
Workshop moeilijk bereikbare groepen 

12 maart 2019 



Dagprogramma

Workshop N-Power

9:15 Ontvangst
9:30 Introductie van het dagprogramma
9:45 Korte pitch door alle deelnemers
10:45 Pauze
11:00 Presentatie door Isolde Vandemoortele
11:45 Workshop : Stap voor Stap ‘participatie soorten,

maten en gradaties
13:00 LUNCH
14:00 Presentatie door Chantal van Lieshout
14:30 Workshop : What’s in it for me ?
16:00 Terugkoppeling in de groep
16:30 Einde van het programma & evaluatie



leefbaarheid
veiligheid

Eigen
Kracht

Overheid doet een oproep voor Actief 
burgerschap:

Het vermogen en de bereidheid van 
burgers om zich op een of meerdere 
gebieden van het maatschappelijk leven 
in te zetten voor de publieke zaak (van 
den Brink en de Ruijter, 2003).
Eigen verantwoordelijkheid, 
zelfwerkzaamheid, zelf organiserend 
vermogen, onderlinge solidariteit, het 
eigen belang overstijgen, actieve 
deelname, MEEDOEN!!!
Politiek, economisch, educatief, 
maatschappelijk, sociaal

Actief 
burgerschap

Samen-
redzaamheid

participa
tie



Systeemwereld bedient zich van Strategieën

Volgens Foucoult zijn strategieën sterk verbonden met 
instellingen en structuren van macht. 
Een strategie is de microfysica van  macht.
Het heeft betrekking op de institutionele kant van de 
samenleving.
Deze uitoefening van macht en controle uit zich in taal, techniek, 
wetten & regelgeving, de gebouwde omgeving en tal van 
beleidsprogramma’s 



De logica van de activerende staat 
(Spierts, 2014)

1. Mensbeeld is negatief à Onvolwaardige burgers

2 Aanspreken op à Eigen verantwoordelijkheid

3. Ambitie à Urgentie, maakbaarheid, ongeduld

4. Doelen & resultaten à Vastgelegde, kwantificeerbare doelen

5.. Praktijken à Geregisseerd participeren

6. Organisatie à Projecten & contracten



Kolonisering van de leefwereld

Habermas (1998) betoogt dat de logica van de systeemwereld de 
leefwereld koloniseert, d.w.z. dat de leefwereld steeds meer wordt 
gedirigeerd door de bureaucratische en markt logica van de 
systeemwereld.



Wisselende Perspectieven

Activerende overheid

Strategisch
Eigen verantwoordelijkheid
Maakbaarheid
Geregisseerde participatie
Taal staat centraal

• Meedoen!

Actieve burgers

Tactisch
Gedeelde verantwoordelijkheid
Voortdurend in ontwikkeling
Regie in eigen hand
Emoties staan centraal

Zelf doen!



Het perspectief vanuit de burger, een benadering van de 
alledaagse cultuur.

• Tactieken van toe-eigening (Certeau)
Tactieken zijn de individuele manieren 
van mensen (of groepen mensen) in het 
leven van alledag en hoe zij de 
aangeboden structuren, de instituties, 
de gebouwde omgeving en de 
voorzieningen aangrijpen om er, 
afhankelijk van de situatie, er op hun 
eigen manier mee om te gaan.
• Daarmee geven zij invulling aan hun 

eigen leven en geven zij er hun eigen 
betekenis aan.

• Oftewel, ze eigenen zich het toe.

De alledaagse realiteit is leidend

Hoe gaan mensen om met die alledaagse realiteit?

Wat voor middelen zetten ze in om hun doel te 
bereiken?

Welke rituelen en/of symbolen?

Welke verhalen vertellen ze?

In de stad, wijk, buurt, straat bestaan kleine 
leefwerelden met verschillende niveaus van 
beleving en zingeving



DE LOGICA VAN HET ACTIVEREN
(Spierts,  2014)

Mensbeeld à Burgers met mogelijkheden

Aanspreken op à Gedeelde verantwoordelijkheid

Ambitie à Bescheidenheid, geduldig manoeuvreren

Doelen & resultaten à Open einde, wisselende uitkomsten

Praktijken à Regie over het eigen leven

Organisatie à Wederkerigheid



Het gaat dan ook om
De wijze waarop dienstverlening en 
beleid burgers uitnodigen tot sociaal 
gedrag en zelfredzaamheid en hen 
daarin ondersteunen (Steyaart, 
2005). 

De wisselwerking tussen burgers en 
de institutionele omgeving en het 
vereist van instituties dat zij burgers 
daartoe uitnodigen, ondersteunen 
en toerusten (Leerstoel Actief 
Burgerschap). 

Het gaat om kunnen, willen, mogen, 
gevraagd worden en serieus 
genomen worden (CLEARmodel)



Particpatie in de betekenis dat:

1. Mensen een bepaalde rol innemen
die in een specifieke context wordt
uitgevoerd

2. Mensen deelnemen aan informele
en/of formele verbanden

3. Er sprake is van wederkerigheid

4. Mensen dat kunnen, willen en 
mogen

door Chantal van Lieshout



Geleefd Burgerschap (Trienekens ,2004, 2017)

Burgerschap wordt gezien als een proces waarin dit burgerschap 
continu gevormd en bestreden wordt in alledaagse praktijken. De 
dynamiek en culturele karakteristieken van burgerschap zoals identiteit 
vormen hierbij het uitgangspunt

De leefwereld van burgers is het vertrekpunt en het is gebaseerd op 
alledaagse praktijken van publieke instituties en burgers.



Geleefd Burgerschap betekent

• Los komen van de 
maakbaarheidsgedachte

• Oog hebben voor het continue 
proces van ontwikkeling

• Leefwereld centraal stellen

• Op basis van het samenspel van 
burgers en publieke instituties



Er moet gewerkt worden aan ‘zachte’ 
burgerschapscompetenties

Diversiteits sensitieve competenties (Ghorashi, 2006) : 

het betreft competenties gericht op de culturele aspecten die nodig zijn t.a.v. 
burgerschap

Belangrijk zijn: wederkerigheid, meertaligheid, respect en evenwaardigheid

tolerantie, zelfbeheersing, zorgzaamheid, openheid, open oog voor 
behoeften, open staan voor nieuwe ideeën, erkennen van verschil, 
vertrouwen, reflexiviteit



Wat belangrijk is voor beoogde deelnemers: :

• Het vermogen tot identificatie

• Het vermogen tot representatie

• Herkenbare waarden (met verbindende werking)

• Het beschikken over/ kunnen opbouwen van  netwerken-sociaal kapitaal

• Het beschikken over of kunnen verwerven van competenties

• Aanspreekbaarheid

• Weerbaarheid



Leefwereldgericht handelen

“Het leefwereldgericht handelen 
gaat niet enkel over het leren 
kennen en leren begrijpen van de 
leefwereld van mensen. Het gaat 
ook over het leren ingrijpen in en 
vanuit de leefwereld van 
mensen” (Nachtergale e.a, 2017, blz.51)

Methodische banderingen:

* de presentiebenadering
* vindplaatsgericht werken

* outreachend werken Leefwereldgericht handelen vraagt om 
verbinding met de systeemwereld, maar 
gaat uit van het principe van onderop.



Participatief handelen

• Participatief handelen betekent dat 
mensen ondersteunt worden in hun 
handelingsmogelijkheden (Nachtergale e.a, 2017)

• Participatief handelen vraagt om:

1. een dialogische relatie

2. een wisselwerking tussen 
medezeggenschap en mede-
actorschap

3. Dialoog, ontmoeting, stem geven, 
beleidslerend werken

1. Vraagt om verder kijken dan het individu;
2. Aandacht voor subjectieve ervaringen en 

betekenisgeving;
3. Vereist communicatief en dialogisch werken, 

uitgaande van gelijkwaardigheid, aansluitend op de 
leefwereld.

ALLES IS ER OP GERICHT DAT MENSEN KUNNEN DEELNEMEN IN DE SAMENLEVING!!!



Te zetten stappen (Gradener, van Vliet, Bos, 2017)

1. Kwartier makenà op zoek naar draagvlak door in gesprek te gaan met 
en gevoel krijgen bij zaken die spelen en hoe mensen tegenover bepaalde 
ideeën staan. Begin bij sleutelfiguren!

2. Community mapping à buurtonderzoek naar de aanwezige bronnen, 
deze breng je in kaart. Zodat je zicht krijgt op het aanwezige sociaal, 
economisch en cultureel kapitaal

3. Organiseer een collectieve leeromgeving à maak het voor bewoners 
mogelijk dat zij nieuwe kennis en vaardigheden kunnen opdoen en zo 
leren ‘t zelf te doen.

4. Verduurzaming & verankering à Trek je terug als professional maar 
bewaak het initiatief/project op afstand. Wees het ‘5 minuten mannetje’!



Wat betekent dat? (Kooiman, Ter Avest, 2016)

• Laveren tussen loslaten en ‘er zijn’
• Meedenken, maar ook advocaat van de duivel zijn à

constructief spiegelen
• Aandacht hebben voor het alledaagse, maar ook zicht hebben op de grote 

lijnen en complexiteit
• Het publiek belang in het oog houden en alert zijn op 

uitsluitingsmechanismen
• Kennis hebben van de leefwereld, maar ook van de systeemwereld
• Ruimte creëren voor ontmoeting
• De eigen positie, voorkeuren en veronderstellingen continu onder de loep 

nemen



Belang van ontmoeting

• Publieke vertrouwdheid 
realiseren
• Broedplek voor nieuwe relaties 

en netwerken
• Verbinden van formele & 

informele netwerken



7 sleutels voor burgerparticipatie

• Have Fun
• Start daar waar de mensen zijn, 

aansluitend op ambities & 
gedrevenheid van de mensen zelf

• Denk groot, maar begin klein: kies 
voor kleine dichtbije oplossingen

• Iedereen heeft wat te geven, doe 
een beroep op de 
ontwikkelcapaciteit

• Gun anderen het podium, grote rol 
voor de mensen zelf

• Geef erkenning
• Deel verhalen, dan gaat het vanzelf 

groeien

• https://www.youtube.com/watch?v=u
wA02v9gfOc



Bedankt voor uw 
aandacht




