
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 








 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






















 

 










 

 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
1 Uitspraak van Monique Adyns, die als opgeleide ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting meegewerkt heeft in het project Over de 
Zulle. 
2 Kristel Driessens – denkoefening over participatie in welzijnsschakels, vanuit een Bindkrachtvisie  - Algemene vergadering Welzijnsschakels 3 
maart 2003 
3 Uit schakels die bruggen slaan - Welzijnsschakels 
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4 Op 13 november organiseerden we vanuit het project ‘Over de Zulle’ een forum rond participatie van kansengroepen binnen het lokaal sociaal 
beleid. Naast een theoretische denkkader kwamen ook een aantal praktijkvoorbeelden aan bod. Programma en uitnodiging: zie bijlage 1 
5 Werkgroep Participatie door minister Keulen geïnstalleerd met als opdracht een coherente en gedragen visie op participatie te ontwikkelen en 
een beleidskader te ontwikkelen dat inspirerend is voor de praktijk van lokale bestuurders en voor burgers. Deze Werkgroep Participatie werd 
getrokken door prof. Dr. Filip de Rynck en bestond uit sleutelfiguren uit de politieke en ambtelijke overheden van de 13 centrumsteden en experts 
inzake participatie uit het werkveld, de academische wereld, Vlaamse Overheid,… 
6 Voor meer uitleg over doel en aanpak ‘Over de Zulle’:  zie bijlage 2 
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7 De Rynck, F. & Dezeure K.  (2009). Burgerparticipatie in Vlaamse Steden: naar een innoverend participatiebeleid. Brugge: Uitgeverij Vanden 
Broele. 
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8 Woonstudie stad Roeselare 2006, p 65. 
9 De participatiekoffer is een leidraad die voor de lokale besturen werd ontworpen als inspiratiebron om de participatie van specifieke doelgroepen 
aan het lokaal sociaal beleid goed te plannen. Samenlevingsopbouw Vlaanderen en het Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord 
nemen voerden tussen december 2004 en november 2005 dit project uit in opdracht van Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 
Inge Vervotte. De koffer kan bij deze diensten opgevraagd worden. 
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10 Handboek Samenlevingsopbouw Vlaanderen, Participatief werken met de doelgroep, blz. 591 
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11 Dit is de term die Filip De Rynck in zijn boek ‘Burgerparticipatie in Vlaamse Steden’ gebruikt wanneer hij het heeft over netwerken en 
samenwerkingen tussen overheid en burgerinitiatieven. Zie Hoofdstuk 2: de burgermaatschappij in de stad, blz. 31. 
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12 Het beleid kan er voor kiezen om binnen de sociale werking van de stadsorganisatie (bvb. binnen het Sociaal Huis) een 
aandachtsambtenaar kansengroepen aan te duiden. Deze functie richt zich specifiek naar participatie van kansengroepen. 
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13 Dit is de vraag die Minister Keulen, als opdrachtgever voor de werkgroep participatie, ook meegeeft aan F. De Rynck en de werkgroep.   
14 Uitspraak van F. De Rynck in Burgerparticipatie in Vlaamse Steden, p.XI 
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