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(Erfgoed)organisaties in de bres voor 
kwetsbare mensen

In goed gezelschap

Hoe kunnen erfgoedorganisaties bijdragen aan de bestrijding van armoede? 
Anno 2015 is de armoedesituatie immers helemaal niet duurzaam verbeterd, on-
danks een toename van de welvaart. Enkele bijzonder kwetsbare doelgroepen val-
len op, zoals kinderen, 65-plussers en personen met een niet-Europese nationali-
teit. Maar armoede is ook een netwerk van mechanismen van sociale uitsluiting 
in domeinen die niet altijd opvallen zoals tewerkstelling, gezondheid, vrije tijd, 
onderwijs, huisvesting enz. Hoe dragen erfgoedorganisaties zorg voor mensen in 
kwetsbare situaties? Hoe kunnen instrumenten zoals de UiTPAS en de lokale net-
werken ook nuttig zijn voor erfgoedorganisaties? We namen de proef op de som 
en bezochten enkele organisaties: het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten 
Antwerpen (KMSKA), het Museum Plantin-Moretus, het Gasthuys – Stedelijk 
Museum Aalst, Musea Brugge en het Brugs Netwerk Vrijetijdsparticipatie (een 
samenwerking tussen het Stadsbestuur en het OCMW). Inge Vandewalle van 
Demos gaf toelichting bij de lokale netwerken.1

 ■ Cursisten NT2 die meewerkten aan ‘Mijn verhaal’ van het KMSKA. © Jesse Willems
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Armoede in cijfers

Wat is de situatie omtrent armoede in Vlaanderen? Over 
welke kwetsbare doelgroepen gaat het? Volgens de Vlaamse 
armoedemonitor 20152 leeft 10,8 % van de Vlaamse bevolking 
onder de armoedegrens,3 dat zijn 680.000 inwoners, waar-
van de helft leeft in langdurige armoede. Voor de Brusselse 
bevolking is dit zelfs een derde. Enkele kwetsbare doelgroe-
pen springen bij de cijfers in het oog. Zo evolueert kinderar-
moede in stijgende lijn. In 2013 leefde 12,1 % van de kinderen 
tussen 0 en 17 jaar in Vlaanderen onder de armoederisico-
drempel.4 In Brussel liep dit op tot boven de 30 %. Jongeren 
tussen 18 en 24 jaar hebben minder kans om in armoede 
terecht te komen dan kinderen. Maar daar verliet 7,5 % van 
alle jongeren in 2013 het onderwijs zonder diploma. Ook 
65-plussers zijn bijzonder kwetsbaar: 18 % van hen leefde in 
2013 onder de armoedegrens. Daarnaast vallen ook andere 
kwetsbare groepen op: gezinnen met minstens één 65-plus-
ser (19 % onder de armoedegrens), eenoudergezinnen (23 %), 
werklozen (35 %) of huurders (24 %). Voor de meeste groepen 
blijken de armoederisico’s bovendien toegenomen.

Een aparte groep vormen personen met een nationaliteit 
van buiten de Europese Unie. Voor hen ligt het risico om 
in armoede terecht te komen zelfs vijf keer hoger dan voor 
personen die geboren werden in een van de lidstaten van de 
Europese Unie; en hun armoederisico blijft stijgen. Het is 
niet evident voor nieuwkomers om aan cultuurparticipatie te 
doen. Hindernissen blijken de anderstaligheid, de onbekend-
heid met het aanbod, de kostprijs voor culturele activiteiten 
of het gebrek aan een netwerk. Via de opleidingen Nederlands 
Tweede Taal (NT2) bezoeken veel cursisten musea dankzij 
een aanbod op maat. Andere groeiscenario’s voor erfgoed-
organisaties zijn samenwerken met asielcentra, het OCMW, 
welzijnsorganisaties, maatschappelijk werkers, enz.

De categorie ‘andere niet-actieven’ (waaronder mensen met 
een beperking) loopt een risico van 20 % om in armoede 
terecht te komen. Ook voor hen kunnen cultureel-erfgoed-
organisaties soelaas brengen door in te zetten op een men-
taliteitsverandering en programma’s op maat van deze doel-
groep te organiseren. Dat zijn bijvoorbeeld Cultuurvrienden 
(jongeren met en zonder mentale beperking bezoeken 
samen het Museum Plantin-Moretus), of rondleidingen voor 
blinden en slechtzienden zoals in het KMSKA, of een per-
soonlijke begeleiding bij de deelname aan activiteiten zoals 
in Brugge. In Aalst werd een welzijnsproject gestart om een-
zaamheid bij psychiatrische patiënten tegen te gaan. “We 
willen hen stimuleren om via de UiTPAS met een buddy aan 
activiteiten deel te nemen”, voegt Katrien Wauters, coördina-
tor UiTPAS Aalst, toe.

Als mensen niet naar het museum gaan, komt 
het museum naar de mensen

Hoe kun je cultuurparticipatie stimuleren bij mensen van 
erg diverse achtergronden? Door simpelweg naar hen toe te 
gaan. De rondreizende Speelkaravaan in Antwerpen biedt 
ouders van schoolgaande kinderen de mogelijkheid om tij-
dens de schooltijd op school of in hun buurt kennis te maken 
met het culturele aanbod én ook onmiddellijk in te schrijven 
voor activiteiten, een overrompelend succes voor bijvoor-
beeld het Museum Plantin-Moretus en het KMSKA. 

De collectie op een verrassende en toegankelijke manier 
vertalen is een andere focus. Het Museum Plantin-Moretus 
experimenteerde in de expo ‘Over komen en gaan’ met een 
selectie van werken en de persoonlijke migratieverhalen van 
vijf gastcuratoren uit het museumnetwerk. Het KMSKA no-
digde cursisten NT2 uit om voor het project ‘Mijn Verhaal’ 
hun verhaal te schrijven bij een gekozen kunstwerk.5 Het 
museum werkt net als andere musea ook intensief met orga-
nisaties uit hun omgeving. Zo loopt al drie jaar een samen-
werking met Centrum Kauwenberg, een organisatie voor 
armoedebestrijding. Het museum engageert zich bij kinder-
ateliers op woensdagnamiddag en speelt in op de thema’s 
van de jaarwerking van het centrum. Aan het thema ‘groen 
in de stad’ van de organisatie werd een expositie met land-
schappen van het museum gekoppeld. “Als je de samenwer-
king duurzaam wil maken, moet je de contacten als museum 
wel warm houden”, vertelt An Sijsmans, hoofd Educatie bij 
het KMSKA. “Je leert ook enorm veel door zelf ook op bezoek 
te gaan bij de buurtorganisaties, naar de anekdotes van men-
sen te luisteren, op een informele manier te horen over hoe 
men vrije tijd ziet of over de moeilijkheden om kinderen in 
te schrijven.”

Mensen voorbereiden op en begeleiden in hun participatie 
werkt ook in Aalst, waar cultuurcentrum De Werf een ont-
moetingsmoment en culturele proevertjes organiseert voor 
mensen in armoede. De Werf geeft elk seizoen een rond-
leiding door het gebouw met toelichting bij de praktische 
aspecten van het bijwonen van een voorstelling: hoe werkt 
de vestiaire, hoe zoek je je plaats, wanneer is de pauze, ben 
je verplicht om dan iets te drinken, wat betekent de bel …? 
Mensen kunnen zich onmiddellijk inschrijven voor voorstel-
lingen. Het KMSKA organiseert een informatienamiddag 
voor de coördinatoren van verenigingen waarbij het aanbod 
op een heel toegankelijke manier wordt voorgesteld. En in 
Aalst overweegt ’t Gasthuys om in de toekomst een kleine 
rondleiding te geven voor mensen in armoede en praktische 
elementen toe te lichten. Nog een optie is de werking van het 
museum gaan voorstellen bij de Vierdewereldgroep. “Dat 
kost weinig geld, enkel maar tijd”, zeggen Luc Geeroms en 
Ann De Block.

Kinderarmoede stijgt

Kinderarmoede evolueert in stijgende lijn. Gecombineerd 
met het grotere armoederisico bij mensen met een niet-
Europese nationaliteit, plaatst dat hun kinderen in een bij-
zonder kwetsbare situatie. Voor scholen hebben de meeste 
musea wel al een aanbod op maat van kinderen ontwikkeld. 
Voor kinderen die tijdens de zomer de Nederlandse taal nog 
leren, is er in Antwerpen de Zomerschool met museum-
workshops.6 “Voor individuele families met kinderen uit 
kansengroepen, geloof ik sterk in bemiddelaars”, zegt Odette 
Peterink van het Museum Plantin-Moretus. “Het vraagt wel 
tijd om deze contacten warm te houden.” 

Als elk museum zou inzetten op kwetsbare 
mensen in de eigen omgeving, en de meesten 
doen dat wel, als iedereen daar structureel 
aan zou werken met tijd en budget, dan kan 
je daar een verschil maken. (An Sijsmans)
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Kinderen en jongeren blijken doorgaans moeilijker bereik-
baar buiten het schoolcircuit. Doordat de ouders weinig 
of niet vertrouwd zijn met het cultuuraanbod, worden de 
kinderen minder snel ingeschreven. Voor kansarmen is het 
bovendien niet haalbaar om hun kinderen vroeg op het jaar, 
of zelfs een maand op voorhand, in te schrijven voor het 
zomeraanbod. In Brugge werkt het OCMW samen met de 
Jeugddienst, waardoor het programma aan kansarmen kan 
worden aangeboden vóór de officiële verkoop. Ook biedt 
Musea Brugge een aantal plaatsen van de zomerateliers of 
vakantiekampen aan voor kinderen in kwetsbare situaties.

Vlaams Actieplan Armoedebestrijding (VAPA)

Wie dacht dat armoede enkel een zorg was voor de centrum-
steden heeft het mis. Armoede en sociale uitsluiting zijn niet 
gelijkmatig verspreid over Vlaanderen. De dichtbebouwde 
stedelijke gebieden hebben de grootste concentraties aan 
mensen in armoede, maar daarnaast kenmerkt het platte-
land zich door een hoger armoedepercentage dan de meer 
bevolkte niet-stedelijke gebieden. Redenen genoeg voor de 
Vlaamse overheid om armoede tegen 2020 met 30 % te willen 
verminderen. Dat wil de overheid realiseren via het Vlaams 
Actieplan Armoedebestrijding (VAPA),7 dat een voorbeeld 
moet zijn van geïntegreerd bestuur; lees: dat bijdragen bevat 

van de verschillende Vlaamse ministers. In dit VAPA wordt 
de focus gelegd op enkele thema’s zoals bijvoorbeeld gezin-
nen in armoede met jonge kinderen, werken aan laaggelet-
terdheid en aan het dichten van de digitale kloof, een armoe-
detoets8 of een correcte beeldvorming over armoede.9 

Museum als ontmoetingsplaats

Werken aan geletterdheid is koren op de molen van het 
Museum Plantin-Moretus. Die focus past perfect binnen 
aspecten van het beleidsplan van het museum, zoals het 
publieksgericht denken door middel van bijvoorbeeld het 
verhogen van de fysieke en mentale toegankelijkheid, of het 
vormen van een open leeromgeving en het ontwikkelen van 
een aanbod voor nieuwkomers, laaggeletterden en jongeren. 
Het overbrengen van de liefde voor het boek in al zijn aspec-
ten is de rode draad door heel de werking. “En we vertrekken 
van een positief verhaal van kansen en niet van drempels”, 
zegt Odette Peterink. Dat maakt dat de museummedewer-

Je moet op verschillende sporen tegelijk inzet-
ten. Er zijn ook nog andere drempels dan de 
financiële. (Inge Vandewalle)

 ■ Foto boven: de kinderwerking van Centrum Kauwenberg organi-
seert een eigen vernissage in de tentoonstelling ‘De Modernen’.  
© Centrum Kauwenberg / Foto onder: ‘Luisterogen’ in het Museum 
Plantin-Moretus in samenwerking met KOCA. © Museum Plantin-
Moretus

 ■ Foto boven: Moretus’ Vrienden in het Museum Plantin-Moretus. © 
Stefan Lambrechts / Foto onder: UiTPAS © Stad Gent
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kers vaak intensieve trajecten doorlopen om bezoekers en 
groepen een hartelijke ervaring te bieden. “Alles begint met 
koffie drinken, samen aan tafel zitten”, aldus Odette. “Dat is 
een op een, elkaar leren kennen. Dat is het begin van alles.” 
Tijdens die voorbereidingstijd leren de museummedewer-
kers en de partners elkaar kennen. Op die manier kan ook 
ten volle worden ingezet op de mogelijkheden van een sa-
menwerking. Wanneer er groepen zijn die niet participeren, 
raadt Inge Vandewalle van Demos aan om via brugverenigin-
gen of brugfiguren te werken zoals buurtwerkers, Kind en 
Gezin, scholen.

Kansarme bezoekers worden in het Museum Plantin-Moretus 
heel gewoon behandeld, maar er wordt wel voor gezorgd dat 
de randfactoren in het museum kloppen. “Wanneer een gids 
met een groep daklozen naar het museum komt, wordt de 
balie verwittigd en krijgt de groep vrij gebruik van ons ma-
teriaal, ze worden warm onthaald.” Zelfontplooiing van de 
bezoekers wordt gestimuleerd door hen zelf de collectie te 
laten ontdekken aan de hand van de talrijke methodieken 
zoals ‘Luisterogen’10 en workshops. “Kinderen die in hun 
eigen omgeving geboekstaafd staan als onhandelbaar of die 
niet naar school komen, zijn dan plots wel erg enthousiast en 
trots op hun resultaten. Dat pikken hun ouders ook op. Het 
museum als ontmoetingsplaats is waar we voor gaan. Dat 
was vroeger al zo met dit huis tijdens de tijd van Christoffel 
Plantin, en nu ook nog”, volgens Odette. Die ouderlijke trots 
ziet men ook in het KMSKA wanneer kinderen de resultaten 
tonen van hun kunstatelier. Bij de expo van ‘De Modernen’ 
voegden kinderen een derde kunstwerk toe aan de duo’s van 
werken in het museum en nodigden hun ouders uit op een 
vernissage. “Wij hebben al kinderen gevonden die na een 
atelier of een bezoek talent bleken te hebben. Dat doet iets 
met hen, hun ouders, begeleiders en museummedewerkers”, 
glundert An.

Het museum is meer dan een verzameling van werken. Zo 
zien ook de conservatoren van ’t Gasthuys het: “Ook al zijn 
we gratis toegankelijk, toch zijn er nog drempels voor men-
sen om het museum binnen te komen”, vertellen Ann en Luc. 
“Daarom hebben we een grote tafel achter de  inkombalie 
geplaatst, waar mensen kunnen zitten, lezen, babbelen.  Er 
zijn kranten en tijdschriften ter inzage en ook de uitgebreide 
museumbibliotheek is raadpleegbaar.” Waar andere musea 
opteren voor een financiële bijdrage, koos men in ’t Gasthuys 
voor het handhaven van gratis bezoek. “Betalen is geen pro-
bleem voor iemand van buiten de stad, die komt als toerist, 
eenmalig. Maar voor de eigen bevolking is het moeilijker. Bij 
een herhaalbezoek ben je hen kwijt.”

UiTPAS

In het VAPA stelt minister Gatz voor het beleidsdomein 
Cultuur de verdere uitrol van de UiTPAS in Vlaanderen 
voorop.11 Via de UiTPAS wordt vrijetijdsparticipatie aange-
moedigd op een niet-stigmatiserende manier. Alle inwoners 
van een deelnemende regio kunnen zich een UiTPAS aan-
schaffen. Elke gemeente of stad beslist autonoom over de 
criteria voor korting. Dat hangt vaak van de context af: welke 
verenigingen zijn er in de gemeente, wat is het aandeel van 
senioren, mensen met een beperking, nieuwkomers, enz. 
Omdat bij generieke criteria ook altijd mensen uit de boot 

vallen, kan er ook voor alternatieve oplossingen gekozen 
worden, zoals bijvoorbeeld groepsparticipatie. Verschillende 
instanties kunnen hier een rol als bemiddelaar opnemen: een 
migrantenvereniging, een integratiedienst, een speelplein-
werking. Inwoners die volgens de criteria van de gemeente 
of de stad recht hebben op een kansentarief, genieten bij 
het aanschaffen van tickets automatisch van de kortingen. 
Die worden berekend volgens het principe van de solidaire 
kostendeling: de aanbieder, het gemeentebestuur en de per-
soon in een kwetsbare situatie (voor maximum 25 %) delen 
de rekening. 

Tegelijk wordt deelname gestimuleerd door het punten-
systeem: bij elke check-in sparen bezoekers punten die ze 
op verschillende plaatsen kunnen omzetten in voordelen. 
Uit de evaluatie van het proefproject in Aalst bleken vooral 
de fysieke voordelen mensen in armoede aan te spreken: 
verrassingsvoordelen, drankbonnetjes, jongleerballetjes. 
Omruilvoordelen die inzetten op drempels zoals vervoer 
of een leuk gadget worden ook benut.12 Het puntensysteem 
van de UiTPAS speelt ook in het voordeel van ’t Gasthuys. Bij 

Je vertrekt niet vanuit armoede, wel vanuit 
iemands kracht en kansen, met respect voor 
mensen. (Odette Peterink)

 ■ Achter de inkombalie in het Stedelijk Museum Aalst staat een grote 
tafel waar mensen kunnen zitten, lezen, babbelen. Er zijn kranten en 
tijdschriften ter inzage en ook de uitgebreide museumbibliotheek is 
raadpleegbaar. © ’t Gasthuys - Stedelijk Museum Aalst
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elke tentoonstelling wordt er een ruilvoordeel bedacht. Dit 
stimuleert mensen om ook eens langs te komen. Ook door 
gewoon aan de lange tafel achter de balie te zitten, krijgen ze 
een punt omdat dit ook als ontmoetingsmoment én bezoek 
waardevol is. 

Uit enkele evaluaties13 in de testregio Aalst bleek de UiTPAS 
tot voorzichtige positieve resultaten te hebben geleid: 
UiTPAS-houders met een kansentarief participeerden meer 
dan vóór de introductie van de pas, hadden meer interesse 
in het diverse aanbod en ontdekten nieuwe activiteiten. 
Kenmerkend over de hele lijn is wel dat personen in finan-
ciële moeilijkheden met een pas meer participeerden dan 
personen met financiële moeilijkheden zonder UiTPAS en 
vooral in eerder populaire activiteiten zoals de bioscoop of 
musicals. Activiteiten in musea en tentoonstellingen bleken 
een hogere drempel te vormen. Toch had de UiTPAS wei-
nig bijkomend effect wat de deelname aan erfgoed betreft, 
aangezien de UiTPAS-houders voordien reeds musea en 
tentoonstellingen bezochten. Ook bleek voor dit type activi-
teiten geen daling vast te stellen wat de financiële drempels 
betrof, wat de onderzoekers deed concluderen dat de finan-
ciële drempel voor musea en tentoonstellingen altijd al min-
der hoog of zelfs onbestaande was. In het algemeen gaven 
respondenten zelf wel de kostprijs, te weinig informatie en 
praktische problemen als drempel aan.

Een veilige omgeving voorzien

Financiële drempels zijn echter niet de enige. Het is doordat 
financiële drempels structureel worden aangepakt dat er 
ruimte ontstaat om beter in te spelen op andere drempels: 
gebrek aan tijdige en volledige informatie, geen betaalbaar 
vervoer, gebrek aan vertrouwdheid met het aanbod, psycho-
sociale drempels, kinderopvang, enz. In Aalst worden groeps- 
uitstappen georganiseerd door Welzijnsschakels en de 
Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen. In totaal gaat het 
daar over ongeveer 20 % van alle participaties door mensen 
in armoede.

Dat deelname over meer gaat dan enkel de financiële drem-
pel beseft men zeker in Brugge. “Mensen worden onder-
steund in een veilige omgeving”, licht Bart Hollevoet van het 
Brugs Netwerk Vrijetijdsparticipatie toe. Bart is in Brugge de 
onmisbare schakel tussen mensen in armoede en het vrije-
tijdsaanbod. Bij elke activiteit worden de deelnemers door 
hem of door een OCMW-collega opgewacht, met het ticket 
en voor een babbeltje. De keuze is daarna aan de deelnemers: 
in je eentje naar de activiteit gaan of in groep. Sommige deel-
nemers kijken ook echt naar die babbel uit. ”We passen ons 
aan verschillende kansengroepen aan, dat kunnen mensen 
zijn met financiële problemen, mensen met een langdurige 
psychiatrische problematiek of ook mensen met een mentale 
beperking. Het vraagt maatwerk”, voegt Bart nog toe.

Door groepen bewust te mixen en als vertrouwenspersoon 
telkens mee te gaan, is het een must om vertrouwd te zijn 
met de kansengroepen. Ook voor de culturele partners is 
zo’n bemiddelaar een geruststelling omdat snel op behoef-
ten kan worden ingespeeld. Na verloop van tijd geraken cul-
tuuraanbieders vertrouwd met de diversiteit binnen hun 

Bij het onthaal in het museum staat een 
grote tafel. Dat is uitnodigend. Je bent niet 
verplicht het museum te bezoeken. Je kan 
ook aan tafel zitten, lezen of babbelen. (Luc 
Geeroms en Ann De Block)

 ■ Mensen appreciëren het om in een vertrouwde groep het museum te ontdekken. Deze groepen laten de gids ook toe om in te spelen op wat 
mensen inbrengen. © Sarah Bauwens
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publiek. Een beproefde manier is om mensen in hun ver-
trouwde groep het museum te laten ontdekken. Tine Van 
Poucke, verantwoordelijke voor de publiekswerking in het 
Groeningemuseum, begeleidt net als de adjunct-conservato-
ren van de andere Brugse musea de groepen van kwetsbare 
mensen. ”Je leert er ook van bij en je kan echt inspelen op wat 
de mensen zelf inbrengen.” De ambitie van ’t Gasthuys is dan 
weer om in de toekomst actiever in te zetten op ouders met 
kleine kinderen.

Een veilige omgeving creëer je ook door een warme ont-
vangst te bieden. De eigen museummedewerkers vorming 
geven over de leefwereld van mensen in armoede en hen 
discretie aanleren draagt daartoe bij. Ook een vaste contact-
persoon binnen het museum voorzien voor kwetsbare men-
sen helpt. Het KMSKA informeert de gidsen op voorhand, 
zodat ze zich kunnen voorbereiden op de groepen. Ook het 
onthaalpersoneel wordt ingelicht, zodat mensen optimaal 
onthaald worden.

Duidelijk en toegankelijk communiceren

Duidelijke communicatie is een samengaan van verschil-
lende factoren: toegankelijk taalgebruik, representatieve 
beelden, praktische gegevens of het inzetten van geschikte 
communicatiekanalen. “Beeldvorming verander je niet door 
enkel foto’s van de klassieke cultuurparticipant te gebrui-
ken, wel door foto’s te kiezen die de diversiteit in de samen-
leving weerspiegelen”, raadt Odette aan. Communicatie over 
activiteiten bevat eenduidige, overzichtelijke en praktische 
elementen. Het verwachte einduur vermelden in functie van 
een verplaatsing met het openbaar vervoer is aan te bevelen. 
Verwijs in de communicatie naar de webpagina waar infor-
matie over het openbaar vervoer te vinden is. Voor de late 
uren is dit misschien geen oplossing. Daarom werd recent 
in Aalst gestart met een mobiliteitsproject. Via het netwerk 
van de Vierdewereldgroep kan dan geschikt vervoer gevon-
den worden. Informeer mensen op voorhand over de inhoud 
van de activiteit en de methode; en varieer hierin, gaande 
van een laagdrempelige workshop voor kinderen, een inter-
actieve rondleiding tot een activiteit op maat. “De manier 
waarop je iets aanbrengt is erg belangrijk”, licht Bart toe. “Je 
moet alles kunnen vertalen op maat van de bezoekers, maar 
er wel over waken dat het ook niet te confronterend, expliciet 
of hermetisch wordt.” Rekening houden met de culturele 
bagage van een groep is wenselijk. “We overstelpen hen niet 
met lessen kunstgeschiedenis”, zegt An. “Maar we werken op 
maat, geven gratis doeboekjes voor gezinnen met kinderen. 
Die boekjes dienen als kapstok, ze weten dat er geen voor-
kennis nodig is.”

De doelgroep baken je af door te vermelden voor wie een ac-
tiviteit geschikt is. Is een activiteit kind- of zelfs babyvrien-
delijk of enkel gericht op volwassenen, zodat ouders een 
kinderoppas moeten regelen? Mensen die naar het museum 
komen, ervaart men in Brugge, zijn doorgaans iets ouder. 
Dus daar speelt de factor kinderen minder mee. 

Uit de evaluatie van de UiTPAS blijkt dat personen met een 
kansentarief het vrijetijdsaanbod eerder leerden kennen via 
informele bronnen zoals het zwembad, de eigen vereniging 
of mond-tot-mondreclame, de school en vrienden. Formele 

circuits situeren zich buiten de cultuursector, zoals de ar-
moedeverenigingen (hun tijdschrift of Facebookkanaal) of 
het OCMW. Klassieke postzendingen in hun brievenbus en 
deur-aan-deurbladen zijn ook geschikte informatiebronnen. 
Zowel in Brugge als in Aalst wordt een brochure op maat 
van de doelgroep gemaakt met duidelijke informatie over 
het aanbod. Veel mensen hebben nog geen toegang tot in-
ternet; voor hen is een papieren brochure of de bemiddeling 
via een vertrouwde vereniging veel relevanter. De brochure 
van Brugge ligt bijvoorbeeld bij sociale organisaties, bij de 
sociale kruidenier, de ziekenhuizen en de diensten voor gees-
telijke gezondheidszorg. Mensen vinden om mee te gaan is 
ook een belangrijke drempel. 37 % van de respondenten in 
het evaluatieonderzoek gaf immers aan over weinig sociale 
contacten te beschikken.

Lokale netwerken

Een nuttig instrument om de vrijetijdsparticipatie van 
mensen in armoede te stimuleren zijn de lokale netwerken. 
Gemeenten en steden die de UiTPAS willen uitrollen, moe-
ten zelfs een netwerk van en samenwerking tussen de lokale 
overheid en de verenigingen voor mensen in armoede kun-
nen aantonen. 

Een draagvlak binnen de stadsdiensten is cruciaal, want zij 
moeten mee aan de kar trekken. Musea zitten niet in de lo-
kale netwerken, wel de gemeentelijke diensten. Een museum 
dat wil inzetten op kansengroepen neemt daarom best con-
tact op met de trekker van het lokale netwerk. Een overzicht 
van de lokale netwerken en de contactpersonen vindt u op de 
website van Demos.14 

De regio Aalst was de eerste regio waar met de UiTPAS werd 
gestart. Een reeds bestaand samenwerkingsverband van lo-
kale overheden en armoedeverenigingen was een bepalende 
factor. Nog steeds engageren de partners zich voor verdere 
samenwerking om expertise verder te ontwikkelen. Zo wor-
den geregeld vormingen georganiseerd over specifieke the-
ma’s. Het onthaal van mensen is een voorbeeld. 

Ook in Brugge werd de komst van de UiTPAS niet afgewacht 
om een lokaal netwerk tot stand te brengen. Men stelde im-
mers vast dat tijdens Brugge Culturele Hoofdstad 2002 veel 
kansengroepen niet werden bereikt. Het idee groeide bij het 
OCMW en het stadsbestuur om een aanbod uit te werken 
voor mensen in armoede, dat ruimer kon gaan dan enkel 
de OCMW-cliënten. Welzijnsorganisaties en verenigingen 
van mensen in armoede werden uitgenodigd om het aanbod 
mee te verspreiden en mensen te stimuleren. Op jaarbasis 
gaat het om ongeveer tweehonderd activiteiten binnen een 
heel gevarieerd aanbod. “Het uitgangspunt is om zeer ver-
scheiden activiteiten aan te bieden met een gegarandeerde 

De manier waarop je inhoud overbrengt is 
al even belangrijk als de inhoud zelf. Er is 
weinig dat niet haalbaar is. Maar je moet het 
wel kunnen vertalen en toegankelijk maken. 
(Bart Hollevoet)
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Meryem Kanmaz, beleidsmedewerker Ar-
moede bij het Minderhedenforum, en Bea 
Van Robaeys, onderzoeker en docent aan 
de Karel de Grote-Hogeschool, pleitten 
onlangs in een artikel op Sociaal.Net voor 
het bestrijden van gekleurde armoede. 
Mogelijkheden voor het maatschap-
pelijke middenveld liggen daar vooral 
in het zich verbinden met kwetsbare 
groepen via middelen, doelstellingen, 
netwerken en partnerschappen. 

Personen met een niet-Europese ach-
tergrond hebben een opvallend hoger 
armoederisico. Klassieke manieren om 
die armoede te bestrijden blijken voor 
hen ook niet altijd te werken. Bijkomend 
gaat de toenemende superdiversiteit 
gepaard met een diversiteit aan migra-
tiestatuten, die migranten of nieuw-
komers in de richting van armoede 
duwen. Beide auteurs pleiten in hun 
stuk daarom voor het overwinnen van 
hindernissen in de strijd tegen (gekleur-
de) armoede, zoals het gebrek aan een 
maatschappelijk en politiek draagvlak 
voor mensen met een migratieachter-
grond, het verbeteren van politiek bur-

gerschap en het sociaal mobiliseren van 
mensen in armoede. 

Kanmaz en Van Robaeys geven enkele 
handvatten om gezamenlijk en verbin-
dend armoede te bestrijden. Dit kan via 
gemengde werkingen maar ook via be-
staande zelforganisaties. Die laatsten 
kunnen vanuit de veilige omgeving van 
de eigen groep bruggen bouwen naar 
andere armoedeverenigingen. Stede-
lijke of wijkgebonden organisaties kun-
nen burgers verenigen. En thema’s zoals 
ouderschap en opvoeding bleken ook in 
het verleden al goede vehikels te zijn om 
mensen samen te brengen. 

In tegenstelling tot een focus op een 
etnisch-cultureel of religieus vertrek-
punt heeft sociale uitsluiting een meer 
mobiliserend effect, lichten de auteurs 
toe. Het thema ‘armoede’ blijkt immers 
uitermate gevoelig te liggen bij etnisch-
culturele minderheden. Belangrijk is 
te investeren in vertrouwen en in de 
veiligheid van een eigen groep van lot-
genoten. Dat heeft soms te maken met 
praktische dingen zoals een gedeelde 

taal. Sociale uitsluiting als mobilise-
rende kracht maakt het mogelijk om de 
schroom en de schaamte als (kans)arme 
te overstijgen. Het maakt bovendien het 
engagement van nieuwkomers moge-
lijk, die zich doorgaans niet als arm zien 
omdat ze eerder het referentiekader van 
het land van herkomst hanteren dan dat 
van de Belgische samenleving. Ze zien 
hun situatie als iets tijdelijks op weg 
naar beter. 

Uitsluiting als gezamenlijke noemer 
voor groepsvorming, collectieve iden-
titeit en mobilisatie biedt met andere 
woorden de gelegenheid om bruggen 
te bouwen met en naar andere mensen 
in armoede, los van de ervaren etnisch-
culturele identiteit. 

De volledige tekst van het stuk is te lezen 
op: www.minderhedenforum.be/ac-
tua/detail/armoede-bij-mensen-met-
migratieachtergrond. Meer informatie 
over het project ‘Armoede Gekleurd’ 
vindt u op: www.netwerktegenarmoe-
de.be/armoede-gekleurd.

Armoede bij mensen met een migratieachtergrond

kwaliteit”, zegt Bart. “Je mag mensen in armoede niet zomaar 
herleiden tot het cliché dat ze allemaal van Vlaamse vedetten 
houden.” Ook musea dragen bij aan dit aanbod met rondlei-
dingen in de vaste collectie en tijdelijke tentoonstellingen. 
Zo’n rondleiding biedt een meerwaarde omwille van de in-
teractie, meent Tine. Het levert vaak ook emotionele reacties 
op. Zo bracht een bezoek aan de tentoonstelling ‘Right before 
I die’ in het Sint-Janshospitaal met foto’s van mensen in hun 
sterfproces heel veel reacties teweeg, getuigt Bart. Feedback 
van de deelnemers is enorm nuttig voor musea.

Het is duidelijk: een kortingspas is een belangrijke katalysa-
tor om ook gekende en minder gekende drempels voor kans-
armen aan te pakken. Deze flankerende maatregelen zijn een 
must voor een goede aanpak van armoede. Ook cultuuraan-
bieders kunnen zich hierop goed voorbereiden. Een beter in-
zicht verwerven in de leefwereld en de participatiedrempels 
van mensen in armoede en zoeken naar een actieve samen-
werking zijn al belangrijke stappen in het vergroten van de 
maatschappelijke inzet. 

Katrijn D’hamers is stafmedewerker diversiteit bij FARO vzw.
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ningemuseum), Bart Hollevoet (OCMW Brugge) en An Sijsmans (KMSKA).

2. Zie: www4.vlaanderen.be/wvg/armoede/vlaamsactieplan/Documents/Bijlage_VAPA_ar-
moedemonitor%20-%20DEFINITIEF.pdf.
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12. Maximalisering van het UiTPAS-gebruik bij mensen in armoede. UiTPAS als katalysa-
tor voor toeleidingsinitiatieven. 

13. Eindevaluatieverslag Vlaamse Vrijetijdspas - De toekomst van de UiTPAS in Aalst, 
Erpe-Mere, Lede en Haaltert: overgangstraject UiTPAS 2014 - Studie omtrent kansen en 
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