
De methodiek van de dialoog inzake armoedebestrijding 

Er zijn reeds verschillende voorbeelden van dialoogprojecten gerealiseerd. Dankzij deze 

proefondervindelijke uitwerkingen op verschillende manieren groeit een belangrijke 

praktijkervaring. We verwachten nog een verdere ontwikkeling van dergelijke methodiek. 

Hier willen we als voorbeeld graag stilstaan bij één van die vele praktijkervaringen. We 

verwijzen naar de publicatie: “Samen gaan we vooruit. Over de methode van de dialoog”1. 

We gaan ervan uit dat elke dialoog verloopt als een continu proces. Het is een traject dat 

allerlei stappen met elkaar verbindt: de armen uit hun isolement halen, met hen praten over 

hun ervaringen, samen verwoorden van inzichten en voorstellen, samen opkomen voor 

rechten en overleggen met verschillende partners op maatschappelijk, wetenschappelijk en 

politiek vlak. We willen hier slechts twee belangrijke fasen van de dialoog beschrijven. 

1. De voorbereiding van een dialoog inzake armoedebestrijding 

Waaraan willen de armen met ons samenwerken 

Om uit te zoeken waarrond de armen met ons willen samenwerken, vragen we hen: 

“Waarvoor doe je nu zelf veel inspanningen, waarvoor vecht je, wat zou je willen bereikt 

hebben over bijvoorbeeld drie jaar ?”. En de mensen antwoorden: “Dat mijn kinderen 

zouden thuis zijn, dat ik uit de schulden zou geraken, dat ik een betere woning zou 

hebben…”. Bij elk gezin krijgen we het verhaal van de stappen die zij reeds gezet hebben, 

van de plannen om dit of dat te doen… Op die manier krijgen wij een overzicht van de 

levensdomeinen waarop mensen in armoede bezig zijn vooruit te gaan of er toch 

inspanningen voor doen. We stellen hen dan voor om allemaal samen te werken aan dat 

thema waarmee de meesten in hun dagelijks leven ook echt bezig zijn. 

Een instrument om te werken rond een thema: een werkbundel 

Om een werkbundel samen te stellen maken we een selectie uit de vele reeds 

gepubliceerde getuigenissen die te maken hebben met het gekozen thema. Om werkbaar 

te zijn sorteren we daarna die gekozen getuigenissen volgens de verschillende deelaspecten 

van het thema die erin aan bod komen. Zo ontstaat een werkbundel. Dankzij deze bundel is 

het mogelijk op een systematische manier de voorbereide getuigenissen met de mensen in 

armoede te bespreken en hun ervaringen, inzichten en voorstellen te registreren. Een 

dergelijke bundel maakt het ook mogelijk de besprekingen parallel te laten verlopen in de 

bijeenkomsten en bij de bezoeken aan huis. 

De bijeenkomsten: een tweede stap in het zich verenigen 

Het merendeel van de mensen in armoede interviewen we thuis. Een veel kleiner deel van 

de mensen die we bereiken, komen naar de bijeenkomsten. In groep werken is iets anders 

dan thuis met de mensen spreken. De groep biedt andere mogelijkheden. Door om beurt te 

reageren op de getuigenissen wordt het voor de aanwezigen vanzelfsprekend om dieper in 

te gaan op elkaars verschillende inbreng. De bijeenkomsten zijn tevens een goede 

voorbereiding om later mee te werken aan een dialooggesprek samen met diensten of 

andere partners. De aanwezigen ervaren ook dat mensen samen meer kracht hebben. Ze 

zien dat naar het woord van een groep beter geluisterd wordt dan naar een enkeling die 

over zijn eigen situatie spreekt. In het “samen” vinden zij een kracht om het persoonlijke te 

overstijgen. Door de bijeenkomsten leren zij spreken vanuit het standpunt van een “wij-

samen”. 

2. Het eigenlijk verloop van de dialoog van armen met andere partners 

Het samenstellen van de dialoogbundel 

Wanneer alle getuigenissen uit de werkbundel besproken zijn met de mensen in armoede, 

zowel thuis als op de bijeenkomsten, wordt het stilaan tijd om een dialoogbundel samen te 

stellen. Omdat we beschikken over een groot aantal getuigenissen, hebben we de 

mogelijkheid om er de meest aansprekende uit te kiezen. We waken erover dat de 

geselecteerde getuigenissen een getrouw beeld geven van de totale inbreng van de 

mensen in armoede. Daarna leggen we de getuigenissen bijeen die eenzelfde aspect tot 

uitdrukking brengen. Deze opbouw van de tekst geeft ons de mogelijkheid om de 

gemeenschappelijke verwachtingen, vragen of voorstellen op het spoor te komen en te 

verwoorden. Zo krijgt een dialoogbundel stilaan zijn vorm. Wanneer de bundel klaar is, 

vragen wij aan de mensen uitdrukkelijk om eventuele correcties en hun goedkeuring, want zij 

zijn er de auteurs van. In de dialoogbundel zijn alle getuigenissen anoniem. Dat is zo 



afgesproken. Niemand wil hier over de eigen situatie spreken, maar samen met anderen 

verwoorden wat mensen in armoede meemaken. 

De voorbereidende contacten met en aantal partners 

Wanneer we een dialoogbundel aan het voorbereiden zijn, wordt het tijd om na te gaan 

met welke partners de armen hun voorstellen wensen te bespreken. Dat blijkt het best uit de 

inhoud van hun getuigenissen zelf. Over wie spreken zij, of wie is betrokken bij de situaties 

waarover zij het hebben. Gaat het over lokale, regionale of nationale diensten of instanties, 

waarmee zij vanuit hun situatie contact hebben ? Wanneer we een lijst opstellen van 

mogelijke partners voor een dialoog, zullen we soms moeten kiezen. Om een echte dialoog 

mogelijk te maken, is het wenselijk de groep niet te groot te laten worden. Het is zeer 

belangrijk dat minstens de helft van de deelnemers mensen in armoede zijn. Eenmaal de lijst 

van partners vastgelegd is, maken we met elk afzonderlijk een afspraak voor een bezoek. We 

vragen om hen het verloop van de dialoog te kunnen voorstellen teneinde hierrond de 

nodige afspraken te maken. 

Het organiseren van de dialoog van armen en hun partners 

Op de eerste vergadering zijn alleen de partners die willen meewerken aanwezig. We 

bespreken samen nogmaals de informatie over de werkwijzen die zij reeds individueel 

kregen. We bespreken enkele belangrijke punten, ondermeer dat de antwoorden van de 

partners een engagerende aanzet zouden zijn tot algemene en duurzame 

beleidsveranderingen. Bij elke bijeenkomst wordt de inbreng van iedereen zo goed als 

mogelijk geregistreerd en nadien in het verslag verwerkt. Tenslotte worden op deze eerste 

bijeenkomst de data en de plaats(en) van de vier volgende afgesproken. 

De tweede bijeenkomst van de dialoog gebeurt met armen en partners samen. De mensen 

in armoede stellen hun bundel en de inhoud ervan aan de partners voor. De partners stellen 

rond getuigenissen en voorstellen een aantal verduidelijkingsvragen. Ze willen op dit ogenblik 

zo goed mogelijk de inbreng van de armen begrijpen. De partners bespreken daarna de 

bundel van de mensen in armoede met hun eigen dienst of team. Zij formuleren antwoorden 

op de verschillende voorstellen. Die voorbereide antwoorden brengen zij mee naar de derde 

bijeenkomst, waar alleen de partners met elkaar samenkomen. Daar bespreken zij hun 

antwoorden met elkaar. Zij maken van alle antwoorden een overzichtelijke tekst. Op de 

vierde bijeenkomst bespreken de partners voorstel per voorstel hun antwoorden met de 

mensen in armoede. De voorbereide tekst is daarbij zeer nuttig. Bij het overlopen van de 

antwoorden kunnen de mensen in armoede nu op hun beurt verduidelijkingsvragen en 

bedenkingen uiten. 

Tijdens de vijfde bijeenkomst nemen de partners zonder de armen de antwoorden nogmaals 

door met de aanvullingen uit de registratie van de vierde bijeenkomst. Zij maken de 

eindversie van hun geëngageerde antwoorden klaar. Daarna ontvangt iedereen die tekst. 

Deze antwoorden zijn een aanzet om verder te gaan op deze weg naar structurele 

oplossingen tegen de armoede. 

De opvolging van de dialoog op politiek vlak 

Het dialoogtraject zoals het hier op dit ogenblik voorligt, is niet beëindigd. Vele resultaten van 

de besprekingen tussen mensen in armoede en maatschappelijke partners van het 

middenveld moeten nog voorgelegd worden aan de beleidsverantwoordelijken op politiek 

vlak. Deze resultaten moeten ook daar het voorwerp kunnen zijn van een dialoog met de 

reële participatie van mensen in armoede. Hun woord is de basis. Als wij daaraan niet 

vasthouden tot op het niveau van de politieke verantwoordelijken, is het maar zeer de vraag 

of de genomen structurele maatregels de armen werkelijk uit de armoede zullen brengen. 
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1 Samen gaan we vooruit. Over de methode van de dialoog. Beweging van Mensen met 

Laag Inkomen en Kinderen v.z.w. Gent - Oostende 2000 


