal mijn beslissing nemen wanneer we een gesprek hebben gehad.

Het is belangrijk om altijd te blijven tegenspreken en wie dan ook te laten weten dat wat zij zeggen 
niet oké is. Tegelijkertijd vraag ik mij af of mijn tegenspraak echt een verandering in hart en gedach- 
ten teweegbrengt. Jawel, ik denk dat het goed is om in te gaan tegen racisme en vooroordelen tegen 
travellers , alleen al om tenminste een andere stem te laten horen.

3 Travellers is de benaming voor een groep rondtrekkende mensen in Ierland, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. 
 De Travellers zijn van Ierse afkomst en reisden in het verleden rond in huifkarren, tegenwoordig in caravans.
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 4.1.6 IN DE TREIN

Niet lang geleden zat ik in de trein waar een man racistische opmerkingen begon te maken tegen een 
vrouw, omdat ze een hijab droeg. Ze zat alleen. Ik heb lang nagedacht over wat ik die dag gedaan heb 
en of dit het juiste was om te doen of niet. Misschien zal ik het antwoord op deze vraag nooit weten 
maar wat ik gedaan heb is opgestaan en bij de vrouw gaan zitten en een gesprek begonnen met haar. 
Ik wilde haar mijn solidariteit tonen en hoopte anderen in de trein hierin mee te krijgen. Ik heb geen 
woord tegen de man gezegd en vraag me achteraf vaak af of dit juist goed of fout was.
De man stapte het volgende station uit de trein en mijn gesprek met de vrouw was ook niet erg diep-
gaand. Ze heeft nooit verteld hoe ze zich voelde.

Ik heb veel en diep over dit incident nagedacht en dit zijn enkele van mijn gedachten hierover: 
Ik ben zo blij dat ik niet gewoon de andere kant heb opgekeken, maar was dit enkel en alleen omdat 
ik mezelf dan beter zou voelen? Maar ik heb tenminste iets gedaan. Het vereist moed om iets te doen 
en ik moest snel handelen. Wat ik deed, deed ik instinctief. Ik wist dat er iets gebeurde wat niet door 
de beugel kon en ik kon niet zomaar de andere kant opkijken. Niets doen zou mij het gevoel geven 
dat ik dit racistische gedrag goed zou keuren. Sinds het gebeuren denk ik eraan dat het goed zou zijn 
geweest als ik al eerder na had gedacht over zulke situaties zodat ik beter voorbereid zou zijn. Ik heb 
een leidend principe om altijd geweldadige acties te vermijden, dus de kans is groot dat wanneer ik  
de betreffende persoon zou aanspreken, deze juist boos zou worden. Ook denk ik niet dat het helpt 
om jezelf in een gevaarlijke situatie te begeven dus moet je in een dergelijk geval altijd de risico’s 
afwegen.

Achteraf denk ik dat ik iemand naast me had kunnen vragen de politie te bellen, en misschien had ik 
de man op een niet geweldadige manier kunnen vragen te stoppen met de vrouw te treiteren. 
Misschien hadden anderen met mij meegedaan. 
Het is wel belangrijk om de persoon te benaderen op een bepaalde manier zonder de situatie te laten 
escaleren, dit is moeilijk. Daarentegen, hoe meer mensen je om je heen kunt verzamelen die het met  
je eens zijn hoe groter de kans is dat je uiteindelijk in de meerderheid bent. Dit is belangrijk.

Als je slechts negeert wat er gebeurt is dit een vorm van acceptatie, terwijl wanneer je ingrijpt het 
duidelijk is dat de acties van een betreffende persoon gezien zijn en dat er consequenties hangen aan 
hun gedrag wanneer ze ermee doorgaan.

Ik denk dat de moed hebben om op te staan in zulke situaties eerder gebeurt wanneer je deze scena-
rio’s op voorhand door hebt kunnen spreken met anderen. Dus wees voorbereid om actie te onder-
nemen, blijf kalm en reageer onmiddelijk omdat er vaak eigenijk helemaal geen tijd is om eerst alle 
mogelijkheden en risico’s af te wegen. Probeer kalm te blijven en trek zoveel mogelijk aandacht zodat 
anderen je komen helpen, probeer er te zijn voor het slachtoffer en daag de dader niet uit. Probeer te 
allen tijde geweld te vermijden!
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4.2 REFLECTIE

We moedigen je aan om na het lezen van de verschillende verhalen te reflecteren. De volgende 
vragen kunnen je hierbij helpen:

• Wat heb je geleerd uit de ervaringen van anderen? 
• Wat zijn jouw eigen ideen en strategieen om om te gaan met dergelijke situaties? 
• Wat kun je gebruiken van de anderen om je eigen strategieen te verbeteren?

Om je hierbij te helpen refereren we naar de verschillende oefeningen uit het handbook ‘Actions on 
Empowerment’.

We zouden het leuk vinden als jij je bevindingen wilt delen via ons blog 
www.candoempowerment.wordpress.com. Stuur een e-mail naar candoempowerment@gmail.com








