
Normaliteitsverklaring 
De basisrechten als norm 

 
Vinden we het normaal, wat we vandaag in onze samenleving zien gebeuren? Wij bij burgerbeweging 
Hart boven Hard niet. Veel dingen die nu ‘normaal’ zijn gaan heten, zijn dat allesbehalve. Daar willen we 
vanaf november een breed maatschappelijk signaal rond geven, met een ‘Normaliteitsverklaring’: het 
begin van een inhoudelijke campagne rond onze gedeelde waarden, richting de verkiezingen. Doen jullie 
mee? Wij willen later niet moeten zeggen dat we niets hebben gedaan, toen het bewustzijn veranderde…  
 
Concreet willen we jullie drie dingen vragen:  

- Bespreek deze eerste versie van onze verklaring in bijlage (of via www.hartbovenhard.be/dat-is-
normaal/) , en bezorg jullie feedback tegen 1 okt (wat moet er aan de tekst veranderen zodat jullie 
hem mee willen uitdragen?)  

- Kom op 18 november naar de burgertop van Hart boven Hard, waar we samen tot een finale 
verklaring komen. 

- Bedenk wat jullie bijdrage kan zijn in de ‘Normaliteitscampagne’ naar de verkiezingen van 2018 en 
2019, en hoe jullie minstens één punt van deze verklaring nog beter in de praktijk kunnen brengen 
in jullie omgeving of vereniging. We willen verder gaan dan gewoon een verklaring publiceren. 
    

 
Waarom dit gesprek over de Normaliteitsverklaring?  

 
Deze eerste versie dient om mensen en groepen rond te verenigen, voor een dialoog over de richting van 
onze samenleving. Het is nog geen tekst om af te geven aan politieke partijen of beleidsmakers. 
 
Deze eerste versie is bedoeld om na te denken over wat wij als normaal beschouwen in de samenleving, 
en een duidelijk standpunt in te nemen tegenover wat anderen ons als normaal proberen op te dringen. 
 
De finale versie willen we breed laten ondertekenen en hopelijk publiceren in een krant, maar er vooral 
actief mee aan de slag gaan, voorbij de dode letter. Jullie mogelijke handtekening is dus pas het begin…  
 
Inhoudelijk zal de verklaring als basis dienen om een gezamenlijke campagne te voeren in de aanloop 
naar de verkiezingen van 2018 en 2019. De vorm daarvan is nog helemaal open, die bepalen we samen.  
 

 
Hoe kan je mee helpen schrijven aan de Normaliteitsverklaring? 

 
Elke burger of vereniging die zich herkent in de tien hartenwensen van Hart boven Hard, kan meewerken 
aan deze tekst.  
Burgers kunnen er vrienden of buren rond samenroepen, verenigingen kunnen dat gesprek inplannen op 
een van hun activiteiten of op hun centraal overleg, …  
 

 
Praktisch 

 
- Neem graag een foto van jullie overleg. 
- Post die samen met jullie feedback en ideeën op www.hartbovenhard.be/dat-is-normaal/. Of mail 

de foto en het verslag naar normaliteitsverklaring@hartbovenhard.be. Op 1 november sluiten we 
af. 

- Noteer in je agenda: op 18 november is er de burgertop van Hart boven Hard. Op deze burgertop 
bespreken we samen alle input, komen we tot een definitieve Normaliteitsverklaring en hebben we 
het over de campagnemogelijkheden: hoe willen we met deze verklaring aan de slag?  

 



 
Hoe voer je het gesprek? 

 
Jullie weten natuurlijk zelf hoe jullie best de tekst bespreken, maar hier enkele mogelijke handvaten:  
 

- Bezorg de tekst op voorhand aan iedereen die deelneemt aan het gesprek.  
- Beslis samen wie het gesprek zal leiden en wie notities neemt voor een helder schriftelijk verslag. 
- Jullie kunnen ervoor kiezen om de tekst eerst nog even hardop te lezen of snel te overlopen, zodat 

iedereen dezelfde voorkennis heeft.  
- Deze vier vragen (en bijhorende subvragen) kunnen het gesprek structureren, zorg dat er genoeg 

tijd is voor elk van de vragen: 
 

1. Zijn er vragen bij de tekst? 
a. Welke termen, passages… zijn misschien onduidelijk? 

2. Willen we de tekst amenderen? 
a. Wat is overbodig in de tekst? 
b. Wat ontbreekt er in de tekst?  
c. Wat zouden jullie anders schrijven? 
d. Vinden jullie de titel voor de verklaring nog beter kan? Hoe dan bijvoorbeeld? 

3. Welke mogelijkheden zien jullie om verder met de normaliteitsverklaring te werken 
richting de verkiezingen, zodat onze ideeën reële politieke impact hebben? 

a. Willen jullie er één punt uitlichten om rond te werken?  
b. Willen jullie de verklaring gebruiken om de partijprogramma’s aan af te toetsen? 
c. Zien jullie nog andere mogelijke ideeën om de geest van deze tekst uit te dragen? 

i. Hoe zouden we met alle ondertekenaars creatief campagne kunnen voeren? 
Waar zouden jullie warm van worden? 

ii. Wat zouden jullie kunnen doen met jullie eigen vereniging? 
d. Hoe kan jouw vereniging meehelpen om vanaf november zoveel mogelijk 

ondertekenaars te verzamelen voor de definitieve tekst die we samen afkloppen? 
4. Van welk punt uit deze verklaring zullen we zelf een extra aandachtspunt maken in 

onze vereniging? (of nog: hoe brengen we deze verklaring zelf nog meer in praktijk?) 
 
Sluit graag af met de vragen: 
- Welke aanwezigen willen deze verklaring ook nog elders voorleggen? 
- Wie wil er allemaal mee op 18 november naar de burgertop (de locatie volgt, hou alvast de 

datum vrij)? 
 

 
Tips 

Gebruik de niet-verbale vergadergebaren van Occupy (klik hier voor een handleiding) om beter zicht te 
krijgen op hoe de hele groep denkt over bepaalde uitspraken. Democratischer en efficiënter! 
 
Tip voor de gespreksleiding: maak af en toe een tussentijdse korte samenvatting van de standpunten, en 
zorg dat iedereen aan het woord komt. Vat achteraf jullie feedback op de tekst nog even kort samen, ter 
goedkeuring van de groep. 
 
Hou het doel van het gesprek in het achterhoofd: de strijd begrijpen tussen het normale en het abnormale 
en heldere feedback leveren op de eerste versie van de Normaliteitsverklaring. 
 

Download verdere didactische handleiding en tips via www.hartbovenhard.be/dat-is-normaal 


