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1. VOORSTELLING EN DOELSTELLINGEN VAN HET KONINKLIJK 

BESLUIT 

 

Marie ARENA, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, 

Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen. 

 

470 OCMW's (dit wil zeggen 80% van de 589 OCMW's in België) hebben 

ervoor gekozen mee te werken aan de maatregel ter financiering van 

sociale, culturele en sportieve activiteiten voor de mensen die zij 

begeleiden. Een jaar na de inwerkingtreding ervan, kunnen we spreken van 

een waar succes! Het is dus tijd om de maatregel te evalueren. Daarom heb 

ik de vzw Kunst en Democratie/Culture et Démocratie gevraagd een eerste 

evaluatie uit te voeren. 

 

Het thema van dit colloquium klinkt inspirerend als actieprogramma! Het 

gangbare begrip ‘maatschappelijke integratie’ wordt immers veel breder 

opgevat en krijgt een nieuwe dimensie. 

 

Ervoor zorgen dat mensen die het moeilijk hebben zich kunnen voeden, een 

fatsoenlijk onderdak kunnen zoeken, toegang krijgen tot een minimum aan 

consumptiegoederen die nodig zijn om in de gemeenschap te leven, zich 

kunnen scholen, werk kunnen vinden, dat alles staat centraal in de acties 

van de OCMW's. Maar ook al is deze – rechtstreekse of onrechtstreekse – 

‘materiële’ hulp een voorwaarde sine qua non voor sociale actie, toch 

kunnen we nog een stap verder gaan. Om te komen tot volledige 

emancipatie van de persoon, moeten wij onvermijdelijk nieuwe 

perspectieven openen en vernieuwende beleidsvormen ontwikkelen op het 

gebied van maatschappelijke integratie. 

 

Het streven naar maatschappelijke integratie kan betere resultaten hebben 

als het actiegebied wordt verruimd. Er moeten dus andere maatregelen 

worden overwogen die de mogelijkheden tot persoonlijke ontplooiing van 

mensen in nood nog meer uitbreiden. De sociale, culturele en sportieve 
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participatie wordt zo een wezenlijke drager van maatschappelijke integratie, 

die onontbeerlijk is in de strijd tegen uitsluiting. 

 

Behalve deze ‘utilitaristische’ rol is er ook een belangrijke maatschappelijke 

meerwaarde. Culturele en sportieve participatie zetten de strijd voor een 

meer rechtvaardige en solidaire maatschappij namelijk ook kracht bij. Die 

strijd moet op alle niveaus worden gestreden! Niet alleen moet een billijke 

verdeling van de rijkdom of bestaanszekerheid voor iedereen worden 

bereikt, maar iedereen moet ook toegang kunnen krijgen tot kennis, 

cultuur, sport, en zelfs tot de nieuwe informatie- en 

communicatietechnologieën. Sinds 2003 ben ik overtuigd van de 

gegrondheid van deze maatregel, en zelfs voor de evaluatie ervan heb ik op 

budgettair gebied voor de begroting van 2004 besprekingen gevoerd over 

het structurele aspect ervan. Dankzij de evaluatie die op het ogenblik van 

dit colloquium aan de gang is, zullen wij over de nodige informatie 

beschikken voor de aanpassing van het Koninklijk Besluit, waardoor we een 

nog duidelijker actiekader zullen kunnen bieden. De OCMW's werden 

hoofdzakelijk beperkt door het aspect ‘proefactie’, dat in tegenstelling staat 

tot een structurele benadering van de actie. 

 

De doelstelling van het colloquium bestaat erin de vele ervaringen en de 

nieuwe praktijken van de OCMW's inzake cultuur en sport in de kijker te 

stellen. Het colloquium wil een bijdrage leveren tot de denkoefening en 

constructieve uitwisselingen van ervaringen terzake mogelijk maken. 

 

Deze maatregel is een aanvulling op een reeks maatregelen die, als 

onderdeel van een maatschappelijk integratiebeleid, erop zijn gericht bij te 

dragen tot het welzijn van de minder gegoeden uit onze maatschappij.  

De ministerraad die eind maart in Oostende werd gehouden, illustreert deze 

wens. Daar werden immers grote vorderingen geboekt op het gebied van 

maatschappelijke integratie.  
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Zo zullen tegen 2007 de minimumuitkeringen met 4% zijn gestegen om ze 

aan te passen aan de evolutie van de globale inkomens van de bevolking. 

Op het gebied van huisvesting zullen de OCMW's per toegekende 

huurwaarborg een subsidie kunnen ontvangen. De installatiepremie voor 

daklozen zal voor een bredere bevolkingsgroep toegankelijk worden 

gemaakt, en om het woningenaanbod te verbeteren zullen aanzienlijke 

middelen ter beschikking worden gesteld. 

Wat de toegang tot de werkgelegenheid betreft, zullen OCMW’s een 

financiële steun ontvangen, om zo de kansen van hun cliënten op de 

klassieke arbeidsmarkt te verhogen. Ten slotte gaan wij op federaal niveau 

een plan ontwikkelen ter bestrijding van de digitale kloof. 

 

Ons ultieme doel, ook al mag dat utopisch klinken, is het uitroeien van 

uitsluiting. Maar een utopie is dikwijls nodig om vooruit te komen! Het 

bewijs dat u deze doelstelling met mij deelt is de getuigenis van een 

maatschappelijk werker, die ik zou willen citeren: 

“Ik wou me bezighouden met deze subsidie om wat verandering te brengen 

in mijn werk, los te komen uit de louter administratieve omgeving van de 

uitkeringen en het begrip 'plezier' op de voorgrond plaatsen: dat vind ik 

belangrijk. De mensen zitten trouwens verstrikt in zaken die allesbehalve 

leuk zijn. Het is niet alle dagen lachen geblazen: ziekte, delinquentie, de 

kinderen, enz... mensen die geen school hebben gelopen, begrijpt u? Ik wil 

ze duidelijk maken dat het leven geen verschrikkelijke last is, en dat er in 

het leven ook dingen zijn die ontzettend leuk en aangenaam zijn. Ik heb in 

dit budget dus een mooie kans gezien die ik niet mocht laten voorbijgaan.” 

Hartelijk dank aan iedereen voor het geleverde werk. 
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2. RESPECT: KUNST EN DE STRIJD TEGEN UITSLUITING – 25 JAAR 

ERVARING IN GROOT-BRITTANNIË 

 

François MATARASSO, cultureel animator en consulent 

 

Ik zal mijn betoog over de rol van kunst in de strijd tegen maatschappelijke 

uitsluiting beginnen met een korte historische inleiding. Vervolgens zal ik 

het hebben over de praktische modellen en hun basiswaarden. Ik zal 

afsluiten met enkele resultaten en een politiek referentiepunt. 

 

Eerst en vooral, een definitie van cultuur! Cultuur is de uitdrukking van onze 

waarden. Zij is een manier om onze overtuigingen te ontwikkelen, uit te 

drukken en met anderen te delen. Kunst is een culturele praktijk die tot 

uitdrukking komt door haar intensiteit en haar intellectuele, emotionele, 

fysieke en spirituele complexiteit. Zij stelt ons in staat onze waarden te 

delen met anderen. Kunst is leven! Iedereen bedrijft kunst en iedereen bezit 

een of andere artistieke uitdrukkingskracht. 

 

EEN BEETJE GESCHIEDENIS 

 

De grote kunstgalerijen uit het Victoriaanse tijdperk verwelkomden in 

Engeland vanaf 1850 reeds een groot deel van de bevolking (poging tot 

stedelijke integratie). Later, in de jaren '30, zien we een reeks privé-

initiatieven opduiken (de ‘Pilgrim Trust’ en CEMA). In 1945 werd de ‘Arts 

Council’ opgericht (equivalent van het ministerie van Cultuur), welke 

veeleer vertrekt vanuit een culturele dan vanuit een sociale bloei. Tussen 

1965 en 1975 ontstaan dan de ‘community arts’. Die beoogden de 

integratie van mensen die niet participeerden in het bestaande culturele 

aanbod, maar er toch vrij vaak kritiek op leverden. Momenteel beschikken 

we over verscheidene en zeer ruime moderne initiatieven. 
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PERMANENTE INITIATIEVEN 

 

Hier volgt een kort overzicht van de huidige situatie in Engeland. Er bestaan 

vier vormen van onafhankelijke organisaties, die mogelijk zijn dankzij 

fondsen van de overheid, de gemeenten, de sociale en culturele diensten... 

 

1. De buurtprojecten, of projecten die zich afspelen binnen een bepaald 

gebied en waarbij de inwoners worden betrokken. 

‘The Public’, bijvoorbeeld, is een zeer groot project ten westen van 

Birmingham waarbij nagenoeg 300.000 inwoners betrokken zijn. ‘People 

Express’, op zijn beurt, wordt geleid door een zeer klein team (drie 

personen) en men werkt met groepen minderjarigen ten noorden van 

Birmingham. 

 

2. De gespecialiseerde praktijkprojecten, of projecten die worden 

gekenmerkt door een speciale discipline en expertise. 

Zo is ‘The Digital Guild’ de naam van een vereniging die werkt met 

informatica en met de nieuwe informatietechnologieën. ‘Folkworks’ is een 

project dat zich richt op de traditionele muziek. 

 

3. De projecten die werken met specifieke groepen 

‘Shape London’, bijvoorbeeld, is een project voor mindervaliden. ‘Age 

Exchange’ is een organisatie die werkt met hoogbejaarden (theater, 

geheugenoefeningen, enz.). 

 

4. De gespecialiseerde politieke projecten 

Een belangrijk aandeel van de financiering is hier bijvoorbeeld afkomstig uit 

de gezondheidszorg of justitie, en wordt gebruikt voor het voeren van acties 

ter plekke (in gevangenissen...). Deze projecten bieden politici de 

gelegenheid de capaciteiten van hun diensten te ontwikkelen. 
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TIJDELIJKE INITIATIEVEN 

 

Er bestaan drie gangbare vormen: 

1. De artiest ‘ter residentie’ 

Het Jaar van de Kunstenaar 2000 plaatste kunstenaars in een bepaalde 

omgeving (school, ziekenhuis, wijk...) om er te werken met de mensen die 

bij die plek betrokken waren. 

 

2. De programma's voor openbare kunst hebben de bedoeling om via 

verschillende mogelijkheden kunst in een bepaalde omgeving op te nemen. 

Gateshead is een beeldhouwer die, in het kader van ‘The Angel of the 

North’, meer dan een jaar lang heeft gewerkt met de inwoners van de stad. 

Dat langetermijnwerk is essentieel en heeft een rol gespeeld in het positieve 

onthaal van het werk. 

 

3. De vormingsprogramma's van de grote instellingen (opera's, musea...) 

Zij hebben een verantwoordelijkheid ten aanzien van de mensen die 

gewoonlijk worden uitgesloten uit culturele middens, mensen die niet 

spontaan naar hun voorstellingen komen. 

 

Deze voorbeelden schetsen ook de diversiteit van de projecten die in 

Engeland bestaan. 

 

ENKELE WAARDEN 

 

De meeste kunstenaars en verenigingen delen de gedachte dat kunst voor 

iedereen bestemd is. Hier kunnen we een parallel trekken met de taal. 

Iedereen bezit een taal en iedereen kan kunstenaar zijn, zelfs al hebben we 

niet allemaal dezelfde talenten. Zo ook bestaat kunst voor iedereen. 

Iedereen kan iets creëren. 
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Een tweede waarde is vervolgens dat de deelnemers zelf hun doelstellingen 

en verlangens moeten bepalen. De projecten zijn gericht op gelijkheid 

tussen de deelnemers. 

 

Ten slotte heeft het actief deelnemen aan cultuur positieve gevolgen. 

 

INDIVIDUELE RESULTATEN 

 

Mijn onderzoek wijst uit dat deelname aan een artistiek project volgende 

resultaten heeft: 

 het verwerven van nieuwe vaardigheden en ervaringen. In het kader van 

het project ‘Use or Ornament’, bijvoorbeeld, vindt 80% van de 

deelnemers dat ze nieuwe vaardigheden hebben opgedaan. 

 het sluiten van nieuwe vriendschappen. In het kader van het project ‘Use 

Or Ornament’, bijvoorbeeld, heeft 90% van de deelnemers nieuwe 

vrienden gemaakt. 

 het verwerven van meer zelfvertrouwen. In het kader van het project 

‘Use or Ornament’, bijvoorbeeld, achtte 84% van de deelnemers zich 

beter ‘in staat om te handelen’. 

 

RESULTATEN TEN AANZIEN VAN DE GEMEENSCHAP (OF VERSTERKING VAN HET 

VERENIGINGSLEVEN) 

 

In dit verband zal ik het hebben over de vereniging ‘Fèis Rois’, die actief is 

in het noordwesten van Schotland. Deze vereniging werkt al 20 jaar lang 

met traditionele muziek en biedt kleine kinderen, migranten, toeristen... 

allerlei activiteiten aan als eerste kennismaking, ontdekking en beoefening 

ervan. Die lange ervaring heeft de bekwaamheid tot zelfbeheer en beheer 

van overheidsgelden versterkt. 
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CULTURELE RESULTATEN 

 

In het begin van de jaren '90 ontstond in Engeland een beleid dat mentaal 

gehandicapten uit de instellingen wilde halen om ze te integreren in de 

gemeenschap. Patiënten uit het ziekenhuis Pastures realiseerden samen 

met twee kunstenaars (Rosie Cullen en Ross Boyd) een project rond 

schrijven en fotografie. Zij creëerden twee werken (‘Looking Back’ en 

‘Looking For’), evenals een fototentoonstelling. 

 

Het is enorm belangrijk dat de werken die deze projecten hebben 

voortgebracht, worden tentoongesteld en in omloop gebracht. De grote 

waarde van cultuur is dat zij mensen in de gelegenheid stelt om over hun 

situatie na te denken, zich bewust te worden van hun eigen identiteit, hun 

opvattingen en kijk op de wereld over te brengen naar anderen, een 

verandering tot stand te brengen. 

 

Ook de moeilijkheden en problemen waarmee men werd geconfronteerd, 

moeten worden erkend en geëvalueerd. De goede praktijken, de ervaring, 

de kennis en de wil zijn de stuwende krachten voor het welslagen van een 

project. In het kader van het project ‘Use or Ornament’ had 10% van de 

deelnemers te kampen met problemen, welke zeer uiteenlopend kunnen 

zijn: tijdsgebrek, geen gehoor vinden, spanningen, enz. 

 

ENKELE STELREGELS 

 

Tot slot vermeld ik enkele stelregels die werden voorgesteld in het kader 

van de actie op initiatief van het ministerie van Cultuur in Engeland, in 

verband met de rol van kunst en sport in de strijd tegen uitsluiting. Elke 

situatie is verschillend en niemand kan precies zeggen hoe een project zal 

verlopen. Toch heb ik persoonlijk kunnen ervaren dat projecten die op 

grond van volgende stelregels worden ontwikkeld een grotere kans op 

welslagen hebben. 
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1. Waarderen van de verscheidenheid 

2. Garanderen van plaatselijke controle (en rechtstreeks betrekken van de 

deelnemers bij een project) 

3. Verlenen van steun aan vrijwilligers (belangrijk in de ontwikkeling van 

het verenigingsleven) 

4. Proberen een eerlijke samenwerking te bereiken tussen culturele en 

maatschappelijke voorzieningen 

5. Bepalen van gemeenschappelijke doelstellingen, waar alle actoren baat 

bij hebben 

6. Flexibel reageren 

7. Zorgen voor een duurzame ontwikkeling 

8. Kwaliteit op de voorgrond plaatsen 

9. Doorgaan met het dagelijkse leven 

 

Als besluit een citaat van Richard Sennet: “Autonomie bestaat erin bij 

anderen te aanvaarden wat we niet van hen begrijpen. Als we dat doen, 

behandelen we hun autonomie op gelijke voet als de onze.” (‘Respect’ 

2003) 
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3. STERKERE BANDEN, BETERE TOEGANKELIJKHEID. EEN 

ONDERZOEK NAAR DE SOCIALE IMPACT VAN SPORT 

 

John VINCKE, professor aan de Universiteit Gent – afdeling Sociologie 

Marc CLOES, professor aan de Université de Liège – afdeling Lichamelijke 

Opvoeding 

 

De relaties tussen sport en maatschappij zijn boeiend, beweeglijk en niet 

zomaar objectief te benaderen. Sport doet bewegen... ook emotioneel. Zij 

bezit een ethische en een sociale dimensie. De Koning Boudewijnstichting 

verdiepte zich in dit fenomeen. Dat uitte zich in een oproep tot projecten, 

publicaties, rapporten en seminaries. De publicatie Meer samen, beter 

toegankelijk – De maatschappelijke kracht van de sport verkend van de 

hand van de professoren Marc Cloes en John Vincke, is een samenvatting 

van deze toekomstverkenning. 

 

Hun werk legt de nadruk op het enorme potentieel van de sport om mensen 

dichter bij elkaar te brengen en opent ook concrete perspectieven. Aan 

Franstalige zijde, bijvoorbeeld, werd de ontwikkeling van een website 

toevertrouwd aan de Réseau Sport de Quartier. Hij biedt praktische 

informatie, advies, functionele projecten, nuttige links, enz. De publicatie 

benadrukt het belang om sport en sportbeoefening op lokaal vlak mogelijk 

te maken. Zij pleit overtuigend voor een grotere toegankelijkheid van de 

sportinfrastructuur en biedt talrijke voorbeelden van goede praktijken. De 

methode is misschien niet nieuw, maar vergt nog steeds dezelfde inzet. 

 

Deze uitgave kan gratis worden gedownload op de website www.kbs-frb.be 

van de Koning Boudewijnstichting. 
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4. ERVARING VAN DE ‘BANLIEUES D’EUROPE' 

 

Jean HURSTEL, voorzitter van het Europese culturele netwerk Banlieues 

d’Europe 

 

Het netwerk Banlieues d’Europe ontstond in Lorraine in 1990 op initiatief 

van een aantal culturele actoren, kunstenaars, militanten en onderzoekers 

die zich bewust waren van de noodzaak om hun praktijken te combineren, 

informatie uit te wisselen, uit hun isolement te komen om culturele 

projecten die in Europa aan de rand van de steden tot stand kwamen te 

evalueren, te herbekijken en op de voorgrond te brengen. 

Het netwerk, dat sinds 1996 in Straatsburg is gevestigd, organiseerde zes 

internationale ontmoetingen, nam deel aan een groot aantal seminaries en 

opleidingen en publiceerde rapporten en naslagwerken over de kwestie van 

de culturele democratisering. Bovendien is Banlieues d’Europe vandaag een 

ware bron van culturele en artistieke vernieuwing in Europa. In dat opzicht 

kapitaliseert deze vereniging de ervaringen en projecten die in de stadsrand 

ontstaan, brengt zij kunstenaars met elkaar in contact, geeft zij gehoor aan 

voorstellen tot uitwisseling op Europees niveau, neemt zij deel aan de 

evaluatie van projecten en het onderzoek naar de democratisering van 

cultuur en staat zij open voor de verschillende verzoeken van kunstenaars, 

verenigingen en groeperingen. 

 

Het betoog van Jean Hurstel bevat 9 punten: 

 

1. Allereerst moeten we een definitie geven van cultuur. Van de 2 325 

definities onthouden we vooral de definitie van cultuur als patrimonium en 

hedendaagse creatie, en die van cultuur als het geheel van beelden, 

waarden en gedragingen van een maatschappelijke groep, welke worden 

bepaald door tijd en ruimte. De tijd is die van de generaties, van een 

historisch tijdperk. De ruimte is die van de stedelijke culturele 

verscheidenheid. 
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2. Wat is dan democratie? Demos-kratos is het vermogen van het volk om 

zijn eigen wetten te stellen. Een maatschappij die zichzelf creëert en niet 

meer steunt op tradities, geloof of de woorden van de voorouders. In die zin 

is de democratie voortdurend in beweging. Wij hebben er voortdurend 

behoefte aan om de libido formandi cultuur en democratie opnieuw in te 

voeren. Het komt er dus op neer het denkbeeldige en het symbolische met 

elkaar te verbinden. De kracht van de verbeelding geeft aanleiding tot de 

drang voortdurend nieuwe vormen en aanknopingspunten in onze 

maatschappij te bedenken. 

 

3. Wat wordt bedoeld met uitsluiting? Het is een geheel van vrij vage 

maatschappelijke situaties die een geheel van nog vagere 

bevolkingsgroepen aanduiden. Wat hebben het werkloze kaderlid, de 

alcoholicus die al 20 jaar dakloos is en de jonge migrant die geen werk 

vindt gemeenschappelijk? Niets. Behalve dan het niet te negeren gegeven 

dat zij angst opwekken en de aandacht van de media trekken. Wie werkt, 

wordt opgezadeld met een schuldgevoel omdat hij wordt behandeld als 

bevoorrechte welgestelde. De stakingen in de privé-sector in Frankrijk 

namen af met 20%, terwijl de stakingen in de overheidssector met 50% 

toenamen. Men heeft angst willen wekken, maatschappelijke onzekerheid 

willen creëren. 

 

4. Wat wordt bedoeld met cultureel werk, met maatschappelijk werk? De 

maatschappelijk werker behandelt, bijvoorbeeld, de sociale begeleiding van 

werklozen en de bijstandsprocedures. De cultureel werker houdt zich bezig 

met de symbolische en creatieve component van een welbepaalde 

bevolkingsgroep. François Bon in Nancy werkt bijvoorbeeld met daklozen en 

realiseerde een project samen met een fotograaf. Dat werk wordt zowel 

sociaal als artistiek begeleid. Beide zijn met elkaar verbonden. De ene 

houdt zich bezig met de werkelijkheid en de andere met de 

uitdrukkingskracht van een bevolkingsgroep en, via de fotografie, van het 

beeld dat deze van zichzelf heeft. 
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5. Wat wordt bedoeld met een inwoner, een sociaal geval? Dat is in de 

eerste plaats een persoon. De cultuur is de sociale link, de persoon is zowel 

wie spreekt als tot wie men spreekt. Het woord komt op de eerste plaats, 

want elk van ons is verzonken in de taal. Volgens de Dogons is de taal ‘de 

long van de wereld’, volgens Heidegger, het ‘Huis van het Zijn’. We zijn 

allemaal gevormd door de grote taalketen die wij uit het verleden hebben 

geërfd, en die ons naar de toekomst projecteert. Familieromans, 

gemeenschappelijke heldendichten vormen het weefsel dat ons omringt en 

dat wij tegelijkertijd opnieuw weven. Het woord maakt artistieke 

uitdrukking mogelijk. Zo leidde ik in Straatsburg een project met 

migrantenvaders. In onze huidige tijd is de generatiekloof enorm groot. De 

zonen vinden geen overeenkomsten meer met hun vader. Toch is het de 

vader die hen inwijdt in de cultuur. Dankzij dat werk werd het mogelijk de 

sociale en culturele problematiek van deze buurten te begrijpen. 

 

6. Hoe kunnen we de persoon inwijden in de cultuur? De persoon maakt 

reeds deel uit van een geheel van voorstellingen en waarden die hem eigen 

zijn. Hij verkiest ‘Star Academy’ boven Arte. Waarom? De immense 

inspanning om de gedemocratiseerde cultuur open te stellen, bleek veeleer 

een fiasco. Cultuur is slechts toegankelijk voor 10% van de 

middenklassebevolking met een universiteitsdiploma. 90% wordt dus 

inderdaad uitgesloten. Artikel 27 is het symptoom van dit fiasco. Het 

‘Théâtre Action’, dat bevolkingsgroepen wil mobiliseren, streeft ernaar 

bruggen te slaan tussen het maatschappelijke en het culturele werk. Wij 

hebben bijvoorbeeld in Straatsburg met Armand Gatti en 80 ‘uitgesloten’ 

jongeren gewerkt. Een jaar lang hebben wij universitairen en onderzoekers 

uitgenodigd en hebben wij, samen met deze jongeren, nagedacht over de 

meest actuele wetenschappelijke vraagstukken. Dit denkwerk ging 

vergezeld van een theaterproject op lange termijn dat eindigde met vier 

voorstellingen. Sindsdien hebben bijna al deze jongeren werk gevonden! 
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7. Volksexpressie en cultuur (patrimonium en creatie) met elkaar verbinden 

is mogelijk. Daniel Reuters, beeldhouwer, werkt met jongeren die net uit de 

gevangenis komen. Zes maanden tot één jaar lang doen zij aan 

beeldhouwen. Hun creaties worden verkocht en de opbrengst stelt ze in 

staat het atelier te doen draaien. 

 

8. De eenheid van deze methode is het artistieke project dat met de 

burgers wordt geleid. Het gaat er dus om opnieuw het woord te nemen en 

een burgerforum op te richten waar de vastgelopen situaties weer in 

beweging worden gezet, waar de verbeelding en de creatieve krachten weer 

aan de macht komen en de gevestigde macht opnieuw ter discussie wordt 

gesteld. Dat is wat culturele democratie inhoudt. 

 

9. Uitsluiting, armoede en bestaansonzekerheid hebben een oorzaak. Zich 

enkel bezighouden met de gevolgen heeft geen zin. De inzet is politiek. 

Vormen bedenken, dat is opnieuw de wereld waarin we leven bedenken. 

We moeten die oude tegenstellingen tussen het sociale, socio-culturele en 

artistieke overstijgen. Er moeten nieuwe partnerschappen tot stand komen. 

In België beschikt men over een ongelooflijk netwerk van plaatselijke 

culturele centra. Dat kunnen buitengewone hulpmiddelen zijn voor de 

OCMW's. Samen kunnen ze ter plekke werken en nieuwe vormen van 

solidariteit bedenken. 
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5. CULTUUR EN SPORT/HEFBOMEN VOOR MAATSCHAPPELIJKE 

PARTICIPATIE 

 

Ruth Stokx, directeur OCMW’s, VVSG 

 

Net op het einde van de vorige regeerperiode werd een budget van 

6.200.000 euro vrijgemaakt om over al de Belgische OCMW’s te verdelen 

ter bevordering van de sociale en culturele participatie van hun cliënten. 

De maatregel werd door vele OCMW’s met enig scepticisme onthaald, 

gezien de timing ervan, zo net voor de verkiezingen, en de eenmaligheid die 

de maatregel leek te hebben. Ikzelf heb in een redactioneel van toen de 

maatregel een eendagsvlieg genoemd. 

Ondertussen zijn wij hier bijeen om de maatregel te evalueren en is een 

verlenging ervan aangekondigd door de minister. Dat geeft ons uiteraard 

wat meer perspectief. 

 

Er is vandaag al veel gesproken over de inhoud van de maatregel, en ik kan 

moeilijk nog echt nieuwe dingen bijdragen, maar graag vat ik – zo op het 

einde van deze dag – alles nog eens samen. 

Ik zal mijn samenvatting in twee delen brengen. Vooreerst het bekijken van 

de maatregel ten gronde, de principiële vraagstelling naar het nut ervan. 

Ten tweede de meer specifieke, methodische opmerkingen, de 

randvoorwaarden die zeker nog eens op een rijtje gezet mogen worden. 

 

TEN GRONDE 

 

En dan begin ik met de belangrijkste vaststelling: de subsidie voor 

cultuurparticipatie is op zich echt een goede zaak en wordt ten gronde niet 

in vraag gesteld! 

De subsidie is er gekomen kort na de nieuwe wet op de maatschappelijke 

integratie, die geen recht meer geeft op een bestaansminimum, maar op 

“integratie”. Volgens de wet zelf bestaat die integratie vooral uit 

tewerkstelling. De laatste jaren is de focus op tewerkstelling vanuit het 
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beleid wel zéér groot geworden. Een focus die door veel maatschappelijk 

werkers trouwens in vraag wordt gesteld. Een grote groep van het OCMW-

cliënteel is niet zomaar bemiddelbaar naar tewerkstelling, een aantal 

cliënten is zelfs ongeschikt voor de arbeidsmarkt. Integratie moet veel meer 

zijn dan tewerkstelling. Deze subsidie, na jaren prioriteit op tewerkstelling, 

liet gelukkig zien dat integratie ook door de federale overheid als ruimer 

aanzien wordt. Een mens leeft van meer dan brood alleen, en 

maatschappelijke integratie is in essentie werken aan alle aspecten waarop 

uitsluiting kan voorkomen: vorming en werkgelegenheid is er daar één van, 

daarnaast zijn er nog belangrijke thema’s als huisvesting, gezondheid en 

ook de algemene participatie aan het sociale en culturele leven. 

De definitie van kansarmoede houdt in dat men op meer dan één 

levensdomein achtergesteld is. Werken aan meerdere levensdomeinen waar 

uitsluiting bestaat is dus een belangrijke taak van de OCMW’s. Naast de 

werkende mens bestaat er inderdaad ook de “homo ludens” de spelende 

mens. De mens die zijn zorgen naast zich neerlegt en die geniet van 

gezelschap, van sport, muziek, dans, toneel. Artikel 23 van onze Grondwet 

bevestigt niet voor niets het recht van iedereen op culturele en 

maatschappelijke ontplooiing. 

Dat er nood is aan een ruime invulling van integratie en dat deze maatregel 

daartoe bijdraagt, daar is geen discussie over. 

Waar wel nog discussie over blijkt te zijn is de invulling van het begrip 

sociale en culturele participatie. 

 

Binnen het OCMW, zowel binnen de raad voor maatschappelijk welzijn als 

binnen de sociale dienst, blijken de discussies over de invulling en de 

draagwijdte van dit subsidiebesluit zeer levendig geweest te zijn. Vooral 

over het woord cultuur en wat daar allemaal onder valt of niet onder valt, 

zijn de meningen verdeeld. Vaak wordt cultuur nog in een redelijk enge 

context geïnterpreteerd, iets dat als een luxebezigheid wordt aanzien, dan 

interpreteert men cultuur als een burgerlijke cultuur, een avant-garde-

cultuur. Men denkt dan aan een dansvoorstelling van Rosas of een avond 

opera. In zulke interpretatie krijg je al vlug de vraag of dit wel prioritair is 
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voor een OCMW om als dienstverlening uit te bouwen. Dans bijvoorbeeld 

zou volgens Vlaamse cijfers uit 2000 slechts een participatiegraad van 10% 

van de bevolking kennen. Vele raadsleden en maatschappelijk werkers zijn 

zelf immers ook nog niet naar zo een cultuuravond geweest. 

En daaropvolgend is er dan de discussie wat dan wel kan. Een concert van 

Will Tura, een bioscoopticket, de toegang voor een pretpark? Wie dringt 

wiens cultuur op? 

 

Het is belangrijk dat de titel van de studiedag het vandaag ook uitdrukkelijk 

over sport heeft. De subsidies zijn immers niet enkel bedoeld voor cultuur in 

de enge zin, maar voor culturele participatie in de zeer ruime zin. Het 

subsidiebesluit spreekt trouwens ook over sociale participatie, en niet enkel 

over culturele participatie. Deze ruime invulling moet blijvend zeer sterk 

benadrukt worden. 

Het gaat niet alleen over deelname aan een concert of een 

sportmanifestatie maar ook over de mogelijke tussenkomst in het 

lidmaatschap van verenigingen (de voetbalbond, de turnclub, de 

naaicursus) en de vaak dure benodigdheden ervan. Het deelnemen aan 

verenigingen kan een echte catalysator zijn tot integratie. Dat is deze 

morgen wat betreft sport aangetoond door professor Vincke. 

 

Wat is luxe, wat werkt integrerend en wat niet? Allemaal vragen die best op 

voorhand door de raad en de sociale dienst doorgediscussieerd worden. 

Van belang is, en dat werd door de onderzoekers van Kunst en Democratie 

vandaag al onderstreept, dat iedereen binnen het OCMW achter de 

tussenkomsten moet staan. Dat alle neuzen in dezelfde richting moeten 

staan. Dat men als OCMW een gemeenschappelijke visie moet hebben van 

hoe men moet werken aan sociale en culturele integratie. Die visievorming 

is nog niet overal opgestart of ten einde gelopen en daar moet bij de 

aangekondigde verlenging van de maatregel verder veel aandacht aan 

besteed worden. Dit soort processen heeft ook zijn tijd nodig. 
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Dat is een weg te werken drempel langs OCMW-zijde. Langs de zijde van de 

cliënten is er ook een belangrijke drempel vastgesteld, namelijk dat het 

verlagen of wegvallen van de financiële kost voor participatie niet de enige 

hinderpaal blijkt te zijn. Het blijft wel de eerste en belangrijkste hinderpaal. 

Verschillende OCMW’s signaleerden hoe moeilijk het was om cliënten, en 

dan meestal de meest kwetsbaren, te motiveren voor participatie. Vaak is 

het aanbod niet gekend. Men heeft het moeilijk om de veilige muren van de 

eigen woonst achter te laten, weet niet welke kleren men moet aandoen 

voor een activiteit, heeft angst voor de ongekende andere deelnemers, om 

uitgelachen te worden, voor het taalgebruik. Werken aan deze drempels is 

zeer arbeidsintensief. Alleen al om deze belangrijke reden, moet de vraag 

die hier vandaag ook al geuit is in verschillende werkgroepen naar de 

mogelijkheid om ook personeelsomkadering te voorzien, meer dan ernstig 

overwogen worden. 

 

Tot zover enkele reflecties bij de vraag ten gronde naar het nut van deze 

subsidie. 

Ik wil dit deel graag afsluiten door de bevoegde minister (haar 

vertegenwoordiger) en de POD Maatschappelijke Integratie met aandrang te 

vragen deze maatregel zeker te continueren. Niet alleen voor het volgend 

jaar, wat aangekondigd is, maar voor alle jaren nadien als een maatregel 

die inherent is aan de maatschappelijke integratie van ons cliënteel. Mensen 

laten proeven van schoonheid, van het samen zijn in een vereniging, van de 

uitdagingen van de sport… maar als de smaak bevalt geen vervolg voorzien 

is pijnlijk. 

 

Op de sociale ministerraad werd aangekondigd de maatregel eveneens uit 

te breiden naar tussenkomsten in verband met de digitale kloof, het 

computertijdperk waar zovelen achterop hinken. Ook deze uitbreiding is 

belangrijk en essentieel en verruimt de mogelijkheden om de maatregel 

voor elke cliënt zo zinvol mogelijk in te vullen. 
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SPECIFIEKE BEMERKINGEN/RANDVOORWAARDEN 

 

In een tweede deel wil ik even stil staan bij meer specifieke, methodische 

opmerkingen die uit de evaluatie van een jaar werken rond 

cultuurparticipatie blijken. Het gaat hier dan eigenlijk om randvoorwaarden 

om de subsidie optimaal te kunnen gebruiken. 

 

Omkadering 

 

Het werken aan sociale en culturele participatie is niet zomaar een paar 

goedkope tickets aanbieden aan je cliënten. Het is het uitwerken van een 

visie met je OCMW, het wegwerken van drempels bij je cliënteel, het 

uitbouwen van een netwerk van organisaties rond dit thema. Het is 

systematisch werken op lange termijn. Dit alles is tot nu toe zonder 

specifieke omkadering geweest. 

Ten eerste zonder personeelsomkadering want niet voorzien in de subsidie, 

maar ten tweede ook geen omkadering in de zin van ondersteuning op een 

meer overkoepelend niveau. Een plaats waar men terecht zou kunnen voor 

het uitwisselen van praktijkvoorbeelden, samenwerken met andere OCMW’s 

om niet allemaal apart het warm water te moeten uitvinden, een 

methodische handleiding enz. Nu de maatregel verlengd wordt, is het 

belangrijk de ruimere omkadering voor de OCMW’s opnieuw te bekijken. 

 

De regelgeving op zich 

 

De huidige vorm van de regelgeving voorziet in een grote marge van 

interpretatie door het OCMW en in een ruime omschrijving van de 

doelgroep. Deze vrijheid en ruimte die het OCMW krijgt is belangrijk. Het 

stimuleert de creativiteit en maakt het mogelijk om zéér sterk op maat te 

werken. 

Ook voor een mogelijke uitbreiding van de subsidie naar alles rond digitale 

participatie is dit model werkelijk ideaal omdat het maatwerk echt mogelijk 

maakt. 
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Er is wel de vraag naar iets duidelijkere krijtlijnen van wat nu wel en wat 

niet onder de maatregel valt (bijvoorbeeld was het in het begin niet 

duidelijk of schoolbenodigdheden eronder vielen, ook wie nu juist onder de 

doelgroep valt en wie niet is onduidelijk). In een zeer extensieve 

interpretatie valt onder sociale participatie immers zowat alles van wat aan 

extra steun aan een OCMW gevraagd kan worden. OCMW’s willen zeker zijn 

wat aanvaard wordt door de administratie en wat niet. 

 

Samenwerken (zie ook werkgroep het belang van een lokaal 

draagvlak) 

 

Reeds in de omzendbrief die de subsidie begeleidde werd de OCMW’s 

gesuggereerd samen te werken met andere partners op het terrein. De 

gemeente met zijn cultuur-, jeugd- en sportdienst is bij uitstek aan te 

spreken om een goed overzicht te krijgen van het aanbod, om contact te 

krijgen met de vele verenigingen clubs, de culturele sector enz. Deze 

diensten zijn ook onontbeerlijk om op meer structurele wijze te werken aan 

dit thema, ik denk dan bijvoorbeeld aan een algemeen kortingssysteem dat 

uitgewerkt kan worden. De subsidie wordt zo een hefboom voor meer 

duurzame initiatieven die de toegankelijkheid van het aanbod verruimen. 

Het kan ook een aanzet zijn, niet enkel om het aanbod financieel 

toegankelijker te maken, maar om ook het aanbod op zich eens te 

herbekijken. Wordt wel een voldoende mix van kunst en sportvormen 

aangeboden? Een mix die voldoende verschillende doelgroepen kan 

aanspreken? Is er in alle buurten voldoende sportinfrastructuur aanwezig? 

 

Samenwerken is zinvol, dat blijkt overal waar het gebeurt, het geeft een 

surplus, maar is arbeidsintensief. 

En omdat blijkbaar alles beter onthouden wordt als je het twee keer zegt wil 

ik graag ook dit tweede deel afsluiten met het benadrukken van het belang 

van de continuïteit van de maatregel. Om de meerwaarde door 

samenwerking te verkrijgen, zowel met gemeenten als met naburige 

OCMW’s als met derden, moet geïnvesteerd worden en op lange termijn 
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gewerkt. Met een maatregel waar we niet zeker van zijn of die wel op lange 

termijn verder gezet zal worden, is de stap naar dit soort duurzame 

investering niet vanzelfsprekend. 

We kregen reeds uitsluitsel over één extra jaar. We kunnen alleen maar 

hopen dat dit daarna een regulier kader krijgt, zo kan de eendagsvlieg 

uitgroeien tot een mooie vlinder. 


