
Een beweging begint soms met één meisje. Een meisje dat niet naar school gaat, maar op de 
stoep gaat zitten. Of in een bus, op een plek waar je niet mag zitten. Een vonk. Onzichtbare 
schoonmakers die zichtbaar worden, omdat ze de afvalbak als drukmiddel inzetten. Omdat ze 
een beetje respect willen. Een beweging ontstaat waar mensen verandering willen, samenkomen 
en zich organiseren. Samen een vuist maken. Daarover gaat deze opleiding. 

DOE MEE AAN DE OPLEIDING LEIDERSCHAP & BEWEGINGSOPBOUW
VAN 17 SEPTEMBER 2021 T/M 14 JANUARI 2022

WORD ORGANIZER

Als mensen samenkomen, zijn we tot veel 
meer in staat dan we denken. Vrouwen 
veroverden  hun recht om te stemmen. 
Werknemers dwongen hogere lonen en 
veiliger werkomstandigheden af. De 
wapenwedloop had zijn langste tijd gehad 
toen honderdduizenden mensen de straat 
opgingen om zich te verzetten tegen nieuwe 
kernwapens.  

Maar hoe werken bewegingen en welke 
patronen volgen ze? En wat kun je hiervan 
leren voor je eigen werk?  



DE TRAINERS

Wij geven deze training: Sandra Ball en Job van den Assem, twee ervaren organizers en trainers 
gespecialiseerd in bewegingsopbouw. Wij zijn elkaar bij Milieudefensie tegengekomen, een organ-
isatie met bewegingsopbouw als strategisch uitgangspunt. Job -  met zijn voeten in de klei - is een 
strategische organizer die het werk van binnenuit kent. Sandra, de geboren leider en trainer, is pas 
gelukkig als kwartjes bij anderen beginnen te vallen. Vorig jaar richtten wij het Lowlander Project 
op. Onze droom is Nederland aan het organizen te krijgen. Dat doen wij door webinars, dagpro-
gramma’s en advies. Maar wij doen het vooral door anderen op te leiden om met ons mee te werk-
en! In april begon onze eerste opleidingscyclus. Op 10 september zwaait de eerste groep af. 

Wij popelen om met een tweede groep te beginnen op 17 september. Doe je mee? Je kunt je tot 3 
augustus inschrijven.  

Wij staan altijd voor je klaar:

Sandra Ball:
sandra@lowlanderproject.nl
06-13895650

Job van den Assem:
job@lowlanderproject.nl
06-13694673

WIL JE MEER WETEN?



POPULAR EDUCATION

Bij Lowlander werken we volgens 
het motto: “We teach you; you 
teach us.” We werken volgens de 
‘Popular Education’ methode. Bij 
deze vorm van leren halen we 
kennis over de onderwerpen die 
we behandelen grotendeels uit de 
groep zelf. Samen weten we zoveel 
meer dan alleen! 

Daarnaast erkennen we in onze 
aanpak dat iedereen een andere 
manier van leren heeft. Daarom 
maken we gebruik van verschillende 
werkvormen en wisselen we 
reflectie, theorie, oefenen en 
evaluatie met elkaar af.  

ORGANIZING EN BEWEGINGSOPBOUW: IS DAT HETZELFDE?!

Wij gaan je alles leren over organizing. 
Maar deze opleiding heet Leiderschap & Bewegingsopbouw. Hoe zit dat precies?  

Organizing is een van de belangrijkste aspecten van bewegingsopbouw. Het is het werk dat je achter 
de schermen verricht om een beweging op te bouwen of te versterken. 

Organizing gaat over mensen, macht en verandering.  Als organizer help je mensen hun eigen middel-
en in te zetten om verandering te realiseren. Dat doe je niet vóór hen, maar mét hen.

Organizing is campagnevoeren, met extra aandacht voor relatieopbouw. En veel sterke campagnes 
bij elkaar – met veel verschillende groepen, organisaties en individuen – hebben de potentie om een 
beweging te worden. Vandaar dus: bewegingsopbouw. Organizing is deel van dat proces.

Tijdens onze opleiding ga je de vijf stappen van organizing leren vertalen naar de praktijk. Door 
gezamenlijk alle stappen te doorlopen, helpen wij je de vaardigheden van organizing onder de knie te 
krijgen.  



Opleidingsdagen  
Wij ontmoeten elkaar gedurende de opleid-
ing zes keer op een vrijdag op een centrale 
locatie in Nederland. Tijdens de eerste train-
ingsdag zullen we alle locaties bekend maken. 
Wij zorgen voor lunch en voor versnaperingen 
tijdens de pauze.  
We starten rond 9.00 uur en je bent om 17.00 
uur klaar.

vrijdag 17 september 2021
Je hebt meer macht dan dat je denkt.
Een introductie in organizing

Vrijdag 15 oktober 2021
Bepaal je strategie

Vrijdag 5 november 2021
Storytelling: Je ZON-principes

Vrijdag 26 november 2021
Over het bouwen van relaties

Vrijdag 17 december 2021
Structuur en acties

Vrijdag 14 januari 2021
De puzzel leggen - alles komt samen 
Vieren en diploma-uitreiking

Verdiepingswebinars (19.30 – 21.30 
uur)
Tijdens de opleiding bieden we vier keer een 
verdiepingswebinar aan met ervaren organizers 
uit binnen- en buitenland.  De webinars zijn 
niet verplicht, maar wel heel  inspirerend.    

September 2021
Coaching

Oktober 2021
Wat doet een organizer?

December 2021
Hoe werken waarden? En welke invloed heeft 
framing hierop?

Januari 2021
Relatiebouwen in organizing campagnes

Kerngroep
Tijdens de eerste trainingsdag word je 
ingedeeld in een kerngroep met 3 andere deel-
nemers. Met deze kerngroep ga je intensiever 
aan de slag om je organizing plan verder uit 
te werken en verzorg je zo nu en dan kleinere 
onderdelen van het programma. Tussen de 
lesdagen door kom je met je kerngroep ten-
minste één keer bij elkaar. Jullie maken zelf de 
afspraken hiervoor.

1-op-1 met Job of Sandra
Je krijgt een vaste coach toegewezen, Job of 
Sandra, met wie je kan sparren over de inhoud 
en de ontwikkeling van je plan.  Tussen de 
lesdagen door plannen wij een 1-op-1 gesprek 
met je in om te kijken wat we voor je kunnen 
betekenen.  

BELANGRIJKE DATA



Om je alvast in de stemming te brengen, geven we je graag een inkijkje van de programmadagen, 
zoals we die nu hebben ingericht. Uiteindelijk bouwen wij de opleiding op basis van jullie (leer)vragen 
en behoeften, dus het kan zijn dat we de inhoud aanpassen in de loop van de opleiding. 

Ondertussen werkt iedere deelnemer aan een eigenlijk casus tijdens de opleiding. Tijdens elke opleid-
ingsdag leg je een nieuw stukje van de organizing-puzzel. Op dag 6 presenteren deelnemers de hele 
puzzel aan elkaar.  

DE OPLEIDING IN VOGELVLUCHT

DAG 1. JE HEBT MEER MACHT DAN JE DENKT, 
EEN INTRODUCTIE IN ORGANIZING

De eerste dag staat in het teken van een uitgebreide kennismaking, om een 
hechte en veilige groep te creëren. We onderzoeken samen de contexten waarin 
jullie werken, jullie leervragen en jullie casussen.  En we praten over wat macht is. 
Wie hebben de macht en wie niet? En als je denkt dat je geen macht hebt, hoe 
kun je het dan opbouwen? Dát is de kern van organizing.  

Aan de eind van de eerste dag heb je je eigen organizing statement geformu-
leerd:
  
Ik ga …… (wie) organizen om …… (wat) te bereiken door te …… (hoe) binnen ….. 
(wanneer).  

Klinkt makkelijk, maar je zult ontdekken dat het moeilijker is dan dat je denkt. 
In de loop van de opleiding krijg je nog vaak genoeg de kans om je organizing 
statement aan te passen. 

Ons inspiratiecitaat voor deze dag is:  

“Asking questions is one of the most important tools we as organizers 
have at our disposal. That’s how you get to know what’s underneath. That’s 
how you can learn to change behavior.”  Alicia Garza, #BLM

DAG 2. BEPAAL JE STRATEGIE

Tijdens de tweede opleidingsdag ga je aan de slag met een analyse van het 
krachtenveld om je heen: wie ondersteunt jou, en wie of wat werkt je tegen? Wie 
heeft de macht om dingen te veranderen? En wat hebben de mensen in jouw 
beweging aan ‘resources’ beschikbaar om degene met de macht te beïnvloeden? 
  



Het is cliché maar waar: de samenleving hangt van verhalen aan elkaar. Met 
een goed verhaal draag je waarden over, bouw je aan urgentie en zet je mensen 
sneller aan tot actie. Met feiten en cijfers overtuig je de hoofden van mensen, 
maar met een sterk verhaal laat je ook hun harten sneller kloppen. Om een 
sterke maatschappelijke beweging te bouwen is een goed verhaal dus essentieel. 
Maar hoe vertel je je verhaal zó, dat het bindt, inspireert en aanzet tot actie?

Verhalen stralen waarden uit. Door die waarden met anderen te delen, kun je 
mensen betrekken bij je beweging. Op deze opleidingsdag werken we aan jóuw 
verhaal. Door gebruik te maken van de ZON-principes (Zelf, Ons en Nu) zal 
je anderen oproepen om aan te sluiten. Goede verhalen vertellen is een kunst. 
Daarom besteden we hier de hele dag aandacht aan. Hoe meer je oefent, hoe 
meer het je eigen wordt. We besteden ook veel tijd aan het stellen van een 
duidelijke vraag om in actie te komen, want je zult verbaasd zijn hoe moeilijk 
dat is, en hoeveel het oplevert als het wél lukt. 

Na deze dag ben je klaar om naar buiten te gaan en anderen aan je cam-
pagne te verbinden.  

Ons inspiratiecitaat voor deze dag is: 

“We turn to storytelling in organizing to answer the question of “why?” 
– why we care, why the work that we do matters, why we value one goal 
over another.”   Marshall Ganz 

DAG 3. STORYTELLING: JE ZON-PRINCIPES

Op deze dag introduceren we ook de campagnepijl. Dit is een hulpmiddel om 
je campagnedoelen mee vast te stellen, en te bedenken wat je nodig hebt om 
je doelen te bereiken. Ter inspiratie ontleden we een succesvolle organizing-
campagne en bekijken we hoe je de geslaagde elementen daaruit kunt 
overnemen en inzetten voor je eigen campagne. 
Aan de eind van de dag heb behalve naast je organizing statement ook het 
begin van een campagnepijl.  Nu weet je genoeg om anderen te betrekken bij je 
campagne.  

Ons inspiratiecitaat voor deze dag is: 

“You cannot wait for someone else to do it.  You cannot wait for the 
government to do it. You must make it happen. Through your own efforts, 
your actions and vision.”  Een van de deelnemers aan de lunch counter sit 
ins in Nashville Tennessee, 1960



Je bent nu in staat om veel mensen aan je beweging te binden, met een goed 
verhaal en genoeg activiteiten om ze betrokken te laten worden. Maar hoe 
zorg je ervoor dat mensen betrokken blijven en hun taak kennen? Hoe hou je 
overzicht en zorg je ervoor dat er geen chaos uitbreekt? Hoe houd je mensen 
dichtbij, zodat ze niet uit je zicht verdwijnen

Voor al deze uitdagingen biedt de sneeuwvlok-methode uitkomst. Dit is een 
structuur waarin de beweging steeds verder kan groeien. En een structuur 
waarbij je taken en dus leiderschap verdeelt. Want een organizing leider is altijd 
bezig om andere leiders op te leiden.

DAG 5.  STRUCTUUR EN ACTIES

Organizing is een methode: bewust, planmatig, en stapsgewijs. Ook bij het 
bouwen van relaties komt een bepaalde structuur kijken, die je (beter) kunt leren 
toepassen. Investeren in relaties kost namelijk tijd en geduld. Je begint met één 
persoon, die nodigt er weer drie uit, en voordat je weet heb je met 100 mensen 
contact! Zo bouw je een beweging.  

Op deze opleidingsdag nemen we de stappen door van een persoonlijk gesprek 
(wij noemen dat een 1-op-1) en besteden we veel tijd aan het oefenen. Je ont-
werpt een plan voor 1-op-1 gesprekken en voor huiskamerbijeenkomsten. En we 
staan stil bij de vraag: heb je ook iets te bieden aan degenen die geïnteresseerd 
zijn en zich willen aansluiten bij jouw beweging? Zo ja, wat dan? Veel organi-
saties gaan de fout in door te zeggen “we bellen je een keer”. Daarom werken 
we op deze programmadag ook aan de ‘ladder van betrokkenheid’. Voordat je 
begint met het bouwen van relaties, weet je wat je mensen kunt vragen en hoe 
je ze stapsgewijs meer betrokken kunt laten worden.
  
Relaties bouwen heeft ook alles te maken met talenten spotten. Daarom eindi-
gen we deze dag met een werkvorm waarbij we jullie talenten spotten. Het helpt 
enorm om je eigen talenten te kennen om andermans talenten te kunnen zien. 

Ons inspiratiecitaat voor deze dag is: 

“The secret of leadership development is to break big projects down to 
management pieces and then find people to take responsibility for each 
piece.”   Organizing for Social Change, Midwest Manual for Organizing 

DAG 4. BOUWEN VAN RELATIES



DAG 6. DE PUZZEL LEGGEN: ALLES KOMT SAMEN. 
VIEREN EN DIPLOMA-UITREIKING

Op de laatste dag van het programma brengen we alles samen en eindigen 
we onze gezamenlijke reis. Iedereen krijgt de kans om zijn/haar campagne te 
presenteren. Het is aan jezelf in welke vorm je dat wil doen. Op deze laatste 
opleidingsdag bouwen we ook een Q&A in, waarin je ons én elkaar alle 
vragen kunt stellen die je nog hebt voordat het traject eindigt. 

We besteden veel tijd aan het vieren van je diploma want stilstaan bij je 
succes, vieren en reflectie zijn belangrijke onderdelen van de cultuur van 
organizing. 
 
Ons inspiratiecitaat voor deze dag is:

“If I can’t dance to it, it’s not my revolution” Originally from Emma 
Goldman.  tegenwoordig van Job van den Assem, Sandra Ball

In de ochtend van deze programmadag werken we de sneeuwvlokken van jullie 
eigen organisaties/campagnes uit. In de middag denken we samen na over 
strategische on- en offline acties. Nu is het tijd om de campagnepijl van dag 2 
er weer bij te halen en de tussenliggende pieken in te vullen met gerichte acties. 
Aan de eind van de dag heb je een structuur en een ingevulde campagnepijl!
  
Ons inspiratiecitaat voor deze dag is:  

“ The best actions are those that force the target to either let you do what 
you want or to be shown as unreasonable as they stop you from doing it.  
Actions should be the message”



DAG 6. DE PUZZEL LEGGEN: ALLES KOMT SAMEN. 
VIEREN EN DIPLOMA-UITREIKING

Wij hopen dat je ook na afloop van 
de opleiding betrokken blijft bij Low-
lander Project, en veel over je reis met 
anderen deelt. Organizing gaat over 
relaties bouwen. De structuur waarin je 
dat doet, is een sneeuwvlok. Jij bent nu 
officieel deel van de Lowlander-sneeu-
wvlok! 

Om het vol te houden als organizer, 
is het goed als mensen in je omgeving 
hier ook meer over weten.  Daarom 
bieden wij webinars en introductiecur-
sussen aan. Goed om dat aan colle-
ga’s door te geven. Of mensen van 
organisaties waarmee je samenwerkt. 
Zie onze website voor het aanbod. 

https://www.lowlanderproject.nl/trainin-
gen  

DE LOWLANDER SNEEUWVLOK

Onze naam is geen toeval. We dragen 
‘m met trots. Het Lowlander Project 
laat zich inspireren door een school 
in de heuvels van het Appalachenge-
bergte in Tennessee, in de Verenigde 
Staten: The Highlander Folks School. 
Opgericht door Myles Horton in 1932, 
na een bezoek aan de ‘Folkeskole’ in 
Denemarken. Hier raakte hij geïn-
spireerd door de informele onderwi-
jsvorm en door de manier waarop 
cultuur onderdeel was ingebed in het 
lesprogramma. Inmiddels is The High-
lander uitgegroeid tot een iconisch 
trainingsinstituut dat in de jaren ’30 
en ’40 van de vorige eeuw een cen-
trale rol heeft gespeeld in het opleiden 
van het vakbondskader, en in de jaren 
‘60 in het opleiden van leiders van de 
burgerrechtenbeweging.

OVER LOWLANDER: WIE HEEFT 
ONS GEÏNSPIREERD? WAT IS DE 
BASIS ONDER ONZE METHODE?

VAN HIGHLANDER NAAR 
LOWLANDER

Kort voordat zij bewust bleef zitten in de bus, was Rosa Parks een week 
op Highlander. Voor het eerst bracht zij een week door in een gemeen-
schap van zwarte en witte Amerikanen. Zij zag dat haar toekomst ook 
anders kon zijn. Ze kreeg op Highlander geen les in hoe je een busstak-
ing moet leiden. Ze leerde er haar eigen leiderschap te vinden en te 
vertalen in actie. 

ROSA PARKS BIJ HIGHLANDER



Onze organizing-methode is grotendeel gebaseerd op het werk van Dr. Marshall 
Ganz van Harvard University, aangevuld met lesmateriaal vanuit het Leading 
Change Network. (LCN). Wij, Sandra en Job, hebben veel respect voor Dr. Ganz en 
voor zijn jarenlange inzet om wereldwijd organizers op te leiden, ook via het LCN. 
Wij zijn lid van dat netwerk en grijpen elke mogelijkheid aan om onze kennis en 
vaardigheden te verdiepen. Zonder Dr. Ganz en het LCN was het voor ons nooit 
mogelijk geweest om deze methode aan te kunnen beiden in Nederland. We zijn ze 
zeer erkentelijk.

Deze Nederlandse organizing-opleiding is ontwikkeld door Sandra Ball en Job 
van den Assem. Alles wat je er goed aan vond, is te danken aan Myles Horton, de 
Highlander Folkschool, Dr. Ganz en LCN. Alles wat beter had gekund, komt voor 
onze rekening. 

Deadline: aanmelden voor deze opleiding kan t/m 3 augustus

Waar: Alle opleidingsdagen vinden plaats op een inspirerende locatie. (als de 
Corona maatregelen het toelaten).

Kosten: zijn afhankelijk van de grootte van de organisatie waar je voor werkt en 
lopen uiteen van 750 tot 2000 euro (inclusief catering en locatie en BTW). Ben je 
geen onderdeel van een organisatie of zijn de kosten niet haalbaar voor je? Neem 
dan contact met ons op via info@lowlanderproject.nl dan kijken we samen naar de 
mogelijkheden.

Voor wie: De opleiding is het meest geschikt voor mensen die werken of actief zijn 
voor organisaties die zich inzetten voor een duurzaam en rechtvaardig Nederland, 
en die tijdens de opleiding met een concreet project of campagne aan de slag willen 
gaan.

OVER ONZE METHODE
OVER ONZE METHODE

PRAKTISCHE INFORMATIE


