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1. Ontstaansreden, visie en missie
Het ontstaan van BurgersAanZet kadert in het grote verhaal van vermaatschappelijking van
de zorg waar naast een goed uitgebouwde professionele zorg en dienstverlening plaats is voor
een aanvullende, complementaire brede welzijnspijler.
Een pijler die vertrekt van initiatieven van mensen en vrijwillige betrokkenheid op elkaar.
Hiervoor zet je als samenleving in op
- het versterken van mensen
- het verhogen van verbondenheid en betrokkenheid op elkaar
- het vrijwillig engagement van burgers naar burgers.
Wanneer we die welzijnspijler situeren in het model van de concentrische zorgcirkels van de
WHO dan gaat het over de groene en blauwe cirkels.

De persoon en zijn
netwerk

De samenleving

Eerstelijnshulpverlening

Gespecialiseerde
hulpverlening

Vertrekpunt in dit schema is de persoon, met rond zich zijn direct, dicht persoonlijk netwerk
van familie en vrienden. Deze ‘cirkel’ zit ingebed in een breder netwerk van een buurt, de
samenleving, waar iedere persoon als burger een plek heeft (zowel letterlijk als figuurlijk) en
waar burgerinitiatieven, verenigingen, … actief zijn als maatschappelijk middenveld.
Om een goed leven te hebben heeft ieder van ons naast een stevig sociaal weefsel (de groene
en blauwe cirkels) op bepaalde momenten in zijn/haar leven nood aan professionele
ondersteuning (= de 2 buitenste cirkels), te beginnen met een hele waaier aan eerstelijns
hulpverlening, aangevuld met gespecialiseerde zorg. En in dit verhaal is elke cirkel van belang,
omdat die elk een eigen bijdrage en meerwaarde biedt.
Het hele cirkel-verhaal zit tenslotte ingekaderd in een bepaald maatschappijbeeld dat vertaald
wordt door een overheid, financieringssystemen, socioculturele context enz.
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BAZ richt zich op het meer zichtbaar maken, versterken en ondersteunen van de 2 binnenste
cirkels. Waarom zijn die cirkels zo noodzakelijk in een zorgzame samenleving?
-

-

Omdat daar elke mens als burger deel kan uitmaken van de samenleving, van
betekenis kan zijn, kan bijdragen vanuit krachten en capaciteiten. Dit geeft mensen die
in een afhankelijkheidspositie zitten de kans een andere rol op te nemen
Omdat het zorg dragen voor elkaar, en het zorgzaam omgaan met elkaar vanuit een
vrijwillige betrokkenheid complementair is aan betaalde zorg
Omdat je daar als mens de kans krijgt een netwerk uit te bouwen, verbonden te zijn,
erbij te horen
Omdat er krachten zitten bij burgers om zelf zaken aan te pakken en in beweging te
zeten die nu te weinig benut worden of overgenomen zijn door de hulpverlening.

Een drietal jaar geleden namen vijf vrijwilligersorganisaties zijnde ATK, EKC, HomeStart, Lus
en Magenta het initiatief om het samenwerkingsverband Burgers Aan Zet (BAZ) op te zetten
met als missie de bovengeschetste welzijnspijler
- meer in beeld te brengen
- te versterken
- uit te breiden
- en te ondersteunen
Via projectmiddelen vanuit Welzijn en Samenleving werd het project BAZ uitgerold vanaf
midden 2019.
Hierbij werd de focus gelegd op 3 essentiële stakeholders:
- In de eerste plaats is ons ‘werkveld’ de samenleving : de burger en zijn persoonlijk
netwerk van familie en vrienden, formele en informele netwerken en
burgerinitiatieven en de vele verenigingen en organisaties binnen het brede
zogenaamde maatschappelijk middenveld.
- In deze samenleving hebben de lokale besturen een belangrijke regisseursrol. Door de
juiste randvoorwaarden te creëren kunnen zij zorgen voor een lokale voedingsbodem
voor o.a. burgerinitiatieven.
- Tot slot is er de brede eerstelijnshulpverlening. Hun voornaamste rol is het aanbieden
van laagdrempelige, kwaliteitsvolle zorg-op-maat. Maar tegelijk spelen ze een
belangrijke rol in het erkennen en promoten van de welzijnspijler waar het bij BAZ om
draait. Want ook de cliënten die beroep doen op eerstelijnsgezondheidszorg zijn
gewone burgers. Het zijn mensen met een ondersteuningsvraag, maar tegelijk zijn het
mensen met krachten, die iets te bieden hebben, …
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2. jaarverslag 2021
2.1.

Het vooropgesteld jaarplan 2021

Vertrekkend vanuit de 3 grote ‘stakeholders’ maakten we begin 2021 een plan waarbij we
deelprojecten uitwerkten die zich specifiek richtten op 1 van die stakeholders:

BAZ voor iedereen
In het deelproject BAZ voor iedereen richten we ons naar burgers, verenigingen en bij
uitbreiding het maatschappelijk middenveld.

BAZ eerstelijn
In het deelproject BAZ in de eerstelijn lag het accent op het informeren en inspireren van het
brede welzijnsveld rond het belang van ieder van ons om ‘aan zet’ te blijven, ook als je op een
bepaald moment nood hebt aan professionele ondersteuning.
Als BAZ wilden we met hen in gesprek gaan over de meerwaarde en complementariteit van
de 2de welzijnspijler, in de eerste plaats naar hun cliënten, maar evengoed naar hun eigen
werking. BAZ in de eerste lijn wil inzetten op volwaardige samenwerking met de groene en
blauwe cirkels uit de inleiding.

BAZ Lokaal
Ons 3de deelproject gaven we de titel BAZ Lokaal mee. In dit deelproject lag het accent op het
ondersteunen van lokale besturen in het (h)erkennen, uitrollen en versterken van de 2de
welzijnspijler in hun stad of gemeente. BAZ Lokaal wil met hen nadenken over de rol die ze
hier kunnen innemen en de manier waarop ze van onderuit mee kunnen bouwen aan die 2 de
welzijnspijler.
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2.2.

Verslag van het werkjaar 2021

In wat volgt geven we graag een overzicht van de gerealiseerde acties.
Jammer genoeg is onze dagelijkse werking, net als in 2020, gehinderd door de aanhoudende
coronacrisis. Hierdoor dienden we geplande acties te herdenken, op zoek te gaan naar
alternatieven en/of een aantal zaken uit te stellen naar 2022.
Een tweede rode draad doorheen alle activiteiten van vorig jaar was de nood aan een verdere,
duidelijke positionering van BAZ en dit zowel voor onze eigen medewerkers als voor de
buitenwereld. Naast het overzicht van de acties binnen de 3 deelprojecten starten we dan
ook graag met een hoofdstuk over de rol en positie van BAZ in het brede welzijnsveld.

2.2.1. Positionering van BAZ
Geïnspireerd door het mdc-model van Riezebos1 gingen we in 2021 op zoek naar
inspiratiekaders en andere spelers in het werkveld. Dit alles om onze doelgroep te definiëren,
onze identiteit te verfijnen en zo de positie van BAZ te verscherpen.

Het speelveld van BAZ
In onze samenleving is een brede, boeiende en gevarieerde waaier van formele en informele
burgerinitiatieven actief, zoals onderstaand schema 2 van Socius ook duidelijk maakt:

Het domein waarop BAZ zich focust en waar ook de initiatief nemende partnerorganisaties
van BAZ zich situeren is het domein welzijn en zorg.
1
2

https://nl.wikipedia.org/wiki/MDC-model
Bron: Socius Interviewsjabloon van de Veldverkenning burgerinitiatieven 2020
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Onderzoek van Schrooten, Thys en Debruyne toont aan dat er in dit domein tot op vandaag
nog veel burgerinitiatieven te vaak onder de radar blijven (hoewel Corona de voorbije 2 jaar
de kracht en meerwaarde van deze initiatieven naar de oppervlakte bracht).
In hun boek “Sociaal schaduwwerk”3 vestigen de onderzoekers de aandacht op een
omvangrijke en diverse groep van actoren in het welzijnslandschap waarover nog relatief
weinig kennis is doorgedrongen in de sociale sector, in de sociale opleidingen en in het beleid.
Nochtans spelen deze ‘unusual suspects’ volgens de auteurs op vlak van welzijn en zorg een
niet te onderschatten rol. Ze bereiken en ondersteunen namelijk een grote achterban, vaak
bestaande uit mensen die minder gemakkelijk hun weg vinden naar het formele sociaal werk.
De auteurs komen tot de vaststelling dat de ondersteuning van deze zeer diverse
zelforganisaties tot op vandaag zeer beperkt is en net daar wil BAZ een bijdrage leveren.

De specifieke bijdrage van BAZ
De bijdrage die BAZ wil leveren focust zich op de in de partnerorganisaties opgebouwde
praktijkervaring en expertise rond diverse modellen van netwerkversterking. Dit vanuit de
overtuiging dat je door mensen te omringen, samen te brengen en kansen biedt gezamenlijk
naar oplossingen te zoeken, je bouwt aan het fundament van een betrokken samenleving.
Om te concretiseren over welke modellen het hier precies gaat, vallen we graag terug op het
door Odisee ontwikkelde overzicht van bestaande modellen van netwerkversterking die ze in
het kader van een onderzoek bij mensen in armoede publiceerde.4
Zij
inventariseerden
7
modellen
van
netwerkversterking:
persoonlijke
competentieversterking, buddywerking, persoonlijk netwerk, lotgenotennetwerk, vrijwillig
engagement en vrijwilligerswerk, community building en tot slot netwerkversterking via
contextgerichte hulpverlening. Binnen BAZ richten we ons op de eerste 6 modellen, omdat
het laatste model zich veeleer in een hulpverleningsmodel situeert.
Schematisch kunnen we de 6 modellen waar BAZ zich op richt als volgt voorstellen:

3

M. Schrooten, R.Thys en P. Debruyneover. Sociaal schaduwwerk
Kostet, I, Nys, K., Verhaegen, I. (2018). Persoonlijke netwerkversterking bij mensen in armoede Een overzicht
van werkmodellen en een sterkte-zwakteanalyse door ervaringsdeskundigen en praktijkdeskundigen. Brussel:
Odisee.
4
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-

-

-

-

-

Persoonlijke competentieversterking verwijst naar manieren die gericht zijn op het
bijbrengen van vaardigheden om sociale netwerken op te bouwen en te versterken.
Persoonlijke vriend of buddy: hier gaat het om het inschakelen van een vrijwillige
sleutelfiguur om de betrokkene te ondersteunen, samen dingen te doen. De manier
waarop mensen aan elkaar worden gekoppeld is afhankelijk van de concrete
doelstelling of visie. (Soms worden mensen gekoppeld op basis van
gemeenschappelijke interesses; soms wordt een kansrijke buddy gekoppeld aan
iemand die geconfronteerd wordt met kansarmoede;…)
Persoonlijk netwerk: dit werkmodel kenmerkt zich doordat de betrokken persoon
een zelfgekozen netwerk rond zich betrekt. Vaak bestaat dit netwerk uit het
natuurlijke netwerk (familie, vrienden…). De persoon en zijn of haar netwerk werken
vervolgens samen aan een bepaalde kwestie of komen samen om sociale steun te
bieden. Het proces wordt gefaciliteerd door een vrijwilliger.
Lotgenotennetwerk: dit model gaat uit van ‘peer support’. Hier worden mensen met
een gedeelde of vergelijkbare levenservaring samengebracht in een groep.
Lotgenoten kunnen elkaar begrijpen, steunen en ervaringen met elkaar delen. Dit
begrip of de erkenning van een ervaring alleen al zorgt vaak voor sociale steun.
Vrijwillig engagement en vrijwilligerswerk: dit model vertrekt vanuit het gegeven
dat vrijwillig engagement en vrijwilligerswerk betekenisvolle relaties kan bieden en
de mogelijkheid om talenten en sterktes in te zetten en te ontwikkelen, een
betekenisvolle plek in de samenleving in te nemen.
Community building: model om het sociaal kapitaal in gemeenschappen, buurten,
wijken te versterken. Het model is gericht op participatie van alle betrokkenen, het in
kaart brengen van de aanwezige capaciteiten, het bouwen aan relaties tussen de
betrokkenen, het verbinden van de capaciteiten, het voeden en soigneren van de
gevormde linken, het samen ontwikkelen van nieuwe initiatieven.

Burgers, burgerinitiatieven, verenigingen, organisaties en lokale besturen die in het domein
welzijn en zorg willen inzetten op één of meerdere van bovengeschetste modellen van
netwerkversterking kunnen bij het inspiratiecentrum BAZ terecht.
Uiteraard zijn er meer organisaties en verenigingen actief bezig met het promoten en
ondersteunen van zorgzaam vrijwillig engagement van burgers naar elkaar toe. In de toekomst
wil BAZ dan ook werk maken van nieuwe bondgenootschappen en partnerschappen met
enkele cruciale spelers in hetzelfde speelveld. Vertrekkend van de eigenheid van elke partner
willen we op zoek naar wat ons bindt.
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Andere spelers
Het Vlaams steunpunt vrijwilligerswerk
Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw ondersteunt en promoot het vrijwilligerswerk in
Vlaanderen. Zowel verenigingen als lokale besturen kunnen bij het steunpunt terecht voor
advies over o.a. de Vrijwilligerswet en onkostenvergoedingen. Ze voeren promotiecampagnes
zoals tijdens de Week van de Vrijwilliger en de internationale dag van de vrijwilliger en zetten
als coördinerende partner mee in op het Vlaams Gecoördineerd Vrijwilligersbeleid van de
Vlaamse Regering. Dit decreet zet in op het afbakenen, promoten, ondersteunen en
stimuleren van officieel vrijwilligerswerk 5 dat in grote lijnen vertrekt van de driehoeksrelatie
cliënt – vrijwilliger – organisatie.
De praktijkervaring in de 5 partnerorganisaties leert ons dat er zeker de laatste jaren, en de
coronapandemie heeft dit nog extra in de verf gezet, veel andere vormen van vrijwillig
engagement bestaan: dat burgers spontaan initiatieven opzetten, meer informeel, vanuit een
burgers-aan-zet idee: het geloof dat iedereen iets bij te dragen heeft, dat burgers het verschil
kunnen maken.
Volgens Elke Plovie e.a.6 toont zo’n vrijwillig engagement vanuit een burgerschapsperspectief
“zich in de betrokkenheid van de burgers zelf. De vrijwilliger die het initiatief neemt, kent de
omgeving waarin hij zich beweegt. De aanleiding tot vrijwillige inzet zijn gemeenschappelijke
noden. Eigenaarschap staat hier centraal. Van daaruit ontstaan diverse vormen van
engagement en organiseren mensen zich in informele netwerken, zorgzame buurten, …”
Paradoxaal genoeg gaat het hierbij vaak over vrijwillig engagement dat burgers gewoon
‘doen’, maar dat zijzelf niet als vrijwilligerswerk benoemen. Zij zien zichzelf hierbij ook vaak
niet als ‘vrijwilliger’ en krijgen dan ook letterlijk of figuurlijk geen bloemetje op de dag van de
vrijwilliger. En dit terwijl hun engagement, naast het officiële vrijwilligerswerk, zo cruciaal is
om van onze samenleving een zorgzame samenleving te maken. Taal vinden om dit
engagement te (h)erkennen, te waarderen, te laten zijn en kansen bieden tot groei, daar is
het BAZ om te doen.

Het VVSG
De VVSG, de vereniging van Vlaams Steden en Gemeenten is belangenbehartiger, kennisdeler
en netwerkbouwer van en voor de lokale besturen. Ze nemen deze diverse rollen op mbt het
de brede waaier aan thema’s waar lokale besturen mee geconfronteerd worden.
Uiteraard zitten er binnen enkele domeinen waar VVSG actief is, raakvlakken met waar we
vanuit BAZ mee bezig zijn. Zo delen we de overtuiging dat een Lokaal sociaal beleid ook een
Sociaal lokaal beleid zou moeten zijn, op alle beleidsdomeinen (wonen, werken, vrijetijd, enz):
het lokale niveau is bij uitstek de plek waar mensen zich moeten kunnen thuis voelen, zich
betrokken weten op elkaar en het gevoel hebben te mogen en kunnen bijdragen. Dit laatste
is voor ons fundamenteel: het besef dat alle burgers iets bij te dragen hebben, experts zijn
5

De wettelijke definitie van vrijwilligerswerk slaat op elke activiteit:
- Uitgevoerd door een natuurlijke persoon
- Onbezoldigd
- Uit vrije wil en onverplicht
- Ten behoeve van één of meerdere personen, van een groep of organisatie of van de samenleving als geheel
(waar de vrijwilliger geen werknemer is)
Ingericht door een organisatie die geen winst nastreeft.
6
https://sociaal.net/opinie/vrijwilligerswerk-is-niet-u-vraagt-wij-draaien/
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over hun eigen buurt en van daaruit goed geplaatst zijn om van de plek waar ze wonen een
betere plek te maken.
Als zeer kleine speler wil BAZ, vanuit onze unieke positie waarbij we zeer consequent het
perspectief van de zorgzame burger binnenbrengen, een bescheiden bijdrage leveren op 2
niveaus:
- Lokale besturen kansen bieden om stil te staan bij hun rol en opdracht mbt de
hierboven geschetste welzijnspijler in hun gemeente of stad: hoe wordt omgegaan
met initiatieven van burgers rond zorgzaamheid, welke initiatieven nemen ze zelf en
welke rol nemen ze hierin op? Wat is de kijk op en de plaats van burgers die vanuit
een vrijwillig engagement betrokken willen zijn, … Dit doen we, zoals verder blijkt uit
ons jaarplan, via een divers aanbod van kansen tot samen leren.
- Daarnaast kan BAZ, net doordat de partnerorganisaties ook zelf actief zijn in dit veld,
vanuit jarenlange praktijkervaring een coachende rol opnemen tav burgers, groepen
van burgers en lokale besturen en mee op pad gaan in het concretiseren, realiseren,
uitbouwen van bestaande en nieuwe zorgzame buurtinitiatieven.

Het Trefpunt Zelfhulp
Het Trefpunt Zelfhulp (TZ) biedt brede ondersteuning aan zelfhulp- en lotgenotengroepen,
zowel bij opstart als uitbouw van verenigingen. Hun aanbod gaat van advies over de gepaste
juridische vorm en formaliteiten tot vorming over het bestuur van een zelforganisatie, het
vinden en enthousiasmeren van vrijwilligers, het organiseren van activiteiten en vinden van
financiële middelen. Ook het Trefpunt Zelfhulp gelooft ten volle in de kracht van burgers en
meer bepaald in de meerwaarde van ervaringskennis ten dienste van anderen.
BAZ wil in haar werking complementair zijn aan de werking van het Trefpunt Zelfhulp o.a. door
ondersteuning te bieden aan lotgenotengroepen die de actieve betrokkenheid van kwetsbare
mensen willen verhogen.

Mantelzorgorganisaties
In Vlaanderen zijn er 6 officiële mantelzorgverenigingen, met ongeveer 200.000 leden. Zij zijn
verenigd in het Vlaams mantelzorgplatform, hebben een decretale opdracht en zijn op dit
moment met ondersteuning vanuit VIVEL aan het werken aan een nieuw mantelzorgplan.
Binnen elk van de initiatief nemende partners van BAZ zijn zeer veel mantelzorgers actief en
er zijn dan ook veel raakvlakken tussen wat BAZ doet en wat mantelzorgverenigingen op dit
moment doen: het erkennen en waarderen van het zorg dragen voor elkaar.
Maar in analogie met de positionering van BAZ tav het Vlaams steunpunt vrijwilligerswerk
willen we ook hier complementair werken door aandacht en erkenning te geven voor de brede
invulling van zorg dragen voor elkaar, vaak door mensen die zich niet identificeren als
mantelzorger noch lid zijn van een mantelzorgvereniging. Daarnaast denken we ook een
bijdrage te kunnen bieden aan het openbreken van het vaak individuele verhaal van de
mantelzorger door hen te omringen en kansen te bieden om andere rollen op te nemen dan
deze van de mantelzorger. BAZ heeft ervaring met diverse krachtgerichte en
netwerkversterkend modellen die hieraan kunnen bijdragen en die we graag ter beschikking
stellen van zowel individuele mantelzorgers als van verenigingen die hen ondersteunen.
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Onderzoeksinstellingen binnen universiteiten, hogescholen e.d.
In Vlaanderen zijn er meerdere onderzoeksinstellingen met het thema zorgzaamheid,
informele zorg, vrijwillig engagement e.d. bezig. Sommigen vanuit het opvolgen en bestuderen
van proefprojecten, anderen eerder vanuit literatuur en internationaal onderzoek.
Hoewel we vanuit BAZ met dezelfde thema’s bezig zijn en ook oog hebben voor impactmeting
e.d. onderscheiden wij ons door het feit dat wij vertrekken van de praktijk en daar ook steeds
naar terugkeren. Initiatieven, verenigingen en lokale besturen die op zoek zijn naar
handvatten, gegrond in en gegroeid uit de praktijk van het krachtgericht en
netwerkversterkend werken van en door burgers, kunnen bij BAZ terecht.
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2.2.2. BAZ voor iedereen
In het deelproject BAZ voor iedereen, gericht naar burgers, verenigingen en bij uitbreiding
het maatschappelijk middenveld werden volgende acties gerealiseerd:
SD 1: BAZ voor iedereen wil burgers inspireren en prikkelen
om zelf aan de slag te gaan en op een gewone manier zorg te dragen voor elkaar.
BAZ wil hierbij vooral vertrekken vanuit wat bij mensen zelf aan krachten en talenten aanwezig
is en de meerwaarde daarvan erkennen. Dat kan gaan over kleine initiatieven of groter
opgezette projecten. Het gemeenschappelijke aan deze initiatieven is dat zij een klein of soms
groot verschil maken in andere mensen hun leven. Vanuit de partnerorganisaties van BAZ zien
we dat al vele jaren: een steungroep van gewone mensen rondom iemand maakt het verschil,
een buddy die mee op pad gaat om iets leuks te doen, maakt het verschil; lotgenoten die
elkaar vinden en versterken, maken samen het verschil; een groep die vanuit hun eigen
krachten plannen maakt, maakt het verschil; een vrijwilliger die op regelmatige basis langsgaat
bij een gezin, maakt het verschil. Een klein gebaar of een stevig engagement: vanuit een
vrijwillige betrokkenheid op elkaar kunnen mensen voor elkaar van betekenis zijn.
Naast de eigen praktijkverhalen wil BurgersAanZet ook andere inspirerende verhalen op de
kaart zetten en op die manier andere burgers prikkelen om aan te slag te gaan.

Inspirerende voorbeelden
Op zoek naar inspirerende voorbeelden gingen we het voorbije jaar in gesprek met tal van
burgers en initiatieven waar dit zorg dragen voor elkaar op de voorgrond staat. Zo
verzamelden we in 2021 24 nieuwe inspirerende voorbeelden die op de webiste van
BurgersAanZet werden gepubliceerd: www.burgersaanzet.be/inspiraties
Een overzicht
Januari:
Februari:
Maart:
April:
Mei:
Juni:
Juli:
Augustus:
September:
Oktober:
November:
December:

“Paraat in mijn straat” en “Eigen Kracht Centrale”
“Doorgeefvaas” en “Magenta”
“Homestart-Domo” en “Chateau superette”
“Grondig Anders” en “Klaverpost”
“Buurtpunt Nijlen” en “Kom voor de soep”
“Babbelbus” en “Hecht Arendonk”
“Lus vzw” en “ArmenTeKort”
“Circuit Sortie” en “De drie mama’s”
“Sint-Pieters Deelt” en “Ensemble”
“ZoJong” en “De achthoek”
“De volle aflaat” en “Trivelo”
“Enchante” en “Cabane Banane”
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Enkele voorbeelden
Klaverpost is een initiatief van Marleen, een mevrouw die graag brieven schrijft en dit al via heel wat
andere projecten deed: Traliepost van Bond zonder Naam, 'Jij verdient een kaartje', 'Project
postmaatje', 'heel Holland stuurt' en 'Liefdevolle post'. Al snel besefte ze dat ze ook iets dergelijks op
poten zou zetten. Ze zag de eenzaamheid rondom haar toenemen, zeker in tijden van corona.
Hoe werkt het?
Via Klaverppost kan je kaartjes voor anderen aanvragen en/of zelf kaartjes versturen. Zo creert
Klaverpost kleine geluksmomentjes. Want volgens Marleen kan één kaartje al het verschil maken. Daar
is ze rotsvast van overtuigd.
Een klavertjevier
Een klavertjevier, symbool van hoop, vertrouwen, liefde en geluk!
Het voelt goed om een kaartje aan te vragen voor een ander!
Het voelt goed om een mooie tekst te zoeken, zelf creatief te zijn, een kaartje te schrijven voor een
ander en dat in de rode of gele brievenbus te laten vallen!

De drie mama’s hebben elk een zoon verloren aan zelfdoding en zetten zich nu in voor goede doelen
die een link hebben met het psychologisch welzijn van jongeren. Zo organiseerden ze al verschillende
keren een pannenkoekenverkoop ten voordele van het Centrum ter Preventie van Zelfdoding. Heel
wat mensen hebben hen bij deze acties gesteund. Niet alleen door pannenkoeken te kopen, ook
door hun verhalen, hun warmte, hun bemoedigende woorden, hun bewondering voor de inzet van
de drie mama’s, vooral na wat ze meegemaakt hebben. Door hun aanwezigheid en openheid over
de zelfdoding van onze zonen willen ze vooral lotgenoten helpen. Ze willen op die manier zelfdoding
bespreekbaar maken en het taboe die er nog steeds rond bestaat doorbreken.

(H)echt Arendonk is een netwerk van mensen waar elke inwoner van Arendonk kan bij aansluiten.
Ongeacht leeftijd, afkomst, geslacht of opleiding. In dit netwerk ontmoeten, helpen en steunen de
deelnemers elkaar op velerlei manieren: door hand- en spandiensten, een gezellige babbel, een
groepsuitje, een luisterend oor, een gouden raad….
Er gebeurt heel wat binnen (H)echt Arendonk.
Uitwisseling van vraag en aanbod, werkgroepen, leuke en leerzame activiteiten, maandelijkse
groepsbijeenkomsten. Er zijn één op één contacten, contacten in kleine groepjes, formele en informele
samenkomsten, echte werkvergaderingen en koffiekletsmomenten. Dit alles krijgt vorm in een dialoog
tussen kerngroep en deelnemers.
Er mogen zijn met je ganse hebben en houden en dit kunnen/mogen inzetten zorgt voor een sterke
verbondenheid.
Belangrijkste principes zijn de wederkerigheid en het vertrekken vanuit de mogelijkheden van de
deelnemers. Binnen (H)echt Arendonk kan je zowel geven als vragen, en wordt er gezocht naar een
balans hierin. We hanteren niet zozeer het principe ‘voor wat hoort wat’ maar streven naar een
evenwicht binnen het netwerk zelf. We geloven er in dat ieder van ons altijd wel iets te bieden heeft,
als ook soms iets nodig heeft en dit kan inzetten binnen het netwerk. Allemaal gratis en uit vrije wil.
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Inspireren: van inspiratiemoment naar screencast
Bovenstaande verhalen en praktijken vormden de basis voor de roadshow die we op 5
plaatsen in Vlaanderen zouden organiseren om burgers te inspireren en samen met hen aan
de slag te gaan. Geïnspireerd door de ervaringen in Nijlen in 2020 kozen we ervoor om in 2021
in elke Vlaamse provincie en in Brussel een inspiratiemoment te organiseren en dit steeds te
doen met een ander soort partner (en hierbij streefden we een grote diversiteit na: een lokale
wijkwerking, een Logo, een bibliotheek, enz).
We gingen op zoek naar partners:
• met een breed netwerk, die burgers kunnen bereiken en die zicht en voeling hebben
met lokale initiatieven
• die voldoende middelen (mankracht en kanalen) kunnen inzetten om burgers te
werven en die toegang hebben tot ontmoetingsplekken (zalen, buurthuizen…)
• die aantrekkelijk zijn voor burgers en die van betekenis kunnen zijn in de mogelijke
opvolging van burgerinitiatieven.
• die bereid zijn om co-creatief aan de slag te gaan.
Zoektocht naar diverse partners
Zo startte de zoektocht naar en de gesprekken met mogelijke partners:
West-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen
Limburg
Vlaams-Brabant
Brussel
Antwerpen

-

Vanuit burgers en de Wijkwerking Groenpark
De Levensacademie Midden en Zuid West-Vlaanderen
Vlaamse Vereniging voor Dorpsbelangen
De dorpsraden van Haaltert, Denderhoutem, Heldergem en Kerksken
DOP Limburg
De 7 dorpsraden van Heusden-Zolder
Avansa Oost-Brabant en het project BUURTKRACHT
Gemeenschapscentrum Essegem
Logo Antwerpen

Corona
Verschillende gesprekken werden gevoerd en voorbereidingen getroffen, maar steeds staken
de beperkende maatregelen omwille van corona een stokje voor de inspiratiemomenten.
Onze gesprekspartners kozen er vaak bewust voor om zo een inspiratiemoment nog even on
hold te zetten omdat het fysiek samenkomen hierbij als een meerwaarde werd gezien - zeker
wanneer we dan ook samen aan de slag zouden gaan.
Screencast
De realiteit deed ons het geweer van schouder veranderen en we gingen aan de slag met het
maken van een screencast. Een screencast die verduidelijkte waar BAZ voor staat en die
antwoord biedt op tal van vragen zoals: Over wat voor initiatieven hebben jullie het? Waarom
zouden burgers het verschil kunnen maken? Wat zijn kansen? Wat zijn opportuniteiten? En
wat is daarbij de rol voor burgers en verenigingen, voor lokale besturen, voor
eerstelijnsorganisaties… . Met deze screencast konden we ook in tijden van corona de boer
op. Wil je graag deze screencast bekijken: www.burgersaanzet.be/screencast
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Ondersteunen: initiatieven van burgers in kwetsbare situaties
BAZ staat voor burgers aan zet. Meer zelfs, BAZ staat voor ‘alle’ burgers aan zet of ‘iedereen’
aan zet! Dat betekent dat niet alleen een buddy of vrijwilliger iets kan betekenen voor een
kwetsbaar gezin of persoon, maar dat ook burgers in kwetsbare situaties iets kunnen
betekenen voor anderen en elkaar.
Iedereen aan zet!
BAZ coachte en ondersteunde twee initiatieven waarbij burgers vanuit hun eigen krachten en
talenten het verschil maakten voor anderen:
Babbel- en activiteitengroep uit Brugge
Een groep die begin 2020 opgericht werd door Bart, die op zoek was naar vriendschappelijk
contact met wat andere mensen. Samen met een kleine kerngroep richtte hij een groepje op
via Facebook. Mensen konden er in een veilige omgeving met elkaar chatten als ze daar
nood aan hadden.
Bart: “Ik heb zelf een lichte beperking en wilde meer contacten met mensen. Het is fijn om
berichten te delen in de groep. Af en toe spreken we met een klein groepje af om een
uitstap te maken.” De groep telt ondertussen 222 leden. Iedereen is welkom, ook mensen
zonder beperking. Bart: “In de kerngroep overleggen we goed met elkaar en verdelen we het
werk. Iedereen heeft zijn eigen talenten en kan die inzetten. Een aantal mensen zorgen bijna
dagelijks voor een mooie ochtend- en avondgroet. Dat vind ik heel fijn. Ik werk graag op de
computer en zoek informatie op, bijvoorbeeld in voorbereiding op een uitstap.”
Bart heeft ondertussen zijn netwerk uitgebreid met een paar mooie vriendschappen. Maar
Bart ging verder. Hij wou ook andere mensen de kans te geven om hun talenten in te zetten
en contacten te leggen anderen.
BAZ coachte de groep in 2021 om ook fysieke bijeenkomsten te organiseren. De groep van
Bart slaagde erin om op 16 oktober 2021 een eerste grote fysieke bijeenkomst te
organiseren. Er kwam 75 mensen opdagen en ook de burgemeester van Brugge was present.
BAZ ondersteunde hen om zelf hun weg te zoeken, hun talenten in te zetten en om te gaan
met conflicten. Vooral op moeilijke momenten was het een zoektocht en uitdaging om de
regie bij hen te laten. Sommige partners hebben onderweg afgehaakt, maar de partners die
mee in bad gingen, deden dit met respect voor het eigenaarschap van de groep. Het werd
een mooie bijeenkomst.
ZoJong
Het project ZoJong is een burgerinitiatief pur sang. Enkele jonge mensen die zelf
mantelzorger zijn of waren hebben het opgestart en ontwikkelden oa een website,
https://www.zojong.be/. Eén van de initiatiefneemsters is Julie die haar studies aan het
spreiden over meer jaren om genoeg tijd te hebben om zich volledig vrijwillig in te zetten
voor ZoJong. In de zoektocht naar financiële middelen, maar ook in nadenken over hoe ze
verder willen groeien, …. Wil BAZ een partner zijn. ZoJong werd als pilootproject door
BurgersAanZet ondersteund en gecoached.
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Evaluatie van realisaties in het kader van SD 1
Diversiteit aan inspirerende voorbeelden
Eén ding is duidelijk: er bestaan zeer veel kleine en grote inspirerende voorbeelden.
Voorbeelden waarbij burgers vanuit een vrijwillig engagement iets doen voor elkaar.
Voorbeelden die een klein of groot verschil maken voor mensen. Voorbeelden waarbij mensen
op een gewone manier zorg dragen voor elkaar.
Veel van deze initiatieven zitten onder de radar en zijn niet gemakkelijk op te sporen. Op zich
hoeft dit geen probleem te zijn, want soms gaat het over een wijkinitiatief dat net door zijn
kleinheid en laagdrempeligheid het verschil kan maken. Af en toe gaat het wel om een project
dat graag wil groeien omdat het gelooft zo veel meer impact te kunnen hebben.
Deze enorme diversiteit is van grote waarde. Net die diversiteit aan praktijken maakt dat zij
ook andere burgers kan inspireren. Sommige burgers geraken geïnspireerd door iets kleins,
anderen willen zich graag aansluiten bij een groter initiatief, weer anderen brouwen van
verschillende ideeën hun eigen initiatief.
Daarnaast is het bestaan van deze diversiteit ook een enorme kracht voor de mensen voor
wie deze initiatieven het verschil maken: wat voor de ene persoon werkt, werkt daarom nog
niet voor de andere; wat in de ene wijk aanslaat, is daarom nog niet het antwoord op de
behoefte van een andere wijk.
BAZ zal daarom ook in de toekomst blijven inzetten op het verzamelen en uitdragen van een
diversiteit aan inspirerende voorbeelden.
Fysiek samenkomen bleef een uitdaging
Zoals eerder reeds vermeld bleef het moeilijk om met de verschillende partners concrete data
te vinden om fysiek samen te komen. Ook al was er een online alternatief, organisaties en
burgers kwamen liever fysiek samen om geïnspireerd te geraken en samen aan de slag te gaan.
Ook de afhankelijkheid van een lokale partner speelde ons vaak parten.
Misschien kan BAZ wanneer het in de toekomst wat meer bekendheid heeft en er geen
beperkende maatregelen meer dreigen, zelf enkele inspiratiedagen organiseren.
Nood aan een bredere communicatiestrategie
Er werd veel tijd en energie gestoken in verkennende gesprekken waarbij bleek dat BAZ nog
te weinig bekendheid had en er ook nog een hele weg te gaan was wat betreft sensibilisering.
Wat zijn dat dan precies die netwerkversterkende en krachtgerichte initiatieven? Wat is
precies hun meerwaarde? Kunnen wij de grond vruchtbaar maken om dit soort initiatieven te
stimuleren? Wat is daarvoor nodig? De ontwikkeling van een screencast die antwoord bood
op deze vragen was al een grote stap vooruit. Toch moet nu ook verder worden nagedacht
hoe we de screencast en ander materiaal als inspiratiecentrum kunnen verspreiden.
Belang van ondersteuning
Naast het inspireren blijft het ondersteunen van kleine initiatieven van cruciaal belang.
Belangrijk hier is een vorm van ondersteuning die het proces niet overneemt, maar evengoed
het resultaat niet claimt. We gaan ervan uit dat de krachten en talenten aanwezig zijn, maar
dat de slag- of draagkracht soms ontbreekt. Elk initiatief is anders en heeft ook andere sterktes
en noden. Een ondersteuner of supporter die vanuit haar expertise op het juiste moment nabij
kan zijn, kan een groot verschil maken. BAZ wil deze rol in de toekomst dan ook blijven
opnemen.
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SD 2: BAZ voor iedereen stimuleert deelname aan de samenleving
van ieder van ons.
BAZ stimuleerde ook in 2021 de deelname aan de samenleving van ieder van ons. We
verzamelden verder verhalen van mensen die de drempels van deelname haarscherp voor ons
in kaart brachten. Met deze verhalen gingen we verder aan de slag in de workshop ‘Iedereen
welkom in jouw vereniging’, een workshop voor verenigingen en organisaties die graag willen
werken aan de drempels binnen hun eigen werking; en we gingen ook aan de slag met
personen die goesting hebben om deel te nemen aan het verenigingsleven maar waar de
drempels die ze over moeten te groot zijn om alleen te overwinnen.
Verhalenbundel

DANNY

ELLA

RITA

IMRAN

CÉLINE

GOELE

JORIS

KRISTOFFEL

In 2020 gingen we reeds het gesprek aan met vijf mensen in kwetsbare situaties over positieve
en negatieve ervaringen bij hun deelname aan het verenigingsleven. Deze gesprekken
resulteerden in vijf mooie en krachtige verhalen die inzicht gaven in de verschillende drempels
die deze mensen ervaren, maar die ook tal van tips boden aan verenigingen die inclusief willen
zijn.
In 2021 vulden we deze verhalen aan: we gingen in gesprek met drie nieuwe mensen die zich
elk op hun manier in een kwetsbare situatie bevinden en hun verhaal deden over de positieve
en negatieve verhalen over deelname aan het verenigingsleven. Wat deze verhalen vooral
naar voren brachten is dat er nooit een kant en klare oplossing voorhanden is en dat wat voor
de ene persoon goed werkt, misschien voor de andere een drempel is. Individueel afstemmen
en het gesprek aangaan, kwam als tip in elk van deze gesprekken naar boven. Al deze verhalen
samen worden nu gebundeld in een publicatie ‘Acht verhalen over deelnemen‘ (werktitel).
De verhalen worden gebruikt in de workshop ‘Iedereen Welkom in jouw vereniging’. Ze
vormen er het startpunt van een kritische zelfreflectie.

Workshop ‘Iedereen welkom in jouw vereniging’
De workshop ‘Iedereen welkom in jouw vereniging’ werd uitgewerkt op basis van de expertise
van de verschillende partnerorganisaties en op basis van de verzamelde ervaringen van
verschillende mensen in kwetsbare situaties. Met deze workshop richtten we ons op lokale
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verenigingen die samen met hun (bestuurs)leden wilden nadenken en stappen willen zetten
om hun vereniging meer inclusief te maken en iedereen welkom te heten in hun vereniging.
De workshop kan zowel online of live georganiseerd worden.
Aanpak
De workshop werd aangeboden via de website van BAZ. Aangezien BAZ nog geen grote
bekendheid heeft, werd vooral gekozen voor een pro-actieve aanpak. We bakenden een
viertal doelgroepen af: toneelverenigingen, jeugdverenigingen, sportverenigingen en
natuurverenigingen. Uit de interviews die we deden met mensen uit kwetsbare situaties bleek
namelijk dat zij aansluiting zochten bij dit soort verenigingen. Per doelgroep zouden we drie
gratis workshops aanbieden.
Op lokaal niveau zouden we eerst een testworkshop doen voor een specifieke doelgroep. Na
evaluatie volgde dan een gesprek met een koepel, dienst, federatie of steunpunt van de
desbetreffende sector om te kijken of zij ons aanbod bij hun achterban bekend konden maken.

Concrete gesprekken en resultaten
Partner 1: Opendoek - koepelvereniging voor amateurgezelschappen
- Op 13/01/21 vond een eerste testworkshop plaats met D°eFFeKt, een Brussels
amateurgezelschap.
- Op 27/05/21 vond een eerste gesprek plaats met Joke Quaghebeur, coördinator van
Opendoek. Zij vonden de workshop interessant om aan te bieden aan de
gezelschappen die zij in trajectbegeleiding hebben. Via trajectbegeleiding krijgen een
aantal gezelschappen de mogelijkheid om een probleem op te lossen of om een
verandering door te maken. Dat probleem of deze verandering is dieper geworteld
dan enkel één productie. Zo’n trajectbegeleiding gaat veel dieper dan dat en beoogd
ook een duurzame uitkomst. De vraag of de kwestie omtrent het betrekken van
mensen in al hun diversiteit, is een vraag waar gezelschappen vaak mee worstelen.
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-

Op 28/09/21 volgde een tweede gesprek met Opendoek. Ditmaal met de twee
projectmedewerkers verantwoordelijk voor de trajectbegeleiding. Omdat ze zelf niet
de tools of knowhow in handen hebben om gezelschappen te begeleiden waardoor
iedereen de weg vindt, maken we de afspraak 2 gezelschappen te begeleiden:
o Multatuliteater in Gent
o Theantwater in Linkeroever

Partner 2: Jeugddienst stad Gent
- Op 07/02/21 stond een testworkshop gepland met een lokale scoutsgroep uit het
Gentse. Wegens ziekte van de workshopgever werd deze workshop geannuleerd.
- Op 14/07/21 volgt een eerste gesprek met de jeugddienst van de stad Gent. Samen
wordt nagedacht voor welke organisaties en jeugdwerkingen deze workshop
interessant zou kunnen zijn. De werkgroep jeugd Dampoort/Sint-Amandsberg geeft
aan dat de jeugdverenigingen in die regio graag aan de slag willen rond
toegankelijkheid/toeleiding naar hun organisaties.
- Op 25/10/21 vindt de werkgroep Jeugd plaats van de wijken Dampoort – SintAmandsberg. Daarbij komen verschillende jeugdverenigingen samen, om info uit te
wisselen en elkaar te leren kennen. Op een vorige werkgroep kwam naar voren dat
velen heel wat vragen hebben over toegankelijkheid, en hoe drempels concreet weg
te werken. We zoeken naar een moment om ons aanbod voor te stellen.
- De werkgroep komt pas opnieuw samen in 2022.
Partner 3: Sportaround
- Een lokale sportvereniging zoeken voor een testworkshop blijkt geen sinecure.
Uiteindelijk komen we terecht bij Sportaround. Sportaround zet hard in op het
betrekken van iedereen in de organisatie. Ze bereiken kinderen uit alle groepen van
de samenleving en ook de lesgevers zijn een heel diverse groep.
- Samen met de medewerkers plannen we een eerste verkennend gesprek op
17/12/21. Hier blijkt al snel dat Sportaround een vereniging is die al heel ver staat in
het betrekken van een divers publiek in hun wekring. De inleidende workshop
‘Iedereen welkom in je vereniging’ kan hieraan weinig toevoegen, oordelen we.
Daarom wordt besloten deel te nemen aan de werkgroep van Sportaround met een
coachende rol vanuit BAZ. De volgende werkgroep vindt plaats 31/03/22.
Partner 4: Natuurpunt
- Op 23/04/21 vond een eerste contact plaats met enkele verenigingscoachen van
Natuurpunt. De vraag ligt voor of enkele lokale groepen geïnteresseerd zouden zijn in
de workshop. Natuurpunt trekt momenteel zelf een traject rond diversiteit. Ze zijn
geïntereseerd in het aanbod van BAZ maar gaan uiteindelijk binnen hun eigen
organisatie zelf met het thema aan de slag.

Andere aanpak
De proactieve aanpak en de afbakening van de doelgroepen leidden niet onmiddellijk tot
concrete resultaten. Daarom besloten we iets breder te gaan en zochten we enkele partners
die ons aanbod tot bij de lokale verenigingen konden brengen en die ons aanbod mee wilden
verspreiden.
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Partner 5: Vrijwilligerspunt Gent
- Op 11/06/21 stemden we af met de coördinator van het vrijwilligerspunt Gent naar
aanleiding van een pilootproject rond inclusief vrijwilligerswerk: een
trajectbegeleiding rond inclusief vrijwilligerswerk; een langdurig, individueel traject
op maat voor 10 verenigingen. Het aanbod van BAZ zou complementair kunnen zijn
en goed voor organisaties die geen langdurig traject zouden kunnen aangaan. De
workshop ‘Iedereen welkom in jouw vereniging’ werd als aanvullend in de kijker
gezet via de nieuwsbrief van het vrijwilligerspunt.
- Op 22/11/21 kwam AHOSA op die manier bij BAZ terecht. AHOSA vzw werkt rond
‘slechthorendheid/doofheid’ en beoogt ‘inclusie’ van slechthorende/dove mensen
die communiceren in gesproken taal in de samenleving. Zij wilden graag in het late
najaar een workshop volgen omdat ze meer mensen die zich in kwetsbare situaties
bevinden, willen betrekken in hun vereniging. Ook dit is, wegens de
coronamaatregelen en omdat zij liever niet online deelnamen, verschoven naar 2022.
- Verder werden we door het vrijwilligerspunt uitgenodigd om eind april 2022 de
workshop ‘Iedereen Welkom’ aan te bieden tijdens een inspiratiedag voor Gentse
vrijwilligersorganisaties.
Partner 6: Lasso - het Brussels platform voor cultuurparticipatie
- Op 06/09/21 vond een eerste verkennend gesprek met Lasso plaats. Lasso is het
Brussels platform voor cultuurparticipatie en streeft naar een inclusief cultureel
aanbod waaraan iedereen gelijkwaardig kan participeren. Ze willen drempels en
vooroordelen wegwerken en ervoor zorgen dat het cultureel aanbod samen beleefd
of vormgegeven wordt. Lasso nodigde ons uit om een workshop te geven op
12/12/21 tijdens hun jaarlijkse BrusselArt Toernée, een een inspiratiedag voor
groepsbegeleiders uit het socio-culturele veld, de welzijnssector en
volwasseneneducatie die in hetteken stond van inclusie en interculturaliteit.

-

Wegens de toen geldende coronamaatregelen werd BrusselArt Toernée op 12/12/21
afgelast. Overtuigd van de meerwaarde van ons aanbod, zocht Lasso naar een manier
om deze tot bij het publiek te brengen. Dit resulteerde tot een artikel in de
nieuwsbrief van Lasso: Werken met moeilijk bereikbare volwassenen.
(https://lasso.be/inspiratie/documentatie/werken-met-moeilijk-bereikbarevolwassenen-lus-vzw)

20

Proeftuinen
Naast het sensibiliseren van verengingen en organisaties ging BAZ ook op pad met mensen die
graag wilden deelnemen aan het verenigingsleven maar waar de drempels vaak te groot
waren om alleen te overwinnen.
Aanpak
Elke traject startte met een uitgebreide ontmoeting of kennismakingsgesprek: Wie ben je?
Wat doe je graag? Waar heb je deugd van? Vervolgens werden een aantal positieve en
negatieve ervaringen besproken over hun deelname aan het verenigingsleven en tot slot
bekeken we samen waar mensen eigenlijk van droomden of waar ze naar op zoek waren op
dit moment in hun leven. Bij een volgende stap werd samen bekeken wat ze zelf ooit al hadden
ondernomen en hoe ze daarop terugkeken. Welke dingen zouden ze graag nieuw leven in
blazen? Welke dingen zouden ze leuk vinden of waar zouden ze deugd aan hebben? Tot slot
stonden we stil bij de vraag wat zij nodig zouden hebben om bepaalde drempels te
overwinnen. Dat was zeer uiteenlopend: de een had nood aan iemand die de brug legde, de
ander had nood aan iemand die meeging of iemand die meezocht naar verschillende
mogelijkheden.

Enkele concrete resultaten
Joeri
Joeri had het tijdens de coronapandemie zeer zwaar. Vanuit die ervaren eenzaamheid wou hij
een initiatief nemen om mensen samen te brengen.
Na een boeiend proces vond hij twee organisaties bereid om samen met hem een praatgroep
rond eenzaamheid te organiseren: het Huis van de Mens en het CAW. Het Huis van de Mens
voorzag begeleiding, promotie en een locatie en startte samen met Joeri een praatgroep over
eenzaamheid en depressie: ‘Echt zijn’. Om de twee weken komen ze samen en wordt er
gepraat over lief en leed. Iedereen is welkom…
Mieke
Mieke is een geëngageerde jonge vrouw die als maatschappelijk werkster meer dan het beste
van zichzelf geeft. Al dat geven weegt na een tijd zwaar en Mieke merkt dat ze geen energie
meer heeft te investeren in haar eigen persoonlijk netwerk en ze voelt dat haar eigen
familiegeschiedenis hier ook een remmende factor in speelt.
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Ze hoopte via deelname aan een sportclub niet alleen aan sport te doen maar ook mensen te
leren kennen maar dit viel tegen. Soms moet je al een bepaald niveau hebben om mee te
kunnen en als de club eerder recreatief is, kom je terecht in een hechte groep die niet altijd
open staat voor nieuwe mensen. Vaak komt ze er alleen toe en vindt ze het moeilijk om
aansluiting te vinden bij de groep.
Samen zoeken we naar nieuwe pistes en zo ontstaat het idee van een wandelgroepje die één
keer om de maand samen op pad gaan. We vinden ook een enthousiaste vrijwilliger – Nele –
die hier mee haar schouders onder wil steken. Nele is ook zeer actief binnen het lokale
verenigingsleven en is zelf ook zeer sportief. Via Nele sluit Mieke aan bij een recreatieve
handbalvereniging. Nele introduceert Mieke en zorgt ervoor dat Mieke zich welkom voelt.
Rita
Sinds haar man drie jaar geleden overleed staat Rita er alleen voor. Er is weinig familie waar
ze op kan terugvallen en haar netwerk is zeer klein. Op zich kan Rita goed alleen zijn. Toch
heef ze nood aan sociaal contact en zou ze de dingen waar ze op botst eens willen delen met
wat gelijkgestemden. Maar de eerste stap zetten bij het leggen van nieuwe contacten is niet
zo haar ding. Ze komt ook steeds terecht in groepen die zich al gezet hebben, waar de mensen
elkaar al goed kennen. Ze voelt zich dan vaak het vijfde wiel aan de wagen.
Rita wil hier verandering in brengen maar een duwtje in de rug is welkom. Samen klaren we
uit wat ze graag zou willen doen en wat ze nodig had om deze pistes te verkennen en de eerste
stap te zetten. We leggen contact met een ontmoetingscentrum in de buurt waar ze contact
legt met een vrijwilliger die de brug wil leggen naar de andere mensen en de activiteiten die
daar plaatsvinden.
Rita stapte ook in bij een Link-groep in de regio. Het feit dat ze tegelijkertijd met vijf andere
mensen die elkaar nog niet kenden kon instappen, was voor haar een grote meerwaarde.
Iedereen startte op gelijke voet, er was nog geen groep of cultuur waar je je moest inpassen
en er werd heel veel aandacht besteed aan een onderlinge kennismaking.

Evaluatie van realisaties in het kader van SD 2
Zaadjes planten voor de langere termijn
Ook bij de workshop ‘Iedereen Welkom in jouw vereniging’ werd er veel tijd en energie
gestoken in verkennende gesprekken waarbij bleek dat BAZ nog te weinig bekendheid had en
er ook nog een hele weg te gaan was wat betreft sensibilisering. Er werden zaadjes geplant
die nu stilaan begin te bloeien en die in het volgende werkingsjaar tot concrete resultaten
zullen leiden. Ook hier dringt de nood aan een bredere communicatiestrategie zich op: naast
het verspreiden van tal van inspiratiemateriaal (screencasts, tools, praktijkverhalen,
getuigenissen, expertise…), lijkt ook het aanbieden van een vast open aanbod van workshops
aangewezen. Burgers, organisaties en verenigingen kunnen op die manier intekenen en
proeven van het aanbod om dan vervolgens verder te bekijken waarmee zij in hun eigen
organisatie aan de slag willen.
In het vaarwater van andere organisaties
Daarnaast bleek dat het aanbod van BAZ af en toe in het vaarwater te komen van andere
organisaties of in het vaarwater van grotere organisaties die zelf zo een aanbod of traject
lopen hadden voor hun eigen lokale afdelingen.
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Hierdoor zien we ons genoodzaakt om dit aanbod te evalueren: naar het volgende
werkingsjaar lijkt het ons zinvol ons aanbod te focussen op verschillende modellen van
netwerkversterking. In al deze modellen gaat het om het versterken van mensen vertrekkende
vanuit de krachten en talenten die bij mensen aanwezig zijn, het verhogen van verbondenheid
en betrokkenheid op elkaar en het vrijwillig engagement van burgers naar burgers.
De huidige workshop zal worden aangepast en inspiratie bieden over het vrijwillig
engagement van mensen. Daarnaast zal het aanbod van workshops worden uitgebreid om
ook de aanwezige expertise over de andere modellen te kunnen aanbieden.
Trage processen die meerwaarde bieden
De proeftrajecten waarbij we op pad gingen met mensen die graag wilden deelnemen aan
het verenigingsleven, hebben ons zeer veel geleerd. Er kon ook heel wat expertise en netwerk
vanuit de partnerorganisaties van BAZ worden ingezet. Ze bevestigden onze ervaring dat een
eenduidige methodiek niet werkt en elk proces uniek is. Wat wel als rode draad naar boven
kwam was het belang van de vrijwillige betrokkenheid van mensen in deze processen. Als je
mensen vindt die bereid zijn mee op pad te gaan, die bereid zijn anderen actief welkom te
heten, die bereid zijn hun netwerk of kennis van het verenigingsleven te delen, kan komt er
beweging en zetten mensen stappen vooruit.
Het is noch de rol noch de ambitie van BAZ om in de toekomst dergelijke proeftrajecten te
blijven opzetten. Ze leerden ons wel dat ook in zo’n trajecten het vrijwillig engagement van
anderen een zeer cruciale succesfactor is. Ook in het ondersteunen van mensen in kwetsbare
situaties om (terug) aansluiting te vinden bij de samenleving en het verenigingsleven, kunnen
gewone burgers beweging brengen. Het is dan ook raadzaam ook hier andere burgers te
betrekken en mee aan zet te laten zijn.
.

SD 3: BAZ voor iedereen zet in op een krachtgerichte en positieve kijk op
vrijwillig engagement van alle burgers.
Vrijwillig engagement werd het derde thema dat binnen BAZ voor iedereen verder uitgewerkt
werd.
Als eerste stap gebeurde een inventarisatie van de aanwezige expertise van de verschillende
partnerorganisaties rond krachtgericht werken met burgers.
Deze inventarisatie en gezamenlijke uitwisseling tijdens een samenkomt met alle partners van
BAZ deed het idee groeien naar de uitwerking van een gezamenlijke opleiding voor vrijwilligers
van de verschillende partnerorganisaties. Zeker de opleiding van de kandidaat buddy’s binnen
Homestart-Domo en ATK toonden gelijkenissen.
Dit idee wordt in 2022 terug opgepikt, nadat corona de stappen die hier rond gezet gingen
worden on hold zette.
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2.2.3. BAZ eerstelijn

SD 4: BAZ zet in op het versterken van de stem van burgers
binnen de zorgraden van de ELZ.
In 2020 kwam de vraag van VIVEL om samen na te denken over hoe de rol van de personen
met een zorgnood een volwaardige plek zou kunnen krijgen binnen de zorgraden van de
verschillende ELZ.
Een vraag waar BAZ graag mee aan de slag ging, maar eentje die door corona niet gerealiseerd
kon worden.
In de eerste plaats omwille van het feit dat de ELZ een hele belangrijke rol kregen in de
vaccinatiestrategie, waardoor andere thema’s noodgedwongen naar de achtergrond schoven.
Daarnaast ook omdat VIVEL ondertussen een tussenstap inbouwde waarbij in samenwerking
met Hefboom, een bevraging van relevante actoren rond participatie van burgers op lokaal
niveau werd opgezet. Dit met als doel inzichten en hulpmiddelen in kaart te brengen om de
positie van personen met een zorg en ondersteuningsnood in de zorgraad van de
eerstelijnszones te versterken.
In dit kader werd ook contact opgenomen met BAZ , waarna 2 BAZ-medewerkers begin 2022
uitgebreid de tijd namen om met de medewerker van Hefboom in gesprek te gaan en onze
expertise te delen.

SD 5: BAZ in de eerstelijn stelt een actieplan op om meer (h)erkenning te
realiseren rond de tweede welzijnspijler binnen de eerstelijnshulpverlening.
In het actieplan dat werd uitgewerkt namen we een aantal stappen.
Stap 1: wat is de meerwaarde van BAZ?
Uiteraard is het, wanneer je in gesprek gaat met hulpverleners, organisaties en diensten
belangrijk om kort en bondig te formuleren waar BAZ voor staat en wat de USP is. De
oefening rond de positionering van BAZ was dan ook voor de uitrol van deze strategische
doelstelling van belang.
Met betrekking tot de positionering ten aanzien van de zorg- en hulpverlening door
beroepskrachten over sectoren heen gaat het dan onder andere over:
• Het feit dat wat burgers voor elkaar beteken en doen complementair & gelijkwaardig
is aan de zorg- en hulpverlening door beroepskrachten
• Het gegeven dat burgers niet gebonden zijn aan van buitenaf gelegde oplossingen,
afspraken, doelstellingen, planningen, … Dit is een andere insteek en biedt iets
unieks; een meerwaarde op zowel het niveau van de individuele burger als onze
samenleving.
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•

•

Het belang van vrijwillige betrokkenheid op elkaar. Persoonlijke betrokkenheid
draagt bij tot meer verbondenheid en maatschappelijke inclusie van burgers (in meer
kwetsbare situaties). Vrijwillige betrokkenheid vertrekt zowel vanuit vrijwilligers, die
inzetten op krachtgericht en netwerkversterkend werken, als burgers die betrokken
zijn op burgers.
Vertrekken van krachten van mensen (ook van mensen die zich in een kwetsbare
positie bevinden), hun netwerk en het sociale en menselijk kapitaal dat lokaal
aanwezig is. Het geloof in de weerbaarheid, veerkracht en creativiteit van mensen en
in hun vermogen om in verbondenheid hun leven invulling te geven en de regie ervan
in handen te houden.

Stap 2: Hoe brengen we ons verhaal?
In functie van ‘mindshift’ binnen de 1stelijnshulpverlening is het belangrijk niet alleen te
zeggen waarvoor we staan, maar ook te laten ervaren hoe dit kan gerealiseerd worden in
complementariteit & gelijkwaardigheid.
• Vertrekken van de krachtgerichte en netwerkversterkende werking van de BAZpartners.
• Vrijwillig engagement als rode draad (breder dan vrijwilligerswerk = ook vrijwillig
engagement van burger tot burger (zonder dat dit vertrekt vanuit een
vrijwilligerswerking)).
• Verhalen en getuigenissen van goede praktijken & drempels.
• Ervaringsgerichte oefeningen.
Voor de 1ste acties ontwierpen we een interactieve workshop met oa getuigenissen van
vrijwilligers. Deze acties binnen stap 2 zijn ervaringsgericht gegroeid/aangepast gedurende
2021 door contacten, kennismakingen en acties met verschillende 1stelijnsorganisaties (stap
3).

Stap 3: aan de slag met organisaties uit de 1stelijnshulpverlening
•

•

•

04/2021: deelname online event Durflab.
Kennismaking met verschillende 1stelijnsorganisaties: wat leeft bij verschillende
hulpverleners, ook zij willen vooruit om breuken binnen de hulpverlening te
vermijden en in betrokkenheid tussen professionelen, vrijwilligers en burgers
(cliënten).
09/2021: Actie case Durflab met professionelen van Ter Loke, zorggarantie, 1G1P
en OCMW, de cliënt en BAZ.
Samen brainstormen wat de mogelijkheden kunnen zijn voor het betrokken gezin
(breder denkend dan enkel de professionele hulpverlening maar ook vanuit
betrokkenheid van mensen op elkaar).
09/2021: Try-out concepten binnen vorming 1G1P Trefplaats van nieuwe
gezinscoaches (krachtwerktcoaches).
Ingezette ervaringsgerichte oefeningen: door zich te laten inleven in eigen situaties
(zowel van zichzelf als deze van iemand die ze zeer goed kennen) laten we de
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•
•

•
•

•
•

gezinscoaches zelf komen tot die elementen die er dan écht toe doen. Zo kwam
(ver)binding met mensen die men kent, vertrouwt naar boven welk zich uit in kleine
elementen als een telefoontje, iets samen doen, een bezoekje. Via stellingen laten
we de gezinscoaches verder verkennen wat en hoe ze dit zelf (voor zichzelf) zouden
aanpakken én laten dan de link leggen naar hun functie.
Op vraag van de deelnemers hebben we nog een 2de halve dag voorzien ifv regie &
verantwoordelijkheid meer bij gezinnen/cliënten te leggen. Bijkomende vraag was
om meer zicht te krijgen op zowel de BAZ-partners als andere vrijwilligersorganisaties
die eveneens krachtgericht en netwerkversterkend werken.
09/2021: online voorstelling ‘voor wat staat BAZ’ ELZ Brugge.
09/2021: kennismakingscontact GBO Roeselare.
GBO Roeselare wil een vormingsmoment voorzien waarin krachtgericht en
netwerkversterkend werken met kwetsbare gezinnen centraal staat. Deze vorming
zal verder vorm krijgen in 2022.
10/2021: online voorstelling ‘voor wat staat BAZ’ ELZ Zennevallei.
10/2021: fysieke voorstelling ‘voor wat staat BAZ’ OLO vzw.
OLO vzw is een pluralistische sociale onderneming, met een waaier aan dienst- en
hulpverlening en activiteiten in diverse welzijnssectoren. OLO vzw is actief in heel de
provincie Antwerpen en ook OC Nieuwe Vaart in Gent maakt deel uit van OLO.
o OLO vzw ondersteunt en begeleidt kinderen, jongeren, en hun gezinnen met
zeer uiteenlopende noden, gaande van weinig intensief aan huis tot zeer
intensief residentiëel.
o OLO vzw biedt ook buitengewoon onderwijs en inclusieve kinderopvang aan.
o OLO vzw begeleidt ook volwassenen met een beperking. Hier biedt men
mobiele ondersteuning, dagondersteuning en residentieel verblijf aan.
Feedback van enkele verantwoordelijken (contact enkele weken na de voorstelling
‘voor wat staat BAZ’). Binnen intervisies was er nu meer aandacht voor het informele
netwerk van cliënten.
10/2021: contact kennismaking Huis van het Kind Middenkempen.
Afspraak 01/2022: insteek is om meer in te zetten op de krachten van gezinnen en
hun netwerk om de regie over hun leven te behouden.
11/2021: fysieke voorstelling ‘voor wat staat BAZ’ ter Loke vzw (beurs
georganiseerd door ter Loke voor hun werknemers).
o Ter Loke is een welzijnsgerichte onderneming die actief is in 3 domeinen, nl.
de Bijzondere Jeugdzorg, de Integrale Gezinszorg en de Ondersteuning
Personen met een Handicap.
Op deze beurs waren er vooral veel vragen naar de partners van BAZ. De boodschap
‘voor wat staat BAZ’ diende hier vooral gebracht te worden door ‘goede praktijken’
vanuit de partners.
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Evaluatie van de realisaties binnen BAZ in de 1stelijn.
•

•
•
•

Bij heel wat 1stelijnsorganisaties leeft het krachtgericht en netwerkversterkend
denken naar cliënten toe. Doch de BAZ-kijk hierop werd als ‘anders’ ervaren.
Bijvoorbeeld: hulpverleners geven aan dat betrokken (informele) mensen rondom
iemand van belang zijn maar dat men hier niet mee aan de slag gaat als de cliënt
aangeeft die niet te willen of nodig te hebben. Dit is voor de hulpverlener ‘regie bij
de cliënt laten’ wat uiteraard eveneens een heel belangrijk element is! Maar wat als
de cliënt dit zegt uit schaamte, verdriet, boosheid, … doch vanbinnen verlangt (zoals
ieder mens) naar contact en verbondenheid? Één van de belangrijke lessen die we uit
de voorbije corona-periode geleerd hebben.
Om het voorgaande te kunnen voelen waren de inleef-/ervaringsoefeningen van
belang alsook de getuigenissen.
We merkten de vraag van hulpverleners naar niet enkel ‘oefeningen’ maar ook naar
getuigenissen alsook de werking/aanpak van de BAZ-partners. De BAZ-partners
waren vaak de inrijpoort om het verhaal ‘waar staat BAZ voor’ te kunnen brengen.
Vooral de fysieke contacten/vormingsmomenten lieten bij alle partijen de grootste
indruk na. Corona zorgde, spijtig genoeg, tot uitstel of online momenten… Zo ook
konden we nog geen echte samenwerking opbouwen met VIVEL omdat zij bezet
waren door covid-coaching en vaccinatiestrategieën.

In onze ervaringen nemen we graag mee dat het thema ‘burgers aan zet’ nl de kracht van
burgers die iets voor elkaar betekenen, vanuit de eigen kracht, vanuit welke positie ook, in
verbondenheid leeft.
Het ‘HOE’ het in de praktijk brengen is niet altijd evident. Hierbij wil BAZ hun rol verder
blijven opnemen naar de actoren binnen de 1stelijn toe.
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2.2.4. BAZ Lokaal
In dit deelproject wil BurgersAanZet lokale besturen of clusters van lokale besturen als
compagnon de route begeleiden bij het (h)erkennen, uitrollen en versterken van de 2 de
welzijnspijler in hun stad/gemeente/regio. BAZ Lokaal wil met hen nadenken over de rol die
ze hier kunnen innemen en de manier waarop ze van onderuit mee kunnen bouwen aan die
2de welzijnspijler.
Gemeentebesturen hebben als kernopdracht om welzijn voor elke burger te garanderen. In
1976 bepaalde de Organieke Wet op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn dat:
“Elke persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. Deze heeft tot doel eenieder
in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke
waardigheid.”
Lokale besturen doen dit in eerste instantie via het aanbieden van professionele hulpverlening
of samen te werken met andere professionele dienst- of hulpverlenende organisaties zoals
o.a. CAW. Maar het is ook hun opdracht te investeren in een goed uitgebouwde 2de
welzijnspijler die complementair is aan de professionele hulpverlening en de burger als echte
actor beschouwt in een als het ware ‘omgekeerde participatie’.
Hoe langer hoe meer zien we dat lokale besturen deze gedachtegang genegen zijn en in het
kader van de vermaatschappelijking van de zorg investeren in informele buurtzorgnetwerken,
allerlei buddywerkingen of andere manieren om burgers te betrekken. Het is hierbij belangrijk
het lokaal bestuur te ondersteunen in het verduidelijken van haar rol en het creëren van die
voorwaarden, nodig om het actorschap van burgers te stimuleren. Deze ondersteuning is net
wat BAZ Lokaal wil bieden. In 2021 gingen we hiermee op verschillende manieren aan de slag.

SD 6: BAZ informeert lokale besturen over hun mogelijke rol en
inspireert hen via o.a. het aanreiken van good practices.
We gingen met diverse gemeenten in gesprek over de rol die zij kunnen opnemen t.a.v. het
bouwen van een tweede welzijnspijler met krachtgericht- en netwerkversterkend
vrijwilligerswerk en dit zowel met beleidsverantwoordelijken als beleidsmedewerkers.
Volgende vragen kwamen hierbij aan bod: Welke rol wil de gemeente opnemen? In welke
beleidsdomeinen wil de gemeente samenwerken met burgers? Wat heeft de gemeente
hiervoor nodig?
Ter inspiratie werkten we een screencast uit die inzoomt op de verschillende manieren
waarop een lokaal bestuur met het engagement van burgers kan omgaan. Afhankelijk van de
positie die de overheid inneemt en de rol die de burger hierin krijgt, kan je spreken van een
rechtmatige, presterende, netwerkende en responsieve, participerende overheid. De
mechanismen die hierin spelen worden in bijgevoegd schema verduidelijkt.
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In de gesprekken met de lokale besturen, zien we vooral vele gemeenten functioneren als
rechtmatige of presterende overheid, maar hoe langer hoe meer bewegen naar een
netwerkende en responsieve, participerende overheid. Deze laatste vraagt evenwel een heel
andere manier van denken en handelen en impliceert het geven vertrouwen aan de
burger/initiatiefnemer, zodat die actor blijft in een als het ware omgekeerde participatie.
Ondertussen beginnen heel wat gemeenten samenwerkingen af te sluiten met omliggende
gemeenten waarmee ze de krachten bundelen. Er ontstaan intergemeentelijke verenigingen,
vaak initieel opgestart rond tewerkstelling voor kansengroepen, maar verder evoluerend naar
andere beleidsdomeinen. Ook deze verenigingen zijn interessante partners in het debat.
De gesprekken over de rol van de overheid in het bouwen van een tweede welzijnspijler werd
aangegaan aan de hand van enkele workshops met de steden Geel, Brasschaat en Wetteren
en dit naar aanleiding van hun vraag om de expertise die de partners van BAZ ontwikkelden,
ook te kunnen inzetten in hun stad.
*Eerste maal aangeboden aan de stad Geel: Welzijn en Sociaal Huis stad Geel , gemengde
groep met diverse welzijnsorganisaties
Inhoud:

Algemene info over kracht- en netwerkgericht werken met VW en de missie
van BAZ (het verhaal van de concentrische cirkels aangevuld met voorbeelden)
Navraag wie samenwerkt met vrijwilligers/burgers
Bespreking ervaringen in het werken met vrijwilligers en de ondersteuning van
burgerinitiatieven
Enkele vaststellingen en afspraken

*Bespreking Brasschaat en Wetteren -> zie ook SD 9
Op basis van deze ervaringen zullen we in 2022 in nieuwe steden en gemeenten het debat
over het bouwen van een tweede welzijnspijler verder aanscherpen en hen begeleiden in de
omslag naar een responsieve, participerende overheid.
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SD 7: BAZ biedt inspiratie en kennisuitwisseling via de opstart van lerende
netwerken en de rubriek ‘inspireer elkaar’ op het BAZ platform.
Het concept van het lerend netwerk werd uitgewerkt en getest op zijn merites.
Doel
Leren in een netwerk is een vorm van werkplekleren die organisaties kunnen inzetten om
kennis te delen en hun innoverend vermogen te versterken.
Creativiteit kan je niet opleggen of sturen. Je kan mensen niet dwingen creatief te zijn.
Organisaties kunnen wel een omgeving scheppen waarin het delen van kennis en ervaring en
het creëren van nieuwe kennis tot stand kan komen. Leren in netwerken komt vaak voor in en
tussen eerder complexe, kennisintensieve organisaties, maar kunnen ook in het sociaal
domein ingezet worden, omdat we overtuigd zijn van de meerwaarde van kennisdeling,
uitwisseling van informatie en ontdekken van (nieuwe) tendensen.
De interactie in een lerend netwerk zorgt ervoor dat bestaande kennis duidelijk wordt
uitgelegd en gedeeld met anderen. Vanuit een gemeenschappelijke interesse in een bepaald
onderwerp of probleem kan je onderling ideeën uitwisselen, naar oplossingen zoeken of
vernieuwingen exploreren.
Deelnemen aan een lerend netwerk heeft zowel voordelen voor organisaties als voor
individuele deelnemers. We geven een overzicht van deze voordelen:
•
•
•
•

•
•
•

•

•

Het netwerk laat toe om kennis te delen en geeft aanleiding tot kruisbestuiving, zowel
binnen als buiten de organisatie.
Participeren in een lerend netwerk kan een nieuwe dynamiek teweegbrengen: het
bevordert ideeënbevruchting en innovatief denken.
Het zorgt voor toegang tot expertise doorheen de hele organisatie, voor snellere
verspreiding van praktijkervaring en een vlottere probleemoplossing.
Het netwerk bouwt aan sleutelcompetenties. Het biedt een interessante leerervaring aan
medewerkers: via het reflecteren op de eigen prestaties, op die van anderen en door het
delen van kennis en knowhow in leernetwerken leren zij om te gaan met onvoorziene
problemen, onzekerheid en verandering.
Ook andere generieke competenties als probleemoplossend vermogen, communicatie,
teamwork of initiatief nemen worden in een leernetwerk gecultiveerd.
Deelnemen aan een lerend netwerk levert frisse ideeën en nieuwe contacten op en biedt
een goede bodem om nieuwe kennis te creëren.
Bovendien kan het de motivatie aanwakkeren: wie bijvoorbeeld in een intervisiesessie
een praktisch probleem naar voren brengt, is echt geïnteresseerd in mogelijke oplossingen
en werkelijk gemotiveerd om het eigen gedrag te veranderen.
In een ‘veilige’ omgeving waarin mensen samen naar oplossingen zoeken voor
gemeenschappelijke problemen, kunnen ze zich kwetsbaar opstellen en staan ze meer
open voor kritiek van anderen. Ze mogen vragen en problemen aan anderen voorleggen
zonder daarop afgerekend te worden.
Een lerend netwerk biedt de mogelijkheid tot zelfreflectie. Door de eigen praktijkcase te
bespreken met anderen en door er afstand van te nemen, zijn mensen beter in staat om
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•

er kritisch over na te denken. Ze ontwikkelen een helikopterperspectief en dat kan zeer
verhelderend werken. In de eigen organisatie is er meestal voor echte beschouwing weinig
tijd.
Buitenstaanders hebben een ander perspectief op de situatie en kunnen vanuit hun eigen
achtergrond en ervaringen heel bruikbare suggesties aanreiken. Aangezien alle
deelnemers in de praktijk staan, krijgt iedereen feedback en oplossingen die onmiddellijk
toepasbaar zijn.

Doelgroep
Doelgroep zijn de gemeentebesturen of clusters van gemeenten die willen investeren in een
2de welzijnspijler.
Een lerend netwerk kan opgezet worden binnen één of tussen verschillende organisaties. In
een lerend netwerk worden kennis en knowhow uitgewisseld, nieuwe inzichten, oplossingen
en werkwijzen ontwikkeld en innovaties kritisch onder de loep genomen. Kortom, mensen
leren innovatief te denken, leren van elkaar en worden daardoor geïnspireerd. Voor het
samenstellen van de doelgroep en het betrekken van mogelijke partners, moeten we de
doelstellingen goed voor ogen houden.
Omdat we in het arrondissement Turnhout de krachtgerichte en netwerkversterkende
werking van zowel ATK, Domo als EK© op een slagkrachtige manier wilen introduceren in de
27 gemeenten van het arrondissement en tegelijk ook lokaal willen verankeren, onderzochten
we of een lerend netwerk hierin kan bijdragen. Dit werd een proefomgeving waarin we de
toepassing van een lerend netwerk in de context van de uitbouw van de tweede welzijnspijler
door lokale besturen verder onderzochten. In 2021 werd het doel en de concretisering van
het lerend netwerk een feit en werd in de stad Geel en nadien bij uitbreiding het
arrondissement, een eerste proef gedraaid.

Randvoorwaarden
BAZ wil een lerend netwerk opzetten en zal hierbij rekening houden met een aantal richtlijnen:
•
•

•
•
•
•
•

Breng in kaart wat het doel van het lerend netwerk is, welke rol je voor de deelnemers
ziet, hoe het traject praktisch zal verlopen.
Voorzie bij je startmoment ruimte voor onderlinge kennismaking en het in kaart brengen
van de verwachtingen van de groep, geef inspraak in de leerdoelen en in hoe het proces
zal lopen.
Zorg voor verdieping in de volgende sessies en breng externe kennis of sprekers binnen
indien dat nuttig is.
Zorg voor tussentijdse evaluaties (van elke bijeenkomst) en voor een eindevaluatie.
Maak telkens een verslag en bezorg dit ook aan de afwezigen.
Beperk de groep deelnemers (tien à vijftien is een richtlijn).
Bekijk welke werkvormen je wil gebruiken
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•

•
•

•

Zorg voor een veilige omgeving waarin mensen zich kwetsbaar mogen opstellen en een
optimale dynamische werking door de randvoorwaarden te creëren
o begeleider van een leernetwerk krijgt geen sterk inhoudelijke rol toebedeeld.
Hij/zij zal dit proces enkel faciliteren, laat de eigen krachten van mensen aan het
woord en laat hen zelf oplossingen bedenken, maar heeft toch de nodige bagage
om andere werkvormen te introduceren en beroep te doen op externe expertise.
o diversiteit in deelnemers
o voldoende afwisseling in de werkvormen
o moet het vooral ook leuk zijn
Lerend netwerk moet een zekere zichtbaarheid verwerven en een zichtbaar resultaat voor
niet deelnemende professionals en burgers bruikbaar
Om werkbaar te zijn => maximum 15 deelnemers (tenzij er verschillende lerend
netwerken worden opgestart):
o die zich engageren om jaarlijks minimum vijf à zes keer samen te komen
o die bereid zijn eigen casussen in te brengen over hun eigen vereniging en werking
o die bereid zijn na de bijeenkomsten huiswerk te maken, te evalueren en eventueel
zelfs samen een workshop voor een breder publiek te organiseren
Een lerend netwerk vraagt om inzet en engagement van medewerkers
o zorg ervoor dat de opgedane inzichten en contacten kunnen doorstromen naar de
andere medewerkers in de organisatie.

De partners
We onderzochten welke partners we hierbij moeten betrekken. Mogelijkheden zijn:
Individuele
gemeenten
en/of
intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden/
intercommunales, eerstelijnszones, welzijnsschakels, Huizen van het Kind, andere
burgerinitiatieven, enz
Ook VVSG is erg geïnteresseerd in het opbouwen van een lerend netwerk rond de tweede
welzijnspijler en burgerinitiatieven in het kader van een zorgzame samenleving. Zie verder SD
10 Partnerschappen.

Introductie
Een eerste proef werd gedraaid in Geel met diverse stakeholders die werken rond welzijn. Het
is nu verder uitzoeken of het lerend netwerk zich best focust op enkel lokale besturen, dan
wel op een gemengde groep van welzijnsstakeholders. We onderzochten ondertussen de
interesse van heel wat gemeenten naar het nut van het opzetten van een lerend netwerk voor
de gemeente.
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SD 8: BAZ start op vraag van lokale besturen proeftuinen op om hen op die
manier te ondersteunen in de uitbouw en/of versterken van de 2de
welzijnspijler.
Uitwerking aanbod
BAZ wil lokale besturen, die een rol willen opnemen ten aanzien van burgerinitiatieven,
inspireren en ondersteunen. Hiervoor wil zij een aantal coachingtraject opzetten. Vooraleer
hiermee van start te gaan, wilden we eerst verhelderen wat het lokaal bestuur onder
burgerinitiatieven verstaat en welke rol zij wil opnemen ten aanzien van die
burgerinitiatieven. We werkten hiervoor eerst het stramien verder uit met de bedoeling dit
aan te bieden aan de gemeenten.
Coachingraject:
In het coachingtraject willen wij de gemeente begeleiden om dieper in te gaan op de rol die
zij wil innemen ten aanzien van burgerinitiatieven, wat nodig is om deze rol optimaal op te
nemen en hoe burgerinitiatieven hier wél bij kunnen varen. Het doel van het coachingtraject
dient dan ook eerst helder te worden geformuleerd.
Het coachingtraject bestaat uit drie sessies afhankelijk van de behoefte van de gemeente.
Sessie 1: Analyse
We gaan dieper in op de rol die het lokaal bestuur wil opnemen t.a.v. die burgerinitiatieven
die zij wil ondersteunen. We maken een analyse van de behoeften van de burgerinitiatieven
en bespreken met de beleidsmedewerkers wat ze nodig hebben om hun rol optimaal te
kunnen vervullen. Mogelijke vragen hierbij zijn:
-binnen welk beleidsdomein valt het burgerinitiatief en welke diensten zijn hierbij betrokken
-wie is bevoegd/verantwoordelijk en is zijn of haar rol duidelijk omschreven
-wat is het doel van het burgerinitiatief en hoe wordt dit doel geconcretiseerd
-wat zijn de processen om het vooropgestelde doel te bereiken
-wat is de rol van de burger hierin
-wat is de rol van de beleidsmedewerker (facilitator-regisseur-teacher-…)
-hoe ziet de beleidsmedewerker zijn/haar rol evolueren
-heeft
de
beleidsmedewerker
het
gevoel
over
voldoende
capaciteit
(competenties/tijd/middelen) te beschikken
-wat zijn de verwachtingen van de vrijwillige burgers zelf ten aanzien van de stad
-wat zijn de mogelijke verbeteracties opdat de stad de werking van het burgerinitiatief beter
zou kunnen ondersteunen
We omschrijven concreet de voorwaarden en acties die moeten worden opgezet opdat het
lokaal bestuur haar rol naar ondersteuning van het burgerinitiatief optimaal zou kunnen
vervullen.
Sessie 2: Vormings- en coachingtraject
Verdergaande op de conclusies van de analysefase, zal BurgersAanZet in een vormingstraject
voorzien voor de burgers die aan zet zijn en die beleidsmedewerkers die een coachende rol
hierbij opnemen. Het gaat hier zowel over het verwerven van nieuwe inzichten, maar
evenzeer over competenties, basishouding, manieren van samenwerking, …
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Sessie 3: Conclusies en afspraken
Het coachingtraject wordt geëvalueerd op basis van de vooraf afgesproken doelstellingen.
Rekening houdende met de analyse, de daaropvolgende vorming en de evaluatie van het
coachingtraject, worden besluiten genomen en toekomstplannen voor de verwezenlijking van
de rol van het lokaal bestuur t.a.v. burgerinitiatieven uitgestippeld. Ook de verwachtingen
van de gemeente t.a.v. de rol die BurgersAanZet hierin kan opnemen worden duidelijk
geformuleerd.
Doel/resultaat
Het lokaal bestuur heeft een duidelijk zicht op haar rol en hoe zij die optimaal kan opnemen.
Een analyse geeft een overzicht van de voorwaarden waaraan moet worden voldaan en de
acties die moeten worden opgezet, opdat het burgerinitiatief hiervan de vruchten zou
plukken.
Beleidsmedewerkers en burgers kregen een vorming die hen in staat stelt om hun rol nog
beter op te nemen en de realisatie van hun doelstellingen verder te optimaliseren.
Op het einde van het werkjaar:
- Is er concreet vorm gegeven aan het coachingstraject in Geel en Brasschaat
- Is er een borging van de lessons learned (relevante stappen, …)
- Is er een bevraging gebeurd van de relevantie/zinvolheid bij de deelnemers
- zodat we mits positieve evaluatie kunnen nadenken over uitbreiding van
verdiepingstrajecten
Doelgroep
Medewerkers en bestuurders van steden en gemeenten die willen nadenken, reflecteren,
samen leren en inzichten verwerven omtrent het ondersteunen van burgerinitiatief:
-Beleidsmedewerkers die op lokaal niveau aan de slag zijn op het terrein
-Burgers
-Andere relevante stakeholders
De partners
Volgende lokale besturen willen samen met BAZ onderzoeken hoe zij via het aanbod van BAZ
nog beter kunnen inzetten op het uitbouwen van een tweede welzijnspijler.
Mogelijk geïnteresseerde gemeentebesturen zijn: Geel – Brasschaat - Wetteren

Acties
Wetteren
Enkele burgers in en rond Wetteren wilden een werking met kracht- en netwerkversterkende
vrijwilligers opstarten in Wetteren en hiervoor de nodige funding zoeken.
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BAZ en ATK werkten mee aan de besprekingen met deze burgers, de gemeente en CAW om
de mogelijkheden te bekijken en de rol van de gemeenten hierin scherp te stellen.
Brasschaat
Brasschaat heeft al langer de traditie om met burgers samen te werken via initiatieven als
leerbuddy’s ism een serviceclub, Home-Start buddy’s in kwetsbare gezinnen en de opleiding
van ArmenTekort. Zij wilden onderzoeken welke rol de gemeente en andere partners konden
opnemen om deze burgerinitiatieven te ondersteunen en te bestendigen.
Geel en Welzijnszorg Kempen
In het arrondissement Turnhout loopt al geruime tijd een intense samenwerking tussen CAW
1 Gezin 1 Plan en de partners van BAZ. De krachtwerkcoaches van CAW werden trouwens
door de partners van BAZ opgeleid. We wilden de krachtgerichte en netwerkversterkende
werking van zowel ATK, Home-Start als EK© in een gezamenlijk aanbod introduceren in de 27
gemeenten van het arrondissement en lokaal verankeren. De grote uitdaging hierbij was het
inhoudelijk connecteren met de diverse gemeenten van het arrondissement.
Wij werkten hiervoor een gezamenlijk voorstel uit dat besproken werd in de schoot van de
RvB van de Intercommunale WelzijnszorgKempen en de Welzijnsraad. De besprekingen
werden gefaseerd gevoerd en een kleine werkgroep van beleidsverantwoordelijken zorgde
voor de verdieping en terugkoppeling. Daarna volgden bilaterale besprekingen met
gemeenten en clusters van gemeenten.
We onderzochten daarnaast de mogelijkheid om een gezamenlijke opleiding voor de
vrijwilligers van Home-Start, EK© en ATK uit te werken. Op die manier zouden gemeenten
makkelijker kunnen inpikken op het gezamenlijk aanbod van drie, en bij uitbreiding meer
burgerinitiatieven. Immers het aanbieden van een gezamenlijke opleiding is hoe dan ook een
materie die een bovenlokale aanpak vereist en de schaal van een arrondissement/regio is
hiervoor erg interessant.

Eerste bevindingen
Lokale besturen en met name de dienst Welzijn en het Sociaal Huis worden overrompeld met
vragen voor sociale dienstverlening, waardoor er te weinig mentale bandbreedte is om de
aandacht te vestigen op de ondersteuning van burgerinitiatieven. De gemeente beperkt zich
dan ook vaak tot het aanbieden van logistieke ondersteuning voor initiatieven van burgers, op
voorwaarde dat ze breed toegankelijk zijn en het algemeen belang dienen.
Ondertussen zien we initiatieven ontstaan waarbij het lokaal bestuur appel doet op de burger
in het kader van bijvoorbeeld inburgering en huiswerkbegeleiding of brugfiguren voor
kinderen uit kwetsbare gezinnen. Vaak gaat het hierbij om impulssubsidies voor de
ondersteuning van vrijwilligerswerkingen, projecten die nadien moeten worden verankerd en
verduurzaamd. Deze initiatieven zijn een interessante invalspoort om het debat over het
bouwen van een tweede welzijnspijler op de agenda te zetten en beroep te doen op onze
expertise..
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Mijn voorstel is om onderstaand niet toe te voegen:

SD 10: BAZ gaat op zoek naar partnerschappen om haar doelstellingen te
realiseren.
Situering
Het aangaan van partnerschappen om lokale besturen te bewegen en indien nodig te coachen
in hun rol ten aan zien van het (verder) uitbouwen van een tweede welzijnspijler, is essentieel.
Uiteraard zijn de gemeentebesturen onze belangrijkste partners, maar net zo goed interlokale
samenwerkingsverbanden
en
intercommunales.
Immers
krachtgerichten
netwerkversterkend werken met vrijwilligers beperkt zich niet altijd tot de grenzen van een
gemeente.
Mogelijke externe partners
Deze situeren zich enerzijds binnen de overheid, maar ook bij organisaties in zowel non-profit
en profit als bij andere burgerinitiatieven.
We denken hierbij in eerste instantie aan de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten.
Zij vervullen, zoals we reeds aangaven, een belangrijke rol als aanspreekpunt voor de lokale
besturen.
Maar ook organisaties die op één of andere manier connecteren met burgerinitiatieven zijn
mogelijke partners, naast ondernemingen uit non-profit en profit.
Lokale besturen, interlokale verenigingen en intercommunales
Tijdens de eerste helft van het jaar werd vooral ingezet op besprekingen met de
intercommunale WelzijnsZorgKempen die de 27 gemeenten van het arrondissement op het
stuk van welzijn overkoepelt.
Zij hebben veel interesse in het bouwen van een tweede welzijnspijler en zouden voor het
krachtgericht en netwerkversterkend vrijwilligerswerk, een ondersteunende rol kunnen
opnemen in die domeinen die een regionale aanpak vereisen. Denken we hierbij aan het
aanbieden van opleidingen, het in kaart brengen van de impact van burgerinitiatieven, input
naar beleid toe, …. Kortom zaken die een zekere schaal vereisen.
Maar ook de interlokale verenigingen zijn een belangrijke partner voor BAZ Lokaal.
Besprekingen met Neteland, Baldemore en NoorderkempenWerkt, duiden op de
belangstelling van gemeenten om vanuit een samenwerkingsverband middelen in te zetten
om burgerinitiatieven en kracht- en netwerkgericht vrijwilligerswerk te ondersteunen.
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Voor kleinere lokale besturen is het vaak moeilijker, rekening houdende met de veelheid aan
sociale uitdagingen, om iemand vrij te stellen voor de ondersteuning van burgerinitiatieven.
De samenwerkingen tussen gemeenten geven op dit stuk wat meer financiële ademruimte.
VVSG
VVSG heeft rond burgerinitiatieven en -participatie heel wat kennis opgebouwd, onder andere
via leernetwerken en werkateliers. Daarnaast deed VVSG ook heel wat onderzoek in
voorbereiding van de vorige gemeenteraadsverkiezingen, dat o.a. resulteerde in de nota’s
‘Van Uitsluiting naar Insluiting’ en ‘Niets over ons, zonder ons!’
De Werkateliers zijn samengesteld uit mensen van de gemeenten en partnerorganisaties en
hebben een transversale werking: wonen, welzijn, zorg, onderwijs, vrijetijd, …. Ze vertrekken
van een holistische benadering én verschillende doelgroepen: van jongeren uit
jeugdhulpverlening over dementerende ouderen. En dit alles naast een categoriale
benadering. Een aantal zaken zijn generiek, maar acties worden best over de doelgroepen
heen opgezet. In de Werkateliers werden de 5 werkzame factoren gedefinieerd vanuit goede
praktijken plus voorwaarden waaraan moet zijn voldaan die in een tool gaan worden
uitgewerkt.
Tijdens gesprekken met Dany De Wulf van VVSG bleek de meerwaarde van de workshops,
coachingssessies en het lerend netwerk van BAZ vooral te liggen in het feit dat deze vertrekken
en terugkeren naar de praktijk. VVSG werkte een lerend netwerk uit rond buurtgerichte zorg
en heeft interesse om mee te werken aan een lerend netwerk rond de bouwen van een
tweede welzijnspijler via krachtgericht en netwerkversterkend vrijwillig engagement van
burgers. Het coachen van gemeenten in het kader van de uitbouw van de tweede pijler is voor
VVSG onontgonnen terrein.
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