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inleidend
Sinds 2003 is het KB “houdende maatregelen ter bevordering van de maatschappelijke 
participatie en de culturele en sportieve ontplooiing van de gebruikers van de dienst-
verlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn” van kracht. Sindsdien 
beschikken OCMW’s over middelen om culturele, sociale en sportieve initiatieven te 
financieren en op te zetten voor hun cliënten. Voordien werd er binnen de OCMW-
werking weinig structurele aandacht besteed aan de sociale, culturele, sportieve of 
vrijetijdsparticipatie van kansarme groepen. Cliënten dachten dat ze dit niet moch-
ten vragen en als de vraag al kwam, werd ze dikwijls niet gestimuleerd. 

Demos voerde kort na de lancering van de maatregel een eerste evaluatieonderzoek 
uit in opdracht van de POD Maatschappelijke Integratie. Vorig jaar volgde er een 
tweede onderzoek. Via een analyse van de verantwoordingsverslagen die OCMW's 
moeten indienen en diepte-interviews met betrokken OCMW-medewerkers pro-
beerden we te achterhalen op welke manier de middelen besteed worden en wie de 
voornaamste (niet) gebruikers zijn. Het is op basis van de resultaten van deze beide 
onderzoeken dat dit artikel tot stand kwam. Een belangrijke vaststelling is alvast dat, 
na enkele jaren werken met deze middelen, het wegwerken van de financiële drem-
pel niet altijd voldoende is. Er zijn nog heel wat andere drempels en relevante rand-
voorwaarden die de participatie van kwetsbare groepen beïnvloeden. 
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korte situering vAn de mAAtregel
Het Koninklijk Besluit is er gekomen kort na de nieuwe wet op de maatschappelijke 
integratie waarbij het bestaansminimum werd omgevormd tot 'leefloon'. De nieuwe 
wet wil niet enkel een minimuminkomen garanderen, maar geeft de OCMW 's een 
actievere opdracht om aanvragers van een leefloon te integreren en deelname aan 
het maatschappelijk leven te garanderen.(1) Hierbij ligt niet alleen de focus op tewerk-
stelling en opleiding in functie van latere inschakeling in het arbeidscircuit. 'Maat-
schappelijke integratie' heeft een veel bredere invulling. Onderzoek wijst uit dat de 
kansen op een succesvolle hulpverlening toenemen wanneer het OCMW het active-
ringsbegrip in ruime zin interpreteert. Langdurige werkloosheid gecombineerd met 
een laag inkomen, leidt op termijn niet alleen tot economische uitsluiting, maar ook 
en vooral tot sociale en culturele uitsluiting.(2) 

Concreet betekent dit dat OCMW's tickets voor sportwedstrijden en culturele voor-
stellingen of activiteiten kunnen financieren. De inschrijving voor een sportclub of 
creatieve en ICT cursussen en de daarvoor noodzakelijke benodigdheden behoren 
eveneens tot de financieringsmogelijkheden. Daarnaast kan het OCMW ook initia-
tieven die speciaal voor de doelgroep worden ingericht, zoals daguitstappen of cre-
atieve workshops, financieren. Daarvoor kan het OCMW partnerschappen aangaan 
met relevante actoren in de gemeente of met andere OCMW ’s.(3)  

een brede wAAier AAn Activiteiten en initiAtieven
Kort na de lancering van het KB voerde Kunst en Democratie/Culture et Démocratie 
een eerste evaluatieonderzoek(4) uit. De resultaten leren ons dat de subsidie opmer-
kelijk vaak werd aangewend voor inschrijvingen in sportverenigingen, sportkampen 
en eenmalige sportieve activiteiten. Wat vooral opvalt, is dat er op sportief vlak nage-
noeg geen groepsinitiatieven voor en door de doelgroep worden ontplooid of onder-
steund door het OCMW. Dit ligt wel anders voor de culturele participatie: hier zien 
we veel meer projecten op maat van de doelgroep.(5) Samen met de cultuurbeleidsco-
ordinator, de cultuurdienst of andere culturele instellingen in de gemeente worden 
sociaal-artistieke projecten gerealiseerd, buurtfeesten georganiseerd, creatieve cur-
sussen opgezet, leesbevorderingsprojecten ontwikkeld, enzovoort.(6)

Anno 2007(7) merken we weinig verschuivingen in de werkwijze van de OCMW's. 
Lidgelden voor sportclubs en activiteiten verbonden aan de school zoals bos-, zee-
, sportklassen, schoolreizen, ... zijn de koplopers bij de meest terugbetaalde activi-
teiten. Daarnaast worden ook heel wat toegangtickets voor pret- en dierenparken, 
filmtickets, sportlessen, voorstellingen, fitness, sportkaarten -en/of abonnementen, 
muziekconcerten, diverse uitstappen, abonnementen voor tijdschriften en kranten, 
enzovoort terugbetaald. 
Activiteiten gericht op ICT blijven zeer marginaal. De OCMW 's geven aan dat de 

initiatieven om de digitale kloof te dichten (onder andere internet-voor-iedereen 
projecten en recyclagecomputers) onvoldoende zijn. Veel voorkomende argumenten 
zijn de geringe interesse van de cliënten, de minimale steun voor de aankoop van een 
computer en de bijkomende kosten zoals de internetaansluiting en de maandelijkse 
internetfactuur. Deze initiatieven worden dus ook weinig gepromoot bij de cliënten. 

Opvallend is de grote aanwezigheid van activiteiten waaraan men individueel parti-
cipeert, georganiseerde groepsactiviteiten zijn een minderheid. Dikwijls is de keuze 
voor een individuele of een groepsgerichte aanpak een bewuste keuze ingegeven 
door zowel inhoudelijke als pragmatische argumenten. De individuele aanpak ka-
dert vaak binnen de globale visie van een OCMW om bijvoorbeeld de zelfstandig-
heid en zelfredzaamheid van cliënten aan te moedigen. Dat deze aanpak de minste 
werklast voor het OCMW betekent, is soms een even doorslaggevend argument. De 
groepsactiviteiten worden dikwijls beargumenteerd vanuit de wijkgerichte oriënte-
ring van het OCMW, omwille van het drempelverlagend karakter en omwille van de 
positieve reacties door de deelnemers. 

grAtis is geen wondermiddel
De meest kwetsbare groepen zijn echter weinig of niet motiveerbaar richting sociale, 
culturele en sportieve activiteiten door enkel de financiële hindernis weg te nemen. 
Onbekendheid met het aanbod, de (on)bereikbaarheid van het aanbod of de mo-
biliteitsproblemen van de cliënten, ontoegankelijke informatie, sociaal isolement, 
minderwaardigheidsgevoelens, enzovoort, beletten eveneens de deelname aan tal 
van activiteiten. Daarom hechten veel OCMW's belang aan de toeleiding naar deze 
activiteiten. Vanuit de evaluatieonderzoeken komen twee belangrijke aspecten van 
toeleiding naar voor, namelijk de communicatie naar en met de doelgroep en het 
samenwerken met diverse lokale partners. 

Vele OCMW 's onderstrepen het belang van persoonlijke communicatie. Het gesprek 
met de maatschappelijk werker is daarbij van cruciaal belang om de cliënten te in-
formeren én te stimuleren om te participeren aan sociale, culturele en sportieve acti-
viteiten. Dit impliceert dat de (positieve) houding en de inspanningen van de maat-
schappelijk werker een grote impact hebben op het gesprek.
‘Als ik papieren zie, dan lees ik die niet. Het wantrouwen tegenover al wat geschreven 
is, zal niet gauw wegebben in een maatschappij die het beeld en de snelle beknopte, 
instant informatie voorop stelt. Bemiddeling door sociale assistenten en sociale wer-
kers, verantwoordelijken en coördinatoren is dus van het grootste belang.'(8)

De ‘mond-aan-mond reclame’ is nog steeds het beste communicatiemiddel. Heel 
wat OCMW ’s geven aan dat de gekendheid van de maatregel steeds toeneemt. Cliën-
ten die al gebruik maken van de maatregel komen telkens terug en vertellen dit door 
aan familie, vrienden, buren. 

de januskop van armoede en cultuur. het ocmw aan zet



[momenten_ 32 [momenten_ 33 

Het samenwerken met diverse externe partners is een ander aspect dat kan bijdragen 
aan de vrijetijdsparticipatie van kansengroepen. In de praktijk kan deze samenwer-
king verschillende vormen aannemen. Bij sommigen bevindt de samenwerking zich 
nog in een prille beginfase met een eerste aftastend gesprek, anderen hadden een 
eenmalig overleg met lokale organisaties rond zeer concrete activiteiten, nog anderen 
zetten samen initiatieven op. De samenwerking gebeurt echter zelden aan de hand 
van een formele samenwerkingsovereenkomst. Opmerkelijk is dat bijna alle OCMW 
’s die samenwerken met anderen dit positief evalueren. Een verhaal dat Demos al-
leen maar kan aanmoedigen want vanuit een brede welzijnsbenadering en de nood-
zaak aan een meer integraal beleid is een ruim lokaal netwerk een grote meerwaarde. 
Daarbij is een kritische opmerking nooit ver weg. De OCMW 's wijzen er meermaals 

op dat zij, al dan niet in een samenwerkingsverband, niet alleen kunnen instaan voor 
de participatie van hun cliënten, maar dat ook de aanbieders van sport en cultuur 
hun verantwoordelijkheid moeten opnemen opdat iedereen de kans zou krijgen om 
deel te nemen. De beleidplannen voor sport, cultuur, jeugd en het sociaal beleid bie-
den enkele handvatten. Daarnaast biedt het recente Participatiedecreet voor cultuur, 
jeugdwerk en sport nog een extra stimulans voor deze lokale netwerken, waarin het 
OCMW als cruciale partner wordt beschouwd. De opstart van een dergelijk netwerk 
is niet altijd evident. Men vraagt immers om de sectorale deuren open te gooien en 
tussenschotten weg te werken. Maar dit mag de lokale beleidsmakers en -uitvoerders 
niet beletten om de (eerste) stap naar elkaar toe te zetten

wie zijn de deelnemers?
De maatregel is bestemd voor iedereen die gebruik maakt van de OCMW-dienstver-
lening. Het staat het OCMW wel vrij om binnen deze ruime groep van gebruikers 
een prioritaire doelgroep af te bakenen. De praktijk leert ons dat een meerderheid 
van de OCMW ’s een ruime afbakening binnen de OCMW-cliënten hanteert. Som-
migen richten zich naar iedereen die verbonden is aan het OCMW, anderen beper-
ken zich tot de gebruikers van de sociale dienstverlening (leefloon, budgetbegelei-
ding, schuldbemiddeling, enzovoort). Een kanttekening is dat de groep mensen in 
armoede zich niet beperkt tot enkel OCMW-cliënten. Er moet met andere woorden 
behoedzaam worden omgesprongen met het afbakenen van een doelgroep opdat de 
maatregel geen nieuwe uitsluiting zou creëren. 

Opvallend is dat er veel belang wordt gehecht aan de participatie van kinderen, jon-
geren en hun gezinnen. Vaak omdat cliënten sneller hulp komen vragen wanneer het 
gaat om kosten voor sport, cultuur of vrijetijdsactiviteiten voor kinderen of omdat 
men tracht via culturele of sportieve deelname de negatieve spiraal van armoede te 
doorbreken.

Wanneer in het onderzoek gepeild wordt naar de doelgroep die de OCMW ’s met deze 
maatregel effectief bereiken, ongeacht hun vooropgestelde prioritaire doelgroep, 
blijken dit hoofdzakelijk gezinnen en/of alleenstaanden met kinderen te zijn. Vooral 
bij deze laatste groep wordt de situatie alsmaar zorgwekkender. Er komen steeds 
meer aanvragen van alleenstaande ouders. Zij zijn niet per definitie kansarm, maar 
na aftrek van alle kosten zijn er geen financiële middelen meer over voor vrijetijdsac-
tiviteiten. Ook gezinnen met grote schulden of gezinnen die geconfronteerd worden 
met ziekte hebben dikwijls geen financiële ruimte meer voor de vrijetijdsactiviteiten 
van hun kinderen. Alleenstaanden zijn dan weer moeilijker te bereiken, zo wordt in 
de interviews aangegeven en hetzelfde geldt voor de allerzwaksten binnen de kans-
arme groep, mensen die diep in de armoede zitten en ook met extra aandacht voor 
communicatie en toeleiding zeer moeilijk worden bereikt.
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Afsluitend
Een belangrijke vaststelling is dat de meeste OCMW ’s positief staan tegenover de 
maatregel en de meerwaarde van participatie aan sociale, culturele en sportieve ac-
tiviteiten erkennen. Door de vele enthousiaste reacties van de cliënten, worden de 
OCMW 's ook gestimuleerd om hier verder aan te werken. De cliënten krijgen ook 
een ander, positiever beeld van de dienstverlening van het OCMW wat de relatie tus-
sen de cliënt en de begeleiding ten goede komt. 
Of zoals een OCMW-medewerker het verwoordt: "Als OCMW kan je op een positieve 
manier naar buiten treden. Voor de cliënten maakt dit een psychologisch verschil. Zij 
appreciëren dit."
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voorwoord

In steden en gemeenten groeit participatie uit tot een belangrijke peiler van het 
cultuurbeleid. Via het cultuurbeleidsplan zet de lokale overheid een aantal sporen uit om 
deze doelstelling in te vullen. Eén stimulerende en ondersteunende strategie – naast anderen 
– bestaat in het toekennen van subsidies. Die kunnen structureel, incidenteel of projectmatig 
zijn. Voor het lanceren van projectsubsidies legt elke stad een specifieke procedure vast. 
Een subsidiereglement en een commissie vormen er – uiteraard naast het college van 
burgemeester en schepenen – de belangrijkste componenten van. 
Deze bijdrage gaat over de relatie tussen het reglement van projectsubsidies, de bestaande 
criteria en de manier van toepassing door de commissie.

De kern van het probleem?
Het is voor het lokaal beleid en de commissie in kwestie van fundamenteel belang dat er 
een logisch verband bestaat tussen criteria aan de outputzijde en de inputzijde van een 
reglement. 
Met criteria aan de outputzijde bedoelen we het waarom en de manier waarop projecten 
gehonoreerd worden. Aan de inputzijde staan criteria die de aanvrager duidelijke richtlijnen 
en doelstellingen moeten meegeven. Wanneer er geen duidelijk verband is tussen beide 
soorten criteria dreigt de honorering niet accuraat te verlopen. De schijn van willekeur 
ontstaat, maar belangrijker, dit heeft als gevolg dat eender welk dossier in de toekomst 
kan worden ingediend. Scherper gesteld: de toekenning door een commissie van subsidies 
IS een beleidsmatige onderneming en fungeert als voorbeeldfunctie voor toekomstige 
initiatiefnemers. Zit die voorbeeldfunctie fout, dan krijg je automatisch en recht evenredig de 
foute dossiers op je bord. Een globale subsidieprocedure heeft dus een directe invloed op de 
implementatie van het beleid. Reden te meer om er niet licht over te gaan. 


