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STE(A)MHIVE



Vandaag NIET

■ Templates noch toverformules 

■ Quick-fixes, gemakkelijke of goedkope oplossingen 

■ Trucks en Technieken

■ Genuanceerd noch verbloemd 



Vandaag WEL

■ Bereiken van jongeren: drempels en perspectieven

■ Aanbod: ontwikkeling, organisatie, toeleiding en communicatie 

■ Delen van praktijkervaringen 

■ Open deuren instampen 

■ ‘Regels’ (die door de uitzondering bevestigd worden) 



WIE BEN IK? 



BEREIK JIJ JONGEREN NIET?
OF

BEREIKEN JONGEREN JOUW 
NIET?

Wie is moeilijk bereikbaar?



Als ze nu niet naar je activiteiten komen, zonder dat 
daar moeite voor gedaan wordt, dan is dat logisch: 

Wie heeft het aanbod ontwikkelt? 
En voor wie?



WAAROM WIL JE HEN BEREIKEN?

WAT HEB JE HEN TE BIEDEN?

Wat is je motivatie? 



Kwetsbare doelgroepen betrekken 
= grote verantwoordelijkheid

Risico op verhogen kwetsbaarheid bij 
onbezonnen werk.

ÞWAAROM?

Het is tijds- en kostenintensief, vraagt herdenken van je tools en 
methodieken en is allesbehalve winstgevend. 

Zonder bezieling niet mogelijk. 
Indien foute motivatie, best afhaken.



Wat hen niet versterkt, verzwakt hen. 

- Veerkracht 

- Kritisch bewustzijn 

- Participatie 

Expertise: sociaal-cultureel werk, samenlevingsopbouw.be 



Wat als: deze jongeren 
subsidies kregen om drempels 

van moeilijk bereikbare 
organisaties te verlagen?



ÞWAAROM? 

ÞWIE? 

ÞHOE? 



1. Wie is de doelgroep? 

■ ‘Moeilijk bereikbaar’ definieert geen doelgroep:

– Vroeger: ’jongeren uit lagere sociale klasse’

– Nu: jongeren met een anders etnisch-culturele achtergrond
maar ook (ex-)drugsgebruikers, dakloze jongeren, extreemrechtse 
groepjes, tienermoeders…

=> ‘maatschappelijke kwetsbaarheid’ -> risico op negatieve spiraal 
(Theorie van de Maatschappelijke Kwestbaarheid, Nicole Vettenburg, 1984) 

NOTE: MAATSCHAPPELIJKE KWETSBAARHEID



NOTE: MAATSCHAPPELIJKE 
KWETSBAARHEID
-> Theorie van de Maatschappelijke Kwestbaarheid, Nicole Vettenburg, 1984

KERN: een groep die structureel gekwetst wordt door de manier waarop de 
maatschappij vormgegeven is  (tewerkstelling -> huisvesting -> onderwijs -> …)

-> Geen vertrouwen (allemaal ‘agent van de maatschappij’)

-> Geen betrokkenheid (waarom?)

-> Geen ownership (waarom?)

-> Geen verantwoordelijkheid (geen rechten = geen plichten) 



Wie is de doelgroep? 

■ Wie wil je bereiken en waarom? -> definieer deelgroep en leer ze kennen 
(EMPATHIZE & DEFINE) 

– Denkpatronen en hun realiteit: 
Noden, dilemma’s, ‘coping mechanismen’, gevoeligheden, angsten, 
dromen… (vb: moeders in theater)
Niet enkel financieel! 

HOE? 

Koffie en tijd: door met hen in gesprek te gaan. En daar heb je tijd voor 
nodig. 



Wervingsstrategie

■ Niet enkel wegnemen van ‘drempels’ (zij naar jou) ook het creëeren van een 
‘ingang’ (jij naar hen), een brug tussen ‘werelden’. (Brugfiguren!)  

■ Wervingsstrategie per deelgroep
(vertrouwen, herkenbaarheid en duidelijke verwachtingen)

– Persoonlijke benadering

– Fysiek bij de doelgroep

– Inschakelen van ‘intermediairen’/vertrouwenspersonen 
(vertrouwensoverdracht)  

NOTE: Ouderbetrokkenheid (waarom wel/niet?) 



NOTE: OUDERBETROKKENHEID

Þ Gedeelde succeservaringen (ouder/kind) 

Þ Betrekken aanvullende deelgroep

Þ Vertrouwensoverdracht

Þ Vanuit een positieve benadering: talenten en interesses van jongeren staan centraal 
eerder dan negatief kenmerk 

Þ Maar: wat is het doel?
-> kan bepaalde doelgroepen afschrikken  



Wat wil de doelgroep?  ?

Aanbod

– Goed: aangepast werven en communiceren van bestaand aanbod

– Beter: aangepast aanbod obv noden en behoeften

– Best: creëer aanbod samen mét de doelgroep 

HOE?

Belangenorganisaties, culturele organisaties, intermediairen… (Brugfiguren)



Betrokkenheid
Organisatie van aanbod (IDEATE)

- Aanbod samen uitgewerkt 

- Participatief en Representatief werken:

- Niet enkel als ‘doelgroep’ maar betrekken bij andere facetten 
(Grote verbinders: MUZIEK en ETEN) 

- Beroep doen op aanwezige talenten en expertise 

- Zelf toeleiding (mee) laten organiseren 
(als het aanbod interessant is én je hebt échte ambassadeurs gecreëert -> eitje)

Uitnodigingen, aanbod fysiek dichtbij brengen, aanklampend 



Betrokkenheid

Communicatie van aanbod (IDEATE) 

- Ambassadeurs en kanalen: waar zij de jongeren zelf actief? 

- Content mét key-persons werkt. (vb: basket Kortrijk)  

- Overstijg eigen kanalen: waarom jongeren bereiken waar ze niet zijn? 
Betrek intermediairen. 

Test

- Samen evalueren en bijsturen. 

NOTE: CO-PRODUCEREN MET MAATSCHAPPELIJK KWETSBARE DOELGROEPEN



NOTE: Co-produceren met 
maatschappelijk kwetsbare deelgroep 

- Verwachtingen duidelijk stellen en vertrouwen geven

- Werk op tempo van deelgroep, niet op die van je organisatie 

- Aanklampend werken: toon hoe waardevol ze zijn  

- Belang van begeleider! 
- Empowerende basishouding
- Niet sturen, enkel faciliteren (zeer moeilijk) -> noodzakelijk voor ownership

-> Voldoende tools en methodes: creativiteit, kritisch en abstract

- Overstijg je eigen dagelijkse werking: inhoudelijk en planmatig 

- Veel geduld: je herstelt/versterkt maatschappelijk vertrouwen. 



Take-aways

■ Denk na over de ‘waarom’. Dat moet je ‘hoe’ vormgeven. 

■ Definieer je deelgroep en verdiep je erin. 

■ Verbreed je eigen perspectief en zet andere bril op. 
(Wie wil die dansvoorstelling?) 



Take-aways
■ Werk samen MET de deelgroep aan co-producties, niet enkel 

INSPRAAK maar ook PARTICIPATIE, en dat kost tijd en geld. 
(ook educatieve trajecten, cultureel aanbod…) 

■ Bereik deelgroep via intermediairen. Win-win.  

■ Succeservaringen: draai de negatieve spiraal om.  

■ Als je nu al als een zware opdracht aanvoelt, zoek dan iemand 
waarvoor dit natuurlijk is, vanuit een buikgevoel. Want dit is 
vooral: gewoon zijn en doen. 
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