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0  Voorwoord 
 

2016. Beweren dat het een bewogen jaar geweest is, is een open deur 
intrappen. Maar ik doe het toch, en zet me er middenin, in het 
deurgat, en kijk naar Brussel, naar Schaarbeek. Mooie, kwetsbare 
stad met prachtige, veerkrachtige mensen.  

Op 22 maart was ik volop bezig met de voorbereiding van ‘Quand 
les zoziaux’, een groots opgezet stadsspel gericht op het verbeteren 
van de sociale cohesie. Een project niet enkel voor maar mét en dóór 
de Schaarbekenaren. Een project waar ik heel erg naar uitkeek, 
omdat ik er van overtuigd was dat we, de partners in cultuur, daar 
klaar voor waren. Ook Schaarbeek leek klaar om verder te bouwen 
op het positieve elan van de laatste jaren. Er hing zowaar lente in de 
lucht. Toen ging het licht uit.  

Maar niet lang daarna weer aan. In de Huart Hamoirwijk, één van de 
buurten die een aantal weken later zou deelnemen aan ‘Quand les 
zoziaux’, kwamen alle buren op straat met een lichtje, om te praten, 
steun te vinden bij elkaar. Vreugde en verdriet, machteloosheid en 
vastberadenheid, angst en tegelijkertijd de enorme behoefte om de 
ander te vertrouwen, al deze extremen hebben nog nooit zo dicht bij 
elkaar gelegen. Ik heb me voor 200% op het project gestort, omdat we 
nu meer dan ooit nood hebben aan initiatieven als ‘Quand les 
zoziaux’. 

 Sara De Bruycker: “Nog meer dan militairen aan het station 
zorgden de mussen voor een gevoel van veiligheid. De 
anonimiteit verdween een beetje en we ontdekten dat we 
allemaal hetzelfde meemaakten in onze stad. Gezichten op 
straat kregen een naam, gevels in de straat kregen een gezicht. 
Gelukkig of jammer genoeg was de timing van de mussen 
perfect. Na de aanslagen hadden we wat warmte en vriendschap 
nodig.” 

In dit eindwerk om in aanmerking te komen voor een vaste 
benoeming in mijn functie van bestuurssecretaris, heb ik een model 
ontworpen om het duurzame aspect van culturele smart city 
projecten te vergroten. Ik stel u het model ‘Participatief Werken 2.0’ 
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voor en licht het toe aan de hand van het warmste project waar ik 
ooit heb aan mogen meewerken: ‘Quand les zoziaux’. Begeef u tussen 
de mussen. Hopelijk staat u even verwonderd als ik. 

Het project zelf, maar ook dit werk, had nooit tot stand kunnen 
komen zonder de input van die prachtige, veerkrachtige mensen. 
Dankuwel Schaarbeek. Dankuwel musseniers, dankuwel Beatrice 
Henckaerts, dankuwel collega’s – in het bijzonder Elvira Crois en Raf 
Peeters, dankuwel Thomas Laureyssens en Egwin Gonthier. En 
dankuwel Sebastiaan Toremans. Voor alles. 

An Buts 
Oktober 2016 
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1  Inleiding 
 

Dit inleidende hoofdstuk maakt gebruikt van een trechterstructuur 

om kort duidelijk te maken op welke voedingsbodem het opzet van 

dit werk (Hoofdstuk 2) gestoeld is en hoe de auteur van dit werk en 

‘Quand les zoziaux’, het voorbeeldproject in kwestie, zich tot die 

voedingsbodem verhouden.  

Vanuit duurzame ontwikkeling in het algemeen wordt er 

ingezoomd op het ‘Duurzaam Gemeentelijk Ontwikkelingsplan 

Schaarbeek 2021’. Van daaruit wordt opnieuw ingezoomd op het 

‘Geïntegreerd Cultuurbeleidsplan 2014-2019’ en ‘1030 cultuur’ om te 

eindigen bij de auteur en het project ‘Quand les zoziaux’ (punt 1 tem 

6). 

Vervolgens wordt er opnieuw uitgezoomd: hoe past dit project 

binnen Schaarbeek, binnen het ‘Geïntegreerd cultuurbeleidsplan’ 

en tot slot binnen het ‘Duurzaam Gemeentelijk Ontwikkelingsplan’ 

(punt 7 tem 9). 
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1  Duurzame ontwikkeling 

Duurzame ontwikkeling staat vandaag de dag terecht hoog op de 
beleidsagenda's. Wat is de bijdrage die cultuur kan leveren aan het debat over 
duurzame ontwikkeling? En hoe past cultuur in een duurzaam lokaal beleid?  

In onze huidige, steeds meer verstedelijkte samenleving is het een uitdaging om 
de toenemende hoeveelheid mensen met een diverse achtergrond kwaliteitsvol 
te laten samenleven. Niet enkel in vrede naast elkaar, veilig binnen de vier 
muren van de woonst, maar samen, in interactie met elkaar. Cultuur kan daar 
een belangrijke rol in spelen. Dat kan onder andere door het organiseren van 
evenementen die ontmoeting stimuleren en het imago van de gemeente of stad 
ten goede komen. Mensen die het gevoel hebben dat hun woonplaats bruist, zijn 
meer tevreden en vaak ook fier om tot die bepaalde plek te behoren. Dat is een 
belangrijke eerste stap, maar beleidsmakers vandaag de dag zouden een stuk 
ambitieuzer moeten zijn. Door in te zetten op sociaal-culturele initiatieven, 
participatieprojecten 2.01, kan een gemeente of stad dieper doordringen in de 
wortels van de samenleving. Projecten die niet enkel vóór een bepaalde buurt of 
stad, maar samen mét de inwoners ervan worden opgezet, versterken de sociale 
cohesie en zijn veel duurzamer van aard.  

In het UNESCO rapport ‘Our Creative Diversity’, dat al in 1995 verscheen, werd 
het belang onderstreept van culturele groei en het versterken van creatieve 
krachten die aanwezig zijn in de samenleving. De kerngedachte was dat cultuur 
een belangrijke bijdrage kan leveren aan de sociale, economische en menselijke 
ontwikkeling.  

Naast de drie pijlers van duurzame ontwikkeling, de drie p’s: people (sociaal), 
profit (economisch) en planet (ecologisch) wordt hoe langer hoe meer de 
culturele dimensie als een aparte vierde pijler naar voren geschoven2. 

 

                                                        

 
1 Participatief werken vereist enerzijds een uitgebalanceerde top down en bottom up wisselwerking en 
anderzijds een transversale en slimme samenwerking (Zie hoofdstuk 2 Opzet : Participatief werken 2.0). 
2 Agenda 21 For Culture pleit onvermoeibaar voor ‘Culture as the Fourth Pillar of Sustainable 
Development’. En het COST programma van de Europese Commissie (European Cooperation on Science 
and Technology) tracht momenteel indicatoren te ontwikkelen voor het meten van de impact van 
cultuur op duurzame ontwikkeling. Meer lezen ? http://www.argusactueel.be/binnenlands-
nieuws/de-rol-van-cultuur-in-duurzame-ontwikkeling-en-duurzame-creatieve-steden 
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2  Het ‘Duurzaam Gemeentelijk 
Ontwikkelingsplan Schaarbeek 
2021’ 

De gemeente Schaarbeek engageert zich, zoals zoveel steden en gemeenten, om 
een geheel van duurzame initiatieven te nemen die de levenskwaliteit van de 
bewoners ten goede moet komen. Het ‘Duurzaam Gemeentelijk 
Ontwikkelingsplan 2021’ (DGOP), aangenomen door de Gemeenteraad in juni 
2012, heeft als doel de krijtlijnen uit te tekenen voor een duurzaam 
gemeentelijk beleid op lange termijn. 

Met het ‘DGOP’ wil de gemeente inzetten op drie grote uitdagingen:  

1. de bekwaamheid van de gemeente garanderen om een duurzame politiek te 
voeren 

2. de levenskwaliteit en de aantrekkelijkheid van de gemeente verhogen 

3. de gelijkheid en sociale cohesie bevorderen rekening houdende met een 
toenemend diverse populatie 

Om aan deze uitdagingen tegemoet te komen werden er 10 prioriteiten 
opgesteld, die de ruggengraat van het plan vormen, d.w.z. de basis voor de 
verschillende projecten van het gemeentebestuur. Aan deze prioriteiten zijn 80 
strategische doelstellingen verbonden.  

In deze waardevolle prioriteiten valt echter nergens het woord cultuur. Samen 
met onze Franstalige collega’s pleiten wij ervoor om cultuur in het 
ontwikkelingsplan op te nemen als vierde belangrijke pijler in de duurzame 
ontwikkeling van de gemeente. 

In de praktijk is het ‘DGOP’ een transversaal werkinstrument, een management 
tool, die de planning, het beheer en de evaluatie van projecten die 
beantwoorden aan de gestelde prioriteiten en doelstellingen stroomlijnt. Een 
speciaal hiervoor ontwikkelde en aangekochte software (ViaMP), laat 
projectleiders toe binnen een gemeenschappelijk kader hun projecten te 
structeren, op te volgen en te evalueren.  

 



 12 

3  Het ‘Geïntegreerd 
Cultuurbeleidsplan Schaarbeek 
2014-2019’ 

Binnen het ‘DGOP’ wordt eveneens het geheel van strategische plannen en 
projecten van het bestuur geïntegreerd, waaronder het ‘Geïntegreerd 
Cultuurbeleidsplan 2014-2019’ van de Nederlandstalige culturele partners 
(1030 cultuur).  

In het decreet van 13 juli 2001 betreffende het stimuleren van een kwalitatief 
en integraal lokaal cultuurbeleid wordt bepaald dat elke gemeente een 
cultuurbeleidsplan kan opmaken, waarbij de bibliotheek en het 
gemeenschapscentrum geprivilegieerde partners zijn. Daarvoor kan de 
gemeente een cultuurbeleidscoördinator aanwerven met subsidies van de 
Vlaamse Gemeenschap. De Vlaamse Gemeenschapscommissie begeleidt de 
uitvoering van het lokaal cultuurbeleid voor de Brusselse gemeenten en heeft 
een adviserende rol naar Vlaanderen. Het lokaal cultuurbeleid in Brussel dient 
met de richtlijnen van beide overheden rekening te houden. 

Op 26 juni 2002 besliste de Gemeenteraad in Schaarbeek gebruik te maken van 
de mogelijkheden die dit decreet biedt. Intussen is Schaarbeek reeds aan het 
derde cultuurbeleidsplan toe. 

In het ‘Geïntegreerd Cultuurbeleidsplan 2014-2019’, ook opgenomen in het 
‘DGOP’, staan vier strategische doelstellingen centraal voor de periode 2014-
2019: 

1. Schaarbeek samen be-leven  
Schaarbeek bezit een grote diversiteit aan wijken, culturen en leefwerelden. We 
werken een aanbod uit waar verschillende culturen hun gading in vinden en 
leiden mensen op een efficiënte manier naar dat aanbod. Waar mogelijk laten 
we de Schaarbekenaren participeren bij dat aanbod om zo mogelijk de lokale 
identiteit nog meer in de verf te zetten. 

2. Jong volk bloeit en groeit  
Schaarbeek wordt gekenmerkt door een jonge, jeugdige bevolking. We brengen 
hun behoeften en noden in kaart en stemmen het aanbod daarop af zodat nog 
meer kinderen, tieners, jongeren en jong volwassenen kunnen deelnemen aan 
vrijetijdsactiviteiten. Persoonlijke ontplooiing en het aanleren van nieuwe 
vaardigheden staat centraal. 
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3. Samen sterk: Netwerken krijgen een boost  
De aanwezigheid van vele socio-culturele en etnisch-culturele organisaties en 
allerhande formele en informele verenigingsvormen brengt een lokale 
dynamiek teweeg. De professionele netwerken bieden de partners een stevige 
omkadering. We detecteren de nieuwe en bestaande netwerken, we brengen ze 
in kaart en verstevigen ze. We zetten in op netweken die creatief, intens en 
kennisverrijkend zijn en spelen in op de lokale realiteit. 

4. Kwaliteit in huis  
We maken keuzes naar inhoud, manier van werken, inzet van middelen en 
tijdsbestek. Dit stelt ons in staat meer diepgang te geven aan de eigen werking – 
met ruimte voor vernieuwing – en onze rol als bondgenoot te verduidelijken. 

 

4  1030 cultuur 

Op aansturen van Hylke Gryseels, de cultuurbeleidscoördinator, werken de drie 
partners in cultuur het lokale cultuurbeleidsplan uit. De partners en hun 
vertegenwoordigers zijn: 

◊ Dienst Nederlandse cultuur 
Inge Wauters (diensthoofd) 
An Buts (bestuurssecretaris) 

◊ Nederlandstalige Bibliotheek 
Nadine Christiaens (bibliothecaris) 

◊ Gemeenschapscentrum de Kriekelaar 
Leen Rossignol (centrumverantwoordelijke) 
Elvira Crois (sociaal-cultureel werker) 

De Schaarbekenaar kent de initiatieven die voortvloeien uit die stevige 
samenwerking tussen de drie culturele partners als het sterk merk ‘1030 
cultuur’. 
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5  An Buts 

Samen met de collega’s van de dienst, maar ook met de partners, werk ik op zeer 
diverse projecten die een antwoord bieden op (een aantal van) de vier 
strategische doelstellingen die we hebben vooropgesteld. Concreet coördineer ik 
een aantal grote projecten als 

Boem Patat Josaphat een laagdrempelige reuzenpicknick met circus- en andere 
animatie in het Josaphatpark. 

Salon Bombardon een feestelijk weekend waarin zes huizen in verschillende 
wijken in Schaarbeek hun deuren openen om in hun huiskamer een 
podiumkunstenaar en bijhorend publiek te ontvangen. Dit is de ideale 
gelegenheid voor de Schaarbekenaren om een kwalitatieve voorstelling mee te 
pikken en tegelijkertijd eens binnen te gluren bij de buren. 

Schaarbeek Laat ons festival van de ontdekking waarbij we op zoek gaan naar 
drie te ontdekken plekken in Schaarbeek die we laten innemen door bijzondere 
artiesten. 

Ik denk en werk deze projecten mee uit, ga op zoek naar geschikte locaties en 
artiesten en neem een deel van de communicatie voor mijn rekening. Daarnaast 
werk ik mee aan tal van kleinere projecten. 

In 2015 en 2016 kruiste ‘Quand les zoziaux’  mijn pad, een project dat in 
zekere zin mijn hart gestolen heeft. Eén dat op mijn lijf geschreven was, maar 
daarenboven ook perfect past binnen ons ‘Geïntegreerd Cultuurbeleidsplan’ en 
binnen het ‘Duurzaam Gemeentelijk Ontwikkelingsplan’.  

Een project zoals we er in het verleden nog geen gedaan hebben, maar waarvan 
ik hoop dat het model kan staan voor soortgelijke initiatieven in de toekomst. 
Precies daarom heb ik het tot onderwerp van dit eindwerk gebombardeerd, in de 
hoop dat wat die kleine Nederlandstalige dienst samen met haar partners en – 
vooral - de Schaarbekenaren heeft gerealiseerd een beetje extra aandacht krijgt. 
Niet om onszelf op de schouder te kloppen, maar om te laten zien dat ambitieus 
zijn vruchten afwerpt. 
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6  Quand les zoziaux 

Met ‘Quand les zoziaux’ beogen de partners in cultuur – de dienst Nederlandse 
Cultuur en gemeenschapscentrum De Kriekelaar – via een stadsspel de sociale 
cohesie te versterken: op kleine schaal ontmoetingen tussen bewoners te 
stimuleren, de betrokkenheid bij hun buurt te vergroten en een ‘community-
gevoel’ aan te wakkeren of, indien dit reeds aanwezig is, te verstevigen. 

Om dat doel te bereiken, zetten we elektronische mussen in, interactieve 
vogeltjes bevestigd aan een gevel, die oplichten wanneer een voorbijganger er 
naar fluit. In eerste instantie is het spel ontworpen om via een eenvoudige en 
speelse ingreep in de stad publieke interactie te bewerkstelligen. De mussen 
‘triggeren’ de passanten om even stil te blijven staan, te fluiten, (of naar 
aanleiding van het gefluit) met onbekenden een gesprek aan te gaan. 

We verspreiden vier zulke mussen in vier door ons geselecteerde wijken die 
vervolgens gedurende een maand lang met elkaar in competitie gaan. Telkens 
wanneer iemand naar de mus fluit, licht deze op en wordt het fluitsignaal 
geregistreerd en weergegeven in een scoregrafiek die men online kan bekijken. 
Dit wedstrijdelement, waarin verschillende buurten het tegen elkaar opnemen, 
zorgt ervoor dat bewoners samen initiatieven gaan opzetten om te kunnen 
‘winnen’, om samen voor een gezamenlijk doel te gaan. Dit heeft tot gevolg dat 
verschillen makkelijker naar de achtergrond verschuiven en er contacten gelegd 
worden, die anders minder gemakkelijk zouden ontstaan.  

De mussen en het fluiten ernaar zijn in deze uiteraard niet het doel, maar een 
middel om bewoners dichter bij elkaar te brengen, om de sociale cohesie in de 
buurt te versterken. 

Concrete doelstellingen 

Zoveel mogelijk mensen bereiken door hen te betrekken bij het spel. Zo kunnen 
er nieuwe contacten gelegd worden en nieuwe netwerken ontstaan. De buurt 
wordt een warmere plek en de bewoners raken meer betrokken bij hun buurt. 

Tijdens het project: 
◊ bewoners hebben nieuwe mensen leren kennen 

◊ bewoners hebben hun buren beter leren kennen 

◊ verschillende culturen die in Schaarbeek leven hebben elkaar ontmoet en 
beter leren kennen 
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◊ bewoners met een verschillende talige achtergrond hebben elkaar ontmoet 
en beter leren kennen 

Na het project: 
◊ er zijn meer spontane contacten tussen de buurtbewoners 

◊ ook na de wedstrijd ontstaan er spontane buurtinitiatieven 

◊ bewoners voelen zich meer verbonden met hun buurt 

◊ bewoners ervaren hun buurt als aangenamer 

◊ het netwerk van de gemeente is vergroot, bij volgende projecten kunnen 
nieuwe partners worden aangesproken 

◊ bestaande contacten zijn bestendigd en verdiept 

Een uitgebreide beschrijving van ‘Quand les zoziaux’ is terug te vinden in 
Hoofdstuk 3. 

 

7  Schaarbeek: lappendeken van 
wijken en anoniem nest 

Schaarbeek is de tweede grootste gemeente van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest. Een gemeente die in zich alle kenmerken van een grootstad draagt: er 
woont een bonte mix van veel verschillende nationaliteiten, arm en rijk wonen 
naast (en boven en onder) elkaar, men vindt er verschillende wijken die elk een 
heel eigen identiteit hebben, de inwoners zijn overwegend jong en er is een 
grote va-et-vient, mensen komen en gaan. 

Bij de opmaak van het ‘Geïntegreerd Cultuurbeleidsplan’ in 2014 werd - zoals 
steeds - een omgevingsanalyse uitgevoerd, waarin een duidelijke positieve 
trend werd opgetekend: 

“Schaarbeek wordt meer en meer erkend als een mooie gemeente waar het goed 
wonen is, in tegenstelling tot haar vroeger eerder negatief imago, waarbij 
Schaarbeek vaak geassocieerd werd met ‘gevaarlijk’ en ‘vuil’. De criminaliteit is 
ontzettend gedaald in de politiezone Brussel Noord, waar Schaarbeek onder 
valt. […] Ook op het gebied van netheid levert de gemeente veel inspanningen 
om van Schaarbeek een aangename woonplek te maken. […] De impact op het 
uitzicht van de gemeente was enorm de afgelopen jaren. Daarnaast wordt er ook 
veel aandacht besteed aan stedenbouw en architectuur. Om al deze en nog vele 
andere redenen wonen mensen hier graag.” 
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De bewoners wonen en leven graag in hun Schaarbeek en voelen er zich thuis. 

 Katrien Demeyer: “Wat schaarbeek ons vandaag de dag biedt op socio-
cultureel gebied kan ik uiterst appreciëren : veel positieve en dynamische 
projecten, voor en in samenwerking met de bevolking, dit geeft een heel 
positieve vibe, het gevoel dat naar bewoners geluisterd wordt.  Mensen 
geloven er terug in, slaan mee de handen in elkaar, ook op moeilijke dagen. 
In 1998 had ik nooit verwacht dat hier een fijn cultureel- en uitgangsleven 
zou ontstaan.” 

 Tim Spit: “Schaarbeek is een bruisende gemeente waar de inwoners kunnen 
participeren in het aanbod van activiteiten. Wat de gemeente ook 
interessant maakt is de grote diversiteit aan wijken en hun bewoners. Na 8 
jaar in Schaarbeek te wonen, ontdek ik nog steeds geregeld nieuwe buurten. 
Het Josaphatpark is zeker een van de belangrijkste redenen waarom ik van 
mijn buurt hou. Soms is een appartement te klein en vind ik daar de nodige 
zuurstof. Ik woon dan niet in het Brussel-stad, toch ligt Schaarbeek dicht 
genoeg om me nog Brusselaar te voelen. Iets wat ik in Elsene of Ukkel veel 
minder zou hebben, denk ik.” 

 Lidewij Nuitten: “Ik hou van Schaarbeek. Omdat ik in een grootstad woon, 
maar toch vaak een dorpsgevoel heb (in de positieve zin). Omdat er 
prachtige groene stukjes natuur in onze gemeente zijn (en ik er dus goed 
kan joggen). Omdat er een zotte mix van verschillende culturen is en ik me 
daar zelden op mijn ongemak bij voel. Omdat ik me er eigenlijk zelden 
onveilig voel ‘tout court’. Omdat de bomen er prachtig roze kleuren in de 
lente.” 

Naast deze positieve kanten die de bewoners spontaan in de verf zetten, zijn er 
helaas ook schaduwkanten verbonden aan het leven in deze gemeente met haar 
grootstedelijk karakter.  

◊ Schaarbeek heeft geen echt ‘centrum’, maar is eerder opgesplitst in een 
aantal wijken en buurten die elk een eigen gezicht en bewonersprofiel 
hebben. Schaarbekenaren uit verschillende buurten hebben vaak weinig 
contact met elkaar omdat ze elkaar niet op één bepaalde gecentraliseerde 
plek ontmoeten.  

◊ In de wijken zelf, heerst er een zekere openheid en tolerantie, maar de 
verschillende nationaliteiten / bewonersgroepen leven toch eerder naast 
elkaar dan dat ze echt mét elkaar leven. Zelfs binnen dezelfde 
bewonersgroepen blijkt de anonimiteit groot.  
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 Katrien Demeyer: “Ik heb mijn woning gekocht in 1998 en voor 
‘Quand les zoziaux’ kon ik het aantal mensen uit de buurt die ik echt 
kende op 1 hand tellen. Dat heeft te maken met de eigenheid van de 
Huart Hamoirlaan: door de groene strook in het midden zie je je 
overburen niet en bovendien is het een straat waar heel veel passage en 
doorgaand verkeer is. Twee aspecten die interactie tussen buren niet 
echt vergemakkelijken. Ik heb bovendien ook zelf een tuin en wanneer 
het mooi weer is, verkies ik om daar te zitten waardoor ik niet veel tijd 
in het parkje doorbreng en misschien wel mogelijke ontmoetingen heb 
misgelopen. De drempel om zomaar wat mensen te gaan aanspreken, 
was bovendien ook veel te groot voor mij.” 

 Tim Spit: “Ik woon heel erg graag in mijn buurt, maar ik ken er 
eigenlijk relatief weinig mensen. Ik heb regelmatig contact met de 
onderburen, de overburen en een jong koppel 2 huizen verder. Ah ja, 
er is ook Geraldine, de ‘moeder’ van de wijk. Maar dat is het zowat..” 

◊ In 2014 woonde 11,3% van de bevolking van het Brussels Gewest in 
Schaarbeek, wat zich weerspiegelt in een hoge bevolkingsdichtheid van 
16.168 personen per km². De gemiddelde leefruimte van de Schaarbekenaar 
is slechts 61,9 m², een pak minder dan het Brusselse gemiddelde van 138,7 
m². Mensen wonen relatief klein en zeer dicht op elkaar, maar kennen hun 
buren nauwelijks.  

◊ De uitzondering op de regel: Schaarbeek heeft een bevolking die jonger is 
(34,6 jaar) dan gemiddeld in het Brussels Gewest het geval is (37,4 jaar). 
Vooral de groep van kinderen en tieners en de leeftijdsgroep van 15 tot 40 
jaar groeit heel sterk aan. Ouders van deze kinderen en tieners, vaak 
mensen uit de buurt, lopen elkaar doorgaans vaker tegen het lijf dan de 
bewoners die geen kinderen van en naar school brengen, geen ouderraad of 
schoolfeest bijwonen. Zij hebben vaak een netwerkje opgebouwd door en 
rond de kinderen. 

 Charlotte Vaes “Dat we de eerste jaren hier niet veel zoveel buren 
kenden, heeft vooral te maken met het feit dat er naast een drukke job, 
een klein kind in huis en activiteiten met vrienden van vroeger niet 
zoveel tijd meer over is om echt buiten te komen in de buurt. Sinds 
Lily een beetje groter is, gaan we wel vaker naar het speelpleintje op 
Huart Hamoir waardoor we gemakkelijker in contact komen met 
andere ouders, andere buren.”  

Anonimiteit is een ziekte van deze tijd. Kleine individuen bewegen zich 
kriskras door elkaar in de grote en drukke stad. Wat als we hen nu eens zouden 
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laten stilvallen en samenbrengen? De spreekwoordelijke stoel op straat zetten 
en hen een gesprekje laten voeren met de buren, zoals vroeger. Zouden de 
netwerken rond onze individuen zich dan versterken? Zouden ze dan uit de 
anonimiteit breken? 

 

8  ‘Quand les zoziaux’ binnen het 
geïntegreerd 
cultuurbeleidsplan 

Een project als ‘Quand les zoziaux’ past 100% binnen de missie en de 
doelstellingen die de partners in cultuur optekenden in het ‘Geïntegreerd 
Cultuurbeleidsplan 2014-2019’. 

“Schaarbeek is rijk aan volksverhalen en patrimonium, maar de gemeente is 
vooral ook rijk aan mensen van verschillende afkomst – al die gezichten samen 
vormen het gezicht van Schaarbeek. […] Het lokaal cultuurbeleid wil 
meebouwen aan een thuis voor die mensen, een plek waar het gemoedelijk 
samenleven is. Er wordt ruimte voor ontmoeting en uitwisseling gecreëerd: dat 
kan via gezellige momenten tijdens culturele activiteiten, maar dat kan ook op 
een meer structureel niveau door het ondersteunen van (nieuwe) netwerken.” 
(uit: Missie) 

Het mussenproject bevindt zich op het snijvlak van drie van de vier 
strategische doelstellingen (SD’s) van het ‘Geïntegreerd Cultuurbeleidsplan’. 

SD1. Schaarbeek samen be-leven 
◊ OD2. We faciliteren ontmoetingen tussen verschillende culturen en 

leefwerelden 

SD2. Jong volk bloeit en groeit 
◊ OD3. De samenwerking met de scholen, de brede school coördinatoren en 

andere educatieve partners op het werkveld in Schaarbeek wordt 
bestendigd en versterkt. 

SD3. Samen sterk – netwerken krijgen een boost 
◊ OD3. We beschikken over een sterk netwerk en een breed en dynamisch 

draagvlak. 

SD1 en SD2 komen in veel van de projecten van 1030 cultuur aan bod omdat ze 
in de werkingen van de partners vervlochten zitten. Allen zetten stevig in op 
gemeenschapsvorming en participatie. De bibliotheek en het 
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gemeenschapscentrum hebben een sterk uitgewerkt aanbod voor de 
Schaarbeekse jeugd. SD3 wordt gedeeltelijk gerealiseerd door de 
samenwerkingen die de partners sowieso aangaan, maar vraagt daarnaast ook 
extra inspanningen. Het mussenproject leent zich daar perfect toe.  

 

9  ‘Quand les zoziaux’ binnen het 
‘DGOP’ 

Met het ‘Duurzaam Gemeentelijk Ontwikkelingsplan Schaarbeek 2021’ streven 
de gemeente en haar diensten naar een betere levenskwaliteit voor de 
Schaarbekenaren. De cultuurdienst draagt daaraan ook haar steentje bij.  

Hoewel het woord cultuur nergens terug te vinden is in de uitdagingen en 
prioriteiten die de gemeente Schaarbeek stelt, past dit project zeer goed binnen 
het ‘DGOP’. Het raakt aan de drie uitdagingen die de gemeente zich heeft 
gesteld:  

◊ het zet in op het versterken van de sociale cohesie (uitdaging 3) 

◊ het heeft als gevolg dat de levenskwaliteit en aantrekkelijkheid van de 
gemeente verhoogt (uitdaging 2) 

◊ het daagt de gemeentelijke diensten uit om op een andere, meer 
transversale manier, met elkaar en met de burgers op het terrein samen te 
werken en zo een meer duurzame relatie op te bouwen (uitdaging 1). 

Meer concreet kan ‘Quand les zoziaux’ verbonden worden met twee 
prioriteiten van de tien in het plan vooropgestelde prioriteiten. 

Prioriteit 9: De integratie en participatie van de inwoners bevorderen 

Gezien er geen rekening wordt gehouden met cultuur in het plan, valt ‘Quand 
les zoziaux’ moeilijk onder te brengen in de reeds bestaande strategische 
doelstellingen gelinkt aan prioriteit 9. Toch past het perfect bij deze prioriteit.  

Aangezien cultuur hoe langer hoe meer gezien wordt als een belangrijke motor 
tot integratie en participatie (zie duurzame ontwikkeling in hoofdstuk 1), is het 
niet enkel gerechtvaardigd, maar zelfs noodzakelijk om twee doelstellingen aan 
deze prioriteit toe te voegen: 

◊ Door middel van cultuur ontmoetingen tussen bewoners stimuleren  

◊ Door middel van cultuur de lokale netwerken verstevigen tussen de burgers 
onderling, maar ook tussen de gemeente en haar inwoners  
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Binnen alle projecten die ingeschreven zijn binnen het ‘DGOP’ is slechts 21% 
rechtstreeks gericht naar de burgers. In slechts 1 tot 2% van die projecten heeft 
de burger ook echt een stem, neemt hij actief deel3. Dat is bijzonder weinig.  

Het ‘DGOP’ wil het grondgebied Schaarbeek naar een hoger niveau tillen, maar 
blijft in wezen een administratieve tool die niet direct zichtbaar is naar de 
bevolking toe. Wanneer inwoners voelen dat het logge gemeentelijke 
instrument met hun welzijn begaan is, kan dit bijdragen tot het gevoel ergens 
thuis te zijn.  

Prioriteit 2: Goed bestuur en de efficiëntie van de gemeentelijke beleidsopties 
bevorderen 

De doelstellingen op waaraan ‘Quand les zoziaux’ werkt zijn de volgende: 

1.  Het versterken van de coherentie en de doeltreffendheid van de 
communicatie naar de inwoners toe 

2.  Het versterken van de identiteit en het imago van de gemeente 

4.  De werking van het bestuur moderniseren 

5.  De interne communicatie en teamgeest uitbouwen 

‘Quand les zoziaux’ is een project dat zich perfect leent tot transversaal werken. 
Het nodigt niet enkel uit om het externe netwerk te versterken, maar verplicht 
ook om intern op een ander niveau te gaan samenwerken.  

Om antwoorden te kunnen bieden op de vragen van de inwoners, zijn tal van 
diensten betrokken. Enkele geven enkel toestemming of nemen een zeer 
ondersteunende rol op zich, terwijl weer andere actief meedenken en zich 
inschrijven in een project dat niet tot hun core business behoort, maar waarin 
hun bijdrage enorm belangrijk is. 

 

                                                        

 
3 Sous la coordination de F.Genot, « Schaerbeek 2021 : Rapport d’évaluation », édité par le logiciel 
ViaMp (Act21-Groupe Artal), actualisation sept. 2016, p.17. 
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2  Opzet 
Participatief  
Werken 2.0 

 

Hoe kan een project als ‘Quand les zoziaux’ voorbeeld staan voor 

andere culturele smart city projecten in de toekomst? Om een 

antwoord te bieden op deze vraag, wordt in dit hoofdstuk een 

model voorgesteld om het duurzame aspect van culturele projecten 

te vergroten: Participatief Werken 2.0. Het model vraagt enerzijds 

een uitgebalanceerde top down en bottom up wisselwerking (punt 

1) en anderzijds een transversale en slimme samenwerking (punt 2).  

Om deze wisselwerking (punt 1) optimaal te doen verlopen, is het 

belangrijk vier parameters te onderscheiden: mininetwerken, 

eigenaarschap, (overheid als) coach en ‘langere’ duurtijd.  

Een transversale en slimme samenwerking (punt 2) vereist dat er 

flexibel kan gewerkt worden om een kruisbestuiving mogelijk te 

maken (ecosysteem). De coach fungeert als spilfiguur die contact 

opneemt met verschillende diensten die een verschillend soort 

engagement aangaan. Een positief project kan bovendien een 

positieve weerslag hebben op de samenwerking intern en het 

imago extern. 
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Participatie betekent ‘actief deelnemen’, meedoen aan het maatschappelijke 
leven. In zoverre is het een containerbegrip en heeft het heel uiteenlopende 
invullingen op verschillende domeinen. Eng opgevat betekent het: deelnemen 
aan een bepaalde (culturele) activiteit. Die deelname kan gaan van eerder passief 
tot heel actief, afhankelijk van de inzet van diegene die participeert. Binnen het 
‘Geïntegreerd Cultuurbeleidsplan 2014-2019’ ademt strategische doelstelling 1 
participatie uit: “SD1. Schaarbeek samen be-leven”. 

Schaarbeek bezit een grote diversiteit aan wijken, culturen en leefwerelden. We 
werken een aanbod uit waar verschillende culturen hun gading in vinden en 
leiden mensen op een efficiënte manier naar dat aanbod. Waar mogelijk laten 
we de Schaarbekenaren participeren bij dat aanbod om zo mogelijk de lokale 
identiteit nog meer in de verf te zetten. 

De evaluatiecriteria gekoppeld aan deze doelstelling zijn de volgende: 

Publieksvermenging 
We organiseren activiteiten voor verschillende doelgroepen waarbinnen 
iedereen zijn gading kan vinden, zo kunnen mensen elkaar leren kennen en 
kan er ontmoeting en uitwisseling plaatsvinden. 

Participatie 
We willen participatie stimuleren op 3 verschillende niveaus in stijgende lijn: 
‘gewoon’ deelnemen, iets bijdragen, eigen initiatieven van bewoners. 

(Op)waardering van de gemeente 
We streven ernaar dat de Schaarbekenaar zich echt thuisvoelt in de gemeente, 
er fier op is, eraan wil bijdragen en ermee wil uitpakken. De Schaarbekenaar 
wordt ambassadeur van zijn gemeente. 

 

Het model Participatie 2.0 en het project ‘Quand les zoziaux’ kunnen een 
antwoord bieden op deze drie criteria tegelijkertijd, door menselijk kapitaal 
slim in te zetten. Enerzijds door een vernieuwde wisselwerking tussen top-down 
en bottom up werken en anderzijds door transversaal en slim samen te werken 
binnen de lokale overheid. 
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1  Top-down en bottom-up 
wisselwerking  

De kracht van een participatief project 2.0 ligt vervat in het feit dat het zowel 
top-down als bottom-up is, tegelijkertijd. Van bovenaf wordt er een initiatief 
genomen, een project opgezet om lokaal, in Schaarbeek met Schaarbekenaren 
vorm te geven. ‘Van bovenaf’ betekent top-down, terwijl ‘samen met 
Schaarbekenaren’ duidt op participatie en co-creatie. Toch is er hier geen sprake 
van een klassiek participatief project waarin bijvoorbeeld een kunstenaar een 
traject aflegt met een aantal Schaarbekenaren en samen met hen iets creëert4.  

In plaats van samen iets te maken, krijgen de burgers een tool aangereikt, 
knowhow rond hoe die tool werkt, een beperkt budget, communicatiemiddelen 
en ondersteuning. Het project wordt bij hen neergelegd en zij worden 
gestimuleerd om zelf iets te creëren, zelf met ideeën te komen. Er wordt dus 
niet samen mét hen iets gemaakt, zij creëren zelf. Het initiatief ligt in hun 
handen. Dit is niet 100% bottom-up5, maar het leunt er wel dicht tegenaan.  

                                                        

 
4 Zulke participatieve projecten hebben zeker en vast hun waarde. Het is alleen jammer dat wanneer het 
project ophoudt te bestaan, de artiest verdwijnt en bijgevolg ook de reden tot samenkomst. Op dat 
laatste probeert dit model een antwoord te bieden. 
5 Gezien de aanzet van bovenaf komt en de burgers niet aan hun lot worden overgelaten maar 
ondersteund worden, is dit geen pure bottom up. Er bestaat naar mijn weten nog geen woord om dit 
soort dynamiek te omschrijven. 
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De kracht zit in de continue wisselwerking tussen de twee. Het orgaan van 
bovenaf dient minimaal zichtbaar te zijn, maar wel voortdurend aanwezig voor 
de participerende burgers om op de steunen.  

Om een participatief project 2.0 op te zetten en deze wisselwerking optimaal te 
doen verlopen, is het belangrijk een aantal parameters te onderscheiden:  

MININETWERKEN 

Op het terrein samenwerken met kleine netwerken eerder dan met individuen 
of één enkele organisatie vergroot de slagkracht en het draagvlak van het 
project. De verantwoordelijkheid en het werk kunnen gedeeld worden en de 
impact is groter. Hoe sterker het netwerk ter plaatse, hoe meer het initiatief aan 
de buurtbewoners gelaten kan worden. Wanneer het netwerk zelf divers is, zal 
er tijdens activiteiten ook een divers doelpubliek worden aangesproken. 
Binnen dat netwerk is het wenselijk één contactpersoon te hebben die fungeert 
als eerste aanspreekpunt voor het lokale bestuur. 

EIGENAARSCHAP 

Het is belangrijk dat de mininetwerken eigenaarschap krijgen over het project. 
Wanneer bewoners gemotiveerd worden om zelf initiatieven op te zetten, zijn 
die automatisch op de goesting en de noden van de inwoners afgestemd, perfect 
op maat van de wijk. De bewoners worden bovendien het gezicht van het 
project, in hun wijk, maar ook naar de buitenwereld toe. Dit kan bijvoorbeeld 
door hen administrator te maken van de Facebook pagina gelinkt aan het 
project. Op die manier co-creëren de mininetwerken: door hun input bepalen 
zij samen hoe het project naar buiten toe vorm krijgt. 

COACH 

De initiatiefnemers – een gemeentelijke dienst en/of culturele partner – nemen 
dus niet de rol op van organisator pur sang op (zoals ze doorgaans wel doen), 
maar van coach. Ze fungeren als  

◊ facilitator: ze reiken de bewoners een tool aan + knowhow rond hoe die tool 
werkt en voorzien een planning, een beperkt budget en 
communicatiemiddelen 

◊ klankbord: zijn de ideeën van de netwerken haalbaar en in 
overeenstemming met de geest van het project? 

◊ brugfiguur tussen de bewoners en de gemeente(lijke diensten): zijn er 
toelatingen vereist, kan een gemeentelijke dienst tussenkomen, faciliteren? 
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◊ brugfiguur tussen de verschillende mininetwerken: ze nodigen netwerken 
ten gepaste tijde uit en brengen hen samen indien nodig, ze bewaren het 
overzicht van wat er staat te gebeuren  misschien is het mogelijk of 
wenselijk een aantal activiteiten op elkaar af te stemmen of samen te 
communiceren? 

◊ communicatiekanaal op een hoger niveau: ze onderhouden de website, 
monitoren de Facebook pagina, staan in contact met de pers 

Het is belangrijk dat de coach ervoor zorgt dat de mininetwerken over de 
middelen beschikken om hun taak zo goed mogelijk uit te voeren. Daarenboven 
is wenselijk om face to face te communiceren. Dit om te laten voelen dat de 
coach bereikbaar is, om direct op het terrein te kunnen voelen hoe het staat met 
het project, maar ook om het goede voorbeeld te geven. Sociale cohesie 
versterken doe je niet door enkel te communiceren via mail en telefoon. 

‘LANGERE’ DUURTIJD 

Om de duurzaamheid van een cultureel project te vergroten is het belangrijk 
dat de mini-netwerken en de coach een gezamenlijk traject afleggen in de tijd. 
De bewoners dienen maximaal te worden betrokken in een voorbereidende fase, 
tijdens het project zelf en ook nadien nog. Ze spelen een sleutelrol in de 
evaluatie en indien dat wenselijk is, kan er een vervolgtraject opgezet worden. 
Het project an sich heeft bij voorkeur ook een bepaalde, iets ‘ langere’  
duurtijd zodat het bekendheid kan verwerven in de wijk en een maximaal 
aantal bewoners kan bereiken.  
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DE THEORIE VAN FARMERS EN SHEPHERDS 

De personen binnen het mininetwerk die het voortouw nemen, kunnen 
beschouwd worden als ‘shepherds’, een term ontleend uit de IT wereld.6 
Shepherds functioneren als intermediair tussen de specialist en hun eigen wijk. 
Ze zorgen ervoor dat de mensen binnen hun netwerk een bepaalde tool kunnen 
gebruiken en zich deze tool kunnen toe-eigenen. Een shepherd heeft vier taken 

• ‘catalyze’: het experimenteren met en het introduceren van de tool 

• ‘appropriate’: het nut van de tool begrijpen en het aanpassen aan de locale 
context 

• ‘trigger’: anderen begeleiden in het gebruiken van de tool, anderen 
motiveren om deel te nemen 

• ‘shepherding’: het ontstaan van nieuwe toepassingen voor de tool stimuleren 

De ‘farmers’, dat zijn de coaches. Farmers zijn diegenen die de tool op een 
organisatorisch niveau (top) introduceren en de shepherds en hun biotoop 
structureel ondersteunen door hen de middelen die nodig zijn om te groeien ter 
beschikking te stellen: de tool, de knowhow errond, een budget, 
communicatiemiddelen, de connectie met de gemeente voor goedkeuringen en 
de ruggensteun bij problemen. 

  

                                                        

 
6 Thomas Laureyssens and Andrew Vande Moere. 2017. Making Interactive Urban Installations More 
Sustainable via Shepherding and Cycling Strategies. Proceedings CHI ’17 (Under Review, Unpublished) 
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2  Transversaal en slim 
samenwerken: positieve vibe 

Een duurzaam participatief project 2.0 opzetten, vereist dat ook de coach een 
stevig netwerk opbouwt binnen - maar ook rondom - zijn of haar organisatie.  

ECOSYSTEEM 

Transversaal een slim samenwerken, vergt een engagement en betrokkenheid 
van verschillende partijen. De samenwerking tussen een bestuur, organisaties, 
burgers en onderwijs wordt ook wel een ecosysteem genoemd. Binnen zo’n 
ecosysteem is er een voortdurende wisselwerking tussen de verschillende 
partijen, waarbij de blik gericht is op innovatie en vooruitgang. Belangrijk in 
zo’n ecosysteem is dat het open is, dat de samenwerking niet gelijk stukloopt op 
de grenzen van het bestuur bijvoorbeeld. Dat vraagt een ongewone mate van 
flexibiliteit van eerder logge organen.  

Een ander belangrijk aspect van dat samenwerken is dat kennis uit 
verschillende domeinen kan uitgewisseld worden om tot nieuwe slimme 
oplossingen te komen. Er wordt ten behoeve van de kruisbestuiving dus niet 
enkel op niveau van een dienst of organisatie gewerkt, maar transversaal en ook 
crosssectoraal.  

COACH ALS SPILFIGUUR 

Binnen het lokale bestuur fungeert de coach als spil. Het is zijn of haar rol om 
erover te waken dat het project geen zware ingrepen vraagt op het niveau van 
infrastructuur en dat de werklast beperkt blijft. Afhankelijk van het soort input 
kunnen diensten (en/of kabinetten) een verschillend engagement aangaan. 
Geordend van een zeer beperkte tot een iets grotere tijdsinvestering: 

◊ het goedkeuren van een bepaalde actie 

◊ het faciliteren en ondersteunen van een bepaalde actie door inzet van 
materiaal en/of mankracht 

◊ het mee nadenken over hoe die ondersteuning het best vorm krijgt + ze 
uitvoeren 

◊ van in de conceptfase mee aan tafel gaan zitten om krijtlijnen uit te 
tekenen en af te bakenen welke input al dan niet geleverd kan worden 
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DE IMPACT VAN EEN POSITIEF PROJECT 

Een project dat à la base een positieve (en ludieke) sfeer uitademt, kan ook op de 
samenwerking een positieve weerslag hebben en nieuwe samenwerkingen 
faciliteren.  

Diensten zoals bijvoorbeeld de politie, Veiligheid en preventie en Netheid en 
groene ruimtes worden vaak opgetrommeld om in te grijpen bij overlast en 
problemen óf ze worden preventief ingezet om deze problemen in te dijken of 
te voorkomen. Het is interessant om dit soort diensten te vragen om mee te 
werken aan iets positiefs en opbouwends. Belangrijk is dat het geen inbreuk 
doet op de dagdagelijkse taken en verantwoordelijkheden en geen overdreven 
werklast met zich meebrengt. Niet alleen kan het aangenaam zijn voor het 
personeel om aan dit soort acties mee te werken, maar daarenboven kan het hen 
in een positief licht stellen bij de burgers. Op termijn kunnen de diensten een 
positief effect daarvan ondervinden. 

Culturele projecten zijn uitermate geschikt om nieuwe types van 
samenwerkingen op te zetten. Via concrete projecten die van nature een 
transversale aanpak vereisen, kunnen de banden tussen diensten aangehaald 
worden en de hiaten in de samenwerkingsmodellen bloot gelegd worden. 

Om het Participatief Werken 2.0 model aan de realiteit te toetsen, wordt in de 
volgende hoofdstukken ingezoomd op het concrete project ‘Quand les zoziaux’ 
dat in april-mei 2016 in Schaarbeek plaatsvond.  
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3  Beschrijving  
van het project  
‘Quand les zoziaux’ 

 

Zoals eerder al in hoofdstuk 1 werd beschreven, beoogden de 

partners in cultuur – de dienst Nederlandse Cultuur en GC De 

Kriekelaar - via een stadsspel de sociale cohesie in een aantal 

Schaarbeekse wijken te versterken door elektronsiche mussen in te 

zetten. In dit hoofdstuk wordt de aangereikte tool – de mus (punt 1) - 

kort omschreven. Vervolgens wordt toegelicht welke keuzes de 

partners gemaakt hebben om deze tool aan te passen op maat van 

Schaarbeek (punt 2). 
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1  De tool 

De mussen waarvan sprake, zijn een creatie van Schaarbekenaar Thomas 
Laureyssens, interactie ontwerper, onderzoeker, kunstenaar en docent aan 
LUCA School of Arts. Zijn werk is geïnspireerd door stedelijke en sociaal-
maatschappelijke thema’s, en gedreven door gegrond optimisme. Thomas 
ontwerpt spellen, interactieve interventies en participatie tools voor publieke 
ruimten. 

Thomas creëerde de mus aanvankelijk voor ZWERM7, een stadsspel ontworpen 
om de sociale cohesie te versterken in een stedelijke context. Uitgebreid 
onderzoek en een pak ervaring met soortgelijke projecten leerde hem dat 
bepaalde ingrepen in de stad de sociale interactie tussen inwoners kunnen 
aanmoedigen en de betrokkenheid van burgers bij hun buurt kunnen vergroten. 
Hij ontwierp vervolgens een tool die kan helpen met het uit de anonimiteit van 
de grootstad treden, een middel dat mensen verbindt. Een dier. Een mus. 

Sociale interactie tussen onbekenden ontstaat wanneer deze op eenzelfde plaats 
terechtkomen en ze een gemeenschappelijk gespreksonderwerp hebben, zoals 
bijvoorbeeld een hond of een schattige baby. Dit wordt ‘triangulation’  
genoemd, “a process by which an external stimulus provides a linkage between 
people and prompts strangers to talk to each other although they were not”8 

Een elektronische mus wordt binnengebracht in de realiteit, vastgemaakt aan 
een raam, bevestigd aan een gevel van een huis in een straat in de stad. Ze is 
toegankelijk. Speels. Wanneer een passant fluit, licht ze op. Dat mag abstract 
klinken op papier, maar het is echt leuk in de realiteit. Het vraagt iets wat je 
niet spontaan doet — op straat lopen fluiten, maar wanneer jouw fluitsignaal 
beantwoord wordt met vrolijke kleurtjes die oplichten, word je uitgenodigd om 
het meteen nog eens te doen.  

Het design van de mus is relatief eenvoudig. Om werkbaar te zijn in een 
stedelijke context moesten ze goedkoop, robust en eenvoudig te installeren zijn. 
Voor de mussen an sich is geen toelating van de gemeente vereist, gezien ze 
aan gevels van privéwoningen bevestigd zijn en geen voorbijgangers hinderen 
in de straat.  

                                                        

 
7 Het opzet was groter dan de mussen alleen, maar omdat dit niet de focus is van dit werk, zoom ik er 
verder niet op in. Voor meer informatie rond ZWERM: www.toyfoo.com/work 
8 William Hollingsworth Whyte. 1980. The Social Life of Small Urban Spaces. Project for Public Spaces 
Inc. 
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De mus is opgebouwd uit twee delen: een 
buitencomponent in de vorm van hoekig 
silhouet van een vogel (denk aan 
origami), vastgemaakt aan het raam met 
een zuignap, met kabels tussen het raam 
en het raamkozijn gekoppeld aan een 
binnencomponent. De buitencomponent 
is opgebouwd uit een microfoon, 50 
ledlampjes en een mat plexiglas aan 
beide kanten. De binnenkant bestaat uit 
een kleine computer aangesloten op Wi-
Fi die fluitsignalen kan detecteren. Wat 
de mus bijgevolg nodig heeft, is een vrijwilliger die elektriciteit en toegang tot 
het internet schenkt en tijd wil investeren om de mus tot leven te brengen. Zo 
iemand noemen we een mussenier.  

Het project maakt gebruik van open-source9 technologie en materiaal dat 
doorgaans beschikbaar is in fab labs10.  

De mussen die werden aangekocht in Schaarbeek waren een verbeterde versie 
van de mussen die eerder in Gent — in het kader van ZWERM — en in Hasselt 
hingen. Naast de mussen, aanwezig in de echte wereld, werd ook een virtuele 
component aangekocht, een plek op de website whistly.city. Op de Schaarbeek 
pagina van deze website konden bezoekers de exacte locaties van de mussen 
zien, alsook het aantal keer dat er naar de mussen gefloten werd.  

Naast de website en de mussen was er ook Thomas, om de partners wegwijs te 
maken en als technische back-up wanneer het fout liep. 

  

                                                        

 
9 Open-Source-software is computerprogrammatuur waarvan de broncode in te kijken en te veranderen 
is. Met Open-Source wordt de mogelijkheid gecreëerd om een programma aan te passen door eenieder 
die de kennis heeft om de broncode te begrijpen. 
10 Een fab lab (afkorting van het Engelse fabrication laboratory), is een coöperatieve werkplaats waar 
uitvinders en ontwikkelaars gebruik kunnen maken van een collectieve infrastructuur. Hier staan onder 
meer computers, 3D-printers, lasersnijders en frezen. 
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2 Op maat van Schaarbeek 

De techniek is open-source, maar ook het design en concept vragen een verdere 
inkleuring van de persoon, de organisatie en de omgeving die er mee aan de slag 
gaat. Geen twee steden zijn hetzelfde, geen twee buurten gelijkaardig.  

De partners trachten binnen hun beperkingen (qua budget en mankracht) te 
leren uit de passages van de mussen in Gent en Hasselt en geven er hun eigen 
Schaarbeek touch aan. Dat doen ze door los van Thomas, met de collega’s, een 
aantal keuzes te maken.  

DE TITEL 

In plaats van ‘De mussen van Schaarbeek’ 
krijgt het project de naam ‘Quand les zoziaux’, 
naar het nummer van Urbanus. Het is een 
verwijzing naar het ludieke aspect van de 
wedstrijd maar ook een keuze voor een ‘soort 
van tweetaligheid’. De initiatiefnemers zijn 
Nederlandstalig, maar willen met het project 
graag alle Schaarbekenaren bereiken. 
Nederlandstaligen herkennen wellicht de 
verwijzing naar het Nederlandstalige lied, voor 
Franstaligen klinkt het als verbasterd Frans. 
Op de affiche staat een duidelijke call of 
action: “Hey jij, fluit naar mij” die vertaald 
wordt naar het Frans, Engels, Turks en 
Arabisch in een poging zoveel mogelijk 
mensen aan te spreken. 

PARTICIPATIEF TRAJECT 2.0 

Hoewel het project door de dienst Nederlandse Cultuur en 
gemeenschapscentrum De Kriekelaar wordt opgezet, willen ze het zoveel 
mogelijk in handen van de burgers geven11. Daarom worden de bewoners ook in 
de voorbereidende fase zo veel mogelijk betrokken.  

◊ Schaarbekenaren worden aangesproken op evenementen en uitgenodigd op 
een buurtcafé waar zal worden gepolst naar de noden en behoeften van de 

                                                        

 
11 Cfr. hoofdstuk 2: Participatie 2.0 
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bewoners en naar de goesting om in een dergelijk project mee te stappen en 
eventueel mussenier te worden. 

◊ Er wordt een ‘kit-de-survie’12 voor de buurten opgemaakt, een handleiding 
en houvast waarin ze gemotiveerd worden om zelf de touwtjes in handen te 
nemen. Het is niet omdat het initatief bij hen wordt gelegd, dat ze aan hun 
lot worden overgelaten. 

◊ Ze worden uitgenodigd om deel te nemen aan workshops waarin ze 
kunnen helpen met de assemblage van de mussen of kunnen leren fluiten. 

 

 

                                                        

 
12 Zie bijlage 1: Kit de Survie  
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MININETWERKEN 

De partners in cultuur kiezen ervoor om geen mussen toe te wijzen aan één 
enkele persoon, maar aan een mininetwerk.  

◊ In eerste instantie omdat een netwerk een grotere slagkracht heeft dan één 
individu. De verantwoordelijkheid en het werk kunnen gedeeld worden 
waardoor het draagvlak en de impact groter is.  

◊ In tweede instantie omdat hoe sterker het netwerk ter plaatse is, hoe meer 
het initiatief aan de bewoners zelf gelaten kan worden. Het is belangrijk 
dat zij de mus een plaats geven in hun omgeving en hun activiteiten 
afstemmen op de eigen noden en goesting van de inwoners daar. 
Bovendien geeft Thomas in zijn evaluatie van ZWERM13 aan dat bepaalde 
groepen beter bereikt zouden kunnen worden wanneer een aantal 
plaatselijke organisaties actief deelnemen aan het project.  

◊ Tot slot wordt er gekozen om de Schaarbeekse Brede Schoolcoördinatoren 
aan te spreken en op die manier twee vliegen in één klap te slaan: de jeugd 

                                                        

 
13 Thomas Laureyssens, Tanguy Coenen, Laurence Claeys, Peter Mechant, Johan Criel, and Andrew 
Vande Moere. 2014. ZWERM: a Modular Component Network Approach for an Urban Participation 
Game. Proc CHI '14, 3259–3268. http://doi.org/10.1145/2556288.2557053 
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intensief te betrekken en gebruik te maken van de know-how van deze 
bruggenbouwers. Hun taak bestaat erin de ontwikkelingskansen van de 
kinderen en jongeren in de scholen te maximaliseren. Dit doen ze onder 
andere door een stevig netwerk uit te bouwen rond de school met de 
ouders, buren en organisaties die werkzaam zijn in de wijk. 

 Vier mininetwerken in vier Schaarbeekse wijken Op basis van het 
enthousiasme en initiatief dat bepaalde individuen en buurten tonen en 
rekening houdend met de beperkte middelen, wordt er gekozen om met 4 

verschillende wijken in 
zee te gaan: Grote Bos, 
Brabant, Huart Hamoir 
en Gaucheret. 

 Vier musseniers Per 
wijk wordt één overkoe-
pelende contactpersoon 
aangeduid, doorgaans die 
persoon die letterlijk de 
verantwoordelijkheid over 
de mus zal dragen gezien 
die aan zijn of haar gevel 
bevestigd wordt.  

In plaats van één enkele 
mussenier die verantwoor-
delijk is voor de hele 
periode wordt er geopteerd 

voor vier musseniers per wijk, één per week (– in totaal dus 16 voor vier weken 
wedstrijd). Eén individu of één organisatie die er gedurende die week samen met 
het mininetwerk voor zorgt dat de mus en dus bijgevolg ook de buurt tot leven 
komt. 

Concreet betekent dit dat ze trekker zijn wat de activiteiten die week betreft, dat 
ze verantwoordelijk zijn voor het goede verloop van die acties, dat ze breed 
communiceren over wat er in hun wijk gebeurt en dat ze alarm slaan wanneer 
er een technisch defect opduikt. 
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ONDERSTEUNING 

De vier netwerken krijgen een tool aangereikt (de mus), knowhow rond hoe die 
tool werkt (Thomas, mussendokters Raf en Kellan14, een assemblageworkshop), 
een beperkt budget (€ 200) en communicatiemiddelen (website, 
Facebookpagina, drukwerk) ter ondersteuning én – last but not least - coaching 
(kit de survie, Elvira en ikzelf).  

DUUR: VIER WEKEN IN DE LENTE + TAMAGOTCHI 

Eerder onderzoek van Thomas wees uit dat een wedstrijdperiode van een 
maand ideaal is. Een buurt heeft enerzijds de tijd nodig om het spel te leren 
kennen. Het zit namelijk in de menselijke aard om een beetje de kat uit de 
boom te kijken alvorens zelf te participeren. Anderzijds zijn vier weken ook 
behapbaar en zijn de deelnemers het spel vermoedelijk nog niet moe. 

De wedstrijd zal net na de paasvakantie starten, wanneer de dagen terug 
zichtbaar lengen. Gedurende vier weken, zodat er geen overlap is met toetsen 
aan het einde van het schooljaar en de wedstrijd afgelopen is voor de ramadan 
begint. 

Wanneer de wedstrijd afgelopen is, mogen de mussen nog een periode blijven 
hangen. De intensiteit errond zal dan dalen omdat het wedstrijd element 
wegvalt, maar het is interessant om te kijken of de zorg voor de mus een 
doorgaand duurzaam effect heeft op de dynamiek in de wijk. Het principe is dat 
van de tamagotchi, het virtuele huisdier dat een Japanse speelgoedfabrikant in 
de jaren ’90 op de markt bracht. Hoe meer er wordt gefloten naar de mus in dit 
stadium, hoe gezonder ze is. De gezondheid van de mus, kan online worden 
opgevolgd op whistle.city.  

EEN DUBBELE WEDSTRIJD, EEN SYMBOLISCHE PRIJS 

De partners behouden het wedstrijdelement omdat dit het ‘community gevoel’  
verhoogt, ervoor zorgt dat mensen zich gaan verbinden in een ludieke strijd, wij 
tegen de anderen. Vier wijken geven vier weken lang alles om het meeste aantal 
fluitsignalen te verzamelen. Na elke week wordt de teller opnieuw op 0 gezet 
zodat de buurten die niet aan de winnende hand zijn gemotiveerd blijven. De 
winnende wijk krijgt voor één week de wisselbeker in handen. 

                                                        

 
14 De mussendokters zijn twee collega’s die een deel van de technische ondersteuning naar de wijken toe 
voor hun rekening nemen. 
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De wijk die aan het eind van de 4 weken het record aantal geregistreerde 
fluitsignalen heeft, wint een feest voor de hele buurt met frietjes. 

Om er voor te zorgen dat ‘Quand les zoziaux’ niet gereduceerd wordt tot een 
strijd om de meeste fluitjes, wordt een parallelle wedstrijd toegevoegd. Elke 
week wordt de buurt met het fijnste buurtinitiatief in de kijker gezet. Per week 
reiken de partners een thema aan met daaraan gekoppeld een uitdaging.  

 

Rendez-vous in de buurt (week 1) :  KENNISMAKEN 
Organiseer een actie / zet een evenement op met als doel: mensen leren elkaar 
kennen. Tip: er wonen +/- 175 nationaliteiten in Schaarbeek.  

Een aangenaam quartier (week 2) :  LEVEN 
Organiseer een actie / zet een evenement op met als doel: je buurt een 
aangenamere plek maken om te wonen en te leven.  

Ambiance in de straat (week 3) :  FEESTEN 
Organiseer een actie / zet een evenement op met als doel: ambiance!  

Soigneer uw buur (week 4) :  HELPEN 
Bedenk samen met / voor uw buurt een systeem of actie waarin elkaar helpen 
centraal staat. 

(uit: Kit de survie) 
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Met deze alternatieve wedstrijd worden 
de buurten beloond die misschien niet 
uitblinken in de kwantitatieve strijd, 
maar die kwalitatief initiatieven op 
poten zetten die het samenleven 
aangenamer maken. Deze acties zullen 
vermoedelijk duurzamer zijn van aard 
en langer doorwerken dan de vier weken 
wedstrijd. 

Tijdens het mussenfeest dat de wijk die 
het meeste fluitsignalen verzamelt wint, 
zetten we alle wijken nog eens in de 
kijker. De winnaar van het feest krijgt 
een grote gouden mussentrofee, de drie 
andere winnaars krijgen evenzeer een 
mussentrofee, een iets kleinere, maar één 
die even hard blinkt. 

HET BUDGET 

Het budget dat aanvankelijk voorzien wordt door de partners is een kleine € 
2000 in opstartfase (2015) en € 6000 voor de werkelijke afwikkeling van het 
project (2016), € 8000 in totaal. Een groot deel van dat budget (ruim € 5000) 
wordt voorzien voor Thomas, die enerzijds materiaal moet aankopen om de 
mussen te maken en te assembleren en anderzijds vergoed moet worden voor de 
tijd die hij in het project investeert. De rest van het geld wordt geïnvesteerd in 
het uitbouwen van de website (€ 605), een minibudget van € 200 dat wordt 
toegekend aan elke wijk (€ 800), omkadering (domeinnaam QLZ.be, badges, 
fluitworkshop, grote kaart Schaarbeek, prijzen wedstrijd, enz. – ongeveer € 400) 
en het musseneindfeest (€ 1000). 

DE COMMUNICATIE 

De bedoeling is om met dit project zo breed mogelijk te communiceren. 
Enerzijds willen de partners graag dat de vier deelnemende wijken zo veel 
mogelijk mensen bereiken met hun acties. Anderzijds willen ze ook de positieve 
vibe die dit project genereert duidelijk naar buiten brengen. 

Er wordt een website aangemaakt www.quandleszoziaux.be waarop bezoekers 
meer kunnen te weten komen over het project en kennis kunnen maken met de 
vier wijken en wat ze betrachten met hun deelname aan het project. Er is een 
kaart van Schaarbeek waarop bezoekers kunnen zien waar de mussen zich 
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bevinden en een uitgebreide activiteitenkalender van wat er die weken te 
gebeuren staat. Wekelijks verschijnt er een artikel waarin de hoogtepunten van 
die week belicht worden.15 Er is last but not least ook een ‘scoreknop’. Wanneer 
bezoekers daarop klikken worden ze doorgelinkt naar whistle.city, de site van 
Thomas, waarop ze live kunnen volgen hoeveel keer er naar de mussen gefloten 
wordt. 

Naast de website wordt er ook een Facebook pagina ‘Quand les zoziaux’ 
aangemaakt. De musseniers zijn daarvan mede-administrators en posten foto’s 
en filmpjes van hun activiteiten. Tijdens de wedstrijd kunnen de 
Schaarbekenaren op die manier gemakkelijk mee volgen wat er te doen is en 
nagenieten van dat wat voorbij is.  

                                                        

 
15 Helaas ben ik in de derde week van de competitie uitgevallen met een blessure. Dit heeft als gevolg 
dat het overzicht op de site niet volledig is. Gelukkig is de Facebookpagina dat wel. 
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4  Uitwerking  
van het project  
‘Quand les zoziaux’ 

 

Om een goed beeld te krijgen van hoe ‘Quand les zoziaux’ van een 

tool en een aantal keuzes op papier een participatief, groeiend 

project werd, wordt in dit hoofdstuk toegelicht wie welke rol heeft 

opgenomen aan de ‘top’ (punt 1). Vervolgens wordt geschetst hoe 

de Schaarbekenaren tijdens (de aanloop naar) ‘Quand les zoziaux’ 

warm gemaakt worden voor en betrokken worden bij het project 

(punt 2). Tot slot worden de vier gekozen wijken kort voorgesteld, 

omdat de inherente diversiteit en de gemaakte keuzes lokaal een 

impact zullen hebben op het verloop van het project (punt 3). 
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1  Mijn rol – wie deed wat 

‘Quand les zoziaux’ werd gedragen door Elvira Crois, collega Sociaal-Cultureel 
werker bij GC de Kriekelaar en mezelf. In opstartfase werden we ondersteund 
door Beatrice Henckaerts die de dienst cultuur tijdens de zomer van 2015 
tijdelijk heeft versterkt. Elvira en ik trachtten een gelijkwaardige rol te spelen 
in de voorbereiding en uitwerking. De algemene coördinatie van ‘Quand les 
zoziaux’ lag in mijn handen. Vanaf voorjaar 2016 verdeelden we de rollen als 
volgt: 

Elvira was verantwoordelijk voor: 

• de netwerken rond mus Gaucheret en Germaine (Brabant-wijk) omdat die 
geografisch het dichtst aanleunden bij haar werkplek 

◊ het contact met Thomas Laureyssens, de maker van de mussen 

◊ het coördineren van de verschillende workshops 

Ikzelf was verantwoordelijk voor: 

◊ de netwerken rond mus José (Grote Bos) en Tjilp de Hamoir (Huart Hamoir) 

◊ de interne communicatie met de gemeentelijke diensten en het kabinet van 
de burgemeester 

◊ de externe communicatie: website, Facebook, Schaarbeek Info 

◊ de pers, in samenspraak met het kabinet van schepen Adelheid Byttebier 

Daarnaast namen Raf Peeters (dienst cultuur) en Kellan Smith (GC de 
Kriekelaar) een rol op als mussendokter. Zij installeerden de mussen en namen 
de kleine technische interventies voor hun rekening. Hylke Gryseels 
(cultuurbeleidscoördinator) en Leen Rossignol (centrumverantwoordelijke van 
de Kriekelaar) fungeerden als klankbord. 
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2  Het stappenplan 

Na een lezing van Thomas op Schaarbeek Salon16 in oktober 2014 beslissen de 
partners in cultuur om de mussen naar Schaarbeek te halen17. Wanneer 
Schaarbeek in het voorjaar 2015 effectief met het project aan de slag wil, zijn er 
meerdere Brusselse gemeenten / partners geïnteresseerd. Het gaat om de 
gemeente Elsene, stad Brussel, Iselp18 en de gemeente Schaarbeek. Op een 
overlegmoment wordt beslist dat deze vier partners zullen investeren in 
whistle.city om de website operationeel te maken voor de Brusselse context.  

In de zomer van 2015 stellen de partners in cultuur scherp welke vertaalslag dit 
project nodig heeft om ‘van Schaarbeek’  te worden19. Ook Elsene zal 
uiteindelijk een mussenproject opstarten, maar enkel Schaarbeek legt een 
participatief traject 2.0 af met de bewoners.  

In elke stap die vanaf de zomer van 2015 gezet wordt, worden de 
Schaarbekenaren zo breed mogelijk betrokken. 

MININETWERKEN SELECTEREN EN VORMGEVEN  
(deel 1 – zomer 2015) 

◊ een aantal externe partners die een rol zouden kunnen spelen worden 
gecontacteerd: oa. de 3 Schaarbeekse Brede Schoolcoördinatoren (Sint-
Lukas, Helmet, GBS de Kriek) en een aantal sleutelfiguren van 
Samenlevingsopbouw, Aksent vzw en Eva vzw. 

◊ er wordt besloten een buurtcafé te organiseren op 1 oktober omdat we niet 
enkel de stem van de organisaties willen horen maar ook die van de 
Schaarbekenaar zelf. Zij worden uitgenodigd op evenementen, via 
Schaarbeek Info, mail, een flyer die we verspreiden in de gemeente, een 
aantal geëngageerde Schaarbekenaren en Facebook. 

◊ op twee grote evenementen, kan het Schaarbeekse publiek kennismaken 
met de mussen: Boem Patat Josaphat (5 sept 2015) en Bazaar op den 

                                                        

 
16 Schaarbeek Salon is een soort participatieplatform dat door de partners in cultuur een paar keer per 
jaar wordt georganiseerd. Het zijn thema-avonden waarbij Brusselse en Schaarbeekse onderwerpen aan 
bod komen onder de vorm van bijv. een lezing en waarbij er nadien ook ruimte is voor uitwisseling en 
ontmoeting.  
17 De redenen waarom kan u herlezen in Hoofdstuk 1: Inleiding, p.6-12 
18 Iselp = Institut Supérieur pour l'Étude du Langage Plastique 
19 De keuzes die daarvoor gemaakt werden, staan uitgebreid beschreven in Hoofdstuk 3. 
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Trottoir (20 sept 2015) – er is een mus live aanwezig zodat bezoekers 
kunnen fluiten 

~ iemand van Jeugd en Muziek geeft een fluitworkshop 

~ Brede Schoolcoördinator Charlotte Vaes en medewerkers Beatrice en 
Elivra maken samen met de kinderen gepersonaliseerde buttons en 
schilderen mussen 

MININETWERKEN SELECTEREN EN VORMGEVEN  
(deel  – najaar 2015) 

Buurtcafé /  café quartier 
Via verschillende kanalen werd getracht bewoners te bereiken om met ons mee 
te komen denken. Een twintigtal personen daagt op. 

Ze worden gevraagd om met een kleine sticker aan te geven waar ze wonen op 
een grote kaart van Schaarbeek.  

We lichten in een korte presentatie toe wat we van plan zijn met de mussen en 
waarom. Nadien delen we hen op in kleine groepjes en laten hen in dialoog 
gaan rond twee van de vier volgende thema’s: rendez-vous in de buurt, 
ambiance in de straat, een aangename quartier en soigneer uw buur.  

• We vragen hen bijvoorbeeld hoeveel buren ze kennen? Hoe ver het contact 
gaat met die buren? Of ze durven gaan aankloppen met een vraag? Of ze hun 
buurt hebben zien veranderen doorheen de tijd? Of ze in een aangename wijk 
leven? Welke elementen de buurt aangenamer zouden kunnen maken? Of ze 
deelnemen aan activiteiten in de buurt? etc.20 

Na de twee gespreksrondes licht één persoon telkens toe waarover ze gesproken 
hebben. Wat vaak terugkomt uit de gesprekken: 

• Er is weinig interactie met de buren 

• Schaarbeek is hard veranderd — in de goede zin: vooral qua netheid en 
animo; in de minder goede zin: de kleine handel van ‘bij ons’ is verdwenen, de 
diversiteit aan winkels is weg, parkeren is een hel en de communicatie tussen 
verschillende nationaliteiten verloopt niet vlot 

• In bepaalde buurten is de anonimiteit groot.  

                                                        

 
20 Het volledige overzicht kan u nalezen in Bijlage 2. 
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• We missen ontmoetingsplaatsen en zitgelegenheden in de openbare ruimte 
zoals banken, picknicktafels en dergelijke. 

Tot slot vragen we hun gegevens, of ze interesse hebben om deel te nemen en in 
welke hoedanigheid dan.  

Netwerkuitbreiding 
Er worden meer gesprekken gevoerd met partners intern, zoals met Bertrand 
Dhuyvetter, verantwoordelijk voor Veiligheid en preventie in de gemeente die 
ons in contact brengt met Anne-Claire Wéry. Er wordt onderzocht of er kan 
samengewerkt worden. 

Er worden nieuwe afspraken gemaakt met nog andere externe partners 
(Ratatouille, Kamo, Sint-Lukas,...)  

Elvira en ik nemen deel aan buurtvergaderingen waar we ons project gaan 
voorstellen. 

AAN DE SLAG MET DE VIER GEKOZEN NETWERKEN 
(voorjaar 2016) 

Alle puzzelstukken worden samen gelegd: geïnteresseerde bewoners, Brede 
Schoolcoördinatoren en organisaties die zich willen engageren. Initieel worden 
er vijf netwerken gekozen, er zullen er uiteindelijk vier overblijven. 

Buurten ontvangen een kit de survie21 met daarin de contactgegevens van de 
coaches, de doelstellingen en timing van het project, op welke ondersteuning ze 
wel en niet kunnen rekenen, de uitdagingen per thema, de taken van de 
mussenier op een rijtje, welke promokanalen ze kunnen gebruiken en een 
aantal opstartideeën  

De groendienst, de brandweer en de politie worden gecontacteerd om uit te 
zoeken of bepaalde ideeën van de netwerken al dan niet uitvoerbaar zijn. 
Toelatingen worden gevraagd aan het kabinet van de burgemeester. 

Musseniers en hun netwerken worden uitgenodigd om deel te nemen aan een 
workshop mussenassemblage. Leerlingen van het tweede middelbaar van Sint-
Lukas verzamelen in de Kriekelaar en leren een mus assembleren. Later die 
avond komen ook buurtbewoners helpen. Het is een leerzaam en fijn moment 
waarop de musseniers ook met elkaar kunnen kennismaken. 

                                                        

 
21 Zie bijlage 1 
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Er worden brainstormsessies georganiseerd met de kernteams en eventueel een 
aantal buurtbewoners. We luisteren, denken mee en proberen de netwerken te 
ondersteunen waar we kunnen. 

Thomas geeft een workshop aan mussendokters Raf en Kellan en werkt samen 
met hen de mussen af. Zij zullen de mussen begin april installeren op de 
geselecteerde plekken. 

AANSLAGEN IN BRUSSEL! (22 maart 2016) 

Plots wordt ook ‘Quand les zoziaux’, net zoals alle andere geplande 
evenementen, onder een vergrootglas gelegd. Kan de gemeente / politie een 
project waarin het doel is zoveel mogelijk mensen samen te brengen nog 
ondersteunen onder dreigingsniveau 4? De partners trachten aan het kabinet 
van de burgemeester en de politie duidelijk te maken dat we nu meer dan ooit 
nood hebben aan projecten als ‘Quand les zoziaux’. 

DE WEDSTRIJD (10 april tot 8 mei 2016) 

Op 10 april wordt tijdens ‘Spring 1030’ van de Kriekelaar het startschot 
gegeven. Er wordt mussentaart uitgedeeld, bezoekers kunnen naar de 
voorbeeldmus fluiten en worden uitgenodigd eens in de wijken langs te gaan. 

De wedstrijd duurt vier weken lang. De mininetwerken binnen de vier wijken 
zetten tal van activiteiten op. De coaches proberen de technische problemen 
met behulp van de mussendokters en Thomas uit de wereld te helpen en zo 
vaak ze kunnen aanwezig te zijn op activiteiten die de buurten opzetten. Ze zijn 
continu stand-by en communiceren zo breed mogelijk. 

HET EINDFEEST (22 mei 2016) 

Op zondag 22 mei organiseren we een straatfeest met gratis frietjes bij de 
winnende mus. De andere buurten worden ook hartelijk uitgenodigd om hun 
trofees in ontvangst te nemen. Het wordt een volksfeest met begeleide 
buitenspelen, vrijwilligers die schminken, live radio van Caravan1bis, een 
theatervoorstelling rond stadsvolk, gratis drankbonnetjes en een buffet vol 
taarten gebakken door de buurtbewoners. 

EVALUATIE (30 mei 2016) 

Een week na het slotfeest evalueren de sleutelfiguren samen met Thomas, Elvira 
en ikzelf het project. 
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3  Vier wijken, vier werelden 

Of een project als ‘Quand les zoziaux’ kans op slagen heeft, hangt af van het 
engagement van de musseniers, maar ook van de exacte locatie waar de mus 
zich bevindt en de omgeving errond. De vier geselecteerde wijken worden hier 
kort toegelicht. Deze informatie is interessant wanneer er later geëvalueerd 
wordt. Welke elementen geven de doorslag in de mate van het slagen van het 
project: de trekkers, de locatie, de omstandigheden of de eigenheid van de buurt 
zelf?  

GROTE BOS — mus José 

TREKKERS De verantwoordelijke voor deze buurt is Charlotte Vaes, Brede 
Schoolcoördinator van GBS De Kriek. Bram Desmet, bewoner en drijvende 
kracht achter wijkcomité Duurzaam Dailly Durable (DDD), assisteert. 

MUSSENIERS week 1: school- en wijkcomité samen, week 2: 4de leerjaar GBS 
de Kriek, week 3: 3de leerjaar GBS de Kriek, week 4: wijkcomité DDD 

EIGENHEID Charlotte omschrijft de buurt als een woonbuurt, die helaas 
relatief druk is, aangezien er 3 scholen gevestigd zijn op een klein stukje straat. 
Ze vindt de buurt een beetje zakelijk, niet echt warm en de straten zijn ook 
smaller dan in de buurt waar ze zelf woont (Huart Hamoir). Het Josaphatpark is 
niet echt vlakbij en er zijn weinig open ruimtes. 

Bram apprecieert de sociale en culturele mix in zijn buurt. Er is geen specifiek 
overwicht van de één of ander: elke groep is een minderheid. Het nadeel 
daarvan is wel dat een bevolkingsgroep zich volledig aan de samenleving kan 
onttrekken. De buurt is net rustig genoeg, maar niet te rustig. Hij draagt daar 
zelf aan bij, aangezien hij samen met het buurtcomité en GBS de Kriek poogt 
een bepaalde dynamiek in de wijk teweeg te brengen. 

LOCATIE Mus José wordt bevestigd aan de houten schutting voor de school.  

AMBITIE GBS De Kriek gaat een samenwerking aan met het wijkcomité en 
hoopt tijdens de competitie nieuwe buren aan te spreken, misschien zelfs de 
banden aan te halen met de Franstalige school aan de overkant. Ze spreken de 
wens uit dat er iets blijvends zou ontstaan, iets wat voor de buurt en de buren 
belangrijk is. 

REDEN VAN SELECTIE We kiezen voor deze buurt omdat zowel de Brede 
Schoolcoördinator, als het wijkcomité erg enthousiast is en met creatieve 
ideeën komt. Onze enige bezorgdheid is dat er niet genoeg buren bij het project 
betrokken zijn bij aanvang.  
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BRABANT-WIJK — mus Germaine 

TREKKERS De verantwoordelijke voor deze buurt is Els Dittrich, Brede 
Schoolcoördinator van Sint-Lukas. Zij wordt geassisteerd door Tim Spit, leraar 
in het tweede middelbaar. 

MUSSENIERS week 1: Sint-Lukas kleuterklassen, week 2: Sint-Lukas 
Kunsthumaniora, week 3: D’Broej (deelwerking wmkj Ratatouille), week 4: 
Bewonersgroep Brabantwijk via Eva vzw 

EIGENHEID Tim omschrijft de buurt waarin hij al 10 jaar werkt als weinig 
gezellig, afstandelijk en donker, een soort transitzone, letterlijk. Veel mensen 
arriveren hier in de buurt van het Noordstation, verblijven er vervolgens een 
paar maanden of jaren en vertrekken weer wanneer ze een netwerk hebben 
opgebouwd of dichter bij hun familie kunnen gaan wonen. Naar zijn gevoel is er 
geen hechte gemeenschap en de mensen die er wonen zijn relatief arm. De 
school heeft, buiten het feit dat ze daar gevestigd is, geen echte band met de 
buurt. Er is vroeger al eens geëxperimenteerd met het openstellen van lokalen 
voor de buren na de schooluren, maar dat was geen succes. 

LOCATIE Germaine wordt na veel discussie bevestigd aan een raam in het oude 
schoolgebouw. Voor de bereikbaarheid voor de schoolkinderen is dit een must, 
maar we maken ons zorgen over de geluidsoverlast gezien de mus vlakbij een 
werf hangt.  

AMIBITIE De Brabant-wijk hoopt met mus Germaine meer ontmoetingen te 
kunnen doen ontstaan tussen de buurtbewoners en haar gebruikers. 

REDEN VAN SELECTIE We kiezen voor deze buurt net omdat het geen 
eenvoudige buurt is, maar we met Tim en Els wel een ingang in hebben 
gevonden. Er zijn veel organisaties gevestigd die we hebben aangesproken en 
die enthousiast zijn over het project. Misschien lukt het mus Germaine wel om 
de grote kloof een beetje te dichten en de temperatuur een paar graden te doen 
stijgen. De musseniers ontwikkelen alvast fijne ideeën om hun ambitie waar te 
maken. 
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HUART HAMOIR — mus Tjilp de Hamoir 

TREKKERS De verantwoordelijke voor deze buurt is Katrien Demeyer, 
geëngageerde buurtbewoner, die wordt bijgestaan door een klein leger aan 
buren: Sara De Bruycker, Pierre Schobyn en Véronique Suys. 

MUSSENIERS week 1: onduidelijk, Heilige Familieschool haakt af, week 2: 
Katrien Demeyer, week 3: Sara de Bruycker, week 4: Helmet Fourchet – Barbra 
Erhardt 

EIGENHEID Katrien kocht haar woning in 1998, overtuigd door de toen nog 
budgetvriendelijke prijzen en mooie huizen en de ideale ligging in de buurt 
van de ring en het station. Doorheen de jaren heeft de wijk een groot deel van 
zijn Belgische identiteit verloren. 

Sara bestempelt haar wijk als ‘hyper-gemengd’ : jong, oud, oude en nieuwe 
Belgen wonen ‘gewoon’ door elkaar. “Opvallend is dat het een heel stabiele wijk 
is. Mensen die in onze wijk komen wonen, kopen vaker hun appartement of 
blijven er langere tijd huren. Daarnaast is het ook een wijk die leeft: het is een 
dichtbevolkte wijk, maar door de architectuur van de straten en de vele bomen, 
heerst er een bepaalde rust. Het Huart-Hamoirpark is echt het hart van onze 
wijk. Spelende kinderen, mensen die hun hond uitlaten of mensen die een 
beetje wandelen en in de zomer op het gras zitten & picknicken.” 

LOCATIE Mus Tjilp de Hamoir wordt bevestigd aan de woning van Katrien. 

AMBITIE Achter deze mus zit geen school of Brede Schoolcoördinator, maar 
een bewoner die al lang op zoek was naar een manier om de drempel naar de 
buurt te verlagen, om meer buren te leren kennen. 

REDEN VAN SELECTIE We kiezen voor Huart Hamoir net omdat de vraag en 
de noodzaak om deel te nemen vanuit de buurtbewoners zelf komt. We 
twijfelen even omdat we vrezen dat ze geen kans maken tegen de wijken die een 
school achter zich hebben staan, tot we ons realiseren dat we zelf op een 
dwaalspoor geraken: het gaat niet om winnen. De mus is het middel en niet het 
doel. Enter Tjilp de Hamoir! De musseniers van Tjilp zijn Katrien Demeyer, Sara 
De Bruycker en wijkcomité Helmet Fourchet onder leiding van Barbra Erhardt. 
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GAUCHERET — mus Gaucheret 

TREKKERS Er is niet één verantwoordelijke of contactpersoon voor deze 
interessante buurt, maar wel een aantal enthousiaste individuen. De man die 
we het vaakst contacteren is Daniel Roland, geëngageerde buurtbewoner die 
tracht de Gaucheretwijk op te fleuren met zijn project Quartiers Verts. 

MUSSENIERS week 1: kinderen van de potager, week 2: Daniel Roland van 
Quartiers Verts, week 3: Ecole 8, week 4: DaDa mama’s uit de wijk (verbonden 
aan GC de Kriekelaar) 

EIGENHEID Daniel beschrijft zijn wijk als multicultureel en hyperdivers, een 
wijk in transitie. Gaucheret is een buurt van extremen en contrasten die 
‘gevangen’ zit tussen de sporen aan de ene kant en het kanaal aan de andere 
kant. Het is een hypermoderne werkwijk en tegelijkertijd ook een zeer oude 
woonwijk, die een beetje de sfeer van het oude Brussel uitademt. Tegelijkertijd 
zijn er enorm veel verschillende nationaliteiten die op een kleine oppervlakte 
moeten samenleven. Het feit dat de buurt niet altijd even proper is, heeft te 
maken met de vele passanten die erdoor trekken, maar geen binding hebben 
met de buurt: daklozen die er beschutting zoeken, dieven die de restanten van 
wat ze buitgemaakt hebben in het Noordstation dumpen, sekstoeristen die 
parkeerplaats zoeken. Toch woont hij er zeer graag. Het is een buurt die leeft, 
een bijzonder interessante leefomgeving. 

LOCATIE Mus Gaucheret wordt bevestigd aan de gevel van Ecole 8 aan het 
Gaucheretplein. Dit is een topplek omdat ze bereikbaar is en veilig. Er razen 
geen auto’s langs en er is veel passage. Bovendien reageert de directrice heel 
positief op het project, waardoor we hopen dat de school een bepalende en 
verbindende rol kan spelen, ook al is er geen Brede Schoolcoördinator aanwezig. 

AMBITIE Aangezien er niet één trekker is en we de musseniers nooit op één 
plek samen kunnen zien, is de gedeelde ambitie onduidelijk. 

REDEN VAN SELECTIE We kiezen voor deze buurt, omdat er een bijzondere 
dynamiek ontstaan is in deze grijze kantoorwijk, mede door het wijkcontract 
dat op zijn laatste benen loopt. Via Renovas vinden we een ingang in deze 
boeiende en bloeiende wijk. Het feit dat er geen centrale contactpersoon is, 
maakt dat we minder zicht hebben op het hoe of wat in deze wijk, maar we 
willen hen bijzonder graag een kans geven. 
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5  Evaluatie  
‘Quand les zoziaux’ 
in vier etappes:  
is het project in zijn 
opzet geslaagd? 

 

In dit hoofdstuk wordt het project ‘Quand les zoziaux’ geëvalueerd. 

In het onderdeel Methodiek wordt bekeken hoe je kan ‘meten’ of dit 

project gericht op het verbeteren van de sociale cohesie al dan niet 

geslaagd is. Vervolgens start de eigenlijke evaluatie. 

In eerste instantie wordt wat meetbaar is tijdens de wedstrijd onder 

de loep genomen (punt 1). 

Daarna wordt het project tegen de keuzes gehouden die de 

partners in cultuur vooropstelden in Hoofdstuk 3 (punt 2). Waren dit 

de juiste keuzes? Verliep alles zoals voorzien?  

Vervolgens wordt een korte evalutie per wijk opgemaakt (punt 3), 

daarmee terug verwijzend naar Hoofdstuk 4 – Vier wijken, vier 

werelden. Welke elementen gaven de doorslag in het al dan niet 

succesvol zijn? De trekkers, de locatie, de omstandigheden of de 

eigenheid van de buurt zelf?  

Tot slot worden de sleutelfiguren maanden later opnieuw aan het 

woord gelaten (punt 4). Merken zij in hun buurt nog een effect van 

de passage van de mussen? 
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METHODIEK 

In de Inleiding staat het doel van het project beschreven: met ‘Quand les 
zoziaux’ beogen de partners in cultuur – de dienst Nederlandse Cultuur en 
gemeenschapscentrum De Kriekelaar – via een stadsspel de sociale cohesie te 
versterken: op kleine schaal ontmoeting tussen bewoners te stimuleren, de 
betrokkenheid bij hun buurt te vergroten en een ‘community-gevoel’ aan te 
wakkeren of, indien dit reeds aanwezig is, te verstevigen. 

Zijn de partners in cultuur daar in geslaagd? En zo ja, hoe ‘bewijs’ je dat? Kan je 
intermenselijke relaties meten? Hoe kan je dergelijke effecten meten op korte en 
middellange termijn?  

De parameters om tijdens de wedstrijd tot een evaluatie te komen zijn van 
kwantitatieve, maar ook – en deze zijn zeker even belangrijk - van kwalitatieve 
aard.  

Kwantitatief meetbaar zijn onder andere het aantal fluittonen, het aantal eigen 
opgezette activiteiten en de leeftijd van de deelnemers. Min of meer meetbaar 
is de tijdsinvestering die gedaan werd door de partners maar ook door de 
bewoners zelf.  

Naast het cijfermateriaal werd er ook heel wat ander kwalitatief materiaal 
verzameld. Enerzijds uit gesprekken die gevoerd werden (vooraf en tijdens de 
wedstrijd) en interviews die werden afgenomen (na de wedstrijd). Bovendien 
waren Elvira en ikzelf op 80 à 90%22 van de georganiseerde activiteiten 
aanwezig. Dat was belangrijk om over het project te kunnen communiceren en 
een beeld te krijgen van de impact. We observeerden, maakten beelden en 
spraken met deelnemers. Daarnaast was onze aanwezigheid ook voor de 
buurten een surplus omdat we op die manier betrokkenheid en interesse 
toonden. 

  

                                                        

 
22 Er zit een kleine foutmarge ingebouwd hier omdat sommige activiteiten spontaan ontstonden. 
Wanneer we niet op de hoogte waren, konden we er ook niet bij zijn. Aan een minimaal aantal geplande 
activiteiten hebben we niet kunnen deelnemen omdat ze overlapten of plaats vonden in het weekend en 
onze agenda tijdens de wedstrijd al maximaal belast was.  
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In een participatief project 2.0 is de stem van de bewoner van begin tot eind 
van wezenlijk belang. Op 30 mei, een week na het musseneindfeest werden alle 
sleutelfiguren uit de buurten uitgenodigd om samen met Thomas, Elvira en 
mezelf het project in detail te evalueren. 

We bevroegen 

◊ hoe de voorbereiding verliep: was het gemakkelijk om buren mee te krijgen, 
boden we genoeg ondersteuning, was het duidelijk wat van hen verwacht 
werd? 

◊ hoe ze ‘Quand les zoziaux’ evalueerden op verschillende vlakken: 
organisatorisch, technisch, intermenselijk, het fun gehalte en het 
wedstrijdaspect 

◊ of er voor hen persoonlijk iets veranderd was, hoe ze terugkeken op ‘Quand 
les zoziaux’? 

Tot slot werden deze sleutelfiguren een aantal maanden later opnieuw 
opgezocht en gevraagd naar of ze ‘Quand les zoziaux’ nog voelen doorwerken in 
hun buurt. 
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EVALUATIE 

1  Fluiten, tellen en meten 
— tijdens de wedstrijd 

AANTAL FLUITSIGNALEN 

Schaarbeek heeft ENORM veel gefloten naar onze mussen: 194.118 keer 
gedurende de 4 weken wedstrijd.  
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Straffer nog: dit waanzinnig hoge getal is in werkelijkheid nog een 
onderschatting van het reële aantal fluitjes. Je moet namelijk 4 keer fluiten 
vooraleer de mus het signaal registreert (dit om geen omgevingsgeluiden mee 
op te pikken). Bovendien zijn een aantal mussen een tijdje out geweest met 
technische problemen23.  

De eindwinnaar van de strijd om de meeste fluitjes en van het musseneindfeest 
was José (Grote Bos) met een score van 68.729, gevolgd door Tjilp de Hamoir 
met 60.458 fluitjes, Germaine (Noordwijk) met 34.524 geregistreerde signalen 
en tot slot Gaucheret met 30.407 fluitjes.  

In Schaarbeek werd er veel intensiever naar de mussen gefloten dan in Gent of 
Hasselt, wat volgens Thomas een gevolg is van het participatief werken 2.024.  

AANTAL GEREGISTREERDE ACTIES 

In de agenda op www.quandleszoziaux.be werden 37 vooraf geplande acties 
aangekondigd – gemiddeld negen per wijk. Deze negen acties of evenementen 
per wijk zijn enkel de openbare en vooraf geplande acties. In de realiteit werden 
er ook spontane acties opgezet als koffie op de stoep (José), avondlijke 
fluitsessies (Huart Hamoir), bankjeszittende en fluitende leerkrachten en buren 
(Germaine). Van veel van die initiatieven hebben de coaches geen weet. Wat wel 
geweten is, is dat er ontzettend veel op poten werd gezet en de buurten tijdens 
de wedstrijd opleefden.  

                                                        

 
23 Dit aspect komt uitgebreid aan bod in punt 2. Op maat van Schaarbeek? – na het project, onderdeel 
‘mininetwerken’ 
24 Zie punt 2. Op maat van Schaarbeek? – na het project 
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LEEFTIJD 

Onze jongste officiële deelnemers waren de kleuters van Sint-Lukas die tijdens 
week 1 mussenier waren voor mus Germaine. Onze oudste officiële deelnemers 
waren Pierre, gepensioneerd tekenaar en fervent fluiter en Koenraad, 
ronddrager van de affiches die Pierre getekend had. Deze Huart Hamoir buren 
zijn respectievelijk 67 en 82 jaar oud. Dat betekent dat de leeftijd van de actieve 
deelnemers tussen de 3 en 82 jaar lag. 

 

TIJDSINVESTERING 

Tijd zou in principe meetbaar moeten zijn, maar toch blijkt het in de praktijk 
niet eenvoudig. Er komen veel verschillende aspecten bij een dergelijk 
participatief project kijken en zowel Elvira als ikzelf trekken binnen onze job 
nog een aantal andere grote projecten. Een ruwe schatting van mijn persoonlijke 
input is deze: 

◊ juli-dec 2015: gemiddeld 1 dag / week 

◊ jan-ma 2016: gemiddeld 2 dagen / week 

◊ apr-mei 2016: gemiddeld 3 dagen / week met uitschieters hier en daar 

Dat is een stevige tijdsinvestering. Maar bovenop de tijd die wij de coaches 
geïnvesteerd hebben, waren er 4 Schaarbeekse buurten die eveneens een flinke 
portie tijd en energie aan dit project gewijd hebben. In eerste instantie de 
contactpersoon, daarna de musseniers en tijdens de wedstrijd het hele 
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mininetwerk. Onze input en tijd om de Schaarbekenaren mee te krijgen – die je 
als kost zou kunnen zien – heeft de opbrengst of output van dit project 
vermenigvuldigd. 

SUBJECTIEF VOELBARE TEMPERATUURSTIJGING 

Uiteraard zijn de coaches niet met een thermometer op pad gegaan, maar 
ondanks het slechte weer (waarvan Schaarbeek zijn deel heeft gehad in de 
wedstrijdweken) kunnen ze getuigen dat de gevoelstemperatuur zelfs bij guur 
weer een stukje de hoogte is ingegaan.  

Ik heb persoonlijk zelden zoveel enthousiasme en blije gezichten gezien tijdens 
een project. Ik heb bovendien nog nooit iets op poten gezet waarbij het publiek 
zo divers was: een werkelijke afspiegeling van de gemeente met grootstadallures: 
van heel jong tot best al oud, van de blanke middenklasse in de betere buurt tot 
de straatkinderen die de ouderen meetrekken in de probleembuurt. Heel veel 
verschillende nationaliteiten samen die elkaar op de één of andere manier 
verstaan. Indien het niet met taal of woorden is, dan met fluitsignalen. 
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2  Op maat van Schaarbeek?  
— na het project  

PARTICIPATIEF TRAJECT 2.0  

In hoofdstuk 6 wordt het model ‘Particpatie 2.0’ in detail geëvalueerd.  

MININETWERKEN  

Dat het werken met mininetwerken in plaats van met individuen of een enkele 
organisatie de slagkracht en het draagvlak enorm vergroot, blijkt onder meer uit 
het feit dat er in Schaarbeek véél meer naar de mussen gefloten werd dan in 
Gent of Hasselt. Thomas licht toe: 

 Thomas Laureyssens: “Bij ‘De Mussen van Hasselt’ waren de musseniers 
individuen en was er noch lokale ondersteuning en verankering, noch een 
co-creatief aanlooptraject. Het startschot van het spel was het startschot 
voor nieuwe samenwerkingen en buurtcohesie. Door de lokale verankering 
in het socio-cultureel netwerk van 
Schaarbeek, bestendigd door de 
keuze voor mininetwerken (i.p.v. 
individuen) als musseniers, werd er 
al heel wat draagvlak gecreëerd vóór 
het project. De rol van whistle.city 
en ‘Quand les zoziaux’ was om dat 
draagvlak op een goede manier te 
activeren en te doen groeien.” 

Waar in de andere steden bovendien een 
inloopperiode nodig was, piekte de 
wedstrijd in Schaarbeek vanaf dag 1. 
Ieder individu binnen het al 
geëngageerde mininetwerk sprak weer 
anderen aan zodat de mussenhistorie 
zich verspreidde als een lopend vuurtje.  

 Het was voor de wijken alsook voor de 
partners in cultuur een bijzonder fijne 
ervaring om de netwerken en 
samenwerkingen te zien groeien. 
Enerzijds tussen de buren zelf, maar ook 
tussen de buren en de gemeentelijke 
diensten (zoals bvb de groendienst, de 
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brandweer en de politie), de jeugdbeweging van achter de hoek, de school of 
organisatie een beetje verder in de straat. Zonder die steun en gedragenheid zou 
er bijvoorbeeld nooit een gigantisch vogelnest kunnen worden gebouwd 
worden, of een zwerm kinderen met vleugels op vrolijke muziek doorheen de 
Brabant-wijk kunnen trekken.  

De keerzijde van de medaille was dat het project qua omvang en werklast door 
iedere partner, incluis onszelf, werd onderschat. De spilfiguren in dit project 
waren tijdens de wedstrijd “nooit klaar”. Het was tijdsintensief en zwaar, maar 
het leverde ook erg veel mooie momenten op. 

Wanneer er binnen het mininetwerk geen centraal aanspreekpunt aanwezig is, 
hangt het minder sterk aan elkaar en zijn de coaches bijgevolg minder goed op 
de hoogte en moeten ze vaker zelf initiatief nemen. Dit was het geval bij mus 
Gaucheret. De kinderen van de moestuin en Daniel Roland, musseniers van 
week 1 en 2, namen zeer veel initiatief en zetten schitterende projecten op 
poten. Toen École 8, de mussenier van week 3, het liet afweten, duurde het een 
tijd voor de coach dat in de gaten had. Net omdat de scholen in de andere 
wijken het zo goed deden, was dit niet-initiatief van Ecole 8 onvoorzien. De 
Dada-mama’s die verantwoordelijk waren voor de mus in week 4, leunden sterk 
op de steun van coach Elvira omdat ze geen centrale trekker in de wijk en dus 
ook geen aanspreekpunt hadden. 

Een uitermate sterk netwerk was dat van Tjilp de Hamoir. Naast trekker 
Katrien waren ook Sara, Pierre en Véronique zeer actief betrokken bij het 
project. Dit resulteerde in het feit dat de coach in dit netwerk een heel andere 
rol opnam dan bijvoorbeeld bij Gaucheret. Eerder dan enthousiasmeren en 
empoweren, was het vooral zaak om hun creatieve ideeën te toetsen op 
haalbaarheid en er voor te zorgen dat de juiste diensten om te hoogte waren om 
te assisteren. 

Samenwerken met de Brede Schoolcoördinatoren was een goede zet, aangezien 
zij beroepsmatig bouwen aan een netwerk rond de school. Bovendien was het 
via hen eenvoudiger om de leerkrachten en directie mee op de kar te krijgen.  

 vier mininetwerken in vier Schaarbeekse wijken vier netwerken was net te 
behappen voor een eerste editie, zowel financieel als qua workload. Omdat er 
‘slechts’ vier mussen deelnamen, leerden de wijken hun tegenstanders snel 
kennen en was de rivaliteit en de dynamiek tussen de wijken onderling ook best 
groot. De spreiding in Schaarbeek had beter gekund. Dat is een aandachtspunt 
voor de toekomst. 

 vier musseniers Het ‘verplicht’ verdelen van de werklast heeft mee 
bijgedragen tot de veelheid aan initiatieven die er geweest zijn. Die keuze werd 
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initieel gemaakt om de musseniers te ontlasten, niet om het project per se groter 
te maken, maar het enthousiasme was bij sommigen zo groot dat ze er toch heel 
hard voor gingen, niet enkel in de week dat ze zelf mussenier waren. 

DE TOOL  

Wat positief onthaald werd, was het feit dat iedereen kon deelnemen aan de 
mussenassemblage en dat de software open source is. De techneuten werden 
daardoor geprikkeld en de geïnteresseerde buren kregen een inkijk in hoe de 
technologie werkt. 

De combinatie van een mus 2.0 – een vernieuwde versie van de mussen in Gent 
en Hasselt25 en het feit dat ze in workshops met niet-experts werden gemaakt, 
heeft er voor gezorgd dat de mussen geregeld uitvielen – meer dan ons lief was 
en we op voorhand konden inschatten. Voor mij persoonlijk zijn deze 
technische problemen het grootste pijnpunt geweest van dit fantastische 
project. 

Midden in een wedstrijd heeft het niet operationeel zijn gedurende uren / dagen 
een enorme impact op de motivatie van de deelnemers. 

◊ In de eerste week heeft mus Gaucheret meerdere dagen uit gelegen. In de 
meest kwetsbare buurt, waar geen centrale trekker was en de musseniers 
een aantal kinderen uit de buurt waren, was dat een serieuze domper. De 
eerste dag werkte de mus fantastisch en deed deze wijk het navenant. 
Wanneer de mus vervolgens “ziek” werd, niet hersteld kon worden ter 
plekke en “naar het ziekenhuis” moest, had de helft al afgehaakt. Gelukkig 
was Daniel Roland, de meest geëngageerde volwassene in de wijk, 
mussenier in week 2 en slaagde hij er op zijn eentje in de buurt terug warm 
te maken voor hun mus. 

◊ Toen Gaucheret weer operationeel was, viel Germaine uit, de Brabant-wijk 
mus die het de eerste week schitterend had gedaan. 12.522 fluitjes in week 
1, 1.188 fluitjes in week 2. Er zijn verschillende oplappogingen geweest, 
maar ook in week 3 werkte de mus niet naar behoren met een luttele 2.796 
fluitjes als pover resultaat. Ondertussen was het quasi onmogelijk geworden 
om de jeugd en de buren nog te motiveren. Door de drive en trots van één 
van de trekkers om de wedstrijd positief af te sluiten, klommen ze in de 
laatste week terug omhoog, maar winnen heeft er nooit echt ingezeten. 

                                                        

 
25 Van dit feit waren we onvoldoende op de hoogte. Doordat de mussen al eerder ingezet werden in Gent 
en Hasselt waren wij ervan overtuigd dat we de kinderziektes voorbij zouden zijn. 



 63 

Indien er participatief gewerkt wordt, is er nood aan een langere inloop- en 
testperiode van een aantal weken tot een maand. Bij Germaine, in de Brabant-
wijk, had het minder goed functioneren vermoedelijk ook te maken met de 
locatie. De musseniers vragen daarom een duidelijke lijst van criteria waar de 
locatie aan zou moeten voldoen (begrijpelijk voor niet techneuten) plus een 
bezoekje van de expert, Thomas in dit geval, om de gekozen locatie al dan niet 
goed te keuren. 

Door de drukke agenda van Thomas en de beperkte kennis van de 
mussendokters kon er niet altijd snel genoeg ingegrepen worden wanneer er een 
probleem was met een microfoon of één van de connectoren. Tijdens de periode 
van een maand zou er één centrale helpdesk, één expert moeten zijn.  

Het was bovendien frustrerend dat de mus niet altijd registreerde. Over het feit 
dat er vier keer op korte tijd moet doorgefloten worden waren de buurten 
onvoldoende op de hoogte. 

ONDERSTEUNING 

De moeilijkheden die de buurten zouden kunnen ondervinden met het 
opzetten van dit nieuwe project probeerden de coaches zo goed mogelijk op te 
vangen en dat werd geapprecieerd. Het feit dat de omkadering goed 
georganiseerd was, werkte bijzonder motiverend voor de buurten. Ook hun 
aanwezigheid op overlegmomenten en activiteiten werd als zeer positief 
onthaald. De coaches ademden de geest van het project zelf uit door ter plaatse 
aanwezig te zijn en niet enkel per mail te communiceren. Dat dit tijdsintensief 
was, spreekt voor het zich, maar het heeft zijn effect niet gemist.  

De kit de survie en de centralisering van de communicatie – het uitwerken en 
voorzien van drukwerk en het voorzien van een website en Facebookpagina – 
werden als zeer nuttig geëvalueerd. 

Het budget van €200, dat aan elke buurt werd toegekend, was aan de lage kant. 
De musseniers halen aan dat wanneer er zoveel initiatief verwacht wordt vanuit 
de wijken zelf, dat daar meer geld mag tegenover staan. Bij Tjilp de Hamoir 
hebben de bewoners zelf financieel bijgedragen, een aantal particulieren hebben 
in natura gesponsord. Brede Schoolcoördinatoren Els (mus Germaine) en 
Charlotte (mus José) hebben respectievelijk €500 en €150 opgelegd van hun 
Brede Schoolwerkingsmiddelen. 

IMPACT & FUN 

Alle sleutelfiguren gaven aan dat ze veel nieuwe mensen hebben leren kennen, 
nieuwe samenwerkingen zijn aangegaan en hopelijk ook duurzame banden 



 64 

hebben gesmeed naar de toekomst toe. Zowel leerlingen als leerkrachten binnen 
de scholen hebben grenzen verlegd, dingen gedaan die ze anders niet zouden 
doen.  

De leerlingen van het tweede 
leerjaar van Sint-Lukas hebben 
mee mussen geassembleerd en hun 
eigen creaties vogels mogen 
uitsnijden in het fab lab van Luca 
arts.  

Sara uit de Huart Hamoirwijk 
geraakt niet meer van haar deur tot 
aan de tram zonder telkens een 
aantal mensen uit de buurt gedag 
te zeggen. 

 

Rond mus José in de Grote 
Bosstraat zijn er voorzichtig 
contacten gelegd tussen de 
Franstalige en Nederlandstalige 
school daar, een heikel punt sinds 
jaren. Dankzij het kakelbankje 
voor de deur is er bovendien meer 
contact en communicatie tussen 
bewoners in de straat. Ook de 
straatveger en de 
gemeenschapswacht komen elke 
ochtend fluiten.  

Enkel in de Brabant-wijk is het bruggen bouwen met de buren minder goed 
gelukt. Volgens Tim Spit heeft dat te maken met de va et vient in de buurt, met 
de kwetsbaarheid en het gebrek aan slagkracht van de bewoners.  

Op dag twee van de competitie werd Els Dittrich uit de Brabant-wijk 
geconfronteerd met een klacht van één van de buren. Ze klaagde over de 
geluidsoverlast en eiste dat er ’s avonds niet meer zou gefloten worden zodat 
haar zoontje niet zou wakker worden van het gefluit. Omdat de mus aan de 
school bevestigd was, betekende dit dat Germaine telkens vanaf ongeveer 17u 
buiten strijd zou zijn. Geen fijn begin van de wedstrijd en mogelijks ook het 
einde van de competitie voor hen. Na intern overleg heeft Els de vrouw 
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aangesproken waarop ze samen een meertalige affiche hebben gemaakt die 
oproept de nachtrust van de buren te respecteren.  

Dit is een heel mooi voorbeeld van hoe 
de mus in dit geval verbindend heeft 
gewerkt, iets negatiefs in iets positiefs 
heeft omgezet. Er zijn geen klachten 
meer gekomen. 

 

Het waren zware maar ook ontzettend 
leuke weken voor iedereen.  

Een aantal buurtbewoners kroonden 
zich tot echte fluitkampioenen. In de 
Gaucheretwijk kwam Asmaa, een klein 
meisje met haar blokfluit punten scoren 
voor hun mus, terwijl bij Azad, niet de 
makkelijkste leerling van GBS De Kriek, 
de wisselbeker in ontvangst mocht 
nemen door zijn stevige bijdrage aan de 
20766 geregistreerde fluitsignalen bij 
mus José die week.  

Een leerkracht van het 4de leerjaar in 
GBS de Kriek koppelde een les rond 
statistiek aan de mussencompetitie. 
Wiskunde was nooit eerder zó 
interessant.  

 

Tjilp de Hamoir heeft sowieso het meest 
zotte initiatief op zijn naam staan: Tjilp 
koffie. Deze die hards verzamelden om 4u30 op zondagochtend voor koffie om 
vervolgens te gaan vogels spotten in het Josaphatpark. 

DUUR: VIER WEKEN IN DE LENTE + TAMAGOTCHI 

De buurten waren relatief tevreden met de duurtijd en de timing omwille van 
de redenen die de partners eerder vooropgesteld hadden (lente, voor einde van 
schooljaar en de ramadan). Nog een weekje later starten was volgens de Brede 
Schoolcoördinatoren nog beter geweest aangezien tijdens de paasvakantie 
natuurlijk niet veel volk op school te vinden is. 
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Tot Tamagotchi is het helaas niet echt gekomen. Door de vele technische 
problemen, konden de coaches de mussendokters niet meer motiveren om de 
defecte mussen Germaine en Tjilp de Hamoir te gaan herstellen. Winnaar José 
heeft nog een tijdje aan de school gehangen, maar is dan later, wanneer de 
vakantie dichterbij kwam weg gehaald. Het leek weinig zinvol om één enkele 
mus te laten hangen, maar door een miscommunicatie is mus Gaucheret tot in 
september gebleven. Er werd nog sporadisch naar de mus gefloten maar omdat 
het niet duidelijk was wat het opzet in deze fase was, is het niet mogelijk om 
hier conclusies uit te trekken. 

EEN DUBBELE WEDSTRIJD, EEN SYMBOLISCHE PRIJS 

KLASSIEKE WEDSTRIJD 
De eindwinnaar van de klassieke strijd om de meeste fluitjes en van het 
musseneindfeest was José (Grote Bos), gevolgd door Tjilp de Hamoir, Germaine 
(Noordwijk) en tot slot Gaucheret.  

Dat Tjilp de Hamoir tweede is geworden met zo’n hoge score verdient een 
eervolle vermelding omdat zij geen school achter zich hadden zoals José en 
Germaine die met een massa kinderen voor de overwinning gingen. De buren 
van Huart Hamoir die aanvankelijk dachten nooit de wisselbeker binnen te 
halen waagden hun kans in week 3. Die winst smaakte zo zoet dat ze in week 4 
afklokten met een monsterscore van 28.953 fluitjes.  

In de strijd om de winst werden zotte dingen gedaan. 

• In week 2 is juffrouw Sofie van GBS De Kriek op zondag naar Schaarbeek 
gekomen om Gaucheret van de winst af te houden en José naar de 
overwinning te fluiten.  

• Huart Hamoir verstuurde de laatste 2 weken smsjes om extra mensen uit te 
nodigen op hun spontane fluitconcerten op straat.  

• Tijdens de wedstrijd werd ons zelfs het vermoeden van gesjoemel gemeld.  

Om maar te zeggen... er is eer gemoeid met winnen. 

WINNAARS BUURTINITIATIEF  
De 4 deelnemende wijken zijn elk één keer met de prijs voor het beste 
buurtinitiatief gaan lopen. Dat zou kunnen doen vermoeden dat de coaches de 
kerk graag in het midden wilden houden, maar dat was niet het geval. Er 
werden prachtige initiatieven gelanceerd en de buurten hebben zich daarvoor 
maximaal ingezet. 
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Rendez-vous in de buurt (week 1): 
KENNISMAKEN 
Winnaar: Tjilp de Hamoir - wekelijkse 
meetings met hapjes en drankjes om 
kennis te maken en te brainstormen, de 
mussenaffiche van Pierre die een 
kleurwedstrijd werd voor de buurt, 
samen flyeren aan de Delhaize, op de 
stoep staan en voorbijgangers 
uitnodigen, een apéro organiseren en een 
heuse babbelbox in elkaar toveren. 

Een aangenaam quartier (week 2): 
LEVEN 
Winnaar: Gaucheret – kleurrijke krijt-
graffiti in een relatief grijze kan-
toorbuurt “Je veux faire de toi ce que le 
printemps fait avec les cérisiers” (Wie 
gaat daar niet van blozen?), tag végétale – 
de biologisch afbreekbare groene graffiti 
van Daniel Roland die buurt kleur geeft. 

Ambiance in de straat (week 3): 
FEESTEN 
Winnaar: Germaine – nog nooit zo’n 
vrolijke optocht gezien als de ZWERM 
van Germaine = instant geluk 

Soigneer uw buur (week 4): HELPEN 
Winnaar: José - super gezellige apéro 
voisins gekoppeld aan een heus 
repaircafé en potager later die week 

 

PECHVOGEL / PIGEON 
Door alle technische problemen, reikten 
de coaches naast de wisselbeker voor de 
weekwinst en de oorkonde voor het 
warmste buurtinitiatief, ook een heel 
kleine wisselbeker uit: die van de pigeon 
/ pechvogel van de week. 
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WEDSTRIJD?  
In opstartfase vroeg Els Dittrich, één van de Brede Schoolcoördinatoren, of het 
per se een wedstrijd moest zijn. Kon het project niet gewoon bestaan zonder het 
invoegen van competitie en de drive om te winnen? Waarschijnlijk niet, de 
motivatie om die extra mile te gaan, komt vaak voort het feit dat het leuk is om 
de prijs van de week weg te kapen — ook al is deze symbolisch. Het 
wedstrijdelement verhoogt de fun.  

Voor de scholen was de wedstrijd een dikke surplus: het samenhorigheidsgevoel, 
het “zottekes mogen doen op school”, het idee dat alles (binnen welbepaalde 
grenzen uiteraard) mag.  

BUDGET / FINANCIËLE VERANTWOORDING 

Het oorspronkelijk voorziene budget werd met ongeveer € 1000 overschreden. 
De kostprijs, zonder werkuren, bedroeg € 9.087,87 gespreid over 2 jaar. De 
dienst Nederlandse Cultuur investeerde € 1.350 en GC De Kriekelaar € 
3.037,87. De overige € 4.700 werd gefinancierd door de portefeuille lokaal 
cultuurbeleid.  

Die € 9.087,87 werd als volgt verdeeld: 

 € 5.069,50  Thomas: voor de mussen zelf, het benodigde materiaal,  
  de workshops en interventies 

 € 800,00 budgetten voor de wijk (4 x € 200) 

 € 250,00 bijpassen voor fluitworkshops 

 € 350,00 promotie: website quandleszoziaux.be, mussentaart 

 € 738,00 aankoop materiaal, werkings- en projectkosten 

 € 1202,84 catering tijdens het buurtcafé, workshops, musseniers meet &  
  greet, gratis frietjes op eindfeest 

 € 650,00 theatervoorstelling, vrijwilligers, drank, op eindfeest 

COMMUNICATIE 

Doordat de mininetwerken zelf administrator waren van de Facebookpagina, 
gaven de coaches de communicatie over het project gedeeltelijk in handen van 
de wijken zelf. Zij gebruikten het kanaal intenstief om Schaarbekenaren uit te 
nodigen op hun evenementen, maar ook om verslag te doen van net voorbije 
acties door foto’s en filmpjes te posten. De verschillende wijken reageerden ook 
op elkaars initiatieven, gaven complimenten of staken vriendschappelijk de 
draak met elkaar.  Zelfs nu, maanden na de wedstrijd, is het een fijne tool om 
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door te scrollen omdat het een mooi overzicht is van alle prachtige initiatieven 
die op poten werden gezet. 

Op de website werd vooral gekeken naar waar de mussen zich exact bevonden 
en wat er op het weekprogramma stond. De knop die het meest werd aangeklikt, 
was uiteraard de ‘scoreknop’  die de bezoekers rechtstreeks doorlinkte naar 
whistle.city waar ze live het scoreverloop konden volgen. Bezoekers checkten 
regelmatig live op hun smartphone of hun gefluit geregistreerd werd en of hoe 
de andere wijken het deden op dat moment. In dat geval moest er een tandje 
bijgestoken worden. 
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3  Evaluatie  
— vier wijken, vier werelden  

De vier deelnemende wijken zijn ook vier mini werelden binnen de gemeente 
Schaarbeek. Ze hebben elk hun eigenheid, hun sterktes en zwaktes. Vlak na de 
wedstrijd blikten de sleutelfiguren rond de tafel kort terug op hun eigen buurt. 
Ik vul aan met mijn eigen observaties. 

Of een project als ‘Quand les zoziaux’ kans op slagen heeft, wordt in sterke mate 
beïnvloed door 

◊ het engagement van de musseniers  

◊ de exacte locatie waar de mus zich bevindt  

◊ de omgeving er rond 

Hoe kijken de musseniers terug op het project? Welke elementen hebben de 
doorslag gegeven in de mate van slagen van het project: de trekkers, de locatie, 
de omstandigheden en / of de eigenheid van de buurt zelf?  

JOSÉ 

Mus José schoot de hoofdvogel af met maar liefst 68.729 geregistreerde 
fluitsignalen. Ze won het beste buurtinitiatief in de uitdaging ‘Soigneer uw 
buur’. 

 Charlotte Vaes: “José heeft voor een enorm fijne en positieve sfeer 
gezorgd op school. Leerkrachten waren meer dan ooit gemotiveerd om ook 
aan de doelstellingen van de Brede School en aan breed leren te werken.” 

 Bram Desmet: “Ik vond het eindfeest bijzonder leuk. Er was een grote mix 
van mensen aanwezig en de sfeer was top. Persoonlijk heb ik een beetje 
spijt dat ik zelf niet meer tijd heb kunnen vrijmaken tijdens de wedstrijd, 
zodat ook wij met het buurtcomité misschien meer nieuwe mensen hadden 
kunnen bereiken en leren kennen.” 

De drive en goesting om te winnen, was de grootste troef van José. Na het uiten 
van onze bezorgdheid dat het vooral een fijn project voor de school zou zijn en 
niet voldoende buren zouden worden betrokken, is de school vol voor het 
bruggen bouwen gegaan. Ze hebben getracht een maximaal aantal buren mee 
warm te maken voor hun evenementen door met hun mussenkar langs te gaan 
bij de buren om hen uit te nodigen om te komen fluiten, mee te helpen 
nestkastjes bouwen of door hen te interviewen voor hun mussenkrant. Door op 
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het voetpad een koffiemoment te houden werd er verbroederd tussen ouders, 
leerkrachten, de gemeenschapswacht en enkele buren. 

Het feit dat Bram de mus mobiel heeft gemaakt, heeft hun winstkansen 
aanzienlijk vergroot (zie hoofdstuk 6). 

De locatie van de mus was ideaal voor de school zelf, maar indien ze bij een 
buurtbewoner zou gehangen hebben, had dat de dynamiek vermoedelijk 
veranderd. Op het voetpad voor de school was niet echt plaats om grotere 
activiteiten te doen, maar de speelplaats leende zich daar natuurlijk wel perfect 
toe. 

Een aantal buren waren iets minder opgetogen met de komst van de mus omdat 
zij al met veel overlast te maken krijgen door de aanwezigheid van de drie 
scholen op een klein stukje straat. Doorgaans reageerden ze gelukkig wel 
positief. Een aantal buren kwamen mee nestkastjes bouwen en vierden mee de 
overwinning op het musseneindfeest. 

CONCLUSIE Doordat een school intensief bij een dergelijk project betrokken 
wordt, vergroot dat het engagement en het draagvlak (veel individuen die voor 
de winst willen gaan). Bovendien wordt via de kinderen een enorm divers 
doelpubliek aangesproken. Anderzijds pleit ik er toch voor dat de school 
maximum 2 weken mussenierschap voor zijn rekening neemt. Indien de 2 (of 
3) andere weken door bewoners worden ingevuld, kan dit de lokale verankering 
nog versterken. 

GERMAINE 

Mus Germaine was de grootste pechvogel van de vier, aangezien ze te maken 
had met veel technische problemen. Bovendien bevond ze zich ook in de 
moeilijkste wijk. Dat kon de pret gelukkig niet drukken. Mus Germaine was de 
meest eigenzinnige en creatieve vogel en won het beste buurtinitiatief in de 
uitdaging ‘Ambiance in de straat’. Alles behalve een dooie mus dus. 

 Els Dittrich: “De mus heeft helaas in de wijk zelf niet veel in beweging 
gezet, maar wel binnen de school. Zowel de kleuter- , als de lagere school en 
het middelbaar waren actief betrokken. Waar vroeger een sporadisch 
contact was, werd nu actief samengewerkt.” 

 Tim Spit: “De musseniers van de laatste week, de mensen van Eva vzw, zijn 
er wel in geslaagd een fijn buurtfeestje te organiseren en daar een hoop 
mensen uit de buurt voor te mobiliseren. Ons is dat niet gelukt, op een 
aantal ouders van kinderen na.” 
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 Tim Spit: “Die kleine mus heeft deuren geopend die anders minder 
gemakkelijk zouden open gaan. De deur naar het Fab lab van LUCA Arts 
bijvoorbeeld. Dit is de eerste keer dat ik daar met leerlingen terechtkon. 
Door dit concrete project en het enthousiasme errond was de drempel 
kleiner om onze leerlingen van het middelbaar daar te ontvangen.” 

Mus Germaine werd gesoigneerd door een enorm creatieve bende. De leerlingen 
van het 2de middelbaar bouwden mee aan onze 4 mussen – en alle Sint-Lukas 
adepten – groot en klein – maakten, bouwden en creëerden. Kleuters maakten 
soep en deelden die uit aan de buren, zongen een prachtig mussenlied en lieten 
wensballonnen op. De iets groteren bouwden vogelhuisjes en vogelvrienden 
voor Germaine, schreven een kamishibai verhaal en ontroerden alle passanten 
in de Brabantwijk met hun zwerm – een vrolijke optocht van aan het 
Noordstation met zelfgemaakte vleugels op een choreografie van een buur van 
LUCA Arts. De leerlingen van het middelbaar creëerden hun eigen vogels die ze 
in LUCA Arts mochten gaan uitsnijden. 

De locatie was helaas ook ietwat creatief en verre van ideaal. De mus werd na 
discussie toch aan een raam in de oude school bevestigd. Dat was dichtbij voor 
de leerlingen, maar het was quasi onmogelijk om bij de mus iets te organiseren 
zonder de boel te blokkeren. De Groenstraat is geen brede straat, maar er is wel 
veel verkeer. Bovendien was er enorm veel lawaai en stof van de bouwwerf waar 
de registratie maar ook de techniek van de mus zelf onder te lijden heeft gehad.  

CONCLUSIE De Brabantwijk ligt in het meest arme, diverse en overbevolkte 
deel van Schaarbeek. Er zijn wel veel organisaties zoals Ratatouille, 
Samenlevingsopbouw, De Schakel en Eva vzw die erg goed werk leveren, maar 
toch bleek het te ambitieus om die organisaties, de school en de buren op één 
lijn te krijgen. Wanneer een buurt als de Brabantwijk deelneemt, moet er extra 
aandacht besteed worden aan de exacte locatie waar de mus zich bevindt, zodat 
alvast geen 2 van de 3 parameters kunnen tegenwerken. 

TJILP DE HAMOIR 

Mus Tjilp de Hamoir werd verdiend tweede met 60458 fluitjes, een waanzinnige 
prestatie voor een buurt die geen school achter zich had. Ze waren winnaar van 
het buurtinitatief ‘Rendez-vous in de buurt’. 

 Katrien Demeyer: “Voor mij persoonlijk was het een enorm succes. Ik heb 
heel veel nieuwe mensen en fijne buren leren kennen. Het slechte weer 
heeft af en toe roet in het eten gegooid, maar ik onthoud vooral de 
positieve dingen en koester de fijne herinneringen.” 



 73 

 Charlotte Vaes: “De contacten in de Huart Hamoir wijk waren intensiever 
dan die in de Grote Bos, vermoedelijk ook omdat ik daar toch altijd een 
beetje in werkmodus ben en in mijn eigen wijk meer ontspannen, meer 
thuis kan zijn. Ik heb heel veel fijne mensen ontmoet en hoop dat we dat 
nieuw ontstane netwerk kunnen warm houden. De talentenruil vond ik het 
leukst, omdat we daar een groot aantal nieuwe mensen hebben leren 
kennen.” 

Tjilp de Hamoir was de best georganiseerde en ook de meest gezellige en 
feestelijke mus. Katrien verzamelde rond zich een sterk netwerkje van 
buurtbewoners die een weldoordacht, warm en gezellig programma uitwerkten 
voor de 4 wedstrijdweken. De grote troef van deze wijk was de noodzaak  om 
deel te nemen. Katrien zocht al langer naar een manier om uit de anonimiteit 
te breken en haar buren te leren kennen. De motivatie en bijgevolg dus ook de 
motor waren ontzettend groot.  

Dat Katrien een honderdtal nieuwe mensen heeft ontmoet is geen toeval en is 
ook niet vanzelf gekomen. Ze heeft zich op straat gepositioneerd en de buren 
aangesproken. 

 Katrien Demeyer: “Het was noodzakelijk dat het project een gezicht kreeg. 
Flyers in de bus steken is niet genoeg, je moet met de mensen spreken. 
Gaan mensen ‘ronselen’ aan de Delhaize vond ik eigenlijk echt leuk. 
Mensen reageren doorgaans veel positiever dan ik had durven hopen. Je 
vraagt geen geld, verkoopt niets, maar nodigt uit, steekt oprecht je hand uit 
en dat zijn wij niet meer gewoon.” 

Buurman en tekenaar Pierre zette zich regelmatig op het voetpad voor de mus 
en tekende al fluitend. Voorbijgangers bleven geïnteresseerd staan en maakten 
tijd voor een babbeltje. 

De locatie van de mus was ideaal en tegelijkertijd ook niet. Op de stoep was 
voldoende plaats om te blijven hangen en fluiten zonder de voorbijgangers de 
weg te versperren. Maar door de nabijheid van het parkje gingen de activiteiten 
meestal daar door. Het is er ruimer, groener en de kinderen kunnen er vrij 
spelen. Een mobiele mus, zoals die van Grote Bos, was ideaal geweest. Tijdens de 
wedstrijd heeft Bram van de Grote Boswijk hen geholpen hun mus ook een keer 
mobiel te maken in ruil voor de babbelbox. 

In de wijk zelf waren er geen elementen die echt tegenwerkten. Wat wel opviel 
is dat er minder ‘allochtonen’  actief deelnamen aan het project dan in de 
andere wijken. Dat er geen allochtone inwoner in het kerngroepje zat kan een 
invloed hebben, maar ook het feit dat er geen school direct achter dit netwerk 
zat. Er waren dus ook minder kinderen die hun ouders warm maakten om deel 
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te nemen. De Marokkaanse buren van Katrien namen wel deel aan Tjilp Kids, ze 
bakten pannenkoeken voor de buurtkinderen en kwamen langs op de 
talentenruilbeurs Tjilp Talent. 

De drempel voor allochtonen lijkt nog altijd hoog, tenzij er echt iemand is, zoals 
bijvoorbeeld Lidewij Nuitten, die hen actief toeleidt. Zonder in een wij-zij 
verhaal te willen verzanden, stellen we ons de vraag of zij dezelfde noodzaak 
voelen. Zij hebben doorgaans een sterker netwerk dan wij, een veel sterker 
gemeenschapsgevoel.  

Na de wedstrijd nam Lidewij het initiatief om de gezelligheid nog een eindje 
door te trekken. Samen met de musseniers van Tjilp organiseerde ze in juni 
wekelijks een gezellige apéro. 

CONCLUSIE De Huart Hamoirwijk is het beste voorbeeld om aan te tonen 
dat de exacte locatie van de mus ondergeschikt is aan het engagement van de 
musseniers, aan de noodzaak om deel te nemen en bijgevolg ook de drive om er 
iets goeds van te maken. 

GAUCHERET 

Mus Gaucheret was de meest diverse en aparte mus. Anders dan in de andere 
wijken hadden zij geen Brede Schoolcoördinator of één bewoner die alles en 
iedereen met elkaar verbond. Gaucheret won het beste buurtinitiatief in de 
uitdaging ‘Een aangenaam quartier’. Ze heeft misschien niet deze reputatie, 
maar de wedstrijd heeft aangetoond dat het een bijzonder aangename en warme 
wijk kan zijn. 

Dat de bewoners zelf staan voor diversiteit bleek al uit hun eerste activiteit waar 
ze het woord vogel en hun geluid vertaalden in maar liefst 28 talen. Er werden 
papieren vogels gevouwen, workshops gegeven, Asmaa floot urenlang op haar 
blokfluit en de DaDa mama’s deelden muntthee en babbeltjes uit. Daniel 
Roland van ‘Quartiers Verts’ nam de buurt mee in een groene en poëtische trip 
door krijtgraffiti aan te brengen die menig passant moet hebben doen 
glimlachen. Al fluitend bracht hij een plantaardige graffiti op de gevel naast de 
mus aan, een groene boom.  

 Daniel Roland: “Het project heeft er voor gezorgd dat ik veel mensen heb 
leren kennen. Toen ik aan de ‘tag végétale’ aan het werken was, hebben de 
buurtbewoners me geobserveerd en veel vragen gesteld. Over de mus, maar 
ook over de wijk, over mijn project. De mus heeft iets gedeblokkeerd voor 
mij. Ik praat al twee jaar lang met de buren over ‘Quartiers Verts’. 
Aanvankelijk was dat niet evident – de deur werd af en toe zelfs voor mijn 
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neus gesloten – maar nu, mede dankzij ‘Quand les zoziaux’, word ik warmer 
onthaald. ” 

Daniel is een super enthousiaste en verbindende figuur. Hij probeerde de 
kinderen van de potager gemotiveerd te houden toen er technische problemen 
waren door aan te geven dat de mus ziek was en naar het ziekenhuis moest. Hij 
leerde de kinderen uit de buurt tijdens zijn week als mussenier dat de prijs van 
het beste buurtinitiatief winnen waardevoller is dan met de grootste beker naar 
huis gaan, want dat deze prijs geënt is op waar het echt om draait. Hij sprak de 
hangjongeren op het plein aan om deel te nemen aan de activiteiten. De pubers 
in de buurt voelden zich te stoer om zelf te fluiten, maar ze motiveerden de 
kleintjes om dat in hun plaats te gaan doen. Moeders die hun kinderen kwamen 
afhalen van school, keken op hun smartphone na wat de stand van ‘Gaucheret’ 
was en keerden soms halfweg terug om hun mus in de ranking te doen stijgen. 
Helaas viel de wijk na de twee eerste weken stil. Daniel contacteerde de 
directrice van de school meermaals om te vragen wat ze tijdens hun 
musseniersweek zouden ondernemen, maar kreeg geen gehoor. Met de DaDa 
mama’s had hij ook geen link en zonder hem was de animo een pak minder 
groot. 

CONCLUSIE De locatie was perfect. Het pleintje voor Ecole 8 is goed 
bereikbaar, veilig en er is veel passage. De buurt heeft een bijzondere dynamiek 
en een project als ‘Quand les zoziaux’ kan extra verbindend werken. Helaas was 
er niet één centrale contactpersoon die de vinger aan de pols kon houden en 
een directe lijn had met de andere musseniers en met ons. Dat blijkt toch echt 
noodzakelijk te zijn. 
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4  Vier maanden later 

Enkele maanden na het project neem ik opnieuw contact op met 8 
sleutelfiguren en vraag hen naar wat is er is overgebleven en bijgebleven.  

Ze kijken allemaal positief en met een brede glimlach terug op het project. Het 
aantal nieuwe mensen dat ze hebben leren kennen ligt tussen de 10 en 100, 
allen hebben ze hun netwerk versterkt.  

VERTROUWEN 

 Katrien Demeyer: “Wanneer ik mensen ontmoet op straat, ga ik veel 
gemakkelijker dag zeggen, zelfs tegen mensen die ik niet ken. Het effect is 
quasi altijd positief. Wanneer ik mensen tegenkom die ik tijdens het 
project heb leren kennen zijn de ontmoetingen steeds hartelijk en 
enthousiast. Dat heeft mijn kijk op de buurt echt veranderd. Ik ga veel 
makkelijker bij iemand aanbellen nu wanneer ik een vraag heb of ergens 
mee zit. ‘Quand les zoziaux’ is daarin een enorme katalysator geweest. 
Voordien was de drempel voor mij te groot om zomaar mensen aan te 
spreken. Nu heb ik het gevoel dat alles mogelijk is. Het is echt niet nodig 
om schrik te hebben. Je zou er van versteld staan hoe open mensen 
eigenlijk echt zijn, hoe bereidwillig. Ik denk dat we het daarvan moeten 
hebben in de toekomst.” 

 Daniel Roland: “De mus heeft de wereld een beetje groter gemaakt voor de 
kinderen uit de buurt. Veel kinderen komen hun wijk quasi niet uit en 
hebben geen flauw benul van wat er rondom hun kleine wereld gebeurt. 
Het feit dat ze via Facebook mee konden kijken naar wat de andere 
Schaarbeekse mussen presteerden, heeft hun kijk op hun omgeving 
verruimd.” 

 Daniel Roland: “De kinderen uit de buurt spreken nog steeds over de mus. 
Ik heb ervoor gezorgd dat hun trofee en ook hun oorkonde voor het beste 
buurtinitiatief een ereplaats heeft gekregen binnen Soleil du Nord, zo leeft 
de mus toch nog verder.” 

 Sara De Bruycker: “Nog meer dan militairen aan het station zorgden de 
mussen voor een gevoel van veiligheid. De anonimiteit verdween een beetje 
en we ontdekten dat we allemaal hetzelfde meemaakten in onze stad. 
Gezichten op straat kregen een naam, gevels in de straat kregen een 
gezicht. Gelukkig of jammer genoeg was de timing van de mussen perfect. 
Na de aanslagen hadden we wat warmte en vriendschap nodig.” 
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NIEUWE / VERBETERDE RELATIES 

 Ann Wansing: “Je voelt dat mensen meer behoefte hebben aan menselijk 
contact in deze tijd. Mensen willen meer delen, samen beleven. De mussen 
hebben daar goed op ingespeeld. Ik heb bijzonder interessante mensen 
leren kennen die ik sinds de wedstrijd regelmatig kruis. Het leven komt 
vaak tussen alle goedbedoelde plannen, maar ik hoop dat we deze tendens 
samen kunnen verderzetten.” 

 Charlotte Vaes: “Ik hoop dat er een vervolg komt op de apéro’s – ik denk 
wel dat iemand uiteindelijk het initiatief zal nemen. Eén van ons (meestal 
ik) ging dan op tijd naar huis met Lily, terwijl de ander kon blijven plakken 
met een aantal mensen. Die buren zijn ondertussen echt vrienden 
geworden.” 

 Charlotte Vaes: “Ik heb dankzij het project ook een betere band gekregen 
met meesterfluiter Azad, omdat ik hem een paar keer een echt verdiend 
compliment heb kunnen geven tijdens de wedstrijd. Sindsdien luistert hij 
beter naar mij, naar ‘Charlotte van de mussen’.” 

 Sara De Bruycker: “Nu maanden na het project zeggen er nog altijd 
mensen ‘goeiedag’. Soms wordt die goeiedag zelfs gevolgd door een fluitje 
en een dikke knipoog want ja, van dat fluiten kennen we elkaar hé!” 

NIEUWE / VERBETERDE SAMENWERKINGEN 

 Charlotte Vaes: “Dankzij ‘Quand les zoziaux’ heb ik meer steun van de 
leerkrachten. Ze zijn meer en meer beginnen beseffen dat Brede School en 
projecten met de buurt onderdeel kunnen zijn van het toewerken naar 
eindtermen en niet als iets dat er extra bijkomt.” 

 Tim Spit: “Ik geniet nog na van de vele contacten die gelegd zijn, privé 
maar ook professioneel. Op vergaderingen ligt er vaak al zo’n agenda vast 
en iedereen moet dan zijn ding gezegd krijgen. Door een project als ‘QLZ’ 
leer je je collega’s op een heel andere, meer informele manier kennen. Het 
is nu echt makkelijker om op iemand toe te stappen vind ik en kort iemand 
zijn mening te vragen over ’t een of ’t ander of om te vragen of hij of zij 
mee in een idee wil meegaan of in een project wil stappen.” 

 Charlotte Vaes: “Wat ik eigenlijk ook wel leuk vind is dat mijn contact met 
Bram en het wijkcomité intensiever is geworden en we ook in de toekomst 
meer gaan samenwerken. Dat repaircafé bijvoorbeeld gaan we op een meer 
structurele basis organiseren op de school.” 
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 Tim Spit: “Er werd veel meer samengewerkt tussen niveaus waarop dat 
vroeger heel sporadisch tot niet gebeurde. Tijdens de wedstrijd hebben we 
drie weken lang intensief samen gewerkt. Ik hoop dat daar zaadjes geplant 
zijn voor de toekomst. Ik ga alvast mijn best doen om die dynamiek verder 
te zetten.” 

 Sara De Bruycker: “Het leuke van de mussen was dat mensen mij meer als 
‘Sara’ zagen ipv ‘het diensthoofd dat voor de gemeente werkt’. Dankzij het 
project kon ik mijn sociale en vooral creatieve kant tonen en ik heb het 
gevoel dat ik hierom geapprecieerd werd. Anderzijds spraken bepaalde 
mensen mij gemakkelijker aan met ‘een vraag over onderwijs’.” 

ZIN IN MEER 

 Ann Wansing: “Na de wedstrijd en de apéro’s kwam de zomer en de start 
van het schooljaar. Nu iedereen terug gesetteld is, hoop ik dat er snel terug 
een initiatief komt vanuit de buurt. Het begint opnieuw te kriebelen.” 

 Katrien Demeyer: “We plannen sowieso een winterapéro met glühwein, 
maar bon, dat is nu nog niet he. Zo lang wil ik eigenlijk niet wachten.” 
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6  Evaluatie  
‘Participatief 
Werken 2.0’ 

 

Na de evaluatie van het project zelf (hoofdstuk 5), wordt ook de 

theorie ‘Participatief werken 2.0’ onder de loep genomen. Deze 

werd in het leven geroepen om het duurzame aspect van culturele 

projecten te vergroten. Heeft het model gewerkt? Wat zijn de 

verbeterpunten of aanvullingen (punt 1)? Hoe breed toepasbaar is 

dit model (punt 2)? 
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1  Evaluatie van het model 

Participatief werken 2.0 vraagt enerzijds een uitgebalanceerde top-down & 
bottom-up wisselwerking en anderzijds een transversale en slimme 
samenwerking. 

 

Om de TOP-DOWN & BOTTOM-UP WISSELWERKING optimaal te doen 
verlopen, werden VIER PARAMETERS onderscheiden: 

MININETWERKEN  

Deze werden reeds in detail geëvalueerd in hoofdstuk 626. Kiezen voor 
mininetwerken loont! Het draagvlak en de impact van het project vergroten 
aanzienlijk. Door de geëngageerde netwerken nam het project een vliegende 
start en beantwoordde ‘Quand les zoziaux’ met verve aan de vooropgestelde 
doelstellingen.  

Hoewel de verantwoordelijkheden en het werk binnen het netwerk gedeeld 
kunnen worden, werd het project qua omvang en werklast door iedereen 
onderschat. Hoe kan daar een antwoord op geboden worden? De buurten kozen 
toch zelf hoe ver ze zouden gaan met hun mus? Was het gewoon te leuk? Of 
heeft het wedstrijdaspect en de leuke dynamiek in de andere wijken ervoor 
gezorgd dat iedereen toch een extra mile ging lopen? Tegenstandersdruk? 
Vermoedelijk speelde het feit dat het project en de werkwijze nieuw was ook een 
grote rol.  

 Charlotte Vaes (mus José): “Dat het zo intensief was, vond ik niet enkel 
negatief. Er was heel veel werk, maar op die manier leerden we elkaar ook 
beter kennen, leerden we dat we op elkaar konden steunen en dat maakte 
de werklast meteen een stuk draaglijker.” 

Het is de rol van de coaches om duidelijk en eerlijk te communiceren over de 
mogelijk impact. Een dergelijk project is heel waardevol en leuk, maar het 
participatief werken 2.0 vraagt een stevige inspanning. Coaches zouden beter 
kunnen kaderen dat binnen het mussenierschap verschillende soorten van 
engagement mogelijk zijn en dat iedereen naar gelang van beschikbaarheid, tijd 
en goesting een bepaalde soort rol op zich kan nemen. Naast de iets meer 

                                                        

 
26 2. Op maat van Schaarbeek? – na het project 
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tijdrovende rol van gastvrouw- of heer of contactpersoon per wijk zijn er in 
project ‘Quand les zoziaux’ bijvoorbeeld ook 

◊ meesterfluiters: competitiebeesten die vooral interesse hebben in het 
binnenhalen van de trofee en in dienst daarvan fluiten 

◊ sociale fluiters: deelnemers die gezelligheid hoog in het vaandel dragen en 
geïnteresseerd zijn in de ontmoetingen en de fijne sfeer 

◊ passanten: of meer vrijblijvende deelnemers die eens langskomen wanneer 
het in de agenda past 

◊ performers: mensen die in interactie gaan met de mus en daardoor de 
aandacht naar de mus toe trekken, zoals bijvoorbeeld Asmaa die met haar 
blokfluit onder mus Gaucheret kampeerde gedurende een paar uur  

◊ helpers: mensen die zich graag nuttig maken of particulieren die 
sponsoren en zo even mee surfen op de verkregen aandacht 

Deze vrijheid in de mate van betrokkenheid maakt eveneens deel uit van het 
succes. Er is voor iedereen een plaats in deze minimaatschappij en al deze rollen 
samen zorgen ervoor dat de mus in staat is zichzelf te overstijgen.  

Indien een project hernomen wordt, zou er met meters en peters kunnen 
gewerkt worden: buurtbewoners die een avond vrijmaken om door het nieuwe 
netwerk op de rooster gelegd te worden. Naast de informatie die de coaches 
kunnen voorzien, bieden zij een antwoord op vragen vanuit de praktijk in de 
wijk.  

EIGENAARSCHAP 

Omdat de buurtbewoners in ‘Quand les zoziaux’ zelf maximaal 
verantwoordelijk waren voor de invulling van het project, was alles perfect op 
maat van hun wijk. De diversiteit in activiteiten was enorm. Waar de 
multiculturaliteit van mus Gaucheret in de verf werd gezet door de 28 
verschillende ‘zozios’27 in de thuistalen van bewoners, vierde de creativiteit 
hoogtij rond mus Germaine in Sint-Lukas. Katrien maakte meer dan 100 
portretten van nieuwe bekenden bij Tjilp de Hamoir en rond mus José werd er 
veel gemaakt, geschreven en geleerd. 

                                                        

 
27 Zie voorpagina en achterflap. 
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De buurten weten zich enerzijds gesteund, maar zijn anderzijds vogelvrij. Vrij 
in het opzetten van activiteiten en initiatieven perfect op hun maat. Hierdoor 
hebben deze sowieso een veel grotere impact. Bovendien is dit veel duurzamer:  
de gelegde contacten vallen niet weg wanneer de coaches vertrekken, omdat de 
musseniers daar zelf voor verantwoordelijk waren. 

COACH 

De taken die in het model beschreven werden – facilitator, klankbord, 
brugfiguur tussen bewoners en gemeente & tussen mininetwerken onderling en 
communicatiekanaal - worden allemaal door de coaches ingevuld. Dat vereist 
enerzijds dat de coach een goede planner is.  

Anderzijds is het heel belangrijk dat hij of zij de netwerken waarover hij of zij 
waakt goed kent. Verschillende wijken hebben verschillende noden en dus 
ook heel verschillende vragen. Vragen die misschien niet direct gesteld durven 
worden. In een recent interview zei Daniel Roland van de Gaucheretwijk dat het 
netwerkje musseniers helemaal niet zo bedreven is in sociale media. De coaches 
hebben dit opgemerkt en er zelf voor gezorgd dat ook deze mus op Facebook 
gelijkwaardig aandacht kreeg. Was de vraag of het besef eerder gekomen, 
hadden ze de tijd kunnen nemen om de musseniers zelf beter met Facebook te 
leren werken. Dat was nog duurzamer geweest. 

LANGERE DUURTIJD 

De duur was voor de mininetwerken net ok. In het najaar van 2015 werden ze 
geprikkeld en gevraagd of en in welke mate ze zich voor het project wilden 
engageren. Vanaf januari 2016 werden de mininetwerken bekend gemaakt, 
werden ze uitgenodigd voor workshops en coachingsgesprekken. Begin maart 
(een maand voor de wedstrijd) werd hen gevraagd hun activiteiten door te 
geven. Na de wedstrijd werden ze uitgenodigd voor een grondige evaluatie in 
groep en een tijdje later voor een individueel interview.  

Voor de coaches mag de aanlooptijd langer zijn. Op die manier hebben ze meer 
tijd om de mininetwerken samen te stellen, op te zoeken en te kijken of het 
evenwicht tussen engagement, locatie en omgeving goed zit. Er kan dan ook 
meer aandacht aan de spreiding in Schaarbeek geschonken worden. 
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DE THEORIE VAN FARMERS EN SHEPHERDS 

Terwijl de farmers achter de schermen werkten voor de mini nerwerken en 
continu stand-by waren, namen de musseniers de vier verschillende taken van 
het ‘shepherd-schap’ allemaal op zich 

◊ ‘catalyze’: door te fluiten naar hun eigen mus, deel te nemen aan de 
assemblageworkshop en interesse te tonen bij de installatie 

◊ ‘appropriate’: door hun mus een naam te geven – ze te adopteren, door 
fysieke objecten toe te voegen zoals de kakelbank (Grote Bos), de babbelbox 
en het reusachtige nest (Huart Hamoir), door de mus mobiel te maken 
(Grote Bos)  

~ In de Grote Bos wijk installeren 
de musseniers in samenwerking 
met de gemeente een 
kakelbank, waarop de buren 
even plaats kunnen nemen om 
te fluiten en een praatje te 
maken. Bij mus Germaine 
wordt ook een bankje geplaatst 
met hetzelfde doel. Naast dat 
bankje hangt een brievenbus, 
waar de mensen wensen voor de 
buurt in kunnen deponeren. 

~  De babbelbox wordt gebouwd 
en geschilderd door de buren en 
wordt ingezet op evenementen 
om de buurt te bevragen rond 
de 4 thema’s. Bovendien 
leveren de filmpjes leuk 
promomateriaal op voor hun 
mus Tjilp de Hamoir.  

~ Bram van de Grote Boswijk, zelf 
een techneut, maak de mus 
mobiel. Hij zorgt voor de 
technische kant, de kleuters van 
de eerste kleuterklas pimpen 
een bolderkar tot een heuse 
mussenkar. Doordat José vanop 
dat moment verplaatsbaar is, vergroot de Grote Bos wijk hun kans op 
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winst aanzienlijk. Op de buitenspeeldag, waar José meer naartoe reist, 
fluiten de kinderen en volwassenen een hele namiddag bijna non-stop. 
 
Iemand uit de Brabant-wijk kaart aan dat het mobiel maken van de 
mus de competitie vervalst. Dit is een moeilijk vraagstuk. Wanneer je 
buurten mobiliseert om hun eigen ding te doen met de aangereikte 
tool, om deze zoveel mogelijk aan te passen aan hun eigen noden, dan 
kan je dit soort initiatief alleen maar toejuichen. Wanneer het echter 
betekent dat de hele wedstrijd om zeep is omdat de andere buurten 
niet over dezelfde knowhow beschikken, dreig je draagvlak te 
verliezen.  
 

 
Een mooie uitwisseling vindt plaats tussen Grote Bos en Huart 
Hamoir. Grote Bos maakt concurrentie mus Tjilp tijdelijk mobiel door 
het uitlenen van hun mobiele kar en krijgt daarvoor in ruil de 
babbelbox op bezoek op hun speelstraat. Zo worden de winstkansen 
eerlijker verdeeld en profiteren de buurten van elkaars creativiteit. 

◊  ‘trigger’: door hun mus te personaliseren en zo op te roepen tot fluiten, 
door mensen aan te spreken op straat, door Facebookgroepen op te richten 
specifiek voor de buurt en te berichten op de Facebookpagina ‘Quand les 
zoziaux’ 

~ Alle buurten geven de gevel, het raam of de schutting waartegen de 
mus hangt een make-over zodat deze de aandacht trekt en 
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tegelijkertijd duidelijk maakt 
aan de passanten of bezoekers 
wat de bedoeling is. 

◊  ‘shepherd’: door activiteiten op te 
zetten rond de mus en fluit 
hulpmiddelen te voorzien  

~ Er worden fluitworkshops 
georganiseerd in elke wijk. Wie 
het nog steeds te moeilijk of te 
vermoeiend vindt, kan beroep 
doen op hulpmiddelen.  

~ Er worden waanzinnig veel 
leuke activiteiten met en rond 
de mussen georganiseerd, om 
buren te lokken zodat ze 
zouden fluiten, maar vooral 
ook om het gezellig te maken 
en elkaar beter te leren kennen.  
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Een duurzaam en participatief project 2.0 opzetten, vereist dat de COACH een 
stevig netwerk, ECOSYSTEEM opbouwt waarbinnen hij of zij fungeert als SPIL. 

ECOSYSTEEM 

Het ecosysteem betrokken bij ‘Quand les zoziaux’ bestond uit het 
gemeentebestuur van Schaarbeek, designer en privépartner Thomas 
Laureyssens, bewoners geëngageerd in mininetwerken en scholen en 
organisaties werkzaam in de gekozen Schaarbeekse wijken. Van al deze partners 
was het gemeentebestuur het meest logge en minst flexibele orgaan. Om tot een 
werkelijke kruisbestuiving te komen – wat tot op een zeker niveau gelukt is -  
diende het netwerk rond de coach transversaal en ook cross-sectoraal te werken. 
Hoe ging dat concreet in zijn werk? 

COACH ALS SPILFIGUUR 

Voor de dienst Cultuur is transversaal werken niet nieuw. We werken 
voortdurend samen met tal van interne en externe partners. Voor het gros van 
onze evenementen doen we binnen de gemeente regelmatig beroep  op onder 
andere 

◊ de drukkerij om ons promotiemateriaal samen vorm te geven en nadien 
ook te drukken 

◊ de dienst Tewerkstelling wanneer we hulp inroepen van PWA’ers die ons 
ontlasten met het bussen van flyers vooraf of ons helpen met de opbouw en 
afbraak de dag zelf 

◊ de dienst Infrastructuur om ons het nodige materiaal te leveren 
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◊ de dienst Netheid en Groene Ruimtes om ons te helpen met de netheid 
vooraf en nadien 

◊ de dienst Veiligheid en Preventie en de politie wanneer we vragen of de 
gemeenschapswacht en / of de politie een keer langskomt of patrouilleert 

Vaak hebben die gemeentelijke diensten een ondersteunende en faciliterende 
functie. De grafisch ontwerper denkt wel creatief mee na over hoe we het 
evenement best aan de man brengen en de verantwoordelijke van een bepaalde 
dienst geeft zijn visie over de haalbaarheid van de interventie van die dienst, 
maar doorgaans blijft de input van de andere diensten inhoudelijk eerder 
beperkt. 

In het ‘DGOP’ wordt het transversaal werken maximaal gestimuleerd. 
Daarvoor worden een aantal tools aangereikt: de software ViaMp die toelaat 
dynamische projectfiches op te maken en een handleiding voor de projectleider 
die geconfronteerd wordt met de realiteit mensen van verschillende diensten te 
moeten warm maken voor een project, waarin zij zich dan in mindere of 
meerdere mate zullen (moeten) engageren. Hoe pak je dat als projectleider best 
aan? 

Ik heb de opleiding met interesse gevolgd omdat ik hoopte deze tool te kunnen 
gebruiken in het mussenproject dat op dat moment nog in volle 
ontwikkelingsfase zat. Het direct implementeren van die verworven kennis was 
op dat moment niet mogelijk.  

Ten eerste was onze belangrijkste partner GC De Kriekelaar en de fiches zijn 
niet toegankelijk voor externe partners, enkel voor gemeentepersoneel. Er was 
even sprake van een ‘enkel lezen’ toegang voor Elvira, maar dat was weinig 
zinvol gezien we het project met z’n tweeën getrokken hebben en zij dus ook in 
de mogelijkheid zou moeten zijn om de fiche aan te passen. Eén Brede 
Schoolcoördinator is in dienst van de gemeente en zou in principe toegang 
kunnen krijgen, de andere dan weer niet. Dat is in de praktijk niet werkbaar. 
Zo’n fiche zou naast een handig overzicht voor het bestuur idealiter ook een 
handig werkdocument zijn op het terrein, maar dat was in deze niet mogelijk. 

Een tweede moeilijkheid was het samenstellen van een projectteam op 
gemeentelijk niveau. Aangezien we voor het eerst een dergelijk project op poten 
zetten en het initiatief bij de buurten zelf lag, was het moeilijk in te schatten 
wie  dan precies rond de tafel zouden moeten zitten. We hadden geen idee met 
welke ideeën de wijken op de proppen zouden komen. Een bijkomende 
moeilijkheid is dat de bewoners niet werken op ritme van de gemeente. 
Mensen engageren zich in hun vrije tijd om deel te nemen aan een buurtproject. 
Dat wil zeggen naast hun job, hun gezin en alle andere vrijetijdsbestedingen. 
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Het is met andere woorden onbegonnen werk om hen te vragen maanden op 
voorhand een definitieve lijst met activiteiten en ideeën door te sturen.  

Ondanks deze initiële hordes hebben we voor ‘Quand les zoziaux’ wel (intensief) 
samengewerkt met een aantal diensten – zoals Veiligheid en preventie, Netheid 
en groene ruimtes en de politie – en op een ander niveau dan we doorgaans met 
andere projecten doen.  

Hoe kan dit beter? 
Indien het project zou hernomen worden (zie hoofdstuk 7), hebben de coaches 
een beter zicht op mogelijke vragen die kunnen komen en zijn ze iets beter 
voorbereid. Er werd in het kader van ‘duurtijd’ al gepleit voor een langere 
inlooptijd om de netwerken beter vorm te geven. Deze langere inlooptijd is ook 
wenselijk op bestuursniveau.  

1.  Tijdlijn 
Gezien de eigenheid van dit soort projecten is het bijzonder moeilijk een vaste 
procedure op te maken die breed toepasbaar is, maar ik heb toch een poging 
ondernomen om een tijdlijn te ontwerpen, toegepast op ‘Quand les zoziaux’. 
Deze tijdlijn wordt toegelicht in hoofdstuk 7: Vooruitblik op de toekomst. 

2. Projectteam 
Ik zou voor het vervolg toch graag een projectteam samenstellen.  

Een eerste kort overleg dient om het project voor te stellen aan de 
departementen / diensten die naar alle waarschijnlijkheid op de één of andere 
manier betrokken zullen worden bij het project, zoals bijvoorbeeld 

• Departement Strategische en Duurzame Ontwikkeling, dienst Stedelijk 
Preventie Programma 

• Departement Infrastructuur, dienst Netheid en Groene Ruimtes, 
Wijkcontracten 

• Departement Specifieke Diensten, Projecten Samenleving en Integratie 

• de Politie 

Op dat moment zijn er nog geen concrete netwerken geselecteerd, dus ook geen 
concrete vragen vanuit die netwerken. Het overleg zou dienen om draagvlak te 
creëren voor het project en af te toetsen waar de mogelijkheden en limieten 
liggen. Misschien zijn de personen rond de tafel nog niet diegenen die actief 
zullen meewerken, maar kunnen zij me wel in contact brengen met anderen die 
dat mogelijks wel zullen doen. Wie niet op het overleg kan aanwezig zijn, ga ik 
persoonlijk opzoeken. 
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Na dat eerste overleg, hoop ik een lijst concrete contactpersonen en een 
interesse tot engagement mee te kunnen nemen. Deze mensen worden in 
aanloop naar het project, wanneer de mininetwerken gekozen worden, opnieuw 
gecontacteerd – in een overleg of een apart gesprek. Ikzelf geef de voorkeur 
een kort overleg, omdat ik er van overtuigd ben dat verschillende 
expertisevelden voor een interessante kruisbestuiving kunnen zorgen. Indien 
het overleg kort en goed voorbereid is, betekent de kleine tijdsinvestering 
mogelijks een tijdswinst later. Ik heb zelf een hekel aan vergaderitis. 

De kanttekening dient gemaakt te worden dat niet iedereen daar zit op te 
wachten. Naar aanleiding van dit werk sprak ik met een sleutelfiguur binnen de 
gemeente en binnen mijn project die gaf te kennen mijn minder 
gestructureerde en meer spontane aanpak te verkiezen. Deze bestond erin de 
telefoon te nemen, kort het project uit te leggen, een mail te sturen met meer 
informatie en later terug te bellen met concrete vragen. Gezien de hoge 
workload en de beperkte capaciteit zijn werkgroepen voor nieuwe projecten de 
eerste dingen die sneuvelen, daar is eenvoudigweg geen tijd voor. 

Wanneer de concrete uitvoering van het project dichterbij komt, zou ik apart 
met de leden van het projectteam overleggen: face-to-face, via mail en 
telefonisch. 

3. Thematische werkgroepen 
Bovendien werden er in het kader van het ‘DGOP’ een aantal thematische 
werkgroepen opgericht. Ik zou in de toekomst graag meer zicht krijgen op waar 
die zich concreet mee (gaan) bezighouden en of er een plaats is binnen deze 
werkgroepen voor iemand van de dienst cultuur om het netwerk en de 
samenwerking binnen de administratie te kunnen verstevigen. 

 

2  Toepasbaarheid van het model  

Dit model is niet zomaar op eender welk (cultureel) project toepasbaar. De 
allereerste vraag die gesteld dient te worden is of deze manier van werken 
aansluit bij de doelstelling(en) die bereikt dienen te worden. Indien het 
antwoord ja is, is de volgende vraag of er voldoende tijd en ruimte vrijgemaakt 
kan worden om in dergelijke mate participatief te gaan werken. Het 
gemakkelijke antwoord is ‘nee’. Het antwoord waarmee waarschijnlijk het beste 
resultaat gehaald kan worden is ‘ja’.  

Binnen het ‘Geïntegreerd Cultuurbeleidsplan’ kiezen de partners in cultuur 
volop voor duurzaamheid. Investeren in een participatief project 2.0, heeft als 
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waarschijnlijk gevolg dat een ander project geschrapt of uitgesteld dient te 
worden. Dat is een positieve keuze. Bovendien kan er gekozen worden om dit 
soort trajecten tweejaarlijks op te zetten in plaats van elk jaar.  

De resultaten die behaald werden met ‘Quand les zoziaux’ waren beter dan we 
op voorhand konden dromen, dankzij dit model, deze manier van werken. 
Wanneer bij een toekomstig project ‘participatie’ hoog op de doelstellingenlijst 
staat, nodigt dit model alvast uit om na te denken in welke mate we het kunnen 
toepassen of verbeteren. De continue wisselwerking tussen top-down en 
bottom-up kan nog verder uitgediept worden, breder worden ingezet. Een 
aanzet daartoe vindt u in hoofdstuk 7. 
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7  Vooruitblik op  
de toekomst 

 

In dit laatste hoofdstuk wordt kort vooruitgeblikt. Indien er een 

vervolg op ‘Quand les zoziaux’ zou komen, moet aan een aantal 

basis vereisten op technisch, budgettair en organisatorisch vlak 

voldaan worden om het project te kunnen verbeteren (punt 1). 

Vervolgens wordt een tijdlijn voorgesteld waar een aantal 

verbetersuggesties aan gekoppeld zijn (punt 2). Tot slot liggen er 

nog kansen om dit project inhoudelijk maar ook naar buiten toe een 

extra touch te geven (punt 3.) 
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Na het fijne musseneindfeest en de evaluatie met de sleutelfiguren uit vier 
wijken eind mei werd op het beroepskrachtenoverleg besloten om geen vervolg 
te breien aan ‘Quand les zoziaux’ in 2017. Bij Partner GC de Kriekelaar is de 
centrumverantwoordelijke op bevallingsverlof en zij kozen ervoor om de 
tijdelijke vervanging niet extra te belasten met een groot project. Bovendien 
drong een uitgebreide evaluatie zich op, want hoe prachtig de resultaten ook 
waren, het was ook een zware periode. Het project had te lijden onder teveel 
technische problemen en de werklast was, mede daardoor, een stuk hoger dan 
voorzien.  

De uitgebreide evaluatie is er ondertussen, u hebt ze net gelezen. Ondanks de 
zware belasting en de tegenslagen onderweg is het project te mooi om in de 
ijskast te steken. Daarom wordt er gespeeld met het idee – dit is nog niet 
officieel – om in 2017 de vier bestaande netwerken terug op te zoeken voor een 
‘Quand les zoziaux revisited’ , een lightversie van de voorbije wedstrijd. Dat 
moment zou een startschot kunnen zijn voor het opzetten van een nieuwe 
campagne, die dan in de lente van 2018 van start zou kunnen gaan met vier 
nieuwe mininetwerken in vier nieuwe Schaarbeekse wijken. 

Over de lightversie zijn nog niet veel details bekend. Het idee is er. We denken 
onder andere aan een (lang) weekend, waarin de mussen nog eens op bezoek 
komen in de vier wijken. Een mogelijke piste is dat elke wijk één activiteit opzet 
die in de tijd niet overlapt met een andere wijk, zodat je als bezoeker van de ene 
mus naar de mus kan trekken. Een ontdekkingstocht zonder kroegen, maar met 
evenveel sfeer. Voor de wijken zou het een perfect excuus zijn om de ingeslapen 
buren liefdevol wakker te schudden. Voor 1030 cultuur zou het een kans zijn 
om een mooie doorstart te maken naar 2018. Het model participatief werken 
2.0 indachtig is het enorm belangrijk dat dit nog prille idee samen met de 
wijken uitgewerkt wordt. Zij moeten er in eerste instantie zin in hebben en hoe 
de lightversie er uiteindelijk zal uitzien, zullen zij voor een groot stuk bepalen. 
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1  Basiscriteria: tool, tijd en 
middelen 

Naar mijn mening moet er, alvorens er een nieuw engagement (2018) 
aangegaan wordt, voldaan zijn aan een aantal basiscriteria, zonder dewelke het 
niet mogelijk is een verbeterde versie van het project op poten te zetten.   

TECHNISCH 

Geen functionerende mussen, geen wedstrijd. De ambitie is om in 2018 geen 
‘pechvogel / pigeon van de week’ trofeeën uit te reiken. Thomas Laureyssens 
heeft sinds mei 2016 verbeteringen aangebracht aan de mus. Alvorens deze 
kunnen ingeschakeld worden in een wedstrijd 

◊ moet er een duidelijke lijst met criteria zijn waaraan een locatie moet 
voldoen om een mus te ontvangen. Deze lijst dient voor niet-techneuten 
perfect begrijpbaar te zijn. Wanneer op basis van deze criteria een locatie 
wordt uitgekozen, dient ze door Thomas of iemand met dezelfde expertise 
gekeurd te worden. 

◊ vervolgens moet er een ruime inloop- en testperiode voorzien worden van 
minstens een aantal weken voor de eigenlijke wedstrijd start zodat 
duidelijk wordt of de mus voldoende opgewassen is tegen de 
omstandigheden. Werkt de microfoon nog even goed na een paar dagen, is 
de mus regenbestendig, is de locatie niet te rumoerig, enz. Indien nodig kan 
de mus bijgesteld of gerepareerd worden, in het slechtste geval moet ze 
verhuizen binnen dezelfde wijk. 

◊ er kunnen mussendokters opgeleid worden, maar deze doen enkel eerste 
hulp bij ongevallen. Er is één centrale helpdesk nodig waar een expert, 
Thomas of iemand met dezelfde knowhow, gedurende de hele periode 
bereikbaar en beschikbaar moet zijn. Dat die persoon daarvoor vergoed 
wordt, is logisch. 

BUDGET 

Het budget moet worden opgetrokken. Het is quasi onmogelijk om met een 
budget van € 9000 zo’n groot project echt goed te doen draaien. Voor dat geld 
bekostigden we materiaal (mussen, werkmateriaal voor de mussendokters, 
knutselmateriaal voor randactiviteiten), werkuren (assemblage + workshops + 
interventies), ondersteuning voor de buurten, trofeeën en een musseneindfeest.  
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Dat budget was op elk vlak te krap. Ik pleit voor 

◊ meer budget voor de mussen: hoogwaardiger materiaal = duurzamer 

◊ meer budget voor Thomas: hij is de ontwerper van de mus en de enige 
persoon die bij echte problemen oplossingen kan bieden. Wanneer iemand 
gevraagd wordt een maand lang stand-by te zijn en dus minder andere 
opdrachten aan te nemen, heeft dat een kostprijs. 
Thomas kreeg € 5.069,9 uitbetaald voor zowel het materiaal als de 
workshops en interventies. Het feit dat het budget zo krap was, maakte ook 
dat kwalitatief compromissen werden gemaakt en Thomas te weinig 
beschikbaar was tijdens de wedstrijd. Om de mus stabieler te maken en 
tijdsefficiënt te werken, wil hij in de toekomst samenwerken met een 
professionele firma om de elektronische componenten te vervaardigen. Het 
assembleren van de buitenkant en de ledjes kan dan nog wel in een 
workshop gebeuren. In het meest ideale scenario wordt het budget 
verdubbeld naar € 10.000. 

◊ meer budget voor de wijken: € 200 is heel weinig geld om vier weken lang 
animo mee te brengen in de buurt. Een budget tussen de € 100 en € 500 
per wijk is veel realistischer. De coaches moeten een aantal criteria 
opstellen en de musseniers een subsidie-aanvraag laten doen. Op basis van 
concrete voorstellen kan geld worden toegekend. Een deel kunnen ze 
vooraf krijgen, de rest na het inbrengen van de bewijsstukken. In plaat van 
de uitgegeven € 800 spreken we dan over een budget van  maximaal € 
2.000. 

◊ budget voor communicatie: indien de partners in cultuur de goede vibes zo 
breed mogelijk willen verspreiden, is een communicatiebudget geen 
overbodige luxe. Dit geld kan bijvoorbeeld ingezet worden om de website te 
verbeteren, een aantal filmpjes te laten maken en eventueel 
promomateriaal (totebag, badges, …) aan te kopen. Aan promotie en 
communicatie werd € 350 uitgegeven (website + mussentaart). Met een 
budget van € 1.500 wordt er veel meer mogelijk. 

◊ budget voor omkadering: ook daar dienden we continue te beknibbelen. 
Indien dat budget ook met € 650 verhoogd kan worden 

kom ik op een totale meerkost van € 8.000. Dat is een serieuze verhoging, maar 
een veel realistischere begroting. Voor een bedrag van € 10.000 kan er van 
Thomas kwalitatief en duurzaam maatwerk verwacht worden. 
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ORGANISATORISCH 

Het is belangrijk dat de coaches binnen hun werk voldoende tijd krijgen om het 
project goed te kunnen uitwerken en uitvoeren, dat de ruggensteun van de 
wijken binnen de eigen organisatie ook voldoende ondersteund wordt. Dit kan 
door de coach te ontlasten bij andere projecten of door bepaalde deeltaken van 
de coach over te nemen op momenten dat het te druk wordt. 

Indien de partners in cultuur personeel toestaan om de rol van mussendokter 
op te nemen, moeten deze mensen ook echt vrij gemaakt kunnen worden 
wanneer er zich problemen voordoen. 

 

2  Tijdlijn 

In de ideale situatie zou een vervolgtraject voor ‘Quand les zoziaux’ er als volgt 
uitzien:  

 

  



 96 

De opstart voor ‘Quand les zoziaux revisited’ begint nog in najaar 2016 door 
zowel met de sleutelfiguren binnen de buurt, als met Thomas en de 
beroepskrachten te overleggen (1-3). Hoe moet deze korte comeback van de 
mussen er gaan uitzien? Wat kunnen de wijken daar zelf uit halen? Wat is de 
winst voor de partners in cultuur?  

Het is belangrijk dat het 100% op maat van de wijken is, maar open voor 
iedereen.  Het moet een korte, maar krachtige interventie worden, waarbij 
zoveel mogelijk Schaarbekenaren bereikt en op de hoogte worden gebracht van 
een hernieuwde versie in 2018.  

De concrete plannen moet klaar zijn en afgetoetst worden in januari 2017 (4-5), 
zodat het college goedkeuring kan geven in februari 2017 (6). Vanaf dan kan de 
concrete uitwerking en de promo campagne op gang getrokken worden (7). 

Na de lightversie, volgt er een evaluatie met de buurten, met Thomas en met de 
beroepskrachten en wordt de nieuwe ‘Quand les zoziaux’  op gang getrokken (8). 

Op basis van de opgedane ervaring weten de coaches nu beter waar ze allemaal 
moeten op letten bij het vormgeven van de netwerken. Er is een periode van 5 
maanden voorzien om daarin actief contacten te leggen, info sessies te 
organiseren, op zoek te gaan naar geïnteresseerde individuen en bestaande 
organisaties op te zoeken. In die periode wordt een projectteam bij elkaar 
geroepen (9), waaruit nieuwe contacten naar voren komen die dienen te worden 
aangesproken (10). In december 2017 moet de selectie van de nieuwe 
netwerken klaar zijn – rekening houdende met de drie parameters: engagement, 
locatie en omgeving. 

In de maanden die volgen (11) wordt er intensief samengewerkt met de 
mininetwerken. Ze krijgen de ‘kit de survie’ aangereikt, er wordt samen met hen 
gebrainstormd en ze kunnen workshops volgen. In de maand februari moet hun 
activiteitenplan rond zijn zodat het kan afgetoetst worden op haalbaarheid en 
de vereiste toelatingen kunnen aangevraagd worden. In deze periode worden de 
leden van het projectteam actief mee betrokken.  

De wedstrijd zelf zou een licht andere invulling kunnen krijgen om de 
overbelasting tegen te gaan28.  

                                                        

 
28 Mogelijke ideeën: invoeren van een weegfactor, vb: fluitsignalen tussen 8 en 16u tellen voor de helft 
waardoor de impact van de scholen verkleint; aanpassing van de puntentelling door telkens een 
dagwinnaar uit te roepen en forfaitpunten uit te delen – bijv: 5 voor de winnaar, 3, 2 en 1 voor de 
anderen; invoeren van korte duels, twee wijken tegen elkaar 
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Voorafgaand aan de wedstrijd komt er een uitgebreide testfase van minstens 3 
weken. 

Na de wedstrijd blijven de mussen nog een tijdje hangen. De intensiteit van de 
activiteiten rond de mus zal dan dalen gezien de wedstrijdmodus wordt 
vervangen door een tamagotchi modus: door naar de buurtmus te blijven 
fluiten, houden ze haar gezond en tegelijkertijd hopelijk ook de nieuw ontstane 
dynamiek in de wijk. 

Na de wedstrijd volgt opnieuw een uitgebreide evaluatie met de mininetwerken, 
Thomas en de beroepskrachten (12). 
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3  Schaarbeek, een warme 
gemeente 

EEN EXTRA DIMENSIE, WEDERZIJDS VERTROUWEN 

Aan de wedstrijd ‘Quand les zoziaux’ zou een extra inhoudelijke smart city 
dimensie toegevoegd kunnen worden door de wisselwerking tussen top-down en 
bottom-up een extra functie te geven. Wat de musseniers in hun wijken 
organiseren is, zoals eerder benoemd, afgestemd op hun goesting maar evenzeer 
op een bepaalde nood in hun buurt.  

Een project als ‘Quand les zoziaux’ biedt de mogelijkheid om een directere link 
te leggen tussen de burgers en de overheid via de shepherds en de coaches, die 
kunnen optreden als intermediair. Beiden hebben voelsprieten op hun eigen 
terrein: de shepherds weten zeer goed wat leeft in de wijk waar ze wonen en de 
coaches hebben directe linken met de legislatuur. Via deze figuren kan de 
gemeente de vinger aan de pols houden, maar evenzeer de banden met de 
burgers versterken waardoor een wederzijds vertrouwen kan groeien. 

 Een mooi voorbeeld uit de editie van 2016 was de kakelbank van mus José. Zij 
vroegen toestemming om gedurende de wedstrijd een bankje te installeren 
dichtbij hun mus. Samen met 
een ouder, die ook werkzaam 
is als architect op de 
gemeente, werd een leuke 
bank ontworpen die tijdens 
de wedstrijd voor de school 
werd geïnstalleerd. De bank 
werd enorm vaak gebruikt, 
door de kinderen, ouders en 
ook door bewoners uit de 
buurt. Vooral oudere 
bewoners kwamen er overdag 
eventjes op uitrusten omdat 
de helling in de straat niet 
evident is voor hun niet meer 
zo jonge benen. De bank 
bood met andere woorden een antwoord op een reële nood in de wijk en de wens 
werd uitgesproken om de bank te laten staan. Omdat de aangevraagde toelating 
slechts voor de periode van de wedstrijd gold, werd de bank helaas weggehaald. 
Had dat anders gekund? 
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Kan de input die de shepherds via de coaches aan de overheid leveren, opgevat 
worden als valabele input voor de gemeente? Kunnen de buurtbewoners tijdens 
het project kleine problemen en noden signaleren waar via een relatief korte 
weg kan gekeken worden of op die noden een antwoord kan geboden worden? 
Indien het antwoord daarop ja kan zijn, ligt hier een grote kans om het 
wederzijds vertrouwen te laten groeien en het engagement van de burgers in 
hun eigen buurt te versterken. Tijdens ‘Quand les zoziaux’ werden de kleine 
inspanningen die de gemeentelijke diensten voor de mussen deden enorm 
geapprecieerd: het hout dat geleverd werd voor het gigantische nest van Tjilp de 
Hamoir, het personeel van de groendienst dat de vogelnestjes bij mus José zelf 
kwamen bevestigen zodat de boom voor de school niet beschadigd werd of de 
politie die de zwerm van mus Germaine met twee motors kwamen begeleiden. 
Deze kleine inspanningen hebben een enorm positieve indruk in de wijken 
achtergelaten. 

Bovendien hebben onze vier netwerken getoond dat ze heel creatief en 
gedreven zijn. Een vraag aan het bestuur betekent daarom niet automatisch dat 
de gemeente ook alles moet komen ‘oplossen’. Er kan gezocht worden naar een 
gedeelde verantwoordelijkheid of in bepaalde gevallen overgegaan worden tot 
co-creatie. Wanneer iets voor de buurt gedaan wordt, steken de geëngageerde 
bewoners graag mee de handen uit de mouwen. 

Uiteraard kan de gemeente geen antwoord bieden op alle mogelijke vragen, 
maar dat wordt denk ik ook niet verwacht. Elke kleine inspanning, wordt 
geapprecieerd en het gevoel dat je input van tel is, dat er over nagedacht wordt, 
is vaak al voldoende. 

#WARMSTEBUURT #THEPLACETOBE 

De dubbele wedstrijd – de strijd om de meeste fluitjes en het belonen van het 
fijnste buurtinitiatief – was een grote troef van ‘Quand les zoziaux’. Het spel 
winnen was leuk, maar nog belangrijker was het na te denken over de vier 
uitdagingen en daar een antwoord op te bieden. De winnende buurten hebben 
een oorkonde gekregen en werden op Facebook, op de website en een keertje in 
het gemeentelijk blad Schaarbeek Info in de bloemetjes gezet.  

Indien Schaarbeek zich wil profileren als #theplacetobe, ligt hier nog een 
communicatiekans wijd open. Schaarbeek is een aangename gemeente om in te 
wonen, er wordt heel wat georganiseerd, maar ook de bewoners zelf werken aan 
een warme samenleving. De coaches hebben zelf niet getweet wegens te veel 
ander werk. Het lijkt me zinvol om met de communicatiedienst samen te zitten 
en te kijken of we via de gemeente het project ook meer aandacht kunnen 



 100 

geven. Een hashtag die door ‘Achille Colignon’, maar ook door de coaches en de 
buurten gebruikt wordt bijvoorbeeld? 

‘Quand les zoziaux’ genereerde wel wat persaandacht. Het project blijft bij 
uitstek een lokaal gegeven, gericht op de burgers, maar het versterkt 
tegelijkertijd het imago van de gemeente. Daar mag best mee uitgepakt worden. 
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Bijlagen 
 

1. Kit de Survie 

2. Vragenlijst buurtcafé 
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