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Introductie
Vrijdag 17 september 2021 opende Café de
Gelijkheid haar deuren. Een tijdelijk café in een
glazen huis op het plein voor de Bibliotheek. In dit
café gingen we drie maanden lang met wie maar mee
wilde doen, in gesprek over ongelijkheid in Kampen.
Ongelijkheid in bijvoorbeeld onderwijs, op de
woningmarkt, in het werk enzovoort. Hebben alle
mensen in Kampen dezelfde kansen? In wat voor een
gemeente willen we leven? Welke oplossingen
kunnen we met elkaar bedenken tegen ongelijkheid?
Hoeveel ongelijkheid mag er bestaan? Wat gebeurt er
als ongelijkheid toeneemt?
Het gesprek is héél goed op gang gekomen! En
november stond in het teken van actie. Vanuit het
café werden Kampenaren opgeroepen om figuurlijk
de poetsdoek op te nemen en iets kleins te doen
tegen ongelijkheid.
In dit verslag nemen we je mee in het proces dat we
doorlopen hebben, de reacties in het café, actie
Poetsdoek, de opbrengsten en hoe we hiermee
verder willen vanuit de Bibliotheek.
We wensen je veel plezier en inspiratie bij het lezen.
En pak die poetsdoek op!

Gooitske Zijlstra (zelfstandig ondernemer bij gooitz)
en Anne Marth Kuilder (programmamanager
Participatie en Inspiratie Bibliotheek Kampen)

Als je op onderzoek uit gaat en nieuwe dingen probeert, gaan er dingen
anders dan normaal. Medewerkers uit verschillende bibliotheken nemen
je in de Mixtapes mee in hun ervaringen. Een steuntje in de rug voor als
je net begonnen bent aan je project, op zoek bent naar herkenning of
een kijkje wilt in de SDG-ontwikkelingen. De mixtapes zijn muzikaal
ondersteund door Olivier Groutars & Djatá Bart-Plange van StrandedFM.

SDG’s en de Bibliotheken
Met Café de Gelijkheid zijn we onderdeel van een groter
experiment ‘SDG’s en de Bibliotheken’.
De SDG’s zijn de Sustainable Development Goals. Dit zijn de
17 grote vragen die we willen oplossen om toe te werken naar
een leefbare 22e eeuw. Die doelen zijn veel te belangrijk om
alleen aan de politiek en beleidsmakers over te laten.
In het project SDG's in bibliotheken hebben Bibliotheek
Utrecht, Midden-Brabant, Deventer, Kampen, Rivierenland en
Wijchen en Stichting SETUP en POI Rijnbrink de handen
ineen geslagen om een grote slag te maken in het opnemen
van de SDG’s in de programma’s van de Bibliotheek. En in het
proces om dit via een methode van Design Thinking te doen.
Samen ontwikkelen we een manier van werken die iedere
bibliotheek in Nederland – groot of klein – kan inzetten op
gebied van SDG's.

Dit project is tot stand gekomen met steun van Stichting Pica,
de organisatie die wetenschappelijke en openbare
informatievoorziening bevordert door onder meer het
financieren van projecten.
Wil je meer weten over de SDG’s of het project van de
gezamenlijke bibliotheken?
Kijk op:
https://www.sdgnederland.nl/ en https://www.sdgbibliotheek.nl/

Een ontwerpend proces
We maakten gebruik van de ‘Double
Diamond’ methodiek (die ontwikkeld is
door de British Design Council). Onze
plannen en de mogelijke uitkomsten
lagen niet vast, de processtappen wel.
Eerst wilden we ontdekken hoe
ongelijkheid in Kampen eruit ziet
(ontdekken). Daarna wilden we met
alle deelnemers kiezen welke vorm van
ongelijkheid we aan zouden gaan
pakken (definiëren), acties bedenken
om dat te doen (ontwikkelen) en een
maand lang deze actie(s) uitvoeren
(opleveren).
In werkelijkheid liepen de stappen wat
meer door elkaar en is het niet gelukt
om voor één vorm van ongelijkheid te
kiezen. Het is zeker wel gelukt om veel
mensen bij Café de Gelijkheid te
betrekken en om in co-creatie tot een
creatieve aanpak te komen. Het was
een spannend experiment waar we
veel van hebben geleerd!

Het C-woord
Café de Gelijkheid zou in januari 2020 van start gaan.
Corona gooide roet in het eten en we besloten de
opening uit te stellen tot het voorjaar. Een klein groepje
kwam 10 december 2020 digitaal bijeen om het glas te
heffen op de opening van Café de Gelijkheid.
Twee maanden later moesten we besluiten de opening
verder uit te stellen, in maart sloten de scholen en de
horeca. We bedachten steeds nieuwe plannen, maar we
moesten echt wachten tot we met vier mensen of meer
bij elkaar konden komen, want ons project draaide om
ontmoeting en samen ontwerpen.
Uiteindelijk konden we in september 2021 toch eindelijk
van start gaan. De glazen kas werd geplaatst op het plein
voor de Bibliotheek en het onderwerp ‘ongelijkheid’ was
door de gevolgen van de Corona Crisis actueler dan ooit.
Helaas hadden we aan het eind van ons project in
november en december 2021 opnieuw last van
zwaardere maatregelen tegen het virus. Door een nieuwe
lockdown was de animo voor actie Poetsdoek minder
dan gehoopt. Het was logisch dat mensen wel even iets
anders aan hun hoofd hadden. Het slotfeest werd
verplaatst naar de middag en vond plaats in de open
lucht. Chocolademelk hield ons warm. Met een beetje
creativiteit en veel flexibiliteit is veel mogelijk. En gelukkig
waren onze plannen niet in steen gebeiteld…

Uit de Stentor van 1 oktober 2021

Ongelijkheid in Kampen? Praat erover in café de
Gelijkheid (en kom in actie)
Inwoners van Kampen die ongelijkheid in hun gemeente
aan de kaak willen stellen, hebben nu de kans. Bij
Bibliotheek Kampen staat sinds een week Café de
Gelijkheid in de vorm van een glazen kas op het plein van
de Stadskazerne. Wie wil kan hier zijn ei kwijt over een
betere wereld, die dicht bij huis begint.
Pieter Steenbergen 01-10-21, 07:15
Aletta Matheus weet wel wat rechtvaardiger kan in Kampen. ,,Inspraak voor
burgers over de vestiging van supermarkten”, vertelt ze terwijl haar blik over
tientallen in het café opgehangen vellen papier glijdt. Daarop staan ideeën
die gelijkheid moeten bevorderen, niet alleen mondiaal, ook in Kampen.
Zoals wachttijden voor een sociale huurwoning en de bureaucratie bij het
Centrum voor Jeugd en Gezin in Kampen, om maar wat voorbeelden te
noemen.

Aanleiding voor haar suggestie is de komst van Aldi naar het
Stationskwartier, zegt Matheus. ,,Een keuze van de ontwikkelaar, die
bepalen dat. Burgers willen juist meer diversiteit.” Als het op ongelijkheid
aankomt, denkt ze vooral aan het verschil tussen arm en rijk. ,,Iedereen zou
zijn rekeningen met een glimlach moeten kunnen betalen en nog een beetje
overhouden voor zijn plezier”, stelt de Kampense.
Verenigde Naties
Anne Marth Kuilder van Bibliotheek Kampen hoort het aandachtig aan. Ze is
sinds twee jaar programmamanager bij de bieb en in die rol verantwoordelijk
voor dit initiatief. Het idee is geïnspireerd op de duurzame ontwikkeldoelen
die de Verenigde Naties zich tot 2030 heeft gesteld.
,,Daar zijn een aantal bibliotheken in grote steden mee aan de slag gegaan.
Wij hebben subsidie ontvangen om ook met deze vorm van inspraak te
kunnen experimenteren. Bibliotheken zijn zich meer en meer bewust van hun
rol in het maatschappelijk debat. Hier komt een dwarsdoorsnede van de
bevolking over de vloer, de bieb heeft de functie van huiskamer van de stad.
Dat zag je goed tijdens corona, toen jongeren hier hun huiswerk maakten om
toch onder mensen te zijn. We doen veel meer dan kennis delen.”
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Gips
In het café kunnen bezoekers drie maanden lang in gesprek over ongelijkheid in
Kampen. ,,Mijn vrouw zit in het gips dankzij een ongelijk liggende stoeptegel”, zegt
een man die lachend binnenstapt. Kuilder noemt als voorbeelden de loonkloof
tussen mannen en vrouwen, kinderen die zonder ontbijt naar school gaan door
gebrek aan geld en gastvrijheid richting asielzoekers.
Maar ook de woningmarkt, onderwijs, gelijkheid in kansen. ,,Daarin worden lokaal
keuzes gemaakt. De lokale politiek bepaalt waar ons geld naar toe gaat. Het gaat
om de vraag wat voor gemeente we willen zijn. Ik zou het heel gaaf vinden als deze
manier van inspraak organiseren vaker gebeurt. Moet je bijvoorbeeld stemmen van
lagere inkomens zwaarder meetellen? Of die van jongeren, omdat het over hun
toekomst gaat?”
Kringloop
Buiten het café wordt input vergaard op de markt, bij de kringloop et cetera. Kuilder:
,,Nee, geen enquête, het is niet representatief en we hebben geen belang. We
halen alleen op. Wellicht ontdekken we enkele rode draden. Uiteindelijk willen we
één of twee vormen van ongelijkheid eruit lichten en met oplossingen komen.
Daarom houden we op 25 oktober een inspiratieavond en werken we de concrete
acties een week later, op 1 november, verder uit. Iedereen is daar welkom.”
Het belangrijkste is dat bewoners in actie komen, zegt Kuilder. ,,Want de
ongelijkheid neemt toe in Nederland, dus ook in Kampen. Corona heeft dat nog
eens versterkt. Ik wil er graag achter komen waarover mensen zich zorgen maken.
Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in maart, geven we de opbrengsten
mee aan de politieke partijen in Kampen. Doen we op een feestelijke slotavond,
woensdag 24 november.”

Opbrengsten
Woensdag 15 september opende Café de Gelijkheid
haar deuren. Het café was geopend tijdens de
openingstijden van de Bibliotheek, dus mensen
konden zelf naar binnen stappen wanneer zij wilden.
Op vooraf aangegeven tijden waren er ook mensen
in het café aanwezig, zodat bezoekers zeker zouden
weten dat er een gesprekspartner aanwezig zou
zijn. Het café was ook open tijdens de Night at the
Library, het ontmoetingsfestival van Kampen All
Inclusive en het kinderboekenweekfeest. De
gesprekken werden gevoerd door Annette van der
Laan, Rebekka van Ommen (vrijwilligers) en
Gooitske en Anne Marth. Het gesprek is heel erg
goed op gang gekomen!
Veel mensen lieten een reactie achter op de
tekstwolken die in het café lagen. Andere mensen
schreven liever niets op, maar wilden wel graag in
gesprek. Veel gesprekken gingen uiteraard over
Corona. Mensen wilden graag vertellen waar zij
stonden in het debat. Heel voorzichtig tasten zij af
waar wij zouden kunnen staan in de verhitte
discussie. Sommige mensen waren tegen
inentingen en de Corona-checkapp, andere mensen
konden de maatregelen niet ver genoeg gaan. Het
was fijn om letterlijk ruimte te kunnen bieden aan
allerlei gevoelens. Niemand in het café had het
juiste antwoord, maar mensen waardeerden het dat
zij hun hart konden luchten.
De gesprekken gingen over veel meer vormen van
ongelijkheid dan die als gevolg van Corona. Voor
het vervolg van het project besloten we Corona niet
als onderwerp mee te nemen, omdat we niet goed
zagen hoe we daarin tot concrete actie zouden
kunnen komen. We ontdekten dat de reacties die
werden achtergelaten in het café onder vijf thema’s
waren onder te brengen. Die vijf thema’s werken we
op de volgende pagina’s van dit verslag verder uit.
Er zijn meer dan honderd reacties achtergelaten.
Voor dit verslag hebben we een selectie gemaakt.

1. Gezond en duurzaam eten
Waarom is gezond eten zo duur? Waarom is het zo ingewikkeld om gezond te eten en is
ongezond eten zo te krijgen?

2. (energie)armoede en verduurzamen woning, óók voor
huurders en minima

3. Goede en betaalbare woningen voor iedereen!

4. Kampen een fijne plek voor iedereen
Ook voor LHBTQI+, mensen met andere vormen van liefdesrelaties. Geen racisme/uitsluiting.
Oók in het onderwijs!

5. Kunnen we minder(en) voor meer gelijkheid?
Oefenen in tevreden zijn. Weg met de dikke IK. Luisteren naar elkaar.
Ontgroeien/weg van de altijd meer maatschappij.
Meer liefde en elke dag feest voor iedereen ☺

Actie-avond 1: kiezen of toch niet?
25 oktober in de avond was de eerste ‘actie-avond’ van
Café de Gelijkheid. Dertien betrokken mensen waren
deze avond aanwezig. We hebben ons aan elkaar
voorgesteld door middel van het maken van een
protestbord waarmee de deelnemers het podium opstapte
om hun punt te maken.
Voordat we samen gingen kiezen voor welke vorm van
ongelijkheid wij in actie wilden komen kregen we
inspiratie van voorbeelden van acties tegen ongelijkheid.
Esmeralda de Vries uit Leeuwarden vertelde over de
Buurvrouw en Buurvrouw Bus. Jaap en Gea Boersma
vertelde over Eetze en het 8ste Werk. Esther Dekker liet
haar boek ‘Ik vertel je mijn verhaal’ zien,’ met verhalen
van bekende Kampenaren in gewone taal en we hadden
nog een wand vol met inspirerende initiatieven.
Toen presenteerden we de rode draad van de
opbrengsten van Café de Gelijkheid. En was het tijd om te
kiezen. Maar hoe zouden we dat kunnen doen?
Democratisch kiezen, was dat wel zo gelijk? Eén van de
deelnemers stelde voor dat de persoon met het hoogste
inkomen het thema mocht bepalen, met geld kwam dan
ook verantwoordelijkheid. Uiteindelijk is het deze avond
niet gelukt om een keuze te maken. Gea van het 8ste werk
riep wel dat zij het heel belangrijk vond dat het niet bij
praten bleef. Niet lullen maar poetsen was haar motto.
In een reflectie na deze avond ontdekten we dat de
aanwezige mensen allemaal op hun eigen manier al
ontzettend veel doen tegen ongelijkheid. En dat zij dus
ook moeilijk een hele maand extra in actie konden komen,
omdat ze al zoveel deden. Toen ontstond het idee om
vanuit Café de Gelijkheid juist actie te gaan voeren om
veel meer mensen te inspireren om iets kleins te doen
tegen ongelijkheid.

Inspirerende voorbeelden van initiatieven tegen ongelijkheid

De energiebank wil energiearmoede
bestrijden door huishoudens op energievlak
te versterken. Het doel is: de
energierekening blijvend verlagen. Hun
hulp is gratis voor mensen met een
minimuminkomen.
Jaap en Gea Boersma van het 8ste werk
bouwen hun erf uit tot een plek voor iedereen.
Een oase van rust met tijd en oog voor elkaar.
Zie: https://www.het8stewerk.nl/

Esther Dekker schreef een boekje
‘ik vertel je mijn verhaal’ met
verhalen van bekende
Kampenaren in gewone taal. En
strijdt zo tegen laaggeletterdheid.

De Buurvrouw&BuurvrouwBus heeft (bijna)
elke dag een vaste halte op vaste tijden in
Leeuwarden. Bij de bus kan je goederen halen
en brengen. Ook is er tijd voor een bakje
koffie/thee, een praatje en een luisterend oor.

Geen geld voor maandverband of tampons? 1 op de 10 vrouwen kan
dat niet altijd kopen. Op steeds meer plekken zie je een
menstruatiekastje, waar je dat kan pakken. Zo gaan we
menstruatiearmoede tegen.

Steeds meer mensen beginnen een
minibieb. Delen is het nieuwe hebben!

Actie-avond 2: ontstaan van Actie Poetsdoek
Met een iets kleiner groepje verzamelden we precies een
week later in Café de Gelijkheid. Het was een koude
avond begin November, maar met een klein kacheltje en
dikke truien was het goed te doen. Deze avond gingen we
de concrete actie om iets te doen tegen ongelijkheid in
Kampen verder uitwerken. Het was een week eerder niet
gelukt om voor één thema te kiezen. Alleen werd de
hartenkreet van Gea ‘niet lullen maar poetsen!’ en het
breed gedragen gevoel dat we vooral meer mensen bij
het thema ongelijkheid willen betrekken bevestigd en
hadden we voldoende input om verder te gaan.
Zo ontstond het idee om Café de Gelijkheid vol te hangen
met 2030 poetsdoeken (omdat de SDG’s gericht zijn op
het jaar 2030). Waar we iedereen opgeroepen hebben om
symbolisch de poetsdoek op te pakken. En heel klein of
groots en meeslepend in actie te komen tegen
ongelijkheid.
Samen bedachten we de actie om een mobiel
telefoonnummer te koppelen aan de actie en werkten we
de instructie uit. Met de ideeën en aandachtspunten van
de deelnemers aan deze avond konden Gooitske en ik
verder. We vroegen Lucas Reinds van Pankra om een
campagnebeeld te ontwerpen. We maakten een klein
instructiefilmpje en ons schoonmaakbedrijf Nivo was zo
vriendelijk om de poetsdoeken te sponsoren.

Meedoen aan actie Poetsdoek gaat als volgt:
1. Haal een poetsdoek op
2. Kies!
Kies een actie:
•
Steun een lokaal goed doel
•
Koop een uitgestelde koffie. Haal koffie bij jouw
favoriete tentje, betaal er twee. Iemand die geen geld
heeft kan later jouw uitgestelde kopje bestellen.
Zomaar een vriendelijk gebaar naar een onbekende.
•
Start een minibieb, een menstruatie-kasje, een frisbee
kastje, een kleding-doorgeef-zak, een plantenasiel.
Deel jouw teveel en inspireer anderen dat ook te
doen.
•
Maak contact met een onbekende: geef een
compliment, bel aan bij die buur waar je normaal
alleen naar zwaait, stuur een kaart, breng een
bloemetje, biedt hulp aan.
•
Doe iets anders waarvan jouw handen al tijden jeuken
en deel jouw actie zodat anderen met jou mee gaan
doen!
En heb je een grote poetsklus? Doe in Café de Gelijkheid vooral
een oproep voor mede-poetsers. Samen staan we sterk.
3. Deel!
Maak een foto of kort filmpje van jouw actie met de blauwe
poetsdoek in beeld en verstuur deze via Whatsapp aan 06
58908581. Dan delen wij deze acties om anderen te inspireren.
4. Vertel!
Neem de poetsdoek en de poster mee. Hang de poster achter je
raam en inspireer iemand anders om ook een poetsdoek op te
halen.
De blauwe poetsdoeken zijn gesponsord door Nivo Groep,
schoonmaakbedrijf van Bibliotheek Kampen. Dank voor hun
bijdrage!

Instructie over ‘actie Poetsdoek’ op de website
van Bibliotheek Kampen

Instructiefilmpje campagne

Filmpje op RTV IJsselmond

Opbrengsten Actie Poetsdoek
Het bleef erg stil op ons Whatsapp nummer. Snel oplopende
coronacijfers en nieuwe maatregelen maakte dat mensen
wel iets anders aan hun hoofd hadden. We kregen een paar
mooie inzendingen zoals van burgemeester Sander de
Rouwe.
Mensen lieten wel vaak weten het een mooie actie te
vinden, collega’s van de Bibliotheek kregen veel reacties.
Sommige vooral oudere mensen dachten dat ze echt
moesten poetsen en begrepen de metafoor niet.

Klik op de afbeelding om het filmpje op Facebook te bekijken

En binnenkort hebben we een menstruatiekastje in de
bibliotheek. Ook zelf pakken we de poetsdoek op!

Wat hebben Café de Gelijkheid en Actie
Poetsdoek opgeleverd?

1.

Veel ervaring met een nieuwe manier van
programmeren van een maatschappelijk
thema. Deze aanpak heeft ook waarde bij
een ander onderwerp! De zichtbare
onderzoeksplek voor de Bibliotheek was
een schot in de roos.

2.

We zijn met ‘café de gelijkheid’ onderdeel
van een netwerk aan bibliotheken die
experimenteren met programmering rondom
de SDG’s. Hier zijn formats uit
voortgekomen die andere bibliotheken
verder op kunnen pakken. En wie weet
gaan wij in het nieuwe jaar wel met een van
de andere Sustainable Development Goals
aan de slag. Zie: https://www.sdgbibliotheek.nl/

3.

We hebben laten zien dat we plek bieden
aan nieuwe initiatieven! Iedereen die
Kampen mooier, socialer, leuker,
duurzamer wil maken is van harte welkom.
We zetten ons netwerk in, of zorgen
gewoon voor koffie.

4.

We hebben met het project als bibliotheek
zelf geëxperimenteerd met een andere
vorm van programmeren: onderzoekend,
niet weten wat de uitkomst wordt.
Agenderen en het gesprek faciliteren
zonder de inhoud te bepalen. We geloven
dat we een laagdrempelige plek zijn waar je
mensen kunt ontmoeten die heel anders zijn
dan jij, en dat deze ontmoeting waarde
creëert. Dit smaakt naar meer!

Wat hebben we geleerd?

Wat hebben we geleerd?
1. Het werkte erg goed dat er gesprekspartners in het café aanwezig waren. Dan
ontstonden er snel mooie gesprekken over ongelijkheid. In een vervolg willen we
meer gespreksbegeleiders inzetten.
2. We zijn met het project niet zoveel de stad en de kernen in geweest als we wilden.
We hadden op de markt, in café’s, supermarkten, de kringloopwinkel nog veel meer
en diversere opbrengsten kunnen hebben. Alle corona-aanpassingen maakten, zeer
begrijpelijk, dat er bij partners in de stad weinig ruimte was voor een experiment, en
ook wij zelf werden er wat ‘honkvast’ van.
3. Café de Gelijkheid werd betaald uit een subsidie vanuit de Bibliotheekwereld.
Uiteraard hebben we de samenwerking met bijvoorbeeld Kampen All Inclusive
gezocht en zeker ook gevonden, bijvoorbeeld tijdens het ontmoetingsfestival begin
oktober. Maar dit maakte het project ook wat ‘top-down’ en niet breed gedragen
door andere partners in de stad (SAMBIQ, Welzijn, ondernemers,
gemeenteambtenaren etc.). De subsidie was een buitenkans en deze manier van
programmeren willen we graag meer, maar de grote les is om vanaf de start al
samen op te trekken.

