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1. Praktijkverhaal	
	
De	Schakel	in	Puurs	is	een	welzijnschakel	en	een	vereniging	waar	armen	het	woord	nemen.	Samen	met	
vrijwilligers	 wordt	 er	 gewerkt	 tegen	 armoede	 en	 sociale	 uitsluiting.	 Vanuit	 hun	 thuisbasis	 in	 de	
Stationstraat	bouwen	ze	een	brede	werking	uit.	Hun	kringloopwinkeltje	zorgt	voor	een	lage	drempel.	
Mensen	met	 een	 kleine	 portemonnee	 stappen	 er	 gemakkelijk	 binnen	 en	maken	 zo	 kennis	met	 de	
vrijwilligers	en	de	organisatie.	Achter	de	winkel	ligt	een	ontmoetingsruimte:	het	‘Kloppend	Hart’.	Daar	
vinden	 de	 leden	 elkaar	 terug	 en	worden	 de	 plannen	 gemaakt.	 Er	 is	 een	 hobbyclub	 en	 er	 worden	
uitstappen	en	vakanties	georganiseerd.	Er	wordt	vorming	opzet	voor	mensen	in	armoede.	Maar	ook	
voor	andere	organisaties.	Dan	zijn	het	de	leden	van	De	Schakel	die	het	woord	voeren.		
	
Geen	gewone	vereniging	
De	Schakel	zorgt	voor	ontmoeting.	Vanuit	die	ontmoeting	wordt	ook	aan	dienstverlening	gedaan.	Er	
wordt	 ingegaan	 op	 individuele	 vragen,	 ondersteund	 en	 doorverwezen	 naar	 ander	 dienst-	 en	
hulpverlening.	Maar	De	 Schakel	 is	 geen	 gewone	 vereniging.	 Als	 vereniging	waar	 armen	het	woord	
nemen	 toetsen	 ze	alles	wat	 ze	doen	af	 aan	6	 criteria.	Hun	doel	 is	om	mensen	 in	armoede	uit	hun	
maatschappelijk	 isolement	 te	 halen	 en	 hun	 slagkracht	 te	 vergroten.	 Samen	 willen	 ze	 de	 dingen	
structureel	veranderen.	Juist	daarom	zetten	ze	sterk	in	op	samenwerking	met	andere	organisaties	en	
instanties	die	zich	tot	kansarmen	richten.	
	
Vanuit	die	 insteek	 is	er	de	 themawerking.	Een	hechte	kern	van	10	vrijwilligers	komt	 tweewekelijks	
samen.	Rond	bepaalde	thema’s	wisselen	ze	ervaringen	uit	en	bedenken	ze	voorstellen	om	dingen	te	
verbeteren.	 Met	 die	 voorstellen	 gaan	 ze	 in	 dialoog	 met	 overheden,	 diensten	 en	 instanties.	
Hoofdthema’s	zijn	mobiliteit,	cultuur	en	vrijetijdsparticipatie,	de	bibliotheek	en	lokale	dienstverlening.	
Sinds	oktober	2007	is	er	een	vaste	medewerker	in	dienst	die	de	inhoudelijke	werking	een	krachtige	
uitstraling	kan	geven.	Deze	medewerker	ondersteunt	ook	de	themawerking.		
	
	
Cultuur	en	vrijetijdsparticipatie	
	
In	2007	werd	het	thema	‘Cultuur	en	vrijetijdsparticipatie’	een	eerste	keer	opgenomen.	Aanleiding	was	
de	vraag	van	de	cultuurbeleidscoördinator.	Hij	moest	een	nieuw	cultuurbeleidsplan	opstellen	en	wilde	
de	 stem	 van	mensen	 in	 armoede	daarin	meenemen.	De	 Schakel	 is	 toen	 een	 traject	 gestart	 via	 de	



dialoogmethode.	Er	werd	veel	tijd	genomen	om	verhalen	en	ervaringen	van	mensen	in	armoede	met	
elkaar	te	delen.	Uit	al	die	verhalen	formuleerden	ze	veranderingsvoorstellen	die	ze	toe	ook	meegaven	
aan	de	beleidsverantwoordelijken.	Na	het	traject	kwamen	ze	naar	buiten	met	het	beleidsdossier	‘Ons	
CULTuurtje’.		
(Link:	http://netwerktegenarmoedebe.webhosting.be/documents/Cultuur_dossier_WZSPuurs_Ons-
Cultuurtje.pdf)	
	

“In	2009	werden	we	door	Demos	uitgenodigd	voor	een	studiedag	over	vrijetijdsparticipatie.	
Daar	kwamen	we	tot	de	vaststelling	dat	er	in	onze	regio	niet	op	een	structurele	manier	gewerkt	
werkt	 aan	 vrijetijdsparticipatie	 van	 mensen	 met	 een	 kleine	 portemonnee.	 Enkele	 mensen	
hebben	 toen	 een	 informeel	 overleg	 opgezet.	 Dat	 is	 ondertussen	 doorgegroeid	 tot	 een	
driemaandelijks	 overleg.	Daar	 zit	 het	OCMW	 in,	 de	 cultuurdienst	 en	 de	 cc’s…	De	 schakel	 is	
daarin	trekker.	We	proberen	het	thema	armoede	op	de	agenda	te	zetten	bij	die	instanties	en	
werken	samen	concrete	acties	uit.	Dat	soort	overleggen	is	zeer	wankel.	Het	is	niet	structureel	
verankerd.	Als	ergens	personeel	wisselt	of	een	organisaties	stelt	andere	prioriteiten,	dan	moet	
je	opnieuw	beginnen.	Het	is	ook	belangrijk	na	te	denken	hoe	je	dit	thema	op	de	agenda	zet.	Het	
mag	geen	klaagzang	worden.	Daar	vang	je	geen	publiek	mee.	Je	moet	de	kracht	en	het	schone	
van	de	mensen	op	het	voorplan	zetten.	Het	duurt	wel	even	om	iedereen	daarvan	te	overtuigen.”	

		
2012-13	 was	 een	 eerste	 hoogtepunt	 voor	 de	 themagroep.	De	 Schakel	 vzw,	 CC	 de	 Kollebloem,	 de	
Puurse	bib	en	het	OCMW	bundelen	hun	krachten	en	zetten	een	uniek	project	op.	‘Armoede’	vormt	de	
rode	 draad	 doorheen	 het	 cultuurprogramma	 ‘OM-ARMEN’.	 Voorstellingen,	 films,	 een	 sobere	
maaltijd,	 een	 activiteit	 voor	 studenten,	 een	 literair	 ontbijt	 en	een	 fototentoonstelling	plaatsen	het	
thema	in	de	kijker.	En	mensen	in	armoede	gaan	zelf	creatief	aan	de	slag.		
(link:	http://www.welzijnsschakels.be/sites/default/files/OMARMEN_infobrochure-
def%20%282%29.pdf	

	
“Ons	 plan	 dienden	 we	 samen	 met	 het	 CC	 in	 als	 participatieproject	 kansengroepen	
(tweejaarlijke	projectoproep	binnen	het	Participatiedecreet).	Dat	project	won	ook	de	prijs	‘de	
laagste	drempel’	van	het	netwerk	tegen	armoede.	Het	meest	participatieve	in	dat	traject	was	
een	 creatief	 ‘dagboek’-project.	 We	 zouden	 met	 enkele	 van	 de	 mensen	 die	 naar	 de	
voorstellingen	gingen	kijken,	elke	maandag	samenkomen	om	onze	ervaringen	op	te	schrijven.	
Iemand	van	basiseducatie	heeft	dat	traject	begeleid.	Het	was	goed	om	dat	te	doen,	maar	niet	
gemakkelijk.	We	 zochten	manieren	om	onze	ervaring	op	papier	 te	 zetten.	 Bijvoorbeeld	 via	
elfjes,	gedichtjes	in	11	regels.	Dat	is	goed	gelukt.	We	zijn	daar	ongelooflijk	fier	op.	Da’s	goed	
voor	de	vereniging.	Het	toont	dat	we	sterk	kunnen	uitpakken.”		

	
“Ondertussen	komen	de	culturele	centra	bij	ons	hun	programma	voorstellen	en	de	mensen	
kunnen	aangeven	welke	voorstelling	ze	in	groep	willen	bezoeken.	Ze	spreken	korting	af	met	
het	CC	en	we	kunnen	tijdig	reserveren.	We	praten	over	het	programma	en	doen	suggesties,	
die	ze	zeker	meenemen.”		

	
	
Een	toegankelijke	bibliotheek		
	
Vanuit	het	 thema	 ‘Cultuur	en	 vrijetijdsparticipatie’	was	het	de	 volgende	 logische	 volgende	 stap	de	
dialoog	met	de	bibliotheek.	Althans,	dat	dacht	Chris,	de	vaste	medewerker.	Maar	de	leden	vonden	dat	
niet.	“De	Bib	was	iets	voor	belezen	en	slimme	mensen.	Wij	zagen	dat	niet	zitten.”		
	
Chris	 is	 dan	 gaan	 spraten	 met	 de	 medewerkers	 van	 de	 bibliotheken	 van	 Puurs,	 Bornem	 en	 Sint-
Amands.	“Zij	stonden	onmiddellijk	open	voor	samenwerking.	Want	ze	zagen	ook	dat	gemis.	Ze	hadden	
al	veel	geprobeerd,	zonder	veel	succes.”	Met	die	boodscahp	trok	Chris	terug	naar	de	thema-groep.	Ze	



kwam	 te	 weten	 dat	 haar	 leden	 weinig	 of	 eerder	 negatieve	 ervaringen	 hadden	 met	 lezen	 en	 de	
bibliotheek.	Ze	voelden	zich	er	in	de	nek	gekeken	en	waren	bang	voor	‘boetes’.	Ze	hadden	ook	een	
klassiek,	wat	verouderd	beeld	van	wat	een	bibliotheek	is.	’t	Was	al	lang	geleden	dat	ze	waren	geweest.		
	

“Chris	heeft	ons	toch	kunnen	overtuigen	en	we	gingen	aan	de	slag.	We	zijn	gaan	uitzoeken	wat	
er	achter	die	desinteresse	lag.	Voor	sommige	was	de	uitleentermijn	te	kort.	Bij	andere	was	het	
omwille	van	dyslectisch.	Andere	hadden	problemen	met	hun	ogen	en	wisten	niet	dat	er	boeken	
waren	grote	letters.	Enz.	Dan	zijn	we	de	drie	bibliotheken	in	groep	gaan	bezoeken.	We	vroegen	
de	bib	geen	 klassieke	 rondleiding.	We	wilden	eerst	 eens	 langs	 komen	om	 te	 voelen	dat	we	
welkom	waren.	Niets	moest,	we	konden	overal	rondkijken	en	vragen	stellen.”	

	
	Ons	motte	was	‘wARM	welkom	in	de	bib’.	Dat	was	voor	veel	mensen	een	laagdrempelig	en	eerste	
kennismaking	met	de	bib.	Onder	het	motto	‘wArm	welkom	in	de	bib’	nodigden	de	drie	bibliotheken	
mensen	 in	 armoede	 uit.	 In	 Sint-Amands	 vertelden	 de	 bibliotheekmedewerkers	 over	 hun	 favoriete	
boek,	tijdschrift	of	dvd.	In	Bornem	werkten	bezoekers	en	medewerkers	samen	aan	een	etalage	aan	de	
hand	van	de	geformuleerde	 interesses.	 In	Puurs	werd	een	 ludieke	quiz	 georganiseerd,	was	er	 veel	
informatie	voorhanden	over	alles	wat	de	bib	te	bieden	heeft,	en	werd	er	uitleg	gegeven	over	het	auto	
-	matisch	scansysteem.	Kinderen	en	jongeren	konden	zich	amuseren	met	spelletjes	op	de	Wii.	Dankzij	
de	lange	voorbereiding	in	de	thema	-	groep	durfden	de	bezoekers	vertellen	waar	ze	het	moeilijk	mee	
hadden	en	konden	ze	veel	vragen	stellen.	(link	audio)		
(Link:	https://soundcloud.com/user-7536278-878913592/thuis-in-de-bib-welzijnsschakel-puurs)	
	
	

“We	konden	vaststellen	dat	daar	fijne	mensen	werkten,	waarmee	we	wel	overweg	konden.”	
	
De	meeste	bezoekers	waren	echter	nog	niet	overtuigd	dat	de	bib	hen	echt	iets	te	bieden	had.	
Misschien	waren	ze	gewoon	nog	niet	klaar	om	zelfstandig	de	stap	naar	de	bib	te	zetten.	Daarom	
richtte	De	Schakel	in	2012	een	bibclub	op.	
	
	

	“Om	de	twee	weken	gaan	we	naar	de	bib.	Eigenlijk	is	dat	een	veredelde	koffieklets.	In	puurs	is	
er	 gratis	 koffie,	 vandaar.	 Zo	 hebben	we	 een	 groep	 van	 soms	 4	 soms	 10	 deelnemers.	 Soms	
spreken	 we	 af	 in	 de	 Schakel	 en	 gaan	 we	 samen	 naar	 de	 bib.	 Sommige	 mensen	 gaan	 al	
rechtstreeks	naar	de	bib.”		
“Ik	deed	vroeger	vrijwilligerswerk	 in	de	bib,	dus	 ik	ken	mijn	weg	en	kan	mensen	gemakklijk	
helpen..	De	bib-medewerkers	hebben	het	bibclubje	eens	een	echte	rondleiding	gegeven,	maar	
nu	doe	ik	dat	zelf	als	er	nieuwe	mensen	komen.	Ik	doe	dat	ook	graag.	Het	is	fijn	dat	iemand	je	
nog	heeft	en	dat	je	kan	helpen.Ik	ken	de	medewerkers	van	de	bib	ook.	Als	er	iets	is	kan	ik	het	
altijd	vragen.	Ondertussen	doen	de	andere	mensen	dat	ook.”		
“Er	is	ook	een	ontleenkaart	op	naam	van	De	Schakel,	om	eerst	te	proberen	maar	ook	omdat	
sommige	mensen	geen	papieren	hebben	en	geen	lidkaart	kunnen	krijgen.”		

	
	
Kritische	succesfactoren	

1) Samenwerking/wisselwerking	tussen	bibliotheek	en	armoedepartner.		
a. Zie	het	vooral	niet	te	groots	(aantallen,	impact…).	Doe	het	ook	alleen	vanuit	een	

gezamenlijk	engagement,	omdat	je	iets	wil	mogelijk	maken,	niet	omdat	het	is	
opgelegd.		

b. De	vertrouwensband	met	het	bibliotheekpersoneel	is	zeer	belangrijk.	Je	moet	tijd	
nemen	om	de	bestaande	percepties	te	doorprikken	en	elkaar	te	leren	kennen.		

c. Je	moet	het	volledige	team	van	de	bib	meehebben	in	het	verhaal.		
d. Sfeer	van	respect,	vertrouwen	en	persoonlijke	aanpak	



e. Belang	van	een	vrijwilligers,	als	trekker	en	brugfiguur.		
f. Blijvende	inspanning	doen	rond	toeleiding		

2) Deelnemers	moedigen	elkaar	aan	om	mee	te	gaan,	niet	alleen	de	vrijwilliger	
3) Combineer	altijd	het	aangename	(gezelligheid,	babbelen,	koffie	drinken,	niet	allen	thuis	

zitten)	met	het	nuttige	(vertellen	over	boeken	of	de	krant,	leren	scannen,	wegwijs	geraken	in	
de	bib)…		

4) Groepsaspect	is	belangrijk	(bvb	samen	vertrekken	vanuit	De	Schakel)		
5) Mobiliteit	is	vaak	nog	een	probleem	(we	werken	vooral	in	Puurs	omdat	dat	dicht	bij	De	

Schakel	is)		
	
2014	–	Publicatie	‘Huis	in	de	bib.	Bibliotheken	en	mensen	in	armoede’.		
link:	http://www.netwerktegenarmoede.be/documents/LOCUS-Thuis-in-de-bib-brochure-def.pdf		
	

“De	publicatie	is	niet	opgevat	als	gewoon	einddossier	van	een	themawerking.	We	wilden	onze	
ervaringen	delen	met	meerdere	verenigingen	en	bibliotheken.	Met	het	Netwerk	tegen	
Armoede	zijn	we	toen	naar	Locus	(nu	cultuurconnect)	getrokken	en	samen	met	hen	hebben	
we	deze	publicatie	gemaakt.”	
	
“Daarna	zijn	we	in	gesprek	gegaan	over	een	sociaal	tarief	voor	de	bibliotheek	(50%	korting	op	
lidmaatschap)	Die	financiële	drempels	is	de	eerste	die	moet	worden	weggewerkt.	Het	is	niet	
direct	de	grootste	drempel	om	terug	in	contact	te	komen	met	de	bib.	Maar	het	is	wel	
belangrijk,	een	soort	erkenning	voor	al	de	inspanning	de	wij	als	vereniging	doen.”		

	
	
En	verder?		

- “We	willen	meer	inhoud	geven	aan	ons	bibclubje		en	aan	de	ontmoeting	in	de	bib.	Zoals	
bijvoorbeeld	iets	doen	rond	budget-vriendelijk	koken,	rond	gemakkelijk	lezen-boeken,	leren	
scannen	enz…	We	zijn	al	eens	met	de	mensen	van	de	hobbyclub	naar	de	bib	geweest	om	
knutsel-boeken	te	gaan	zoeken.”		

- “We	gaan	nadenken	over	activiteiten	van	kinderen	en	jongeren	in	de	bib	zoals	gamen	of	
knutselen.”	

- “We	organiseren	samen	met	de	bib	al	een	aantal	dingen	samen,	zoals	de	
zondagochtendbabbel	met	auteurs	of	we	geven	voordrachten	op	Gedichtendag.”		

- “We	zijn	een	echte	leesclubje	begonnen,	waar	we	samen	eenzelfde	boek	lezen	en	samen	
bespreken	met	Roger	Vanhoeck,	een	auteur	uit	Puurs.	Ook	wie	het	boek	niet	heeft	gelezen,	of	
niet	helemaal,	die	mogen	komen.”		

	


