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Kwetsbare doelgroepen in 
participatieve projecten? 

• Wie?  
– Wat is specifiek? 

• Wat levert het op? 
• Hoe pakken we het aan?  

– Wie concreet? 
– Intermediairen 
– Eigen kracht van mensen 



Wie?  
• https://www.youtube.com/watch?v=dTtA

0neTmMY 

https://www.youtube.com/watch?v=dTtA0neTmMY
https://www.youtube.com/watch?v=dTtA0neTmMY


Kwetsbare doelgroepen? 
 
 

mensen die omwille van hun afkomst, hun 
situatie of hun statuut een groter risico 
lopen op achterstelling of uitsluiting 

 



   

“maatschappelijk kwetsbaarheid” = risico 
om in contact met maatschappelijke 
instellingen vooral, en telkens opnieuw, de 
negatieve aspecten (controle, sancties) te 
ondergaan en minder te genieten van het 
positieve aanbod. (Vettenburg, 1989) 

 



  Concreter: 
• mensen in armoede;  
• mensen met een beperking (een verstandelijke of 

fysieke beperking, maar ook 
autismespectrumstoornis, ADHD, of een 
combinatie van beperkingen);  

• laaggeschoolde mensen; 
• mensen met een migratieachtergrond;  
• holebi’s en transgenders; 
• soms ook genderperspectief 



Wat is specifiek aan deze 
kwetsbare doelgroepen?  

• Wat is armoede?  
– (1) een gebrek aan materiële maatschappelijke 

hulpbronnen (vb. inkomen, kwalitatieve huisvesting, …) 
– (2) een gebrek aan immateriële maatschappelijke 

hulpbronnen resulterend in processen van 
maatschappelijke uitsluiting (vb. onderwijs, 
tewerkstelling, gebrek aan sociale en culturele 
ontplooiing, …) 

– (3) een cumulatie hiervan leidt tot maatschappelijke 
deprivatie en sociaal isolement: bv. drempels naar een 
toegankelijke hulp- en dienstverlening  



  

• Universele Verklaring van de Rechten van 
de Mens (1948): armoede is een 
schending van sociale grondrechten in 
een sociaal onrechtvaardige samenleving  
 



Armoedeweb 



Binnenkant van armoede en sociale 
uitsluiting 

• Constant de eindjes aan elkaar moeten knopen legt een 
enorme druk op de schouders van deze mensen. Mensen in 
armoede zijn vooral bezig met over-leven.  

• Dit mondt vaak uit in kortetermijndenken, gevoelens van 
angst, schaamte en stress. Het kan leiden tot een laag 
zelfvertrouwen en een laag gevoel van eigenwaarde. 

• Schaarste doet immers ook iets met je hersenen: geeft 
tunnelzicht en beperkt denkvermogen, men kan moeilijk 
nieuwe vaardigheden aanleren (neurobiologie). 

Sendhil Mullainathan en Eldar Shafir (2014) Schaarste. Hoe gebrek aan tijd en geld ons gedrag 
bepalen. Amsterdam, Maven Publishing 



Wat levert het op?  
• Inbreng van expertise ! Ervaringsexpertise zeer belangrijk 
• Levert een breed draagvlak voor beslissingen  
• Zorgt voor een goede verstandhouding tussen mensen in armoede en 

beleidsmakers 
• Zorgt voor maatregelen die meer aansluiten bij wat mensen in armoede 

nodig hebben 
• Bespaart middelen door meer afgestemde keuzes 
• Buffer tegen verzuring 
• Versterkend voor de hele samenleving 
• Mensenrechten en waardigheid: gehoord worden, burgerrechten kunnen 

opnemen, netwerk ontwikkelen, uit het isolement komen, taken (leren) 
opnemen en groeien in opnemen verantwoordelijkheid, groeien van 
zelfvertrouwen, … 
 



Hoe pakken we dit aan?  
• A. Zoals een andere participatiestrategie : zie 

presentatie Davina De Palmenaer daarnet – 7 
stappen, participatieladder 

• B. Extra drempels bij de kwetsbare groepen:  
– Niet kunnen: Competenties om te participeren niet 

verworven.  
– Door negatieve ervaringen : groot wantrouwen naar 

maatschappelijke vertegenwoordigers  
– Mensen willen erbij horen, maar “schaarste-denken”.  
– Taal en culturele drempels 

 



Voorwaarden 
• Betrek kwetsbare doelgroepen van voor de start van het project. 

Heldere formuleringen, duidelijke doelstellingen. Continu proces 
met voldoende oog voor het eindresultaat.  

• Bewuste keuze om met kwetsbare doelgroepen te werken  
• Betrouwbaarheid is de basis van de samenwerking  
• Recht op een proces in het leren participeren: fouten mogen 

gemaakt worden 
• Aangepaste methodieken – op maat! Denk creatief, beeldend, 

theater van de onderdrukten, toegankelijke taal, … 
• Gelijkwaardige dialoog 
• Aanmoedigen en inspireren 

 



Over wie gaat het precies? 
Doelgroepen in kaart brengen 

• Via sleutelfiguren en doelgroepvrijwilligers 
• Via intermediairen: organisaties waar de 

doelgroepen gekend zijn 
• Via verschillende (andere) diensten van het 

lokale bestuur 
• Via uw RWO (regionaal welzijnsoverleg) 
• Via Oost-Vlaanderen in cijfers 



Oost-Vlaanderen in cijfers 

• http://www.oostvlaanderen.incijfers.be/ 
• Je vindt er cijfers over de thema’s 

demografie, jeugd, ouderen, wonen, 
arbeids-markt, inkomen en tege-
moetkomingen, personen met een 
handicap, minder-heden en kwetsbaren  

http://www.oostvlaanderen.incijfers.be/


  



Werken met intermediairen en 
intermediaire activiteiten 
 

• Verenigingen waar armen het woord 
nemen  

• Inschakelen opgeleide 
ervaringsdeskundigen 

• Welzijnsschakels  
• Samenlevingsopbouw 
• Straathoekwerk 



  

• CAW  
• OCMW 
• Minderhedenforum, Verenigingen van 

mensen met migratie-achtergrond 
• Vormingplus 
• Cavaria 

 



Doelgroep kwetsbare jongeren 

• Uit De Marge 
• Lejo 
• Groep Intro 
• Arktos 



Doelgroep personen met een 
beperking 

• Gelijke Rechten voor Iedere Persoon 
met een handicap (GRIP vzw) 
• Onze nieuwe Toekomst (ONT vzw) 
• FEVLADO 
• … 



Bestaande participatiestructuren 
• Emancipatorische werking van een OCMW 
• Gebruikersraden bv van een 

woonzorgcentrum, Multifunctioneel 
centrum  
 

• Lokale participatieraden zoals de 
Welzijnsraad, … waarin soms mensen uit 
een kwetsbare doelgroep zitten 



Mogelijke rol van intermediairen 

• Vindplaatsgericht werken, persoonlijk 
aanspreken en motiveren  

• Kennis van de doelgroepen  
• Kennis van de processen  
• Uitbesteding van het participatieproject 

(naast gesubsidieerde organisaties zijn er ook tal van private 
initiatieven rond participatieprocessen) 



Hoe vind je de intermediairen in je 
dorp of buurt?  
 

 
http://www.desocialekaart.be/ 

 
 
 
Noot: vorming voor het gebruik van Oost-vlaanderen.incijfers.be en 
de sociale kaart kan aangevraagd worden via Team Sociale Planning 
Provincie Oost-Vlaanderen: socialeplanning@oost-vlaanderen.be 

 

http://www.desocialekaart.be/
http://www.desocialekaart.be/
mailto:socialeplanning@oost-vlaanderen.be
mailto:socialeplanning@oost-vlaanderen.be
mailto:socialeplanning@oost-vlaanderen.be


  



Kracht vanuit de mensen 

Project Changemakers Minderhedenforum 
• https://www.youtube.com/watch?v=bW-

fGdStNfM 
 

Tandemproject Luidsprekers 
Welzijnsschakels 
 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bW-fGdStNfM
https://www.youtube.com/watch?v=bW-fGdStNfM
https://www.youtube.com/watch?v=bW-fGdStNfM


Wat doet team maatschappelijke participatie 
aan ondersteuning van participatie door 
kwetsbare doelgroepen?  

• Dialoogprojecten van mensen in armoede met lokale 
besturen en oplossingsactoren 

• Inbrengen opgeleide ervaringsdeskundigheid via TAO-
Armoede 

• Ondersteuning Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen 
• Rap-Op-Stap kantoren ondersteunen 
• Ondersteuning Onze Nieuwe Toekomst vzw 
• Ondersteuning Cavaria-Roze Huis 
• Lerend netwerk kinderarmoedebestrijding lokale besturen  
• Ouder worden in je buurt 
• ... 



Vragen?  
 
 
 
 
 
 
 
Katelijn Van Horebeek 
Beleidsmedewerker Gelijke kansen en sociale insluiting 
Provincie Oost-Vlaanderen 
Dienst Maatschappelijke Participatie 
tel. 09/267.73.45 
Katelijn.van.horebeek@oost-vlaanderen.be 

 
 

mailto:Katelijn.van.horebeek@oost-vlaanderen.be
mailto:Katelijn.van.horebeek@oost-vlaanderen.be
mailto:Katelijn.van.horebeek@oost-vlaanderen.be


Bedankt 
• aan alle opgeleide en niet-opgeleide 

ervaringsdeskundigen om jullie 
ervaringskennis te delen  

• aan het middenveld rond deze mensen om 
hen te steunen om tot dialoog te komen 
met besturen en andere oplossingsactoren 

• aan de beleidsmakers die toch in de 
meerwaarde van participatie blijven 
geloven en ervoor blijven gaan 
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