draaiboek
workshop bruggen bouwen

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

DRAAIBOEK WORKSHOP ‘BRUGGEN BOUWEN’
Duur van de workshop: 2 uur

1. WELKOM + KORTE KADERING VAN DE WORKSHOP – 5 MIN
–– Verwelkom alle deelnemers
–– Vertel dat deze workshop deel uitmaakt van het project ‘Wereld in Beweging’ en wat het doel van dit project is
(zie inleiding educatief pakket)
–– Licht toe waarom je deze workshop organiseert: waarom vind je het belangrijk deze workshop te organiseren?
Wat hoop je te bereiken?
–– Licht het programma van de workshop toe

2. KENNISMAKINGSRONDE – 10 MIN
–– Doe een rondje waarbij je iedereen vraagt 3 dingen te vertellen: Wat is je naam? Vanuit welke gemeente/stad ben
je gekomen? In welke organisatie/groep ben je actief?

3. FILM ‘WERELD IN BEWEGING’ – 20 MIN
–– Leid kort in: De film laat een aantal mensen uit de diaspora- en Noord-Zuid-beweging aan het woord over hoe
zij de samenwerking tussen diaspora- en Noord-Zuid-groepen vandaag ervaren. Zij gaan in op een aantal kansen
en drempels voor samenwerking. De bedoeling is om hier straks onze eigen ervaringen naast te leggen.
–– Bekijk samen de film

4. NABESPREKING FILM – 15 MIN
–– Stel aan de groep volgende 2 vragen:
–– Hebben jullie dingen gehoord die je verder helpen om nieuwe groepen te leren kennen of samen te werken? Zo
ja, welke? (Je kunt dit eventueel op een bord of flap inventariseren)
–– Hebben jullie dingen gehoord die vragen bij je oproepen of die je toch wel anders ervaren hebt? Zo ja, welke? (Je
kunt dit eventueel op een bord of flap inventariseren)

5. CONCREET: EIGEN ERVARINGEN? – 20 MIN
–– Leid in door te zeggen dat we nu verder gaan inzoomen op de eigen ervaringen van de deelnemers
–– Leg de drie flappen in drie hoeken van het lokaal, lees ze voor en leg er telkens een drietal stiften bij
–– Vraag de deelnemers om te gaan staan bij de flap waarin ze zich het meeste herkennen. Geef aan dat het niet
de bedoeling is om mensen of organisaties hierop te gaan beoordelen, maar dat het gaat om het bespreken van
ervaringen
–– Vraag de deelnemers bij flap 1 vijf minuten uit te wisselen en te noteren op de flap: om welke redenen hebben zij
nog niet samengewerkt met een diaspora of een Noord-Zuid-organisatie?
–– Vraag de deelnemers bij flap 2 vijf minuten uit te wisselen en te noteren op de flap: wat liep er fout? Welke obstakels zijn ze tegengekomen?
–– Vraag bij de deelnemers bij flap 3 vijf minuten uit te wisselen en te noteren op de flap: wat heeft volgens hen
gemaakt dat de samenwerking een succes werd?
–– Geef de groepen 5 minuten om de opdracht uit te voeren
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–– Vraag een korte terugkoppeling uit groep 1: welke opvallende dingen kwamen naar boven? Bevraag: Wat zouden
jullie nodig hebben om aan een samenwerking te beginnen?
–– Vraag een korte terugkoppeling uit groep 2: welke opvallende dingen kwamen naar boven? Bevraag: Hoe zijn
jullie met die obstakels omgegaan?
–– Vraag een korte terugkoppeling uit groep 3: welke opvallende dingen kwamen naar boven? Bevraag: Wat heeft
jullie geholpen?
(20 minuten is te kort om alles uit te diepen, maar de bedoeling van deze oefening is vooral om zicht te krijgen op de
ervaringen van de deelnemers en om het denkproces al wat los te maken)

6. ENKELE DREMPELS NADER BEKIJKEN EN EEN PAAR LADDERTJES AANREIKEN – 30 MIN.
–– Leid in door te zeggen dat je nu een aantal vaak terugkerende drempels voor samenwerking zal overlopen, en ook
een aantal tips zal meegeven om die drempels te overschrijden (laddertjes)
–– Zeg dat mensen de inhoud van de PowerPoint na de workshop meekrijgen in de vorm van fiches
–– Overloop de PowerPoint ‘Bruggen Bouwen’. Probeer dit op een interactieve manier te doen en zoveel mogelijk
beroep te doen op de expertise van de deelnemers. Vraag regelmatig of ze dit herkennen, of ze zelf nog aanvullende tips hebben, of ze bedenkingen hebben bij een aantal tips, of ze voorbeelden kunnen geven,…
–– Vraag of ze zelf een aantal ideeën hebben om een concreet samenwerkingsverband in hun regio op te zetten. Geef
er zelf ook enkele: de jaarlijkse campagne van 11.11.11, de campagne Gastvrije Gemeente van Vluchtelingenwerk Vlaanderen, de gemeenteraadsverkiezingen, Week tegen Racisme, Week van de Vrijwilliger, Vrouwendag,
Wereldvluchtelingendag, Noord-Zuiddag, Hart boven hard,…

7. AFRONDING – 10 MIN.
–– Evaluatie: Vraag aan iedereen om 1 zin terug te geven over de workshop: ‘ik ga terug naar huis/mijn gemeente/
mijn organisatie en ik neem mee...’
–– Vraag of deelnemers graag adresgegevens willen uitwisselen, of misschien al ideeën hebben voor een concreet
samenwerkingsverband
–– Deel de educatieve fiches uit aan wie deze graag op papier krijgt
–– Vertel deelnemers dat ze de film ‘Wereld in Beweging’ en de fiches ook kunnen downloaden op www.vluchtelingenwerk.be/publicaties
–– Bedank iedereen voor zijn/haar deelname en wens hen veel geluk in het opzetten van toekomstige samenwerkingsverbanden.
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Materiaallijst:
––
––
––
––
––
––

Stoelen
4-tal tafels (één voor elke flap, één voor de laptop en beamer)
Laptop + beamer + boxen
3 flappen + 9 stiften
Usb met PowerPointpresentatie
DVD ‘Wereld in Beweging’ (het is ook mogelijk de film online te bekijken. Dan is uiteraard een goede internetverbinding nodig)
–– Draaiboek van de workshop voor de begeleider
–– Afdrukken van de educatieve fiches voor de deelnemers

Vooraf:
–– Zet beamer + laptop + boxen klaar en test of de DVD goed afspeelt
–– Zet voldoende stoelen en evt. tafels in een halve kring of vierkant
–– Maak drie flappen klaar, schrijf op één flap ‘Samenwerken? Nog nooit geprobeerd’, op de tweede ‘Samenwerken?
Al geprobeerd, maar niet gelukt’, en op de derde ‘Wij hebben al succesvol samengewerkt’
–– Leg de flappen en stiften binnen handbereik
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