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De stap voor stap handleiding: Van idee tot evenement

Inleiding
Als we naar de wereld om ons heen kijken lijkt vreedzaam samenleven zo ingewikkeld. 
Dichtbij huis, als het gaat om de vele discussies en tegenstellingen over vluchtelingen en 
mensen die een beetje anders zijn, verder weg als het gaat om meedogenloos geweld en 
wrede oorlogen. 

Vredesbeweging PAX en de Raad van Kerken in Nederland ervaren echter ook, dat  
vreedzaam samenleven op zoveel plekken gebeurt en heel goed kan. Graag willen we dit 
laten zien en zoveel mogelijk mensen hier deelgenoot van maken: via de Walk of Peace.

We kiezen voor het simpelste dat mensen kunnen doen: samen lopen. We lopen samen 
met anderen, met wie we veel meer gemeen hebben dan verschillen. We verbinden ons 
met vrede en met elkaar en geven daarmee gehoor aan de oproep van de Wereldraad van 
Kerken tot een pelgrimage voor vrede en gerechtigheid. Geen belangrijke religie zonder 
pelgrims, geen verandering in de wereld zonder dat mensen samen in de benen komen. 

PAX en de Raad van Kerken hopen zoveel mogelijk mensen te enthousiasmeren om in de 
eigen plaats of regio een vredeswandeling, een Walk of Peace, te organiseren. Een 
wandeling die uitnodigt tot duurzame verbinding met anderen, juist met diegenen die je 
misschien nog niet kent. 

We hebben gekozen voor een Engelse term, om daarmee verbinding te maken met  
andere nationaliteiten, de internationale vredesbeweging en de internationale pelgrimage 
van gerechtigheid en vrede.

In dit beknopte ideeënboek willen wij ervaringen delen die PAX en de Raad van Kerken 
in de afgelopen jaren hebben opgedaan bij de organisatie van een Walk of Peace. Wat 
bedoelen we nu eigenlijk met die Walk of Peace? En waar moet je allemaal aan denken, 
als je zelf een Walk of Peace wilt organiseren in je eigen woonplaats? Ook staan er  
voorbeelden in van vredeswandelingen die door andere groepen zijn georganiseerd.  
Wellicht brengt het u op ideeën.

We hopen daarnaast ook dat lokale groepen zich bij elkaar en bij de landelijke beweging 
willen aansluiten. Hiermee laten zij gezamenlijk zien dat er een landelijk verlangen is naar 
vrede en verbinding. Het helpt dan ook, als alle vredeswandelingen dezelfde naam hebben 
en overal Walk of Peace genoemd worden.

Wij wensen iedereen een mooie ervaring toe bij de organisatie én in het lopen van de 
Walk of Peace en hopen dat hiermee duurzame ontmoeting en verbinding tussen  
verschillende mensen en groepen in de eigen woonplaats gestalte krijgt.
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Quick guide
1.    De onderliggende wens van de Walk of Peace is met de kracht van verbeelding de 

verbinding zoeken in onze woonplaats. Het betekent dat je je aansluit bij een  
wereldwijde beweging naar een wereld waarin alle mensen een plek hebben en tot 
hun recht kunnen komen. Verzamel een paar mensen om je heen die daar creatief 
mee aan de slag willen en formuleer deze visie in jullie eigen woorden. Jullie, die nu 
een stuurgroep vormen, zijn klaar om te beginnen! Kies nog even een coördinator!

 Zie A.

2.    Brainstorm op de goede dingen die al gebeuren in jullie woonplaats en die bijdragen 
aan jullie visie. Maak een inventarisatie van deze activiteiten en de mensen  
(individuen en organisaties) die dit mogelijk maken. Zij zullen de ingrediënten zijn  
van jullie Walk of Peace! Zie A.

3.    Denk na over de obstakels die er zijn om jullie visie te verwezenlijken en welke  
mensen of organisaties nog ontbreken en die je er echt bij wilt hebben. Zie A.

4.    Een visie verwezenlijken gaat in kleine stapjes: formuleer nu een doel voor jullie 
Walk of Peace voor dit jaar. Zie A.

5.    Jullie maken een route! Situeer de goede dingen die gebeuren en de organisaties  
die je er echt bij wilt hebben op een kaart van jullie woonplaats. Verschillende  
routes zijn mogelijk. Verzin er enkele en kies er voorlopig een uit. Maak de route niet 
langer dan 5 km! Zie C.1.

6.   Nu komt een hele leuke en belangrijke stap: de bijeenkomst met al je samenwerkings-
partners. In deze bijeenkomst wil je mensen enthousiast maken en dat doe je door hen 
met elkaar in gesprek te laten gaan. Je bereidt deze bijeenkomst goed voor. Zie B. 

 a.  Elke organisatie kan iets laten zien tijdens de Walk of Peace en een bijdrage  
leveren in een activiteit. Vraag hen om mee te doen met een activiteit waar ze zelf 
trots op zijn en die bijdraagt aan jullie visie. Wissel dit met elkaar uit. Zie C.2.

 b.  De Walk of Peace is een verhaal dat je als wandelaar of pelgrim beleven kan.  
De verbinding tussen de locaties onderweg maakt het verhaal. Laat organisaties die 
aaneengesloten op de route zitten nadenken over hoe ze hun activiteiten willen  
verbinden. Zie C.2.
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7.   Beschrijving, fondsenwerving en vergunning. De stuurgroep stelt na de bijeenkomst 
een beschrijving van de Walk of Peace op. Daarbij denkt zij ook na over het huren van 
materiaal en bijvoorbeeld musici. Denk ook na over de opening en de afsluiting. Die 
beschrijving is handig om het zelf scherp te krijgen wat er nu ligt maar ook om fondsen 
aan te vragen. Vergeet ook niet een vergunning bij de gemeente aan te vragen, zeker 
als je denkt veel wandelaars te gaan trekken! Zie C.3. en D.

8.  Loop de route zelf, het liefst meerdere keren en let op de details onderweg. Let op  
de geschiedenis, muurplaten, inscripties, etc. Doe het nog slimmer en vraag een  
stadsgids of iemand van een lokaal historisch genootschap mee te lopen. Zie C.1.

9.  Zorg voor werving en publiciteit. Zorg dat alle deelnemers hier hun verantwoordelijkheid 
nemen, zeker om mensen uit de eigen achterban op de been te krijgen. Hoe meer 
wandelaars hoe duidelijker het signaal, hoe politiek relevanter de Walk of Peace wordt. 
Zie E.

10.		De	tocht	zelf!	Wees	zichtbaar!	Maak	ook	foto’s	en	filmpjes	om	online	te	delen	of	na	
afloop	via	een	verslag.	Zie F.

11.	Evalueer	na	afloop	met	elkaar.	Maak	het	gezellig	met	een	etentje.	Zie G.

Volgend jaar weer?
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Waarom een  
Walk of Peace?

Walk of Peace als deel van de wereldwijde Pelgrimage van  
Gerechtigheid en Vrede

In 2013 kwam de Wereldraad van Kerken bij elkaar in Busan (Zuid-Korea). Tijdens  
deze bijeenkomst riep de Wereldraad de lidkerken wereldwijd op tot het samen verder  
optrekken in een Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede in de komende zeven jaren  
tot de volgende Assemblee. De aanleiding tot deze oproep lag in het thema van het  
decennium ervóór: ‘Geweld niet Gewild’ (Decade to Overcome Violence), waaruit  
geconstateerd werd dat kerken zich nog duidelijker zouden moeten inzetten voor  
rechtvaardige vrede in deze gebroken wereld vol van onrecht en oorlog. Vandaar de  
oproep tot een Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede.

Werken aan gerechtigheid en vrede hoort bij het wezen van de kerk. Op een pelgrimstocht 
gaat het ons vaak om het heilige, de waarheid, de stilte te zoeken en onze relatie met 
God - en elkaar - onderweg te versterken. Bij de pelgrimage van gerechtigheid en vrede 
gaat het er dus ook om dat de kerken opnieuw getuigen van het gedeelde geloof dat ons 
oproept actief gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping te zoeken. Die  
uitnodiging en oproep legt Raad van Kerken in Nederland daarom vragend neer bij de 
lidkerken (en bondgenoten).

      1.



De stap voor stap handleiding: Van idee tot evenement 7

PAX 

Vredesorganisatie PAX zet zich al jarenlang in voor de be-
scherming van burgers tegen oorlogsgeweld, het beëindigen 
van gewapend geweld en het opbouwen van rechtvaardige 

vrede wereldwijd. PAX brengt mensen bij elkaar die de moed hebben om voor vrede te 
gaan: want iedereen die in vrede gelooft, kan iets voor vrede doen. 
Daarom organiseert PAX elk jaar de Vredesweek. We leven in roerige tijden. Juist nu 
groeit het besef dat vrede niet vanzelfsprekend is. De beelden van vluchtelingen en oorlog 
en groeiende polarisatie in ons eigen land onderstrepen het belang dat we ons moeten 
inzetten voor vrede. De Vredesweek is hét moment om samen in actie te komen.

Walk of Peace als activiteit in de Vredesweek

Sinds 2015 organiseert PAX samen met de Raad van Kerken in Nederland en verschillende 
lokale groepen elk jaar een landelijke Walk of Peace. Een wandeling die de start van  
de Vredesweek markeert. In 2015 was de primeur in Den Haag, het jaar erna volgde  
Enschede. Een wandeling in de Vredesweek, waarin mensen vanuit verschillende  
religieuze en niet-religieuze achtergronden elkaar ontmoeten in o.a. kerken, moskeeën, 
scholen en op pleinen. Een wandeling vol oude en nieuwe rituelen (het leggen van 
bloemen, het aansteken van kaarsen, etc.) die deze plekken en de wandelaars met elkaar 
verbindt. Hiermee hebben we kunnen ervaren én uitdragen dat vrede inspireert en verbindt.

In het afgelopen jaar zagen we al op meerdere plaatsen mensen in de benen komen voor 
een Walk of Peace. Aan het begin van de Vredesweek of juist als afsluiting ervan. Op 
ver-schillende plekken in het land laten we zo zien wat vrede voor ons betekent en hoe de 
weg naar vrede eruit ziet. Ieder met onze eigen beelden, onze eigen hoop, ieder  
verschillend, maar samen op weg. 

We lopen in al die plaatsen samen met mensen van verschillende achtergronden. Mensen 
die tegelijk anders én hetzelfde zijn. Mensen vanuit verschillende culturen en levens- 
beschouwingen. Een wandeling waarbij aandacht is voor de ander, in ontmoeting, muziek, 
en gebaren van vrede. Als het lukt, kan er ruimte zijn om elkaars gebouw te bezoeken, of 
kun je op een plein een (gezamenlijke) activiteit organiseren. De wandeling is geen 
protestmars, hoewel je wel zichtbaar of uitnodigend aanwezig kunt zijn in de stad. Het 
gaat voortdurend om de ontmoeting, om de verbinding, om nieuwsgierigheid naar elkaar. 
Het gaat om verdieping en bezinning.

De verbinding met de Vredesweek is een heel logische. De Walk of Peace kan in het 
eerste weekend worden georganiseerd als aftrap van de Vredesweek, of juist in het laatste 
weekend, als afsluiting. Bovendien kan het thema van de Vredesweek tegelijkertijd ook als 
thema dienen voor de Walk of Peace en inhoud geven aan de activiteiten onderweg.
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Walk of Peace als oproep en proces tot duurzame verbinding

We hebben in het voorgaande duidelijk willen maken dat de Walk of Peace geen  
eenmalige gebeurtenis hoeft te zijn. In de kennismaking en ontmoetingen die nodig zijn om 
de Walk of Peace te organiseren zijn er mogelijk relaties ontstaan die kunnen beklijven. In 
eerdere gevallen heeft de Walk of Peace ertoe geleid dat de organisatoren het volgende 
jaar opnieuw een Walk of Peace hebben georganiseerd, of zelfs een multireligieus  
platform hebben opgezet met de verschillende organisatoren van de Walk of Peace. 

In de aanloop van de organisatie naar de Walk of Peace luisteren de verschillende 
buurtgenoten naar hun eigen verhalen over de buurt en ontdekken zij elkaars analyses en 
verlangens. Op een of andere manier ontdekken ze in dat proces een gemeenschappelijk-
heid die hen met elkaar verbindt. In het eerdere werk van PAX ‘Buurten voor Vrede’ werd 
het volgende voorbeeld gegeven: ‘Buurtgenoten delen vaak interesses en belangen,  
zoals dat iedereen veilig over straat kan en een fijne speelplek voor kinderen in de buurt. 
Zodra mensen elkaar op dit soort punten vinden kunnen zij gezamenlijk iets ondernemen. 
Samenwerking is een verdieping en intensivering van de kennismaking.’

Vertrouwen groeit

De Walk of Peace kan een eerste samenwerking zijn waarin sommige partners hebben 
ontdekt	dat	het	fijn	of	nuttig	was	met	elkaar	samen	op	te	trekken.	Zeker	als	je	elkaar	
gedurende een periode maandelijks hebt ontmoet kan het zijn dat een actuele schokkende 
gebeurtenis met elkaar gedeeld wordt. Hoe staat iedereen daar in? Het zijn momenten 
waar we naar elkaar kunnen luisteren en mogelijk elkaar kunnen troosten

Samenwerking met de gemeenten

De Walk of Peace leent zich uitstekend om bruggen te slaan tussen verschillende partners 
in de buurt en in de stad. De betrokkenheid van de gemeentelijke overheid is voor  
evenementen altijd noodzakelijk maar eigenlijk ook altijd gewenst. De gemeentelijke  
overheid is verantwoordelijk voor orde en handhaving in de stad en dus is zij gebaat bij 
burgers die de verbindende krachten opzoeken en meebouwen aan stabiliteit. Afhankelijk 
van het beleid van de gemeente kun je de gemeente aan je zij vinden waar zij een inclusieve 
samenleving nastreeft of soms tegenover wel is gebleken bij het verblijf van uitgeprocedeerde 
vluchtelingen die werden opgevangen in een vluchtkerk. In Enschede waar veel Syrisch 
vluchtelingen naar toetrokken vanwege de al aanwezige omvangrijke Syrische gemeenschap, 
gaf het gemeentebestuur niet alleen toestemming voor de Walk of Peace, maar  
participeerde de burgemeester Onno van Veldhuizen in een openingstoespraak, als gids op 
de wandeling en een deelname aan het einddebat. Bovendien nodigde hij de verschillende 
deelnemers enkele maanden later uit voor een interreligieuze ontmoeting. 
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Bouwen op de inzet van elkaar

Hierbij moet gezegd dat de Walk of Peace nergens en ook zeker niet in Enschede van 
scratch begint. De betrokken vrijwilligers van Enschede voor Vrede hadden al vele  
verbanden geslagen en timmerden al jaren actief en met succes aan de weg. Maar ook 
Kerk in Actie was hier actief met een Bruggenbouwers-project. Het is de kunst om voor de 
Walk of Peace optimaal gebruik te maken van al die verschillende initiatieven en hen ook 
de erkenning te geven die zij verdienen. Er gebeurt al verschrikkelijk veel op vele plekken. 
De Walk of Peace wil al die inzet met beleving voelbaar en zichtbaar maken in een  
wandeling die ervaren kan worden als een verhaal door een samenleving waar we trots 
op kunnen zijn. Niet een samenleving zonder problemen, maar wel een gemeenschap 
van mensen die aanpakken, die ruimte aan elkaar geven en van elkaar kunnen genieten.

Walk of Peace als krachtig politiek signaal

We geloven dat de Walk of Peace, samen met vele andere activiteiten waarin mensen 
elkaar opzoeken, verschillen niet uit de weg gaat maar door ontmoeting en dialoog blijk 
geeft van een vitaliteit in een samenleving die mensen bij voorbaat niet uitsluit, maar juist 
ziet als nieuwe mogelijkheid. In een democratie waar georganiseerde burgers de macht 
vormen geven zulke activiteiten een signaal af naar de politieke vertegenwoordiging, 
zowel lokaal als nationaal, dat er draagvlak is voor een ruimhartig migratiebeleid.  
Tegelijkertijd denken we hier ook aan mensen die vanwege hun al precaire sociale en 
economische situatie zorgen hebben over hun eigen bestaanszekerheid en angst hebben 
voor vreemden die meer steun van de overheid lijken te krijgen dan zijzelf waardoor zij 
zichzelf te kort gedaan voelen. Het kan van grote politiek betekenis zijn als de Walk of 
Peace in staat zal zijn deze mensen te betrekken met hun verhaal en hun kijk op de 
goede samenleving. 

De politieke betekenis van de Walk of Peace is er in de eerste plaats door haar  
manifestatie als een wandeling van diversiteit waaraan iedereen mag meedoen. Het is 
een wandeling langs pleinen, kerken, moskeeën, scholen en kunstcentra. In de tweede 
plaats is de Walk of Peace uitermate goed geschikt om de lokale politiek erbij te betrekken 
door middel van toespraken en deelname. Ten derde wil PAX en de Raad van Kerken 
deze activiteiten van bezinning met een wens tot goed samenleven bundelen en  
meenemen in haar stem naar de Nederlandse overheid. Immers vind er op vele plaatsen 
in Nederland een Walk of Peace plaats. Jouw lokale Walk of Peace is onderdeel van een 
grotere vredesbeweging (o.a. in de netwerken van PAX (onder de lokale Ambassades  
van Vrede) en de landelijke Raad van Kerken (lokale Raden van Kerken)) die laat zien  
waartoe burgers in staat zijn die vrede en recht willen. Samen laten we een krachtig 
geluid horen, naar de samenleving én naar de politiek, van inclusiviteit en verlangen naar 
verbinding en vrede. 
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Walk of Peace als spirituele ervaring 

Vredeswandelingen hebben in de vredesbeweging een lange geschiedenis, maar ook een 
toekomst. Wandelen, pelgrimeren, is populairder dan ooit. Het is een weg naar binnen, 
naar	ons	innerlijk	en	de	stilheid	in	onszelf.	Het	zet	aan	tot	reflectie:	“Wie	ben	ik?”	en:	“Kan	
ik	vrede	vinden	in	mijzelf	”?	De	pelgrimage	zet	in	beweging,	het	is	uiteindelijk	een	weg	van	
verandering. 
Het is tegelijk een weg naar buiten, met aandacht voor mensen die leven in een  
gewelddadig	conflict.	Het	heeft	aandacht	voor	verschillende	beelden	en	dromen	van	een	
vreedzame samenleving. De pelgrimage, de wandeling, is een weg naar vrede en  
gerechtigheid voor ieder. De ontmoeting met de ander speelt hierbij een belangrijke rol, 
bijv. medewandelaars of mensen die je tegenkomt onderweg. Zo kan de wandeling een 
ervaring zijn van zoeken naar confrontatie met én ontmoeting van vrede die verbindt. 

Met de Walk of Peace kunnen we ook in herinnering roepen dat christenen wel worden 
aangeduid als ‘mensen van de weg’. Het gaat er hierbij om wat het betekent om gelovige 
te zijn vandaag de dag. En om elkaar te bemoedigen op de haltes onderweg. “Want wat is 
pelgrimeren anders dan wandelen met je ziel, kijken met je innerlijk oog, luisteren met je 
hart, en zo het geheim van het leven op het spoor komen.” (Jeroen Gooskens).
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In navolging van Dorothee Sölle kun je de pelgrimstocht  
verbinden met de drieslag: Via positiva, via negativa,  
via transformativa.

Via positiva (positieve weg):
Er is veel om dankbaar voor te zijn. De tocht begint onbevangen, waardoor we de wereld 
zien met ‘awe’, met ontzag, met een radicale verwondering. We vergeten onszelf, we 
genieten. Het is hartverwarmend als mensen ondanks vele vooroordelen en stereotypen 
jegens elkaar, een manier hebben gevonden om hier dwars doorheen te breken, durven 
vertrouwen, zich kwetsbaar opstellen en liefde laten zien. In de Walk of Peace verbinden 
we verschillende religies en culturen aan elkaar door de weg die we gaan en door de 
symbolen die we dragen. We beseffen dat we de reis niet beginnen als zoekenden maar 
als gevondenen.

Via negativa (negatieve weg):
De pelgrimsroute doet ons over de wereld en haar gebrokenheid nadenken, maar  
uiteindelijk komen we onszelf weer tegen. Als we al langer bij het vredeswerk betrokken 
zijn dan weten we van het geweld en de pijn die mensen elkaar aandoen en we kennen 
de momenten van machteloosheid om dat geweld te stoppen. Hoe meer we openstaan 
voor de schoonheid van het bestaan des te dieper kunnen we worden getroffen door hoe 
zij geschonden wordt. We denken verder over onszelf na en ontdekken hoe we in ons 
streven naar invloed om die vreedzame wereld dichterbij te brengen, onze eigen  
gewelddadigheid en medeverantwoordelijkheid over het hoofd zien. De pelgrimstocht is  
 er vanouds een van inkeer en ommekeer. Verandering.

Via transformativa (weg naar verandering):
Vredeswerk overal ter wereld is gaan naar godvergeten plekken waar ondanks alles 
mensen volhouden en er blijven voor anderen. Pelgrims op weg hebben weet van hun 
kleinheid, maar zijn onverschrokken en weten hoe ze moeten bouwen op hoop, geloof en 
liefde. Ze weten dat ze niet alleen zijn en afhankelijk van vele anderen, maar ervaren een 
groeiend basisvertrouwen. De resultaten zijn niet altijd zichtbaar maar ze geloven dat zij 
de verandering kunnen zijn die ze nastreven. 
“Be the change you want to see” (Mahatma Gandhi).



De stap voor stap handleiding: Van idee tot evenement12

Organisatie van 
de Walk of Peace: 
Stap voor stap
Dit ideeënboekje kan je verleiden tot de organisatie van een 
grootse, massale en super originele Walk of Peace. Dat is  
natuurlijk geweldig. Wees je echter bewust dat elk origineel en 
groots evenement, dat drommen mensen trekt, altijd klein is 
begonnen. Over dat kleine begin gaat het hier. Elke eventuele 
uitbreiding naar groots, massaal en origineel kan daarop  
worden geënt en hoeft uiteraard niet in één jaar tijd te worden 
gerealiseerd. 

Wil je een Walk of Peace organiseren, dan volgen hier aanwijzingen en suggesties om tot 
een draaiboek voor de organisatie van de wandeling te komen. Het draaiboek dat we hier 
presenteren kent zes onderdelen:

A.  Een lokale Walk of Peace: waar begin je en met wie?

B.  Nodig verschillende samenwerkingspartners uit

C.  Naar een plan voor de Walk of Peace

D.  Begroting en fondswerving

E.  Promotie van de Walk of Peace

F.  De tocht zelf: aandachtspunten om op te letten tijdens de Walk of Peace

G.  Evaluatie en afronding

  2.
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De Walk of Peace begint op het moment dat iemand op het idee komt om in de eigen 
omgeving een tocht te gaan organiseren. Dan begint het balletje te rollen en daar begint 
dit verhaal over de organisatie ervan.

Een lokale Walk of Peace: waar begin je en met wie?

Brainstorm: Aanleiding en eigen lokale context

De onderliggende wens van de Walk of Peace is met de kracht van verbeelding de
verbinding zoeken in onze woonplaats. Het betekent dat je je aansluit bij een
wereldwijde beweging naar een wereld waarin alle mensen een plek hebben en tot
hun recht kunnen komen. 
Zoek een aantal mensen die interesse (kunnen) hebben om een Walk of Peace te 
organiseren en beleg met hen een brainstormbijeenkomst.

a.   Op een brainstormbijeenkomst kunnen alle vragen aan de orde komen die bij je  
opkomen. En als jij of anderen in jouw omgeving al eens een vredeswandeling hebben 
georganiseerd, neem dan ook het evaluatieverslag van dat evenement mee in de 
brainstorm. Of bekijk van tevoren de impressie van de landelijke Walk of Peace in  
Den Haag en Enschede op www.walkofpeace.net.

b.   De deelnemers aan de brainstormbijeenkomst hoeven niet dezelfde mensen te zijn die 
de Walk of Peace gaan organiseren. Zoek creatieve mensen én mensen met een 
praktische blik.

c.   Maak een verslag van de brainstormbijeenkomst. 
Noteer niet alleen de besluiten, maar ook de ideeën die afgevallen zijn, liefst met de 
motivatie daarvoor ten behoeve van de mensen die de feitelijke organisatie ter hand 
gaan nemen.

d.   Als resultaat van de brainstorm zou ten minste besproken moeten zijn: 
-  het waarom van een Walk of Peace in jullie woonplaats/regio. Wat is de  
 situatie/sociale context? Wat speelt er? Welke kansen en bedreigingen zijn er voor   
 het goede samenleven in jullie plaats? Hoe kan een Walk of Peace hierin van  
 betekenis zijn en een bijdrage hieraan leveren? 
-  een voorlopig idee over de uitkomst van de Walk of Peace: wanneer zou de Walk   
 voor de aanwezigen geslaagd zijn? (Denk hierbij bijvoorbeeld aan: als er ruimte is   
 geweest voor echt gesprek, als er 100 jongeren hebben meegedaan, als de  
 burgemeester erbij was, als er na de Walk ook nog iets zichtbaar is, etc.) 
-  een inventarisatie van mogelijke partners, zowel in de organisatie als ondersteunend 
-  een afspraak over het vervolg.

A.
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De organisatie

Tip! Stel een stuurgroep samen.

a.    Op grond van de brainstorm is al het een en ander duidelijk geworden over wat er 
gedaan moet worden (taken) om jullie Walk of Peace te organiseren. Bij die taken kun   
je gericht mensen zoeken: zij vormen samen de stuurgroep. Het is handig als in de  
stuurgroep al mensen zitten vanuit verschillende organisaties.

b.   Het volgende lijstje van aandachtspunten kan van pas komen: 
- betrekken van verschillende (niet-)religieuze groepen (netwerken) 
- invulling geven aan het thema (de inhoud en activiteiten) 
- publiciteit/promotie 
- financiën 
- coördinatie van de organisatie 
- (organiseren van) praktische ondersteuning

c.  Maak de groep niet te groot, bijv. maximaal 4 à 5 mensen. Veel kan gedelegeerd 
worden of aan meewerkende organisaties worden gevraagd.

d.   Kies uit de stuurgroep één persoon voor de coördinatie. 

  Een coördinator 
- houdt het overzicht over de hele organisatie 
- coördineert tussen de verschillende groepsleden en hun taken 
- is aanspreekpunt voor de groep 
- onderhoudt contacten met de samenwerkingspartners

e.    Voor de publiciteit is het belangrijk een woordvoerder te hebben: iemand die met de 
pers spreekt of persberichten stuurt. Kies iemand die goed van de tongriem gesneden 
is	en	in	staat	is	om	jullie	Walk	of	Peace	goed	te	“verkopen”.

f.    Geef alle leden van de stuurgroep het verslag van de brainstormbijeenkomst en dit 
ideeënboek.

De eerste bijeenkomst van de stuurgroep

Begin de eerste bijeenkomst van de stuurgroep met het uitvoerig bespreken van het 
verslag van de brainstormbijeenkomst. Is iedereen het eens met de analyse van de 
situatie (het waarom van de Walk) en de verwachte uitkomst ervan? Is dit gecheckt met 
anderen uit de verschillende achterbannen? 
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Spreek iets af over communicatie onderling

Voor een goede organisatie is een goede communicatie essentieel, zeker als het op de 
uitwerking van de plannen aankomt. Natuurlijk hoeft niet elk onderdeeltje met alle  
groepsleden gecommuniceerd te worden. Wel motiveert het enorm om elkaar op de 
hoogte	te	houden	van	‘successen’:	“Die	en	die	doet	ook	mee,	deze	activiteit	is	geregeld,	 
ik	heb	500	broodjes	gesponsord	gekregen”,	etc.

Maak de plannen zoveel mogelijk met de hele groep en laat de uitwerking van elke 
onderdeel aan één of twee personen over.
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B. Nodig verschillende samenwerkingspartners uit

Deelname van verschillende organisaties die onze woonplaatsen rijk zijn is voor de  
Walk of Peace essentieel. Het is daarom van belang dat deze organisaties zoveel 
mogelijk vanaf het begin mede-eigenaar zijn van deze activiteit. Dat kan door zitting te 
nemen in de stuurgroep, of door als mede-organisator een activiteit of halte bij de  
Walk of Peace te verzorgen, of bijv. het eigen gebouw open te stellen langs de route. 
Denk bij samenwerkingspartners bijv. aan: kerkgemeenschappen, Moslimgemeenschap, 
Joodse gemeenschap, Humanistische vereniging, scholen, Internationale Schakelklas, 
AZC, Vrijwilligerscentrale, plaatselijke ondernemers, kunstenaars, bibliotheek, gemeente, 
buurt/inloophuizen, etc. 

Dit contact met andere organisaties is niet overal even vanzelfsprekend. Het vraagt dan 
van de kerngroep een traject van kennismaking. Het vraagt om geduld, om luisteren naar 
elkaar. Wat leeft er bij de ander, waar loopt men tegenaan? Kun je aanhaken bij het 
gedeelde verlangen naar verbondenheid, respect en vrede?
Op sommige plaatsen is het contact al wél gelegd en kan de organisatie van een Walk of 
Peace een moment zijn om dit contact te verbreden, verder te verdiepen en uit te dragen.

Als er al een multireligieus of levensbeschouwelijk platform in de plaats of regio bestaat,  
is het voor de hand liggend hierbij aansluiting te zoeken.

Soms is er helemaal geen contact (meer) met een organisatie en kost het best wat 
moeite, om die organisatie erbij te betrekken. Zoek de mensen op in hun eigen gebouw,  
of probeer via persoonlijk contact een ingang te vinden. 

Zorg ervoor, dat het contact niet bij één contactpersoon blijft: het is van belang dat het 
bestuur of de leiding van de organisaties op de hoogte zijn en instemmen met deelname. 
Zorg zo mogelijk voor (schriftelijke) bevestiging van deelname aan de (organisatie van)  
de Walk of Peace.
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Naar een plan voor de Walk of Peace:  
Deelnemers, route en activiteiten

1.  Welke route? 
 
Afhankelijk van je doelstelling kun je een keuze maken voor de te lopen route. Kies je 
voor een meer bezinnende tocht, dan ligt een wandeling in de natuur het meest voor 
de hand. In afgelopen jaren koos de Ambassade van Naaldwijk hiervoor. Zij kozen 
voor een bezinnende tocht, waarbij deelnemers door middel van verdiepende vragen 
onderweg door het bos met elkaar in gesprek raakten. Andere groepen willen liever 
meer zichtbaar zijn in de stad, en gebruik maken van de mogelijkheid gastvrij te worden 
onthaald in de ‘eigen’ (heilige) gebouwen van de deelnemende organisaties. Een  
wandeling in het centrum is dan het meest passend. In Zoetermeer, Vlaardingen en 
Naarden deed men het op deze manier. Ook PAX en de Raad van Kerken in Nederland 
kozen in Den Haag en Enschede voor een Walk of Peace in het stadscentrum. 
 
Hieronder gaan we vooral in op de keuze voor een Walk of Peace door een centraal 
deel van de stad/het dorp. 
 
Afhankelijk van je doelstelling en de mogelijkheden bepaal je met elkaar de route.  
In het stadscentrum zijn vaak verschillende (religieuze) gebouwen die je kunt openstellen  
of er zijn openbare pleinen waar activiteiten georganiseerd kunnen worden. In een 
stadswijk zijn juist weer buurthuizen, scholen, een park, etc. Wellicht valt een en ander 
te combineren. 
 
Denk bij het bepalen van de route aan: 
-  Mogelijkheden voor ontmoeting: waar kunnen mensen met elkaar in gesprek komen? 

En hoe?
 -  Leren kennen van de verschillende (religieuze) organisaties: zijn er (heilige)  

gebouwen die interessant zijn voor bezoek, of waar een activiteit kan plaatsvinden?
 -  Herinneren en appelleren aan vrede en vrijheid: zijn er plekken in de stad/het dorp  

die iets laten zien van de inzet van mensen voor vrede en vrijheid?  
Kun je hier (creatief) iets mee?

 -  De zichtbaarheid: hoe zichtbaar wil je zijn en voor wie? Op welke manier organiseer je 
dat het best?

 -  Maak de tocht niet te lang. 5 km is al gauw lang genoeg, mede vanwege alle  
activiteiten tijdens de route waar mensen langskomen en aan mee willen doen. 

 -  De activiteiten: op welke plekken langs de route kun je verbindende en verdiepende 
activiteiten organiseren voor (grotere) groepen mensen? 
 

C.
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  In een grotere stad, zoals Utrecht of Rotterdam, kan het een keuze zijn om een deel 
van de Walk of Peace in het centrum te organiseren en daarnaast enkele activiteiten in 
de (buiten-) wijken te laten plaatsvinden. Hiermee kunnen ook organisaties en  
groepen in niet-centraal gelegen wijken betrokken worden en laten zien op welke  
manier zij vorm geven aan verbinding en goed samenleven in de stad. Het is hierbij de 
kunst om te bekijken, hoe de verschillende activiteiten ondanks de afstand met elkaar 
verbonden worden. 

2.  Activiteiten tijdens/na de wandeling 
 
De Walk of Peace kenmerkt zich door een combinatie van wandelen, met elkaar  
oplopen, en activiteiten die de doelstelling dichterbij brengen. De Walk of Peace is een 
verhaal dat je als wandelaar of pelgrim beleven kan. De verbinding tussen de locaties 
onderweg maakt het verhaal. Bedenk: met welke gevoelens en gedachten wil je  
dat de wandelaars weer op weg gaan? Wat wil je meegeven aan de wandelaars dat  
weer afgegeven kan worden bij de volgende locatie? De tussenruimtes, dat zijn de  
wandelroutes tussen de locaties, worden op deze manier rijk gevuld. 
 
Om ontmoeting tot stand te brengen kun je denken aan:

 - Gesprekskaartjes meegeven aan wandelaars;
 -  Een ontmoetingsmarkt organiseren met standjes, muziek en hapjes uit verschillende 

culturen;
 -  Een (religieus) gebouw bezoeken, een rondleiding organiseren of tentoonstelling  

neerzetten, waarbij men elkaars achtergronden leert kennen;
 -  Muziek of zang waarbij deelnemers mee kunnen doen. 

 Om te laten zien wat vrede is en wat ieders bijdrage daaraan kan zijn, kun je denken aan:
 -  uitdelen van roos, die bij monument kan worden neergelegd of aan voorbijgangers kan 

worden doorgegeven;
 -  maken van wensvlaggen/kaarten, die je ophangt;
 - samen schilderen van wandkleed met symbolische tekenen van vrede;
 - activiteit in buurthuis;
 - samen zingen/musiceren;
 -  lokaal of internationaal project in beeld brengen waarbij inzet voor vrede centraal staat;
 -  lokale vredeswerkers aan het woord laten/in beeld brengen.

 Om segregatie in beeld te brengen, kun je denken aan:
 -  Een debat tussen mensen uit verschillende achterbannen, waarbij je kunt kiezen  

tussen religieuze leiders of juist niet, met politici erbij.
 - Tentoonstelling of film laten zien waarin verschillen in beeld worden gebracht.
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 Om een krachtig signaal naar de samenleving te geven, kun je denken aan:
 - Goede publiciteit rond je doelstellingen en motivatie.
 - Betrekken van politici/burgemeester bij (een onderdeel van) je Walk of Peace.

   Bovenstaande zijn slechts voorbeelden. Het leuke is juist, wanneer elke organisatie 
zijn/haar eigen creativiteit laat werken om tot een mooie activiteit te komen. Van belang 
is wel, dat de stuurgroep in de gaten houdt dat alle onderdelen van de Walk of Peace 
uiteindelijk een geheel vormen, bijvoorbeeld door:

 -  Van begin tot eind een vredesvlam mee te dragen, en op iedere halteplaats deze vlam 
door te geven.

 -  Activiteiten op de ene halteplaats te verbinden met activiteiten op de andere plaats. 
Op plaats X schrijft men een wenskaart, op plaats Y hangt men deze in een  
wensboom; op plaats A ontvangt men een roos, op plaats B legt men deze bij een 
monument, enz.
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Ritueel met stenen, uit de wekelijkse pelgrimage op het  
eiland Iona

Columba’s Bay is het kiezelstrand aan de zuidkant van het eiland, waar Columba op  
Eerste Pinksterdag 563 vanuit Ierland aankwam. Volgens de overlevering hebben  
Columba en zijn twaalf leerlingen, nadat ze met hun bootjes op het strand waren beland, 
de heuvel aan de westkant van de baai beklommen om er zeker van te zijn, dat hun  
geliefde thuisland Ierland niet meer te zien was. ‘De heuvel van het draaien van je rug 
naar Ierland’ werd voor hen een baken op hun missie. Zij vestigden hun monastieke 
centrum aan de oostkant van het eiland waar tegenwoordig de abdij staat en vandaar  
ondernamen zij missies naar de Picten in het noorden, naar de Angelsaksen in  
Northumbria, en verder naar Europa, tot in Rusland. St Columba’s Bay is een plaats van 
het verleden achterlaten en een nieuw begin maken in pelgrimage en missie.
Bij deze overweging hoort dat de pelgrims twee steentjes van het strand van deze baai 
oprapen. Een daarvan gooien ze in de zee als symbool van iets in hun leven dat zwaar is 
en dat ze graag zouden willen achterlaten. De andere steen nemen ze mee als teken van 
een nieuw voornemen waarvoor men wil gaan. 

Ook bij andere pelgrimstochten kom je vergelijkbare rituelen tegen. Denk aan de Camino 
naar Santiago de Compostela. Het is traditie dat pelgrims een steentje van thuis, als 
symbool van alle lasten en zorgen, meedragen op hun tocht naar Santiago. Aan het  
Cruz de Ferro (of Cruz de Hierro), het ijzeren kruis, worden deze steentjes achtergelaten, 
symbolisch dus zich bevrijden van alle lasten en zorgen door het stappen van deze 
pelgrimstocht.
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3. Praktische zaken: vergunning/EHBO/verkeersregelaars/vrijwilligers/catering 

 -  Geef mensen de mogelijkheid om zich vóóraf aan te melden. Zo houd je in beeld  
hoeveel deelnemers je kunt verwachten. Je kunt hierdoor je de aanmelding  
bevestigen, je kunt deelnemers tussentijds nog op de hoogte brengen van eventuele 
aanvullingen/wijzigingen in het programma, en je kunt mensen op de dag van het 
evenement goed ontvangen. Er zijn veel gratis digitale formulieren te vinden. Denk 
aan: https://www.google.nl/intl/nl/forms/about Natuurlijk kun je ook een mailadres, een 
postadres of een telefoonnummer beschikbaar stellen voor aanmelding. Of een 
combinatie van de mogelijkheden. Communiceer de aanmeldprocedure goed in al je 
communicatie over het evenement. Communiceer ook de uiterste datum van  
aanmelden. Vraag bij aanmelden naar: Voornaam, tussenvoegsel, achternaam, 
(mobiel) telefoonnummer (zodat je mensen eventueel kunt bellen als er onverhoopt op 
de dag van het evenement iets niet doorgaat of anders gaat verlopen dan gepland), 
emailadres, geboortedatum, vraag naar dieetwensen of allergieën, vraag of mensen 
hulp nodig hebben en zo ja; welke? Je kunt je aanmeldformulier eventueel ook nog 
uitbreiden met de vraag naar: adres, postcode, woonplaats, of je ze na de Walk of Peace 
mag benaderen voor andere activiteiten etc. 

 -  Maak, na sluiting van de aanmelding, een deelnemerslijst en sorteer deze op achternaam 
(Excel is hierbij erg handig). Print deze uit en gebruik deze op de dag van evenement 
bij een aanmeldbalie aan de start. Print ook een aantal lege aanmeldformulieren 
waarop je deelnemers die zich niet vooraf hebben aangemeld kunt registeren.

 -  Maak een Facebookevent aan waar deelnemers kunnen aangeven aanwezig te zijn  
bij het evenement.

 -  Draag zorg voor een goed zichtbare plek waar deelnemers zich kunnen aanmelden. 
Communiceer deze plek in de bevestiging van de aanmelding en in al je communicatie 
over het evenement. Verwelkom deelnemers, vraag naar hun achternaam en noteer 
hun aanwezigheid. 

 -  Vraag tijdig na bij je gemeente of een evenementenvergunning nodig is voor je Walk 
of Peace, of dat een melding volstaat (vaak afhankelijk van het aantal deelnemers). 
Op de website van je gemeente is dit meestal wel te vinden. Vraag na aan welke 
voorwaarden je moet voldoen. Vraag de eventueel benodigde vergunning tijdig aan. 
Hier zijn wel kosten aan verbonden (leges).

 -  In de vergunning staat welke maatregelen je als organisator moet nemen om de 
openbare orde, gezondheid en (brand)veiligheid tijdens het evenement te waarborgen 
en hoe incidenten moeten worden aangepakt. Een veiligheidsplan, draaiboek en/of 
risicoanalyse kan een verplicht onderdeel zijn van de procedure. Dit geldt met name 
voor grotere evenementen met meer dan 100 deelnemers.
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 -  Neem indien nodig (volgens de vergunning) contact op met de veiligheidsdienst van 
de gemeente en maak goede afspraken met politie en brandweer.

 -  Zorg voor verkeersregelaars als de route en/of de vergunning daar om vraagt.  
Verkeersregelaars	dienen	volgens	overheidsnormen	volledig	gecertificeerd	en	in	het	 
bezit	van	een	VCA	certificaat	te	zijn.	De	gemeente	maar	ook	andere	grote	 
buitenevenementenorganisatoren (denk aan wandelvierdaagse) kunnen je helpen om 
de juiste mensen hiervoor te vinden.

 -  Speelt muziek een rol op je evenement of brengen je gasten de nodige decibels met 
zich mee? Ga dan na of een vergunning voor geluidsoverlast nodig is. Die valt onder 
de milieuvergunning en beperkt het maximaal aantal decibels. Zeker in de buurt van 
woningen wordt ‘s nachts en op zondag vaak streng opgetreden wanneer de  
geluidsnorm overschreden wordt. 

 -  Wanneer er muziek is op je evenement, ook al is het achtergrondmuziek, moet je 
auteursrechten betalen via Buma. Naast de auteursrechten wordt er ook een billijke 
vergoeding voor uitvoerders en producenten geïnd. Neem hierover contact op met 
www.bumastemra.nl
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 - Inventariseer welke technische faciliteiten nodig zijn? 
  •  Podium. Welke afmetingen? Wat is het maximale aantal personen dat op het podium 

mag? Binnen of buiten? Overdekt of niet? Waar moet het staan?
  •  Geluid. Hoeveel microfoons? Microfoons met snoer of draadloos? Draadloos:  

handhelds, revers of headsets? Alleen voor sprekers of ook voor (live) muziek? 
Binnen of buiten? 

  •  Licht. Op het podium of ook ter ‘aankleding’ van de locatie(s) of evt. om  
tentoonstellingen of bijzondere objecten uit te lichten. 

 -  Zoek een goede technische partij (een verhuurder) die je liefst met bovenstaande  
drie (podium, licht en geluid) kan adviseren over de best mogelijke oplossingen. Vraag 
diverse offertes aan. De prijsverschillen kunnen groot zijn maar ook het verschil in 
serviceniveau. Weeg die dingen goed tegen elkaar af, alvorens je een keuze maakt.

 -  Wanneer je een tent, podium of tribune plaatst, moet je toestemming vragen aan de 
gemeente. De brandweer zal de locatie en constructie moeten inspecteren en veilig 
verklaren. Om een vergunning aan te vragen, moet je zaken als een plattegrond van 
de tent, de afmetingen, indeling, materiaal, het aantal gasten doorgeven. Ook de 
nooduitgangen en evacuatieroutes moet je doorgeven. Vaak kan een verhuurder van 
tent, podium of tribune je helpen aan de benodigde documenten.

 -  Vrijwilligers: maak een overzicht waar, voor welke taken en hoe lang je voorafgaande 
of tijdens de Walk of Peace vrijwilligers nodig hebt. Inventariseer welke vrijwilligers 
waarvoor beschikbaar zijn, op welke tijden zij beschikbaar zijn, welke taken zij het 
liefst willen uitvoeren, en vraag ook naar eventuele dieetwensen/allergieën  
(i.v.m. catering). Maak hier een overzicht van. 

 -  Inventariseer welke catering nodig is voor deelnemers en medewerkers. Houd  
rekening met dieetwensen en eventuele voedselallergieën. Bestel tijdig catering en/of 
doe tijdig boodschappen. Voor deelnemers: Er zijn strenge regels verbonden aan de 
bereiding van voedsel. Vraag steeds of de cateraar en uitbaters van eventuele  
eetkramen over de nodige vergunningen beschikken. Verzorg je lunch o.i.d. voor 
medewerkers en vrijwilligers: verdeel de etenswaren in kratten voor alle locaties waar 
medewerkers aan het werk zijn en zorg voor tijdige levering op de diverse locaties. 
Verwen je medewerkers en vrijwilligers met lekker eten en drinken, zij maken je  
evenement tot een succes.

 -  Stel een draaiboek samen waarin je per kolom opneemt:
   • Datum/tijd (wanneer)
   • Plaats (waar)
   • Activiteit/programmaonderdeel (wat)
   • Verantwoordelijke voor dat onderdeel en/of betrokken leverancier (wie)
   • Houd ruimte voor aantekeningen
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   •  Stel een lijst op met alle mensen die meewerken aan het evenement, vermeld  
hierbij de mobiele telefoonnummers en voeg deze lijst toe aan je draaiboek. 

   •  Stuur een week voor het evenement een conceptdraaiboek en geef mensen de  
ruimte om hierop te reageren. 

   •  Bespreek het draaiboek eventueel met alle betrokken medewerkers in de laatste 
briefingsbijeenkomst. Stuur op de laatste dag voor het evenement een definitieve 
versie.

  
  Een mooi (te downloaden) voorbeeld van een draaiboek vind je bijvoorbeeld hier:  

https://www.eventplanner.nl/nieuws/5658_gratis-download-draaiboek-template-voor- 
evenementen.html

4. Informatie voor deelnemers

  Via een Facebookpagina kun je deelnemers en belangstellenden van te voren  
meenemen in het proces naar de Walk of Peace toe. Je kunt de deelnemers enthousiast 
maken door leuke en belangrijke nieuwsberichten over deelname van bijvoorbeeld 
artiesten of politici te plaatsen. Hierdoor houd je deelnemers en belangstellenden 
betrokken.

  Wanneer je een voorinschrijving hebt geregeld, kun je deelnemers van tevoren informatie 
sturen over het hoe en wat van de Walk of Peace. 
Bedenk van tevoren welke informatie noodzakelijk is om voorafgaande aan de  
Walk of Peace te hebben en wat pas nodig is op de dag zelf. 
Bijvoorbeeld een goede routebeschrijving, informatie over halteplaatsen onderweg en 
wat hier te doen is; aanwezigheid van EHBO; tijden van bijzondere optredens, debatten 
of speeches; tijd en plaats van start en afsluiting. Je kunt hiervoor denken aan een 
informatieboekje of -folder, een Facebookpagina of andere website.  
Ook een digitale routebeschrijving kan leuk zijn. Dit kun je bijvoorbeeld maken met de 
gratis app: te vinden op https://izi.travel/nl 
Ideaal om op een smartphone tijdens het lopen te gebruiken. Makkelijk in te vullen.

5. Alternatieve vormen van betrokkenheid/deelname (online bijv.)

  Niet iedereen is in staat om mee te lopen of aanwezig te zijn. Maar mensen hebben 
vaak wel een behoefte om hun betrokkenheid kenbaar te maken.

  Je zou kunnen denken aan een Facebookpagina, waarbij je mensen vraagt om  
voorafgaande	aan/tijdens	de	Walk	of	Peace	een	selfie	op	te	sturen	waarin	zij	iets	laten	
zien van verbinding of ontmoeting: met de buurman/buurvrouw, in een kunstwerk, hoe 
dan ook. Door dit te plaatsen is er ook verbondenheid met hen.
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Begroting en fondswerving

Het organiseren van een Walk of Peace brengt uiteraard kosten met zich mee. Afhankelijk 
van de grootte van je evenement en de geplande activiteiten, kunnen de gezamenlijke 
organisatoren deze kosten wel of niet zelf dragen.

Stel daarom een begroting op. Welke kosten zijn te verwachten? Welke inkomsten zijn er?
Maak een inschatting van de kosten op basis van het draaiboek en de vastgestelde 
randvoorwaarden. Denk aan materialen, catering, locatiekosten, deelnemersfolder, 
promotieflyers,	kosten	voor	artiesten	etc.

Zoek naar bronnen van inkomsten. Denk aan: eigen bijdragen van de deelnemende 
organisaties, evt. in natura; evt. bijdragen van de deelnemers (inschrijfgeld); betaling van 
eten en drinken onderweg; sponsoring door bedrijven of (lokale) fondsen. 

Stel op basis van de geraamde kosten en inkomsten een begroting op. Bepaal de  
haalbaarheid daarvan. Stel zo nodig je plannen bij zodat een haalbare begroting ontstaat. 
Wie dekt een mogelijk tekort? Zijn er instanties die daarvoor garant willen staan?

Een eventueel tekort op de begroting kun je opvullen door middel van fondswerving.  
Dit kan bij lokale bedrijven, kerken, of andere fondsen zoals de Rotary, de gemeente, etc. 
Maar er zijn ook enkele landelijke fondsen waar je terecht kunt met je aanvraag.

Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn:
-  Neem van tevoren telefonisch contact op met een potentiele donor. Is er interesse  

om de Walk of Peace mede te financieren? Zo ja, onder welke voorwaarden?
-  Zorg voor een rechtspersoon, die fondsen kan ontvangen, bijv. de kerkelijke gemeente, 

een reeds bestaande stichting, etc.
-  Maak een projectaanvraag, waarin duidelijk staat beschreven waarom je de  

Walk of Peace organiseert, de aanleiding, hoe de Walk een bijdrage kan geven om  
‘het probleem’ op te lossen/te verminderen, een overzicht van de activiteiten en plannen, 
je begroting.

-  Op de website van de Vredesweek (www.vredesweek.nl) vind je meer tips voor  
succesvolle fondswerving.

D.
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Promotie van de Walk of Peace

Om zoveel mogelijk wandelaars warm te laten lopen voor de Walk of Peace is het  
belangrijk dat er promotie wordt gemaakt. Dit kan bijvoorbeeld via lokale media, via 
internet, en via de netwerken van de organisatoren. 

Persberichten

Maak een inventarisatie van de media in de regio die mogelijk geïnteresseerd zijn in het 
berichten over jullie Walk of Peace. Denk aan de verschillende huis-aan-huiskranten, 
bladen vd kerkgemeenschappen, bibliotheek, wijkkranten maar ook lokale nieuwswebsites. 
Bij sommige huis-aan-huisbladen (zoals van de Wegener groep) kun je ook zelf  
lezersnieuws op de website van de krant uploaden. 

Opbouw persbericht

1.  Pakkende kop 
Een pakkende kop van ongeveer 5 woorden.

2.  Introductie onderwerp 
In de eerste alinea introductie van het onderwerp. Dit kan door het beantwoorden van 
de wie, wat, waarom, wanneer en hoe vragen. 

3.  Uitwerking van het stuk  
Een persoonlijk stuk waar emotie in zit, spreekt mensen meer aan. Probeer het verhaal 
tegelijkertijd wel concreet te houden. Als je iets nieuws of bijzonders doet dat afwijkt 
van voorgaande jaren, begin daar het bericht dan mee. Nieuws komt altijd bovenaan.

 
4.  Noot voor de pers 

Geef altijd informatie wie de woordvoerder is op dit onderwerp en hoe die te bereiken 
is. Eventuele andere informatie over foto’s, website-verwijzingen of ingewikkelde 
afkortingen, uitleg over namen van organisaties.

Een persbericht is bij voorkeur:

•  Kort maar krachtig: een persbericht past op een A4 formaat en heeft idealiter niet meer 
dan 400 woorden. Voorkom plechtige taal, vaktermen (jargon), te veel uitleg of afkortingen.

E.
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•  Schrijf in de tegenwoordige tijd en in een actieve vorm: Bijvoorbeeld: ‘De wandeling vindt 
plaats op...’ in plaats van ‘De wandeling zal plaatsvinden op...’. Een passieve tekst wordt 
namelijk als meer afstandelijk ervaren en is moeilijker leesbaar. 

•  Houd rekening met de productietijd van lokale media. Vaak is de deadline voor een krant 
die woensdag verschijnt op vrijdagochtend.

•  Zet het bericht in het tekst vak van de e-mail én stuur het als pdf in de bijlage mee.

•  Een foto zegt meer dan duizend woorden. Stuur na de activiteit een foto met een kort 
verslag naar lokale media. Vaak hebben lokale kranten ook een pagina ‘in beeld’ waarbij 
ze foto’s opnemen.

Social Media

Verspreidt de informatie over de Walk of Peace ook via internet en sociale media. Heeft je 
lokale groep een Facebookpagina? Maak dan een evenement aan op je pagina waar de 
wandelaars beknopte informatie kunnen vinden over de wandeling. Plaats ook regelmatig 
berichtjes over het programma en de wandeling, zodat de volgers een beeld krijgen. 
Organiseer je de Walk of Peace met meerdere groepen? Zorg er dan voor dat ook zij de 
wandeling promoten via sociale media. En vergeet het ook niet te delen via je persoonlijke 
profiel,	zodat	vrienden	en	familie	ook	geïnformeerd	zijn.	Dit	kan	natuurlijk	ook	via	Twitter.	
Deel tijdens, en na de wandeling foto’s van de wandelaars. 

Er zijn online verschillende websites te vinden waar je, meestal gratis, een agenda-artikel 
kunt aanmaken. Denk aan www.dagjeweg.nl en www.uitidee.nl. De kans is niet heel groot 
dat mensen naar aanleiding van een bezoek aan deze website zullen gaan mee lopen, 
maar het is wel een mooie toevoeging aan de promotie. 

Posters/flyers

Het is belangrijk om er voor te zorgen dat de Walk of Peace ook zichtbaar is op relevante 
plekken. Denk aan deelnemende locaties, buurthuizen, de bibliotheek, de lokale  
supermarkt. Dit zijn allemaal plekken waar waarschijnlijk de doelgroep voor de Walk of 
Peace zich bevindt. Het is goed om op die plekken zichtbaar te zijn met bijvoorbeeld 
posters	of	flyers	met	informatie.	Op	www.vredesweek.nl kun je een poster downloaden 
waarin je zelf informatie kunt toevoegen over jullie lokale Walk of Peace. Deze is daarna 
zelf uit te printen of geschikt om naar jullie eigen drukker te sturen.
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De tocht zelf

Aanmelding deelnemers

Moeten de deelnemers zich van tevoren aanmelden? Het is natuurlijk altijd handig als je 
enig zicht hebt op het aantal deelnemers dat je kunt verwachten. Bovendien: als je een 
deelnemersbijdrage vraagt, die bij voorinschrijving wordt voldaan, dan is de kans veel 
kleiner dat mensen op het laatste moment afhaken. En tenslotte is voorinschrijving een 
moment waarop je iemand, die zich heeft aangemeld, kunt uitnodigen om ook bij anderen 
de Walk of Peace nog eens onder de aandacht te brengen. Bedenk wel dat veel mensen 
zich pas op het laatste moment aanmelden of graag nog op de dag zelf beslissen of ze 
wel of niet mee gaan doen (bijv. afhankelijk van het weer).
Het is handig, dat je e-mailadressen verzamelt, om mensen te herinneren aan de  
Walk of Peace. Denk hierbij ook aan privacy: vraag vooral na of je de adressen mag 
gebruiken voor andere informatiedoeleinden, bijvoorbeeld om informatie te geven over de 
Vredesweek of verwante activiteiten.

Over begin en einde van de Walk of Peace

-  Moet men zich van tevoren inschrijven en voor de start aanmelden? Waar vindt de  
aanmelding plaats, goed zichtbaar, etc.

-   Wil je een officiële openingsbijeenkomst? Wat wil je daar precies, wie gaat wat  
zeggen/zingen/doen?

-  Kunnen mensen op verschillende tijden starten, zodat je meer spreiding hebt bij de  
activiteiten, of de route in 2 tegengestelde richtingen lopen?

-  Is er wat te eten/drinken bij de start (wel of niet tegen betaling)?
-  Hoe wil je de deelnemers op het eindpunt ontvangen? En wat bied je hen aan  

(wel of niet tegen betaling) bij aankomst?
-  Wil je een officiële afsluiting? Wat wil je hiermee, wie gaat wat zeggen/musiceren/doen?

Beeldmateriaal

Het is handig om iemand aan te wijzen die tijdens de Walk of Peace foto’s maakt van 
deelnemers en activiteiten. Niet alleen kun je deze direct al wandelend via Facebook of 
Twitter delen, ook is het later te gebruiken voor je verslag naar de pers of evt. sponsoren. 
Uitspraken van deelnemers die je verzamelt, verlevendigen je verslag.

F.
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Evaluatie en afronding

Een evaluatie is altijd zinvol en het is altijd de moeite waard om als organisatiegroep het 
succes van de Walk of Peace met elkaar te delen én te vieren. 

Bedenk van tevoren met wie je wilt evalueren. Houd de evaluatiebijeenkomst kort en 
krachtig. Probeer niet te lang te blijven stilstaan bij wat mis ging, benoem ook wat er goed 
ging. Bedenk of je ook van de deelnemers een evaluatie wilt; laat hen bij voorkeur op de 
dag zelf ter plekke een reactie geven, bijvoorbeeld door een (kort) formulier in te vullen of 
tips (verbeterpunten) en tops (successen) in een collectebus te doen bij het  
eindpunt vd Walk of Peace. 

Evalueer niet alleen de wandeltocht (de uitvoering), maar tevens de voorbereiding en  
de eventuele andere aspecten, die gespeeld hebben bij de voorbereiding en uitvoering.  
Geef bij alles bijv. 2 tips en 2 tops, dat houdt het overzichtelijk en behapbaar.

Maak een verslag van de evaluatie voor jezelf, voor eventuele geldgevers en voor het 
schrijven van een artikel/persbericht om ook naderhand bekendheid te kunnen geven aan 
jullie geslaagde Walk of Peace. 

De evaluatie kan tevens een mooi moment zijn om een eventueel vervolg of blijvende  
uitkomst van de Walk of Peace te bespreken. Hoe maak je de ervaringen vanuit deze 
Walk of Peace bestendig voor de (nabije) toekomst? 

G.
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