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‘Mensen in armoede betrekken bij het beleid is heel waardevol. Hoe doe je dat?’

PROBLEEM














Niet dezelfde taal spreken
Men kent elkaar niet
Het vergt veel energie
‘Het haalt toch niets uit’
Het wordt onderschat
‘Ze maken beleid voor de middenmoot’
Schrik
o voor verandering
o om verwachtingen te scheppen
Samen naar oplossing zoeken is moeilijk
Eigenbelang overstijgen
Wij-zij gevoel
Tijd!
Vooroordelen ten opzicht van elkaar

WAT LOOPT NU AL GOED?








Er zijn meer diensten/organisaties betrokken bij het participatieproces.
Er wordt vanuit de verhalen van mensen getracht een vertaalslag te maken  wat gaan we
er concreet mee doen in de praktijk.
Mensen moeten gemobiliseerd worden om mee te stappen in een participatieproces. Dat
is niet altijd even makelijk. Je moet ook vissen in de vijver die voor je ligt. Er is vertrouwen
nodig tussen de verschillende deelnemers / organisaties.
Een grote valkuil is schijnparticipatie. Enkel iemand met armoede-ervaring mee aan tafel
laten schuiven in niet voldoende. Er moet een proces aan voorafgaan zodat men kan
participeren. Als men wil dat mensen in armoede meedoen aan een participatieproces
moeten ze hierop voorbereid worden (wat is het probleem, wat willen we vertellen, hoe
gaan we dit vertellen, hoe reageer ik, hoe communiceer ik, …). Dit is een proces van zeer
lange adem.
Een participatieproces moet niet altijd grootst opgevat worden, begin klein en bouw
stelselmatig op. Mensen in armoede moeten niet dadelijk meewerken aan een beleidsplan.
Een bevraging over de werking van vb. een vrijetijdspas is ook een zeer waardevol
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participatieproces. Het een kort participatieproces met enkele samenkomsten over een
afgebakend thema en met duidelijke resultaten.

NIEUWE INITIATIEVEN - KLEINE STAPPEN






Wie overtuigen om participatie mogelijk te maken?
 lijstje maken en aanspreken
Oplijsten wie in welk overlegorgaan zit.
Afspraken maken met mensen die geloven in een participatieproces en samen bekijken hoe
het participatieproces kan aangepakt worden.
Beslissingsbrief nakijken.
Er wordt in de stad een participatie medewerker aangesteld.

Enkele zaken die helpen of nodig zijn
 De participatiekoffer bevat heel wat info en verschillende methodieken
(http://www.participatiewordtgesmaakt.be/home/)
 Inzetten van ervaringsdeskundige en het gezond verstand.
 Mensen in armoede bereiden het armoedeoverleg samen voor met de voorzitter van het
overleg.
 Er moet tijd gemaakt worden voor een participatieproces, dat heb je niet op een wip
gedaan.
 Mensen in armoede moeten in alle fasen van de besluitvorming betrokken worden.
 Voor het participatieproces moeten duidelijke verwachtingen geschept worden (vb. kan
men meebeslissen of gaat het enkel om een advies of nog erger gewoon info verstrekken).
 Er is wederzijds respect nodig om een participatieproces tot een goed einde te brengen
 De communicatie moet op elkaar afgestemd worden, denk dan vooral aan gebruik van
moeilijke woorden, vakjarogon, afkortingen, enz.
 Zitten de juiste mensen wel rond de tafel is een vraag die steeds gesteld moet worden.
 Men moet elkaar met een open kijk tegemoet treden. Een participatieproces doe je samen
en in vertrouwen.
 In een participatieproces moeten idealiter verschillende doelgroepen vertegenwoordigd
zijn.
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