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WERELD IN BEWEGING - Hoe diaspora en Noord-Zuidorganisaties
elkaar kunnen versterken

ELKAAR AANSPREKEN
Als je elkaar op het spoor bent, is kennismaken de
volgende stap. Pas daarna kan je bepalen of samenwerken
zin heeft. Hoe spreek je elkaar de eerste keer aan? En op
welke manier kun je een kennismakingsmoment aanpakken? Hieronder geven we een aantal tips.

ZORG VOOR EEN LAAGDREMPELIGE
EN PERSOONLIJKE ONTMOETING
–– Wacht niet tot anderen op je drempel staan. Maar
kijk waar zij mee bezig zijn en nodig jezelf uit op één
van hun activiteiten. Toon interesse en betrokkenheid en je raakt vanzelf in gesprek.
–– Begin bij een eerste kennismaking niet direct over
ingewikkelde samenwerkingsvormen of belangrijke
doelstellingen. Houd het simpel en eenvoudig.
–– Zoek uit wie de sleutelfiguur is bij de organisatie
waarmee je wilt samenwerken en spreek deze persoon aan.
–– Een e-mail sturen is vaak niet voldoende om mensen
uit te nodigen. Probeer mensen vooral persoonlijk
aan te spreken of via de juiste tussenpersoon.

ORGANISEER EEN KENNISMAKINGSACTIVITEIT
OM ELKAAR BETER TE LEREN KENNEN
Er zijn tal van methodieken om elkaar te leren kennen.
Belangrijk is om het niet te ingewikkeld te maken. We
geven je een aantal manieren om kennis te maken:

TIPS

Nodig elkaar uit voor een kop koffie en maak kennis
De eenvoudigste manier om kennis te maken is elkaar uitnodigen voor een kop koffie of thee. Vraag waar de ander mee
bezig is en vertel over je eigen project. Onderzoek of het klikt
en wat je voor elkaar kunt betekenen. Of ga gewoon eens
langs als er in je gemeente een feest of een open-deur-evenement plaatsvindt van een vereniging of diasporaorganisatie.

Nodig jezelf uit op de Gemeentelijke Raad
voor Ontwikkelingssamenwerking
Je kunt aan de voorzitter van de Gemeentelijk Raad voor
Ontwikkelingssamenwerking vragen of je eens op een
vergadering mag komen vertellen over jullie werking.
Daar kun je meteen ook kennis maken met andere groepen en organisaties die bij de GROS aangesloten zijn.

Plan een netwerkmoment
Nodig zoveel mogelijk organisaties en verenigingen uit. Zorg
voor een lekker hapje, drankje en misschien wat muziek en
laat mensen met elkaar kennismaken. Handig is om mensen
een naamkaartje op te spelden en iedereen een lijst met
contactgegevens te geven van de aanwezigen. Op die manier
kunnen mensen elkaar na het netwerkmoment terugvinden.

Organiseer een speeddating
Zet de ruimte vol kleine tafels. Mensen nemen plaats aan
de tafels en vertellen elkaar waar ze mee bezig zijn. Op
gezette tijden schuift de ene kant van de tafel door naar
de volgende tafel. Op die manier heb je aan het einde
van de avond met iedereen kort kennisgemaakt. Deze
vorm van speeddating is een laagdrempelige manier om
elkaar te leren kennen en gegevens uit te wisselen.

Soms zijn sleutelfiguren overbevraagd of moeilijk te bereiken. Toch zijn het belangrijke figuren die je beter niet overslaat bij het
uitbouwen van de samenwerking. De sleutelfiguur weet het beste wat er speelt in een gemeenschap en hoe je de samenwerking kan
aanpakken. Sleutelfiguren kunnen de weg wijzen naar ‘nieuwe’ sterke mensen als ze zelf weinig tijd hebben.
(PACO SANOGO, DIENSTHOOFD NOORD BROEDERLIJK DELEN)

Maak het niet te moeilijk of te technisch bij een eerste kennismaking. Zeg niet ‘Wil jij meedenken over het beleid van de gemeente of over de
Noord-Zuidbeweging?’, maar vertrek vanuit iets concreets. Vraag bijvoorbeeld of iemand iets wil meebrengen van zijn land van herkomst (voorwerp
of typisch gerecht). Deze concrete vraag schrikt niet af en zo kan je nieuwe mensen op een laagdrempelige manier betrekken bij je project.
(ANNELIES BAES, INTEGRATIEDIENST MACHELEN)

Tast goed af wat mensen interesseert of aanspreekt. Sommigen vinden het leuk om iets te koken of iets mee te brengen dat hun
achtergrond typeert. Anderen zijn vooral gemotiveerd als ze een inhoudelijke bijdrage kunnen leveren of kunnen meedenken over het
beleid. Bied de ander de ruimte om de kennismaking in de eerste fase zelf in te vullen.
(JACQUES MEVIS, 4DE PIJLERSTEUNPUNT/11.11.11)
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