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“Hier	is	je	participatie”	

	
“Hier	 is	 je	 participatie”:	 deze	 niet	 mis	 te	 verstane	 boodschap	 trof	 de	 Nederlandse	 PVDA	 op	 een	
ochtend	aan	op	de	statige	poort	van	haar	hoofdkwartier	aan	de	Amsterdamse	Herengracht.	Het	was	
koning	 Willem-Alexander	 die	 ‘de	 emmer	 der	 vernedering’	 had	 doen	 overlopen,	 en	 wel	 met	 zijn	
verkondiging	van	de	overgang	van	de	verzorgingsstaat	naar	de	participatiesamenleving.		
	
We	 weten	 het	 wel,	 vandalisme	 moeten	 we	 niet	 gaan	 ophemelen,	 maar	 bij	 Dēmos	 zijn	 we	 toch	
stiekem	fan	van	dit	beeld.	Het	vat	zo	mooi	de	frustratie	én	de	kracht	samen	van	mensen	die	zich	elke	
dag	 inspannen	 om	 het	 hoofd	 boven	 water	 te	 houden,	 maar	 toch	 nog	 tot	 participatie	 dienen	
aangespoord.	Van	jongeren	die	wel	degelijk	actief	zijn	in	hun	leefwereld	maar	waarop	het	beeld	van	



nutteloze	hangjongeren	kleeft.		
	
Het	 zijn	 die	 jongeren,	 ouderen,	 nieuwkomers,	 mensen	 in	 kwetsbare	 situaties…	 die	 al	 te	 vaak	
beschouwd	worden	als	zij	die	nog	niet	participeren,	en	zij	die	net	niet	in	de	geijkte	hokjes	passen,	het	
zijn	díe	mensen	die	wij	vandaag	in	de	schijnwerpers	zetten.	Hun	participatie	is	niet	ons	doel,	niet	ons	
middel,	maar	het	uitgangspunt	van	onze	acties	en	gesprekken.		
	
Mocht	het	nog	nodig	zijn	om	jullie	daarvan	te	overtuigen,	dan	proberen	we	dat	vandaag	te	doen	met	
vele	 verhalen	 van	 hoe	 kwetsbare	 burgers	 zelf	 vormgeven	 aan	 vrije	 tijd.	 Zo	 is	 er	 RFC	 Syriana,	 een	
Bierbeekse	voetbalclub	voor	en	door	vluchtelingen.	Het	begon	met	een	droom	van	een	vluchteling.	
Dankzij	de	inzet	van	verschillende	vrijwilligers,	mondde	het	uit	in	een	echte	voetbalclub.	Zo	is	er	ook	
vzw	De	Schakel	uit	Puurs	die	met	hun	ervaringsdeskundigheid	de	lokale	bib	verrijken.		
	
Al	die	praktijken	uit	sport,	jeugd,	cultuur	en	alles	ertussenin,	geven	een	gezicht	aan	en	inzicht	in	het	
potentieel	van	mensen	in	armoede.	Als	vrijwilliger,	als	trekker,	als	inspirator,	in	de	rol	van	expert,	als	
co-producent…	Sommige	 initiatieven	groeien	van	onderuit,	andere	ontstaan	omdat	 lokale	besturen	
en	organisaties	kansengroepen	uitnodigen	tot	vrijwillig	engagement	en	betrokkenheid.		

Het	behoort	tot	de	visie	van	elk	lokaal	netwerk	vrijetijdsparticipatie:	dat	mensen	in	armoede	op	hun	
ritme	en	hun	maat	 initiatief	kunnen	nemen	 in	het	vrijetijdsbeleid.	Dat	 ze	meetellen	en	waardering	
krijgen.	 Maar	 goede	 intenties	 volstaan	 niet	 altijd	 om	 dit	 in	 realiteit	 om	 te	 zetten.	 	 Uit	 het	
onderzoek	"De	 maat	 van	 lokale	 netwerken",	 bleek	 bijvoorbeeld	 dat	 de	 impact	 van	 mensen	 in	
armoede	op	de	beslissingen	binnen	lokale	netwerken	kleiner	is	dan	we	zouden	willen.			

Evengoed	 bleek	 uit	 het	 onderzoek	 dat	 de	 informele	 ontmoeting	 en	 samenwerking	met	mensen	 in	
armoede	 sterk	 worden	 gewaardeerd.	Wij	 geloven	 dat	 de	 kansen	 voor	 lokale	 netwerken	 net	 daar	
liggen,	 in	 die	 informele	 context,	 in	 de	 buurt,	 in	 de	 leefwereld	 van	 kwetsbare	 groepen.	Mensen	 in	
armoede	zijn	actieve	burgers.	Lokale	netwerken	kunnen	een	appel	doen	op	die	kracht	en	investeren	
in	het	sociale	kapitaal	waar	mensen	in	armoede	evengoed	over	beschikken.	

	
Vijf	“DO’s”	voor	lokale	besturen		
	
Als	 je	uitgangspunt	 is	dat	mensen	 in	 armoede	participeren,	dat	 kwetsbare	groepen	 zelf	het	mooie	
weer	 maken	 of	 kunnen	 maken,	 wat	 betekent	 dat	 dan	 voor	 jou	 als	 medewerker	 van	 een	 lokaal	
bestuur?	 Of	 als	 partner	 in	 een	 lokaal	 netwerk?	 Als	 voorzet	 voor	 wat	 de	 mensen	 uit	 de	 praktijk	
daarover	zullen	vertellen,	lijsten	wij	graag	al	5	do’s	op.		
	

1. Zoeken	en	vinden		
	

Burgerinitiatieven	boomen.	Steden	en	gemeenten	bougeren	op	het	ritme	van	burgerinitiatieven	rond	
duurzaamheid,	 gebruik	 van	 leegstaande	 ruimtes,	 mobiliteit,	 stadslandbouw…	 Ze	 zijn	 de	 hoop	 in	
bange	dagen	van	de	democratie.	En	 toch	zien	we	nog	veel	 initiatieven	over	het	hoofd.	We	zien	ze	
niet	 omdat	 ze	 in	 geen	enkel	 beleidshokje	 zoals	 jeugdwerk,	 cultuur	of	 sport	 passen.	We	 kennen	 ze	
niet	 omdat	 de	 initiatiefnemers	 niet	 de	 gekende	 circuits	 frequenteren.	 Het	 gaat	 om	 thaiboxclubs,	
urban	 dance	 initiatieven,	 jeugdverenigingen	 die	 eigenlijk	 ook	 met	 volwassenen	 aan	 de	 slag	 gaan,	
voetbalclubs	 die	 evengoed	 een	 huiswerkklasje	 runnen…	 Het	 potentieel	 van	 initiatieven	 onder	 de	
radar	 is	 groot:	 de	 trekkers	 komen	 vaak	 zelf	 uit	 een	 kansengroep	 en	 zijn	 sterk	 geëngageerd.	 Ze	
hanteren	een	bottom	up	aanpak	en	bereiken	vaak	heel	wat	 jongeren	uit	etnisch-culturele	groepen	
die	 elders	 hun	 ding	 niet	 vinden.	 Evengoed	 zijn	 deze	 initiatieven	 kwetsbaar	 en	 botsen	 ze	 op	
organisatorische,	administratieve	en	inhoudelijke	verplichtingen	waarop	ze	niet	altijd	zijn	voorbereid.	



Deze	problemen	staan	een	duurzame	ontwikkeling	soms	in	de	weg.	
	
Deze	 verenigingen	 vinden	 ook	 vaak	moeilijk	 de	weg	 naar	 het	 beleid.	 Als	we	 hun	 potentieel	willen	
benutten,	zullen	we	ze	dus	zelf	moeten	zoeken	en	vinden.	Bijvoorbeeld	door	onze	contacten	uit	 te	
breiden	met	sleutelfiguren	in	wijken	en	pleinen	en	ook	zelf	naar	de	initiatieven	toe	te	stappen.	Hun	
meerwaarde	 wordt	 pas	 zichtbaar	 door	 ter	 plaatse	 poolshoogte	 te	 nemen.	 Zo	 kunnen	 lokale	
netwerken	 uitgroeien	 tot	 een	 platform	 van	mensen	met	 veel	 voelsprieten	 voor	 al	 wat	 leeft	 in	 de	
gemeente.	
	

2. Erkennen	
	
Weten	wat	 er	 leeft,	 is	 één.	Maar	mensen	 uit	 kansengroepen	 een	 stem	 geven	 en	 hun	 initiatieven	
erkenning	 bieden,	 is	 een	 andere	 zaak.	 Ook	 daar	 ligt	 een	 groot	 potentieel:	 in	 het	 zoeken	 naar	
vernieuwende	 manieren	 om	 mensen	 in	 armoede	 als	 vertegenwoordigers	 aan	 boord	 te	 halen	 in	
advies-	 en	 beslissingsorganen	 bijvoorbeeld.	 Projecten	 zoals	 de	 Tuin	 der	 Lusten	 in	 Roeselare	
experimenteren	met	volksvergaderingen	om	mensen	in	armoede	op	een	inclusieve	manier	en	actief	
cultuurprojecten	te	laten	aansturen.	De	kracht	van	cultuur	is	het	grootst	wanneer	mensen	niet	alleen	
worden	toegeleid	naar	het	bestaande	aanbod	maar	dit	aanbod	ook	actief	mee	vormgeven.	Wanneer	
ze	erkend	worden	in	datgene	waarmee	ze	bezig	zijn	en	waarin	ze	goed	zijn.	
	
	

3. Muren	slopen	
Initiatieven	onder	de	 radar	herkennen	en	erkennen	betekent	ook	dat	 je	muren	moet	gaan	 slopen.	
Dat	 je	 je	 subsidiesystemen	 en	 je	 lokaal	 ondersteuningsaanbod	 in	 vraag	 durft	 te	 stellen	 en	 de	weg	
inslaat	van	integraal	werken	en	ondersteunen.	Het	is	een	valkuil	om	je	enkel	te	richten	tot	de	happy	
few	van	het	‘klassieke’	verenigingsleven,	een	aanpak	die	in	de	meeste	gemeenten	niet	meer	strookt	
met	de	realiteit.	In	flink	wat	gemeenten	is	de	samenstelling	van	de	jonge	bevolking	sterk	veranderd.	
Sommige	jongeren	ontwikkelen	mengvormen	op	het	randje	van	jeugdwerk,	cultuur,	sport	en	welzijn.	
Er	 zijn	 volwassenen	 mee	 gemoeid,	 ze	 doen	 ook	 aan	 sport,	 cultuur	 of	 huiswerkbegeleiding…	
Verenigingen	ontwikkelen	een	veel	 ruimer	aanbod	dan	het	 subsidiekader	 van	één	bepaalde	 sector	
kan	 voorzien.	 Er	 is	 terughoudendheid	 bij	 veel	 lokale	 besturen	 om	 deze	 hybride	 initiatieven	 te	
ondersteunen.		
	
Maar	kleurrijke	 initiatieven	vragen	om	een	even	kleurrijke	ondersteuning.	Onder	welke	 initiatieven	
uit	 jeugdwerk,	 sport,	 cultuur	 en	 alles	 ertussenin	 wil	 je	 als	 gemeente,	 los	 van	 beleidshokjes,	 je	
schouders	 zetten?	 En	 hoe	 kan	 je	 ook	 engagement	 van	 kwetsbare	 burgers	 ondersteunen	 en	
stimuleren?	 Met	 een	 klassiek	 puntensysteem	 voor	 lokale	 ondersteuning,	 vallen	 startende	
verenigingen,	tijdelijke	collectieven	en	feitelijke	verenigingen	vaak	uit	de	boot.	Onbewust	schuilen	er	
achter	subsidiesystemen	dus	uitsluitingsmechanismen.	Is	het	mogelijk	om	dit	te	counteren	met	een	
soepele	instapregeling	voor	starters?	Kunnen	ambtenaren	ondersteuning	bieden	bij	een	aanvraag	tot	
subsidiëring?	Leggen	de	schepenen	bevoegd	voor	vrije	tijd,	welzijn,	gelijke	kansen…	hun	budgetten	
samen	om	daar	iets	van	te	maken?	
	

4. Het	potentieel	benutten		
	
We	 zien	 in	 de	 praktijk	 dat	 een	 kwetsbare	 burger	 geen	passieve	 participant	 is,	maar	 fundamenteel	
betrokken	is	op	het	maatschappelijk	weefsel	 in	de	stad	of	de	gemeente.	Dat	potentieel	moeten	we	
benutten.		
	
Zo	 zijn	er	ook	op	het	 terrein	van	het	 vrijwilligerswerk	 in	 jeugdwerk,	 cultuur	en	 sport	nog	heel	wat	
mogeliikheden.	 Voor	mensen	 in	 armoede	 heeft	 vrijwilligerswerk	 net	 als	 voor	 andere	 burgers	 vaak	



een	groot	belang.	Het	maatschappelijk	engagement	breidt	hun	netwerk	uit	en	biedt	zingeving.	Maar	
vrijwilligerswerk	is	niet	altijd	gekend	of	mensen	in	armoede	worden	gewoonweg	niet	gevraagd.	Of	er	
is	de	negatieve	connotatie	van	verplichte	activering	in	een	omweg	naar	werk.		
	
Het	 lokale	 netwerk	 kan	 vrijwilligerswerk	 van	 kwetsbare	 groepen	 ondersteunen	 en	 stimuleren.	 Dat	
het	kan,	bewijzen	de	vele	werkingen	met	maatschappelijk	kwetsbare	 jongeren,	waarin	jongeren	op	
hun	 eigen	 tempo	 doorgroeien	 van	 deelnemer	 naar	 vrijwilliger.	 Het	 project	 ‘Speelkoffer’	 trekt	 in	
Heist-op-den-Berg	de	wijken	in	met	animatoren	die	geen	attest	nodig	hebben,	maar	al	doende	een	
opleiding	volgen	tot	animator.	In	Kortrijk	zijn	er	de	Wijsneuzen	die	met	hun	ervaringsdeskundigheid	
andere	mensen	 in	 armoede	wegwijs	maken	 in	 de	 Sociale	 Kaart.	 En	 ook	 heel	wat	 sociaal	 sportieve	
praktijken	 worden	 geleid	 door	 vrijwilligers	 die	 de	 culturele	 finesses	 en	 gevoeligheden	 van	 hun	
jongeren	kennen	als	hun	broekzak,	en	daardoor	vaak	een	stapje	voor	hebben	in	hun	contacten	met	
hen.		
	
In	heel	wat	 steden	en	gemeenten	krijgen	kansarme	buurten	en	wijken	een	make-over.	Omdat	het	
vaak	om	kwetsbare	buurten	gaat	die	kampen	met	een	mix	van	sociaaleconomische	problemen,	moet	
niet	alleen	de	fysieke	maar	ook	de	sociale	leefomgeving	heropgebouwd	worden.	Participatie	van	alle	
inwoners	 staat	 dan	 ook	 centraal.	 In	 veel	 projecten	 zien	 we	 een	 gedeelde	 betrokkenheid	 van	
buurtbewoners	 op	 het	 publieke	 domein	 groeien,	 en	 ook	 in	 die	 ‘doe-participatie’	 schuilt	 veel	
potentieel.	
	
Vaak	worden	partners	uit	het	sociaal-culturele	veld	of	samenlevingsopbouw	erbij	gehaald	om	dit	luik	
in	 te	 vullen.	 	 Lokale	 besturen	 en	 lokale	 netwerken	 kunnen	 ook	 partners	 vinden	 in	
kunstenorganisaties	en	kunstenaars.	Ook	zij	zetten	in	op	participatie	van	mensen	in	armoede	omdat	
ze	er	willen	zijn	voor	de	hele	gemeenschap,	hun	nek	willen	uitsteken	om	minder	evidente	groepen	te	
bereiken.	Maar	ook	omdat	zij	met	hun	verhalen,	 taal	en	 lichamen	een	bijzondere	en	noodzakelijke	
bijdrage	kunnen	leveren.	Het	maakt	de	kunsten	en	de	samenleving	rijker.	Om	dit	te	kunnen	doen	zijn	
sterke	lokale	partners	nodig.	Zij	hebben	de	vinger	aan	de	pols	van	de	lokale	gemeenschap	en	kunnen	
interessante	verhalen	maar	ook	maatschappelijke	vraagstukken	aanwijzen	waarop	kunst	een	nieuw	
perspectief	 kan	 bieden.	 Zo	 kunnen	mensen	 in	 armoede	 via	 kunst	 en	 cultuur	mee	 bouwen	 aan	 de	
gemeenschap	rondom	hen,	waar	ze	deel	van	uitmaken	en	die	voortdurend	verandert.		
	

5. Activeren	
	
Een	 vijfde	 en	 laatste	 ‘do’	 noemen	we:	 activeren.	 Die	 had	 u	 wellicht	 niet	 zien	 komen.	Maar	 wees	
gerust:	 we	 kloppen	 hierbij	 niet	 op	 de	 nagel	 van	 de	 individuele	 verantwoordelijkheid	 en	 het	
onvrijwillig	 activeren	 van	 mensen	 in	 armoede.	 Want	 daarbij	 blijven	 structurele,	 achterliggende	
oorzaken	 vaak	 buiten	 beeld.	 Jezelf	 ontwikkelen	 is	 enkel	 mogelijk	 in	 een	 maatschappij	 die	 het	
potentieel	 ziet	 in	 elke	 burger,	 ook	 in	 soms	 tegendraadse	 participatie.	 In	 een	 samenleving	 die	
iedereen	de	nodige	kansen	en	ondersteuning	biedt	om	te	participeren.	Ook	in	de	vrije	tijd,	met	soms	
een	duw	in	de	rug.		
	
Een	lokaal	bestuur	kan	breed	activeren	door	de	vruchtbare	grond	te	voorzien	waarin	initiatieven	van	
kansengroepen	 kunnen	 ontstaan	 en	 groeien.	 Die	 omslag	 van	 top-down	 naar	 bottom-up	 gebeurt	
vandaag	 onder	 impuls	 van	 burgerinitiatieven.	 Lokale	 politici	 en	 ambtenaren	 beseffen	 dat	 een	
samenleving	 best	 wel	 gedijt	 met	 dit	 zootje	 ongeregeld	 erbij.	 Steden	 en	 gemeenten	 schakelen	 in	
verschillende	snelheden	en	met	vallen	en	opstaan	over	van	een	opdrachtgevende	rol	naar	een	rol	als	
facilitator	 van	deze	 initiatieven.	 Straks	nemen	we	bijboorbeeld	de	burgerbegroting	 van	het	district	
Antwerpen	 onder	 de	 loep.	 Daar	 maakten	 ambtenaren	 er	 actief	 werk	 van	 om	 kwetsbare	 burgers	
initiatieven	te	laten	indienen.	Mét	succes.		



	
“Waarom	moeilijk	doen	als	het	samen	kan”		
	
Gezien	de	bedrijvigheid	van	burgers	en	organisaties	hoeft	ook	een	lokaal	netwerk	vrijetijdparticipatie	
dus	niet	per	se	alle	gaten	in	het	vrijetijdsaanbod	zelf	 in	te	vullen.	Maar	het	zou	ook	niet	fair	zijn	te	
verwachten	 dat	mensen	 in	 armoede	 zelf	 het	 gat	 dichtrijden.	 In	 een	 gezond	 partnerschap	 kunnen	
mensen	 in	 armoede,	 verenigingen,	 lokale	 besturen	 en	 al	 die	 andere,	 kleurrijke	 partners	 een	 appel	
doen	op	elkaars	sterktes.	Waarom	moeilijk	doen,	als	het	samen	kan.		


