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Voorwoord van het Griekse Voorzitterschap
Het Griekse Voorzitterschap van de Europese Unie heeft onmiddellijk het initiatief van de Belgische

Minister Johan Vande Lanotte ondersteund, want het gaat hier om een aanvulling op de verscheidene

Europese maatregelen die genomen worden in de strijd tegen de armoede. Inderdaad, de participatie van

mensen die in armoede leven moet worden verbeterd via verschillende kanalen die werden gecreëerd als

gevolg van het Verdrag van Nice. 

In dit rijke Europa leeft 15% van de bevolking (56 miljoen mensen) in armoede. 9% van de Europese

bevolking leeft voortdurend op de grens van de sociale uitsluiting; deze statistieken omvatten trouwens

niet alle mensen die in armoede leven. Ondanks de vooruitgang die werd geboekt, rest ons nog veel te

doen. 

Indien in de huidige context sommige doelstellingen van het Verdrag van Nice utopisch lijken, is het pre-

cies nu dat men het humanisme moet versterken dat aan de basis ligt van het Europese model. Dit is

mogelijk door het Europese sociale beleid te coördineren en de economische politiek erin te integreren.

Het sociale beleid is immers geen luxe maar een van de middelen om bij te dragen tot de economische

ontwikkeling. De participatie d.m.v. de werkgelegenheid is ook een kanaal van sociale participatie. 

Enkel winst nastreven zonder rekening te houden met de beschermingsmaatregelen van de werkgele-

genheid is onaanvaardbaar. Vandaag zijn 75% van de mensen die in armoede leven vrouwen: het is bij-

gevolg nodig om in het beleid rekening te houden met de gelijkheid, met de strijd tegen segregatie in al

haar vormen en met de toegankelijkheid tot de rechten.  

Wij beschikken over nieuwe werkmiddelen: kwalitatieve indicatoren die recentelijk de kwantitatieve indi-

catoren hebben vervolledigd. In dat kader willen wij de nadruk leggen op de noodzaak om bij de volgen-

de NAP’s de participatie te verzekeren van alle actoren. 

Griekenland heeft onlangs een Nationaal Comité opgericht waar de mensen die in armoede leven worden

op uitgenodigd. 

Op Europees niveau zal de Conventie de strijd tegen de armoede moeten integreren. 

De verdragen mogen geen dode letter blijven, alle actoren, op alle niveaus hebben dus een rol te spelen.

Het Griekse Voorzitterschap zal de belangrijkste resultaten van deze ontmoeting communiceren tijdens

de Europese Raad voor Sociale Zaken van juni 2003 1.

De strijd tegen de armoede met betrokkenheid van de mensen die erin leven is een garantie voor onze

democratie.

Dimitrios REPPAS,

Minister voor Werkgelegenheid en Sociale Zaken

51 Zie nota van het Griekse Voorzitterschap aan de Raad, pagina’s  4 & 5
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I. INLEIDING

Context

7

De Europese Raad van Lissabon lanceerde op 23 &
24 maart 2000 de procedure van sociale inclusie, in
het kader van een open methode van coördinatie die
is verbonden met de Nationale Actieplannen voor
Sociale Inclusie en die tot doel heeft armoede te
doen verdwijnen in de landen van de EU tegen het
jaar 2010. De Europese Raad van Nice van 7 tot 9
december 2000 heeft gemeenschappelijke doelstel-
lingen gedefinieerd om deze strategie bij te treden.
Eén van de strategieën was de mobilisatie van alle
actoren die de situaties van sociale uitsluiting kennen
– met inbegrip van mensen die in armoede leven –
wat heeft bijgedragen tot het lanceren van de beoog-
de procedure, de participatie. In het kader van het
Belgische Voorzitterschap van de Europese Unie
(1/7/2001-31/12/2001) werd, op initiatief van de
Vice Eerste Minister en Minister van Begroting,
Sociale Integratie en Sociale Economie, Johan
VANDE LANOTTE, op 1 en 2 december 2001, de
Eerste Europese Ontmoeting van Mensen die in
armoede leven georganiseerd.

Een honderdtal deelnemers uit alle Europese
Lidstaten hebben aan deze ontmoeting deelgeno-
men. Deze heeft het belang bevestigd van de partici-

patie van personen die in armoede leven in het hele
proces en heeft aangetoond dat dit soort participatie
de kwaliteit van beleidsbeslissing en de toepassing
ervan ten goede komt.Door het enthousiasme van de
deelnemers, en op hun vraag, heeft Minister VANDE
LANOTTE zich ertoe verbonden om een Tweede
Europese Ontmoeting te organiseren in 2003, die
veel breder zal zijn dank zij de ondersteuning van de
Europese Instellingen.

Het Griekse Voorzitterschap van de Europese Unie
(1/1/2003-20/06/2003) heeft dit engagement over-
genomen en dit heeft aanleiding gegeven tot het
organiseren van de 2de EUROPESE ONTMOE-
TING VAN MENSEN DIE IN ARMOEDE
LEVEN. Deze ontmoeting wordt ondersteund door
het Griekse Voorzitterschap van de EU en door de
Belgische Regering, alsook door het Ministerie van
Sociale Integratie. De ambitie van alle organisatoren
van deze 2de ONTMOETING is dat dit soort van
ontmoeting, die vandaag wordt ondersteund door
Europese actoren een regelmatig evenement wordt,
op dezelfde voet en aanvullend aan de inspanningen
van alle betrokken personen die de ambitieuze doel-
stellingen van Lissabon willen  bereiken.

De 2de EUROPESE ONTMOETING VAN
MENSEN DIE IN ARMOEDE LEVEN heeft
plaatsgehad op 10 en 11 mei 2003 te Brussel in het
kader van het Griekse Voorzitterschap van de
Europese Unie, met de ondersteuning van de
Europese Commissie en van het Belgische
Ministerie voor Sociale Integratie. Het doel van
deze ontmoeting was de bijdrage van mensen die in
armoede of uitsluiting leven, te erkennen en te ver-
beteren en de stem van de uitgeslotenen luider te
laten klinken in de wet, in de politiek en in de
administratieve maatregelen die een invloed heb-
ben op hun dagelijkse leven.

Doelstellingen van de 2de Ontmoeting
• Het ontwikkelen van een creatief leerproces en

een discussieruimte waar deelnemers hun erva-
ringen in participatie en deelname aan de maat-
schappij kunnen delen.

• Het ontplooien van input gebaseerd op de erva-
ring van de deelnemers in het kader van “goede

praktijken” van participatie verbonden met hun
engagement.

• De mogelijkheden van de deelnemers verbeteren
om bij te dragen tot het werk van de NGO’s die
strijden tegen armoede en om in dialoog te tre-
den met de overheden van elk niveau en van elke
soort.

• De Europese Instellingen verder aanzetten tot het
betrekken van personen die in armoede leven en
hun verenigingen bij het beleid en hen te laten
deelnemen aan de toepassing van de maatregelen
en de wetten die betrekking hebben op alle
aspecten van hun leven.

Er namen 120 personen deel uit verschillende
Lidstaten van de Europese Unie, maar ook delegaties
uit Polen, Hongarije, Bulgarije en Letland. De deel-
nemers waren mensen die in armoede leven of die
deze situatie gekend hebben, en sociale werkers van
de eerste lijn.

Voorstelling van de tweede ontmoeting



De belangrijkste uitdaging van deze ontmoeting was
het stadium van de getuigenissen en de uitwisseling
van ervaringen te overstijgen met de bedoeling om
participatiemodellen te analyseren die over het alge-
meen aanvaard worden als “goede praktijken” om op
die manier de participatie op alle niveaus mogelijk te
maken.

De mogelijkheid om dit doel te bereiken hing af van
twee elementen:
• De resultaten van de Eerste Ontmoeting van

mensen die in armoede leven in 2001 die aan-
toonden dat deze mensen een relevante analyse
maken van de mechanismen die aan de basis lig-
gen van de sociale uitsluiting

• Van de wil van het Griekse Voorzitterschap en van
de Belgische Vice Eerste Minister en Minister van
Begroting, Sociale Integratie en Sociale
Economie, Johan Vande Lanotte om de participa-
tie van mensen die in armoede leven te bevorde-
ren op Europees politiek niveau en meer bepaald
in het proces van Sociale Inclusie via de toekom-
stige Nationale Actieplannen voor Sociale
Inclusie (NAP Incl) alsook op andere sleutelmo-
menten van de Europese kalender.

De 2de ONTMOETING werd voorbereid op basis
van een methodologie die door EAPN2 werd ont-
wikkeld samen met de nationale netwerken van
EAPN. In elk land had een contactpersoon van
EAPN de volgende missie:

1. contactname 
• Met de deelnemers van de 1ste Ontmoeting

(indien mogelijk)
• Met de mensen die in armoede leven en beschik-

baar zijn om deel te nemen aan de 2de
Ontmoeting

• en/of de sociale werkers van de eerste lijn

2. De 2de Ontmoeting voorbereiden op basis van een
vragenrooster dat betrekking heeft op 
• participatie-ervaringen op alle niveaus: individu-

eel, binnen een organisatie, in contact met de
beleidsverantwoordelijken (lokaal, regionaal,
nationaal, Europees)

• de kennis, de impact van de eerste NAP’s sociale
inclusie 

• de verbeteringen die in de 2de NAP’s sociale
inclusie moeten worden geïntegreerd

De antwoorden op deze vragen zijn opgenomen in
Bijlage 1 ‘Voorbereidend Verslag van de 2de
Ontmoeting’; dit document bevat een groot aantal
onderwerpen die niet allemaal werden aangesneden
tijdens de 2de Ontmoeting omwille van tijdsgebrek.
Dit Voorbereidend Verslag kan de basis vormen voor
de latere analyse over de uitdagingen in het kader van
de participatie van mensen die in armoede leven.

8

2 European Anti-Poverty Network – Het Europese netwerk van organisaties die strijden tegen de armoede is een onafhanke-
lijke coalitie van niet goevernementele organisaties die betrokken zijn bij de strijd tegen de armoede en de sociale uitsluiting
in alle Lidstaten van de Europese Unie. EAPN is vooral een actieve drukkingsgroep die van de strijd tegen de armoede en
de sociale uitsluiting in de Europese Unie een prioriteit wil maken.



Om participatie te verkrijgen van mensen die in
armoede leven is het nodig:

1. om de dagelijkse moeilijkheden om te overleven
te overschrijden; m.a.w iedereen moet toegang
krijgen tot zijn rechten en tot een levensniveau
dat de mogelijkheid biedt om na te denken over
bepaalde zaken. De basisbehoeften moeten dus
bevredigd zijn vooraleer men kan werken aan
het aspect participatie.

2. om een goede communicatie te organiseren tus-
sen de verantwoordelijken en de burgers. De
informatie moet duidelijk en doorzichtig zijn
zodat iedereen kan bereikt worden.

3. om over voldoende middelen te beschikken
(financiële, technologische en menselijke onder-
steuning) om de participatie mogelijk te maken
en te begeleiden. Deze middelen moeten een
ondersteuning zijn voor de verenigingen die
samenwerken met mensen die in armoede leven.
De projecten moeten voortdurend ondersteund
worden en op een lange termijn gericht zijn, in
het bijzonder voor projecten van herinschake-
ling in het beroepsleven. Dankzij een georgani-
seerde begeleiding kan men na een volledig
reïntegratietraject een stabiele integratie garan-
deren op de arbeidsmarkt.

4. om mensen die in armoede leven te betrekken
bij alle stadia, van het lanceren van de ideeën tot
het evalueren van de beleidsvoering. Een evalu-
atie die moet gebeuren op basis van duidelijke
kwalitatieve criteria. Deze procedure dient geïn-
tegreerd in de NAP’s sociale inclusie.

5. om de participatie van de mensen die in armoe-
de leven in te schrijven in de uitwerking van de
sociale maatregelen, in het bijzonder in deze
periode van wijziging van de Europese structu-
ren.

6. om de huidige evaluatiestructuren van de NAP’s
Sociale Inclusie te intensiveren door zowel
kwantitatieve als kwalitatieve indicatoren.

7. om elke lidstaat adequaat de oprichting en ver-
sterking van netwerken te laten ondersteunen
(op lokaal, thematisch, transversaal, stedelijk,
ruraal…vlak) waar mensen die in armoede leven
en hun organisaties vertegenwoordigd zijn.

8. om meer de complementariteit te onderstrepen
tussen de Nationale Actieplannen voor Sociale
Inclusie en de NAP’s werkgelegenheid om een
versterkte samenhang te verkrijgen tussen de
sociale acties.

Als vervolg op de 2de EUROPESE ONTMOE-
TING VAN MENSEN DIE IN ARMOEDE
LEVEN, stelt het Griekse Voorzitterschap voor 

• Aan de Lidstaten
Om de inspanningen tot bevordering van parti-
cipatie van mensen die in armoede leven te pro-
moten op alle niveaus en om structurele netwer-
ken te ontwikkelen.

• Aan de Lidstaten en de Commissie
Om de betrokkenheid van mensen die in
armoede leven in het proces van sociale inclusie
over het algemeen en in de ontwikkeling van het
NAP Sociale Inclusie in het bijzonder, mogelijk
te maken en/of te bevorderen.

• Dat de Europese Commissie en de volgende
Europese Voorzitterschappen dit soort van ont-
moetingen zou herhalen en zou inschrijven in het
jaarlijks plan van werkzaamheden (net zoals de
jaarlijkse Ronde Tafelgesprekken).

9

De boodschap van het Griekse Voorzitterschap 
aan de Raad van Ministers van juni 2003
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II. VERSLAGEN VAN DE WERKGROEPEN
Opmerkingen vooraf

11

Tijdens de 2de Europese Ontmoeting van mensen
die in armoede leven, zijn de deelnemers samenge-
komen in 5 werkgroepen voor vier sessies van iedere
keer anderhalf uur.
Elke werkgroep werd begeleid door een ploeg van
drie mensen: een animator, een verslaggever en een
“coach”. De bijzondere samenstelling van elke werk-
groep had als gevolg dat er totaal verschillende ver-
slagen werden geproduceerd in de werkgroepen.
Sommige groepen hebben veeleer gewerkt op basis
van getuigenissen en verhalen; andere hebben de
Nationale Actieplannen voor Sociale Inclusie grondig
bestudeerd terwijl weer andere er minder tijd hebben
voor uitgetrokken.

De vijf verslagen die hieronder volgen, tonen duide-
lijk de verschillen, zelfs voor wat betreft de structuur.
Het bleek inderdaad niet gepast om de inhoud van
alle verslagen volgens een identieke structuur op te
stellen. De discussiethema’s stemden misschien min-

der overeen met het thema van de 2de Ontmoeting
maar heeft toch een interessante inbreng opgeleverd.

In de verslagen van de werkgroepen werden verschil-
lende lettertypes gebruikt om in de interventies van
de deelnemers, de syntheses, de commentaren, de
belangrijkste ideeën en de tekst de nodige verbanden
te leggen tussen paragraaf en inleiding. De volgende
lettertypes beantwoorden aan:
• Samenvattingen, commentaar, belangrijkste

ideeën
• Mondelinge bijdragen van de deelnemers die

schriftelijk worden weergegeven zodat de
gedachtegang  die gevolgd werd, duidelijk wordt

• Het verband tussen paragraaf en introductie.

Op het einde van elk verslag van een werkgroep is er
een samenvatting van wat de deelnemers hebben
voorgesteld tijdens de laatste plenaire sessie.



WERKGROEP 1

Discussies

12

1. Het participatieproces (Frankrijk)

De uitgangsituatie 
“Ik leef in een onthaalcentrum waar 24 moeders en
hun kinderen samenleven.Van bij het begin verliest
men er de controle over zijn eigen leven en op dat
van de kinderen. De begeleiding was betuttelend en
gaf je het gevoel dat het allemaal jouw schuld was .
Ik ben daar aangekomen na een breuk: ik was mijn
huis, mijn werk en mijn autonomie kwijt. Ik voelde
mij niet goed in het “Foyer”, maar ik had geen ande-
re oplossing. Ik heb daar ondraaglijke zaken beleefd
en nochtans verdroegen de mensen die daar zaten
dat; ze bleven er kalm bij maar ze leden er onder en
werden bitter; zij voelden zich schuldig. Men had
ook de indruk dat men in een ziekenhuis vertoefde:
we kregen er geneesmiddelen om kalm te blijven. De
kinderen waren de eerste slachtoffers: zij kwamen in
handen van de begeleiders terecht.We hadden geen
enkele kans om opnieuw ons leven in handen te
nemen.”

Een kans om een participatieproces aan te vatten
“Voor Kerstmis was er een gemeenschappelijke maal-
tijd: voor de residenten, de directeur en de begelei-
ders. De directeur stelde zich aan mij voor: het was de
eerste keer dat iemand me bekeek als een mens. Hij
kende mijn naam niet, hij kende enkel het nummer
van mijn kamer. Hij was dikwijls afwezig en kende
het dagelijkse leven in het Foyer niet. Ik heb hem dat
allemaal gezegd.”

“Iets later, als gevolg op een wet gestemd in 2002
(Wet op het oprichten van residentenraden in de
onthaalcentra), heeft de directeur zich mij herinnerd
en heeft mij voorgesteld als kandidate. In de raad heb
ik gepraat over mijn ervaringen en waarom ik wan-
trouwig was zowel t.o.v. de begeleiders als t.o.v. de

personen die er verbleven. Het personeel was niet
bewust van het feit dat de vrouwen konden partici-
peren; de moeders waren er zich ook niet van
bewust. Zij vreesden sancties. We hebben moeten
investeren in het creëren van een vertrouwensrelatie.
We zijn erin geslaagd om hen te overtuigen dat we
niet alles gingen omgooien, dat we gewoon wilden
samenwerken om de situatie te verbeteren. Het was
een revolutie.”

Het participatieproces levert positieve veranderin-
gen op
“De sfeer en de houdingen zijn veranderd.Vroeger
waren het de residenten die vroegen om de directeur
te kunnen spreken. Nu is het omgekeerd.Vroeger was
er een huiswerkschool. Nu zijn er creatieve werk-
groepen waar de kinderen verscheidene expressievor-
men aanleren. De verdeling van de kamers werd aan-
gepast zodat de moeders meer privé-leven kregen.
Ook de sanitaire installaties werden gerenoveerd, wat
de hygiëne ten goede komt. De begeleiders ontdek-
ken nieuwe mogelijkheden in hun werk. Er is een
gevoel van behoren tot een gemeenschap; vroeger
was het onmogelijk om zich er waardig te voelen. Op
termijn zal deze Raad zonder mij verder kunnen
functioneren. Ik heb veel hoop voor mijn toekomst.
Het is goed om te zien dat er wetten en rechten
bestaan die men voor zichzelf en voor de anderen
kan opeisen.” FRANCE

Vanuit een extreem negatieve situatie werd een
gunstige gebeurtenis (het Kerstmisdiner)
gekoppeld aan een gelegenheid (een nieuwe
wettelijke maatregel) om het participatieproces
aan te vatten.

2. Een netwerk laten functioneren   

Het wettelijk kader bestaat reeds lang
“Er zijn veel verenigingen van burgers en er is een
politieke wil om het maatschappelijke leven te orga-
niseren en te ondersteunen. De verenigingen worden
gefinancierd door de overheden maar dit heeft geen
(negatieve) gevolgen voor de vrije meningsuiting en
de vrijheid om kritiek te uiten. Indien dit wel het
geval was dan zou de publieke opinie daar heel
gevoelig voor zijn en dit zou een impact hebben op
het stemgedrag van de kiezers. De gemeenten moe-

ten de gebruikersverenigingen ondersteunen, de wet
voorziet dit al heel lang. Vermits het accent gelegd
werd op de daklozen neemt de dialoog over dit
thema ook toe; er zijn om de 3 maand samenkom-
sten.” DENEMARKEN

Een voordeel voor iedereen
“De beslissingen die genomen werden doet de legi-
timiteit toenemen. De deelnemers krijgen garantie
op zekerheid.” DENEMARKEN



Het netwerk voorziet 
in een voortdurende informatiestroom
“Dit (Deense)  netwerk probeert om mensen samen
te brengen die in onthaalcentra wonen en die tevens
buiten het sociaal vangnet zijn gevallen (door een
breuk met hun omgeving, alcohol, drugs…). Met het
netwerk is het niet enkel mogelijk om de overheden
te beïnvloeden en de zaken een andere wending te
geven maar om te werken aan de beste oplossing
voor gemeenschappelijke problemen.
Het netwerk werkt volgens een democratisch repre-
sentatiemodel.
Elk onthaalcentrum stuurt een vertegenwoordiger.
In elk onthaalcentrum is er een gebruikersraad.
• voor alles wat betrekking heeft op de interne

werking van het onthaalcentrum 
• en waar alle informatie en alle beslissingen van

het nationale netwerk worden besproken.”

De participatie is geen vanzelfsprekend proces
“Het is moeilijk om zijn eigen problemen te verge-
ten en om de kracht te vinden om te werken aan
gemeenschappelijke problemen. Mensen die eruit

geraken, houden geen contact, maar er is wel een
harde kern van medewerkers.” FRANKRIJK

“Alhoewel het recht om zich te organiseren door de
wet is erkend, is het moeilijk voor een gebruiker om
het woord te nemen. Het wordt wel makkelijker als
de mensen voelen dat men echt naar hen luistert.”
DENEMARKEN

Een wettelijk kader en een goed ontwikkeld
verenigingsleven zijn waarschijnlijk de meest
belangrijke startelementen.
Er dienen wel twee opmerkingen gemaakt:
• enerzijds zijn de ervaringen van de mensen

die in armoede leven hard en van lange
duur en dat leidt tot moeilijkheden om het
woord te nemen.

• anderzijds lijkt het dat de overheden niet
enkel maar gebruik moeten maken van een
wettelijke kader indien ze een echte parti-
cipatie willen opstarten; zij hebben telkens
nog een lange weg af te leggen

13

3. De participatie aanvatten

De eerste stap
“De deur van het familiaal centrum openen, was
moeilijk. Heel dikwijls ben ik er langs gelopen zon-
der te durven binnen gaan.Tot op het moment dat ik
wist dat ik er ging voor mezelf en dat de opinie van
anderen mijn mening niet zou veranderen.” IERLAND

“Er is een vrouw die ons is komen opzoeken met een
vraag over alcoholisme. Ze leerde onze creatieve
werkgroepen kennen. Zij is steeds regelmatiger geko-
men.” DENEMARKEN

…De tweede stap en de daaropvolgende
“De volgende stap is naar een vergadering komen en
erover spreken: dat maakt je fier en dat geeft je zin

om verder te gaan. Het is belangrijk om iemand te
hebben waarin je vertrouwen stelt.” IERLAND

“Door te komen kreeg ze de kracht om de moeilijke
stappen te zetten en haar situatie te verbeteren. Ze
heeft beslist om van haar man te scheiden omdat hij
zijn alcoholprobleem niet wou verzorgen. Ze woont
nu in haar eigen appartement.” DENEMARKEN

Participatie kan verscheidene vormen aanne-
men; het moet niet noodzakelijk onder de
vorm van woorden zijn, maar het kan zich ook
vertalen in allerhande activiteiten: tekenen,
zingen, schrijven, koken,….

4. De participatie en het democratische proces 

“Het recht op participatie geeft ook aanleiding tot
verantwoordelijkheden.” ZWEDEN

“Veel mensen gaan niet meer stemmen omdat er zo een
groot verschil is tussen de beloften van de politici en wat
ze realiseren.En daarbij komt dat ze zich voor onze pro-
blemen niet interesseren.” VERENIGD KONINKRIJK

“Wij beleven een aftakeling van het democratische
concept. Maar een staat leeft slechts dankzij het
grondgebeid en zijn inwoners die er leven. De politi-
ci vergeten dit vaak. En men luistert niet meer naar de

mensen; de representatieve democratie functioneert
niet meer.We merken dat men dikwijls “democratie”
vervangt door “burgerschap” of “democratische parti-
cipatie”. Het is de burger die centraal komt te staan.
Maar naast het stemrecht – dat men steeds minder
gebruikt – is er het recht om samen te komen. Maar
men luistert niet meer naar de verenigingen, wat een
gevoel van machteloosheid creëert.” FINLAND

“Het is al ontzettend ontmoedigend te horen dat de
democratie in de westerse landen afneemt. Voor de
ex-Oostbloklanden is het oprichten van een demo-



cratie een belangrijke uitdaging waarop we al jaren
wachten. Het is belangrijk dat Europa een duidelijk
signaal geeft opdat de onrechtvaardigheid niet meer
in de wetten zou zijn opgenomen.” BULGARIJE

“In Litouwen is er geen publieke financiering van de
verenigingen, maar sponsoring die de bedrijven fis-
caal kunnen aftrekken. Het gemeenschapsleven is
zeer weinig ontwikkeld omwille van de spreiding van
de bevolking, maar er worden gemeenschapstichtin-
gen opgericht, wat een interessante formule is.”

Deze interventies stellen vragen bij de vormen
van democratie:

• Een representatieve democratie waarbij ver-
kozenen een mandaat krijgen om de totaliteit
van het gemeenschapsleven te beheren;

• Een representatieve democratie uitgebreid
met een participatief proces: dit is heel
breed en wordt steeds meer gebruikt in ver-
schillende domeinen: urbanisme-onderzoe-
ken, wijkraden, participatieve begrotin-
gen,…

De achtergrond van deze elementen is niet
dezelfde: men vertrekt vanuit een heel andere
voorgeschiedenis per land maar het komt
steeds neer op het gemeenschappelijke ideaal:
het democratisch functioneren waarbij meer
gelijkheid, sociale rechtvaardigheid en door-
zichtigheid wordt beoogd.
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5. Participatiestrategieën 

“Wij hebben de politieke beslissingnemers iets te
bieden . Zij hebben ons nodig om de kloof (met de
realiteit) te dichten. Samen met ons zijn zij in staat
om betere wetten te maken.” ZWEDEN

“Een goede overredingspolitiek bestaat er in om de 
politieke beslissingnemers te tonen dat hun maatre-
gelen geen succes hebben gekend omdat ze niet naar
ons geluisterd hebben.” VERENIGD KONINKRIJK

“Het recht op participatie omzetten in een verplich-
ting is positief.” NEDERLAND

“De  hogere ambtenaren die wij onlangs ontmoetten
in een debat over de strijd tegen de armoede waren
zeer angstig en nerveus. Inderdaad, zij hopen de poli-
tieke beslissingen te kunnen beïnvloeden. Deze ont-
moeting heeft mij geleerd dat men ook rekening
moet houden met de administratie want hun werk is
verbonden aan de politiek en elke ministeriële veran-

dering heeft een invloed op hun werk”. VERENIGD

KONINKRIJK

“3 steden nemen deel aan een “Eapn-Eurocities”
programma waar de prioriteiten handicap, welzijn en
dakloosheid zijn. Dit programma geeft ons de moge-
lijkheid om op lokaal niveau te werken.” ZWEDEN

Op basis van deze interventies kunnen wij de
volgende goede strategieën ontdekken:
• Inspelen op het aanvullend karakter van de

bijdragen die kunnen gebeuren;
• Analyseren van de maatregelen en de

beleidsvoering en de tekorten ervan aanto-
nen;

• Blijvend eisen dat de participatie in de wet-
geving zou worden opgenomen;

• Alle actoren erbij betrekken;
• Alle gelegenheden gebruiken.

WERKGROEP 1 - Bijdrage in plenaire sessie
In deze werkgroep is men uitgegaan van concrete
getuigenissen over verschillende participatiemodellen
en heeft men het gehad over de voorwaarden die
nodig zijn om een effectieve participatie van mensen
die in armoede leven te garanderen.

Dit heeft ons teruggebracht naar wat er in 2001 tijdens
de Eerste Ontmoeting werd verklaard. Deze herhalin-
gen zijn belangrijk om het vertrouwen te wekken van
mensen die voor de eerste keer participeren.

Maar de groep heeft zich ook vragen gesteld over het
waarom van het teruggrijpen naar de voorwaarden
om te komen tot een goede participatie. Men is tot de
conclusie gekomen dat deze herhaling te wijten is aan
het feit dat de voorwaarden nog steeds niet zijn inge-
lost, waaronder ook de belangrijkste voorwaarde niet:

het feit dat men luistert. De groep merkt op dat een
aantal landen de participatie wettelijk maken, door het
te verplichten via bijvoorbeeld gebruikersraden.

De groep meent dat deze evolutie positief is. Door de
overheden te verplichten om naar ons te luisteren,
willen wij ze overtuigen van het belang en de nood-
zaak aan participatie. De overheden hebben ons
nodig om de politieke maatregelen te beheren; wij
bieden hen de kennis van de sociale realiteit, en van
de gevolgen die de genomen maatregelen hebben op
ons dagelijks leven.

Naar ons luisteren, luisteren naar om het even wie die
het moeilijk heeft, is nodig om te kunnen spreken
over een echte democratie.



Er bestaat een homogene groep met een sterk en posi-
tief samenhorigheidsgevoel, maar deze groep is geogra-
fisch verspreid en wordt zwaar gediscrimineerd.

“We worden gesteund door de ‘Ontwikkelingsgroep’
waarmee we de ontmoetingen voorbereiden. Heel
vaak komen de politici echter niet opdagen.”

Deze personen die in armoede leven, hebben verkregen
dat er huisvesting wordt voorzien, maar de woningen

zijn helemaal niet uitgerust (geen water, elektriciteit of
andere voorzieningen).
“De woningen zien er zo uit omdat ze niet willen dat
we een huis hebben. Daarom doet de overheid niets:
als ze iets voor ons doen, denken ze dat de mensen
bij de volgende verkiezingen tegen hen zouden
stemmen.”

“Het is nodig de publieke opinie te overtuigen.
Anders zullen de ontmoetingen tot niet veel dienen.”
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WERKGROEP 2
Overzicht van de discussie

Bijdrage over de groepservaring.
De elementen waar een groep zich rond vormt, komen overeen met wat hun participatiemodel definieert. De deel-
nemers aan deze werkgroep hebben verschillende voorbeelden gegeven:

1. Circusartiesten (Ierland)

2. Immigratie (Spanje)

Een andere groep vertoont een dynamiek die mensen
verenigt: de immigratie. In het land van onthaal is deze
factor echter negatief: illegaliteit en geen integratie.

“Er bestaat een toevluchtsoord voor daklozen, maar
de migranten mogen er slechts een week blijven
omdat ze geen papieren hebben.”

Deze groep krijgt de steun van verenigingen, maar
stoot op allerhande problemen omdat de personen geen
wettelijk statuut bezitten en bijgevolg het slachtoffer
zijn van een belangrijke discriminatie. De migranten
bekleden in de verenigingen een functie.

“Wanneer de migranten alleen zijn, kunnen ze niet
tot participatie komen. De verenigingen hebben 10
jaar nodig gehad om dit werk te starten. Er is een
dubbele inzet nodig: langs migrantenzijde en in het
land van onthaal.”

In de verenigingen is de participatie van
migranten een verworvenheid. Toch lijkt het
participatieproces nog lang; de erkenning van
de positieve verenigende basisfactor (zelfde
land van oorsprong) vormt in het land van
onthaal een hindernis; het proces vereist bij de
publieke opinie een wijziging in het groepsi-
mago –van negatief naar positief- gekoppeld
aan belangrijke wetswijzigingen en aan de
strijd tegen discriminatie.

3. Vrouwen met een sociale uitkering

“Er was een eerste contact met de sociale diensten.
Dit was reeds 20 of 30 jaar niet meer gebeurd. Ze
waren niet echt gelukkig dat ze naar ons moesten lui-
steren.”

“Elk jaar werd er een congres over participatie
gehouden zonder ons. Een dertigtal personen hebben
het congres bijgewoond; ze hebben gezegd dat ze
naar binnen wilden en het woord wilden nemen. Het
is gelukt en het proces gaat verder.”

Om de aandacht van het publiek te trekken, voert de
groep campagnes en volgt ze de volgende methode:
“zoeken wat we gemeenschappelijk hebben, zoals

bijvoorbeeld het onderwijs. Conclusie die getrokken
werd: onderwijs moet gratis zijn voor kinderen van
minderbedeelde families. Ik heb opgemerkt dat 3 van
de 4 partijen dit punt in hun programma hebben
opgenomen.”

De groep vertoont ook verschillende elemen-
ten die het participatieproces vergemakkelij-
ken:
• cohesie (samenhang)
• levensduur van de groep
• vindingrijkheid en durf 
• successen en officiële erkenning
• project voor de toekomst.



“Niemand kan mij verplichten in een appartement te
gaan wonen.”

“Mensen die op straat leven, weigeren ieder contact
met de sociale diensten, met de overheid: ze willen
niet in een bestand worden opgenomen, ze willen
geen verplichtingen hebben… dus bestaan ze niet.”

“De grote moeilijkheid is het snelle ritme van verande-
ringen in het leven van de daklozen:ze verblijven ergens
enkele weken, enkele maanden. Met een beetje geluk
leven ze 2 of 3 jaar later nog.Wanneer ze van naam ver-
anderen,worden de zaken nog moeilijker.Om een rela-
tie op te bouwen, moeten ze gedurende een zekere
periode een zelfde identiteit behouden. Je kan pas goed
praten wanneer je de mensen begint te kennen.”

“Er is 3 tot 5 jaar opleiding nodig.Anders is het zoals
leven in Parijs met een telefoongids van Peking.”

In de verenigingen bestaat participatie van per-
sonen die uitgesloten worden. Toch heeft de
sociale integratie er zowel een positieve bijklank

(als ze gerealiseerd wordt, gaat het tenminste om
een gedeeltelijk succes), als een negatieve bij-
klank (weigering om ‘zoals iedereen’ te leven).

De factoren die beschouwd worden als een
hindernis voor de inschakeling:
• De vicieuze cirkel: geen woonplaats geen

werk;
• Nepstatuten, slecht betaalde arbeid van

beperkte duur
• De overtuiging dat de besluitvormers wel

hun lot kennen, maar hun situatie niet willen
verbeteren en dat de maatregelen die geno-
men worden enkel dienen om ‘te paaien’.

• De tijd die nodig is om “dezelfde taal te
spreken”

De positieve factoren zijn:
• Het aantal daklozen en werklozen in Europa
• De bereidheid een oplossing te vinden.

Deze georganiseerde bereidheid gaat zelfs
tot het aanknopen van een dialoog met de
beleidsverantwoordelijken.
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5. Ex-gedetineerden, ex-verslaafden (Zweden)

Deze groep werd sociaal volledig uitgesloten. Deze
groep heeft zelf eigen regels gemaakt op basis van de
sociale herintegratie en de radicale breuk met het verle-
den, maar ook een eigen methodologie, gebaseerd op de
zelfhulp.
“Wat we deden, deden we vanuit onze ervaring en
deskundigheid. Een politicus, een beleidsverantwoor-
delijke of een administratie hadden nooit dit werk
kunnen leveren.Als we deze groep niet hadden opge-
richt, had niemand anders (buiten ex-gedetineerden
of ex-verslaafden) dit werk kunnen doen.”
Deze vereniging heeft de politieke wereld kunnen sen-
sibiliseren voor het feit dat gedetineerden geen rechten
hebben. De politici waarderen ook het initiatief, want
op de plaatsen waar de vereniging zich vestigt, daalt de
criminaliteit met 50%. De groep krijgt geen financiële
steun van de overheid. Ze leeft van giften van hande-
laars  en organiseert zich zodanig dat het tekort aan
inkomsten kan worden opgevangen. Het geldgebrek
blijft echter een acuut probleem. Het aantal groepsleden
is enorm gestegen (in 5 jaar tijd van 11 naar 4000
leden). Ook de geografische spreiding is groot.
“Onze organisatie groeit en ook alle leden van onze
organisatie groeien.”
De groep neemt eveneens deel aan een debat met het
Ministerie van Justitie over het bevriezen van de schul-
den. Het gaat om een project waarbij de schulden die
aangegaan werden door ex-gedetineerden en die date-
ren van voor hun opsluiting gedurende 2 jaar zouden

worden bevroren. Het is namelijk zo dat de verplich-
ting tot onmiddellijke terugbetaling van schulden voor
de opsluiting vaak leidt tot herval.
“We zijn op goede weg om de zaken te veranderen.
Wij willen wel afbetalen, maar we willen eerst een
dak boven het hoofd en we willen eten. Eigenlijk
zijn we trots: de voorzitter van onze Raad van
Bestuur heeft 20 jaar in de gevangenis gezeten en nu
voert hij gesprekken met het Ministerie van Justitie.
We zijn fier over het resultaat en de weg die we door-
lopen hebben en we proberen andere personen te
helpen.We zijn deskundigen in criminaliteit en drug-
verslaving. Nu word ik betaald om jongeren uit de
criminaliteit te halen. Ik kan met opgeheven hoofd
spreken omdat ik weet waarover ik het heb.Wanneer
ik met een kind praat dat zijn eerste wagen steelt of
de eerste keer drugs neemt, verloopt het contact goed
omdat ik zijn gevoelens ken.”

Deze groep verwacht niet onmiddellijk resultaten.
“De vraag is niet zozeer wat de Minister voor ons
kan doen. Hij kan de wet niet forceren, maar hij kan
wel luisteren. Soms is het belangrijk dat een Minister
alleen maar luistert. Hij kan dit jaar of volgend jaar
misschien niet veel doen, maar het kan wel deel uit-
maken van zijn doelstellingen tot verandering.”

De groep heeft ook het eerste contact georganiseerd
dat ooit plaatsvond tussen politici en gedetineerden.

4. Dakloos en werkloos (Duitsland – Zweden)

2 Dans l’Atelier 3, un groupe de SDF aboutit à faire cohésion autour d’objectifs communs. Une meilleure connaissance de ce
projet permettrait d’analyser les similitudes et différences et peut-être de structurer une méthodologie, ses composantes et ses
étapes



Dit gebeurde naar aanleiding van de verkiezingen
met de bedoeling om de categorie personen ‘zonder
politieke rechten’ zichtbaar te maken. “Er vond een
groot debat plaats tussen politiekers die nog nooit
met gedetineerden hadden gesproken. Het is de start
van een bewustwordingsproces.”
De leden kunnen overigens een beroep doen op creatieve
methoden: zo contacteren zij bijvoorbeeld leden van de
oppositie “die nog ambitieus zijn en de volgende
keer willen verkozen worden” om bondgenoten te wor-
den. Ze zorgen ervoor dat zij parlementaire vragen stellen.
Toen de groep niet meer over de financiële middelen beschik-
te om de huur te betalen van het gebouw waar de ontmoe-
tingen plaats vinden, organiseerden zij een sit-in en dreig-
den zij ermee opnieuw drugs te zullen nemen.

Aanwezigheid van talrijke factoren die gunstig
zijn voor het participatieproces:
• De leden hebben een gelijkaardig verleden;

het gevoel van verbondenheid bestaat;
• Dit verleden wordt positief gebruikt: de

leden bezitten de kennis en de know-how
en zijn zich daar van bewust. Ze geven het
ook door aan lotgenoten (die hetzelfde
meemaakten) 

• De leden bepaalden interne regels: er
bestaat cohesie 

• De leden hebben een positief beeld van
mekaar: ze zijn fier over zichzelf en over
hun verwezenlijkingen.

• Ze krijgen erkenning van de maatschappij
en de politieke instanties.
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6. Opvangcentrum (België)

Er bestaat een opvangcentrum: personen die in armoe-
de leven worden er opgevangen en gesteund. Men
respecteert er het tempo van de individuele projecten.
“Toen ik 10 jaar geleden aankwam, kon ik enkel
maar gaan zitten en kijken naar wat er gebeurde. Het
duurde een hele tijd vooraleer ik kon spreken. Het is
gelukt omdat de mensen mijn ritme volgden. Ze
hebben mij in de groep laten participeren.”
De personen die in het opvangcentrum langskomen
nemen één keer per maand deel aan een debat (dat de
naam ‘Parlement’ draagt) om de grote actielijnen en
collectieve projecten te bepalen.

“Een organisatie moet voldoende stevig zijn alvorens
er tot participatie wordt overgegaan.”

Participatie is een proces, stap voor stap, van het loka-
le (wijk) naar de stad, naar de regio.
De methode bestaat er in om steeds de groep waar-

over het gaat centraal te stellen : personen die leven
in armoede.
“Als men zich tot de politieke wereld richt, moet het
dossier klaar zijn en moet het de cruciale punten
bevatten. Maar WIJ leiden de vergadering: personen
die in armoede leven getuigen, analyseren en doen
voorstellen. Nadien mag de overheid tussenkomen.”

Ook hier zijn er veel elementen die de partici-
patie bevorderen:
• Respect voor de personen en vertrouwen in

hun mogelijkheden  
• Een open debat alvorens gemeenschappelij-

ke doelstellingen te bepalen
• Een goede organisatie, een gestructureerde

voorbereiding
• De personen die leven in armoede zijn de

referentie voor participatieve ontmoetingen
• Progressieve uitbreiding van de doelgroepen.

7. Centra voor personen in armoede (Frankrijk)

Dit centrum is gevestigd in de leefwereld van de per-
sonen die in armoede leven. Ze worden er na aller-
hande “breuken” opgevangen. Deze centra kregen
onlangs een wettelijke basis.
“Het initiatief ging uit van de centrumdirecteurs die
in hun structuren participatie wilden inbouwen. De
gebruikers organiseren vergaderingen, bepalen zelf de
dagorde, geven hun mening over de werking van het
huis, over de materiële organisatie, het pedagogisch
project, het onthaal.”
Het ritme van de bezoekers moet gerespecteerd worden.
“Deze mensen moeten zich eerst opnieuw het recht
kunnen eigen maken om het woord te nemen. De
eerste eisen zullen  betrekking hebben op het dage-
lijkse leven: de maaltijden, uurroosters, douches.
Vervolgens zullen er diepgaandere vragen worden

gesteld die de hele groep aanbelangen. Het is op zich
reeds heel moeilijk om de mening van de bezoekers
te kennen over de werking van het centrum.”
Ontmoetingen van de “Fédération des Foyers d’ac-
cueil” (Federatie voor onthaalcentra)
“In oktober 2002 hebben we voor de allereerste keer
alle gebruikers van de centra bij mekaar gebracht. Dit
is nodig om er voor te zorgen dat ze met mekaar
kunnen praten, opnieuw hun levenslust terugvinden,
en weer samen leren ondernemen. Ze moeten er zich
van bewust worden dat ze niet alleen zijn, ze moeten
ook met anderen kunnen telefoneren…”
“De wet werd met de grote federaties besproken:

directeurs of sociale werkers, dit is niet hetzelfde als
de gebruikers zelf. Vanaf de basis vertrekken vereist
zeer veel werk.



“Op vraag van de Europese Unie is het Nationaal
Departement met ons een dialoog aangegaan.Voor de
tweede Nationale Actieplannen (NAP) zullen we zelf
twee of drie bladzijden neerpennen.”

Voor wat de NAPs betreffen: een groep daklozen onder-
streept eveneens de ondoorzichtigheid van het overleg dat
exclusief voorbehouden is aan de “grote structuren”.
“Men is niet verder gegaan dan de vakbonden en de
kerken, maar hun belangen zijn de onze niet. Wij
kunnen niet met hen werken en zij zijn niet geïnte-
resseerd om met ons te werken.”

De personen die in armoede leven worden soci-
aal gedefinieerd vanuit de goederen die ze ont-
beren: geen dak, geen werk. Deze sociale catego-

rieën zijn echter niet homogeen. Ze kunnen
sterk wisselen en ze hebben niet noodzakelijk
dezelfde doelstellingen. Ze maken dan ook niet
dezelfde analyses van de uitsluitingsmethoden, ze
hebben niet dezelfde eisen inzake participatie en
volgen niet dezelfde methoden

Ondanks deze hindernissen, wordt er in kleine
verenigingen aan de participatie gewerkt. Om
het project te laten slagen moet er niet alleen
gewerkt worden rond de hoger vermelde ele-
menten, maar moet er vooral ook een positieve
politieke wil bestaan. Dit alles moet gekoppeld
worden aan een progressieve evolutie van de
waarden; ook de idee dat arbeid de enige sleutel
tot sociale integratie is, moet worden overstegen.
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Algemene inzet: bijdragen

1. De Nationale Actieplannen/inclusie

2. Solidariteit en toegang tot de rechten

Voorafgaande voorwaarde tot participatie
“Eerst moeten de dagelijkse problemen van de men-
sen die in armoede leven geregeld worden.”

Een groep die (onder andere) een vakantieplaats aanbiedt
aan personen die in armoede leven, heeft een discussie los-
geweekt over het feit dat ‘de grootste uitdaging voor de
participatie erin bestaat deze personen te bereiken,
die –momenteel – uit het oog worden verloren’.
IERLAND

“Een arme Europeaan heeft op zijn minst toch nog
iets: een minimuminkomen. De graad van armoede
verschilt bij migranten omdat hun realiteit verschil-
lend is.Als we het echter hebben over armoede, moe-
ten we globaal spreken. Je moet dan over mensen-
rechten praten.” SPANJE

“Een migrant heeft niet dezelfde ‘kansen’, want hij
heeft niet dezelfde keuzes: van bij het begin is er al
discriminatie.” ZWEDEN

Afhankelijk van de plaats waar men zich bevindt, worden
er stappen gezet: “Wanneer ze aankomen kunnen de
mensen zich amper uitdrukken. Ze krijgen een taak,
bijvoorbeeld koffie opdienen. Na enige tijd zijn ze in
staat een opmerking te maken aan de personen die
hun tas niet terugbrengen.” IERLAND

“Wij die hier zitten, zijn het neusje van de zalm; wij
moeten op onze beurt oplossingen vinden in onze
steden opdat zij die nog stand houden een zeker par-
ticipatieniveau bereiken.” DUITSLAND

“Zelfs als er verschillen zijn, blijft armoede een
onrecht, een onrechtvaardigheid.” BELGIË

“Of het nu migranten zijn of daklozen, je mag geen
onderscheid maken. Beide hebben geen keuze.”
DUITSLAND

“Als we aanvaarden gescheiden te worden, hebben
we al verloren.We moeten beginnen bij een politie-
ke bewustwording, van nul starten. De eerste eis is
solidariteit. Nadien kunnen we verder.” DUITSLAND

Het beginpunt van mensen die in armoede
leven is niet identiek. Deze verschillen mogen
niet ontkend worden: er moet over gesproken
worden, ze moeten bewerkt worden en er
moet steeds rekening gehouden worden met
het feit dat er gradaties bestaan binnen een-
zelfde proces van sociale uitsluiting. Deze gra-
datie ontkennen, zou vroeg of laat leiden tot
een breuk.
De solidariteit moet worden opgebouwd en
versterkt tussen alle personen in armoede.



Voldoen aan de basisbehoeften van mensen in
armoede is een voorwaarde voor participatie.
Participatie is een recht, geen gunst.

Het participatieproces moet volgende eigenschappen
bevatten:

1.1. Respect voor de betrokken personen:
• voor hun achtergrond, hun “zijn”
• voor hun ritme en hun niveau 
• voor hun manier van communiceren en hun taal
• voor hun leven: personen in armoede strijden op

twee vlakken:
- om dagelijks te kunnen overleven
- tegen de armoede

1.2.Waardigheid

1.3. Middelen:
• bestaansmiddelen, gepast inkomen
• zich verenigen en kunnen werken in verenigin-

gen

1.4. Netwerkvorming
• in de leefgemeenschap
• in de armoedesector waar men toe behoort
• in zijn land
• in Europa.

1.5. Politiek beleid met personen in armoede
• Het participatieproces moet van bij het begin

worden aangevat
• Personen in armoede moeten betrokken worden

bij de keuze van thema’s, methoden, beslissing-
en evaluatieprocessen en hun opvolging.

• De participatie moet draaien rond thema’s die
het nauwst aansluiten bij de personen in armoe-
de en ze moeten de krachtlijnen vormen van de
besluitvorming.

• Personen die in armoede leven zijn realistisch: ze
vragen niet het onmogelijke, maar ze weigeren
onder voogdij te worden geplaatst.

1.6. Participatie moet zich in de eerste plaats
lokaal situeren en niet alleen samen met de
politieke overheid.
• om bondgenoten te vinden via bewustwording
• omdat samenleven bestaat uit keuzes.

1.7. Participatie is een gezamenlijke verant-
woordelijkheid en een wederzijdse verbintenis.
• De politieke verantwoordelijken moeten zich

volledig engageren, van het begin tot het einde.
. Het participatieve proces is een eis die moet lei-

den tot de invoering van automatische mecha-
nismen die het proces mogelijk maken.

1.8. De participatie voltrekt zich aan de hand
van achtereenvolgende stappen:
. te behandelen thema’s kiezen
• erover praten
. voorstellen formuleren
• erover spreken met de overheid
• maatregelen invoeren
• resultaten analyseren
• evalueren
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WERKGROEP 2
Presentatie in plenaire vergadering

Participatie

Nationale Actieplannen Sociale Inclusie

• De participatie van personen in armoede aan de
eerste NAPs was zwakker.

• Voor de tweede NAPs waren er pogingen tot
overleg, maar de termijn was te kort om een echt
proces tot stand te  brengen.

• De uitnodiging voor overleg was voornamelijk
gericht aan de grote verenigingen, niet aan basis-
groepen. Deze grote organisaties hebben soms de
kans gemist door te weigeren toe te geven dat de
tijd die ze kregen te kort was.

• Tijdsgebrek is een slecht argument om de basis
niet te consulteren.

• In de NAPs wordt te weinig gesproken over de
fundamentele behoeften van mensen in armoede.

• De NAPs worden boven de hoofden van de men-
sen die in armoede leven, gemaakt.

• Bij het overleg wordt er overdreven veel aandacht
besteed aan het gemiddelde niveau van armoede.

• De NAPs staan boven de realiteit van het leven.
• Zolang de inhoud van de NAPs niet bindend

wordt voor de lidstaten en er geen sancties zullen
volgen, blijven ze dode letter.



“De projecten lopen 1 tot 2 jaar en nadien stopt alles
bij gebrek aan financiële middelen.” DUITSLAND

“Deze projecten geven overigens geen toegang tot
een echte job of tot werkloosheidsvergoeding.”
OOSTENRIJK

“De coöperatieven worden gefinancierd als projecten
van beperkte duur. Het is dus moeilijk een continuï-
teit in de tewerkstelling te realiseren.” ITALIË

“Personen die in armoede leven aanvaarden uitein-
delijk de eerste de beste job die hen wordt aangebo-
den. Het gaat hier eigenlijk om uitbuiting; het is dus
een vicieuze cirkel, want de persoon evolueert hele-
maal niet. Er wordt ons gelijk wat aangeboden en bij
gebrek aan beter aanvaarden we alles.” FRANKRIJK

“Opdat de projecten vruchten afwerpen, moeten ze
over een lange termijn lopen. Diegene die een per-
spectief op lange termijn krijgt, zal zich uit de slag
trekken. Op lange termijn is het mogelijk zich soci-
aal in te schakelen. De Europese Unie zou een visie
op lange termijn moeten kunnen waarborgen: dit
zou vermijden dat de armoede voortdurend moet
worden gesubsidieerd.” DUITSLAND

Deze getuigenissen tonen aan dat de herinscha-
keling in het beroepsleven te maken heeft met 
• de duur van het project
• het statuut: de periode moet leiden tot een

stabiele job die correct betaald wordt of op
zijn minst tot een substantiële verbetering
van het statuut en van het inkomen 

• één van de essentiële voorwaarden: een
keuze kunnen maken

Sociale integratie vergt tijd
“Integratie voltrekt zich in de tijd. Personen die in
armoede leven werken op de arbeidsmarkt3. Daarna
laat men ze gewoon vallen. Hun situatie is dan nog
erger dan vroeger. Niet meer krijgen wat je vroeger
had, is nog moeilijker.Werken moet leiden tot erken-
ning.
Waarom krijgen enkel mensen met een baan (socia-
le) erkenning terwijl er in Europa miljoenen mensen
werken maar niet noodzakelijk een job hebben?
Waarom kan men niet de persoon erkennen die
werkt en niet diegene die een job heeft?” DUITSLAND

Een mislukte herinschakeling is erger dan hele-
maal niets. Aangezien de voorwaarde van vol-
doen de duur vaak niet wordt nageleefd, zijn
de meeste programma’s voor inschakeling
gedoemd te mislukken.

Sociale inschakeling vraagt soepelheid, vindingrijk-
heid, steun… 
“Ons project ontwikkelt een parcours met geïndivi-
dualiseerde opleidingen: wij analyseren éénieders
moeilijkheden en bepalen individuele opleidingen
op maat.
Er bestaat ook een programma voor de doelgroep
van de jongeren: muziek is ook een mogelijkheid om
toegang te krijgen tot de arbeidsmarkt.” SPANJE

De personen nemen actief deel aan het uitstippelen
van hun herinschakeling.
Begeleiding is noodzakelijk voor mensen die reeds
lang van de arbeidsmarkt verwijderd zijn en voor wie
de klassieke kanalen weinig nut opleveren.
De maatregelen die de toegang tot een job bevorde-
ren zijn even belangrijk als het recht op werk. Men
heeft niet alleen recht op werk, maar ook het recht
geïntegreerd te worden op de arbeidsmarkt op een
manier die aangepast is aan hun moeilijkheden.”
ITALIË

Hoe meer moeilijkheden een persoon meege-
maakt heeft, hoe meer nadruk er bij de herin-
schakeling moet gelegd worden op aandacht,
respect en aangepaste steun.

(her)inschakeling in het beroepsleven .
Wanneer de beleidsverantwoordelijken het over tewerk-
stelling, over (her)inschakeling in het beroepsleven heb-
ben – zelfs als ze dezelfde term gebruiken als perso-
nen die in armoede leven - zien ze tewerkstelling voor-
namelijk als een doel, een doelstelling die behaald
moet worden.Voor de personen in armoede is een per-
spectief op lange termijn essentieel.
De projecten voor herinschakeling zijn doorgaans te
kort om personen die langdurig en/of zware armoede
gekend hebben, duurzaam in te schakelen.

“Opdat de projecten vruchten afwerpen, moeten ze
over een lange periode lopen.” DUITSLAND

Voor de politieke verantwoordelijken is tewerkstelling
een mogelijke weg naar sociale integratie/herintegratie.
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WERKGROEP 3
Overzicht van de discussie

1. Tewerkstelling

Tewerkstellingsprojecten 

3 In werkgroep 3 ging een groep daklozen akkoord met gemeenschappelijke doelstellingen. Een betere kennis van dit project
zou het mogelijk maken overeenkomsten en verschillen te analyseren  en misschien een methodologie te structureren met
onderdelen en fasen.



Maar een job betekent voor personen die in armoede
leven helemaal niet het einde van de tunnel.
Wanneer personen die in armoede leven en de sociale
werkers over tewerkstelling praten, zien zij het als een
middel, een traject tot algemene erkenning en dus niet
enkel tot serkenning in het beroepsleven.

“Ik heb mij nog nooit zo arm gevoeld als toen ik in
mijn vuile kleren in mijn wagen sliep. Nu ik een job
heb en mijn dochter mij iets vraagt dat ik haar niet
kan geven omdat ik te weinig verdien, voel ik mij
ook arm.” ZWEDEN

“Dit jaar zijn er 5 personen overleden terwijl ze
eigenlijk niet meer moesten vechten omdat ze
onderdak hadden gevonden. Ze hebben zich echter
niet uit de slag kunnen trekken. Ze waren helemaal
alleen.” OOSTENRIJK

“Niet meer bezitten wat je ooit gehad hebt, is nog
veel moeilijker.” DUITSLAND

Deze verwarring tussen doel en middel leidt
tot torenhoge misverstanden, onbegrip en fou-
ten in het sociaal beleid waardoor het gevoel
van een “mislukkingscultuur” nog versterkt
wordt.

Programma’s voor herinschakeling in het beroepsleven:
maatwerk  
“Begeleiding is noodzakelijk voor mensen die reeds

lang van de arbeidsmarkt verwijderd zijn en voor wie
de klassieke kanalen weinig nuttig zijn.” ITALIË

De programma’s voor herinschakeling in het beroepsle-
ven zijn grotendeels gebaseerd op de definitie van cate-
gorieën en profielen van niet-actieven. Op deze
basis bepalen de politieke instanties vervolgens hun
prioritaire ‘doelgroepen’.
Voor personen die zwaar gekwetst zijn en/of reeds
lang in armoede leven is dit soort methodologie niet
efficiënt.

“Wij analyseren éénieders moeilijkheden en bepalen
geïndividualiseerde opleidingen en een begeleiding
op maat.” SPANJE

De klassieke programma’s voor herinschake-
ling in het beroepsleven zijn weinig doel-
treffend. Het is noodzakelijk het over een
andere boeg te gooien en deze aanpak over een
langer tijdsperiode uit te spreiden, gebaseerd
op individuele situaties en trajecten.

Twee documenten die tijdens de 2de ontmoeting wer-
den ter beschikking gesteld door de Italiaanse delega-
tie, diepen deze piste4 verder uit:
• één nota beschrijft een ervaring met begeleiding op

maat,
• een tweede gaat over “beschermde trajecten” van

inschakeling.
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2. Participatie

Een noodzakelijke voorwaarde

“Een voldoende hoog inkomen.”
“In een eerste fase ligt de motivatie voor de partici-
patie in een persoonlijke ervaring van de armoede.
Nadien komt de motivatie uit alles wat men rondom
zich ziet, dus niet alleen vanuit persoonlijk ongeluk.”
FRANKRIJK

Collectieve actie en netwerkvorming

“Het is belangrijk lid te zijn van een vereniging.”
VERENIGD KONINKRIJK

“Ons beheerscomité bestaat uit zigeuners: er wordt
met hun mening rekening gehouden in de activitei-
ten van de vereniging.” SPANJE

“De verenigingen die in een zelfde domein werken,
hebben zich verenigd in een regionale structuur.”SPANJE

“Een netwerk maakt het gemakkelijker zonder vrees
het woord te nemen. Het is niet zoals bij een vereni-

ging die gefinancierd wordt door de overheid.”

“In oktober 2002 organiseerde de FNARS5 een ont-
moeting voor de verschillende opvangcentra.
Iedereen woonde deze bij: bewoners, gebruikers,
beroepskrachten en vrijwilligers. De gevolgen waren
aanzienlijk.” FRANKRIJK

“Wij werken aan integratie door de personen samen
te brengen in actiegroepen in functie van de moei-
lijkheden waarmee ze geconfronteerd worden.” (hier
gaat het over huisvesting) BELGIË

Hindernissen voor de netwerkvorming
“Veel verenigingen van vrijwilligers worden gecon-
fronteerd met de moeilijkheid om tijd –die ze niet
hebben - vrij te maken voor een gemeenschappelijk
project.” SPANJE

Anderzijds “willen ze niet vertegenwoordigd worden
door liefdadigheidsverenigingen. Vaak behoren de
kleine verenigingen niet tot het netwerk omdat ze er
geen middelen voor hebben.” DUITSLAND

4 PROGRESS &  NOTA VOOR HET DEBAT, Italiaanse delegatie: Bijlagen 2.1 & 2.2
5 Fédération Nationale des Associations d’Accueil et de Réinsertion Sociale  - France (Nationale Federatie van Verenigingen

voor Opvang en Sociale herintegratie – Frankrijk)



“De landbouwregio’s zoals bijvoorbeeld de wijnstre-
ken zijn in volle evolutie. Het contact met de politie-
ke instanties verloopt moeilijk. In deze regio’s moe-
ten jobs worden gecreëerd en moet er via de sociale
economie en opleiding hulp aan de tewerkstelling
worden geboden.” SPANJE

Kleine verenigingen die gebaseerd zijn op vrij-
willigerswerk zijn kwetsbaar en hebben een
zeer kleine beweegruimte. Ze geven dan ook
de voorkeur aan het opvangen van dringende

zaken. Toetreden tot een netwerk vergt niet
alleen financiële midden.Tot de noodzakelijke
middelen behoren de mogelijkheid om zich te
laten horen en om kritiek te geven op verte-
genwoordiging door machtige instellingen. Op
het platteland speelt niet alleen de geografische
versnippering/het isolement van de personen
die in armoede leven mee. Een bijkomend pro-
bleem is dat ze ver van de beslissingscentra en
de aangereikte middelen verwijderd zijn.
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3. Strategieën voor participatie

Zich organiseren
“Eén van de lessen uit deze ervaring is dat we eerst
onderling willen kunnen praten, voor we gaan parti-
ciperen.We moeten een duidelijk standpunt kunnen
innemen ten aanzien van de ambtenaren en politieke
besluitvormers. We moeten aanvaarden dat een dia-
loog met mensen die in armoede leven eerst een cul-
tuurwijziging vereist.
De rol van de NGO’s is fundamenteel: zij moeten de
verantwoordelijken overtuigen dat het noodzakelijk
is mensen in armoede te laten participeren.”
VERENIGD KONINKRIJK

“Soms doen we een beroep op de pers, soms organi-
seren we betogingen. Wij moeten spreken, lawaai
maken, op de televisie en op de radio. Daar zijn ech-
ter een goede organisatie en duidelijke en welomka-
derde ideeën voor nodig en daar moeten ook men-
sen uit de doelgroep voor worden gevonden.” BELGIË

Zich voorbereiden op het participatieproces
vereist van mensen die in armoede leven dat
ze:
• een duidelijk, gemeenschappelijk project

hebben
• vastbesloten zijn
• de aanzet geven tot een mentaliteitswijzi-

ging – waarschijnlijk wederkerig – 
• op gepaste wijze een beroep kunnen doen

op bondgenoten 
• goed de politieke context kennen

De nodige middelen 
“Deelnemen zonder (financiële) middelen is onmo-
gelijk. Andere middelen zijn ook kennis, infrastruc-
tuur, enz…” OOSTENRIJK

“We hebben een goed netwerk met organisaties van
het terrein die samen kunnen komen en die met een
zeker gezag en krachtdadigheid met de overheid
kunnen spreken (…).
Vaak denken de mensen die in armoede leven dat
hun tussenkomsten een zekere impact zullen hebben.
Nadien krijgen ze echter geen enkele terugkoppeling

en kunnen ze niets nakijken, ongeacht of het resul-
taat positief was of niet.
De NGO’s hebben de verantwoordelijkheid die
informatie te laten doorstromen. Zij moeten doen
inzien dat het voor mensen in armoede belangrijk is
terugkoppeling te krijgen.” VERENIGD KONINKRIJK

Naast de onmisbare financiële middelen moe-
ten ook andere middelen worden ingezet en
ter beschikking gesteld: een aangepaste infra-
structuur, kennis (voornamelijk op het vlak van
communicatie), vaardigheden (een zeker
gezag) en persoonlijke bekwaamheden (een
stem die sterk genoeg is).

Het overleg
“We werden uitgenodigd om deel te nemen aan de
ontwikkeling van het beleid inzake huisvesting,
onderwijs, gezondheid, tewerkstelling en vorming.
We bepalen momenteel het kader waarbinnen de
verschillende acties zullen worden ontwikkeld en we
hopen dat het niet bij intenties zal blijven (…). Op
nationaal vlak werken we mee aan een overlegproces
dat moet leiden tot een samenvoeging van ideeën.
Wanneer deze zullen verzameld zijn, worden ze
opgenomen in het NAP. Dit is nieuw: het is de eer-
ste keer dat de sociale sector in Spanje bij dit proces
betrokken wordt.” SPANJE

“In deze tewerkstellingsommissie is er wel een pro-
bleem: dat van de eisen. Er bestaan duidelijk afgete-
kende confrontaties. We zijn bang om onze eisen té
sterk, té krachtig naar voor te schuiven omdat zo de
dialoog zou kunnen verbroken worden. De sfeer is
eerder geladen.
Wat wel positief is, is dat we erkend worden en dat
we verkregen hebben dat de bemiddelaar een zigeu-
ner is. Hij vormt de tussenschakel tussen de instellin-
gen en de zigeuners.Ander positief element is dat er
zich een communicatiekanaal geopend heeft.”

Een overlegproces dat ‘bovenaan’ is gestart,
kent beperkingen:
• Het plaatst de verenigingen in een asym-

5 Participation du réseau au débat sur les PAN



metrische relatie.
• Er is geen vrije meningsuiting (gespannen

sfeer, bang om zich al té sterk uit te laten).
• De relatie wordt gedomineerd door angst

(dat de dialoog zou worden afgebroken).

Toch biedt het ook positieve, zij het kwetsba-
re, mogelijkheden:
• erkenning van de vereniging
• een tussenschakel
• een communicatiekanaal.

Verantwoordelijkheidszin
“Een groep daklozen heeft zich georganiseerd rond
het gebrek aan dagonthaalstructuren. Ze hebben een
rommelmarkt georganiseerd  om fondsen te werven
en om de publieke opinie te sensibiliseren.
Tegelijk werd er in de stad een Sociaal
Ontmoetingspunt (“Relais”7) geopend. Dit centrum
heeft de groep daklozen erkend en heeft hen een
participatief budget toegekend. Met dat budget kun-
nen de daklozen ieder jaar een aantal acties onderne-
men; ze staan zelf in voor het beheer en moeten ook
rekenschap afleggen.” BELGIË

Het proces draait rond:
• bewustwording dat er aan iets gebrek is
• invoering van een gemeenschappelijk pro-

ject (rommelmarkt)
• sensibilisering van de publieke opinie 
• ontmoeting met een lokale netwerkstruc-

tuur
• erkenning van een groep mensen die in

armoede leven en van hun project 
• aanbreng van middelen
• methodologie voor de responsabilisering
• erin slagen de eigen mogelijkheden te ver-

sterken 

“Vanaf het ogenblik dat er middelen bestaan, moeten
mensen in armoede – en niet de administratie – kun-
nen beslissen over de aanwending van deze fondsen:
hier schuilt de “empowerment” en de responsabilise-
ring. OOSTENRIJK 8

Rechtstreekse dialoog
“In deze groepen (Sociaal Relais) nodigen we ook
verantwoordelijken uit van bepaalde diensten (huis-
vesting bijvoorbeeld) en de lokale politieke overhe-
den. Het feit dat we rechtstreeks een dialoog kunnen
aanknopen zorgt er soms voor dat deze diensten en
verantwoordelijken geconfronteerd worden met een
zeer harde realiteit. Ze voelen zich soms zelfs bijna
aangevallen. De confrontatie met de verantwoordelij-
ken zorgt voor een bewustwording van het verschil
dat bestaat tussen de theorie  en de dagelijkse reali-
teit.” BELGIË

Wat hier methodologie wordt genoemd, kreeg
in de andere werkgroepen de volgende
omschrijving mee: kennis van de armoede
door de overheid of cultuurwijziging.

“De Balie van de stad heeft een vademecum uitgege-
ven waarbij ze haar leden verzoekt gewone
omgangstaal te gebruiken. Onze expertise inzake
huisvesting werd erkend en heeft er toe geleid dat de
politici ons advies vragen over specifieke reglemente-
ringen of situaties.
Het is echter betreurenswaardig dat men ons advies
zeer laat vraagt en dat we geen tijd hebben voor een
terugkoppeling naar het terrein of voor de uitwer-
king van een werkmethode.” BELGIË

Dit is een duidelijke erkenning van de experti-
se van mensen die in armoede leven en hun
verenigingen. De overheid zal ook moeten
leren de factor tijd in overweging te nemen,
een noodzakelijke factor voor het verloop van
een proces.
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6 Deelname van het netwerk aan het debat over de NAP 
7 “Sociaal Relais”: (België) is een instrument dat tot doel heeft in te grijpen bij noodgevallen voor mensen in acute sociale

nood. Het is de eerste schakel van een ketting (…), een netwerk van openbare diensten en verenigingen, verbonden met de
openbare en private instanties, die tot doel hebben te strijden tegen uitsluiting. (…) De fundamentele principes zijn: waar-
digheid, solidariteit en burgerschap. (…) De werking wordt gekenmerkt door: professionalisme, vertrouwelijkheid, doorzich-
tigheid, overleg, evaluatie binnen een coördinatiestructuur van de openbare diensten van de stad, het OCMW en de vereni-
gingssector. Er functioneren twee Sociale Relais in twee grote steden.

8 Zie ook L’expérience édifiante de la démocratie directe à Porto Allegre (Brazilië) in “Burgerparticipatie en stadsbeleid”,
Europese Conferentie, Brussel, 8 & 9 oktober 2001, p 10-12. www.politiqueurbaine.be of www.hacer-europe.org 



WERKGROEP 3
Bijdrage in plenaire vergadering 

Factoren die bijdragen tot participatie 
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Op politiek niveau

• De verantwoordelijken moeten luisteren naar de
personen die in armoede leven 

• De participatie moet financieel ondersteund
worden:

• Door voldoende frequente ontmoetingen
• Door technologische middelen (Internet…)
• De directe toegang tot Europese subsidies moet

voor kleine organisaties gemakkelijker worden
gemaakt en het aantal tussenschakels en admini-
stratieve instanties moet worden beperkt.

• Tussen het Europese niveau en kleine verenigin-
gen is het noodzakelijk dat informatie gemakke-
lijker doorstroomt en dat ze doorzichtig is.

• Er moet participatie gegarandeerd worden op
lange termijn om opvolging en continuïteit te
garanderen.

• Een permanent Europees Observatorium moet
worden opgericht. Dit observatorium moet
onderzoek en actie combineren en moet ook de
coördinatie van de acties kunnen verzekeren.

Op het vlak van personen en verenigingen

• Personen die in armoede leven moeten meer
betrokken worden bij het participatieproces. Dit
zou een oververtegenwoordiging van het aantal
sociale werkers vermijden.

• De participatie moet een budgettair luik omvat-
ten (participatief budget). Er bestaat al ervaring
rond en de resultaten zijn bevredigend.

• De organisaties moeten uitermate waakzaam zijn
voor boodschappen die ze de wereld insturen en
voor de manier waarop ze communiceren. Ze
moeten ook kunnen tussenkomen op het
geschikte moment, met andere woorden wan-
neer de middelen worden toegewezen.

• Er is samenwerking nodig tussen de organisaties,
de personen die in armoede leven, de ambtena-
ren, media, enz… 

• Er moeten goede voorbeelden van participatie
aan de verantwoordelijken kunnen worden
voorgelegd.

• Participatie vergt een eenvoudige taal.
• Het is noodzakelijk ontmoetingen als deze ver-

der te zetten. Dit maakt het mogelijk de voor-
uitgang te evalueren en een terugkoppeling te
maken.

“Deze ontmoeting mag niet alleen maar leiden tot
een mooi verslag.” SPANJE

“Papier is heel geduldig.” NEDERLAND

“Participatie is de basis van de democratie. Op welk
niveau? Op alle niveaus. Zonder participatie zal er
niets fundamenteel veranderen.” DUITSLAND

Voor de volgende Nationale Actieplannen Sociale Inclusie

a. De basisverenigingen moeten een correcte en
stabiele financiering ontvangen.

b. We stellen voor in Brussel een Europees
Observatorium te openen dat verschilt van een
onderzoekscentrum. Dit observatorium zou
belast zijn met de uitwisseling van informatie in
beide richtingen en met de evaluatie van het
NAP.

c. De toekomstige NAPs moeten conform zijn aan
de principes uit de Verklaring van de Rechten
van de Mens.

d. Alle personen die in armoede leven moeten
geleidelijk betrokken worden bij de beslissingen.
Dit vormt de basis van de democratie.

e. Participatie is een responsabiliseringsproces dat
gebaseerd is op communicatie met de politici en
met de media.

f. De overheveling van kennis moet betrekking
hebben op de “beste praktijken” en op de afge-
wezen praktijken.



Een vereniging oprichten
“Bij mijn aankomst in de stad heeft iemand mij naar
de vereniging gebracht. Ik werd er goed onthaald.”
BELGIË

“Ik ben in contact gekomen met de vereniging via
iemand die de krant van de daklozen verkocht.”
OOSTENRIJK

“Vóór ik failliet ging, had ik vooroordelen over men-
sen die ik alleen via de televisie kende.Vandaag de dag
is een mens een mens in mijn ogen; het is het socia-
le systeem dat hem in die situatie gebracht heeft; het
is de maatschappij die hem ook zijn kans heeft gege-
ven.” FRANKRIJK

Er bestaan meerdere wegen naar een groep of
een groepering, en de mond-aan -mond recla-
me blijkt zeker niet de minst doeltreffende
weg.

Op het platteland
“Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid heeft in de
landbouw structurele veranderingen teweeggebracht,
met een negatieve impact op de uitbaters van kleine
boerderijen. Het ziet er allemaal goed uit ( het zijn
mooie huizen), maar deze landbouwers leven soms
volkomen afgezonderd – zelfs de postbode komt niet
meer langs-, ze zijn volkomen gemarginaliseerd.
Bovendien verbergen deze personen hun armoede
omdat ze zich ervoor schamen. Ons graafschap heeft
het hoogste aantal zelfmoorden van het land.” IERLAND

• De impact van het Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid op armoede en sociale
exclusie moet worden bestudeerd.

• Mensen die in armoede leven in weinig
bevolkte streken, op het platteland hebben
technisch gezien geen of weinig mogelijk-

heden om zich te groeperen of zich te
organiseren.

• Schaamte over de situatie en/of over zich-
zelf is een belangrijke rem voor elke toena-
dering naar anderen en sluit mensen die in
armoede leven op in angst. De eerste stap
die men zet, is vaak: durven een deur ope-
nen, durven erover praten, iemand in ver-
trouwen nemen.

“Ik werk nu in de vereniging waar ik werd opgevan-
gen.” BELGIË

“In 1997, toen ik voor de tweede keer dakloos werd,
heb ik onderdak gevonden in een onthaalcentrum
waar het erbarmelijk was. Ik heb mezelf gezworen
dat als ik eruit geraakte, ik de anderen zou helpen.”
NEDERLAND

“Ik ben immigrant en ik heb integratiemoeilijkheden
gehad omwille van de taal en de cultuur. Ik wil voor-
al immigranten helpen om de cultuur te begrijpen en
zich goed te voelen in Finland.”

“Ik ben lang ziek geweest, werkloos, slecht gehuis-
vest. Op een gegeven ogenblik heb ik beslist om een
proactieve houding aan te nemen tegenover de moei-
lijkheden. Zo heb ik mij geëngageerd. Ik ben hier
omdat we zaken willen veranderen, omdat we noch
fatalistisch, noch idioot zijn.” VERENIGD

KONINKRIJK

De beweegredenen om zich te engageren zijn diep
verankerd in het verleden en de sectoren waarin men
zich engageert, hangen vaak af van wat men heeft
meegemaakt.
De bedoeling van het engagement is in de eerste
plaats vermijden dat men opnieuw negatieve ervarin-
gen meemaakt.

25

WERKGROEP 4
Overzicht van de discussies 

1. Een verbond aangaan 

Participatie door verantwoordelijkheidsgevoel op te wekken 

“Onze vereniging zet mensen aan om dynamischer
te zijn. Ik ben momenteel “geactiveerd” om ’s mor-
gens op te staan om stappen te ondernemen. Ons
contract met de vereniging is dat we er worden ont-
haald in ruil voor werk, elk volgens zijn eigen capa-
citeiten.” DENEMARKEN

“De personen aan wie onderdak wordt gegeven,
worden begeleid door maatschappelijke werkers die
hen aanzetten om de nodige stappen te ondernemen,
om voor zichzelf te zorgen… .” FRANKRIJK

“De mensen die in armoede leven, richten zich tot
de maatschappelijke werkers voor individuele steun.



Dus de maatschappelijke werkers zijn er om te luiste-
ren en om de zaken een beetje op orde te stellen
want een probleem heeft altijd te maken met vele
andere problemen.
Wanneer mensen die in armoede leven erin slagen
hun problemen uiteen te zetten, vinden ze de oplos-
singen zelf. De beroepskrachten zullen dan proberen
om verschillende oriëntaties, keuzes, informatie te
vinden die ermee verband houden en dan te bepalen
welke weg moet ingeslagen worden. Mensen die in
armoede leven zijn in staat om te kiezen.Wanneer de
keuze is gemaakt, moet men deze respecteren: de
maatschappelijke werkers zijn er om deze keuze te
begeleiden.” BELGIË

Om het verantwoordelijkheidsgevoel op te
wekken, hebben de deelnemers drie methodes
vermeld:
• een uitwisselingscontract dat voor gelijkheid

zorgt: onthaal en steun in ruil voor werk
• een herontdekking van zijn identiteit om

zichzelf te respecteren
• eerbied voor vrije keuze door de keuze van

de persoon te steunen

Een gemeenschappelijk project opbouwen:
“Mensen die in armoede leven, kiezen zelf de activi-
teiten van ontmoeting en vrije tijd via een maandelijks
“Parlement”, via stemming. Stappen naar de overheid
worden steeds ondernomen op basis van de ervaring
van de mensen en wat hen bezorgd maakt.” BELGIË

“Twee daklozen zijn van een seminarie teruggeko-
men met een project: een centrum voor daklozen
openen die overdag nergens terechtkunnen. We zijn
dan samengekomen en hebben de vraag gesteld: wie
gaat akkoord om het nodige te doen om een lokaal
te openen? Iedereen ging akkoord.” BELGIË

Het gemeenschappelijke project moet uitgaan
van de mensen die in armoede leven en die lid
zijn van de vereniging.

Vorming
a. Elkaar vormen
“Een dakloze luistert gemakkelijker naar iemand van
wie hij weet dat die persoon er begrip voor kan heb-
ben.” NEDERLAND

“Sommige mensen kunnen de inschrijvingsformulie-
ren voor de vormingen (alfabetisering) niet invullen.
Om dit te verhelpen hebben we een “klant” in loon-
dienst genomen om de anderen te steunen, om voor-
af vorming te organiseren.” IERLAND

“De vorming heeft elke donderdag plaats en duurt
ongeveer een half uur. De verkopers zijn niet ver-
plicht om ze te volgen. Het zijn eigenlijk de ervaren
verkopers die coachen.” OOSTENRIJK

De wederzijdse steun (zelfhulp) die hier wordt
geconcretiseerd door de vorming tussen gelij-
ken zorgt voor:
• de erkenning van de verworven competenties;
• het bewijs dat “men eruit kan geraken”.

b. Empowerment: persoonlijke motivatie, gemeenschap-
pelijk project en vorming.
“Catherine, was ernstig ziek en kreeg tijdens haar
behandeling onderdak. Eerst is haar dochter haar
komen helpen maar nadat één van haar benen werd
geamputeerd, kon haar dochter niet meer alle hulp
bieden die ze nodig had. Haar man is dus overgeko-
men maar hij kon slechts met toeristische visums van
3 maanden blijven. Op een dag heeft Catherine aan
X toevertrouwd dat haar man alcoholist was en haar
sloeg.Tussenbeide komen was een zware verantwoor-
delijkheid: ofwel wou Catherine bij haar man blijven
en hem helpen om eruit te geraken, wat veronder-
stelde dat het nodige moest worden gedaan om haar
man een verblijfsvergunning te bezorgen; ofwel hiel-
pen wij Catherine om van haar man weg te gaan.”
FRANKRIJK

“Sylvie heeft geen woning meer. Ze neemt contact
op met de bevoegde diensten en krijgt als antwoord
dat er geen plaats is. Ik ontmoet Sylvie en vraag aan
de diensten om een oplossing te vinden. Aangezien
ze mij bij de diensten kennen, hebben we voor één
week een onderdak gevonden.” FRANKRIJK

“We hebben vorming gevolgd: om te leren hoe we
bij een gevecht kunnen reageren, wat we moeten
doen wanneer iemand ziek is, om onze reacties te
kennen met mensen die dezelfde problemen hebben
als wij gehad, om een steun te zijn op basis van erva-
ring.” BELGIË

“Ik volg cursus met andere daklozen om te leren de
anderen te helpen op een professionelere manier. Dit
vraagt een grote inzet.” DENEMARKEN

“Veel mensen durven geen vorming in assertiviteit te
volgen maar al diegenen die het hebben gedaan,
waren er verheugd over: het helpt hen om hun doel
te bereiken.” NEDERLAND

“Het betreft een vorming om u meer op uw gemak
te voelen, om te durven het woord nemen. In mijn
vereniging wordt ieder om beurt gevraagd om de
vergadering voor te zitten of het verslag te schrijven.”
BELGIË

“Een vorming tot politieke actie is van essentieel
belang. Participeren is geen doel op zich, het moet
uitmonden op het nemen van een beslissing.”
VERENIGD KONINKRIJk

Spontane wederzijdse hulp kan soms spaak
lopen, bijvoorbeeld als men zijn eigen limieten
niet kent. Mensen die in armoede leven geven
toe dat hun ervaringen gestructureerd moeten
worden ondanks het feit dat ze min of meer
hetzelfde meemaken (of hebben meegemaakt)
als de mensen die ze steunen. De vorming
draagt dus ook bij tot hun “empowerment”.
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Om het proces op gang te laten komen, zijn
nog andere gunstige elementen nodig, zoals
onder andere:
• een luisterend oor en respect vanwege de

overheid;

• vertrouwen van de begeleiders, de maat-
schappelijke werkers, de directie;

• ruimte en momenten van ontmoeting;
• soms mediaondersteuning.
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3. Het netwerk

Stervormig netwerk 
“Wij vormen een vereniging die toegankelijk is voor
asielzoekers en vluchtelingen. Aangezien we geen
financiële middelen hebben, werken we samen met
andere verenigingen: bijvoorbeeld met “Lucia” voor
alleenstaande vrouwen die overmatige schulden heb-
ben;voor de huisvestingsproblemen nemen we contact
op met sociale huisvestingmaatschappijen; we hebben
ook contacten met de Dienst Vreemdelingenzaken om
te proberen de administratieve problemen op te lossen;
op het vlak van gezondheid werken we samen met
Artsen zonder Grenzen en het Rode Kruis. Onze ver-
eniging is lid van het Forum voor Armoedebestrijding
van onze regio.” BELGIË

In dit precieze geval, is men in een netwerk beginnen
te werken omdat er een gebrek was aan financiële
middelen. Het is belangrijk de creatieve kracht van
de vereniging te benadrukken. Zo slaagt men erin
een belangrijke lacune om te vormen tot een posi-
tieve werking.

Themanetwerk
“In 2002 werden de eerste “Nationale
Ontmoetingen van het Gebruikersrecht” georgani-

seerd. Ondanks het grote aantal deelnemers is er een
echte uitwisseling geweest.” FRANKRIJK

De themanetwerken kunnen zeer specifiek zijn (bv.
Netwerk van de Unies van sociale huurders) of zeer
ruim (bv. Netwerk van Vrouwen) en dus een zeer
verschillende omvang en impact hebben.

Geografisch netwerk
“In mijn stad is er een Relais Social9 (een Sociale
Schakel) waar iedereen één woensdag per maand
terecht kan. Daar hebben we de adjunct van de bur-
gemeester ontmoet die ons adressen heeft gegeven
van lokalen die we konden gaan bezoeken.” BELGIË

Vele netwerken zijn gecreëerd vertrekkende van een
buurt of een agglomeratie om alle aspecten van het
leven van mensen die in armoede leven in een
bepaalde omgeving aan te pakken. Sommige netwer-
ken kunnen meer dan één soort netwerk cumuleren.

Het meest concrete beeld van wat een netwerk is:
“het is zoals de pannen op een dak”.

4. Overheid en netwerken

“Sinds dit jaar moet iedere gemeente een
Gemeentelijk Gezondheidsplan opstellen. Zodra we
dit hebben vernomen, heeft ons netwerk voorstellen
gedaan op het vlak van preventie op school rond
zwaarlijvigheid, drugverslaving en ongewenste zwan-
gerschappen bij tieners.” NEDERLAND

“Het Algemeen Verslag over de Armoede werd opge-
steld op basis van dialogen tussen mensen die in
armoede leven en openbare instellingen. Het is een
interessant Verslag omdat er zowel getuigenissen als
aanbevelingen in staan. Een Interministeriële
Conferentie werd in het leven geroepen om deze
aanbevelingen in wetgeving om te zetten; deze
Conferentie heeft beslist om het Steunpunt voor
Armoedebestrijding te creëren waar de verenigingen
die partner zijn van het Algemeen Verslag elke maand
samenkomen. Het werkt goed.” BELGIË

De geciteerde voorbeelden hebben betrekking
op (of werden gestart op basis van) overheids-
initiatieven die met succes mensen die in

armoede leven, hun verenigingen en netwerken
hebben ontmoet.
De verenigingen, netwerken beschouwen deze
overheidsinitiatieven als kansen, opportunitei-
ten om hun doelstellingen te bereiken.

Uit deze twee voorbeelden blijkt het volgende:
dankzij hun analyse, hun werkmethodes en
hun ervaring hebben de verenigingen een part-
nerschap kunnen oprichten met een actieve
participatie van de betrokkenen en dit op basis
van een proces dat anders beperkt had kunnen
blijven tot het raadgevende domein .

Deze situaties benadrukken dat het mogelijk is
om een iniitatief dat oorspronkelijk enkel raad-
plegend was om te keren: het is niet meer de
overheid die de mensen in armoede “gebruikt”
maar het zijn deze mensen die de uitnodigin-
gen van de overheid “gebruiken” om hun doel-
stellingen te bereiken.

9 De Sociale schakel: zie nota van Workshop 3.



Dit aspect wordt benadrukt in een andere werkgroep wan-
neer mensen die in armoede leven verklaren: “ze hebben
ons nodig om hun beleid te laten slagen”.

Het samengaan van twee instrumenten gekop-
peld aan een gemeenschappelijke wil om de

beleidsdoelstellingen van verbetering te bereiken
– zowel bij de beslissers als bij de mensen die in
armoede leven – bieden een gunstig kader. Dit
participatieve kader, samen met andere elemen-
ten (zoals communicatie, tijd, respect...) helpen
om het beoogde doel te bereiken.
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Werkgroep 4
Bijdrage in de plenaire zitting
Samenstelling en werking van de
groep

De groep is gekenmerkt door een grote diversiteit
van achtergrond waarin de deelnemers gewoon zijn
te werken en te participeren maar er zijn ook talrijke
punten van overeenkomst. In de groep treffen we
mensen aan die momenteel in vorming zijn, mensen
die in een onthaalcentrum onderdak kregen, oud-
daklozen die in deze sector werkzaam zijn en ook

enkele maatschappelijke werkers die de armoede van
buitenaf kennen. Ondanks verschillende achtergrond
en een voorbereidingstijd die iedereen onvoldoende
vindt, doen alle deelnemers actief mee aan de discus-
sie en de groep slaagt erin een constructieve en
samenhangende dialoog op te bouwen. Ondanks de
tegenslagen die ze hebben meegemaakt, zijn de deel-
nemers niet verbitterd tegenover de maatschappij en
verwerpen ze haar niet. Integendeel, ze voelen een
heel sterke wil om zich erin te integreren.

De voornaamste besproken thema’s

In de groep waren er veel personen die door dak-
loosheid zijn getroffen, zowel nu als in het verleden.
Daardoor waren de discussies gericht op het pro-
bleem van thuisloosheid, onderdak en huisvesting. Er

werden ook andere thema’s besproken zoals onder
andere tewerkstelling, opleiding, maatschappelijke
integratie via werk en isolement.

De participatiemodellen die eruit voortvloeien

We hebben vier niveaus van participatie onderschei-
den waarbij elk niveau verwijst naar een verschillen-
de manier van participatie. Het betreft:
• de (inter)persoonlijke participatie (maatschappe-

lijk werk gedaan door ervaringsdeskundigen);
• de participatie binnen een organisatie (gedeelte-

lijk zelfbeheer van bijvoorbeeld een onthaalcen-
trum);

• de participatie tussen organisaties (netwerking),
• en de participatie op politiek niveau (participatie

aan beleidsbeslissingen).
Op eender welk niveau stoot de participatie op
dezelfde types obstakels. Uit de uitwisseling blijkt

duidelijk dat verscheidene voorwaarden moeten ver-
vuld worden voor een effectieve en doeltreffende
participatie:
• de armen moeten een luisterend oor vinden en

ernstig worden genomen;
• hun deskundigheid moet naar waarde geschat

worden;
• ze moeten de middelen krijgen om deel te

nemen, onder andere via vorming;
• de armen moeten op alle niveaus, zelfs het hoog-

ste niveau, worden betrokken;
• de gesprekspartners moeten ook een inspanning

doen in het kader van een veranderingsproces.

Conclusies

Iedereen beoogt zijn situatie te verbeteren  volgens
zijn eigen mogelijkheden en volgens de context
waarin hij leeft. Diegenen die al contacten hebben
met de overheid, geven hoop aan de anderen: ze zijn
wel degelijk het bewijs dat een participatieve dialoog
mogelijk is, dat het kan uitmonden in iets. Het feit
dat de participatie in bepaalde landen beter werkt dan
in andere, toont het belang aan om ervaringen en

(goede) praktijken uit te wisselen.

De Nationale Actieplannen met het oog op Inclusie
zouden een interessante mogelijkheid kunnen zijn
om de participatie van minder begunstigden van de
Europese Unie te veralgemenen bij het bepalen van
oplossingen die hen betreffen. De participatie moet
hierbij wel als een noodzakelijk principe gelden.



De media 

De media kunnen een belangrijke partner zijn om
bepaalde zaken bekend te maken , omdat de media
druk uitoefenen op de politieke overheid en de publie-
ke opinie bereiken. Zo heeft een televisie-uitzending
niet alleen gezorgd voor een positief politiek contact
maar ook om een vereniging van daklozen naar waar-
de te schatten. Een reclamespot heeft een NGO in
recuperatie en verkoop van tweedehands voorwerpen
afzetmogelijkheden geboden.

De deelnemers leggen echter de nadruk op de dubbel-
zinnige rol van de media: deze zijn alleen geïnteres-
seerd in thema’s die publiek trekken en daarom zoeken
ze naar het sensationele in een situatie.

“De media kunnen helpen om een enkel geval op te
lossen maar niet een hele situatie. Als er een sterke
mediastructuur bestond die de mensen steunt, dan
zouden we impact hebben.” PORTUGAL

Bovendien worden de media beschouwd als
manipulatoren. Daarom moeten de mensen
die in armoede leven:
• een zeer gestructureerde communicatie

voorbereiden;
• een zeker “aantal” of in elk geval een

groep vertegenwoordigen;
• werken aan hun imago.
De mensen die in armoede leven herkennen
zich immers niet in de “folkloristische” voor-
stellingen die van hen worden gegeven: clo-
chards, nachtverblijven, maaltijdverdeling.

De wet

Economische ontwikkelingsprojecten van een stad of een
regio kunnen worden gebruikt als plaats waar men de ver-
worvenheden en de ervaringen van de inwoners van het
betrokken grondgebied kan laten gelden.
Bestaande wetten die bepaalde discriminaties (handicap, ras)
verbieden zijn eveneens steunpunten.
Dit veronderstelt:
- geïnformeerd te worden over deze economische ont-

wikkelingsprojecten;
- vertegenwoordigers (of bondgenoten) te hebben op

de plaatsen waar de discussie plaatsvindt.

Kerken, liefdadigheidswerken
In Finland, hebben de kerken een zeer vooruitstreven-
de houding van steun aan mensen die in armoede
leven. In de andere landen kunnen de grote caritatieve

instellingen die aan de kerken zijn verbonden een hin-
dernis betekenen voor de directe toegang van de men-
sen die in armoede leven tot de overheid.

De maatschappelijke werkers

Deze potentiële bondgenoten hebben een dubbelzinni-
ge rol. Ze worden gedefinieerd als “onvermijdelijk” en
de mensen die in armoede leven vragen hen om zich te
vormen op het vlak van het collectieve werk, wat niet
overal in Europa het geval is.
“Een groep vormen, is de enige manier om niet meer
gewoon een gebruiker te zijn, maar een vertegen-
woordiger van belangen. Hiervoor hangt, volgens
mijn ervaring, veel af van de rol van de maatschappe-
lijke werkers. Waarom? Omdat ze hun eigen belang
hebben en soms betekent dit dat zij een individuele
aanpak bevorderen en de mensen opsluiten in een
klantsituatie. Omdat het voor hen gemakkelijker is,
omdat ze niet de deskundigheid hebben om in groep
te werken, om samen te werken. Men moet dus de
vaardigheden van de maatschappelijke werkers verbe-
teren om collectief te werken. Eens ze de nodige
vaardigheden hebben, zullen ze geen angst meer heb-
ben.” FRANKRIJK

Bij gebrek aan een opleiding voor collectief,
participatief werk blijft de maatschappelijke
werker een individuele methode gebruiken die
in de klassieke opleiding tot deze beroepen
werd aangeleerd.
Deze methodologie:
• stelt de maatschappelijk werker enerzijds

gerust: hij bevindt zich op bekend terrein,
hij houdt zijn aantal gebruikers en dus zijn
legitimiteit;

• stelt hem anderzijds op zijn ongemak: de
gebruikers antwoorden niet zoals de maat-
schappelijk werkers het zouden willen en de
maatschappelijke werkers hebben minder
vat op hun “klanten”.

De mensen die in armoede leven vinden dat de
maatschappelijke werkers afhangen van hun
financieringsbronnen, ze zijn steeds verplicht
om zich te rechtvaardigen om hun financie-
ringsbronnen te behouden. Deze verplichting
kan tegen de belangen ingaan van mensen die
in armoede leven.

Ten slotte lijken de maatschappelijke werkers jaloers
op de erkenning en het statuut van mensen die in
armoede leven. Zij hebben immers door hun erva-
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WERKGROEP 5
Overzicht van de discussie

1. Zoeken naar mogelijke bondgenoten



ring bijzondere capaciteiten en kennis verworven op
het vlak van de strijd tegen sociale exclusie.
De beste maatschappelijke werker zou diegene
zijn die:
• de ervaring begrijpt van diegenen die

armoede en sociale exclusie meemaken;
• die een opleiding en een titel heeft verwor-

ven;
• die in nauwe samenwerking en op gelijke

voet werkt met mensen in armoede die
door hun ervaring deskundigheid hebben
verworven.

Het universitair onderzoek
Sommige deelnemers hebben meegewerkt aan een par-
ticipatief, universitair onderzoek samen met vorsers,
politieke overheden en mensen die in armoede leven.
Laatstgenoemden hebben ingezien dat het voorwerp
van het onderzoek vooral tot bedoeling had om de poli-

tieke en fiscale impact van sociale maatregelen te tes-
ten, eerder dan te luisteren en de ervaring van de socia-
le uitsluiting te delen.

Als de onderzoekswereld een bondgenoot wil zijn van
mensen die in armoede leven dan moet ze deze men-
sen eerbiedigen, want ze moetende referentie zijn in de
loop van hun gemeenschappelijk werk. 10

Andere potentiële bondgenoten
Vakbonden kunnen een steun zijn maar men moet
goed voor ogen houden dat ze vooral de vertegenwoor-
digers zijn van mensen die een baan hebben.

De specialisten: wanneer groepen van mensen die in
armoede leven, worden ondervraagd over de politieke
maatregelen, zullen ze kunnen antwoorden – als men
hen voldoende tijd geeft - met de hulp van specialisten
(bijvoorbeeld juristen).
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2. Vrijwilligerswerk en tewerkstelling

“Iemand die een bezigheid heeft, kan evolueren.”
ITALIË

“Waar vindt men vrijwilligerswerk: in de arme ver-
enigingen want in de rijkere verenigingen is er vanaf
de aanvaarding van hun project een baan met een
loon.” BELGIË

“Wie zijn de vrijwilligers? De mensen die de midde-
len hebben, niet de armen.” BELGIË

“Dankzij het vrijwilligerswerk heb ik mij opnieuw in
handen kunnen nemen en werk vinden. Het is een
uitstekende manier om opnieuw van mezelf te hou-
den. De sociale betrekkingen en de sociale netwerken
zijn ook middelen om de armoede te bestrijden.”
VERENIGD KONINKRIJK

Vrijwilligerswerk heeft gevarieerde aspecten.
Het is geen wondermiddel. Maar de mensen
die in armoede leven, kunnen het gebruiken als
middel van sociale integratie en empower-
ment.

De tewerkstelling

“Ik doe zwartwerk. Het zou goed zijn om een vast
inkomen te hebben. Om een kamer te huren moet je
regelmatig geld binnenkrijgen om de huur te betalen.”

“Ik werk in een centrum voor politieke asielzoekers.
Ze zijn vaak getraumatiseerd. Ze zullen anderhalf jaar
moeten wachten vooraleer ze weten of hun dossier is
aanvaard.Wat doen ze anderhalf jaar lang? Sommige
vinden een uitweg: het zwartwerk. Andere leven de
wet na die hen verbiedt tijdens de wachttijd te wer-

ken, ook al vinden ze werk. De meesten belandden
uiteindelijk in een psychiatrische instelling.”
VERENIGD KONINKRIJK

“In de Europese Unie, spreekt men te veel over werk
tegen loon: de robotten nemen meer en meer banen
van ons af.” FINLAND

Mensen die in armoede leven hebben de capacitei-
ten, de deskundigheid, de wil om eruit te geraken.
Maar omwille van de wet hebben ze vaak niet de
mogelijkheid om al hun potentieel te benutten.

Na een hele weg te hebben afgelegd, hebben sommi-
ge mensen die in armoede leven deskundigheid ver-
worven op het vlak van de strijd tegen sociale uit-
sluiting. De gegeven voorbeelden tonen dat deze des-
kundigheid niet wordt erkend of dat de gediplo-
meerde maatschappelijke werkers dit tegenhouden.

“Mensen die in armoede leven die kennis hebben
kunnen verwerven, zijn teleurgesteld omdat hun des-
kundigheid niet wordt erkend, en dat ze niet mogen
behoren tot één bepaalde categorie: de gediplomeer-
den. Sommige maatschappelijke werkers hebben
soms niet zoveel deskundigheid als wij. Ik kan niet
aanvaarden dat wanneer ik een initiatief voorstel, ik
moet worden begeleid door een maatschappelijke
werker.” DUITSLAND

De capaciteiten en de ervaring moeten geleidelijk-
aan een gelijkwaardige erkenning krijgen als deze van
de gediplomeerden.

Onder de migranten of de kinderen van migranten
zijn er ook gekwalificeerde personen. Maar in hun

10 Zie in het VOORBEREIDEND VERSLAG – Bijlage 1-, II.2 ‘Wat de mensen die in armoede leven helpt, II.2.2. tot alinea 6.



geval is het diploma, omwille van de wetgeving, geen
gunstige factor om tot een baan toegang te krijgen.

“De diploma’s van de Afrikanen die met Europese
docenten hebben gestudeerd, worden niet erkend.
De gemiddelde leeftijd van de Europese werknemer
stijgt. Dat men de gekwalificeerde kinderen van
migranten een baan geeft in de plaats van ze te laten
afhangen van de sociale hulp! Binnen 15 jaar zullen
ze toch bankbediende zijn: waarom dus niet vanaf
nu?” BELGIË

Een protectionistische houding en het racisme
(onder andere) zijn een gevolg van vooroordelen die
blijven overheersen en die de toegang naar werk
afsluiten voor hele bevolkingscategorieën.

Participatie
Het woord ‘participatie’ kan verwijzen naar een brede
variëteit van processen: van raadpleging tot daadwerke-
lijke participatie. Maar het kan ook louter om de vorm
gaan en eerder met manipulatie te maken hebben...

“Men neemt een kopje koffie, er is een informeel
gesprek en er komt geen vervolg.”

“Het is telkens een grote strijd om een kleine stap
vooruit te zetten.”

Uit deze werkgroep is het beeld van de participatie als
trap gekomen.

De eerste trede kan de trede zijn van de kelder naar
het gelijkvloers. Hierbij is de eerste moeilijkheid van
mensen die in armoede leven hun rechten kunnen
afdwingen. Ze zijn in de kelder, in een situatie van
overleven. Ze zullen enkel uit deze onmenselijke situ-
atie van afwezigheid van rechten kunnen komen als
zij de toegang tot die rechten kunnen afdwingen.
Daarvoor is het nodig om gemakkelijk te kunnen
beschikken over informatie,door een minimum aan
inkomen zodat zij niet elke dag volledig moeten beste-
den aan het oplossen van onmiddellijke problemen
(eten, slapen, onderdak, huur betalen, medische zor-
gen, de kinderen bij zich houden en hun onderwijs
waarborgen, ...)

Om deze eerste trede te betreden, kunnen enorme
inspanningen nodig zijn. Door te zorgen voor een

bewustwording kan de nodige motivatie ontstaan
ofwel om zich in groep te organiseren, ofwel om aan
te sluiten bij een bestaande groep. Het gemeenschap-
pelijk doel bestaat er in om tot verandering en ver-
betering van de gekende levensomstandigheden te
komen (het beleefde niet opnieuw beleven). Dit leidt
tot de 1ste trede van de trap.

De vragen die in dit stadium opduiken zijn de vol-
gende:
- hoe kan men de nodige kennis verwerven?
- hoe kan men personen of groepen vinden die een

“bron” kunnen zijn, m.a.w. die de nodige kennis
kunnen aanreiken?

- hoe kan men partners en financiële steun vinden?
- of informatie verkrijgen?
- hoe kan men het recht verkrijgen om zijn stem te

laten horen?

Van het gelijkvloers naar de hogere verdiepingen gaan,
veronderstelt:
• gedecentraliseerde contacten met de mensen die in

armoede leven en die in een vereniging zitten;
• de organisatie van regionale vergaderingen met de

steun van bestaande verenigingen;
• contacten met de politieke overheid;
• betrokken worden  in representatieve raden op ver-

schillende niveaus;
• betrokken worden in nationale vergaderingen waar

een invloedrijke Minister aanwezig kan zijn;
• de ontwikkeling van een wettelijke basis voor het

participatieproces.

Tijdens de werkgroep werd ook toegegeven dat de par-
ticipatie zelden een zo duidelijke positieve evolutie
kent, zelfs in het beste scenario. Vaak zijn het twee
stappen vooruit en één stap achteruit.

Het onderstaande diagram illustreert dit beeld van de
participatie

Om duurzaam en reëel te zijn, moet de parti-
cipatie gestructureerd zijn in een formeel
kader, met communicatie die in twee richtin-
gen gaat en met adequaat taalgebruik, met
voldoende tijd en ruimte voor ontmoetingen.
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Als de politieke beleidsverantoordelijken de partici-
patie willen van mensen die in armoede leven, dan is
deze enkel mogelijk en doeltreffend wanneer de
fundamentele levensbehoeften zijn vervuld.
Hoe kan men vragen aan iemand die honger heeft of
die ziek is of die op straat leeft om te participeren?

Participeren veronderstelt:
• Zich eerst in kleine hechte verenigingen

organiseren met duidelijke doelstellingen en
perspectieven.

• De middelen vinden voor een goede voorberei-
ding: partners, een netwerk uitbouwen op het
vlak van kennis (als erkenning van wat we al
weten), op het vlak van personen of brongroe-
pen, en ten slotte beschikken over financiële
steun die gemakkelijk toegankelijk is voor klei-
ne structuren.

• Het systeem kennen, m.a.w. het politieke en
institutionele milieu begrijpen die de onont-

beerlijke referentiepunten zijn voor de ontwik-
keling van de participatie.

• De participatie formaliseren (in wetten,
decreten, ontmoetingsplaatsen), zodat daarnaar
ook kan verwezen worden.

Al deze kennis kan aanleiding geven tot het informe-
ren van mensen die in armoede leven. Daarbij zijn de
media een belangrijk communicatiemiddel. Mensen
in armoede moeten zelf kunnen bepalen welk beeld
van hen gegeven wordt.

De participatie is een lang proces dat stap voor
stap wordt opgebouwd.
Maar aan de voet van de muur is de vrees wel dege-
lijk aanwezig.
Hoe kan men “over de muur klimmen”?  
Namelijk door te verwezenlijken wat hier wordt
voorgesteld.
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WERKGROEP 5
Bijdrage in de plenaire zitting

1 Participatie

2. Nationale actieplannen – Sociale inclusie

Wij kenden deze Plannen niet voldoende; om ze
gemakkelijker te verwezenlijken, stellen we 7 princi-
pes voor:

Toegang
Voor de landen van de Europese Unie – en deze die
erbij zullen komen - is het wenselijk dat deze plan-
nen toepasbaar zouden zijn op nationaal, regionaal en
lokaal vlak.

Communicatie
De plannen moeten de absolute plicht inhouden van
verspreiding en informatie vanwege elke Lidstaat bij
de betrokken actoren van de maatschappij.

Preventie
Doorheen alle terreinen heen moet men meer pre-
ventie ontwikkelen eerder dan oplossingen voor te
stellen om de problemen te verhelpen.

Uitvoering
Men moet meer middelen krijgen om de NAP’s uit
te voeren.

Harmonisering
De nadruk leggen op de wil om tot meer gelijkvor-
migheid van het sociaal beleid te komen.

Evaluatie
Een preciezere evaluatie van de NAP’s is noodzake-
lijk, met duidelijke indicatoren die verwijzen naar de
vorige NAP’s en met precieze actiecriteria om ver-
snippering te vermijden.

Geschiktheid
Afhankelijk van de Lidstaten is er een diversiteit van
toegang tot de tewerkstelling.Waar de toegang zwak
is moet men de sociale en solidaire economie ver-
sterken.
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1. Elementen die gunstig zijn voor
het participatief proces
1.1. Groepen en verenigingen

a) Bestaan als groep

• De allereerste voorwaarde om een groep te vor-
men is gemakkelijk en vrij kunnen samenko-
men.

• De groep moet bestaan, d.w.z. dat de leden
bepaalde referenties en/of waarden gemeen-
schappelijk moeten hebben om een “wij”-
gevoel  te vormen.

• De mensen die in armoede leven en die deelne-
men aan de groep of erbij horen moeten vol-
doende lang blijven en de mogelijkheid krijgen
om te “groeien” (positief evolueren).

• De wijziging van leden van de groep mag een
bepaald percentage niet overschrijden in een
welbepaalde tijdsperiode, anders wordt het
voortbestaan van de groep in gevaar gebracht.

• De gemeenschappelijke referenties en waarden
leiden er toe dat men het gevoel heeft te beho-
ren tot de groep, dat men zich bewust is van het
feit dat de groep gevormd wordt, dat men lid is
van de groep en dat men deel uitmaakt van dit
alles.

• De groep moet zichtbaar zijn, herkenbaar van
buitenaf als een specifieke entiteit.

b) De groep en de leden van de groep hechter maken

• De groep moet (tenminste) een gemeenschappe-
lijk project uitbouwen, een manier van zijn en
samen ageren, door zich te baseren op waarden en
referenties die door de leden gedeeld worden.

• De groep moet kunnen rekenen op de persoon-
lijke motivatie van de leden, bijvoorbeeld de wil
om bepaalde situaties niet te herhalen, of het pro-
ces waaronder men heeft geleden stop te zetten .
De persoonlijke motivatie zal de gemeenschappe-
lijke waarden van de groep nog versterken.

• Binnenin de groep zal de nadruk gelegd worden

op het herwinnen van het zelfvertrouwen en het
vertrouwen in anderen.

• De groep moet de interne cohesie bevorderen,
door bijvoorbeeld eigen regels op te stellen en
door werkmethoden uit te stippelen die door
iedereen kunnen worden aanvaard. De verschillen
en conflicten, die zich in elke vereniging voor-
doen, zullen openlijk erkend en besproken moe-
ten worden, totdat ze volledig opgelost zijn door
daarvoor de nodige tijd te nemen en de nodige
vaardigheden te gebruiken.

• Een belangrijke stap, die tevens moet worden
gepromoot, is de overgang van het statuut van
klant of gebruiker naar het statuut van lid en
nadien naar het statuut van vertegenwoordiger
van de groep.

• In de groep moet het respect van elke persoon en
het ritme van deze persoon gewaarborgd blijven.

• De groep zal zich bezig houden met het opbou-
wen en verbeteren van de interne solidariteit en
dit over de bestaande verschillen tussen de leden
heen, waarbij de specifieke kenmerken van ieder-
een worden gerespecteerd.

• De groep zal ook de externe solidariteit opbou-
wen en versterken, m.a.w het imago dat de groep
heeft bij andere groepen en bij de bevolking over
het algemeen. Daarom zal de groep (meer dan
waarschijnlijk) nadenken over hoe men van een
negatief imago kan evolueren naar een positief
imago: dit betekent de manier waarop de groep
overkomt bij externen, ombuigen. Anderzijds zal
er speciale aandacht worden geschonken aan de
erkenning van de verschillen en de ernst van de
armoede: deze realiteit mag niet uit het oog ver-
loren worden. Ze zal diepgaand worden bestu-
deerd via de facetten van het proces van sociale
uitsluiting, dat mensen treft in verschillende vor-
men, aspecten en sectoren in hun leven.

c) Wat is er nodig om het participatief proces op te
starten ?

• De capaciteiten van de leden van de groep wor-
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III – Om het debat over participatie vooruit te helpen
Participatie – De bijdragen van de werkgroepen

Wat hieronder volgt komt uitsluitend voort uit uitwisselingen die hebben plaatsgehad tijdens de 2de Ontmoeting
in 5 werkgroepen. De synthese geeft de belangrijkste ideeën en de gemeenschappelijke boodschappen weer uit
de werkgroepen.

De deelnemers hebben gunstige en ongunstige elementen ontdekt voor de participatie. Het gaat om elementen
die voorkomen in de drie “werelden”: 1) groepen en verenigingen, 2) overheden en politieke beleidsverant-
woordelijken, 3) de maatschappij en de potentiële contacten die ze biedt. Deze factoren stellen ons in staat om
resultaten te boeken.



den bevorderd, verbeterd; bepaalde plaatsen en
specifieke perioden worden gebruikt om hen het
woord te laten nemen, om de vergaderingen te
animeren en om verslag te nemen.

• De leden van de groep creëren en ontwikkelen
middelen om een gevoel van individuele en col-
lectieve fierheid te bekomen.

• Er worden methodes gezocht om de vastberaden-
heid en de volharding van de leden van de groep
te ondersteunen, want de participatieve processen
zijn lang en de mensen kennen perioden van ont-
goocheling omdat ze soms sneller resultaten ver-
wachtten.

• De leden van de groep nemen langzamerhand
individuele of collectieve verantwoordelijkheden
op, bijvoorbeeld door het vastleggen van agenda’s
van vergaderingen, door het verzekeren van de
praktische voorbereiding en de follow-up, door
deel te nemen aan het beheer van het budget en
aan de keuze van de beschikbare middelen, enz.

• De kennis van de leden, hun competenties en
bekwaamheden worden naar waarde geschat en in
de mate van het mogelijke beloond met een ver-
betering van hun statuut.

• De groep stelt een duidelijke en stevige organisa-
tie en structuur op.

• De doelstellingen worden duidelijk gedefinieerd.
• Noodzakelijke opleidingen worden georganiseerd

of toegankelijk gemaakt, in alle domeinen: alfabe-
tisering, zelfvertrouwen, het woord nemen, ver-
slag nemen, kennis van de instellingen en politie-
ke werkingen, kennis van de sociale en politieke
acties, methodes en technieken.

• De groepen zullen ofwel netwerken opzetten
ofwel aansluiten bij bestaande netwerken.

• De sociale werkers die gemeenschapsopbouw,
groepswerk en participatiemethoden niet beheer-
sen, zullen daarvoor een opleiding volgen.

d) Strategieën met het oog op participatie en op het
participatief proces

• De politieke, sociale en economische belemme-
ringen – m.a.w de omgeving waarin de groep
zich zal bevinden wanneer het een participatief
proces aanvat – moeten worden bestudeerd en
geanalyseerd waardoor mogelijkheden kunnen
worden ontdekt. M.a.w de leemten die door
structuren kunnen worden opgevuld  zoals bij-
voorbeeld wanneer er sociale beleid gevoerd
wordt zonder overleg, zonder participatief proces.
Dit kan kritisch bestudeerd worden waarbij men
kan kijken wat er had kunnen bereikt worden
indien er participatie was geweest.

• De mensen die in armoede leven moeten oplet-
ten dat ze realistisch blijven in hun eisen, zowel
voor wat betreft de voorstellen die worden
besproken met beleidsverantwoordelijken, als
voor wat betreft de termijnen binnen dewelke zij

resultaten wensen te boeken.
• Het participatief proces moet alle sociale, politie-

ke en administratieve actoren omvatten. Mensen
die in armoede leven zullen nagaan op welke
manier deze actoren kunnen gebruikt worden en
elkaar eventueel kunnen aanvullen : zo kunnen
bijvoorbeeld de ambtenaren objectieve medestan-
ders worden omdat ook zij rechtstreekse gevolgen
van politieke wijzigingen kunnen kennen.

• Een gunstige methode is eerst na te denken over de
bestaande gelijkenissen tussen de mensen die uitge-
sloten zijn en zij die dat niet zijn.Een gelijkenis kan
bijvoorbeeld zijn dat (bijna) iedereen kinderen
heeft en dat men voor hen een mooie toekomst
wenst. Dergelijke methode is positiever dan het
zich vastpinnen op verschillen en tegenstellingen.

• De interventies moeten goed voorbereid zijn. De
voorbereiding maakt het o.a. mogelijk om na te
kijken of de betrokken doelgroep wel degelijk
overeenstemt met de beoogde doelstellingen.

• In de groep moeten mensen die in armoede leven
eisen om van bij het begin van  het participatief
proces betrokken te worden, m.a.w om deel te
nemen vanaf het voorstellen van ideeën tot aan de
evaluatie. Volgens deze logica moet de dialoog,
gebruikt tijdens de ontmoetingen met de overhe-
den, er een zijn die opgesteld en goedgekeurd is
door de groep.

• De dialoog moet progressief gevoerd worden met
respect voor de tijd die de groep nodig heeft om
te bestuderen wat er is gezegd/beslist tijdens elke
vergadering.

• De groep moet creatief zijn en een beroep doen
op innoverende en ongewone middelen (bijvoor-
beeld een sit-in); er moeten zelfs gedurfde midde-
len gebruikt worden zoals het zichzelf uitnodigen
op bepaalde gebeurtenissen, of het rechtstreeks
interpelleren van beleidsverantwoordelijken,… in
de veronderstelling dat deze middelen werden
geanalyseerd en men vindt dat ze aangepast zijn
aan de situatie. Op dezelfde manier zal de groep
ook “trucs” gebruiken, dit zijn tactieken zoals bij-
voorbeeld een akkoord aangaan met de politieke
oppositie over precieze objectieven of parlemen-
taire vragen stellen aan de meerderheidspartijen

• Bij projecten die in partnership met (administra-
tieve en/of politieke) overheid wordt gerealiseerd
moet de groep ervoor zorgen dat zij betrokken
worden bij de ontwikkeling, het beheer en de
controle van het budget.

• De communicatie en de informatiestroom tussen
de groep en de overheid moet in twee richtingen
gewaarborgd zijn. Deze moet vlot gebeuren en in
een duidelijke en eenvoudige taal. De speci-
fieke termen moeten worden vertaald opdat zij
door de mensen die in armoede leven kunnen
begrepen worden.

• Elke kans om met de beleidsverantoordelijken in
dialoog te treden, moet aangegrepen worden.
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1.2. De overheid en politieke beleidsverantwoordelijken

• De openheid, de reële luisterbereidheid, het
respect voor mensen die in armoede leven en
voor hun ritme, zijn elementen die aan de basis
liggen van elk participatief proces.

• Ook de politieke wil om de sociale maatregelen
en hun impact op het dagelijkse leven van men-
sen in armoede, te verbeteren, zal de dialoog
bevorderen.

• Deze elementen moeten worden verbonden met
de wil om te begrijpen (in de etymologische
betekenis van het woord “comprendere”: tot zich
nemen) en te leren vertrekken van getuigenissen
en ervaringen waarmee ze geconfronteerd wor-
den.

• De overheid moet de competenties en de des-
kundigheid van mensen die in armoede leven
erkennen voor materies die ze zelf hebben
beleefd/ondergaan

• Dialoog en uitwisseling zijn middelen tegen dis-
criminatie: ze zullen zich baseren op een weder-
zijds engagement op lange termijn dat is opge-
bouwd dankzij vertrouwensbanden die een
wederzijds vertrouwen hebben gecreëerd.

• Het taalgebruik moet eenvoudig en toegankelijk
zijn. De technische termen moeten duidelijk
gemaakt worden zodat iedereen precies begrijpt
waarover het gaat.

• De communicatie in de twee richtingen moet
gewaarborgd worden tijdens het hele proces en
moet doorzichtigheid bieden, waardoor de uit-
wisselingen vlot kunnen gebeuren en waardoor
interacties kunnen gegarandeerd worden.

1.3. De maatschappij en de potentiële partners in die
maatschappij

• De media moeten benaderd worden. Om een
objectieve alliantie op te richten, moet men zich
prioritair richten tot kranten, tijdschriften, televi-
sie- en radio-uitzendingen die ernstig werk leve-
ren en die een imago hebben dat door mensen in
armoede wordt goedgekeurd. Dit partnerschap
betekent voor de groepen een heel ernstige en
precieze voorbereiding en leidt tot duidelijke
boodschappen. In het kader van deze alliantie
moeten groepen of netwerken erover waken dat
zij van bij het begin tot het einde van het artikel
of reportage, de zaken kunnen opvolgen en in
handen hebben.

• Men zal zich echter ook moeten richten tot
media die een beroep doen op stereotiepen, die
op zoek zijn, naar het “folklore” aspect van men-
sen die in armoede leven om het imago dat zij
tonen, te wijzigen.

• Ook de vakbonden moeten benaderd worden. De
eerste stap zal bestaan uit een analyse samen met
die vakbonden, van de waarde “werkgelegenheid”

(betaald en erkend werk). Men moet het hebben
over de structurele veranderingen die in dat
domein zijn opgetreden en over de openheid die
zij aan de dag leggen bij deze analyse. Zijn zij bij-
voorbeeld bereid om bepaalde kennis en ervaring
gekoppeld aan innoverende trainingen gelijk te
stellen met diploma’s die op traditionele manieren
werden verworven?

• Om sommige voorstellen te kunnen bestuderen
zijn de groepen op zoek naar specialisten.
Bijvoorbeeld juristen als het projecten betreft
waarbij ingewikkelde wetten moeten worden
bestudeerd, of urbanisten of architecten voor ste-
delijke of plattelandsplanning, renovatie of sociale
woningen.…

• Groepen van mensen die in armoede leven zoe-
ken ook naar potentiële allianties met privé-groe-
pen: zowel kerken en caritatieve instellingen, als
ondernemingen en universiteiten.

• Inderdaad, indien liefdadigheid niet volstaat om
de problemen van de sociale uitsluiting op te los-
sen, moet men het wel appreciëren voor wat het
is: een levensbelangrijke ondersteuning.

• Daarbij is het dikwijls een ontmoetingsplek waar
andere meer aangepaste acties kunnen groeien.

• Universitaire onderzoekers die in hun werk
respect hebben voor de mensen in armoede kun-
nen, in het kader van bepaalde doelen, eveneens
belangrijke partners zijn; hun studies zullen de
politieke beleidsverantwoordelijken (die veelal de
opdrachtgevers zijn), de wereld van de sociale
werkers en de publieke opinie via de media,
gevoelig beïnvloeden.

• De verenigingen van mensen die in armoede
leven, moeten op zoek gaan naar partners zowel
binnen de netwerken waarvan ze lid zijn als door
het contacteren van andere groepen/netwerken
die hen de kennis en de competenties kunnen
leveren die ze nodig hebben.

• De bestaande wetten kunnen ook helpen. De ver-
enigingen moeten gebruik maken van de anti-
discriminatie-wetten en de wetten die de basis-
rechten regelen,…. Ook de referentieteksten, die
kunnen rekenen op een unanieme erkenning,
kunnen worden gebruikt, zoals de Verklaring van
de Rechten van de Mens, de Europese
Verdragen,….

• Het aantal mensen dat in armoede leeft kan die-
nen als een basiselement, in de mate dat zij geor-
ganiseerd en gestructureerd zijn en een erkende
groep vertegenwoordigen.

• De beschikbaarheid van aangepaste en perfor-
mante middelen voor infrastructuur, technologie,
menselijke competenties en financiële middelen is
uitermate belangrijk.

• De mensen die in armoede leven kunnen een
beroep doen op de sociale werkers die zijn opge-
leid in groepswerk of in samenwerkingsmetho-
dieken.
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2.1. Bij groepen en verenigingen

• Schaamte : mensen in armoede zijn vaak
beschaamd over zichzelf en/of hun situatie.
Hierdoor is het moeilijk om contact te leggen
met anderen, om aan te sluiten bij een groep.

• Geen of gebrekkige praktijkvoorbeelden : als
mensen die in armoede leven in groep samenko-
men, ondervinden ze vaak moeilijkheden bij het
organiseren van de concrete werking (gebrek aan
waarden, referenties, doelstellingen en gemeen-
schappelijke methodes).

• De wisselende samenstelling van de groepen :
groepen van mensen die in armoede leven wisse-
len voortdurend (begeleiders veranderen, mensen
verhuizen,…). Hierdoor moet men vaak herha-
len, opnieuw beginnen. Het is moeilijk om tot
een samenhang in het participatieproces te
komen.

• Isolement en verspreid wonen : mensen in
armoede leven vaak geïsoleerd en/of ver van
elkaar (op het platteland, rond steden) .

• Groepen waar ‘overleven’ centraal staat : Het is
moeilijk om rond participatie te werken als bin-
nen de groep veel tijd, energie en aandacht
besteed moet worden aan het oplossen van drin-
gende problemen  die de mensen persoonlijk
ervaren (wat eerst moet gebeuren alvorens samen
te kunnen werken rond participatie). Het is dan
ook moeilijk om  samen te werken met andere
gelijkaardige groepen.

• Kleine groepen : De kleine groepen van mensen
die in armoede leven hebben het vaak moeilijk
om de nodige informatie te krijgen en om erkend
te worden. Als ze opgenomen worden in een
grotere groep is het vaak moeilijk om daarin hun
eigen plaats te vinden.

2.2.Bij overheden en politieke beleidsverantwoordelijken

De beleidsverantwoordelijken zullen niet in staat zijn
om een participatieproces op te zetten:
• indien zij zich uitsluitend onderwerpen aan de

wetten van de vrije markt en de productiviteit,
m.a.w als zij buitenmatig belang hechten aan eco-
nomische doelstellingen

• indien zij vrezen voor een negatief verkiezingsre-
sultaat dat het gevolg kan zijn van maatregelen die
de sociale kloof dichten

• indien zij zo ver gaan dat ze de armoede ontken-
nen

• indien zij discriminerende houdingen en/of
maatregelen goedkeuren

• indien zijn maatregelen en projecten op korte
termijn ondersteunen

• indien zij de doorzichtigheid in de openbare
publieke structuren en werking niet aanmoedigen

• indien zij de bestaande verbanden tussen de ver-
schillende politieke domeinen en hun negatieve
invloed op mensen die in armoede leven, negeren

• indien zij menen dat met het verlenen van de toe-
gang tot werkgelegenheid en/of huisvesting als
doel op zich (alle) problemen van mensen die in
armoede leven zijn opgelost

• indien zij inzake werkgelegenheid de doorsnee
maatregelen en categorieën op korte termijn de
voorkeur geven

In deze gevallen kunnen zij geen bekwame partners
zijn bij de ontwikkeling  van het participatief proces.

2.3. Bij de maatschappij en de andere actoren

De maatschappij is niet in staat om een positieve ver-
andering teweeg te brengen in het dagelijkse leven
van mensen die in armoede leven (en weigert hen te
erkennen):
• indien zij de armoede ontkent
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2. Elementen die ongunstig zijn voor het participatie proces

1.4. De resultaten van de participatieve fases 

• De informatie wordt op een efficiënte manier
verspreid; ze bereikt de mensen die in armoede
leven en ook de mensen die gegroepeerd zijn in
kleine lokale verenigingen.

• De beleidsvoering die dankzij het participatief
proces in het leven werd geroepen, verbetert de
efficiëntie van de maatregelen en beperkt/elimi-
neert nadelige effecten.

• De deskundigheid van de betrokken sociale wer-
kers op het vlak van groepswerk wordt in de par-
ticipatieve dialoog doeltreffend gebruikt. Deze
deskundigheid wordt aangewend en bevorderd in
de praktijk van participatie.

• De waarden en de verworvenheden op basis van
ervaringen van mensen die in armoede leven, zijn
(beter) erkend. Stereotiepe opvattingen vermin-
deren langzamerhand en er komt een reëel posi-
tiever beeld te voorschijn van mensen die in
armoede leven.

• Er ontstaan duidelijk verbanden tussen de politie-
ke segmenten: de economische, financiële, fiscale,
landbouwkundige en sociale domeinen zijn met
elkaar verbonden.Deze verbintenis geeft aanlei-
ding tot een nieuwe werkvorm die tot doel heeft
meer sociale samenhang te bereiken. Dit proces
kan (misschien) ook de weg effenen voor een
beter gebruik van het geheel aan middelen.



• indien zij automatisch negatieve kenmerken toe-
schrijft aan mensen die in armoede leven

• indien zij discriminaties aanvaardt of aanmoedigt
• indien zij denkt en ageert met angst voor de ver-

schillen 
• indien zij geen kader voorstelt waarin de vereni-

gingen en mensen die in armoede leven de
mogelijkheid krijgen om hun dagelijkse leven te
verbeteren

• indien zij armoede als normaal aanvaardt (of de
ogen er voor sluit)

• indien zij onvoldoende stabiel en correct betaald
werk kan aanbieden 

• indien zij onvoldoende volwaardige woningen
tegen aangepaste prijzen kan aanbieden

• indien zij onvoldoende garanties biedt dat mensen
van hun rechten gebruik kunnen maken : (vb.
toegang tot gezondheidszorg , toegang tot juridi-
sche bijstand,…)

De vakbonden zijn geen grote voorstanders van een
verbond met mensen die in armoede leven en hun
groeperingen:
• omdat ze  zich enkel interesseren voor mensen

met een job
• omdat ze  hun structuren niet openstellen voor

werklozen
• omdat ze  niet kunnen instemmen met een toe-

komstige erkenning van gelijkheid tussen kennis

op basis van een  opleiding met een diploma en
kennis verworven door ervaring in armoede
gecombineerd met nieuwe trainingen

De kerken en de liefdadigheidswerken zijn geen
potentiële partners:
• indien ze hun actie willen beperken tot loutere

hulp en bijstand,
• indien ze  mensen die in armoede leven niet inte-

greren in hun structuren,
• indien ze een ogenschijnlijke integratie nastreven

met de mensen die in armoede leven, maar ze niet
echt met hen de verantwoordelijkheden noch de
beslissingen willen delen (d.w.z verenigingen
waar de mensen die in armoede leven de indruk
krijgen dat ze het woord krijgen, maar in feite de
groep niet kunnen beïnvloeden)

De universitaire onderzoekers zullen het ontwikke-
len van de verbeteringen niet vergemakkelijken:
• als ze  niet akkoord gaan om hun studies  ver-

staanbaar te maken
• als ze  weigeren om hun informatie door te geven

(bijvoorbeeld wie hun opdrachtgever is, wat hun
doelstellingen zijn, hoe de resultaten zullen
gebruikt worden,….)

• als ze  de mensen die in armoede leven niet met
waardigheid en respect behandelen, of wanneer ze
niet kunnen samenwerken met mensen die in
armoede leven.
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3. De te analyseren middelen

De verschillende denkpistes van de 2de Ontmoeting,
die onder de vorm van vragen werden geformuleerd,
dekken een breed veld: gaande van de vragen die
moeten gesteld en verwerkt worden binnen de orga-
nisaties, tot de vragen die de relaties met de partners,
de potentiële partners en alle actoren, die betrokken
zijn bij de beslissingen, kunnen ophelderen en oriën-
teren.

NGO’s

• Hoe goede strategieën ontwikkelen?
• Hoe toegang krijgen tot de media?
• Hoe de media gebruiken, hoe  hen tot partner

maken?
• Hoe kan men in de samenleving  het “spiegelef-

fect” vermijden?
Het grote publiek vermijdt mensen die in armoede
leven, ook als ze heel dichtbij zijn. Ze hebben schrik
voor het “spiegeleffect”, ze hebben schrik voor het
feit dat het hen misschien ook zou kunnen overko-
men.
• Wat gebeurt er met de situaties die de media niet

interesseren? 
• Hoe de halve waarheden of foutieve indrukken

rond mensen in armoede vernietigen/bekampen?
• Hoe de negatieve gedachten van de publieke opi-

nie over mensen die in armoede leven, omkeren?
• Hoe de twijfelende beleidsverantwoordelijken

overtuigen van de gegrondheid van de participa-
tie?

• In landen, regio’s, steden waar deze steunpunten
niet bestaan of niet operationeel zijn omdat de
politiek dat niet wil, kunnen de mensen die in
armoede leven geen groeperingen vormen . Wat
dan ?

Is de ontwikkeling en/of de versterking van de net-
werken mogelijk binnen dit kader ? Is het voldoende
om een verbetering te krijgen van de levensomstan-
digheden?  
En indien dit zo is, hoeveel tijd zal dit vergen? 
• Hoe kan de solidariteit tussen mensen die in

armoede leven worden opgebouwd?

NGO’s, politieke beleidsverantwoordelijken
en mogelijke partners
• Hoe een consultatief kader (waarbij men te rade

kan gaan) omvormen  tot een participatief kader
(waaraan men kan deelnemen) ?

• Hoe kan op Europees niveau het participatief



proces het concept, de ontwikkeling, de toepas-
sing en de evaluatie van de Nationale
Actieplannen voor Sociale Inclusie beïnvloeden?

• Hoe kunnen tussen NGO’s en beleidsverant-
woordelijken communicatiekanalen worden
gecreëerd? Goede communicatie wil zeggen:
- Voortdurend in twee richtingen
- Doelmatig
- Duidelijk voor iedereen
- Met garantie van de nodige werkingsmiddelen
- In een eenvoudige taal zodat de kennis van de
overheidstaal van de mensen die in armoede leven
toeneemt?

• Hoe de politieke agenda samenstellen zodat het
participatieproces er voordeel bij heeft ; zodat de
informatiestroom in de twee richtingen kan geor-
ganiseerd worden  en zodat er de nodige tijd kan
genomen worden?

• Hoe moeten de evaluatiecriteria worden opge-
steld?

• Hoe kunnen aangepaste, meetbare integratie/her-
integratie programma’s van voldoende duur wor-
den ontwikkeld?

• Hoe kunnen aangepaste opleidingsprogramma’s
worden gemaakt?

• Hoe kunnen de verworven bekwaamheden op
basis van ervaring naar waarde worden geschat?

• Hoe de negatieve gevolgen van de Europese
beleidsvoering afzwakken/doen verdwijnen (eco-
nomisch, agrarisch,…)? M.a.w hoe kunnen de
verschillende Europese beleidsvormen, die een
negatief effect hebben op de mensen die in
armoede leven, beter worden gecoördineerd?

• Hoe kan men de (geografische) hergroepering
van mensen die in armoede leven en die verspreid
of geïsoleerd leven bevorderen/mogelijk maken?

• Hoe kan men overleggen over de grondige wijzi-
gingen in de “werkgelegenheidswaarde”?

• Hoe kunnen de sociale beleidsverantwoordelijken
samenwerken op middellange en lange termijn
om een voldoende duurzaamheid te garanderen
voor de – individuele en collectieve – projecten?

• Hoe kan het Europese Sociale beleid worden
geharmoniseerd? 

• Welke zijn de vakbondsposities over de eis om de
officiële gelijkwaardigheid te bekomen tussen de
bekwaamheden verworven door ervaring en die
verworven na het volgen van een cursus (met
diploma)?

Naar een 3de Ontmoeting van mensen 
die in armoede leven
• Aan welke soort van doelstellingen moet men de

voorkeur geven?
- Een ontmoeting enkel tussen mensen die in
armoede leven
- Een ontmoeting tussen mensen die in armoede
leven, begeleid door sociale werkers
- Een impuls tot verandering van het beleid
- Een symbolische mediagerichte manifestatie

• Hoe kan de 3de Ontmoeting beter  worden voor-
bereid?
- Binnenin de netwerken, met de deelnemers 
- Tussen de netwerken en de centrale organisatie

• Hoe kunnen samenhang (dezelfde deelnemers
komen meermaals terug) en kans om te partici-
peren hand in hand gaan?

• Hoe kan een niveauverbetering van de deelne-
mers bevorderd/bereikt worden?

• Hoe maakt men de keuze tussen de thema’s als
men zich baseert op de 1ste en 2de Ontmoeting
en men rekening houdt met de werkwijze   en de
belangrijkste inbreng?

• Hoe kan men de solidariteit tussen mensen die in
armoede leven op dit soort van ontmoetingen
opbouwen/versterken?
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Voorbereidend Verslag
Deze tekst is de synthese van de resultaten van de 1ste
Ontmoeting (december 2001) en van de antwoorden
op het “Voorbereidingsrooster”

I. RESULTATEN 
VAN DE EERSTE ONTMOETING
1. Beschikken over het recht van vereniging
2. Van bij het begin betrokken zijn bij het proces,

m.a.w vanaf het ontstaan van de ideeën, nadien
bij de uitvoering en ten slotte bij de evaluatie.

3. Erkenning van de competenties: mensen die in
armoede leven zijn specialisten in hun eigen
situaties.

4. Om mensen die in armoede leven te laten par-
ticiperen moet men absoluut een veilige en
vertrouwelijke omgeving ter beschikking stel-
len, m.a.w een ruimte waar de gevraagde uitleg
wordt gegeven en waar deze mensen durven
praten en hun mening geven.

5. Rekening houden met de verschillen in de
manier van communiceren en van vergaderen
alsook met de verschillende achtergronden van
mensen die in armoede leven.

6. Duidelijke informatie krijgen over 
• Wat men verwacht van mensen die in armoe-
de leven,
• Hoe de informatie zal worden verwerkt,
• Wat de limieten van het participatieproces zijn
• Wat de reële beïnvloedingsmogelijkheden zijn
op het proces van besluitvorming.

7. Ondersteund worden om onze opinie te for-
muleren.

8. Over middelen beschikken.
9. Over tijd beschikken.
10. De beleidsverantwoordelijken moeten naar de

mensen die in armoede leven toegaan en ze
leren kennen via  ontmoeting (leerproces).

11. Niet enkel in zijn eigen naam tussenkomen
maar ook in naam van de gehele groep, dit ver-
onderstelt:
• Een oplossing vinden voor de onmiddellijke
problemen die te maken hebben met overleven
• Een individuele en familiale ondersteuning.

II. RESULTATEN 
VAN DE VOORBEREIDINGSROOSTERS
VAN DE 2de ONTMOETING

II.1. Gebruikte strategieën in de verenigingen

II.1.1. ZICH VERSTERKEN
1. Verbeteren van de competenties, voornamelijk

in vrijwillige prestaties
2. Verbeteren van de kennis van de problematiek
3. Bevorderen van de contacten (alle soorten)
4. Bevorderen van de interne solidariteit (niet

enkel in de vereniging maar met alle categorieën
van benadeelde personen).

5. De sterke momenten voorbereiden en overleg
plegen tussen verenigingen (via netwerken).

6. Toegang hebben tot relevante informatie; deze
informatie uitwisselen.

7. Zich vormen om een beter begrip te hebben
van de politieke, economische en sociale mecha-
nismen

8. Ageren om als groep erkend te worden, (door de
eigen omgeving en door de maatschappij in haar
geheel), als gesprekspartner van de beleidsverant-
woordelijken.

9. Mogelijkheid om professionele sociale werkers
te kunnen aanwerven.

10. Publiceren, informeren, sensibiliseren, praten en
doen begrijpen wat armoede is.

II.1.2. STEUN ZOEKEN

1. Privé:
• Bij andere verenigingen
• In netwerken
• Kerken (charitatieve instellingen)

De privé steunpunten vormen de “bruggen” tussen
de mensen die in armoede leven en de officiële
instanties.

2. Publiek (“Zoeken naar GOEDE contacten”)
• Lokaal
• Regionaal
• Nationaal

3. De media
• Pers
• Publieke opinie
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II.1.3. STRIJDEN TEGEN

II.1.3.1. Extern
Op de vraag: “Houdt de overheid rekening met uw
voorstellen?” was het antwoord: “Maar waarom zou-
den zij met ons rekening houden?”
• De huidige waardeschaal waarin de economische

en financiële logica alle andere beschouwingen
overstemt, zelfs de simpele menselijke gedragin-
gen.

• De economische en financiële belangen lijken
fundamenteel tegengesteld aan de belangen van
mensen die in armoede leven.
Sommige antwoorden hebben echter aangetoond
dat een aanzienlijke groep mensen, waarvan het
aantal trouwens nog steeds toeneemt, onder de
armoedegrens leeft. Zij leven in mensonwaardige
omstandigheden en dit kan op termijn tot een
ernstig risico op een sociale breuk leiden.

• De kleine interesse die de beleidsverantwoordelij-
ken stellen, t.o.v mensen die in armoede leven,
wordt duidelijk in de lage sociale budgetten.

• Het gebrek aan doorzichtigheid van de politieke
mechanismen en de administratieve structuren
(het is een echte jungle)

• Het gebrek aan gemakkelijk toegankelijke infor-
matie in een begrijpbare taal.

• Het overnemen door de beleidsverantwoordelij-
ken van voorstellen die uitgaan van de mensen die
leven in armoede. Het leidt vaak tot de totale tel-
oorgang van de oorspronkelijke doelstellingen die
door deze mensen werden geformuleerd. Bij
deze werkwijze kunnen mensen in deze situatie
de samenwerking niet verder zetten.

• De weerstand van de beleidsverantwoordelijken
om mensen die in armoede leven te ontmoeten
en vooral om met hen te werken en te discussië-
ren. De halve waarheden en vooroordelen zijn zo
sterk dat ze deel uitmaken van het algmene den-
ken over armoede (collectieve onderbewustzijn).
Beleidsverantwoordelijken denken daar onmid-
dellijk aan wanneer mensen die in armoede leven
met hen contact opnemen.
Deze weerstand is bijzonder sterk en vormt zich
om tot angst in aanwezigheid van de meest
getroffen bevolkingsgroepen, zoals de mensen
zonder papieren, de daklozen, de vluchtelingen,
de zigeuners .

• De beleidsverantwoordelijken werken (en onder-
steunen financieel) liever de verenigingen die
mensen in armoede en/of minderheden verte-
genwoordigen, eerder dan samen te werken met

of het ondersteunen van verenigingen die deze
mensen groepeert. De beleidsverantwoordelijken
kennen dezelfde weerstand t.o.v werklozen,
gehandicapten,…

• Het gebrek aan organisatie tijdens de luistermo-
menten die door de overheden worden georga-
niseerd. Of een organisatie die niet is aangepast
aan de mensen die in armoede leven, omwille
van:

o De communicatiemethodes,
o Gebrek aan verleende tijd,
o Niet gedefinieerde omkadering en limieten,
o Niet gehouden beloften…

• De politieke overheden volgen en gehoorzamen
hun eigen logica. Mensen die in armoede leven
zijn alleszins geen goede kiezers, hebben geen
stemrecht of gebruiken het niet.

• Het onbegrip van de situatie waarmee mensen
die in armoede leven geconfronteerd worden:

o Zowel door de politici,
o Als door de administratie 
o En door de publieke opinie
Wat geen enkel van de drie voorgaande groepen
begrijpt, is:
o Hun voortdurende strijd om te overleven
o Dat niemand vrijwillig kiest om in de marge van

de maatschappij te leven,
o Dat ze misprijzend worden bekeken of dat ze

helemaal niet meer worden bekeken.
o De verplichting om zich voortdurend te moeten

aanpassen aan de steeds veranderende omstandig-
heden, de energie die deze voortdurende strijd
opeist.

Bijvoorbeeld:
* een gezondheidstoestand die verandert geeft aan-

leiding tot het stopzetten van een bepaalde uitke-
ring en het opstellen van een dossier in een ande-
re administratie en dus het stopzetten van de stor-
tingen en soms het openen van een krediet 

* voor de daklozen, elke nacht zoeken – of bijna –
naar een plek om te slapen, te eten, hoe niet te
sterven (van straatgeweld of koude)

• Het niet naar waarde schatten van mensen die in
een situatie van armoede leven. Dit  manifesteert
zich door de afwezigheid/gebrek aan erkenning
van de waarde van hun woorden, van hun beleve-
nissen en dus van de belangrijkheid van hun
inbreng in een participatieve aanpak.

• Onverschilligheid en algemene passiviteit, zelfs
misprijzen.

• De beledigingen/onbeleefdheid in de openbare
(sociale) diensten.
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• De vernedering veroorzaakt door:
o De rijen wachtenden,
o Door het feit dat men niet beschikt over de naam

van de officiële gesprekspartner of omdat deze
laatste altijd verandert,

o Omdat men steeds zijn verhaal opnieuw moet
vertellen,

o Omdat men zijn rechten moet bewijzen (bijvoor-
beeld door het verband tussen de mentale ziekte
en het jobverlies) 

• De desinformatie/ negatieve beeldvorming in de
media:

Het negatieve beeld over  werklozen, daklozen, thuis-
lozen, vluchtelingen, minderheden,…
Het zich blind staren op enkele losstaande successen
die doen denken dat het probleem (de problemen)
opgelost is (zijn), of dat men er zich alleszins “mee
bezig houdt”.

• De liefdadigheidsschows.

• De duur, de tijd die men moet wachten alvorens
het geringste resultaat te bekomen.

• De kwetsbaarheid van de eerste-lijns-verenigingen
omwille van het gebrek aan middelen en/of in de
tijd beperkte, niet gewaarborgde of onvoldoende
financieringen (vaak met grote vertraging gestort).
Deze kwetsbaarheid leidt tot een werkonzeker-
heid voor de sociale werkers. Er bestaat bij deze
werkers een groot verloop; dus vaak verandering
van gesprekspartners voor de bevolkingsgroepen
die in armoede leven.

II.1.3.2. Individueel

De grondslagen van een “mislukkingcultuur” in de
houd gewerkt door:
• De tijd
Successen boeken (zelfs geringe) eist veel tijd, geduld,
energie,…

• De ontgoocheling 

• De ontmoediging

• Het gebrek aan vertrouwen in de maatschappij, in
zichzelf… 

• Het wantrouwen en de waakzaamheid t.o.v elk
nieuw voorstel

• De geïntegreerde schuld
m.a.w het integreren van de allesoverheersende visie
“indien ze in deze situaties arm zijn, dan is dat hun
eigen fout”. De geïntegreerde schuld kan mensen die
in armoede leven soms overtuigen dat ze dom zijn,
verschillend van de anderen, minderwaardig,…

• Het verlies van eigenwaarde (niet meer geloven in
zichzelf)

• De twijfel t.o.v de beleidsverantwoordelijken.
De verschillende machten (politieke, economische,

financiële, sociale)
o Hebben zij de wil om ons te helpen? 
o De macht?
o De middelen?

• Het isolement, de eenzaamheid.

• De angst:
o voor de straatcriminaliteit (leeft bij daklozen),
o om te worden veroordeeld door de officiële diensten,
o voor plaatsing van de kinderen,
o voor familiaal geweld,
o om weggestuurd te worden,
o om geen huisvesting of uitkering meer te hebben,
o om niet genoeg te hebben om zijn familie te voe-

den,
o om te hervallen in een of andere vorm van ver-

slaving (alcohol, drugs, geneesmiddelen,…),
o voor gerechtsdeurwaarders,
o voor zijn eigen geweld

• De afwezigheid of het gebrek aan vrijetijdsbeste-
ding – paradoxaal in landen waar “de vrijetijds-
maatschappij” gemeengoed is.

• Het gebrek aan zorgen: een slechte gezondheids-
toestand is bijna steeds aanwezig, maar ook de
moeilijkheid om toegang te krijgen tot gezond-
heidszorgen, normale zorgen of kwaliteitszorgen.
En in het geval van “illegalen” geen recht tot
gezondheidszorgen.

II.2.Wat helpt mensen die in armoede leven?

II.2.1. In de verenigingen

Projecten die verband houden met:
• Empowerment (zijn krachten terugvinden):

De kracht (terug)vinden om te ondernemen,
(opnieuw) burgers worden

• Vorming (capacity building): toegang krijgen tot
de maatschappij door het verbeteren van de
bekwaamheden (wat ook het domein mag zijn),
vertrouwen hebben, zich beter plaatsen,…

• Correcte subsidiëring van de vereniging
m.a.w beschikken over technische, financiële,
menselijke middelen (enabling) om empower-
ment te lanceren en te ontwikkelen.

• Conflicten oplossen door de nodige tijd te nemen
voor discussie en uitwisseling. Deze methode
baseert zich op de overtuiging dat het tot niets dient
om bepaalde stappen over te slaan.Want elke niet
opgeloste spanning verhindert verdere vooruitgang.

• De band die bestaat tussen verenigingen die wer-
ken, in eenzelfde territorium, rond eenzelfde pro-
blematiek of gelijkaardige problemen.
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II.2.2. Gedurende het participatieproces

De voorwaarden die de participatie optimaliseren
zijn samengebracht, met name:
• Het wederzijdse respect
• Het vertrouwen 
• De openheid
• De wederzijdse uitwisseling van informatie
• De nodige tijd
• De mensen die in armoede leven blijven gedu-

rende het hele proces het referentiepunt

De participatie wordt bevorderd door:

1. Een vlotte communicatie
Een eenvoudig taalgebruik: ingewikkelde termen en
mechanismen worden uitgelegd, men antwoordt op
alle vragen.
Op regelmatige tijdstippen zal men de doorlopen
fasen samenvatten en de tijd nemen om vragen te
stellen, verduidelijking te vragen of eventueel herha-
len wat reeds besproken was.

2. Een kader dat van bij het begin gedefinieerd
is door alle partners van het participatieproces.

3.Verwachtingen worden vooraf voorgesteld.
• In welke mate en hoe zullen de aangebrachte pro-

blemen en de gedane voorstellen een opvolging
krijgen? En binnen welke termijnen?

• Hoe kan men het succes, gedeeltelijk succes of
mislukking van het participatieproces meten?
Kwantitatieve criteria? Kwalitatieve criteria?

• In geval van onrealistische verwachtingen en vra-
gen zal de aanwezige “overheid” uitleg geven over
het waarom en de limieten van haar bevoegdheid
uiteenzetten; deze “overheid” zal een contactper-
soon aanduiden of zal het nodige doen om deze
besprekingen te organiseren met de bevoegde
personen/machten/administraties.
De “goede deur” vinden, wordt door iedereen
beschouwd als ingewikkeld en soms zelfs onmogelijk.

4. Een planning
• Heel dikwijls zijn participatieprocessen lange of

zelfs heel lange processen (meer dan een jaar),
waarbij het nodig is om de fasen te plannen en de
tijd te nemen.

• Op het einde van elke participatieve ontmoeting
moet men kort een samenvatting maken van het
volgende:

o De punten van overeenkomst (zelfs een begin van
akkoord); welke zijn de praktische gevolgen
ervan?  Wat ontbreekt er om verder te gaan?

o De punten waarover geen akkoord werd beko-
men: moet men ze naar later verplaatsen? Naar
wanneer? Hoe zal men ze moeten aanpakken?

o Wat er zal besproken worden tijdens de volgende
ontmoeting, een ontwerp van agenda.

• Het is nodig om regelmatig  terug te komen op
het reeds verzamelde informatiemateriaal, om uit
te leggen hoe dit werd verwerkt, om te tonen wat
er van geworden is na deze verwerking, om de
goedkeuring van de geherformuleerde teksten te
bekomen.

5. De verslagen van de vergaderingen 
Deze verslagen zijn heel belangrijk en moeten zo snel
mogelijk na de ontmoetingen ter beschikking zijn,
wanneer ze nog vers in het geheugen liggen. Ze die-
nen als basis om verder te denken over nog niet
besproken aspecten, om voorstellen te doen voor de
agenda en om bepaalde punten verder uit te diepen….

6.Een evaluatie van het participatieproces 11

Zonder deze fase zullen de deelnemers zich gesterkt
voelen in hun beschouwing “Het dient tot niets, er is
niets veranderd”.

7. Daden, geen woorden
Zo zal de aanwezigheid van beleidsverantwoordelij-
ken enkel bij het begin of het einde van de vergade-
ring – wat algemeen aanvaard wordt – gezien worden
als een teken van gebrek aan interesse.
Indien beleidsverantwoordelijken slechts af en toe
verschijnen , zal men dit moeten uitleggen waarom –
en het argument van een volle agenda zal moeilijk
aanvaard worden!

II.3. Remmen op het participatieproces 

• Onderbreking van de continuïteit (samenhang en
voortgang)
Zowel bij de verenigingen als bij de beleidsver-
antwoordelijken:
Heel wat mensen die in armoede leven kennen
veranderingen: mensen verhuizen, worden gehos-
pitaliseerd, worden met te veel problemen gecon-
fronteerd,… Heel wat problemen zijn zo scherp
dat ze conflicten veroorzaken binnen de vereni-
gingen, conflicten die op hun beurt het begonnen
proces afremmen – vermits men eerst het conflict
moet oplossen.
Bij de beleidsverantwoordelijken zijn er ook wij-
zigingen: politieke veranderingen, ambtenaren die
elders ingezet worden, en stopzetting van de
voorziene plannen, wijziging van de prioriteiten,
het nemen van een tegenovergestelde richting,…

• Moedeloosheid:
Over het algemeen is het moeilijk om mensen die in
armoede leven over te halen tot een participatieve
actie, meestal wordt men geconfronteerd met de
vraag “Waartoe dient dat?”.

• Structurele
De problemen die verbonden zijn met de tussenper-
sonen van de sociale werkers van de eerste lijn.
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De sociale werkers moeten  
- van de beleidsverantwoordelijken de mogelijkheid-
krijgen om rond participatie te werken ; dat dit werk
ernstig wordt genomen en dat in de mate van het
mogelijke hiervoor gunstige omstandigheden wor-
den ontwikkeld
- EN tegelijkertijd de mensen die in armoede leven een
vorming geven over de politieke en administratieve
structuren,over het democratische debat,over de onder-
handelingen, over de strategieën die moeten worden
toegepast,over de frustraties die te maken hebben met de
traagheid, met de duur, met de culturele verschillen ….

II.4. Eerste evaluaties

• De participatie benadering “bottom down” (van-
uit de mensen die in armoede leven) heeft baat
bij‘empowerment’ en komt niet zo dikwijls voor.

• In het geval van succes, (m.a.w als de reële wil van
de beleidsverantwoordelijken om rond participa-
tie te werken samenvalt met een participatie actie
die uitgaat van een vereniging) : de ervaring leert
ons de kwetsbaarheid van dit succes en dat een
halve mislukking  dikwijls een achteruitgang
betekent.
Inderdaad, tijdens de geprogrammeerde ontmoe-
tingen waren de beleidsverantwoordelijken niet
aanwezig. De leden van de vereniging hebben dan
(opnieuw) gevoelens van woede, frustratie, ver-
driet en verbijstering.

• In een ander geval dat echt veel hoop op succes
bood, was het voldoende dat de beleidsverant-
woordelijke niet aanwezig was opdat de begon-
nen actie langzaam afbrokkelde.

• De mensen die in armoede leven wijten het suc-
ces (zelfs indien het beperkt is in impact en in de
tijd) aan:

o De menselijke kwaliteit van de officiële gespreks-
partners, m.a.w eerlijke mensen (en geen klanten-
binding)  die duidelijk de limieten van hun
bevoegdheden definiëren.

o De manier om het probleem te benaderen
o Het wederzijdse respect.

• Bij de officiële benadering is het volgens de men-
sen die in armoede leven belangrijk om:

o Duidelijk en precies te zijn en NIET EMOTIO-
NEEL;

o De kracht te hebben om verder te gaan ondanks
de mislukkingen;

o Lessen te trekken uit de mislukkingen.

III. NAP’S INC – NAP INCLUSIE   -
VOORSTELLEN VOOR DE 2DE PLAN-
NEN
België
• Hoogstnodig is het uitbreiden van het woning-

aanbod tegen een kostprijs die aangepast is aan
mensen die in armoede leven.

• In de plannen om de werkloosheid  terug te drin-
gen, moet men rekening houden met de tijd die
nodig is om zich aan te passsen aan de nieuwe
situatie van tewergesteld zijn. Die tijd is verschil-
lend van  persoon tot persoon; het is dus nodig
om op regelmatige tijdstippen te evalueren
(periodieke evaluatiesystemen in te voeren) eer-
der dan een  termijn vast te leggen die voor ieder-
een dezelfde is waarna het plan is afgelopen.

• De “sociale ziekten” herkennen.

Nederland
• Gelijkheid man/vrouw : de theorie in praktijk

brengen
• Statuten van vluchtelingen, migranten, rechten en

plichten, toegang tot gezondheidszorgen verbeteren
• Financieren van voldoende hulp voor: huisves-

ting, te grote schuldenlast, mensen die meer dan
één probleem hebben.

• Breken met het automatisch verband werk-socia-
le uitsluiting.

• Wat gebeurt er met NAP als de samenstelling van
de regering verandert?

Oostenrijk
• Een participatieproces creëren voor werklozen.

Verenigd Koninkrijk
• De NAP in verband brengen met alle niveaus en

het lokale niveau bereiken.
• De stem van mensen die in armoede leven wordt

niet altijd gehoord.
• De toegang tot hun rechten (van mensen die in

armoede leven) bevorderen.
• De sociale integratie en de economische gelijk-

heid bevorderen door het creëren, versterken en
vermenigvuldiging van de debatruimtes tussen de
mensen die in armoede leven en de beleidsver-
antwoordelijken.

• Fundamenteel werken rond het ontschuldigen en
het herstellen van het zelfwaardegevoel van de
mensen die in armoede leven. Deze groep moet
uit zijn slachtofferrol bevrijd worden.

Italië
• Erkenning van de “non profit” organisaties en

opheffing van de douanebarrières in Europa voor
de handel in gebruikte goederen (recuperatie).

• Het NAP moet overeenstemmen met de werke-
lijkheid en de feiten. Er moet gewerkt worden
rond huisvesting van de daklozen, vluchtelingen,
illegalen, zigeuners en de toegang tot gezond-
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heidszorgen voor deze mensen.
• Verfijnen van de manieren waarop vb. de sociale

diensten kunnen tussenkomen, bijvoorbeeld door
de sociale diensten te laten omvormen in
“Promotieagentschappen voor de bevolking”

o Uitbreiden van politieke acties en middelen voor
toegang tot huisvesting via subsidies en financiële
stimuli.

o Toegang tot werkgelegenheid via het oprichten
van “beschermde integratietrajecten” .

o Stimuleren van de participatie van mensen die in
armoede leven door een verhoogde en stabiele
ondersteuning van de gestructureerde en georga-
niseerde verenigingen.

Duitsland
• Het toekomstige NAP zal meer een officiële

steun aan de zwakste groepen moeten bieden
(bijvoorbeeld daklozen).

• Dit zal ook moeten leiden tot een vereenvoudiging
van de subsidieprocedures voor de verenigingen.

• Strijd tegen de armoede van kinderen en de pro-
blemen in het onderwijs.

• Alles wat de sociale zekerheid aanbelangt en meer
bepaald de toegang tot de gezondheidszorgen en
de familiale bijstand.

• In het kader van de vermindering van de sociale
budgetten, moet men meer de locale acties finan-
cieren. Zij kunnen in de algemene context van
het uiteenvallen van het sociale stelsel, meer werk
en diensten aanbieden.
Men zal moeten nadenken over andere werkme-
thodes, bijvoorbeeld het werken in netwerken en
de ontplooiing ervan.

• De gezinsbijdragen ontkoppelen van de bereke-
ning van het inkomen voor het verkrijgen van
sociale hulp.

• Het minimum integratie inkomen verhogen.
• Vooral geen fusie doorvoeren van de sociale hulp

en de werkloosheidsuitkering (wat op dit ogen-
blik voorzien is).

• In de administratie: strijden tegen de armoede,
niet tegen de armen!

Zweden
• Bevorderen van het werk in netwerken, zowel

binnenin een stad als tussen gelijkaardige groepen,
als binnenin een land en zelfs op Europees niveau.

• Het werkgelegenheidsbeleid omzetten in een
mechanisme dat moed en macht biedt aan de
werklozen.

• Heel eenvoudig, de mensen hun rechten geven!

Denemarken
• Het fiscale beleid wijzigen (belastingsplafond) dat

aanleiding geeft tot steeds minder middelen voor
het sociale beleid.

• De nodige tijd geven aan  mensen die verschil-
lende problemen hebben om zich opnieuw te

integreren.Aandacht voor:
Geen tijdsdruk
De financiële ondersteuning van de verenigin-
gen verbeteren.
Opstellen van een (of meer) statistische
betrouwbare gegevensbank(en) die niet ver-
keerd gebruikt worden door de politici.

Spanje
• Het NAP lijkt niet gekend, maar dit moet worden

getoetst tijdens de Ontmoeting.

Frankrijk
• WERKGELEGENHEID: Noodzaaklijk om via de

sociale en solidaire economie nieuwe jobs en nieu-
we diensten te ontwikkelen in een territorium
waarin de noden beter zouden moeten geanaly-
seerd en aangepast worden,met het oog op duurza-
me ontwikkeling en strijd tegen sociale uitsluiting.

• OPLEIDING: De opleiding beschouwen als stap
in het traject en zich baseren op een  project aan-
gepast aan de persoon.
Samenhangende beleidsvormen aanbieden om
opleidingen te organiseren,die beantwoorden aan de
economische en sociale noden van het territorium.

• HUISVESTING: Het recht op huisvesting moet
worden beschouwd als een fundamenteel basis-
recht voor allen.
Het rehabilitatiebeleid (om mensen die in armoede
leven opnieuw in ere te herstellen) met participatie
van de inwoners is niet voldoende ontwikkeld.
Er zou een veel grotere openheid rond de priva-
te huurwoningen moeten bestaan.
De hulp van het Sociale Fonds voor de
Huisvesting zou moeten aangeboden worden
vooraleer dat de persoon in een te moeilijke situ-
atie terechtkomt.

• GEZONDHEID: De gezondheidszorgen moeten
voorzien zijn in de integratiestructuren: bij de
meest gevoelige bevolking wordt men geconfron-
teerd met problemen zoals algemene vermoeid-
heid, slaapproblemen, stress, zich slecht voelen…
die door de personen zelf slecht worden beheerst
en die al een hele tijd aan de gang zijn. Om iets
tegen deze toestanden te doen moeten de vereni-
gingen (opnieuw) sociale integratie acties stimu-
leren en “het zin hebben om te…” ontwikkelen.
De bedoeling is de mensen weer te betrekken bij
een project door het werken aan een verbetering
van het beeld dat ze van zichzelf hebben.
Meer investeren in preventiefondsen

• TE HOGE SCHULDENLAST: Ontwikkeling
van de solidaire banken. De banken en de admi-
nistratieve diensten informeren over de onbe-
heersbare financiële omstandigheden waarin de
mensen die in armoede leven zich bevinden wan-
neer zij een lening(en) hebben gevraagd en
gekregen…. Stoppen met het stimuleren van de
koopdwang of koopdrang door oneerlijk ver-
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Bijlage  II
Bijdragen

BIJLAGE  II

Nota voor het debat Italiaanse delegatie
Wij zijn er ons van bewust dat “armoede” een breed
en algemeen begrip is.Vooral als “armoede” wordt
gedefinieerd en opgesplitst  in talrijke onderverdelin-
gen en categorieën, zoals dat gebeurd is in het
Italiaanse beleid. In Italië spreekt men niet enkel over
armoede, maar ook over ziekte, ouderdom, handi-
cap,… Het nadeel hiervan is dat de noden op een
kunstmatige  manier van elkaar gescheiden worden.
Italië heeft sinds kort een kaderwet  voor de oprich-
ting van een interventiesysteem en regeling van
sociale diensten.Vandaag heeft men het over  geïnte-
greerde interventievormen, rechten voor allen die de
voorkeur geven aan de “transversale” (los van de ver-
schillende categorieën) interventievormen en niet
langer vasthouden aan de categorieën: vandaar de
ingewikkelde“ maatregelen in de strijd tegen de
armoede”. Het verschijnsel “armoede” heeft steeds
meer een multidimensioneel karakter want het is het
gevolg van verschillende sociale en economische pro-
cessen. Denk aan de nieuwe familiale kwetsbaarheid,
de maatregelen tot beperking van de openbare uitga-
ven, de werkgelegenheidscrisis en de structurele
werkloosheid met daarnaast de onzekere en slecht
betaalde jobs. De som van deze processen ligt aan de
basis van de versterking van het proces op zich, waar-
bij er een negatieve invloed is op de individuele
“basisuitkeringen” voor voornamelijk:
• de huisvesting,
• de mogelijkheid om zich te voeden,
• de gezondheid,
• het onderwijs.
Van deze “uitkeringen” hangt het zelfvertrouwen af,
de mogelijkheid tot integratie in de gemeenschap en
ook het gevoel van “behoren tot”. Uitgaande van wat
precies de verwachtingen van het individu zijn, is het
nodig om de “goede projecten” te leren kennen. Zij
zullen de drijfkracht van nieuwe experimenten uit-
maken.

De laatste maanden hebben wij nagedacht – sociale
werkers en mensen die in armoede leven – over het
thema huisvesting maar ook breder over de toegan-
kelijkheid tot de rechten, d.i de rode draad om de
elementen van sociale kwetsbaarheid te analyseren.
De toegang tot de rechten en het kunnen invullen
van de basisbehoeften is, volgens ons, een noodzake-
lijke voorwaarde vooraleer men kan  participeren aan

het sociale leven.
Maar misschien is het nodig om het volgende dilem-
ma op te lossen:
• Moet men iets geven aan diegenen die het “ver-

dienen”, waarbij men het accent legt op de ver-
antwoordelijkheid

• Of moet men middelen geven aan mensen in
functie van hun noden?

Deze twee benaderingen veronderstellen een onge-
lijke relatie tussen degene die geeft en degene die
krijgt.

Als men de concrete herintegratie-ervaringen bestu-
deert in het arbeidscircuit bijvoorbeeld, dan kan men
vaststellen dat, de individuele verantwoordelijkheid
wordt vergroot, maar ook de “collectieve” verant-
woordelijkheid, waardoor sociale omstandigheden
worden aangepakt die de individuele verantwoorde-
lijkheid stimuleren.
Volgens deze aanpak worden de deelnemers (mensen
die in armoede leven); via bepaalde organisatievor-
men betrokken bij een project.De kwaliteit van de
relatie tussen de begeleider en de projectdeelnemer is
van groot belang.Men geeft er de voorkeur aan  de
projectdeelnemers te erkennen door middel van de
bekwaamheden die ze bezitten en willen gebruiken,
eerder dan vanuit hun  materiële of morele gebrek.
Doorheen dit proces worden de projectdeelnemers

versterkt, wat ontegensprekelijk een invloed heeft op
hun verantwoordelijkheidszin. Het gaat hier over een
moeilijke methode maar ook over:
• “hoe” de maatregelen voor sociale rechtvaardig-

heid worden gerealiseerd; en even belangrijk is  
• voor “wie” (de begunstigde) en 
• voor “wat” (de verleende sociale voordelen).
Hier vindt men het thema van de reële participatie
van de mensen die in armoede leven terug en de
noodzaak om de tegenstelling tussen begeleider en
projectdeelnemer te overstijgen.

1.WERKGELEGENHEID
Wij hebben werkgelegenheid en de elementen die
kwetsbaarheid en onzekerheid doen ontstaan, geana-
lyseerd. Tegenwoordig moet men deze kwetsbaar-
heid bestuderen in een steeds meer “atypische”
(afwijkend van het klassieke patroon) arbeidsmarkt,
gaande van uitzendbureaus tot coöperatieven. Overal
wordt de werkonzekerheid  onderstreept die daar uit
voortvloeit, alhoewel de redenen soms totaal ver-
schillend zijn.
Als men   over coöperatieven praat, denkt men dik-
wijls aan  “uitdaging”. Omdat daar duidelijk wordt
dat men de mensen die “benadeeld” zijn, moet
ondersteunen en dat men duidelijk merkt dat de
werkgelegenheid een beslissend element is   bij de
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materiële zelfstandigheid en ook bij de sociale erken-
ning.

Het thema “beschermd tewerkstellingstraject” is
een fundamentele uitdaging om het concrete idee
van empowerment (versterking) te realiseren. In hun
herintegratie-traject, participeren de deelnemers als
actieve actoren.
Door deze ervaring werd de noodzaak van begelei-
ding duidelijk voor mensen die sinds lang afgezon-
derd zijn van de arbeidsmarkt en voor wie de klassie-
ke kanalen weinig resultaat opleveren.
In dit traject is een mentor of begeleider voorzien,
die zich bezig houdt met de integratie van de perso-
nen op de arbeidsmarkt, die een preventieve en
onmiddellijke activering waarborgt van de onder-
steuningsmiddelen om de moeilijkheden het hoofd
te kunnen bieden als ze zich voordoen. Via dit
mechanisme kan vanuit de persoonlijke talenten en
bekwaamheden vertrokken worden. Deze talenten en
bekwaamheden zijn, als ze zinvol worden toegepast
en goed ondersteund zijn, belangrijke elementen bij
de herintegratie via tewerkstelling. In dit soort van
projecten wordt het recht op een job op zich een
participatie-instrument.

2. HUISVESTING
Voor wat betreft de huisvesting hebben wij het
belang van de gemeenschappelijke ervaringen als
werkmateriaal geanalyseerd. ‘Huisvesting’ werd niet
enkel als “wonen”maar ook als een gedeelde ervaring
tussen individuen met verschillende achtergronden
en  verschillende bekwaamheden bestudeerd. Dit is
een antwoord op de inclusie(insluitings)-beleidsvor-
men die de idee aanhangen dat het individu zelf zijn
weg moet afleggen maar waar weinig of geen reke-
ning wordt gehouden met ieders sociale achter-
grond.. Dit soort van inclusiebeleid houdt geen reke-
ning met de hedendaagse maatschappij, niemand is
helemaal onafhankelijk. Verschillende vormen van
“afhankelijkheid” liggen aan de basis van het sociale
leven – zowel afhankelijkheid tussen de mensen als
t.o.v de gemeenschap – en moeten dus beschouwd
worden als mogelijke middelen om meer “macht” te
verwerven (capaciteit om zich te ontwikkelen en te
realiseren) eerder dan vormen van machteloosheid.
Wat vermeden moet worden is de “ongelijke afhan-
kelijkheid”, die een dominante relatie of onderge-
schiktheid creëert waar de actoren niet participeren
maar de beslissingen ondergaan.
De rol van de “begeleiders” is belangrijk om mensen
die in armoede leven te ondersteunen  om eruit te
komen.
Begeleiders hebben een rijke waaier aan vaardighe-
den en bekwaamheden nodig.Een aangepaste waar-
dering van deze begeleiders is noodzakelijk om o.a.
te vermijden dat zij zouden terecht komen in onze-
kere en slecht betaalde jobs.

BIJLAGE II.II..

PROGRESS

Promotion d’un Réseau Organisé pour Garantir la
Réinsertion dans le Système Social des personnes
vivant des conditions d’extrême pauvreté et sans
domicile fixe. (Promotie van een Netwerk, georgani-
seerd om de Herintegratie van mensen die leven in
extreme armoede en zonder vaste woonplaats te
Herintegreren in het Sociale Systeem)

“Van utopie tot realiteit”
“Van individu tot systeem”

Anna CLEMENTE
Caritas Roma – Italië

Tijdens het laatste decennium hebben wij grote en
diepgaande hervormingen vastgesteld die de noden
en behoeften van de bevolking grondig hebben ver-
anderd. Denken we aan migratieverschijnselen,
structurele wijzigingen in de maatschappij, de verlen-
ging van de levensduur, ernstige maatschappelijke
ziekten… Deze hebben de instellingen, de NGO’s,
het preventieve vrijwilligerswerk en de hulpverlening
voor jongeren, ouderen, en (veranderende) gezinnen
door elkaar geschud.

De werkwijze en de gebruikte instrumenten door de
openbare diensten en de burgermaatschappij hebben
ongetwijfeld geprobeerd om tegemoet te komen aan
al die veranderingen en nieuwe verwachtingen.

Door deze nieuwe ingewikkelde realiteit, is het risi-
co op isolement en uitsluiting (zeker voor mensen
die in armoede leven) zeker aanwezig.

Vanuit deze situatie is het nodig om specifieke pro-
jecten te ontwikkelen, om specifieke domeinen te
benaderen, om in de mate van het mogelijke de
“opdeling in vakjes” te vermijden.Anders kan het lei-
den tot een kloof in het sociale weefsel en op lange
termijn zinloos  en alles behalve productief werken.
Het leidt niet tot een aanvaardbare integratie. Dit is
ook onhoudbaar voor de gemeenschap als men reke-
ning houdt met de maatschappelijke uitgaven.

Het PROGRESS project dat werd gerealiseerd door
CARITAS Rome sinds 2002 en ondersteund door
de Regio Latium (Directie Familiebeleid) heeft tot
doel het promoten van de sociale herintegratie van
daklozen via een onthaal- en trainingsprogramma en
via een beschermd tewerkstellingstraject (selectie,
onthaal, begeleiding, integratie).
Dit project wordt beschouwd als een experiment.
Het is gekenmerkt door de samenwerking tussen ver-
schillende hulpverleningsorganisaties, NGO’s en  het
vrijwilligerswerk. De hulpverleners uit bovenstaande
organisaties hebben elk hun eigen functie en werken
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samen (multidisciplinair). Er worden gemeenschap-
pelijke netwerken opgezet om de persoonlijke, rela-
tionele en professionele bekwaamheden te verzame-
len onder de vorm van empowerment van de indivi-
duen .

Om deze doelstelling te bereiken zijn er vijf metho-
dologische stappen nodig:

1. Het leren kennen van het werkveld waarin
gewerkt zal worden :

• om een realistisch project te formuleren, in over-
eenstemming met het aantal personen dat in aan-
merking komt,

• om de nodige financiële, menselijke en professio-
nele middelen te garanderen

• om het verloop van het project te onderzoeken  
• om sociale integratie en een job te garanderen.

2. Het selecteren van mensen die voldoende vaar-
digheden bezitten om een “contractverplich-
ting” te vervullen tijdens een
integratietraject.Basisdoelstellingen bestaan uit
het vergroten van het zelfvertrouwen en het
bevorderen van de zelfstandigheid.Hierdoor kan
men beter het hoofd bieden aan de technische
eisen.

3. De psychosociale vorming en technische oplei-
ding om geleidelijkaan de vaardigheden en
bekwaamheden te ontwikkelen via het verwer-
ven van manuele, ambachtelijke en professionele
technieken om economische zelfstandigheid en
sociale integratie te bereiken.

4. Begeleiding en ondersteuning om economische
zelfstandigheid en sociale integratie te bereiken.

5. Controle van de begeleiding : is die doeltreffend? 
Nodige tijd     600 uren
Deelnemers     15 tot 20

Het project dat in augustus 2002 werd aangevat,
loopt op zijn einde. Bij de evaluatie  bleek dat
deze vorm van begeleiding doeltreffend was. Het
kan deel uitmaken van de goede praktijkvoor-
beelden  op basis van : het samenbrengen van de
nodige elementen in een netwerk, via een keuze
van deelnemers met  voldoende basismogelijk-
heden,door openbare diensten die nodig zijn tij-
dens het hele project, samen te brengen in een
netwerk.
Op 15 deelnemers die op het punt stonden om
een sociale coöperatieve op te richten, hebben er
3 opgegeven waarvan 1 voor redenen die hij zelf
niet in de hand had.
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AUTRIA
M. KOHLER Dietmar
Dr. Hanswenzlgasse 8
1230 WIEN
FAX 00 43 16991168
ibd.koehler@utanet.at

M. JUDENDORFER Gottfried
Homeless people Street Paper
Hagenm¸llergasse 34/601
1030 VIENNA
FAX 00 43 1402694419
eugen.bierling-wagner@armutkonferenz.at

BELGIË
M.s D’HOOGE Els
De Keeting
Kroonstraat 64-66
2800 MECHELEN
00 32 15270925
els.dekeeting@belgacom.net

M. SARENS Flor
De Keeting
Kremerslei 24 bus 3
2570 DUFFEL
els.dekeeting@belgacom.net

M. NAHIMANA Eugène Clément
Fondation Espoir d’Afrique
chaussée de Nivelles 794
1500 HALLE BELGIUM
00 32 26489763
vzwfedasbl@belgacom.net

M. RUCEKERI Innocent
Fondation Espoir d’Afrique
place de la Gare 1
1082 BRUXELLES BELGIUM
FAX 00 32 26489763
fedahalle@yahoo.fr

Mme RIGAUX Christine
Réseau Belge de EAPN
214 rue Osseghem
1080 BRUXELLES BELGIUM
chrigaux@hotmail.com

M. UTUMBA ODIMULA Kafua
Union des Locataires des Marolles
rue de la Prévoyance 56
1000 BRUXELLES BELGIUM
00 32 25032792

Mme CHAINAYE Marie-Claude
Solidarités Nouvelles
Rue Léopold, 36 A
6000 CHARLEROI
FAX 00 3271 30 69 50
marie-claude.chainaye@belgacom.net

Mme HAID Martine
Solidarités Nouvelles
Rue Léopold, 36 A
6000 CHARLEROI
FAX 00 3271 30 69 50
solidarites.charleroi@brutele.be

M. LIMAN Sliman
Solidarités Nouvelles
Rue Léopold, 36 A
6000 CHARLEROI
FAX 00 3271 30 69 50
solidarites.charleroi@brutele.be

DENMARK
Mme HAMMER Lis
Kofoeds Skole
Tagensvej,29
2200 N COPENHAGEN

Mme SINGERTAT Maria
Kofoeds Skole
Sundevedsgade 19
1751 COPENHAGEN

Mme LARSEN Karin
Kofoeds Skole
Schoutgarden 32
1791 DRAGOR 
FAX 00 45 32956217
karinl@kofoedsskole.dk

M. JENSEN Viggo Steen
SAND
Bregnevej 7,5  LE 12
5220 ODENSE SO 
steenviggo@msn.com
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M. RUDOLF Ole
SAND
Jernaldervej 221A ITV Lej 3535
8210 AARHUS V 
naerudvalget_aarhusamt@yahoo.dk

M. POHLE Ewald
SAND
Marstrup Mirmevej 31
6100 MADERSLEV 
hnohhen@mail.tele.dk

FINLAND
Mme PULLI Maija
EAPN Fin
Riitasuontie 19
25330 KUUSJOKI 
maija.pulli@kuusjoki.salonseutu.fi

Mme SUNDELL Natalia
Association for unemployed people in HLM
Rekolantie 2B 14
13210 HAMEENLINNA 
natalia.sundell@jippii.fi

M. HEINONEN Ahti
TVY ry
Asemantie 5 K 8
33470 YLOJARUI 
ytry@saunalahti.fi

Mme JUSTANDER Pirkko
Finnish association of people with mobile disabi-
lities
Juhana herittuantie 4 B39
00600 HELSINKI 
00 35801461443
pirkko.j@luukku.com

FRANCE
Mme LONGELIN Bénédicte
Foyer d’Accueil Chartrain
12 Rue Hubert Latham
28003 CHARTRES
fac28@wanadoo.fr

M. CHERI BIANDA Magloire
FOYER Vers l’Avenir
337 Chemin Martin
42153 RIORGES - ROANNE
magcheri@yahoo.fr

M. ORVANE Alain
Association Martine Bernard
44 Rue du Pont Neuf
59000 LILLE
asso.martine-bernard@nordnet.fr

Mme MOULAOUI Nassera
ARGOF
21 Av.Général Michel Bizot
75012 PARIS
FAX 00 33 1 44757619

Mme DUPREZ Christine
Association Martine Bernard
642 Bois d’Achelles
59910 BONDUES
christine.duprez@wanadoo.fr

Mme LORPHELIN Catherine
FAFNIR
Le Clos Masure
76210 Bolleville
fafnir@ecosolidaire.org

Mme LEBORGNE Isabelle
AIPIES
4 bis Place Félix Faure
76210 BOLBEC
FAX 00 33 235318621
aipies@ecosolidaire.org

GERMANY
M. BOEHLKE Klaus Guenther
Komplexbrigade Muehsam
Mueggelstr.27
10247 BERLIN 
FAX 00 49302946306
netz-sozialberatung@gmx.net

Mme GEHRKE Marlis
Mob E.V.
Gothaer str. 17 
12629 BERLIN 
FAX 00 49 309953811
netz-sozialberatung@gmx.net

Mme WALTHER Beate
Liesegangstr. 21
47533 KLEVE 
walther_kleve@yahoo.de

Mme BIEHN Erika
EAPN Germany
Cappeltor 12
59555 LIPPSTADT 
00 49294178930
bagshi.erika@web.de

SCHROTER Jens E. M.
EAPN Germany
Kastanienstr. 63
28215 BREMEN 
j.schroeter@agab.de
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M.s THUERAUF Andrea
Homburger Landstr 865
60437 FRANKFURT MAIN
falz-@t-online.de

Mme KRAMER Imme
Niederurseler landstr. 24
60439 FRANKFURT 
BAGSHIBeratung@aol.com

M.WALTER Oliver
Andreasstr.4
67547 WORMS
oliver336@t-online.de

M. RATHMER Otger

GREECE
Mme DIMOPOULOU Eleni
Social Work Foundation
Irodotou 1
Gr-144 51 Metamorphosis, Attica
FAX 302 102 825 053
equalike@otenet.gr

Mme DIALINA Eleni
Social Work Foundation
Irodotou 1
Gr-144 51 Metamorphosis, Attica
FAX 302 102 825 053
equalike@otenet.gr

Mme ZACHARA Eirini
Social Work Foundation
Irodotou 1
Gr-144 51 Metamorphosis, Attica
FAX 302 102 825 053
equalike@otenet.gr

IRELAND
M. KEOGHAN Damien
Lourdes Youth & Community Service
lr.Sean MacDermottstreet
I-1 DUBLIN
FAX 353 498 556 445
lycs@eircom.net

M. SMITH Martin
Irish Rural Link
Hammondstown,Castl
epollard,Co.Westmeat

Mme DONOGHUE Ann-Margaret
Clondalkin Travellers Development Agency

Mme DONOGHUE Kathleen
Clondalkin Travellers Development Agency

M. MORAN John
Irish Rural Link
Gorteen,Tubber,Moate,Co.Offaly
moranfamily@oceanfree.net

Mme MCGAUGHREN Martina
87 Dolphin House, Rialto
Dublin 8 IRL

ITALY
Mme ALUISI PAOLA
CILAP (Casa dei Diritti Sociali)
Via Gaspare Gozzi 161
00145 ROME 
paolaalu@hotmail.com

PERRATONE Guido
CILAP (EMMAUS)
C/o Emmaus Via Casale de Merode 8
00147 ROME 

M. SPASIANO Guiseppe
CILAP (EMMAUS)
C/o Emmaus Via Casale de Merode 8
00147 ROME 

Mme GRAZIOLI Rosa
CILAP (EMMAUS)
C/o Emmaus Via Casale de Merode 8
00147 ROME 
mmausroma@hotmail.com

M. CIACCIO Fabio
C/o Casa Famiglia Focus Via Sanno 64
00183 ROME 

M. CELA Shefquet
CILAP (Casa dei Diritti Sociali)
Via Paolo V 78
00183 ROME 

M. DI GERONIMO Michele
CILAP (Casa dei Diritti Sociali)
Via Ettore Paladini 75
00149 ROME 
m.digeronimo@tiscali.it

M. PARATO Michele
CILAP (EMMAUS)
Via Masolino Piccolo 8/10
44040 S. NICOLO 

M.s SEDAT Sybille
Via Catena 7
TREVIGNANO ROMANO 
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NETHERLANDS
Mme SMEEKES Alida
EAPN
Ingelandenstraat823
1382 CS WEESP 
FAX 00 31294416107
salida@zonnet.nl

Mme YTSMA W
ATD 4de wereld
ingrid.hutter@hetnet.nl

M. LINDEBOOM C.L
EAPN Rijnstraat 10 
1972 VG YMUIDEN

Mme van der VLIET Anke
Vrouwen e/ Bijst EAPN
Olympiaweg 117
1076VW AMSTERDAM

Mme HUYBERTS Anja
EAPN
Venkel 5 5491 KZ ST ODENRODE

M. DE KONING Rien
EAPN
Venkel 5 5491 KZ ST ODENRODE

PORTUGAL
M. MARTINHO Fernando
EAPN Portugal (Coimbra)
Rua Dr. Paulo Quintela, Lote 5 - 4∫C
3030-393 Coimbra
fmartinho@sapo.pt

Mme RIBEIRO Maria Fernanda
EAPN Portugal (Coimbra)
Urbanizaço Enconsta do Sol, Lote 6, R/c Esq.
3130-255 Soure

M. RIBEIRO AntÛnio Manuel
EAPN Portugal (Braga)
Lugar de Real - Seramil
4720 Amares

M. ANTUNES, José LuÌs
EAPN Portugal (Porto)
Praça Guilherme Gomes Fernandes, 45 - 4∫
4050 Porto

SPAIN
M. HERNANDEZ JIMENEZ Ricardo
Asosiacion Gaz Kalo Merindad de Sanguesa 10,
entrep. Der
Es-31600 Burlada

FAX 34 948 071 312
gazkalo@retena.net

M.TAPIADOR MALAGON Miguel
Ayuntamiento de Miguel Turra
Irlanda n°24 Es-13170 Miguelturra
FAX 34 926 241 015
tsocial@navegalia.com

Mme BANOU Rabia
Red Andaluzia
C/Sevilla n°8-7°11
Es-29009 Malaga
FAX 34 952 39 32 00
malaga@acoge.org

M. AL GOUCH Nourdin
Red Andaluzia
C/Sevilla n°8-7°11
Es-29009 Malaga
FAX 34 952 39 32 00
malaga@acoge.org

M.VIRELLA SANCHEZ Juan Pedro
Red Andaluzia
Parque las Naciones, 31. 1° Izquierda
Es-41008 Sevilla
FAX 34 954 90 07 73
jpvirella@teleline.es

Mme PAGADOR PECO Carmen
Ayuntamiento de Miguel Turra
Irlanda n∞24 Es-13170 Miguelturra
FAX 34 926 241 015
tsocial@navegalia.com

Mme GALLARDO GARCIA-SAAVEDRA
Maria Luisa
Ayuntamiento de Miguel Turra
Plaza Mariana Pineda 1-8-A
Es-13500 Ciudad Real
FAX 34 926 24 10 15
luisargueton@navegalia.com

Mme SERRANO CARRASCOSA Ana Belen
EAPN CLM Santa Leocadia n°5-1° B
45002 TOLEDO
FAX 34925257921
eapn.clm@retemail.es

M. SEGOVIA BERROGUI David
EAPN-CLM
C/Joan de Goienetxe n°4, 3B
31014 PAMPLONA
FAX 34 948211858
lamajari@pangea.org
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UNITED KINGDOM
Mme GALASHAN Dawn
31 Marquis Road,Woodside AB242QY
ABERDEEN UK
dawn_galashan@btconnect.com

M. HARVEY Jim
Poverty Alliance/CAP Network Scotland
25 Valleyfield Street
G214DH GLASGOW SCOTLAND
FAX 00 1413530686

Mme OXLADE Dale
APNAC
Lalbion flats Cilfynydd Rd Portypridd
CL37 4NJ WALES

M. KELLY Peter
Poverty Alliance 162 Buchannan Street
G1 2LL GLASGOW SCOTLAND
FAX 00 1413530686
peter.kelly@povertyalliance.org

Mme STANLEY Moira
31 Parc Alun Mold
CH71LQ FLINTSHIRE WALES

SWEDEN
Mme JOHNSON Gith
KRIS -Criminals Return In Society)
Bondegatan 9A
11623 STOCKHOLM SWEDEN
FAX 00 4686432960
githj@hotmail.com

M. SIGURD Björn
Box 151
17822 EKERO STOCKHOLM SWEDEN 
bjornsigurd@hotmailm.com

M. LONEGREN Philip
EAPN
Lindhagensgatan 59
S-11243 STOCKHOLM
philiplonegren@chello.se

M. BOHLIN Östen
VAGA VARNA VARANDRA
Karlav‰gen 27
S-11431 STOCKHOLM
FAX 4686117326

M. HELLGREN Bo
KIC-Kooperativ IdéCentrum
Box 9037
S-12609 HAGESTEN
FAX 08-447 48 19
bo@kic.se

M. SAMUELSON Rolf
RSMH
Ferlinsgatan 73
S75428 UPPSALA 
rolf.samuelson@telia.com

POLAND
M. ZARZYCKI Wojciech
BARKA foundation for mutual help
os. Powstancow Narodowych 31/4
61215 Poznan 
FAX 00 48618516678
wzarzycki@barka.org.pl

M. MAJ Krzysztof
BARKA foundation for mutual help
11 listopada 128D/C3
62031 Lubon
FAX 00 48618516678
kmaj@barka.org.pl

BULGARY
M. MINEV Douhomir
PERSPEKT
159 Rakovski Str. 1000 SOFIA BULGARIA
FAX 00 35929885448
perspekt@tradel.net

Mme JELIAZKOVA Maria
PERSPEKT
159 Rakovski Str. 1000 SOFIA BULGARIA
FAX 00 35929885448
perspekt@tradel.net

HUNGARY
M. GYORI Peter
Shelter Foundation
Szentkiralyi Utca 22-24
H-1088 BUDAPEST  
FAX 00 3613203097
gyori_peter@yahoo.com

LATVIA
MmeCIMDINA Ilva
NGO Centre LATVIA
Lacplesa 52/54-22
LV-1011 RIGA
FAX 00 371-7289227
ilva@ngo.org.lv
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TEAMS
Mme De BOE Françoise
Service Pauvreté
Rue de la Loi, 150
1040 Bruxelles
francoise.deboe@antiracisme.be

Mme GORIS Josée
Cellule Pauvreté
Anspachlaan, 1
1000 Brussel
josee.goris@minsoc.fed.be

Mme MOLINGHEN Sophie
Cellule Pauvreté
Bd. Anspach, 1
1000 Bruxelles
sophie.molinghen@minsoc.fed.be

Mme KENNINGHAM Sarah
ATD Quart Monde
Av.Victor Jacobs 12
1040 Bruxelles
sarah.kenningham@tiscali.be

M.TERMOTE Henk
Steunpunt Armoedebestrijding
Rue de la Loi, 150
1040 Bruxelles
henk.termote@antiracisme.be

Mme DIERCKX Danielle
UFSIA
Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
FAX 032-3-220 46 36
danielle.dierckx@ufsia.ac.be

Mme NOLMANS Cynthia
EAPN
Rue du Congrès 37-41/2
1000 Bruxelles
cynthia.nolmans@eapn.skynet.be

M. DRAPIER Geoffroy
Comité des Marolles
Rue de la Prévoyance, 56
1000 Bruxelles
cgam@wanadoo.be

Mme HERMANS Marja
Welzijnszorg
Huidevetterstraat, 165
1000 Brussel
marjahermans@welzijnszorg.be

Mme MORAS Diane
APGA
apga.moras@antwerpen.be

Mme GIEDTS Sofie
FLORA
Vooruitgangstraat 333/8
1030 Brussel
sofiegiedts@florainfo.be

Mme ROTTIERS Julia
FLORA
Vooruitgangstraat 333/8
1030 Brussel
julia@florainfo.be

M. HOREMANS Mathias
M. & Mme HOREMANS Ludo & Ingrid
EAPN
Rue du Congrès 37-41/2
1000 Bruxelles
ludo.horemans@antwerpen.be

M. FARRELL Fintan
EAPN
Rue du Congrès 37-41/2
1000 BRUXELLES
fintan.farrell@eapn.skynet.be

M.VEREECKEN Léopold
Forum Belge de lutte c/pauvreté
Rue Alphonse Renard, 86/7
1180 BRUXELLES
leopold.vereecken@skynet.be

Mme GERONDAL Micheline
EAPN
Rue du Congrès 37-41/2
1000 Bruxelles
micheline.gerondal@skynet.be

Mme HUBERT Cécile
Grandes Villes
Bd. Anspach, 1
1000 Bruxelles
cecile.hubert@minsoc.fed.be

Mme JANSEN Carine
Ministère Région Wallonne-
Intérgation sociale
Rue des Masuis jambois, 5
B-5100 JAMBES
FAX 032/81-32 84 79
c.jansen@m.rw.wallonie.be

Mme FONSECA Clara
EAPN
Rue du Congrès 37-41/2
1000 Bruxelles
clara.fonseca@eapn.skynet.be

M.VAN HUMBEECK Patrik
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Mme MAES Kris

AUTHORITIES
M. REPPAS Dimitros
Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale -
Présidence grecque de l’Union Européenne

M.VANDE LANOTTE Johan
Vice 1er Ministre et Ministre du budget, de
l’intégration sociale et de l’Economie sociale
Belge

M.VANDENBUSSCHE Johan
Cabinet Vande Lanotte

Mme NEELS Ann
Chef de Cabinet Social Integration Belgian Vice
Premier Minister of Budget, Social Integation and
Social Economy

M. ANGELIDIS Angelos
Attaché aux affaires Sociales de la représentation
permanente Grecque

CHAIRMAN
M. NICAISE Ides
Pdt.Comité de Gestion Service Pauvreté
Van Evenstraat 2E
3000 LEUVEN
016 32 33 37 016 32 33 44 
ides.nicaise@hiva.kuleuven.ac.be

VISITORS
LOUIS Etienne
LEONORI Luigi
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