
Een Ander Land in 2014 

In het najaar van 2013 heeft De Toekomstfabriek het project ‘Een Ander Land’ afgetrapt. Op 

basis van ideeën van deelnemers tijdens een eerste publieksavond zijn acht thema’s naar voor 

geschoven: coöperatieve economie, democratie, ecologische alternatieven, onderwijs, peer-to-

peer economie, sociale bescherming, superdiversiteit en wonen.  

In december organiseerden we een proefprojectweek over het thema 'arbeid'. Uit de 

interviews die we toen afnamen, bleek een verrassende en vernieuwende kijk op arbeid die 

sterk afwijkt van het monotone verhaal waar we meestal mee geconfronteerd worden. 

Ondanks de korte voorbereidingstijd botsten we ook op inspirerende praktijken waar men 

arbeid probeert anders in te vullen. Het verzamelde beeldmateriaal maken we na verwerking 

publiek. 

Werkgroepen aan zet! 

De acht thema’s zijn tijdens twee publieksavonden nader toegelicht en in werkgroepen 

besproken. Die werkgroepen zijn nu opnieuw aan zet. Iedere werkgroep zoekt binnen haar 

thema naar vernieuwende ideeën en interessante praktijksporen om in kaart te brengen. Deze 

zoektocht mondt uit in boeiende projectweken verspreid over 2014.  

Wie nog niet bij een werkgroep is aangesloten maar wel interesse heeft, kan vrijblijvend 

contact opnemen met Jeroen Robbe (jeroen@eenanderland.be). Hij brengt jullie in verbinding 

met de juiste contactpersonen. Een inhoudelijke voorzet rond de thema’s kan je bekijken op 

de website van De Toekomstfabriek. Aarzel niet om je aan te sluiten. We geven je graag een 

update over de stand van zaken binnen de werkgroep van jouw keuze. 

Hoe neem je deel aan een werkgroep? 

Bijdragen aan ‘Een Ander Land’ kan op verschillende manieren. Waar de nadruk hiervoor lag 

op participatie aan publieksavonden, verschuift het accent even naar de thematische 

werkgroepen. Je krijgt de vrijheid om bij te dragen naar eigen vermogen en volgens interesse. 

Je bepaalt zelf hoe ver jouw engagement reikt. Hoe sneller je aansluit bij een werkgroep, hoe 

meer ideeën je kan inbrengen natuurlijk! 

In een eerste fase zullen de werkgroepen hun thema dieper uitspitten en samen op zoek gaan 

naar voorbeelden van een nieuw verhaal dat breekt met het dominante discours binnen dit 

thema. De werkgroepen brainstormen en maken een inventaris op van denkers en doeners die 

inspiratie bieden. Iedere werkgroep legt een eigen traject af, op basis van de input van de 

deelnemers. 

Tijdens de projectweek krijgen deelnemers van werkgroepen de kans even op reis te gaan 

naar ‘Een Ander Land’ en praktijken te bezoeken. We verwachten uiteraard niet dat iedereen 

van de werkgroep zich een week kan vrij maken. Het is de bedoeling de opgedane ervaring en 

inzichten te delen. De werkgroep beslist zelf over de beste manier om haar materiaal te 

ontsluiten: film, fotoreportage, blogartikels,… De partners en coördinator bieden hierbij 

ondersteuning voor zo ver mogelijk. 

Op zoek naar een nieuwe wereld in de schulp van de oude 
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Iedere werkgroep krijgt veel autonomie in hun zoektocht, binnen het kader van het project. 

Met ‘Een Ander Land’ zoeken we naar bestaande kennis en ervaring als grondstof voor de 

wereld van morgen. Op die manier kan een rijker middenveld de toekomst herover op de 

dominante marktlogica. Jij kan ons daarbij helpen. Contacteer ons vrijblijvend voor meer info. 

De Toekomstfabriek groepeert organisaties uit het Gentse middenveld die zich verenigd 

hebben in hun zoektocht naar een wereld met toekomst. De stuurgroep bestaat uit 

vertegenwoordigers van ABVV, ACV Gent-Eeklo, ACW, LEFGent, Masereelfonds Gent, 

Samenlevingsopbouw Gent, Victoria Deluxe, Vrede vzw, Vooruit en Vormingplus. 

 


