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EEN SLEUTEL IN DIVERSITEIT: 
HET VERHAAL VAN POWERCARE

Door Joris Eikenaar

VOORGESCHIEDENIS

Powercare is van start gegaan in 2012, maar had 
een lange aanloop. Voordat Powercare begon was 
er het project Bruggenbouwers, dat van midden 
2009 tot midden 2011 liep. Bruggenbouwers was 
ingebed bij de Brusselse Welzijns- en gezondheids-
Raad (BWR), met als opdracht om sleutelfiguren in 
etnisch culturele gemeenschappen op te sporen en 
te vormen tot doorverwijzer en vertrouwensper-
soon. Het Bruggenbouwersproject bracht zo moei-
lijk bereikbare groepen en welzijnsorganisaties 
dichter bij elkaar. Toen dit project werd afgerond 
bleef echter de behoefte bestaan om verder op dit 
spoor in te zetten en organisaties van personen 
met een migratieachtergrond te ondersteunen in 
het werken met toeleiders en sleutelfiguren. We 
stelden immers vast dat veel organisaties die wer-
ken met mensen met een migratieachtergrond een 
stortvloed aan sociale hulpvragen kregen van hun 
achterban. Deze organisaties hielpen vervolgens 
de hulpvragers zo goed mogelijk verder door onder 

andere informatie te verstrekken en hen door te 
verwijzen naar andere organisaties. Dit doorver-
wijzen gebeurde vaak ter plekke, zoals de situatie 
zich voordeed, maar zonder een duidelijk kader en 
visie.

De BWR bleef contact onderhouden met een aan-
tal sleutelfiguren (ambassadeurs) uit het Bruggen-
bouwersproject. Zij bundelden hun krachten en 
dienden een nieuw project in bij de Vlaamse Ge-
meenschapscommissie (VGC) om verder te werken 
rond de toeleiding van personen met een migra-
tieachtergrond naar welzijns- en gezondheidsor-
ganisaties. Powercare werd zo gestart als één van 
de acht voorportaalprojecten gefinancierd door de 
VGC. Deze projecten hadden als opdracht om de 
grotere, meer geïnstitutionaliseerde organisaties 
(in de woorden van de VGC de “reguliere sector”) 
toegankelijker te maken voor mensen met een mi-
gratieachtergrond. Daarnaast was er de taak om de 
organisaties van personen met een migratieachter-
grond met hen hier rond samen te laten werken.
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Powercare onderzocht dus wat de zogeheten 
“zelforganisaties” (wij spreken liever van organi-
saties van mensen met een migratieachtergrond) 
precies doen op het vlak van welzijn, terwijl er te-
gelijkertijd werd gewerkt aan de toegankelijkheid 
van meer geïnstitutionaliseerde welzijnsinstanties 
zoals het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk 
(CAW). Er werd nagedacht over de rol en de sterk-
tes van organisaties van mensen met een migratie-
achtergrond, waaronder de rol van (vrijwillige) in-
termediairs die een voorportaalfunctie bekleden. 

SAMENWERKINGSVERBANDEN

Om de doelstellingen van Powercare te bereiken 
werd er een samenwerkingsverband opgezet tus-
sen de BWR en de Vereniging voor de Ontwikkeling 
en Emancipatie van Moslims (VOEM), een koepelor-
ganisatie van verenigingen met als gemeenschap-
pelijke deler hun moslimidentiteit. Powercare 
werd ingebed binnen VOEM, maar de projectmede-
werkster kreeg ook een bureau bij BWR. De laatst-
genoemde organisatie was voor Powercare de 
belangrijkste partner binnen de grotere welzijn-
sorganisaties. In zijn hoedanigheid als draaischijf 
van informatie en overleg van de Nederlandstalige 
Brusselse welzijnssector zorgde de BWR mee voor 
een brug naar de welzijnssector. Door deze nauwe 
samenwerking werden contacten gelegd met per-
sonen uit de verschillende welzijnssectoren zoals 
de lokale dienstencentra, de thuislozensector, de 
gehandicaptensector en projecten rond intercultu-
ralisering. De jarenlange ervaring met het leggen 
van bruggen tussen de welzijnssector en organi-
saties van personen met een migratieachtergrond 
faciliteerde de samenwerking, informatie- en ken-
nisuitwisseling en visieontwikkeling.

Naast de structurele samenwerking met BWR werd 
er ook samengewerkt met het Centrum voor Alge-
meen Welzijnswerk (CAW) Brussel. Als breed por-
taal naar de welzijnssector vormt deze organisatie 
een belangrijk aanspreekpunt voor intermediairs 
in een onthaalfunctie als zij ondersteuning nodig 
hebben met een hulpvraag. Bovendien is er steeds 
een medewerkster van het CAW zeer actief betrok-
ken geweest bij de Powercare vergaderingen. 

Daarnaast zijn er twee CAW medewerksters aange-
steld als blijvende contactpunten voor de betrok-
ken organisaties na de afronding van het project. 
Deze medewerksters hebben reeds een aantal be-
zoeken afgelegd aan verschillende organisaties om 
afspraken te maken over terugkerende bezoeken 
met de achterban. Deze bezoeken zijn ook voor 
het doelpubliek van de organisaties van personen 
met een migratieachtergrond bedoeld. Op deze 
manier kunnen zij letterlijk en figuurlijk de weg 
vinden naar deze instanties, wat hen uiteindelijk 
beter geïnformeerde en betrokken burgers kan 
maken. In aanvulling op de permanente verban-
den met de BWR en het CAW werd er ook ingezet 
op samenwerking met lokale welzijnspartners uit 

de wijken waar de betrokken organisaties actief 
zijn. Zij zijn namelijk verspreid over zes verschil-
lende gemeentes van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest: Brussel stad, Anderlecht, Sint-Jans-Molen-
beek, Schaarbeek, Sint-Gillis en Vorst. Per organi-
satie zijn er relevante welzijnsorganisaties in de 
buurt gezocht zodat de voorportaalfuncties lokaal 
werden ingebed.

METHODIEKEN

Er werden verschillende methodieken uitgewerkt 
om de kennis en competenties van de betrokken 
sleutelfiguren te versterken en om personen met 
een migratieachtergrond kennis te laten maken 
met de grotere welzijnsorganisaties: informatie-
sessies, een doorverwijskaartje, groepsvergade-
ringen, het opzetten van een onthaal- en door-
verwijspunt, de organisatie van activiteiten en 
netwerkvorming.

KENNISMAKING

Om elkaar beter te leren kennen, werden er infor-
matiesessies georganiseerd waarbij de werking en 
het aanbod van verschillende welzijnsorganisaties 
uiteen werden gezet. Deze sessies faciliteerden 
het eerste laagdrempelig contact tussen de ver-
schillende partners en er werd kennis opgedaan die 
de intermediairs hielp om beter te kunnen door-
verwijzen naar de betrokken welzijnsdiensten. 
Daarnaast waren er een aantal casusbesprekingen 
om uit te wisselen over moeilijke hulpvragen en 
om van elkaar te leren.

Ook werden er bezoeken aan welzijnsorganisaties 
afgelegd die een beter contact mogelijk maakten 
tussen de intermediairs en deze instanties. De 
bezoeken versterkten het vertrouwen in elkaars 
werking, zodat er vervolgens ook efficiënter kon 
worden doorverwezen. Dit vertrouwen werd ver-
der opgebouwd door de regelmatige aanwezigheid 
van de projectmedewerkster bij de verenigingen 
die een voorportaalfunctie opnamen. Deze or-
ganisaties signaleerden dat wat ze doen weinig 
zichtbaar was en dat er weinig naar hun geluisterd 
werd, terwijl zij juist heel wat signalen opvingen 
van hun achterban. Door de aanwezigheid van de 
projectmedewerkster konden deze signalen wor-
den opgevangen en kon er op worden ingespeeld. 
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DOORVERWIJSKAARTJE

Om het doorverwijzen verder in goede banen te 
leiden werd er ook een doorverwijskaartje ontwik-
keld. Op dit kaartje noteerden de intermediairs 
naar welke instanties zij doorverwezen. Vervolgens 
kon de betrokken instantie terugkoppelen naar (de 
organisatie van) deze intermediair. Het achterlig-
gende idee was dat de hulpvrager op deze manier 
wist waar zij of hij naar toe zou moeten gaan en 
dat de ontvangende organisatie op de hoogte was 
van waar deze persoon kwam. Verder hielp het om 
het doorverwijsproces beter in kaart te brengen: 
werd het kaartje effectief en op de juiste manier 
gebruikt? Kon de hulpvrager geholpen worden bij 
de instantie waar hij of zij naar werd doorverwe-
zen? 

GROEPSOVERLEG EN 
NETWERKVORMING

De regelmatige groepsoverleggen met de inter-
mediairs en partners uit de stuurgroep waren een 
andere belangrijke methodiek. De intermediairs 
die een voorportaalfunctie opnamen konden niet 
terugvallen op een ondersteunend orgaan binnen 
de eigen organisatie. De functie die zij opnamen 
maakte officieel geen deel uit van het takenpak-
ket van deze verenigingen, zij beantwoordden aan 
hun lokale realiteit. Door hen samen te brengen 
konden er samenwerkingen en participatief over-
leg ontstaan. Praktijkervaringen en opgebouwde 
kennis werd uitgewisseld om op deze manier van 
elkaar te leren. De netwerkvorming, eigenlijk een 
methodiek op zich, die hier uit voortkwam is moei-
lijk te overschatten. Zo werden er dwarsverbanden 
gelegd tussen onder andere Almanar en El Andino 
rond een project tegen radicaliseringstendensen, 
leerde het CAW bij over het sociaal restaurant en 
de hulpverlening van La Ligue d’Entraide Islami-
que, werden er samenwerkingsgesprekken gevoerd 
tussen het CAW en de Mangoboom in Bloei en het 
CAW en VOEM en was er ook uitwisseling tussen 
Almanar en de Mangoboom in Bloei. Dit toont aan 
dat netwerkvorming in een superdiverse context 
als die van Brussel zeer versterkend kan werken. 

ONTHAAL- EN DOORVERWIJSPUNTEN

De betrokken sleutelfiguren van VOEM, Almanar, la 
Ligue d’Entraide Islamique en Al Amal besloten van 
bij aanvang een onthaal- en doorverwijspunt op te 
zetten voor het beantwoorden van welzijnsvragen 
uit de achterban. Bij VOEM en Almanar werd dit 
steunpunt bemand door de projectmedewerkster 
van Powercare zelf. Op deze manier kon zij een 
realistisch beeld krijgen van de voorwaarden voor 
de goede functionering van een dergelijk onthaal- 
en doorverwijspunt: de taal, logistiek, materiaal, 
werkinstrumenten, netwerkvorming, contacten 
met medewerkers en vrijwilligers etc. Bovendien 
stelde dit de projectmedewerkster in staat om de 
hulpvragen en doorverwijzingen systematisch te 
registeren. De samenwerking met El Andino en Het 
Russisch Huis werd op een andere manier vorm ge-
geven. De voorportaalfunctie binnen deze organi-
saties verliep op een veel informelere en daardoor 
minder zichtbare manier. Deze organisaties zetten 
meer in op informatieverspreiding en visieontwik-
keling en sprongen in op actuele ontwikkelingen 
via de organisatie van allerlei evenementen. 

ORGANISATIE VAN ACTIVITEITEN

Daarnaast was er de organisatie van activiteiten 
voor de doelgroepen van de organisaties zelf. Het 
idee hierachter was dat de intermediairs de jaren 
ervoor veel informatie hadden verkregen die ze tot 
bij de hulpvragers wilden brengen. Deze activitei-
ten werden georganiseerd in een ruimer perspec-
tief dan enkel het beantwoorden van individuele 
hulpvragen. Tevens werd er een ondersteunend 
budget vanuit Powercare voorzien. Zo organiseer-
de Almanar een welzijnsparcours in samenwerking 
met onder andere Forest Quartier Santé. Dit was 
een dag voor vrouwen met workshops en info rond 
welzijn. De keuze van de workshops (o.a. seizoens-
soepatelier, lachyoga, lichttherapie, massage, ) 
gebeurde aan de hand van het idee dat zich goed 
voelen in zijn vel, een wezenlijk onderdeel is van 
het eigen welzijn. De achterliggende visie was dat 
men maar voor zichzelf zal gaan zorgen, en indien 
nodig externe hulp zal gaan zoeken, als men vol-
doende zelfvertrouwen heeft. Ook de Mangoboom 
in Bloei organiseerde rond internationale vrouwen-
dag een “Dag van de Vrouw” met informatiestands 
en welzijnsworkshops. Deze dag verliep in een in-
formele context, waardoor de zeer diverse achter-
ban van deze organisatie zich meer op zijn gemak 
voelde en er ruimte was voor uitwisselingen. Het 
maakte tevens zichtbaar hoe deze organisatie zeer 
direct inspeelt op de noden van haar omgeving en 
toonde daarmee de enorme meerwaarde voor de 
Brusselse samenleving. Op een dag als deze wor-
den vrouwen uit allerlei windstreken in het zonne-
tje gezet, worden zij bevestigd en versterkt in hun 
autonomie versus een niet altijd hartelijke maat-
schappij en pikt het zeer diverse publiek nieuwe 
informatie “spelenderwijs” op.
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In het derde projectjaar veranderde het karakter 
van het project enigszins. De projectmedewerk-
ster die twee en half jaar Powercare had getrok-
ken ging met zwangerschapsverlof en werd vervan-
gen door een projectmedewerker die de laatste 
maanden van het project voor zijn rekening nam, 
hierin gesteund door de beleidsmedewerkster in-
terculturalisering van de BWR en de voorzitter van 
El Andino. Hierdoor kreeg de samenwerking met El 
Andino in het laatste half jaar van het project een 
intenser karakter en werd er een cocreatieve visie 
en werkmethode te ontwikkeld die voortvloeide 
uit jarenlange ervaring in het werkveld. Verder 
werden de steunpunten bij VOEM en Almanar niet 
langer voortgezet omdat de focus meer kwam te 
liggen op het overkoepelende proces om het ge-
dachtegoed van Powercare structureel te imple-
menteren. Het project erkende namelijk de eigen 
competenties, krachten en ervaringsdeskundigheid 
van de organisaties van personen met een migra-
tieachtergrond door onder andere een gelijkwaar-
digheid vis à vis grotere, geïnstitutionaliseerde 
organisaties te waarborgen. In vergaderingen en 
onderlinge bezoeken werd een dialoog ontwikkeld 
waarbij alle betrokken partners gelijk aan elkaar 
waren. Elke partner heeft hierdoor, in haar of zijn 
eigen ritme, een traject afgelegd in de bewust-
wording over het eigen functioneren in relatie tot 
de Brusselse maatschappij. Er ontwikkelden zich 
zo onderlinge samenwerkingsverbanden en een 
concretere visie over wat de eigen voorportaal-
werking precies inhoudt. Deze visie heeft ook zijn 
weerslag gevonden in de open brief richting het 
beleid. Verder werden deze opvattingen ook mee 
uitgedragen door de projectmedewerkster (en la-
ter de projectmedewerker) in vergaderingen met 
de andere voorportaalmedewerkers en de VGC

KNELPUNTEN

Geen van de hierboven beschreven methodieken 
kan echter worden opgevat als een algemeen in-
strument dat toepasbaar is bij alle verenigingen. 
De aard van de betrokken organisaties is daarvoor 
te divers. Elke vereniging heeft zijn eigen specifie-
ke werking en karakter en beantwoordt aan spe-
cifieke noden uit verschillende lokale realiteiten. 
Zo kan een onderscheid gemaakt worden qua type 
organisatie; mankracht en tijdsbesteding; aanwe-
zigheid van betaalde werkkrachten; middelen; in 
een religieuze of socio-culturele setting; ligging; 
materiële omstandigheden; doelgroep en bereik 
personen; gericht op eerste of tweede en latere 
generatie migranten; etc. Dit had tot gevolg dat er 
op erg uiteenlopende manieren vorm werd gege-
ven aan de voorportaalfunctie. Hierboven werden 
al de structurele onthaalpunten genoemd, terwijl 
er ook organisaties waren die op meer informele 
wijze hulp boden, zonder duidelijke plaats- en 
tijdsafbakening. De opvolging en ondersteuning 
van de verschillende doelgroeporganisaties door 
de projectmedewerker was dientengevolge ook 
erg verschillend.

Bovendien waren niet alle methodieken altijd 
even effectief. Het systematisch registreren van 
hulpvragen en doorverwijzingen was voornamelijk 
mogelijk bij de organisaties waar de projectme-
dewerkster zelf de steunpuntfunctie opnam. Dit 
heeft ook te maken met de manier van werken 
van deze organisaties: meestal is er geen sprake 
van een ‘bureausituatie’ waarbij een hulpvrager 
binnenkomt met een exacte vraag, maar worden 
vragen terloops gesteld. De doorverwijskaartjes 
leken mensen af te schrikken omdat dit afbreuk 
deed aan de informele en specifiek socio-culturele 
context van de werking van de verenigingen. Uit-
eindelijk is er dan ook besloten om niet langer te 
werken met deze kaartjes.

Daarnaast werd het soepel functioneren van de 
voorportaalwerking bemoeilijkt door het feit dat 
bepaalde basisvoorwaarden voor een goede wer-
king van de organisaties niet altijd vervuld waren. 
Het gemis aan basisvoorwaarden omvat onder an-
dere het niet beschikken over een eigen lokaal of 
gebrek aan financiële middelen. De basiswerking 
van deze kleinere organisaties is precair en wordt 
vaak niet erkend door de grotere en reguliere in-
stanties. Dit heeft als resultaat dat de organisa-
ties in een vicieuze cirkel terecht komen: om te 
overleven proberen ze de vele vragen van de re-
guliere sector naar doelgroep vertegenwoordiging 
en voorportaalfunctionering te beantwoorden, 
maar doordat er weinig steun is wordt de last op 
hun schouders alleen maar groter. Doordat er soms 
vrijwilligers wegvallen of dienstverleningen afkal-
ven bleek het niet mogelijk voor bepaalde orga-
nisaties om gedurende de drie jaar betrokken te 
blijven in het Powercare project.

De meeste sleutelfiguren doen hun werk boven-
dien op vrijwillige basis, vaak naast een al dan 
niet voltijdse ‘reguliere’ baan. De sleutelfiguren 
kampen vaak met een enorme overbevraging van-
uit hun achterban. Het resultaat was dat er vaak 
simpelweg geen tijd was om aan een overleg of 
vorming deel te nemen: er moest constant worden 
ingespeeld op soms zeer dringende of precaire si-
tuaties in de achterban. We constateren dan bij 
verschillende deelnemers ook de reële kans op een 
burn-out vast. Om het werk dat deze intermediairs 
opnamen enigszins te vergoeden en hen ook te sti-
muleren om toch (te blijven) deel te nemen aan 
overleggen en informatiesessies werd er besloten 
hen een vrijwilligersvergoeding te geven. Dit had 
zeker zijn effect: het zorgde voor een stimulans en 
gevoel van waardering, maar maakte ook het risico 
op misverstanden groter (wat wordt er precies ver-
goed, wanneer en hoeveel wordt er vergoed?). Om 
dit risico enigszins in te perken werd er besloten 
vaste bedragen maandelijks uit te keren.
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CONCLUSIES

Het is niet mogelijk om één sluitende conclusie te geven na drie jaar samenwerken. Er zijn 
nog teveel pistes die verdere uitwerking nodig hebben en waar er hier maar enkele van zijn 
aangegeven. In de rest van de brochure zal er ook verder op worden ingegaan. Ondanks de hier-
boven beschreven hindernissen heeft Powercare een zeer grote meerwaarde voor het sociale 
weefsel van Brussel. Binnen het project bleek al snel dat de organisaties van personen met een 
migratieachtergrond veel meer zijn dan een ‘portaal’ waar doorheen wordt verwezen. Deze organisaties 
krijgen vaak alleen erkenning vanuit een socio-cultureel perspectief terwijl zij vaak veel meer 
doen. Ze kunnen beter worden opgevat als een ‘veld van interactie’ waar de achterban zich 
welkom voelt door een laagdrempelige manier van werken, gedeelde wortels, taal, cultuur etc. 
Binnen de specifieke socio-culturele setting van (een activiteit, bureau of ontvangstplek van) 
een organisatie van en voor personen met een migratieachtergrond wordt er gebruik gemaakt 
van een gedeelde cultuur die de persoon in kwestie verder helpt op een manier die reguliere 
organisaties niet kunnen bieden, juist door het specifieke van de socio-culturele setting van 
deze verenigingen. In een dergelijke situatie is een hulpvrager niet sec een hulpvrager, maar 
kan er op gelijkwaardige manier een gesprek kan worden aangegaan, een activiteit kan worden 
ontplooid etc. die niet alleen gaat over puur en alleen een hulpvraag. Er wordt juist een dialoog 
gecreëerd tussen personen die niet in een positie van dominante (hulpbieder) en ondergeschik-
te (hulpvrager) worden gedwongen.

Er moet daarnaast volop worden ingezet op de autonome waarden en socio-culturele expertise van orga-
nisaties van en voor personen met een migratieachtergrond. Pas al dit gebeurt, kunnen we spreken 
van een echte ‘voorportaal’-functie. Op dit moment lijkt het erop dat belangrijke voorwaarden 
om sleutelfiguren in deze verenigingen deze rol te laten invullen niet of nauwelijks vervuld zijn. 
De basiswerking van de organisaties is precair en wordt niet erkend door de grotere en reguliere 
instanties. Dit heeft als resultaat dat deze organisaties in een vicieuze cirkel terecht komen: 
om te overleven proberen ze de vele vragen van de reguliere sector naar doelgroepvertegen-
woordiging en voorportaalfunctionering te beantwoorden, maar doordat niemand hen steun 
geeft in hun basiswerkingen wordt de last op hun schouders alleen maar groter. Deze vicieuze 
cirkel kan alleen maar worden doorbroken als instellingen waarlijk en volledig willen inzien dat 
deze ‘nabijheidswerkingen’ ondersteuning moeten krijgen en er voor het model van gelijkwaar-
dige cocreatie wordt geopteerd. Nu blijft de rol van de organisaties vaak beperkt tot toelei-
ding: een aantal leden wordt gevraagd om deel te nemen aan een reeds bestaand aanbod van 
een sociale dienst om bijvoorbeeld de diversiteit in de deelnemersgroep te verhogen. Als men 
echter kiest voor een participatief model waarbinnen doelgroeporganisaties een evenwaardige 
functie bekleden, kan een ‘voorportaal’ worden beschouwd als brugfunctie tussen de partners. 
Een positief neveneffect is daarbij de erkenning van de verschillende gemeenschappen die 
Brussel rijk is. Het aspect van toeleiding en doorverwijzing, dat nu nog als hoofdmoot van de 
voorportaalprojecten werd beschouwd, komt dan ook tot ontwikkeling maar is niet langer het 
doel op zich.
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Bovendien wordt er op dit moment veel gepleit voor “vermaatschappelijking van de zorg.” Deze 
term kan een verrijking voor het zorglandschap inhouden als deze wordt opgevat als een inves-
teringsmaatregel. Het deïnstitutionaliseren van de zorg en deze dichter bij de hulpbehoevende mens 
te brengen kan bijvoorbeeld gebeuren via organisaties van personen met een migratieachtergrond. Die 
organisaties moeten hier dan wel in worden ondersteund. Vermaatschappelijking van de zorg 
kan echter ook worden opgevat als een besparingsmaatregel door verantwoordelijkheden af te 
schuiven op burgers en “zelforganisaties” zonder hen verdere faciliteiten en ondersteuning te 
bieden. Dit impliceert een uitholling van het begrip en vergroot de druk op het maatschappelijk 
middenveld zodanig dat organisaties zoals degene die meewerken aan de voorportalen er aan 
onder door gaan.

Ook de samenwerking tussen BWR (een tweedelijnsorganisatie) en VOEM (een koepelorganisatie 
van verenigingen van personen met een migratieachtergrond) had zeer positieve resultaten. Het 
maakte dat de projectmedewerkster aan de ene kant toegang had tot de kennis en informatie 
van de bredere Brusselse welzijnssector. Zij werd gesteund en gevoed in haar visievorming door 
de jarenlange expertise rond interculturaliteit van de beleidsmedewerkster van de BWR. Aan de 
andere kant bleef zij voeling houden met het werkveld doordat zij zelf steun- en onthaalpunten 
organiseerde bij zowel VOEM als Almanar. Dit maakte de kruisbestuiving tussen organisaties een 
stuk makkelijker. Over en weer werd veel geleerd van elkaars expertise en raakte men goed 
vertrouwd met elkaar. Zo organiseert VOEM nog regelmatig evenementen in de ruimtes van het 
gebouw waar de BWR ook gesitueerd is. De toevoeging van een derde organisatie, El Andino, in 
het laatste half jaar opende de deur naar een verdere verdieping van deze samenwerking. De 
voorzitter van El Andino bracht kennis en vaardigheden in die geschraagd werden door de con-
crete ervaring van een organisatie van personen met een migratieachtergrond. Dit versterkte 
het cocreatieve karakter van Powercare en zorgde voor continuïteit in werking en visie toen 
de oorspronkelijke projectmedewerkster zich terug moest trekken. Een dergelijke driehoekssa-
menwerking tussen een tweedelijns welzijnsorganisatie, een koepel van verenigingen van personen met 
een migratieachtergrond en een organisatie met basis in een migratieverleden bleek kortom een zeer 
vruchtbare samenwerking. Het kan dienen als model voor andere toekomstige projecten rond 
diversiteit in een stedelijke samenleving.

Powercare expliciteerde verder de enorme waarde van sleutelfiguren binnen de organisaties: zij zijn de 
personen die de grotere, geïnstitutionaliseerde organisaties toegang geven tot een doelpubliek wat zij 
zelf niet kunnen bereiken. Het continuüm vrijwilligers-organisaties-beleid wat binnen Powercare 
ontstond liet zien wat deze mensen op vrijwillige basis kunnen bieden, wat hun (vaak onzicht-
bare) werk inhoudt en ook waar hun grenzen liggen. De overbelasting van deze sleutelfiguren 
is een realiteit waar we niet om heen kunnen, en dus is er dringend nood aan beleid dat de 
ervaringsdeskundigheid van deze mensen en organisaties ondersteunt en erkent.

Al met al kost het wel een aantal jaren voordat organisaties de weg naar elkaar vinden en be-
kend zijn met elkaars noden, behoeften, grenzen en mogelijkheden. Er moet de tijd genomen 
worden om te wennen aan het idee van samenwerking, om een netwerk op te bouwen en dat 
vervolgens te bestendigen. Een structurele samenwerking kan daarom niet worden verankerd 
door projectmatig te werken. Voor reële positieve verandering is continuïteit nodig.
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OPEN BRIEF AAN HET NEDERLANDSTALIG BRUSSELS BELEID: 
STEUN AAN DIVERSITEIT IN WELZIJN LOONT!

Wij, organisaties van mensen met een migratieachtergrond, worden vaak erkend voor 
onze socio-culturele activiteiten als ‘lokale zelforganisaties’, terwijl ons actieterrein dit 
strikte kader ruimschoots overstijgt. 

De benaming ‘organisaties van mensen met een migratieachtergrond’ (OMM) zou beter 
stroken met onze werkelijkheid dan de benaming voorgesteld door de overheid, namelijk 
“lokale zelforganisaties.” Deze benaming in zijn huidig gebruik refereert naar een zekere 
informaliteit, zelfs irregulariteit, iets wat wij ten stelligste verwerpen.

Onze organisaties zijn het resultaat van een reflectie ingebed in de lokale realiteit en het 
werkveld. Dankzij onze deskundigheid, structuur en eigen werking kunnen we inspelen op 
de eigenheid van mensen met een migratieachtergrond wat een interculturele benade-
ring toelaat. Deze methodiek vergemakkelijkt de vraagverheldering bij deze doelgroep. 

Wij vervullen zo een onthaal- en oriëntatierol bij mensen met een migratieachtergrond in 
het uitklaren van hulpvragen omtrent gezondheid en welzijn. Het betreft hier een doel-
groep met een specifiek referentiekader en levensparcours, waarmee naar onze ervaring 
de grotere, meer geïnstitutionaliseerde organisaties  slechts zelden in aanraking komen. 
Een andere eigenschap van de OMM’s is het werken met vrijwillig engagement. Het werk 
wordt vaak gedaan door vrijwilligers met talrijke competenties en sterke overtuigingen, 
die soms zelf in moeilijke sociale omstandigheden leven. Het is daarom nodig dat het 
beleid dit waardevolle werk op een kwaliteitsvolle en structurele manier ondersteunt, 
zonder daarbij in de valkuil van instrumentalisering te stappen.

De professionele aanpak van onze organisaties en hun vrijwilligers wordt door iedereen 
erkend die bij ons aanklopt voor hulp of steun. Deze hulpvragers zijn zich er van bewust 
dat we handelen vanuit een autonoom kader. De oplossingen en doorverwijzingen die we 
hen bieden komen voort uit een integrale en inclusieve benadering van de persoon, met 
de bedoeling om elke etnische, culturele, filosofische of linguïstische kloof te overstijgen. 
Heel vaak zijn wij complementair aan de diensten van geïnstitutionaliseerde organisaties 
en zelfs aan openbare diensten, wat voor hen een belangrijke bezuiniging kan betekenen.

Concluderend kunnen we stellen dat ook mensen met een migratieachtergrond altijd 
nood zullen hebben aan ondersteuning. Dankzij het Powercare project kunnen we de 
meerwaarde van de inspanningen van de voorbije drie jaar aantonen. Met deze brief 
roepen we het beleid dan ook op om voldoende middelen ter beschikking te stellen om 
onze werking duurzaam te bestendigen om zo ook in de toekomst een gepast antwoord 
te kunnen bieden aan de nood van een structurele samenwerking met het werkveld en 
het beleid.      

Wij danken u bij voorbaat voor de aandacht die u aan onze brief zal schenken en verblij-
ven met de meeste hoogachting.

Het Powercare Team
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DE PARTNERS

VZW EL ANDINO

… stelt zich in de eerste plaats tot doel de Andescultuur te 
promoten in Brussel. Onze vereniging probeert ook bij te 
dragen tot  een beter samen leven. In die zin wil ze mee-
werken aan een kritische doorlichting van de maatschap-
pelijke realiteit waarmee we te maken krijgen. Verder is 
onze organisatie werkzaam op het vlak van internationale 
solidariteit met autochtone en rurale bevolkingsgroepen in 
Latijns-Amerika. Een greep uit onze activiteiten: danswork-
shops voor kinderen, een radioprogramma op ‘Radio Cam-
pus’, de organisatie van lezingen en workshops over sociale 
wetgeving, filmvertoningen, etc. Algemeen richten onze 
activiteiten zich tot Brusselaars, maar in het bijzonder tot 
een publiek dat wortelt in de Latijns-Amerikaanse migratie. 
 

CONTACT

E-mail: info@elandino.be 
Website: www.elandino.be 

Tel.: 0484 62 72 70
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UNION DES FEMMES AFRICAINES

De ‘Union des Femmes Africaines’ (UFA) werd opgericht in 1998 als niet-gouvernementele en 
Panafrikaanse organisatie naar Belgisch recht, gevestigd in Brussel. De individuele leden zijn 
van verschillende afkomst en maken deel uit van diverse verenigingen. In haar activiteiten 
werkt de UFA samen met tal van partners. Ze ijvert voor de promotie en de zichtbaarheid van 
Afrikaanse vrouwen en wil hun ondernemerschap in verschillende domeinen een steun in de 
rug geven op sociaal, cultureel, politiek, economisch en juridisch vlak. De ‘prijs voor vrouwe-
lijke actie’, in het leven geroepen in 2006, zet initiatieven ten gunste van de Afrikaanse vrouw 
en door toedoen van (Afrikaanse) vrouwen in de kijker. Dankzij deze prijs krijgen nuttige of 
vernieuwende acties van Afrikaanse vrouwen een grotere bekendheid. De voorzitster van de 
afdeling ‘Permanente vorming’ en contactpersoon voor Powercare ontving deze prijs in 2012. 

DOELSTELLINGEN VAN DE UFA

• Initiatief nemen in en ondersteunen van acties ten voordele van de gelijkheid van kan-
sen van vrouwen en mannen

• Promotie en zichtbaarheid van Afrikaanse vrouwen 
• Promoten en ondersteunen van vrouwelijk engagement in de politiek
• Bruggen slaan tussen verschillende vrouwenorganisaties in Afrika en Europa met als doel 

ideeën en ervaringen uit te wisselen in verschillende domeinen
• Vrouwen sensibiliseren voor gezondheidsproblemen en schadelijke praktijken
• Stimuleren van de maatschappelijk-professionele integratie van vrouwen in België

ONZE WAARDEN

• Wederzijds respect : aanvaarden van pluralisme, tolerantie en verschillen
• Complementariteit : als mannen en vrouwen willen we samen evolueren, aan een men-

taliteitswijziging werken en bouwen aan een maatschappij met meer rechtvaardigheid 
en gelijkheid

• Persoonlijke verbetering: werken aan competenties, opleidingen en uitwisseling van 
ervaringen                   

• Solidariteit: wederzijdse hulp en de ontwikkeling van gemeenschappelijke projecten

We zijn lid van de ‘Raad van Brusselaars van buitenlandse herkomst’ van de stad Brussel.

CONTACT

Régine Mfuni Katende
Voorzitster van de Afdeling ‘Permanente vorming’

Union des Femmes Africaines
E-mail: mfunikatende@yahoo.fr

Website: www.femmesafricaines.org
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VZW ‘DE MANGOBOOM IN BLOEI’

‘De Mangoboom in Bloei’ werd opgericht in 1996 en verkreeg het statuut van vzw in 1998. Het 
is een pluralistische, apolitieke en niet-confessionele vereniging die ruimte biedt tot nadenken, 
discussiëren en het stellen van vragen aan iedereen, oud of jong. Iedereen die zich interesseert 
voor onze activiteiten kan zich inschrijven. Ons doelpubliek bestaat uit personen met een diver-
se achtergrond of van buitenlandse origine. Aan iedereen, zowel man als vrouw, bieden we een 
luisterend oor. Daarbij beschouwen we culturele diversiteit een bron van verrijking. Pluralisme 
betekent voor ons dialoog en open staan voor het debat tussen mensen met verschillende opinies 
en levensbeschouwingen. We willen iedereen ertoe brengen naar voren te treden en zijn of haar 
cultuur met anderen te delen.

Om zijn doelstellingen te verwezenlijken heeft de Mangoboom activiteiten zowel hier als in DR 
Congo op poten gezet: 

IN BELGIË

In 1998 werd de leerlingenbegeleiding in leven geroepen. Dit was een gevolg van de vaststelling 
dat tal van nieuwkomers niet in staat zijn op een behoorlijke manier lessen te volgen wegens de 
verschillen in studiecurricula tussen het land van herkomst en België. Ook de taalachterstand 
is hier een belemmerende factor. Kinderen van migranten families die reeds geruime tijd gele-
den hier aankwamen ervaren vaak leermoeilijkheden om verschillende redenen. Een bijkomend 
probleem voor deze kinderen is dat de ouders vaak niet in staat zijn hun schoolprestaties op te 
volgen doordat zijzelf slechts gebrekkig Frans kennen of niet voldoende geschoold zijn. Het is 
daarom vaak niet eenvoudig om de school of de leerkrachten te benaderen.

1. Voor kinderen en jonge Franstaligen: om hulp te bieden aan zittenblijvers of ‘dropouts’ wor-
den bijscholings- of inhaalcursussen georganiseerd : 12 uur per week voor kinderen en 2 à 4 
uur per week voor tieners.

2. Voor kinderen met een migratieachtergrond van 6 tot 12 jaar, die op een Nederlandstalige 
school zitten en wier ouders de taal van de school niet spreken, wordt een “taalatelier” 
van 6 u per week georganiseerd. Dit biedt hen de kans en de ruimte om sociale contacten 
te hebben, de taal te beoefenen buiten de schoolcontext en deel te nemen aan culturele 
activiteiten als theaterbezoeken en workshops.

3. Met het oog op het bieden van een luisterend oor, het begrijpen van de levenscontext en het 
vergemakkelijken van de sociaal-professionele integratie van volwassenen worden er alfabe-
tiseringscursussen, cursussen Frans als tweede taal, conversatietafels en initiatieworkshops 
theater voor volwassen gegeven. De bedoeling is zich de taal eigen te maken, de autonomie 
te bevorderen, zich te emanciperen en toegang te krijgen tot participatief burgerschap. 

4. Voor senioren (werking “yamba bankoko”): de Mangoboom in Bloei biedt aan senioren de 
ruimte en plaats voor reflectie en ontmoeting zodat zij uit hun isolement kunnen raken en 
zo hun kennis en cultuur aan jongeren kunnen doorgeven. Op deze manier zo fungeren ze 
als getuigen van het verleden. Om dit mogelijk te maken bieden we hen (re)creatieve work-
shops zoals koken, handwerk en taalcursussen. Dit bevordert hun integratie en biedt hen de 
mogelijkheid te reflecteren samen met hun gelijken.  Tenslotte is een senior “een levende 
bibliotheek.”

5. Voor een breder publiek bieden we culturele en interculturele activiteiten aan met als doel 
één of meerdere aspecten van Sub-Saharaans Afrika beter bekend te maken en om bruggen 
te bouwen tussen de Belgische Sub-Saharaanse gemeenschap en andere gemeenschappen.

6. Voor ouders (opvoeding en gezin) werd er in 2013 een praatgroep op poten gezet als reactie 
op de bezorgdheid van ouders met een migratieachtergrond en deelnemers aan de taalate-
liers. Er wordt hier besproken hoe de opvoeding van kinderen in het licht van maatschappe-
lijke ontwikkelingen kan opgevolgd en begeleid worden. 
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IN DE DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO:

…steunt ‘De Mangoboom in Bloei’ een voedingscentrum, 
dat als doel heeft de autochtone bevolking te sensibi-
liseren, informeren en vormen inzake het belang van 
het gebruik van lokale producten binnen een gezond, 
evenwichtig en gevarieerd voedingspatroon. 

CONTACT

Nelly Melbalaan 39
1070 Anderlecht

Tel. 02 524 49 79
E-mail: ntiyamangulu@skynet.be / 

manguierenfleurs@skynet.be
Website: www.mangoboominbloei.be

ALMANAR VZW

Vooraleer volledig tot bloei te komen ken-
de de vzw Almanar, zoals elke nieuwe vzw, 
haar kinderziektes. Toch beschouwt ze 
zichzelf als een organisatie in wording, 
goed bewust als ze zich is van de verander-
lijke context van de maatschappij. Oude 
gewoontes worden ingeruild en nieuwe 
vaardigheden worden aangeleerd: zo pro-
beert ze zich constant aan te passen aan 
nieuwe sociale tendensen. Hierbij respec-
teert ze evenwel de overtuiging en keuzes 
van iedereen, terwijl de autonomie en de 
versterking van zijn leden daarbij in het 
oog wordt gehouden.

In de loop van de jaren 90 werkte Almanar 
vooral met mensen uit de eerste generatie 
Marokkaanse migranten. De stimulerende 

rol van Almanar en het bieden van steun aan het Ma-
rokkaanse gemeenschapsleven werden overgenomen 
door de Federatie zodat deze organisatie zich con-
centreren op het werken met vrouwen en op hulp en 
begeleiding van ouderen van Marokkaanse oorsprong. 

De eigenlijke vzw Almanar zag het levenslicht in Vorst 
in 2007. Aanvankelijk organiseerden we, zoals de 
meeste verenigingen, groepsworkshops, bijvoorbeeld 
sportbeoefening, kooklessen, etc.  Onze hoofddoel-
stelling was om vooral vrouwen uit hun isolement te 
halen, hen te stimuleren en te motiveren deel te ne-
men aan allerlei activiteiten. Met  de jaren hebben 
we ons workshopaanbod uitgebreid en zijn we erin  
geslaagd een groep enthousiaste vrouwen bijeen te 
krijgen die deelnemen aan een zeer divers aanbod 
van activiteiten.

Tegenwoordig kunnen we rekenen op een permanen-
te groep van 25 à 35 vrouwen, vooral afkomstig uit de 
eerste generatie. De laatste jaren merken we echter 
ook een grotere interesse van vrouwen van de twee-
de en derde generatie.

De laatste 6 jaar konden we onze activiteiten diver-
sifiëren dankzij verschillende projecten van het im-
pulsfonds. Onze leden zijn niet meer uitsluitend van 
Marokkaanse herkomst, maar we krijgen ook vrou-
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wen met andere origines. Gezien haar geografische ligging richt de vzw Almanar zich vooral 
tot vrouwen uit Vorst: iets minder dan 35% van haar leden is afkomstig uit andere gemeenten 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Almanar wil deze vrouwen verder uit hun isolement helpen treden. Dit wil zij bereiken door 
zich niet langer alleen te richten op de organisatie van kookactiviteiten, maar ook middels 
de ontwikkeling van specifieke culturele en educatieve projecten. Deze projecten zijn nog 
maar een eerste stap. We willen verder gaan en proberen duidelijk te maken aan onze leden 
dat er een belangrijke rol voor hen is weggelegd binnen onze samenleving. Ze zijn niet alleen 
consumenten, maar moeten zelf een actieve rol gaan spelen en zelf hun keuzes bepalen.

DOELSTELLINGEN VAN DE VZW

• Reflectie, participatie en het stimuleren van de autonomie  
• Het maatschappelijk engagement van de doelgroep verbeteren en versterken
• Kennis verwerven op verschillende niveaus
• Het gevoel van eigenwaarde versterken
• Het isolement doorbreken en socio-culturele barrières opheffen
• Een grotere openheid van geest bewerkstelligen
• Actief burgerschap en engagement promoten
• Het verbeteren van de levensomstandigheden

De vzw Almanar organiseert meerdere activiteiten per jaar. Er worden verschillende work-
shops georganiseerd:
 

 √ Workshop wellness
 √  Creatieve workshop
 √  Educatieve workshop
 √  Informatiesessies
 √  Excursies
 √  Uitstappen
 √  Discussies en debat

Daarnaast ontwikkelen we ook diverse projecten, onder andere in het kader van het impuls-
fonds FIPI, zoals: 

• Gezinsprojecten
• Vrouwen in actie
• Vrije media
• ‘Matin santé’
• Stereotypen en vooroordelen
• Jezelf leren kennen via anderen 
• Vrouwen en communicatie 
• Discriminatie
• Radicalisering

Projecten waar de vzw Almanar actief aan deelneemt:

• Train to Work
• Bruggenbouwersproject
• Powercare
• Notre avenir
• In de kijker
• Spotlight
• La semaine du dialogue
• La journée de la femme
• … en diverse andere

CONTACT 
Tel.: 02 346 17 71

E-mail: almanar@telenet.be
Coordinatrice en contactpersoon: Saloua Aharrar
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LIGUE D’ENTRAIDE ISLAMIQUE

De ‘Ligue d’Entraide Islamique’ (LEI) werd 25 jaar 
geleden opgericht en is de grootste islamitische in-
stelling van België. Ze wil Belgische burgers die de 
islam belijden de ruimte bieden tot uitwisseling in 
zowel godsdienstig als cultureel verband. De filoso-
fie van de LEI kadert in een logica van openheid ten 
opzichte van de burgermaatschappij en wil op die 
manier betrokken en actieve burgers vormen die in 
contact staan met de hedendaagse maatschappij. 
De LEI is een plek waar iedereen welkom is, ande-
ren kan ontmoeten en van gedachten kan wisselen. 
Ze wil een reëel antwoord bieden op de groeiende 
nood aan kennis omtrent de Islam in het algemeen. 
Met het oog hierop heeft de LEI meerdere organen 
in het leven geroepen, zoals de moskee ‘Al Khalil’, 
de Arabische school ‘Al Khalil’, het Instituut voor 
Islamstudies (IEI) en een basisschool. 

MOSKEE AL KHALIL

Al Khalil is één van de grootste moskeeën van Brus-
sel. Op deze gebedsplaats komen duizenden gelo-
vigen samen voor het vrijdagsgebed en honderden 
tijdens de week. Naast dagelijkse contacten met 
het oog op gebed of deelname aan de ramadan-
activiteiten kunnen gelovigen hier beroep doen op 
maatschappelijk-religieus advies en bijstand. 

ARABISCHE SCHOOL AL KHALIL

De kennis van het Arabisch is voor de jongere gene-
raties onontbeerlijk om zich religieus en cultureel 
te ontwikkelen. Daarom doen de Al Khalil-school en 
haar pedagogisch team al het mogelijke om kwa-
liteitsvolle cursussen aan te bieden op tijdstippen 
die rekening houden met de schoolagenda van kin-
deren (op woensdagnamiddag en zaterdagen). De 
Arabische school telt 500 leerlingen, verdeeld over 
3 niveaus (kleuter, basis en secundair).

SCHOOL ‘LA PLUME’

De ‘La Plume’-school of ‘Al Qalam’ opende haar 
deuren in september 2011. De naam van deze on-
derwijsinstelling staat symbool voor de toegang tot 
wetenschap en kennis. Ze wordt gesubsidieerd door 
de Franse Gemeenschap, maar is in feite een islam-
school voor het basisonderwijs. Het opvoedkundig 
team waakt erover dat de intellectuele nieuwsgie-
righeid van het kind geprikkeld wordt en een aan-
tal waarden aangeleerd worden, zoals eerlijkheid, 
zelfrespect en respect voor de anderen, volharding 
en aandacht voor behoeftigen. Het kwaliteitson-
derwijs dat er gegeven wordt kadert volledig in het 
islamitische waardenstelsel, waarbij de kinderen 
aangespoord worden een open blik op de maat-
schappij te verkrijgen. 

INSTITUUT VOOR ISLAMSTUDIES (IEI)

Aangezien opvoeding een prioritaire bekommernis vormt 
voor de LEI, staat een ploeg van 7 gediplomeerde leraars 
in voor de opleiding inzake islamwetenschappen op ho-
ger niveau, en wel gedurende een 3-jarig curriculum, dat 
bekroond wordt met een getuigschrift islamstudies. Op 
heden tellen we een twintigtal studenten. 

JEUGD-, VROUWEN-, CULTUURCOMITÉS, 
SOCIALE DIENST

Binnen de LEI fungeren ook enkele comités die de burgers 
van morgen de kans geven op te bloeien. Zo zijn er acti-
viteiten en speciale aandacht voor jongeren, vrouwen en 
de meest behoeftigen.

VROUWENCOMITÉ “EL MOUJTAHIDATE”

El Moujtahidate is het comité van de LEI dat zich spe-
cifiek op vrouwen richt. Dit comité werd opgericht in 
1986. Naast de verschillende religieuze activiteiten wil El 
Moujtahidate ook een ontmoetings- en uitwisselingsruim-
te tussen culturen zijn. Ze functioneert als een sociale 
brug die emancipatie en persoonlijke ontwikkeling van 
de vrouw hoog in het vaandel heeft. Dit alles met een 
luisterend oor en met het respect dat voortvloeit uit de 
principes van openheid en begrip, overgebracht door de 
Islam. Vanuit het comité worden een aantal activiteiten 
georganiseerd. Zo worden er solidariteitsdagen georga-
niseerd, een groot jaarlijks publiek seminar, kleinere se-
minars voor leerlingen en een Koranrecitatiewedstrijd. 
Tijdens de maand van de ramadan wordt er speciale 
aandacht besteed aan de spirituele ontwikkeling van de 
gelovigen en worden er onder andere conferenties, dis-
cussietafels en retraites georganiseerd. Daarnaast maken 
we er werk van een sociale permanentie te organiseren. 
Personen kunnen hier langs komen voor oriënterend ad-
vies over gezondheid, financiële problemen, vragen over 
onderwijs of familiale hulp.

Het religieuze luik is essentieel voor El Moujtahidate, 
maar dit kan niet tot stand komen zonder de menselijke 
initiatieven die de organisatie kenmerken. In dit verband 
is de cafetaria een ontmoetingsplek waar iedereen wel-
kom is.

COORDINATRICE VAN HET COMITÉ
Moughnia Maâfi

Tel.: 0485 67 11 43

CONTACT LEI
Vanderstraetenstraat 9

1080 Brussel
Tel.: 02 411 56 79
Fax: 02 411 56 79

E-mail: info@alkhalil.be
Website: www.alkhalil.be
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V.O.E.M.

V.O.E.M. (Vereniging voor Ontwikkeling en Emancipatie van Moslims) is een erkende koepelvereniging. 
Dat wil zeggen dat zij verschillende leden heeft die allemaal verenigingen zijn, geen individuen. In 
2006 vierden we onze 10de verjaardag. Vóór 1996 bestond de vereniging ook al, maar toen heette ze 
V.I.L.V., ‘Vereniging voor Islamleerkrachten Vlaanderen’. Daaruit is deze koepelvereniging gegroeid.

Onze lidverenigingen zijn heel uiteenlopend: jongerenverenigingen, vrouwenverenigingen, sport-
clubs,… ongeacht de nationaliteit. Iedereen is welkom. Wat hen bindt is hun moslimidentiteit of het 
feit dat alle verenigingen moslims als hun doelgroep hebben. Momenteel zijn er ongeveer 70 lidver-
enigingen van over heel Vlaanderen aangesloten. 

ENKELE DOELSTELLINGEN:

• Bouwen aan een kleurrijke, open, vrije, leefbare en verdraagzame samenleving 
• Werken aan een positieve beeldvorming rond moslimgemeenschappen 
• Stimuleren van interlevensbeschouwelijke dialoog 
• Moslims helpen om hun plaats te vinden in de Belgische maatschappij

HOE REALISEREN WE ONZE DOELSTELLINGEN ? 

We ondersteunen onze lidverenigingen bij het organiseren van hun activiteiten; we geven hen vor-
mingen; we helpen hen bij het oprichten van vzw’s; we organiseren workshops om de beeldvorming 
rond islamitische/Arabische cultuur te doorprikken en we onderhouden contacten met andere or-
ganisaties. Jaarlijks reiken we een ‘emancipatieprijs’ uit aan iemand die zich verdienstelijk heeft 
opgesteld voor diversiteit. We organiseren zelf ook activiteiten, zoals lezingen, tentoonstellingen, 
lessen en projecten. We volgen de actualiteit op en doen indien nodig aan belangenbehartiging in 
naam van onze achterban.

NATIONAAL SECRETARIAAT 

Montignystraat 34 
2018 Antwerpen 

Tel. / Fax: 03 272 35 07 
E-mail: secretariaat.voem@gmail.com 

Website: www.voem-vzw.be

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK VERBOND 

Lakensestraat 68 
1000 Brussel 

Tel.: 02 503 13 25 
E-mail: brusselsevoem@yahoo.com 

OOST-VLAANDEREN 

Kokerstraat 36 
9000 Gent

Tel.: 09 324 63 43 
E-mail: gent.voem@gmail.com
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BWR

De vzw Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad zet zich sinds 1975 in voor een betere bekendma-
king van de Nederlandstalige welzijns- en gezondheidszorg in Brussel. Om de dienstverlening van de 
Brusselse welzijns- en gezondheidssector te verbeteren, stimuleren en organiseren wij overleg en 
samenwerking binnen en tussen de sectoren, worden vormingsactiviteiten georganiseerd en geeft de 
BWR advies aan beleidsinstanties. 

MISSIE

De Brusselse welzijnsraad stimuleert een toegankelijk welzijnsaanbod voor elke burger in Brussel 
door in een transversale context te werken aan kwaliteitsverhoging en innovatie van de Nederlands-
talige welzijn- en zorgsector.

VISIE

De BWR werkt vanuit een globaal beeld op een autonome, dynamische en actieve manier aan het 
Brusselse welzijnsbeleid. De BWR wenst in het werkveld een dynamiek teweeg te brengen door initia-
tieven te nemen waardoor de welzijnspartners beter met elkaar samen werken en elkaar versterken, 
vernieuwende impulsen te geven en signalen en adviezen te geven aan de overheid en het werkveld.

THEMA’S EN SECTOREN

De BWR heeft in zijn 40-jarig (2015) bestaan heel wat kennis en expertise ontwikkeld op een aantal 
domeinen. Toch moeten we klaarstaan om in te spelen op nieuwe uitdagingen en ontwikkelingen 
binnen de Brusselse context. We willen daarbij ook complementair zijn aan de VGC en partnerorga-
nisaties op het terrein. Onze werking spitst zich daarom momenteel voornamelijk toe op volgende 
thema’s en sectoren binnen het Brussels welzijnsveld:

• Personen met een handicap, o.a. via ondersteuning van het Brussels regionaal Overleg gehan-
dicapten (BROG) en het initiëren vernieuwende samenwerkingsprojecten. 

• Ouderenzorg, o.a. door ondersteuning van de lokale dienstencentra (BOD), uitwerken van sa-
menwerkingsconcepten en deelname aan woonzorgconcept;

• Interculturalisering, o.a. door ondersteuning en samenwerking in het kader van Powercare, de 
methodiek Bruggenbouwers, detectie behoeften bij allochtone ouderen, verspreiding expertise 
en begeleiding van projecten op het terrein;

• Sociale uitsluiting, armoede en thuislozenzorg, o.a. detecteren drempels in de hulpverlening, 
inbreng expertise, organisatie week van de thuislozenzorg, actief opvolgen Brussels armoede-
bestrijdingplan. 

• Lokaal sociaal beleid, o.a. via visieontwikkeling, aanbieden methodieken en instrumenten, 
ondersteuning onthaal en lokale netwerken, deelname aan beleidsstuurgroep.

CONTACT

Lakensestraat 76, Bus 3
1000 Brussel
Tel.: 02 414 15 85 
E-mail: info@bwr.be
Website: www.bwr.be
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CAW BRUSSEL

CAW Brussel komt op voor een versterkt welzijn, voor jou, je omge-
ving en de bredere samenleving. 
CAW Brussel biedt in de 19 gemeenten van Brussel hulp aan mensen 
die het moeilijk hebben of met vragen zitten. Je kan er op verhaal 
komen en wij luisteren naar jou. Onze hulpverlening is vertrouwe-
lijk en vrijwillig. We zijn er voor jong en oud, voor kleine en grote 
problemen, voor Belgen en niet-Belgen, voor mensen met en zonder 
papieren. 

Samen met jou wordt je situatie ontrafeld en wordt er gezocht naar 
mogelijke oplossingen en nieuwe mogelijkheden om er mee om te 
gaan. We gaan met jou aan de slag, op jouw maat en op jouw tempo. 
Onze hulpverleners kunnen je ook de weg wijzen naar andere diensten 
om ervoor te zorgen dat je rechten worden gegarandeerd.

Meer informatie over de hulp- en dienstverlening binnen CAW Brussel, 
vind je op: http://www.cawbrussel.be.

Contact opnemen met CAW Brussel is eenvoudig, want het heeft een 
lage drempel en is vlot bereikbaar. De hulp is gratis. Je kunt terecht 
op verschillende onthaalpunten:

ONTHAAL  BRUSSEL-CENTRUM

Grétrystraat 1
1000 Brussel
Tel.: 02 227 02 00

ONTHAAL NOORD

Antwerpselaan 34
1000 Brussel
Tel.: 02 502 66 00

ONTHAAL ETTERBEEK

Triomflaan 32
1160 Brussel
Tel.: 02 629 23 45

ONTHAAL ANDERLECHT

Aumalestraat 7
1070 Anderlecht
Tel.: 02 521 29 22

ONTHAAL MOLENBEEK

Mommaertstraat 22
1080 Brussel
Tel.: 02 414 24 23
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LINK=BRUSSEL VZW

Vzw Link=Brussel wil een bijdrage leveren aan het 
opbouwen van een interculturele samenleving in 
Brussel. De vzw ondersteunt een sociaal-economi-
sche integratie en emancipatie van etnische min-
derheden in Brussel door het bieden van gelijke 
kansen.

De projecten van Link=Brussel vzw spelen in op 
concrete behoeften van de doelgroep. De activi-
teiten kunnen uiteenlopende vormen aannemen, 
zonder een gemeenschappelijk doel te verliezen.

ALGEMENE DOELSTELLING

Het Emancipatiehuis Camelia heeft tot doel het 
werken aan de maatschappelijke emancipatie van 
verschillende bevolkingsgroepen en het ontwikke-
len van de socio-economische weefsels binnen de 
leefomgeving van de wijk. 
In de eerste plaats is het de bedoeling om via een 
aanbod aan ontmoetingen, activiteiten, opvoe-
dingsondersteuning en vorming de deelnemers te 
helpen in hun zelfontplooiingsproces. We proberen 
hen op die manier uit hun sociaal isolement te ha-
len. Door het aanbieden van informatie willen we 
de doelgroep zelfredzaam maken en hen in staat 
stellen zich buiten hun wijk te bewegen en met 
andere mensen te communiceren. Op deze manier 
willen we een bijdrage leveren om de ghetto’s en 
fanatisme tegen te werken.
In de tweede plaats is het de bedoeling dat de ver-
schillende in de wijk aanwezige groepen gemak-
kelijker aansluiting zullen vinden bij reguliere in-
stanties en in het algemeen bij de structuren van 
de Belgische samenleving.

WAT BETEKENT INTEGRATIE EN EMANCIPATIE VOOR 
ONS

Emancipatie is een bevrijdingsproces dat kan lei-
den tot autonomie, zelfstandigheid en welbevin-
den. Dit kan zowel de individuele ontplooiing van 
een persoon zijn als de maatschappelijke positie-
verandering van een groep in de maatschappij. Een 
eerste stap is bewustwording van de eigen positie, 
de verhoudingen waarbinnen een individu of groep 
functioneert. Vervolgens verwerft men inzicht in 
wat de eigen mogelijkheden zijn en hoe men tot 
meer zelfbeschikking kan komen. 

Integratie is een proces tot participatie aan de 
samenleving met behoud van eigen culturele ach-
tergrond. Het betekent dat er stilaan een verbon-
denheid ontstaat met de samenleving waarin men 
zich wil integreren. Dit kan alleen maar als  het 
individu in staat is om zich met de nieuwe samen-
leving te verbinden en als de samenleving open-
staat, voldoende informatie en kansen geeft. Een 
individu kan zich maar opnieuw thuis voelen in zijn 
nieuwe land wanneer een tolerantie en respect be-
staat voor elkaars eigenheid ongeacht de sociale 
afkomst, cultuur en de religie.

Emancipatie en integratie gaan hand in hand. Zon-
der emancipatie is er van integratie geen sprake 
en zo ook omgekeerd. We zien emancipatie als een 
motor of het startblok van integratie.

CONTACT

Link=Brussel, centrum voor 
interculturele samenlevingsopbouw vzw

Marcqstraat 17
1000 Brussel

E-mail: linkbrussel@skynet.be

Camelia, Brussels emancipatiehuis
Tel.: 02 223 62 83 of 0492 73 05 74

E-mail: camelia@linkbrussel.be
Website: www.linkbrussel.be
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FMDO

FMDO vzw staat voor Federatie van Marokkaanse en Mondiale Democratische Organisa-
ties. We zijn erkend als vereniging in het werkveld sociaal-cultureel volwassenenwerk 
door de Vlaamse overheid.

We zijn een koepelorganisatie en onze kerntaak bestaat uit het ondersteunen van soci-
aal-culturele verenigingen van mensen met een migratieachtergrond. FMDO vzw over-
koepelt dergelijke verenigingen in Antwerpen, Brussel, Vlaams-Brabant en West-Vlaan-
deren. Momenteel overkoepelen we 166 lidorganisaties.

We streven bij FMDO volgende doelstellingen na:

• FMDO streeft naar participatie en volwaardig burgerschap van mensen met een 
migratieachtergrond.

• FMDO werkt aan de emancipatie van mensen met een migratieachtergrond.
• FMDO stimuleert het samenleven van individuen met elkaar i.p.v. naast elkaar 

vanuit een respectvolle houding voor elkaars eigenheid en identiteit in een super-
diverse samenleving.

• FMDO draagt bij aan een warme samenleving door solidariteitsinitiatieven van 
verenigingen van mensen met een migratieachtergrond te faciliteren.

CONTACT

Tel.: 02 344 69 92
E-mail: info@fmdo.be
Website: www.fmdo.be

HOOFDKANTOOR

Bondgenotenstraat 52
1190 Vorst

SECRETARIAAT ANTWERPEN

Timmerwerfstraat 40
2000 Antwerpen

SECRETARIAAT OOSTENDE

Kanunnik Louis Colensstraat 7
8400 Oostende
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SUPERDIVERSE STEDEN

Onze steden zijn ruimtes van superdiversiteit. 
Sinds de val van de muur gaat het proces van ver-
stedelijking hand in hand met een toenemende 
diversiteit. Het gaat al lang niet meer om kernste-
den als Antwerpen, Gent, Brussel, Aalst en Oosten-
de. Ook kleinere steden als Vilvoorde, Ronse, tot 
Geraardsbergen en Boom worden bepaald door su-
perdiversiteit. Een diversiteit binnen de diversiteit 
transformeert onze stadswijken tot plaatsen waar 
minderheden de meerderheid uitmaken. 

Superdiversiteit is nergens meer uitgesproken 
dan in Brussel. Op 1 januari 2014 telt het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest 385. 381 buitenland-
se onderdanen die niet de Belgische nationaliteit 
bezitten, ofwel bijna een derde (33,1 %) van de 
totale bevolking. Dat gaat over niet-genaturali-
seerde stadsbewoners. 63% daarvan komt uit de 
EU27–landen. Nemen we cijfers waar de “naturali-
sering” wel duidelijker wordt, dan zien we dat van 
de Brusselse bevolking op arbeidsleeftijd tussen 18 
en 65 jaar (=598 934 personen waarvan de origine 
kon vastgesteld worden) 27% van Belgische origine 
is, 6% behoort tot de tweede generatie, 29% heeft 
de Belgische nationaliteit verworven heeft, en 38% 
een vreemde nationaliteit heeft en ingeschreven is 
in het Rijksregister. Kortom, 73% van deze groep in 
de Brusselse bevolking heeft migratieroots. (FOD 
werkgelegenheid, werk en sociaal overleg & CGKR, 
2013: Tabel 10: 39). En het staat buiten kijf: onze 
de stad zal blijven verkleuren. 74,3% kinderen ge-
boren in 2009 heeft een moeder van niet-Belgische 
origine (Corijn, 2015).

De centrale vraag in een dynamiek van “minori-
ty-majority” is dus hoe de stad in te richten? Blijft 
de dominante logica gelden van de zelfuitgeroe-
pen meerderheden, in Brussel taalgemeenschap-
pen? Blijven we onze stad, de zorg en sociale in-
stituties inrichten langs deze taalbreuklijnen, op 
basis van ‘integratie-eisen’ en verwachtingen die 
eerder drempels creëren dan sporten op de ladder 
vormen? 

HULPELOZE HULPVERLENING? 

Superdiversiteit daagt ons denken en handelen uit. 
Een one-size fits all beleid schiet tekort. Super-
diversiteit is meer dan een cultureel gegeven dat 
moet beantwoord worden met een “diver-sensitie-
ve hulpverlening” (zie Debruyne & Naert, 2014 als 
reactie op Van Robaeys, 2014; Hoffman, Geldof & 
Koning, 2014). Een toename van diverse migratie-
profielen toont ons een minderheidsgroep die op 
de ladder klimt en sociale mobiliteit creëert via 
onderwijs, de arbeidsmarkt, eenmanszaakjes of 
andere winkeltjes en restaurants. Maar op sociaal 
vlak we zien ook een andere tendens: groeiende 
groepen voor wie vooruitkomen op de ladder geen 
sinecure is of slechts een droom blijft. Met andere 
woorden, superdiversiteit brengt ook een hiërar-
chie in toegang en uitoefening van sociale rechten 
met zich mee. 

Hulpverleners en sociale instanties zitten vaak met 
de handen in het haar. Het “one size fits all”-inte-
gratiebeleid lijkt meer beleidsideologie dan han-
teerbare praktijk. En in de kloof tussen beleids-
retoriek en realiteit, staan vaak een schare aan 
vrijwilligersinitiatieven en zelforganisaties klaar 
om met de superdiverse realiteit aan de slag te 
gaan. De Brusselse VGC erkent daarom deze zelfor-
ganisaties ook als ‘voorportaal’ van de reguliere 
hulpverlening. Waar de symbolische erkenning 
soms doordringt bij overheden, vormt vooral de 
financiële erkenning en institutionele omkadering 
van die broodnodige vrijwilligersinitiatieven en 
zelforganisaties een heikel punt. 

Ook rest de vraag of “voorportaal” de juiste con-
notaties oproept die recht doet aan de praktijk 
van zelforganisaties? Op die manier lijkt het alsof 
de rol van zelforganisaties en vrijwilligers eerder 
secundair is, alsof hun praktijk enkel gericht is op 
‘toeleiding’ naar de zogenaamde reguliere zorg en 
hulpverlening. Maar wat heet regulier wanneer ge-
ijkte instituties binnen de zorg en hulpverlening, 
en bij uitbreiding delen van het sociaal werk, in-
adequaat zijn in hun bereik naar “minority-majo-

Pascal Debruyne, Postdoctoraal onderzoeker, UGent,
DieGem: IWT onderzoeksproject over superdiversiteit en solidariteit

DE ARCHITECTEN VAN DE SUPERDIVERSE STAD
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rity” groepen? Nolf en Wallendael (2012) stellen 
dat er al jaren een ‘informatiekloof’ is tussen deze 
Brusselse bewoners met migratieroots en de (Ne-
derlandstalige) Welzijns en- gezondheidssector. 

In een recente reeks over migratie sprak De Stan-
daard (19.10.2014) over een ‘onzichtbare stad’ 
van 10.000 mensen in Brussel. Samen vormen ze 
een 20e gemeente. Maar zijn deze mensen ‘on-
zichtbaar’ voor de welzijns en- gezondheidssector 
of worden ze onzichtbaar gemaakt en gehouden? 
Kortom, bevraagt dit niet de regulariteit van deze 
instituties uit de welzijns en- gezondheidssector? 

DE ARCHITECTEN VAN DE SUPERDIVERSE STAD

Wie zijn de architecten van de superdiverse sa-
menleving, die de fundamenten leggen voor 
nieuwkomers, en mee bouwblokken leggen met 
hen? (zie ook: Maly, 2014 over Oostende) Ik geef 
voorbeelden uit het voorportaal POWERCARE. 
El-Andino, een zelforganisatie die Latino-nieuwko-
mers opvangt. De werking bestaat uit het tradi-
tionele sociaal-cultureel werk, maar eveneens uit 
spaarkassen uitbouwen, en een werking voor de 
regularisatie van Latino-burgers zonder papieren. 
De Mangoboom in Bloei (Le Mangier en fleurs) ver-
zet al 19 jaar bergen intercultureel vormingswerk 
in Anderlecht, gedragen door het engagement van 
tientallen vrijwilligers van verschillende origine. 
Zonder enige structurele financiële ondersteuning 
investeerde de voorzitster met haar vrijwilliger-
steam onvermoeibaar in de zeer diverse noden van 
hun Brusselse omgeving via de seniorenwerking, 
de huiswerkbegeleiding voor kinderen van de wijk, 
een voedingsproject in Congo, de taalateliers, soci-
ale dienstverlening en socio-culturele activiteiten. 
En dit voor een groep van honderden van overal: 
Congolezen, Nepalezen, Tsjetjeniërs, Roemenen, 
Pakistanen, Syriërs, Ghanezen, Rwandezen, Egyp-
tenaren, Marokkanen, Iraniërs, Turken, Albanezen, 
Brazilianen, enzovoort. 

Iedereen is het erover eens dat vrijwilligers en 
zelforganisaties pakken werk verzetten en groepen 
burgers met migratieroots bereiken die de drempel 
van officiële instanties en ‘reguliere’ hulpverle-
ning niet halen. De zelforganisaties in POWERCARE 
staan aan de frontlinie, en doen aan nabijheidspo-
litiek met groepen nieuwkomers: papieren in orde 
brengen, taallessen, naschoolse opvanginitiatie-
ven en ondersteuning voor ouderen met een mi-
gratieachtergrond, toeleiding tot de gezondheids-
zorg, culturele activiteiten en vorming…teveel om 
op te noemen. De praktijk toont een rijke praktijk 
van bouwblokken die ze leggen voor nieuwkomers. 
Op die manier beantwoorden zelforganisaties aan 
bestaande noden en behoeften, die ver voorbij de 
eisen gaan van subsidieverstrekkers en decretale 
vereisten.

Dit soort sociale praktijken op de plaatsen waar de 
‘onzichtbaren' zichtbaar worden, hebben de plaats 

5 mei 2015 - Powercare Feest!
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ingenomen van veel basiswerk dat verdween door 
professionalisering, bureaucratisering en vermark-
ting. Zelforganisaties en hun frontliniewerkers 
werken op basis van een politiek van nabijheid, 
en kennen de leefwereld van burgers in nood. Ze 
vormen de basis van het sociaal werk en welzijns-
werk in superdiverse tijden (Nolf & Vanwallendael, 
2012; Anciaux, 2014). Ze bieden een enorme meer-
waarde om de stem van onderuit te versterken en 
de focus terug te leggen op noden (Debruyne & 
Naert, 2014). Dat amalgaam van noden worden 
versterkt door ze structureel op te schalen en te 
linken met geijkt beleid. Via collectieve acties, 
vorming en educatie wordt deelnemers de kans 
gegeven invloed uit te oefenen op die structurele 
realiteit. Kortom, dit zijn professionelen en geen 
toeleiders of ‘voorportalen’.

DE PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ & VERMAAT-
SCHAPPELIJKING VAN DE ZORG

Vrijwilligers ervaren dat ze door politici worden 
gezien als de gratis oplossing voor maatschappe-
lijke tekorten in de huidige besparingscontext. 
“Vermaatschappelijking van de zorg” of “de par-
ticipatiemaatschappij” heet dat in beleidstaal. 
Vrijwilligers nemen waardevolle engagementen op 
en ondersteunen de emancipatie van burgers met 
migratieachtergrond, maar mogen niet verant-
woordelijk gesteld worden voor structurele tekor-
ten zoals het welzijn in de samenleving, de aanpak 
van armoede, de mantelzorg, ... 
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Het recente rapport van de VUB over de rol van 
sleutelfiguren van zelforganisaties in het voorpor-
taalproject Powercare (De Donder, ea. 2014) wijst 
erop dat vrijwilligers letterlijk verdrinken in het 
werk. Er is een mismatch tussen wat het beleid op 
de schouders afwentelt van zelforganisaties, en de 
draagkracht van die organisaties (Vermeersch, L., 
Sels, J., & Vandenbroucke A., 2012).  

De toekomst van de superdiverse stad ligt in de 
handen van diegenen die elke dag van onderuit aan 
de weg timmeren voor een rechtvaardige en soli-
daire samenleving in diversiteit. Onze steden zijn  
labo’s om samenlevingsexperimenten op te zetten 
en praktijken die de emancipatie van burgers met 
migratieachtergrond versterken. Zelforganisaties 
en vrijwilligers spelen daarin een belangrijke rol. 
Overheden moeten niet enkel lippendienst maar 
ook reële ondersteuning hieraan bieden. 
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ETNISCH-CULTURELE ZELFORGANISATIES: 
EEN ONMISBARE SCHAKEL IN WELZIJN, ZORG EN HULPVERLENING

Liesbeth De Donder, An-Sofie Smetcoren, Tine Buffel & Esma Baytemur

ETNISCH-CULTURELE ZELFORGANISATIES SPELEN EEN BELANGRIJKE ROL IN 
DE WELZIJNS- EN HULPVERLENING DANKZIJ HUN UNIEKE VERTROUWENS-
BAND, HUN DOORLEEFDE KENNIS VAN ORIGINE, CULTUUR EN RELIGIE. DIT 
BLIJKT UIT EEN ONDERZOEK VAN DE VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL SAMEN 
MET SLEUTELFIGUREN VAN ALMANAR VZW, EL ANDINO VZW, UNION DES FEM-
MES AFRICAINES, MANGOBOOM IN BLOEI EN V.O.E.M. VZW. DE ROL VAN SLEU-
TELFIGUREN EN ZELFORGANISATIES IN DE WELZIJNS- EN HULPVERLENING 
ZOU ECHTER BETER EN MEER ONDERSTEUND KUNNEN EN MOETEN WORDEN.

Zelforganisaties worden vaak geconfronteerd met 
een groot aantal welzijnsvragen vanuit hun ach-
terban en trachten deze vragen zo adequaat mo-
gelijk te beantwoorden. Ze nemen deze ‘voorpor-
taalfunctie’ informeel op aangezien ze hiervoor tot 
op heden niet erkend noch ondersteund worden. 
Dit wordt meestal door enkele sleutelfiguren bin-
nen de zelforganisaties opgenomen. Sleutelfiguren 
zijn mensen die door hun centrale positie, bekend-
heid of grote waardering een belangrijke rol spe-
len binnen hun gemeenschap of zelforganisatie (bv. 
religieuze leiders, mensen die respect genieten in 
de gemeenschap, leraars, dokters, vrijwilligers,…) 
(BWR, 2012). 

Aan de onderzoeksgroep Belgian Ageing Studies 
werd gevraagd om het Powercare project van 
V.O.E.M. vzw op een wetenschappelijk betrouw-
bare en valide manier op te volgen en te onder-
bouwen. Onafhankelijk kwalitatief onderzoek leek 
V.O.E.M. vzw en BWR immers de beste manier om 
de terreinwerkers, die vooral informeel werken, 
een stem te geven en zo hun ervaringskennis te de-
len. Het werk dat zelforganisaties uitvoeren, blijft 
immers nog al te vaak onduidelijk en onzichtbaar 
voor de buitenwereld (Van Hees, 2010). De poten-
tie van zelforganisaties, zowel voor mensen met 
een migratieachtergrond als voor de autochtone 
gemeenschap blijft nog te vaak onderbenut (Anci-
aux, 2014; Vermeersch et al., 2012).  Het voorlig-
gende onderzoek had dan ook twee doelen: ener-
zijds meer inzicht krijgen in sleutelfiguren en hun 
rollen binnen hun gemeenschap en/of zelforgani-

satie en anderzijds onderzoeken hoe de rol van zelfor-
ganisaties kan versterkt worden. Aan het onderzoek na-
men vijf zelforganisaties deel: Almanar vzw, El Andino 
vzw, Union des Femmes Africaines, Mangoboom in Bloei, 
V.O.E.M. vzw. Daarnaast werden ook professionals van 
BWR, FMDO, ULB, CAW Brussel, vzw De Lork, Internatio-
naal Comité, Thomas Moore, KUL-UA, Minderhedenforum 
en Foyer bevraagd. 

Een vaststelling doorheen het onderzoek is dat zelfor-
ganisaties een belangrijke rol vervullen op welzijnsvlak. 
Het eerste onderdeel  van het rapport “sleutelfiguren in 
beeld” geeft een overzicht van de veelheid aan taken die 
worden opgenomen door sleutelfiguren en zelforganisa-
ties. Sleutelfiguren zijn een schakel in de ketting tussen 
verschillende groepen, organisaties en instituties. Zoals 
één van hen het uitdrukte:

“Je me suis jamais vue comme personne clé. En 
fait, je me vois aussi plutôt comme, une partie de la 
chaîne. Pour faire le tout, pour faire le complet…”

Ze treden daarbij op als organisator (actief in de zelfor-
ganisatie), als volksvertegenwoordiger (schakel tus-
sen gemeenschap en formele welzijnsorganisaties), als 
“maatschappelijk werker” en vertrouwenspersoon (als 
voorportaal tussen individuen uit de gemeenschap en for-
mele welzijnsorganisaties), als netwerker tussen zelfor-
ganisatie en andere sociaal-culturele (zelf)organisaties, 
en als deur naar de gemeenschap (schakel van welzijn-
sorganisaties naar de gemeenschap). 
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Zelforganisaties blijken een belangrijke rol te hebben in 
de welzijns- en hulpverlening. Deze organisaties doen 
echter meer dan wat we traditioneel verstaan onder 
hulpverlening. De gemeenschapsvormende dimensie 
staat er voorop. De afhankelijkheidsrelatie die hulpvra-
gers ervaren bij welzijnsorganisaties blijkt immers een 
belangrijke drempel voor etnisch-culturele minderhe-
den, een drempel die bij zelforganisaties niet bestaat: 
in hulpverlenende organisaties is men altijd hulpvrager 
terwijl men in een zelforganisatie ook kan geven (bij-
voorbeeld een activiteit mee organiseren). Mensen zoe-
ken iets meer dan enkel een dienst die hen kan helpen. 
Ze willen positief benaderd worden. Bij sleutelfiguren 
vinden mensen vertrouwen en hebben ze het gevoel 
niet be- of veroordeeld te worden. Er werd het volgende 
voorbeeld gegeven:

“…dans la conversation de tous les jours, sans for-
malités…entre femmes, entre mamans on se confie 
certaines choses, qu’on a pas le courage de dire aux 
institutions… “tu étais la seule personne qui m’écou-
tait sans me juger.”  

De voorportaalfunctie die zelforganisaties vervullen, 
kunnen we niet reduceren tot een doorgeefluik. Een 
zelforganisatie is meer dan een tussenstap naar een 
(reguliere) welzijnsorganisatie. De hulptaken die zelfor-
ganisaties opnemen en buiten het sociaal-cultureel de-
creet vallen, sterken de hypothese dat een erkenning 
puur op sociaal-culturele basis te beperkend is en het 
bijvoorbeeld een piste kan zijn om ook vanuit welzijn-
zelforganisaties en sleutelfiguren te erkennen en on-
dersteunen. Van belang hierbij is een integrale onder-
steuning waarbij een traject wordt opgezet zodat de 
verschillende partners regelmatig contact hebben met 
elkaar. Hierdoor kunnen zowel welzijnsorganisaties als 
zelforganisaties elk hun kennis uitwisselen en is er ook 
ruimte om ervaringen te delen. Voor de sleutelfiguur is 
‘levenservaring’ in bepaalde omstandigheden belangrij-
ker dan beschikken over theoretische kennis en het ver-
eiste diploma. Een volgende aanbeveling hierbij is dan 
ook dat welzijnsorganisaties meer kunnen openstaan 
voor die kennis en ‘ervaringsdeskundigen’ rekruteren. 
Een sleutelfiguur gaf daarbij het volgende commentaar: 

“Un travailleur social par exemple est incapable de 
comprendre certaines situations parce qu’ils n’ont 
pas vécu ça, ça c’est difficile à remplacer… donc on 
tient plus compte des vécus des personnes” .

Opdat sleutelfiguren hun rol nog sterker zouden kunnen 
vervullen, hebben ze nood aan  ondersteuning op ver-
schillende vlakken. Overbevraging blijkt een realiteit 
en hiervoor kan samenwerking met welzijnsorganisaties 
soelaas bieden. Professionele omkadering van sleutelfi-

guren blijkt primordiaal als we hen een rol willen geven 
in beleid rond welzijn (zie ook Demuynck, 2012). Uit 
het onderzoek blijkt dat welzijnsorganisaties en zelfor-
ganisaties een complementaire rol vervullen. Vraag is 
hoe dergelijke samenwerkingen kunnen ondersteund 
worden zodat de rol van zelforganisaties en hun sleutel-
figuren op vlak van welzijn verduurzaamd kan worden. 
Het rapport biedt hier dan ook een aantal handvaten en 
aanbevelingen richting zelforganisaties, welzijnsorgani-
saties en overheid.

• LEER ELKAAR VINDEN: De methodiek van outrea-
chend werken waarbij proactief contacten gelegd 
worden met de doelgroep, op hun eigen terrein, 
daar waar hij zich bevindt, wordt nog te weinig be-
nut.

• ERKEN ELKAAR: Zelforganisaties hebben een sterke 
nood aan erkenning en streven naar volwaardige 
partnerschappen.

• ERKEN DE MEERWAARDE VAN DIVERSITEIT: Veelta-
ligheid en diversiteit kunnen een kracht zijn, dat 
men soms/vaak te weinig benut.

• GA CREATIEF OM MET BESTAANDE KADERS: De rol 
van zelforganisaties en sleutelfiguren laat zich 
moeilijk in een hokje stoppen. Dit geldt ook voor 
het werk van welzijnsorganisaties. Er zijn echter 
soms nogal wat grenzen, wat creatief werken niet 
altijd mogelijk maakt. Beleidsverandering is nodig 
om meer ruimte te geven aan organisaties (zelf- én 
welzijns-) om hun eigen weg te zoeken naar meer 
diversiteit en samenwerking.
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Op 11 mei 2015 vond in een stralende lentezon de feestelijke 
afsluiting plaats van het project Powercare in GC De Kriekelaar in 
Schaarbeek. Binnen Powercare werkten 8 Brusselse organisaties 
voor personen met migratieachtergrond, Link=Brussel, BWR en 
CAW Brussel samen rond doorverwijzing naar de welzijnssector, 
de zogenoemde ‘voorportaalfunctie’ welzijn.

‘Het voorportaal is gericht op mensen die moeilijk bereikbaar 
zijn voor reguliere instanties’ stond er in de omzendbrief Samen-
levingsinitiatieven 2011, waarmee de VGC de oproep lanceerde. 
De projecten zijn gericht op informatiedoorstroming, kennisma-
king, toeleiding en doorverwijzing. Sleutelfiguren in zelforgani-
saties verwijzen namelijk regelmatig door op spontane manier 
(in kerkgemeenschap, zelforganisatie, …) of op een meer georga-
niseerde manier via een soort onthaalpunt voor allerlei vragen. 
Daarnaast was er de opdracht om samen met de ‘reguliere’ wel-
zijnsorganisaties te werken aan de toegankelijkheid.

DRIE JAAR POWERCARE: 
VAN BOUWVAKKERS NAAR ARCHITECTEN

Door Els Nolf, beleidsmedewerker interculturaliseren, BWR

5 mei 2015 - Powercare Feest!
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De leerpunten van drie jaar Powercare samenvat-
ten, is niet zo eenvoudig. We doen hier een poging, 
maar deze is niet volledig! De projectmedewerkers 
ondersteunden namelijk vele concrete acties op 
het terrein. Daarnaast werd er deelgenomen aan 
het overkoepelende denkproces dat de VGC over 
voorportalen opzette. Het bewustzijn over hun rol 
als sleutelfiguur en doorverwijzer groeide sterk 
doorheen het project. Maar … ook de kritiek op de 
dreiging van een te enge invulling van het begrip 
voorportaal en te weinig focus op de ‘autonome 
rol’ die zij als basiswerkingen hebben, zwol aan. 
We kozen er dan ook voor om dat bewustwordings-
proces in een onderzoek te gieten (o.l.v. prof. dr. 
Liesbeth De Donder, VUB) en ook om een kritische 
reflectie te laten maken over de rol van zelforga-
nisaties in tijden van superdiversiteit (dr. Pascal 
Debruyne, UGent). 

Nu het aan het beleid is om met de resultaten naar 
een structureel concept van de voorportaalfunctie 
te gaan, geven we nog enkele afsluitende reflec-
ties:

WERK DE MISMATCH 
TUSSEN DRAAGKRACHT EN DRAAGLAST WEG

Organisaties voor personen met migratieachter-
grond willen hun tijd, energie en weinige middelen 
steken in hun basiswerking. Meestal hebben ze de 
handen daarmee vol. Ze moeten het daarbij vaak 
stellen met zeer weinig financiële middelen. Het 
extra werk binnen het project (vergaderingen, do-
cumenten of registratie) kon dus niet voor ieder-
een op elk moment een prioriteit zijn. Dit is wat 
genoemd wordt ‘de mismatch tussen draaglast en 
draagkracht’. De meesten zijn wel tot op het ein-
de betrokken geweest en deden er alles aan om 
er tijd voor vrij te maken. Het werken met het 
systeem van vrijwilligersvergoeding heeft hier er-
kenning aan deze inspanning gegeven. Dit uitte 
zich ook in het feit dat de projectmedewerkster 
gedurende het eerste jaar vrij veel energie stak 
in algemeen ondersteunende taken zoals lokalen 
zoeken, PC’s zoeken, organisaties met elkaar in 
contact brengen, …

GOED WERK HEEFT TIJD EN INVESTERING NODIG!

“Elkaar leren kennen” betekent in eerste instan-
tie: tijd investeren! De organisaties binnen Power-
care hebben tijd nodig gehad om elkaar te leren 
kennen. Powercare is een superdivers netwerk: 
daardoor leerden organisaties met een heel divers 
profiel elkaar kennen en ontstonden er kruisver-
banden en uitwisselingsactiviteiten. We merken 
ook uit andere succesvolle projecten dat blijvende 
investering in communicatie en afspraken, essenti-
eel blijft.

ERKEN DE AUTONOMIE EN COMPLEMENTARITEIT 
VAN ZELFORGANISATIES

Erkenning van autonomie staat tegenover instru-
mentalisering. Instrumentalisering staat hier voor 
‘gebruik maken van hun diensten of publiek om 
een doel te bereiken waarin zij niet meebeslist 
hebben’. Daarom hadden de partners het ook ge-
durende het hele Powercare project moeilijk met 
de termen ‘sleutelfiguur’, ‘voorportaal’, ‘doorver-
wijzen’, ‘toeleiden’. Ze zien zichzelf veel meer 
als een schakel in een ketting. Voor hen betekent 
het woord ‘voorportaal’ ook heel weinig - ze zien 
het eerder als een veld van interactie waarin zij 
een gelijkwaardige partner zijn. Ze zijn niet al-
leen toeleiders. Soms goedbedoelde samenwer-
kingsverbanden tussen een zelforganisatie en een 
‘reguliere’ organisatie lopen dan spaak.

De organisaties binnen Powercare zien zichzelf als 
‘complementair’ met de reguliere welzijnssector. In 
die zin staan ze inderdaad ‘voor’ de welzijnssec-
tor, ook in de zin van ‘preventief’. Ze vangen reeds 
veel op door mensen een warm onthaal, een luis-
terend oor, sociaal contact en waar mogelijk in-
formatie en kleine dienstverlening (brieven lezen, 
bellen naar school, begeleidingen, …) te bieden. 
Ze spelen in op noden zoals taallessen. Vandaar 
ook de terugkerende vraag om vooral te investeren 
in het versterken van deze basiswerkingen en hen 
toegang te geven tot informatie. Trouwens, af en 
toe wordt het voorportaalconcept ook omgedraaid, 
dan keert een persoon terug naar de zelforganisa-
tie na een mislukt contact en was het bv. ook voor 
het CAW interessant om te weten waar mensen 
voor sociaal contact terecht kunnen of wanneer de 
moskee maaltijden serveert. 

TREED BUITEN DE ‘OUDE’ KADERS 
EN EXPERIMENTEER, ‘DOE’ VOORAL!

In deze samenwerkingen is meertaligheid het uit-
gangspunt. Welzijnsorganisaties, de overheid en 
de overlegstructuren moeten hierop een antwoord 
bieden. Zo zou informatieverspreiding over de Ne-
derlandstalige welzijnssector in meerdere talen 
kunnen gebeuren.

Er zou nog meer actief SAMEN geëxperimenteerd 
kunnen worden rond welzijnsvragen zoals suïcide, 
geestelijke gezondheid, partnergeweld, ouderen, 
handicap, verslaving, jeugdproblematiek, mensen 
zonder papieren, etc. Sommige zelforganisaties 
zetten hier voorzichtige stappen, vooral als ze 
merken dat hun publiek niet ‘klaar’ is om naar de 
reguliere hulpverlening te gaan of als ze de nood 
voelen aan een (interculturele) bemiddelende rol. 
Enkel door ondersteuning te bieden en door con-
creet samen projecten “te doen”, ontstaan er ook 
concrete leerervaringen! Ook hier zal verder mee 
aan de slag worden gegaan!
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VOORPORTAAL IS EEN EERDER “NATUURLIJKE ROL”, 
GEEN DOELSTELLING OP ZICH

Dit is één van de belangrijkste lessen uit drie jaar 
Powercare. Ten eerste zijn er heel veel organi-
saties met een ‘voorportaalfunctie’. Vele andere 
organisaties reageren op het Powercare project 
‘maar wij zijn eigenlijk ook een voorportaal!’. Ook 
scholen, volwassenonderwijs, moeder/vadergroe-
pen, ‘buren en familieleden’, apothekers, etc. 
kunnen geconfronteerd worden met directe of in-
directe hulpvragen. Het is dus zaak om zo breed 
mogelijk de informatie over de welzijnssector tot 
bij de burger te brengen en mensen bewust te ma-
ken op een mogelijke doorverwijsrol. Deze ‘voor-
portaalfunctie formaliseren’ daarentegen, in die 
zin dat deze ‘burger’ of groepen dan ook ‘targets’ 
zouden moeten behalen of bijvoorbeeld moeten 
registreren, is echter problematisch. Blijven inzet-
ten op informatieverspreiding, zoals info- en vor-
mingssessies en daarmee het brede veld intrekken, 
is echter wel zeer effectief. We raadden de BWR 
en de VGC aan om daar verder op in te zetten.

ZO!

We zijn bereid om verder met de VGC en het be-
leid na te denken over een structurele inbedding 
van een – breed - begrip van voorportaalfuncties, 
maar eveneens over de verdere ondersteuning van 
de basiswerkingen van zelforganisaties. In tijden 
van superdiversiteit én vermaatschappelijking van 
de zorg hebben we ze nodig om een globaal wel-
zijnsbeleid uit te bouwen. Laat ze niet alleen de 
bouwvakker zijn - de metafoor die we bij aanvang 
van het Powercare project in een artikel gebruik-
ten -, of bruggenbouwer, maar mee de architecten 
van de welzijns- en zorgsector!

5 mei 2015 - Powercare Feest!





Met de steun van de


	Powercare_cover
	Powercare
	Powercare_cover

