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“Gezondheidsongelijkheid is zoals 
de olifant in de kamer. Hij is groter dan 
je denkt, maar bijna niemand praat
er écht over” 
- Charles Ddungu, onderzoeker Instituut Tropische Geneeskunde
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inhoud

Niet iedereen heeft evenveel kansen op een gezond leven. Mensen in maatschappelijk 
kwetsbare situaties ervaren, ondanks hun krachten, meer drempels en minder hefbo-
men om gezond te leven. Deze mensen beschikken over meerdere identiteiten die in 
onze samenleving minder gewaardeerd worden of minder als ‘norm’ worden beschouwd 
(bv. beperkt inkomen, onzekere tewerkstelling, geen of beperkte opleiding, donkere 
huidskleur, niet-Westerse etniciteit, …). Ze komen hierdoor vaak negatief in aanraking 
met maatschappelijke instellingen, zoals onderwijs, arbeidsmarkt, politie en huisves-
tingsmarkt. Dat maakt dat ze op verschillende domeinen minder kansen hebben op een 
kwaliteitsvol leven. Zo ook op vlak van gezondheid. 
 
Mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties wonen, werken en leven bijvoorbeeld 
vaker in ongezonde omstandigheden, zoals wijken met veel luchtverontreiniging en 
weinig groenruimte, of huizen met vochtproblemen. Of ze krijgen minder kansen om 
gezond gedrag te tonen omdat er geen sociale steun is of omdat gezonde producten 
en activiteiten te duur zijn of moeilijk of niet beschikbaar in hun buurt. Het bittere 
gevolg is: gezondheidsongelijkheid. Want hoe kwetsbaarder iemand maatschappelijk 
gezien staat, hoe meer risico’s die persoon loopt op allerlei gezondheidsproblemen.  
 
Als professionals in de preventieve gezondheidszorg dragen we soms ongewild bij aan 
het in stand houden en vergroten van die gezondheidsongelijkheid. Dat gebeurt als 
we onze acties en methodieken onvoldoende afstemmen op de noden, drempels én 
krachten van mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties. Of als we ons niet ex-
tra inzetten om hen te bereiken en te ondersteunen. Kortom: wanneer onze acties of 
methodieken op één of andere manier onvoldoende toegankelijk zijn voor mensen in 
maatschappelijk kwetsbare situaties, vergroten we onbewust en ongewild gezondheids-
ongelijkheid.  
 
Maar hoe kunnen we gezondheidsongelijkheid nu net mee verkleinen? Zorgen dat je 
iederéén bereikt en dat jouw aanbod ook voor mensen in maatschappelijk kwetsbare 
situaties gezondheidswinst oplevert, kan je doen via het principe van proportioneel 
universalisme (PU). Dit principe impliceert dat je aan je universele aanpak – waarmee 
je je richt naar je volledige doelgroep – bepaalde ‘proportionaliteiten’ toevoegt om te-
gemoet te komen aan de noden, drempels en krachten van mensen in maatschappelijk 
kwetsbare situaties.  
 
Een aantal werkwijzen draagt hiertoe bij: je vindt ze in de PU-taart! Het zijn ideale 
werkwijzen om extra in te zetten op de gezondheid van mensen in maatschappelijk 
kwetsbare situaties. Maar je kan ze ook ruimer toepassen voor andere risicogroepen of 
zelfs om gezondheidswinst te boeken bij een heel brede doelgroep.  
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“Gezondheidsongelijkheid is een 
grote onrechtvaardigheid”
- Huisarts Els Bartholomeeusen,  
Wijkgezondheidscentrum De Ridderbuurt in Leuven



“Gezondheidsongelijkheid is als een 
sluipend gif dat zich blijft verspreiden en 
vele slachtoffers maakt. Maar samen 
kunnen we als sector een tegengif 
voorzien” 
- Sophie Liekens, Coördinator Samenwerking in zorg en welzijn, 
VIVEL (Vlaams Instituut Voor de Eerste Lijn)
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Werkwijzen 1 en 2: ‘leren kennen’: deze werkwijzen pas je toe om inzicht te krijgen in 
de noden, drempels en krachten van mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties 
met betrekking tot de gezondheidsthema’s waarop jij focust. Maar ook om meer voe-
ling te krijgen met hun bredere leefwereld waarin een preventiemethodiek zal moeten 
passen. Deze werkwijzen helpen je om nadien, aan de hand van de overige werkwijzen, 
de juiste proportionaliteiten toe te voegen aan je aanbod.  
 
Om werkwijze 1 en 2 goed toe te passen, verwijzen we je naar het vijfstappenplan ‘Hoe 
ontwikkel je een PU-strategie?’. In dit stappenplan wordt uitgelegd op welke manier 
je op een onderbouwde manier, met oog voor overeenkomsten en verschillen tus-
sen leden van je doelgroep, kan bepalen op welke manier je zo sterk mogelijk aan de 
drempels en krachten van iedereen uit je doelgroep tegemoet kan komen. En tegelijk 
bepaalde extra’s kan doen om zeker mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties (en 
andere risicogroepen) te bereiken.  
 
De overige 8 werkwijzen die je in deze gids vindt, helpen je om je PU-strategie in de 
praktijk om te zetten: je past – waar mogelijk en van toepassing voor jouw aanbod - de 
werkwijzen toe, naar iedereen en/of extra naar mensen in maatschappelijk kwetsbare 
situaties om ervoor te zorgen dat je ook voor hen maximaal toegankelijk bent. 
 
Werkwijzen 3-5 gaan over het bereiken van mensen in maatschappelijk kwetsbare 
situaties. Mensen bereiken is immers een voorwaarde om bij hen gezondheidswinst te 
kunnen boeken. Je zet in op de (deel)settings en communicatiekanalen (werkwijze 3) 
waarmee je zoveel mogelijk je voltallige doelgroep bereikt, inclusief mensen in maat-
schappelijk kwetsbare situaties. Daarnaast zet je proportioneel extra in op bijkomende 
(deel)settings en kanalen in functie van mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties. 
Bij de proportionaliteiten die je toevoegt op vlak van kanalen, zal een persoonlijke be-
nadering (werkwijze 4) het beste werken. Materialen of boodschappen die je gebruikt 
om je doelgroep te bereiken, zijn tot slot zo toegankelijk mogelijk en houden rekening 
met hun gezondheidsvaardigheden (werkwijze 5).  
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Werkwijzen 6-8 zet je in om actief uit te reiken en samen te werken met mensen in 
maatschappelijk kwetsbare situaties. Een outreachende aanpak (werkwijze 6) maakt dat 
je proactief toenadering zoekt en vanuit het bouwen aan een vertrouwensrelatie ingang 
vindt in de vertrouwde leefwereld van mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties: 
via bepaalde plaatsen, mensen, … Participatief werken (werkwijze 7) is steeds aan te 
raden, maar zeker om aansluiting te vinden bij mensen in maatschappelijk kwetsbare si-
tuaties. Werk maken van een relevant netwerk van intermediaire organisaties die dicht 
bij deze mensen staan (werkwijze 8), zal je daarbij goed kunnen helpen. 
 
Werkwijzen 9-10, tot slot, waken erover dat je mensen in maatschappelijk kwetsbare 
situaties niet alleen bereikt en met hen samenwerkt, maar dat je dit ook op een verster-
kende en politiserende manier doet. Empowerende werken (werkwijze 9) draagt ertoe 
bij dat je je doelgroep, in het bijzonder mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties, 
aanspreekt op hun krachten en inzet op de basisbehoeften van autonomie, verbonden-
heid en competentie. Een aanbod dat inspeelt op krachten wordt vaak als motiverender, 
maar ook als toegankelijker ervaren. Politiserend werken (werkwijze 10) zorgt ervoor 
dat je binnen je methodiek of in de algemene werking van je organisatie de aandacht 
blijft trekken naar structurele oorzaken van gezondheidsongelijkheid en die waar moge-
lijk aanpakt.  

de ‘pu’ werkwijzen
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In deze inspiratiegids maak je kennis met 10 werkwijzen die de kans vergroten dat je 
met je interventie zeker ook gezondheidswinst boekt bij mensen in maatschappelijk 
kwetsbare situaties (en andere risicogroepen) met een voor hen toegankelijk preventief 
aanbod.  
 
Per werkwijze ontdek je wat deze inhoudt (‘wat’), wat de meerwaarde ervan is (‘waar-
om’), en geven we enkele ‘must-do’s’ mee voor wanneer je de werkwijze gaat concre-
tiseren binnen jouw project. Je leest per werkwijze ook verschillende getuigenissen 
van organisaties uit de sector preventieve gezondheid die jou en je organisatie kunnen 
inspireren (inspirerende praktijkvoorbeelden). Tot slot leiden we je ook naar een aantal 
praktische tools en verdiepende informatie die je verder op weg helpen om met de 
verschillende werkwijzen aan de slag te gaan. Deze tools en informatie zijn niet exhaus-
tief. 
 
Deze gids biedt geen A-Z handleiding voor het praktiseren van de verschillende werk-
wijzen, maar is er om je te inspireren en warm te maken om te investeren in werkwijzen 
waarmee je je schouders zet onder het verkleinen van gezondheidsongelijkheid via het 
principe van proportioneel universalisme.  
 
Tot slot: de 10 werkwijzen zijn niet per definitie allemaal geschikt voor jouw aanbod of 
methodiek, noch zal je ze per se in een bepaalde chronologie toepassen.  
 

Deze inspiratiegids kwam tot stand dankzij de waardevolle input van alle betrokken 
organisaties. Bijzondere dank aan hen voor hun getuigenis en bovenal voor hun inspan-
ningen om gezondheidsongelijkheid te verkleinen.
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“Gezondheidsongelijkheid is als een te 
traag groeiend grasland: hoe meer je eraan 
trekt, hoe moeilijker je het gras maakt om 
te groeien. Verrijk de bodem op maat van 
wat ontbreekt, zorg voor een zon die 
verwarmt en versterkt tot in de kern en 
voorzie geregeld verfrissend water. Het 
grasland zal beter groeien” 
- An Vandeputte, algemeen coördinator en coördinator preventie, 
Eetexpert
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Wat? 

Je vergroot je inzicht in hoe de gezondheidsproblematiek waarop 
je focust de doelgroep, in het bijzonder mensen in maatschappelijk 
kwetsbare situaties treft; in hun drempels en krachten met betrekking 
tot die problematiek; maar ook in hun bredere leefwereld die een in-
vloed heeft op hun gezondheid en waarbinnen zij preventiemethodie-
ken en gezondheidsboodschappen ontvangen en ervaren. Dat hoeft 
niet via grootschalig wetenschappelijk onderzoek. Met een laagdrem-
pelig methodisch onderzoek, aan de hand van een aantal goed door-
dachte focusgroepen, maar evengoed aan de hand van niet-talige 
methodieken bijvoorbeeld, kom je al een heel eind. Bedoeling is dat 
je écht luistert naar je doelgroep zodat je het eigen referentiekader 
kan overstijgen.  

Waarom?

Je kan pas een methodiek of aanbod ontwikkelen en implemente-
ren die (ook) voor mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties 
(en andere risicogroepen) optimaal toegankelijk is als je voldoende 
voeling met hun leefwereld hebt. Liefst heb je een rechtstreeks en 
goed onderhouden contact met je doelgroep en/of met organisaties 
die met hen werken (zie werkwijze 8). Daarnaast loont het de moeite 
om je op een bepaald moment gericht te verdiepen in je doelgroep, 
bijvoorbeeld ter voorbereiding van het ontwikkelen of implementeren 
van een concrete interventie die een bepaalde gezondheidsproble-
matiek aanpakt. Dit kan op verschillende manieren: via een survey, 
via één of meerdere focusgroepen of interviews, via niet-talige 
methoden zoals photo voice, door aanwezig te zijn op social media 
platformen waarop de doelgroep actief is, etc. Via dergelijke metho-
den en werkwijzen krijg je een concreter zicht op hoe de doelgroep 
staat tegenover het gezondheidsprobleem waarop je focust: welke 
opvattingen en kennis hebben ze? Welke drempels ervaren ze? Welke 
betekenissen geven ze aan bepaalde praktijken, beelden, …? Zo kan je 
daar bij het ontwikkelen en implementeren van methodieken optimaal 
rekening mee houden.  

Must-do’s?

• Wees aandachtig voor ‘hoe’- en ‘waarom’-vragen. De antwoorden 
erop kom je doorgaans best te weten via kwalitatieve methoden 
van dataverzameling (bv. gesprekken) waarbij je focust op de 
ervaringen en betekenisgeving van de doelgroep. Hou daarbij het 
NIVEA-principe indachtig: nooit invullen voor een ander.  

werkwijze De doelgroep leren kennen via laagdrempelig 
(methodisch) onderzoek 

1 

16
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• Wees je ervan bewust dat je via traditionele (online) surveys moei-
lijk mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties bereikt.  

• Denk dus eens verder dan de ‘klassieke’ methoden. Focusgroepen 
en interviews zijn waardevol, maar mogelijk bieden niet-talige 
werkvormen, zoals photo voice, een grote meerwaarde. Niet-tali-
ge werkvormen, waarbij je beelden en foto’s gebruikt, kan je ook 
integreren in een focusgroepsgesprek of een interview. Daarnaast 
zijn er ook meer innovatieve en toch laagdrempelige methoden om 
je doelgroep beter te leren kennen, denk bijvoorbeeld aan social 
media listening.  

• Werk via sleutelfiguren of organisaties waarmee je doelgroep een 
vertrouwensband heeft. Zeker wanneer je toch voor een (online) 
survey kiest, is dit een must.  

• Zoek je mensen die willen deelnemen aan je interview of focus-
groep, stem je ‘wervingskanalen’ dan af op de doelgroep. Sociale 
media zijn populaire wervingskanalen. Je kan hier zeker beroep op 
doen, maar ga dan op zoek naar de juiste social media platformen 
waarop de doelgroep actief is (bv. Facebookgroepen met nieuws uit 
de gemeente). Wil je graag mensen bevragen die niet erg bezig zijn 
met gezondheid, rekruteer dan zeker niet enkel via de social media 
van je eigen organisatie. Waak er steeds over dat jouw oproep ge-
past is: stel jezelf de vraag of inhoud en toon van je bericht passen 
binnen de groep.  

• Benadruk in je oproep en in alle communicatie die volgt dat je 
oprecht interesse hebt in de leefwereld en opvattingen van de 
doelgroep, eerder dan dat je ‘wetenschappelijk onderzoek’ uitvoert. 

• Benadruk in je oproep en in alle communicatie die volgt wat je 
doelgroep te winnen heeft door met jou in gesprek te gaan, deel 
te nemen aan je photo voice, … wat zal je met de resultaten doen? 
Op welke manier probeer je in hun voordeel iets te veranderen? 
Je kan ook voor een fijne extra aanmoediging zorgen, bijvoorbeeld 
een hapje en drankje tijdens het gesprek, een bruikbare en verant-
woorde cadeaubon, ...  

• Beschouw een doelgroepanalyse als een participatief moment dat 
de basis legt voor een verder participatief traject. Zorg ervoor dat 
participatie zo makkelijk mogelijk is: door ervoor te zorgen dat je, 
bijvoorbeeld, je gesprek laat doorgaan op een tijdstip dat voor de 
doelgroep gepast is, op een toegankelijke en vertrouwde locatie, … 

• Zorg ervoor dat de vragen die je stelt of de werkvormen die je 
gebruikt (bv. tijdens een groepsgesprek) peilen naar datgene wat 
je wil weten. Maar stel je ‘onderzoeksvraag’ nooit letterlijk aan je 
doelgroep; maak de vertaalslag naar de leefwereld, vaardigheden, 
… van degene met wie je in gesprek gaat.     
Bijvoorbeeld: als je wil achterhalen welke drempels mensen erva-
ren om voldoende groeten en fruit te eten, stel dan niet letterlijk de 
vraag: “Welke drempels ervaar jij om…?”. Wat je bijvoorbeeld zou 
kunnen doen, is werken met foto’s en afbeeldingen die je op een 
tafel legt of die mensen zelf uit tijdschriften scheuren. Deze foto’s 
kunnen dan naar één of meerdere drempels verwijzen. Aan de hand 
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van bijvragen kan je meer te weten komen over de ervaring van 
mensen. 

• Organiseer je groepsgesprekken, denk dan goed na over de 
samenstelling van je groep. Stel jezelf de vraag of er bepaalde 
groepen zijn die moeilijk met elkaar in gesprek gaan over een 
bepaald onderwerp, omdat het gevoelig ligt of omdat mensen 
zich niet veilig voelen om hierover met elkaar te spreken. Bijvoor-
beeld: misschien vinden mensen in armoede het niet makkelijk om 
over financiële zorgen te praten in het bijzijn van mensen die deze 
problematiek niet ervaren. Of: misschien is het in bepaalde ge-
meenschappen niet gebruikelijk dat mannen en vrouwen samen in 
gesprek gaan over onderwerpen zoals lichamelijkheid, intimiteit en 
seksualiteit.  

• Naast de hierboven beschreven methoden waarmee je gericht in-
formatie inwint over je doelgroep, is het belangrijk om te investeren 
in manieren om de voeling met je doelgroep te garanderen. Dit 
kan in kleine zaken zitten: sluit je aan bij een Facebookgroep waar 
de doelgroep actief is, ga eens naar een event waar je contacten 
met je doelgroep kan leggen, parkeer je auto eens wat verder zodat 
je door de wijk stapt waar vele mensen uit de doelgroep wonen of 
tijd spenderen, of ga gewoonweg een gesprekje aan.  

De doelgroep leren kennen? Laat je inspireren!   

Cisca Vandereyken en Edith Leus over de inleefdagen bij Logo Gezondplus 

Het is onze taak als Logo om samen met onze 
partners de mensen uit ons uitgebreide werkings-
gebied te stimuleren om gezonder te eten, regel-
matig te bewegen en te ontspannen, niet (meer) 
te roken, zich op het gepaste tijdstip te laten 
screenen en vaccineren, de woning en omgeving 
veilig te houden. Maar er gezonde leefgewoonten 
op nahouden is niet evident. Voor niemand, maar 
zeker niet voor mensen die zich in maatschappelijk 
kwetsbare situaties bevinden en vandaaruit aller-
hande drempels ervaren.  

Met onze lokale inbedding zijn we als Logo goed 
geplaatst om de drempels, maar zeker ook de 
krachten, van deze mensen te capteren. 

We kregen de gelegenheid om te praten met 
medewerkers van de organisaties, maar ook om 
kennis te maken met mensen in een maatschap-
pelijk kwetsbare positie. Wij kregen op die manier 
meer inzicht in hun leefwereld en de drempels 
waar zij mee te maken krijgen op vlak van gezond-
heid, en leerden bij over hun interesses en noden. 
Wij kregen bovendien de kans om iets te vertellen 
over onze projecten/materialen/methodieken. Via 
deze inzichten kunnen wij als Logo bijdragen tot 
het realiseren van preventiemethodieken die zo 
goed mogelijk zijn afgestemd op mensen in maat-
schappelijk kwetsbare situaties en die voor hen zo  
toegankelijk mogelijk zijn. We willen dit initiatief 
dan ook heel graag herhalen. Dat werd wat uitge-
steld door corona, maar we willen er opnieuw werk 
van maken.   

“In 2017 organiseerden we voor het eerst 
‘inleefdagen’.  Iedereen in ons team ging toen 
een dagje meedraaien in één of meerdere or-
ganisaties die werken met mensen in maat-
schappelijk kwetsbare situaties” 

Daarom deden we in 2017 voor het eerst ‘inleefda-
gen’.  Iedereen in ons team ging toen een dagje 
meedraaien in één of meerdere organisaties die 
werken met mensen in maatschappelijk kwetsbare 
situaties.
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Eline De Decker van Gezond Leven over het gebruik van focusgroepen 
om ‘Bullshit Free Generation’ écht op maat van jongeren te maken 

Met het project ‘Bullshit Free Generation’ willen 
we een kritische, weerbare en rookvrije generatie 
doen ontwaken. We werken vooral via secundaire 
scholen, waarbij leerlingen, leerkrachten en direc-
tie via challenges aangemoedigd worden.  
 
Om ons project te doen slagen, was het belang-
rijk om een antwoord te vinden op de vraag: ‘Hoe 
moedigen we jongeren via de schoolcontext aan 
om niet te (starten met) roken?’. We doken hier-
voor in wetenschappelijke literatuur en gingen 
bij het schoolpersoneel en natuurlijk ook bij de 
jongeren zelf langs. Dat laatste vonden we eigenlijk 
het belangrijkste. Een project is pas geslaagd als 
je kan zeggen: ‘Dat is nu echt eens op maat van en 
toegankelijk voor onze doelgroep!’. We bevroegen 
verschillende jongeren om een zicht te krijgen op 
hun competenties, drijfveren en de context die het 
rookgedrag beïnvloeden. Wegingen met hen in 
gesprek, zodat we echt konden doorvragen. Een 
klassieke survey laat dit minder toe.  
 
Omdat we weten dat jongeren uit arbeidsgerich-
te onderwijsvormen (d)BSO en TSO vaker roken, 
zorgden we voor een oververtegenwoordiging van 
die jongeren. Zo kan de mening van degene die er 
het meest nood aan hebben, zwaarder doorwegen. 
Deze oververtegenwoordiging realiseerden we 
door bij het wervingsproces voornamelijk leer-
krachten BSO en TSO aan te schrijven. We merk-
ten in onze contacten met hen dat zij vaak met 
het thema te maken krijgen, en ook graag wilden 
meewerken aan de focusgroepen.  

In totaal werden zo’n 105 leerlingen bevraagd, alle-
maal face to face, voornamelijk via focusgroepen.  
We gebruikten zeer open vragen en werkvormen, 
om zoveel mogelijk input van hen te krijgen. Om de 
focusgroepen te starten, vroegen we bijvoorbeeld 
welke woorden spontaan opkomen wanneer je aan 
‘roken’ denkt. We vroegen aan de leerlingen om 

“Omdat we weten dat jongeren uit arbeids-
gerichte onderwijsvormen (d)BSO en TSO 
vaker roken, zorgen we voor een oververte-
genwoordiging van die jongeren. Zo kan de 
mening van degene die er het meest nood 
aan hebben, zwaarder doorwegen” 

“Via de focusgroepen kwamen we bijvoor-
beeld te weten dat sigaretten delen bij de 
jongerencultuur hoort en gezien wordt als 
een vriendelijk gebaar” 

deze woorden in het midden van een groot blad te 
schrijven. Ze kregen 2 minuten de tijd om zoveel 
mogelijk woorden te noteren. Dit was een goede 
manier om het gesprek te starten over attitudes 
en opvattingen over roken. We deden dit zo dat 
iederéén uit de groep, en niet enkel de luidste 
roepers, aan het woord kwam. We hadden ook 
met beelden kunnen werken, waarbij de leerlingen 
foto’s die ze associëren met roken uit tijdschriften 
scheuren. Dit kan zeker een geschikte werkvorm 
zijn bij mensen die minder talig zijn aangelegd. 

De focusgroepen brachten ons interessante 
inzichten bij. Zo kwamen we bijvoorbeeld te we-
ten dat sigaretten delen bij de jongerencultuur 
hoort en gezien wordt als een vriendelijk gebaar. 
Jongeren geven aan dat niet als ‘druk’ te ervaren. 
Bij jongeren uit een maatschappelijk kwetsbaar 
gezin leefde ook meer de opvatting dat roken 
helpt om stress te verminderen. Hier hebben we in 
het lesmateriaal dan extra aandacht aan besteed. 
Dergelijke inzichten waren heel belangrijk voor het 
ontstaan van ‘Bullshit Free Generation’. Ze hebben 
er mee voor gezorgd dat het project aansluit bij de 
leefwereld (opvattingen, drempels, krachten) van 
jongeren, in het bijzonder van de jongeren met een 
maatschappelijk kwetsbare achtergrond die een 
verhoogd risico lopen om te starten met roken. 
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‘Online social listening’ als innovatieve methode voor laagdrempelig 
doelgroeponderzoek: Leonard Heyerdahl (Institut Pasteur Paris in 
samenwerking met het Instituut Tropische Geneeskunde) aan het woord 

De methode ontstond in de late jaren 2000 als tool 
voor marketeers om online te ‘luisteren’ naar wat 
hun consumenten online zegden over hun pro-
ducten, bijvoorbeeld op platformen zoals Twitter 
en Facebook. Meer recent wordt online social 
listening ook gebruikt binnen het veld van volksge-
zondheid, preventie en gezondheidsbevordering. 
Binnen het ITG gingen we bij verschillende projec-
ten aan de slag met ‘online social listening’, en het 
leverde ons steeds weer interessante inzichten op 
over onze doelgroep! 

Waarom online social listening? 
We weten dat online media belangrijk zijn in het 
uiten én vormen van mensen hun opinies en over-
tuigingen. Het voordeel van de methode is dat het 
probleem van ‘sociaal wenselijke’ antwoorden veel 
minder speelt op sociale media, waar mensen vaak 
‘ongezouten’ hun mening geven.  Daarom is online 
social listening een gepaste methode om zicht te 
krijgen op hoe mensen staan tegenover bepaalde 
ziektes, gezondheidsthema’s en interventies. Maar 
ook om meer voeling te krijgen met bepaalde 
aspecten van de leefwereld en cultuur van een be-
paalde doelgroep: welke ‘taal’ spreekt men, welke 
humor is gangbaar, naar welke waarden en normen 
wordt verwezen, ...? 

Rekening houden met digitale ongelijkheid 
en de juiste sociale media kiezen 
Uit onze ervaringen weten we dat online social lis-
tening niet altijd een geschikte methode is om toe 
te passen in landen waar de digitale kloof groot is. 
Wanneer wij in Guinee bijvoorbeeld online social 
listening gebruikten voor het thema vaccinatie, 
stelden we vast dat onze observaties sterk ‘gebi-
ased’ waren richting de meer gegoede Guinees. 
Dit verwondert niet, aangezien slechts 20% van de 
Guinese bevolking toegang heeft tot het inter-
net.  In landen waar dat percentage veel hoger is, 
zoals bijvoorbeeld België, krijg je via de methode 
van online social listening een beter inzicht in de 
meningen van mensen in een maatschappelijk 
kwetsbare situatie. Belangrijk is wel dat je de juiste 
social media selecteert. Mensen met een lager 
opleidingsniveau zijn bijvoorbeeld minder vaak 
actief op Twitter. Facebookgroepen die gelinkt zijn 
aan het dorp of gemeente (bv. ‘Ge zijt van… als…’), 
of Facebookgroepen gelinkt aan een specifieke 
interesse (bv. voetbal) zijn geschiktere plaatsen om 
te gaan ‘luisteren’. 

Vanuit het ITG hebben we de methode van online 
social listening onder andere gebruikt tijdens de 
coronacrisis, om te achterhalen hoe mensen ston-
den tegenover de vaccinatiecampagne. Daaruit 
bleek dat de overheid in communicatiecampagnes 
de twijfels van de bevolking over bijvoorbeeld 
bijwerkingen, serieus moet nemen. Die info gaven 
we door aan het beleid. Ook werken met ambas-
sadeurs waar verschillende doelgroepen zich in 
herkennen, was één van de aanbevelingen die we 
onder andere via de online social listening metho-
de naar voren schoven.  

Ethische reflecties 
De methode vraagt ook om een aantal ethische 
overwegingen. De mensen wiens commentaren je 
analyseert, zijn daar meestal niet van op de hoogte 
en hebben ze niet gepost met het oog op zo’n ana-
lyse. Een richtlijn hier is dat je je beperkt tot open-
bare social media en dat je geen gebruik maakt 
van comments en interacties op gesloten groepen 
waar een wachtwoord of een telefoonnummer voor 
nodig is, zoals WhatsApp. Platformen, zoals Twitter 
en Facebook, beschikken bovendien over tools en 
interfaces die toegang tot (delen van) publieke 
data toestaan.  

“Het voordeel van de methode is dat het 
probleem van ‘sociaal wenselijke’ antwoor-
den veel minder speelt op sociale media, 
waar mensen vaak ‘ongezouten’ hun mening 
geven” 

“In landen waar dat percentage veel hoger 
is, zoals bijvoorbeeld België, krijg je via de 
methode van online social listening een beter 
inzicht in de meningen van mensen in een 
maatschappelijk kwetsbare situatie” 
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Aan de slag? 
Deze handige tools helpen je op weg!

• De factsheet over maatschappelijke kwetsbaarheid biedt je enkele 
belangrijke inzichten met betrekking tot mensen in maatschappelijk 
kwetsbare situaties.  

• Je leest ook over het belang van inzicht in de leefwereld van 
mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties in het stappenplan 
‘Proportioneel universalisme in de praktijk: Hoe ontwikkel je een 
PU-strategie?’ 

• De Eerste hulp bij meetinstrumenten geeft je concrete info, tips 
en voorbeelden bij je meetinstrument. Zoals bij focusgroepen, 
interviews en observaties.    

• Organiseer je focusgroepen? Wil je er het maximum uithalen? Wil 
je erover waken dat je extra aandacht hebt voor mensen in een 
maatschappelijk kwetsbare situatie? Bekijk dan zeker de slides en 
de opname van het Aha-halfuurtje ‘Hoe haal je het maximale uit je 
focusgroepen’?. 

• Hoe zorg je voor een grotere insluiting van mensen in maatschap-
pelijk kwetsbare groepen wanneer je een kwantitatieve bevraging 
organiseert?  Dit artikel geeft belangrijke aanzetten tot het ant-
woord. In de bibliografie vind je referenties naar internationale 
literatuur.  

• Deze leidraad doelgroepanalyse is specifiek voor socio-cultureel 
werk, maar kan zeker inspireren! 

In combinatie met ‘offline’ listening 
De methode werkt het best als je ze aanvult met 
‘offline’ methoden, zoals interviews en focusgroe-
pen die je bredere inzichten kunnen opleveren. 
Met deze methoden kan je dieper graven om, 
bijvoorbeeld, beter te begrijpen waarom bepaalde 
groepen negatiever staan tegenover vaccinatie 
dan andere, hoe ze bepaalde drempels ervaren, 
enzoverder. Tegelijk is dit een waardevolle aanpa-
kom op een laagdrempelige manier zicht te krijgen 
op wat er mogelijk speelt bij de doelgroep qua op-
vattingen, drempels, en bredere leefwereld (waar-
den en normen, humor, …). Lid zijn van bepaalde 
Facebookgroepen waar mensen in maatschappelijk 

“Lid zijn van bepaalde facebookgroepen 
waar mensen in maatschappelijk kwetsba-
re situaties vaak actief zijn en hier af en toe 
een kijkje gaan nemen, is een manier om de 
vinger aan de pols te houden” 

kwetsbare situaties vaak actief zijn en hier af en toe 
een kijkje nemen, is een manier om de vinger aan 
de pols te houden. Uiteraard opnieuw bij voorkeur 
in combinatie met andere methoden waarbij je een 
meer persoonlijk contact met de doelgroep onder-
houdt. 

https://www.gezondleven.be/gezondheidsongelijkheid/materiale
https://www.gezondleven.be/gezondheidsongelijkheid/materialen
https://www.gezondleven.be/gezondheidsongelijkheid/materialen
https://www.gezondleven.be/projectmatig-werken/evalueren-van-projecten/eerste-hulp-bij-meetinstrumenten
https://www.gezondleven.be/files/gezondheidsbevordering/Gezond-Leven-2018_-Eerste-Hulp-Bij-__-focusgroepen.pdf
https://www.gezondleven.be/files/gezondheidsbevordering/Gezond-Leven-2018_-Eerste-hulp-bij-...-interviews.pdf
https://www.gezondleven.be/files/gezondheidsbevordering/2018-Gezond-Leven_-Eerste-Hulp-Bij-...-Observeren.pdf
https://www.gezondleven.be/academie
https://www.gezondleven.be/academie
https://www.yumpu.com/nl/document/read/19971249/download-ilse-marien
https://www.yumpu.com/nl/document/read/45597910/doelgroepanalyse-profi-leren


“Gezondheidsongelijkheid is als een autowereld waarin ook fietsers 
leven. We leven in een wereld gebouwd op maat van automobilisten. 
Daardoor zijn zij zich niet bewust van de moeilijkheden van fietsers en 
maken zij het hen soms moeilijker (te dichtbij rijden, in plassen rijden 
zodat fietsers nat worden, …). Sommige automobilisten vinden fietsers 
een aanval op hun efficiëntie en moeilijk om mee om te gaan (ze toete-
ren ernaar, middenvingers gaan omhoog, ...). Als fietser in een autowe-
reld moet je je tot op vandaag hard aanpassen (je zoekt veilige langere 
routes, je kleedt jezelf in fluo, …). Komt het tot een botsing, dan zal de 
fietser het meest schade lijden. Er komt wel verandering in de autowe-
reld: automobilisten zien vaker het perspectief van de fietser omdat fiet-
sers van zich laten horen, omdat automobilisten zelf (noodgedwongen 
of uit engagement) fietser zijn geworden, ... Die automobilisten hebben 
meer grip op de maakbaarheid van de autowereld waardoor we die gaan 
aanpassen. Het is dus de gezamenlijke inspanning van automobilisten 
en fieters die de wereld (infrastructuur, cultuur, ...) zal veranderen” 

- Tine Vangroenweghe, Vlaams Instituut Gezond Leven
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Wat? 

Je brengt in kaart wat de verbindende factoren zijn tussen mensen in 
maatschappelijk kwetsbare situaties, andere risicogroepen, en niet-ri-
sicogroepen. Je onderzoekt eveneens eigenheden van en verschillen 
tussen deze subgroepen. Door verbindende factoren, eigenheden en 
verschillen af te wegen, kan je beslissen in welke mate differentiatie 
binnen je aanbod nodig is: dat is PU-strategie. Het vijfstappenplan 
‘Hoe ontwikkel je een PU-strategie?’ helpt je hierbij, en ondersteunt 
je om een antwoord te formuleren op volgend vragen:  

Aan welke drempels, noden, krachten, … van mensen in maat-
schappelijk kwetsbare situaties kan je tegemoetkomen in een 
universeel aanbod dat ook voor andere groepen geschikt is?  

Welke ‘proportionaliteiten’ moet je toevoegen aan het universeel 
aanbod om zeker ook gezondheidswinst te boeken bij mensen in 
maatschappelijk kwetsbare situaties?  

Zijn er voor het gezondheidsthema/de thema’s waarop je focust 
specifieke noden, drempels, … die mensen in maatschappelijk 
kwetsbare situaties ervaren en die we niet kunnen integreren in 
een universele aanpak? Is er dus een ‘categoriale’ aanpak wense-
lijk? 

Na het beantwoorden van deze vragen kan je met behulp van werk-
wijzen die verder in deze inspiratiegids aan bod komen je ‘PU strate-
gie’ concretiseren. 

Waarom?

We willen zeker zijn dat ons aanbod ook voor mensen in maatschap-
pelijk kwetsbare situaties en andere risicogroepen optimaal toegan-
kelijk is. Daarom hebben we soms de neiging om een apart aanbod 
voor hen te ontwikkelen. Maar dat is niet altijd nodig. Het is soms 
zelfs stigmatiserend. Nagaan wat, met name met betrekking tot jouw 
gezondheidsthema(‘s), de verschillen en overeenkomsten tussen 
groepen zijn, is noodzakelijk. Op basis daarvan kan je diversifiëren 
waar nodig, en verbinden waar mogelijk.  

werkwijze verbindende factoren en verschillen tussen 
subgroepen afwegen2
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Must-do’s?

• Ga aan de slag met het vijfstappenplan om je PU strategie te bepa-
len. De stappen die je doorloopt zijn:  

 - Stap 1: identificeer subgroepen/risicogroepen uit je algemene 
doelgroep 

 - Stap 2: verdiep je in de kenmerken en leefwereld van de sub-
groepen 

 - Stap 3: breng verbindende kenmerken tussen de subgroepen in 
kaart 

 - Stap 4: breng verschillen tussen de subgroepen in kaart 

 - Stap 5: bepaal je strategie 

• Door af te wegen of de overeenkomsten tussen subgroepen fun-
damenteler zijn dan de verschillen, of omgekeerd, kan je welover-
wogen beslissingen nemen omtrent de mate waarin een universele 
dan wel een (meer) categoriale aanpak nodig is. Dit is de essentie: 

 - Door uit te gaan van overeenkomsten tussen mensen in maat-
schappelijk kwetsbare situaties en andere groepen, zorg je voor 
een methodiek/aanpak die verbindend is en vermijd je dat je 
onnodig stigmatiserend overkomt.      
Bijvoorbeeld: gedeelde bezorgdheden, zoals ‘hoe ga ik om met 
kinderen die niet aan tafel willen komen’, ‘is het wel of geen goed 
idee om mijn kind te belonen met een ongezonde snack’, ... ma-
ken het mogelijk om infosessies en workshops te geven die voor 
iedereen toegankelijk zijn.  

 - Door stil te staan bij eigenheden (noden, drempels, …) van men-
sen in maatschappelijk kwetsbare situaties en andere risicogroe-
pen, denk je gemakkelijker na over hoe je binnen een universe-
le aanpak aan die eigenheden kan tegemoetkomen.   
Bijvoorbeeld: een fotoverhaal om de vaccinatie- of screenings-
procedure uit te leggen, komt tegemoet aan de specifieke noden 
van mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden, maar zijn 
ook voor andere groepen geschikt en staan dus een universele 
aanpak niet in de weg. Stilstaan bij eigenheden noopt je ook tot 
nadenken over welke extra inspanningen (aan de hand van één of 
meerdere van de hieronder besproken werkwijzen) nodig zijn om 
mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties zeker te bereiken 
en  gezondheidswinst te boeken bij hen.     
Bijvoorbeeld: extra inzetten op werken via ervaringsdeskundi-
gen/sleutelfiguren uit de gemeenschap en een wijkgerichte aan-
pak hanteren om mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties 
naar je aanbod te leiden.  

 - Door oog te hebben voor eventuele sterke verschillen tussen 
groepen die mogelijk niet in één aanbod verenigbaar zijn, zorg 
je ervoor dat je de mogelijkheid openhoudt om je met een apart 
(deel)aanbod te richten naar mensen in een maatschappelijk 
kwetsbare situatie of een andere risicogroep.   
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Bijvoorbeeld: het zou kunnen dat vrouwen uit de LGBTQ-ge-
meenschap unieke drempels ervaren om deel te nemen aan de 
preventieve baarmoederhalsscreening. Mogelijk is daarom een 
bewustwordingscampagne specifiek voor deze groep, nodig. 
Op een niet-stigmatiserende manier communiceren, zal dan een 
bijzonder aandachtspunt zijn. 

• Gebruik het kruispuntdenken om naar verschillen en overeenkom-
sten tussen subgroepen te kijken. De geest van kruispuntdenken is 
dat elke persoon zich op verschillende kruispunten van verschillen-
de identiteiten bevindt. Die kunnen ervoor zorgen dat je meer privi-
leges ervaart, of dat je net met meerdere vormen van discriminatie 
en kwetsbaarheid te maken krijgt, ook op vlak van gezondheid. 
Mensen verschillen van elkaar op één of meerdere identiteitskruis-
punten, maar ontmoeten elkaar ook op bepaalde kruispunten. Deze 
manier van denken maakt alert voor verschillen en ongelijkheid 
enerzijds en voor gelijkheid en inclusie anderzijds. 

‘PU strategie’ bepalen? Laat je inspireren! 
Zanzu als cultuursensitieve methodiek rond seksuele gezondheid: 
Wannes Magits van Sensoa aan het woord 

Seksuele gezondheid is voor velen geen makkelijk 
bespreekbaar onderwerp. Zorgverleners ervaren 
niet zelden zowel bij zichzelf, als bij hun cliënten 
barrières om hierover in gesprek te gaan. Wanneer 
een cliënt een anderstalige nieuwkomer is, is de 
uitdaging nog groter en zijn er mogelijk nog meer 
drempels. Deze drempels hebben te maken met de 
taal, maar mogelijk ook met verschillende opvat-
tingen rond seksualiteit. Als antwoord op deze 
uitdaging ontwikkelden we bij Sensoa de website 
‘Zanzu’, in samenwerking de Duitse organisatie 
BZgA (Centrum voor gezondheidseducatie). 

Zanzu biedt eerstelijnsprofessionals (die bv. in asiel-
centra werken) in 14 talen visuele en laagdrempeli-
ge informatie aan over het lichaam en seksualiteit. 
De onderwerpen zijn zeer divers: het lichaam van 
de vrouw en de man, intieme hygiëne, anticoncep-
tie, (ongewenste) zwangerschap, bevallen, seksueel 
overdraagbare aandoeningen, seksueel plezier, 
maagdelijkheid en de eerste keer, relationele pro-
blemen, enzoverder.  
 
In samenwerking met de professionals werden 
er enkele functionaliteiten voor de site opgelijst: 
Zanzu heeft een sobere lay-out met veel tekenin-
gen, biedt simultaanvertaling aan, heeft een voor-
leesfunctie en een aanpasbare lettergrootte, en is 
gemakkelijk af te drukken als brochure. 
 

Zanzu als antwoord op specifieke noden 
Professionals die met anderstalige nieuwkomers 
werken, signaleerden een nood aan educatieve ma-
terialen over seksuele gezondheid afgestemd op 
hun doelgroep.  Over dit thema was er ook onder-
zoek voorhanden van de UGent, specifiek rond de 
noden van mensen in asielcentra. Daarom ontwik-
kelden wij een methodiek voor eerstelijnsprofessi-
onals die met respect voor diversiteit op vlak van 

taal en cultuur met anderstalige nieuwkomers het 
gesprek over seksuele gezondheid willen voeren. 
Het werd het doel van Zanzu om betrouwbare 
meertalige informatie te bieden die vanuit verschil-
lende culturele referentiekaders niet op weerstand 
zou botsen. 
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Zanzu als cultuursensitieve methodiek? 
Als ‘cultuursensitieve’ methodiek gaat Zanzu verder 
dan enkel aandacht voor het talige aspect. Zanzu 
houdt rekening met het feit dat de cliënt moge-
lijk bepaalde opvattingen heeft over seksualiteit 
waardoor reeds bestaande educatieve materialen 
mogelijk als choquerend worden ervaren, en die 
daarom om een specifieke aanpak vragen. Voor de 
nieuwkomers is het een belangrijke vereiste dat de 
website betrouwbaarheid en neutraliteit uitstraalt. 
Dit wil zeggen dat die niet sturend overkomt op 
vlak van waarden en normen, en dat de afbeeldin-
gen niet als choquerend worden gepercipieerd. 
Daarom werd er gekozen voor tekeningen; op deze 
manier houden we de controle over wat afgebeeld 
staat. De gezichten worden niet mee getekend 
wanneer er seksueel gedrag wordt afgebeeld, om 
de tekeningen niet te intiem te maken. Informatie 
over homoseksualiteit vertrekt vanuit een men-
senrechtenkader en dwingt de bezoeker niet om 
een standpunt in te nemen. Er wordt uiteraard wel 
de juiste informatie gegeven over de wettelijke 
bescherming van homoseksuele mensen. 

Om erover te waken dat we niet voor de nieuwko-
mers zelf gingen invullen wat wel of niet als neu-
traal, choquerend, … wordt ervaren, zijn er tijdens 
het ontwikkelingsproces verschillende pretesten 
geweest bij organisaties die met nieuwkomers 
werken.  
Daarnaast zijn de vertalingen gemaakt in nauw 
overleg met mensen uit de einddoelgroep (en 
native speakers). Sommige zaken worden, bijvoor-
beeld vanuit een zeker cultureel taboe niet ‘direct’ 
vertaald, maar anders benoemd of verbloemd. 
Daarom werden de vertalingen altijd gecontroleerd 
en eventueel aangepast. Onder andere dit heeft 
ertoe bijgedragen dat zowel de professionals, als 
de nieuwkomers tevreden zijn met het resultaat, en 
dat nieuwkomers ook zelfstandig aan de slag gaan 
met Zanzu!   

Een specifiek aanbod, maar toch ook breder 
toegankelijk  
Zanzu is specifiek ontwikkeld voor professionals 
die met anderstalige nieuwkomers werken. Tegelijk 
is de methodiek ook breder inzetbaar door zorg-
professionals en intermediairs die cultuursensitief 

“De gezichten worden niet mee getekend 
wanneer er seksueel gedrag wordt afgebeeld, 
om de tekeningen niet te intiem te maken” 

“Zanzu is specifiek ontwikkeld voor profes-
sionals die met anderstalige nieuwkomers 
werken. Tegelijk is de methodiek ook breder 
inzetbaar door zorgprofessionals en interme-
diairs die cultuursensitief willen werken” 

willen werken. Het is bijvoorbeeld zo dat Zanzu 
ook gebruikt wordt waar hulpverleners werken 
met bijvoorbeeld 3e of 4de generatie mensen 
met migratieachtergrond. Vele huisartsen, JAC’s, 
maar ook CAW’s en OCMW’s maken gebruik van 
Zanzu wanneer zij met hen werken rond seksuele 
gezondheid. Daarnaast weten we dat ook mensen 
die laaggeletterd zijn of die over beperkte gezond-
heidsvaardigheden beschikken veel kunnen hebben 
aan het visuele en minder talige karakter van de 
website. Zanzu is voor een bredere groep van men-
sen toegankelijk, mede omdat we visuele represen-
tatie van culturele diversiteit hebben nagestreefd.  
Zo worden er personen en koppels met diverse 
huidskleur en etniciteit weergegeven. 

Cultuursensitief of diversiteitssensitief?  
We hebben ons niet specifiek gericht op één be-
paalde cultuur, de 14 talen zijn eigenlijk verspreid 
over de hele wereld, en bereiken dus veel verschil-
lende culturen. In de beginmaanden piekte het 
aantal bezoekers uit Iran, bijvoorbeeld. 
 
Binnen één cultuur zijn er ook vele visies, gekleurd 
door religieuze opvattingen, persoonlijkheid en 
persoonlijke ervaringen, opvoeding, leeftijd, enzo-
verder. 
Vanuit het kruispuntdenken kijken we ook nooit 
enkel naar cultuur, maar naar verschillende dimen-
sies, en hoe die op elkaar inspelen, bv. taal, religie, 
sociaal netwerk, kennis van maatschappelijke struc-
turen, onderwijsniveau, ... 
 
Binnen elke organisatie die werkt rond seksuele 
gezondheid vormt het een grote uitdaging om me-
thodieken te ontwikkelen waarbinnen de diversiteit 
aan opvattingen rond seksualiteit een plaats krijgen 
zonder dat de doelgroep het gevoel heeft dat er 
slechts één juist antwoord is. Het mensenrechten-
kader van waaruit wij vertrekken, lijkt wel geappre-
cieerd te worden door de doelgroep omdat het 
nog veel ruimte laat voor hun eigen opvattingen. 
De samenwerking met professionals die de erg 
diverse doelgroep(en) goed kennen, was onont-
beerlijk voor het slagen van dit project. 
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Aurelie Lampaert (Diabetes Liga VZW) en Annelies Matthé van Logo Antwerpen 
over de inspanningen binnen Halt2diabetes om mensen in maatschappelijk 
kwetsbare situaties te bereiken 

Met het project Halt2Diabetes willen we diabetes 
type 2 voorkomen en vroegtijdig opsporen bij 
mensen met een verhoogd risico. Dit doen wij door 
personen vanaf 45 jaar en mensen met een bepaal-
de medische voorgeschiedenis te screenen en voor  
medische opvolging te zorgen. Meer concreet 
screenen we aan de hand van een tweestapsaan-
pak. Een eerste fase bestaat uit een niet-invasieve 
vragenlijst voor alle 45-plussers. Daarna volgt een 
nuchtere bloedanalyse bij de huisarts voor die 
personen die afwijkend scoren op de vragenlijst. 
Iedereen met een verhoogd risico bieden we 6 
gratis groepssessies gezonde voeding aan bij een 
diëtist om hen te begeleiden naar een gezonde(-
re) levensstijl en zo het diabetesrisico te verlagen. 
Personen bij wie (vroegtijdig) diabetes type 2 wordt 
vastgesteld, worden doorverwezen naar de juiste 
zorg en behandelingstrajecten. Binnen het project 
worden alle zorgactoren en andere stakeholders 
met een belangrijke rol opgeleid en ondersteund 
om hun patiënten en cliënten te kunnen opnemen 
in het Halt2diabetes-traject.  

Een tweede en zeer belangrijke cluster van aan-
passingen heeft te maken met de manier waarop 
we mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties 
bereiken met de screening en hoe we hen sen-
sibiliseren. Hier hebben we sterk ingezet op een 
meer outreachende aanpak. We trachtten ingang 
te vinden bij bestaande groepswerkingen, denk 
aan praatgroepen, mensen die Nederlandse lessen 
volgen, voedselbanken, enzoverder. We zochten 
toenadering tot deze groepen en hun omkaderen-
de organisatie en vroegen of we een beetje spreek-
tijd tijdens hun activiteit konden krijgen. Zo konden 
we een korte infosessie geven en in een veilige 
omgeving het risico bepalen. We werkten ook met 
ambassadeurs: mensen die dicht bij de doelgroep 
staan en die hen in de wijk persoonlijk vragen om 
deel te nemen aan een risicobepaling en die hen 
uitnodigen voor een infosessie. Deze ambassadeurs 
hebben niet enkel een vertrouwensband met de 
doelgroep, zij beschikten vaak ook al over ervaring 
als ‘sensi-ambassadeur’ tijdens de covidpandemie. 
Alle materialen die we gebruikten om mensen te 
sensibiliseren, maakten we ook een pak toeganke-
lijker, onder andere door middel van herkenbare en 
begrijpelijke visualisaties.  

Al snel kwamen we vanuit de ervaring en vanuit de 
cijfers die we verzamelden tot de conclusie dat we 
met deze tweestapsaanpak vooral een klassieke 
‘bovenlaag’ bereiken: mensen met voldoende men-
tale ruimte om gezondheid en een gezonde leefstijl 
een meer prominente plaats in hun leven te geven. 
We bereikten daarentegen heel weinig mensen in 
een maatschappelijk kwetsbare situatie. Bij aanvang 
van het project hebben we te weinig stilgestaan 
bij de drempels die deze groepen ervaren, zoals 
bijvoorbeeld beperkte gezondheidsvaardigheden 
en gebrek aan een vaste huisarts, en bij de vraag 
hoe we hiermee in onze aanpak rekening kunnen 
houden.  

“Al snel kwamen we tot de conclusie dat 
we met deze tweestapsaanpak vooral een 
klassieke ‘bovenlaag’ bereiken: mensen met 
voldoende mentale ruimte om gezondheid 
en een gezonde leefstijl een meer prominen-
te plaats in hun leven te geven” 

“We zochten toenadering tot bestaande 
groepen en hun omkaderende organisatie en 
vroegen of we een beetje spreektijd tijdens 
hun activiteit konden krijgen” 

Proportionaliteiten toevoegen 
Omdat net mensen met een maatschappeijke 
kwetsbaarheid een hoger risico hebben op diabe-

tes type 2 en wij hen dus zeker willen bereiken,  
was het tijd om iets te doen aan de beperkte toe-
gankelijkheid van ons project. 
We doken de literatuur in en hadden verschillende 
gesprekken met organisaties die werken met men-
sen in maatschappelijk kwetsbare situaties en die 
bijgevolg hun drempels en krachten goed kennen. 
Op basis van deze input kwamen we tot een aantal 
aanpassingen in onze methodiek. We voegden de 
nodige proportionaliteiten toe om met Halt2Diabe-
tes ook echt gezondheidswinst te kunnen boeken 
bij mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties.  
Een eerste belangrijke aanpassing betreft de 
inclusiecriteria: we haalden de leeftijd naar bene-
den tot 25 jaar. Mensen met een maatschappelijk 
kwetsbaarheid lopen vaak al op jongere leeftijd 
een verhoogd risico. Het was  dus cruciaal om ook 
hen te includeren.  
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Een laatste aanpassing gebeurde op het niveau 
van leefstijlbegeleiding. Een belangrijke proportio-
naliteit die we toevoegden, is de mogelijkheid om 
na screening in de community onmiddellijk door te 
stromen naar de begeleiding bij de diëtist. Dit om-
dat we weten dat doorverwijzing door de huisarts 
een belangrijke drempel kan zijn, zeker wanneer 
mensen niet over een vaste huisarts beschikken. 
Door deze drempel weg te nemen, verliezen we 
minder mensen die we absoluut niét willen verlie-
zen. Later in het traject proberen we hen alsnog 
te ondersteunen om de weg te vinden naar de 
huisarts. We hebben ook een buddywerking inge-
bouwd: mensen krijgen de mogelijkheid om naar 
de begeleiding een ‘buddy’ mee te nemen. Vaak 
is dat een familielid: een partner, een broer of zus, 
een kind, … Op die manier maken we de link met de 
familiecontext, die vaak heel belangrijk is wanneer 
het gaat om, bijvoorbeeld, voeding en de gewoon-
ten en gebruiken daarrond. Met een buddy voelen 
mensen zich bovendien zekerder en veiliger. Wat 
opnieuw de toegankelijkheid ten goede komt. We 
proberen tot slot ook samenwerkingen aan te gaan 
met diëtisten die al heel wat ervaring hebben in het 
krachtgericht werken aan een gezonde leefstijl met 
mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties.  

Op basis van de evaluatie hopen we bij de beleid-
smakers het belang van onze vernieuwde, meer 
toegankelijke, methodiek te kunnen aantonen. We 
hopen dat we die over heel Vlaanderen kunnen 
uitrollen. Halt2Diabetes kan dan nog meer écht 
‘PU’ zijn. De wijzigingen de we doorvoerden, zijn 
er immers om mensen met een maatschappelijke 
kwetsbaarheid te bereiken, maar zijn ook geschikt 
voor andere groepen. Via de wijzigingen die we 
in Antwerpen uittestten, krijgen we mogelijk een 
methodiek die inherent rekening houdt met de 
drempels en krachten van de mensen die het mees-
te nood hebben aan een preventief aanbod rond 
Halt2Diabetes.  

“Een belangrijke proportionaliteit die we 
toevoegden, is de mogelijkheid om na scree-
ning in de community onmiddellijk door te 
stromen naar de begeleiding bij de diëtist” 

“Halt2Diabetes kan dan nog meer écht ‘PU’ 
worden. De wijzigingen de we doorvoerden, 
zijn er immers om mensen met een maat-
schappelijke kwetsbaarheid te bereiken, 
maar zijn ook geschikt voor andere groepen” 

Pilootproject in Antwerpen  
Bovenstaande aanpassingen of proportionaliteiten 
werden getest in een pilootproject in 5 Antwerpse 
wijken, waaronder het Kiel en Linkeroever, plekken 
waar mensen in maatschappelijk kwetsbare situa-
ties sterk vertegenwoordigd zijn. Logo Antwerpen 
was hier een belangrijke partner voor de lokale 
implementatie. Zij kennen lokale organisaties en 
zijn goed geplaatst om hen te contacteren, zij 
rekruteerden de ambassadeurs, enzoverder. Dankzij 
financiering van de stad Antwerpen kregen we de 
mogelijkheid om onze aangepaste methodiek uit te 
testen én te evalueren. 
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Met deze handige tools kan je verder! 

• Het stappenplan ‘Proportioneel universalisme in de praktijk: in 5 
stappen naar een PU-strategie’  

• Wat betekent kruispuntdenken voor preventie en gezondheidsbe-
vordering? Je ontdekt het hier.  

• Wil je met kruispuntdenken aan de slag binnen je eigen orga-
nisatie? Deze handleiding van Ella VZW helpt je op weg. Want 
kruispuntdenken heeft niet enkel een invloed op de methodiek die 
je ontwikkelt of verspreidt, het helpt je ook anders kijken naar je 
interne organisatiestructuur.  

• In het ‘werkboek diversiteitscommunicatie’ lees je meer over hoe 
je inclusief kan werken en communiceren en zo groepen die op het 
eerste gezicht erg verschillend zijn toch kan verbinden. De website 
‘Bridging the gap’ helpt je bij het toepassen van diversiteitscom-
municatie. Je vindt er een tool met een dashboard met meer dan 
100 mensen en hun persoonlijke steekkaart. Via het lezen van de 
persona krijg je een andere kijk op de doelgroep: hoe denkt je 
doelgroep? En waarin zijn ze anders of net hetzelfde als jij? Studio 
Sesam geeft daar vorming en coaching over. 
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https://www.gezondleven.be/gezondheidsongelijkheid/materialen
https://www.gezondleven.be/gezondheidsongelijkheid/materialen
https://demos.be/sites/default/files/handleiding_intersectionaliteit_ella_vzw.pdf
https://studiosesam.be/product/werkboek-diversiteitscommunicatie/
https://www.bridgingthegap.be/html/werking_tool.html
https://studiosesam.be/vorming-begeleiding-overzicht/


“Gezondheidsongelijkheid is het gevolg van 
schaarste. Schaarste in tijd, geld, mentale 
bandbreedte en mankracht, en dit zowel bij mensen 
in maatschappelijk kwetsbare situaties als bij 
hulpverleners” 
- Ruth Vyverman, Inhoudelijk medewerker, Logo Zenneland
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bereiken
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Wat? 

De settings en kanalen die je gebruikt om je methodiek zeker tot bij 
mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties te krijgen, moeten af-
gestemd zijn op hun leefwereld. Implementeer en communiceer in de 
(deel)setting waar je doelgroep actief is (via werk, vrije tijd, onderwijs, 
…). En dit via kanalen die zij gebruiken en vertrouwen.  

Waarom?

De juiste settings en kanalen gebruiken, is een voorwaarde om je 
doelgroep te bereiken. Mensen in maatschappelijk kwetsbare situ-
aties leven net zoals iedereen in verschillende settings (onderwijs, 
werk, vrije tijd, …). Het is belangrijk om goed te bekijken in welke 
specifieke contexten uit een bepaalde setting meer mensen in maat-
schappelijk kwetsbare situaties vertegenwoordigd zijn en in welke 
net niet. Zo zorgt de leerplicht en het uitgebouwde onderwijssysteem 
dat de meeste jongeren naar school gaan, maar zijn jongeren in een 
maatschappelijk kwetsbare situatie vaak in grote aantallen aanwezig 
in het BuSO. Binnen de verschillende settings zijn er communicatieka-
nalen die zowel door mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties, 
als door andere groepen worden gebruikt. In functie van verbindend 
werken, is het belangrijk om die kanalen te benutten. Maar daar-
naast zet je ook nog in op andere kanalen en settings die mensen in 
maatschappelijk kwetsbare situaties gebruiken en vertrouwen, en die 
aansluiten bij hun vaardigheden. Die kanalen kunnen zowel gemedi-
eerd (bv. een besloten Facebookgroep), als persoonlijk zijn (bv. een 
maatschappelijk werker, een sleutelfiguur uit de wijk, …). 

Must-do’s?

• Wil je erop toezien dat je mensen in maatschappelijk kwetsbare 
situaties bereikt, denk dan zeker aan volgende deelsettings:  

 - onderwijs en educatieve sector: Bijzonder Onderwijs, scho-
len met een hoog aandeel GOK-leerlingen, scholen gelegen in 
aandachtsgebieden, OKAN klassen, scholen met brugfiguren, 
onderwijs in een publieke jeugdinstelling, CLB, CVO, Huis van 
het Nederlands, Ligo, Lokale Dienstencentra, … 

 - werk: werknemers in sectoren op de arbeidsmarkt met lage 
inkomens en instabiele contracten (vb. flexijob, interimcon-
tract,…), zoals landbouw, bosbouw en visserij, bouw en industrie 
(bouwbedrijven, seizoenspluk, vleesverwerking), distributie 
water, afval- en waterbeheer en sanering, groot- en detailhandel, 
reparatie auto’s en motorfietsen, verschaffen van accommodatie 
en maaltijden, horeca, administratie en ondersteunende diensten, 

werkwijze De juiste settings en kanalen benutten

3
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• Zet in op verschillende settings en stem af met elkaar wat je 
binnen die settings doet. Bijvoorbeeld: om kwetsbare jongeren te 
bereiken, werk je via het onderwijs, het gezin, de bijzondere jeugd-
zorg, buurtwerking, .... Je stemt acties binnen die verschillende 
settings op elkaar af in een coherent geheel.   

• Denk goed na via welke toegangspoort je mensen in maatschap-
pelijk kwetsbare situaties best bereiken. Zo kan je ervan uitgaan 
dat je best via de setting onderwijs werkt rond kennisopbouw 
over gezonde voeding. Maar misschien blijkt de informatie via het 
onderwijs juist af te schrikken en spreek je kinderen en jongeren 
gemakkelijker aan via vrijetijdsorganisaties? Je kan dan later nog via 
het onderwijs werken. Door die herhaling en laagdrempelige start, 
creëer je wellicht meer openheid bij mensen in maatschappelijk 
kwetsbare situaties. 

• Je kan herhaling en herkenbaarheid vergroten door je karretje te 
hangen aan terugkerende events en hoe die verankerd zijn in een 
bepaalde deelsetting. Denk bijvoorbeeld aan de 10-daagse van de 
geestelijke gezondheid, maar ook aan bekende sportevents.  

• Leer de (deel)setting kennen: welke actoren zijn erin actief? Hoe 
werken zij? Wat zijn bestaande structuren, en wat is de regelge-
ving? Wie heeft welk mandaat? Wat zijn de noden en drempels van 
deze actoren? Mogelijk is het niet wenselijk om met een nieuwe 
methodiek te komen, maar is vooral bekendmaking van het be-
staande aanbod nodig. Of misschien is het nuttig dat je eerst aan 
een draagvlak werkt. Om een deelsetting te leren kennen, is het 
belangrijk om een netwerk uit te bouwen met organisaties binnen 
die deelsetting. Zo kan je te weten komen wat je voor elkaar kan 
betekenen (zie ook werkwijze 8).  

• Als je met een aanbod komt naar een deelsetting, waak er dan over 
dat je dat aanbod ‘verpakt’ en invult op maat van de setting en 
haar publiek. Bijvoorbeeld: organiseer je bij vrouwenwerkingen een 
activiteit rond gezonde voeding in het kader van de preventie van 
diabetes, dan heeft die waarschijnlijk niet zo veel succes onder de 
noemer ‘Hoe verklein je je risico op diabetes type 2?’ Maak je ech-
ter duidelijk dat het zal gaan over gezond en lekker eten, en samen 
koken, dan vind je allicht veel meer ingang. 

poetshulp via dienstencheques,…denk ook maatwerkbedrijven, 
vakbonden en het Gespecialiseerd Team Bemiddeling, … 

 - vrije tijd: speelpleinwerking, sportclubs, buurthuis, jeugd- en 
buurtopbouwwerk, jeugdhuizen (o.a. voor en door jongeren 
met migratieachtergrond), Rap op Stap gebruikers, brugfiguren 
jeugd, jeugdwelzijnswerk (groep intro, uit de marge, …), Avansa, …

 - zorg en gezondheid: jeugdhulp, wijkgezondheidscentra, straat-
verpleegkundigen, sociale voedselvoorzieningen, JAC en CAW, 
opvangcentra, schuldhulpverlening, VAPH-voorzieningen, deten-
tiecentra, zelfhulpgroepen en lotgenotencontact, Sociale Huizen, 
Huizen van het Kind, Lokale Dienstencentra, sociale huisvesting, 
… 
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• De communicatiekanalen die je (binnen een deelsetting) benut om 
je einddoelgroep te bereiken, kunnen variëren van ‘massamedia’ 
(bv.. mail, website, flyers, radio, televisie, magazines, …) waarmee je 
een grote groep van mensen ineens kan bereiken, over ‘community 
media’ waarmee je je richt tot een specifieke groep (bv. een geslo-
ten WhatsApp-groep), tot persoonlijke contacten (bv. via buurt-
werkers, imams, lokale middenstanders, …) (zie ook werkwijze 4). 
Stel jezelf best de volgende vragen: 

 - Welke communicatiekanalen gebruikt de doelgroep effectief?   

 - Welke communicatiekanalen vertrouwt de doelgroep?  

 - Welke communicatiekanalen zijn het best afgestemd op de  
vaardigheden van de doelgroep? 

• Benut meerdere kanalen om de doelgroep te bereiken: een combi-
natie van audiovisuele media, gedrukte media en face –to face-con-
tact.

De juiste settings en kanalen benutten? Laat je inspireren!  
Inge Baeten over hoe proportioneel universalisme vorm krijgt in de  
settingwerking van VAD  

Onze settingwerking is cruciaal om onze bood-
schappen en methodieken ingang te doen vinden 
bij de algemene bevolking. Om dit te doen, werkt 
VAD (samen met haar structurele partners) prio-
ritair met intermediairs. Dit zijn professionelen uit 
verschillende maatschappelijke sectoren of ‘set-
tings’, en uit de alcohol- en drughulpverlening. Zij 
zijn de sleutelfiguren die rechtstreeks in contact 
staan met de uiteindelijke doelgroep. Daardoor 
kennen ze ook de eigenheden van hun doelgroep 
waardoor ze beter op maat kunnen werken. Zij 
staan garant voor continuïteit in het benaderen van 
de doelgroepen en zorgen zo voor een groter be-
reik. De brede settings waar we mensen bereiken, 
zijn onderwijs (jongeren), werk (volwassenen), vrije 
tijd, welzijn en gezondheid, en politie en justitie. 
Op niveau van het lokale beleid kunnen initiatieven 
in diverse settings worden gestimuleerd en met 
elkaar verbonden. 

Binnen de reguliere settings richten we ons ook 
tot deelsettings waar mensen in een maatschap-
pelijk kwetsbare positie meer vertegenwoordigd 
zijn.  Binnen de setting werk is dat bijvoorbeeld de 
sociale economie (bv. maatwerkbedrijven), binnen 
de setting onderwijs zijn dat de richtingen met 
een arbeidsmarktgerichte finaliteit en het buiten-

gewoon onderwijs, binnen de setting jeugdwerk 
kijken we vooral naar het jeugdwelzijnswerk. De 
subsetting van de wijkgezondheidscentra krijgt 
bijzondere aandacht binnen de setting gezondheid, 
enzoverder. 

PU in DNA van onze settingwerking 
Proportioneel Universalisme zit dus in het DNA van 
onze settingwerking. Maar wat wil dat concreet 
zeggen? Het concept van een alcohol- en drugbe-
leid is universeel, maar afhankelijk van de (deel)set-
ting krijgt het waar nodig een specifieke invulling. 
Ook de methodieken en materialen die nodig zijn 
om het beleid in de praktijk te brengen of te ope-
rationaliseren, worden, waar nodig, aangepast voor 
die (deel)settings waar mensen in een maatschap-

“Mensen in maatschappelijk kwetsbare 
situaties gebruiken niet meer middelen dan 
mensen in een sterkere positie, soms zelfs 
integendeel. Maar net omwille van hun maat-
schappelijk kwetsbaarheid bestaat de kans 
dat zij sneller in de problemen komen door 
middelengebruik” 

34



pelijk kwetsbare positie meer vertegenwoordigd 
zijn. Samenwerking, participatie en cocreatie zijn 
daarin essentieel. We betrekken de doelgroep/het 
werkveld in alle fasen van het projectmatig werken: 
bij de fase van probleemanalyse (nodenverkenning, 
...), de ontwikkeling van de methodiek (via ad hoc 
werkgroepen, feedbackgroepen, pretest en piloot-
projecten), de implementatie en de evaluatie. Deze 
samenwerking garandeert dat methodieken aan-
sluiten bij de ervaren noden, behoeften en krach-
ten van de doelgroep. Bovendien creëert het een 
mede-eigenaarschap. Zo stimuleren we maximaal 
het gebruik van de ontwikkelde methodieken.  

Bij actoren die inzetten op een algemene verbete-
ring van de leefsituatie van hun doelgroep, is net-
werken dan ook van groot belang; elkaar kennen en 
weten te vinden indien nodig. Rond de tafel gaan 
zitten en in alle openheid van elkaar horen wat we 
als organisaties voor elkaar kunnen betekenen.  

 Vinger aan de pols en netwerking 
Om impact te hebben is het belangrijk om goed te 
weten wat er leeft in de setting met betrekking tot 
je thema en daar de vinger aan de pols te houden. 
Daarom zetten we sterk in op netwerking en no-
denbevragingen. Het voorbij jaar deden we bijvoor-
beeld een nodenbevraging bij de setting jeugdhulp. 
Daaruit bleek dat het aanbod van VAD en haar 

“De reflex om binnen de werking breed naar 
een setting te kijken en steeds deelsettings 
aan te spreken waarin meer mensen in een 
maatschappelijk kwetsbare positie partici-
peren, is essentieel om PU in de praktijk te 
brengen” 

partners nog te weinig gekend is en dat er een gro-
te behoefte is aan deskundigheidsbevordering over 
middelengebruik, gamen en gokken. Daarom zetten 
we sterk in  op de bekendmaking van ons aanbod 
en op de uitbreiding van het aanbod voor deskun-
digheidsbevordering. Of nog een voorbeeld: uit 
een nodenbevraging bij sekswerkers bleek dat er 
enerzijds een groep is waarbij het middelengebruik 
op gelijk niveau zit of zelf beperkter is dan bij de 
algemene bevolking. Voor deze groep waren geen 
specifieke initiatieven nodig. Maar tegelijk is er een 
zéér kwetsbare groep die grote risico’s neemt en 
loopt. Daarom is netwerking en samenwerking met 
zorgorganisaties voor sekswerkers belangrijk.  

Ook kennis van en voeling met de leefwereld van 
mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie 
is essentieel. Om op maat te kunnen werken, is het 
nodig om zicht te hebben op specifieke risico’s en 
drempels voor kwetsbare groepen. Maar als ‘over-
leven’ belangrijker is dan ‘gezond leven’, moeten 
eerst de omstandigheden waarin mensen leven, 
worden aangepakt. Dan zijn sommige educatieve 
boodschappen niet gepast.
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Sleutelfiguren als communicatiekanaal  
Bekendmaking via communicatiemedia werkt goed 
om mensen op de hoogte te brengen van het 
aanbod en bewustwording te creëren. Maar het 
is niet altijd genoeg om mensen ook effectief de 
stap te laten zetten naar een Bewegen Op Ver-
wijzing-coach. Net daarin ligt de meerwaarde van 
werken met sleutelfiguren. Het inschakelen van een 
sleutelfiguur om onze boodschap over te brengen 
en mensen te motiveren om deel te nemen aan Be-
weging Op Verwijzing werkt voor iedereen goed, 
maar deze persoonlijke aanpak is zeker aangewe-
zen om mensen in maatschappelijk kwetsbare situ-
aties, die omwille van zorgen allerhande soms over 
een beperkte mentale bandbreedte beschikken, te 
ondersteunen om de stap te zetten naar een coach.  

Vertrouwensband
Daarom loopt er van september 2021 tot december 
2022 een pilootproject vanuit Gezond Leven waar-
bij we inzetten op een verbreding van verwijzers. 
In 12 pilootregio’s kunnen onder andere apothe-
kers en maatschappelijk werkers hun patiënten/
cliënten in beweging zetten via een Bewegen Op 
Verwijzing-coach. Deze zorgverleners zijn, naast de 
huisarts, vaak vertrouwensfiguren, zeker ook voor 
mensen die maatschappelijk kwetsbaar zijn. Een 
(wijk)apotheker kan zeer laagdrempelig zijn en be-
schikt daarom ook over een groot potentieel wan-
neer het gaat over preventieve gezondheidsbood-
schappen en doorverwijzing naar een preventief 
aanbod. Maatschappelijk werkers hebben dan weer 
vaak een diepere vertrouwensband met mensen. 
Ze kennen de drempels en de krachten waar ze in 
een doorverwijzing rekening mee kunnen houden. 
Hoewel er meer nodig is om het bereik van BOV te 
vergroten, hopen we dat dit pilootproject ertoe kan 
bijdragen dat we meer mensen bereiken, niet in het 
minst mensen in maatschappelijk kwetsbare situa-
ties die vaker gezondheidsrisico’s lopen en dus een 
belangrijke doelgroep zijn van ons project!  

“Een (wijk)apotheker kan zeer laagdrempelig 
zijn en beschikt daarom ook over een groot 
potentieel wanneer het gaat over preventieve 
gezondheidsboodschappen en doorverwij-
zing naar een preventief aanbod. Maatschap-
pelijk werkers hebben dan weer vaak een 
diepere vertrouwensband met mensen. Ze 
kennen de drempels en de krachten waar ze 
in een doorverwijzing rekening mee kunnen 
houden” 

De bekendmaking van Bewegen Op Verwijzing: Luc Lipkens 
(Gezond Leven VZW) over de communicatiecampagne  

Een mix van communicatiekanalen  
Om Bewegen Op Verwijzing bekend te maken, 
zetten we in op een mix van kanalen. We gebruiken 
kanalen die een brede en diverse doelgroep berei-
ken, waaronder zeker ook mensen die maatschap-
pelijk gezien meer kwetsbaar zijn. Het is immers 
deze groep die we absoluut willen bereiken met 
Bewegen Op Verwijzing. We hebben de mogelijk-
heid gehad om een brede communicatiecampagne 
te voeren in 2019.  Daar hebben we gewerkt met 
advertenties in populaire magazines als Dag Alle-
maal, Kerk en Leven, en Primo. De bekendmaking 
liep ook via de Vlaamse radiozenders en via Face-
book. Dit zijn allemaal kanalen waarvan we weten 
dat ze een grote en diverse doelgroep bereiken, 
waarin ook ouderen en mensen in maatschappelijk 
kwetsbare situaties zeer goed vertegenwoordigd 
zijn.  

“We hebben gewerkt via advertenties in 
populaire magazines als Dag Allemaal, Kerk 
en Leven, en Primo. Dat zijn kanalen die een 
brede en diverse groep bereiken, waarin 
ook ouderen en mensen in maatschappelijk 
kwetsbare situaties sterk vertegenwoordigd 
zijn” 
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Deze info en tools komen vast en zeker 
van pas! 

• In de bijlage van de brainstormkit ‘mensen aanmoedigen om zich 
te laten vaccineren: hoe doe je dat?’ vind je een niet-exhaustief 
overzicht van kanalen die geschikt zijn om bepaalde groepen te 
bereiken. Het overzicht is tot stand gekomen na intervisie met ver-
tegenwoordigers van zorgraden en lokale besturen, georganiseerd 
door de Logo’s: https://www.gezondleven.be/files/opleidingen/
vaccineren.pdf 

• Om de digitale leefwereld van kinderen en jongeren tussen 6 en 18 
jaar beter te begrijpen, is er de apestaartjaren: een grootschalig 
tweejaarlijks onderzoek.  

• De SMI barometer meet hoe Vlaamse jongeren branding en  
influencermarketing via sociale media ervaren.   

• Dit rapport geeft het socialemediagebruik in Vlaanderen weer.  

• Dit dossier toont digitale kansen voor mensen in armoede.  

• Hier vind je interessante cijfers over het mediagebruik in Vlaande-
ren. 

• De digimeter geeft een overzicht van het media- en technologiege-
bruik in Vlaanderen. Jaarlijks komt een nieuw rapport uit.  

• Hier vind je een onderzoek naar jongerencultuurcommunicatie van 
BILL: het leert je op welke manier je jongeren het best kan bereiken 
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“Gezondheidsongelijkheid is als een bergtop waar-
van het mooiste uitzicht en de beste perspectieven 
slechts voor de happy few zijn voorbehouden”

- Aurelie Lampaert, Coördinator diabetespreventie, 
Diabetes Liga vzw
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Wat? 

Een persoonlijke aanpak impliceert dat er rechtstreeks contact is met 
mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties - 1 op 1 of in kleine 
groep - wat onmiddellijke interactie mogelijk maakt. Dat kan online, 
maar bij voorkeur (ook) face –to face. De persoonlijke werking kan 
gebeuren door professionals, maar ook via sleutelfiguren of buddy’s. 
 

Waarom?

We weten dat mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties vaak 
zeer veel drempels voor een gezond leven en gezond gedrag erva-
ren die op complexe, vaak negatieve, wijze op elkaar inwerken. Door 
negatieve ervaringen uit het verleden schrikken gezondheidsbood-
schappen en -methodieken hen ook vaak af. Een individuele, persoon-
lijke aanpak – bv. via coachingsessies - kan een oplossing zijn. Door 
die aanpak kan je zo sterk mogelijk ‘op maat’ van een persoon werken: 
rekening houdend met persoonlijke drempels en krachten op het 
niveau van individuele vaardigheden, drijfveren en contextfactoren.   
Een persoonlijke aanpak kan ook impliceren dat je werkt via sleutelfi-
guren en ervaringsdeskundigen (bv. via buddywerking). Een dergelij-
ke aanpak kan de toegankelijkheid van je aanbod ten goede komen, 
en leent zich bovendien goed tot het versterken van het sociale net-
werk, sociale vaardigheden en mogelijk ook sociale cohesie. Vandaar 
dat zo’n aanpak een sterk empowerend effect kan hebben (zie ook 
werkwijze 9).  

Must-do’s?

• Denk na over hoe je een persoonlijke aanpak verankert in je metho-
diek of project. Er zijn verschillende mogelijkheden:  

 - Je aanbod valt volledig samen met een persoonlijke aanpak. 
Bijvoorbeeld: een aanbod van persoonlijke coaching door een 
gezondheidscoach.  

 - Een persoonlijke aanpak is een onderdeel van je aanbod. Je aan-
bod bestaat dan uit verschillende facetten, en een persoonlijke 
aanpak maakt daar deel van uit. Bijvoorbeeld: wanneer je als on-
derdeel van een bevolkingsonderzoek de mogelijkheid voorziet 
dat een vertrouwensfiguur mensen vergezelt naar de screening.  

 - Je merkt dat je aanbod onvoldoende is afgestemd op de noden 
en drempels van mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties, 
en bouwt persoonlijke begeleiding in voor mensen in maatschap-
pelijk kwetsbare situaties om je aanbod bij te sturen. 

Bij voorkeur integreer je een persoonlijke aanpak in je aanbod eerder 
dan dat je je aanbod achteraf moet bijsturen. 

werkwijze  Inzetten op een persoonlijke aanpak  

4
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• Denk na over wie je doelgroep het beste persoonlijk benadert/
ondersteunt/begeleidt. Is dit een professional? Of is dit eerder 
iemand die dichter bij de doelgroep staat of er zelfs deel van 
uitmaakt: een vrijwillige sleutelfiguur binnen een buddywerking, 
bijvoorbeeld? Een aanpak waarbij je werkt via sleutelfiguren of 
ambassadeurs uit de gemeenschap kan de toegankelijkheid van je 
aanbod verhogen en drempelverlagend werken. De ervaring leert 
immers dat ervaringswerkers vaak makkelijker (het eerste) contact 
maken en dat contact ook behouden door een gedeelde achter-
grond. Tegelijkertijd kunnen er ook nadelen zijn aan een dergelijke 
manier van werken: zo werk je met een extra tussenpersoon die je 
verhaal mogelijk anders brengt, waardoor verwachtingen niet wor-
den ingelost. Het kan ook moeilijk zijn om geschikte ambassadeurs 
te rekruteren.  

Een persoonlijke aanpak hanteren? Laat je inspireren! 
Inzetten op een persoonlijke aanpak tijdens de COVID vaccinatiecampagne en 
daarbuiten: Jolien Noens van ELZ Kemp en Duin en Sophie Liekens van VIVEL 
aan het woord  

Jolien Noens: Tijdens de covid-19 crisis streefde 
Vlaanderen naar een zo hoog mogelijke vaccina-
tiegraad in het belang van de algemene volksge-
zondheid. Vaccinatiecentra werden opgericht om 
dit mogelijk te maken, maar niet iedereen heeft 
een even vlotte toegang tot het vaccinatiecentrum 
omwille van allerlei mogelijke drempels/omstandig-
heden. Zeker mensen in maatschappelijk kwets-
bare posities kunnen meerdere drempels ervaren, 
zoals taalbarrières, informatie die niet altijd is af-
gestemd op bestaande gezondheidsvaardigheden, 
vaccinatiecentra die niet altijd optimaal bereikbaar 
zijn met openbaar vervoer, enzoverder. Daarom 
besloten we extra in te zetten op een persoonlijke 
aanpak om mensen in maatschappelijk kwetsbare 
posities te bereiken en de vaccinatie voor hen 
toegankelijker te maken. gewoon onderwijs, binnen 
de setting jeugdwerk kijken we vooral naar het 
jeugdwelzijnswerk. De subsetting van de wijkge-
zondheidscentra krijgt bijzondere aandacht binnen 
de setting gezondheid, enzoverder. 

Om dak- en thuislozen en mensen zonder wettig 
verblijf op te roepen voor vaccinatie, werkten 
we samen met een medewerker van het Sociaal 
Huis. Samen bekeken we hoe we deze groep toch 
konden bereiken en sensibiliseren. We kozen voor 
een persoonlijke aanpak: mensen werden door hun 

eigen maatschappelijk werker gecontacteerd. De 
maatschappelijk werker is voor mensen in maat-
schappelijk kwetsbare posities vaak een vertrou-
wenspersoon en dus goed geplaatst om hen te 
informeren en sensibiliseren. Mensen konden zich 
vrijblijvend aanmelden in het vaccinatiecentrum 
tussen bepaalde uren, om ook hier de laagdrem-
peligheid te behouden. Voor de vaccinatie van 
seizoensarbeiders startten we een gelijkaardig 
traject op.  

We organiseerden ook een pop-upvaccinatielokaal 
in wijken waar de vaccinatiegraad laag bleek. Om 
dit in kaart te brengen, speelde de populatiema-
nager een belangrijke rol. In kwetsbare wijken 
konden mensen zich spontaan aanmelden in het 
pop-uplokaal en kregen ze ook op een persoonlijke 
manier informatie.    

“We kozen voor een persoonlijke aanpak: 
mensen werden door hun eigen maatschap-
pelijk werker gecontacteerd. De maat-
schappelijk werker is voor mensen in maat-
schappelijk kwetsbare situaties vaak een 
vertrouwenspersoon en dus goed geplaatst 
om hen te informeren en motiveren om zich 
te laten vaccineren”  
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Niet alleen in onze eerstelijnszone werd ingezet 
op een persoonlijke aanpak om mensen met een 
maatschappelijke kwetsbaarheid te bereiken. In 
Molenbeek bijvoorbeeld, één van de meest diver-
se maar ook arme gemeenten uit Brussel, werd 
gewerkt met ambassadeurs die mensen tijdens de 
wekelijkse markt persoonlijk aanspraken om hen te 
motiveren zich meteen te laten vaccineren of om 
zich in te schrijven voor vaccinatie.  
Als eerstelijnszone globaal, maar ook specifiek 
als populatiemanagers, worden wij ondersteund 
voor VIVEL (Vlaams Instituut Voor de Eerste Lijn). 
VIVEL verenigt de gezondheids- en welzijnsacto-
ren van de eerste lijn, de vertegenwoordigers van 
personen met een zorg- en ondersteuningsnood, 
mantelzorgers en gebruikers, de lokale besturen 
en de expertisecentra. We zijn blij dat populatiema-
nagement en de aanpak van gezondheidsongelijk-
heid hoog op hun beleidsagenda staan!  Populatie-
management heeft als doel de zorg en het welzijn 
van iedereen te verbeteren. Om dat te realiseren, 
hanteren populatiemanagers enkele principes. Zo 
richten ze zich tot groepen, en niet tot individuen. 
Met bijzondere aandacht voor groepen die onder 
de radar blijven, of minder vaardig zijn. Binnen de 
vaccinatiestrategie was dit dan ook onontbeerlijk. 
VIVEL maakte destijds een animatiefilmpje om dit 
toe te lichten. 

Sophie Liekens : Vanuit VIVEL vinden we het zeer 
belangrijk om proportioneel extra in te zetten op 
mensen in maatschappelijk kwetsbare posities. 
Sociale rechtvaardigheid en inclusie vormen samen 
een belangrijke pijler en toetssteen voor al onze 
acties en initiatieven. Iedereen heeft immers recht 
op een goede eerstelijnszorg, en in functie daarvan 
zal je extra inspanningen moeten doen voor be-
paalde groepen. Inzetten op een meer persoonlijke 
aanpak is hier een belangrijke strategie.  

Zo wil VIVEL de implementatie van de Community 
Health Workers mee bekend maken op het ter-
rein. Binnen het  Community Health Workerspro-
ject stellen de ziekenfondsen vandaag een 50-tal 
Community Health Workers te werk. Zij helpen 
mensen die maatschappelijk zeer kwetsbaar staan 
op weg naar bijvoorbeeld de huisarts, de apotheek, 
de tandarts, de psycholoog. Daarnaast zijn ze zeer 
goed geplaatst om structurele drempels naar de 
zorg op te merken en te signaleren.  Kortom, het 
project zet de schouders onder het toegankelijker 
maken van (complexe) zorg voor mensen met een 
maatschappelijke kwetsbaarheid. 

In onze verdere werking willen we blijven inzetten 
op het verkleinen van gezondheidsongelijkheid, in 
functie van sociale rechtvaardigheid en inclusie. 
Populatiemanagement is hier zeer belangrijk: via 
deze weg willen we de komende jaren inzetten 
op het zichtbaar maken van diversiteit en maat-
schappelijke kwetsbaarheid. Populatiemanagers 
hebben tijdens de covidpandemie een belangrij-
ke rol gespeeld in het identificeren van mensen 
met een maatschappelijke kwetsbaarheid en hun 
zorgnoden. Ze kunnen ook op andere domeinen 
een belangrijke meerwaarde vervullen. Vanuit 
VIVEL stimuleren we daarom experten, databank-
beheerders en beleidsmakers in onze projectgroep 
‘data & dashboards’ richting de ontwikkeling van 
dashboards. Die helpen zorgraden om strategische 
keuzes te maken en hun aanbod toegankelijker te 
maken voor mensen in maatschappelijk kwetsba-
re situaties, bijvoorbeeld door bij hen extra in te 
zetten op een persoonlijke benadering. 

“Iedereen heeft recht op een goede eerste-
lijnszorg, en in functie daarvan zal je extra 
inspanningen moeten doen voor bepaalde 
groepen. Inzetten op een meer persoonlijke 
aanpak is hier een belangrijke strategie”  
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Karen Eerdekens van de Liberale mutualiteiten over de persoonlijke aanpak bij 
het project ‘Rookstop’ 

De persoonlijke aanpak bij ‘Ieders Mond Gezond’: Ruth Sederel van Gezonde 
Mond aan het woord 

In 2021 voerden de Nederlandstalige ziekenfond-
sen van de Liberale Mutualiteiten het project 
‘Rookstop’ uit. Dit project bestond uit communica-
tie rond roken en een aanbod van rookstopbege-
leiding. Leden schreven we persoonlijk aan. Vooral 
voor de leden in minder geprivilegieerde soci-
aaleconomische situaties is dit belangrijk. Uit onze 
ervaring weten we immers dat zij soms minder 
kansen krijgen om digitale vaardigheden te ontwik-
kelen, en soms ook beperkte toegang hebben tot 
internet. Daarom kozen we ervoor om deze leden 
persoonlijk te contacteren via een brief. In deze 
brief werd de infosessie ‘stoppen met roken’ aan-
gekondigd, net zoals de mogelijkheid om achteraf 
deel te nemen aan een traject met een tabako-
loog,. Voor meer info werd zowel een mailadres, als 
een telefoonnummer vermeld.  

In 2015 werd het project Ieders Mond Gezond in 
het leven geroepen, wat nu valt onder de the-
magroep personen in kansarmoede van het Vlaams 
Instituut Mondgezondheid (Gezonde Mond). Het 
project heeft als doel de ‘kloof’ tussen mensen in 
armoede en de mondzorgprofessional te verklei-
nen, onder andere door in te zetten op een per-
soonlijke aanpak.   

Medewerkers van armoede- en andere welzijnsor-
ganisaties kunnen via het project kosteloos een 
opleiding van een dag tot mondzorgcoach volgen, 
met als doel om binnen hun organisatie mensen 
te helpen op vlak van mondzorg. Het gaat meestal 
om personen in maatschappelijk kwetsbare situa-
ties, die middels persoonlijk en menselijk contact 
geholpen worden om de weg te vinden naar de 
lokale tandarts of mondhygiënist. Door het inzetten 
van een mondzorgcoach proberen we de drem-

Ook bij de uitvoering van het project kozen we 
voor een persoonlijke aanpak nadat we merkten 
dat verschillende mensen het niet zagen zitten om 
deel te nemen aan een groepscursus. Daarom bo-
den we ook individuele sessies aan, waarin binnen 
een veilige persoonlijke setting nog meer ruimte 
kon worden gemaakt om drempels te verkleinen en 
krachten te versterken. 

“We contacteerden leden waarvan we weten 
dat ze het sociaaleconomisch moeilijk heb-
ben persoonlijk via een brief, in plaats van 
enkel digitaal” 

“Door het inzetten van een mondzorgcoach 
proberen we de drempels te verlagen, zowel 
bij de doelgroep om naar een tandarts of 
mondhygiënist te gaan, als bij de professional 
om mensen in een maatschappelijk kwetsba-
re situatie te ontvangen in de  praktijk” 

pels te verlagen, zowel bij de doelgroep om naar 
een tandarts of mondhygiënist te gaan, als bij de 
professional om mensen in een maatschappelijk 
kwetsbare situatie te ontvangen in hun praktijk. 
Dit kan bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat de 
patiënten administratief in orde zijn, en door goede 
communicatie mogelijk te maken door het regelen 
van een tolk. Soms begeleidt een coach iemand 
zelfs tot in de tandartspraktijk, met andere woor-
den: de intensiteit van de begeleiding is afhankelijk 
van persoon tot persoon. Hoe meer drempels een 
persoon ervaart, hoe intensiever een mondzorg-
coach zal begeleiden.   

De mondzorgcoaches komen uit organisaties waar 
mensen uit de doelgroep vertrouwd mee zijn, denk 
aan een wijkgezondheidscentrum, een daklozenop-
vang, of een lokaal dienstencentrum. Dit vergroot 
de kans op een persoonlijke vertrouwensband, wat 
belangrijk kan zijn bij een thema waar vaak veel 
schaamte en angst rond bestaat. Vanuit het project 
worden er samen met de mondzorgcoach gratis 
mondscreenings georganiseerd bij de organisatie 
zelf, wat voor de doelgroep meestal een vertrouw-
de locatie is. Zo’n basisnazicht waarbij de patiënt 
ook individueel advies krijgt, maakt de stap richting 
een lokale mondzorgprofessional vaak weer een 
beetje kleiner. 
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“Soms begeleidt een coach iemand zelfs tot in 
de tandartspraktijk, met andere woorden: de 
intensiteit van de begeleiding is afhankelijk 
van persoon tot persoon. Hoe meer drempels 
een persoon ervaart, hoe intensiever een 
mondzorgcoach zal begeleiden” 

We zetten met het project Ieders Mond Gezond 
dus op verschillende manieren in op een persoon-
lijke aanpak, en daarmee is de kans dat we de 
ongelijkheid in de (mond)zorg verminderen het 
grootst! 

Meer te weten komen via onderzoek en praktijk?  

• Een persoonlijke aanpak werkt, dat leert ook wetenschappelijk onderzoek ons. Be-
nieuwd? Lees dan zeker dit rapport van de Odisee hogeschool over persoonlijke 
netwerversterking.-Niet alleen binnen de sector van gezondheidsbevordering werkt een 
persoonlijke aanpak in de strijd tegen gezondheidsongelijkheid. Ook in het onderwijs 
is dat zo. Benieuwd welke lessen je kan trekken uit hoe Gentse brugfiguren de afstand 
tussen (kwetsbare) ouders en school dichtten en wederzijdse betrokkenheid faciliteren? 
Lees dan zeker het rapport ‘Wij slaan de brug. 20 jaar brugfiguren in Gent – school, 
ouders en buurt dichter bij elkaar’.  

• Binnen het domein van preventie en gezondheidsbevordering wordt trouwens ook meer 
en meer met brugfiguren gewerkt. Denk bijvoorbeeld aan de gezondheidsambassadeurs 
van FMDO vzw in Oostende en het federale Community Health Workers project (zie 
ook verder): projecten die inspireren!  

https://armoede.vlaanderen.be/sites/default/files/media/Netwerkversterking-eindrapport-finaal_0.pdf
https://demos.be/sites/default/files/wij_slaan_de_brug_-_finale_versie_voor_verspreiding.pdf
https://demos.be/sites/default/files/wij_slaan_de_brug_-_finale_versie_voor_verspreiding.pdf
https://www.fmdo.be/projecten/gezondheidsambassadeurs
https://www.chw-intermut.be


“Gezondheidsongelijkheid is zoals verondersteld worden de 
Ronde van Vlaanderen te winnen op een ‘brakke vélo’”

- Nele Bouckaert, Medisch Milieukundige 
en Gezondheidspromotor, Logo Leieland
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Wat? 

Rekening houden met en werken aan de gezondheidsvaardigheden 
van je doelgroep, impliceert dat je als professional en/of organisatie 
op verschillende manieren aandacht hebt voor het thema ‘gezond-
heidsvaardigheden’. Naast inzetten op algemene laagdrempeligheid, 
zal het – volgens het principe van PU - nodig zijn om extra acties te 
ondernemen om je aanbod af te stemmen op mensen die in hun leven 
weinig kansen hebben gekregen om de gezondheidsvaardigheden 
te ontwikkelen die onze samenleving vandaag van ons vraagt. Je kan 
ook extra acties ondernemen om de gezondheidsvaardigheden van 
deze groep te versterken. Tegelijk kan deze werkwijze ook inhouden 
dat je het belang van een zo toegankelijk mogelijk aanbod aan ge-
zondheidsinformatie en -systemen op de agenda plaatst van je eigen 
organisatie of die van bevoegde beleidsinstanties (zie ook werkwijze 
10).  

Waarom?

We hebben gezondheidsvaardigheden nodig om - soms versnip-
perde en complexe - gezondheidsinformatie te vinden, begrijpen en 
toepassen. Mensen die gedurende hun leven onvoldoende kansen 
hebben gekregen op het ontwikkelen van sterke gezondheidsvaar-
digheden, hebben een hoger risico op een slechte gezondheid. Zij 
ervaren meer drempels voor een gezonde leefstijl, ondervinden 
minder goede toegang tot de (preventieve) gezondheidszorg en 
lijden vaker aan chronische aandoeningen. Redenen genoeg dus om 
gezondheidsvaardigheden serieus te nemen. Voor bijna 40% van de 
bevolking zijn gezondheidsboodschappen moeilijk te begrijpen en 
toe te passen, en mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties lo-
pen een verhoogd risico op beperkte gezondheidsvaardigheden. Het 
is belangrijk om niet enkel in te zetten op het versterken van individu-
ele gezondheidsvaardigheden, maar ook om kritisch te kijken naar de 
gezondheidsinformatie en het aanbod van gezondheidsdiensten die 
je zelf ontwikkelt of implementeert. Welke gezondheidsvaardigheden 
vereisen die? Leg je de lat niet te hoog of steeds hoger zodat steeds 
meer mensen ‘onvoldoende gezondheidsvaardig’ zijn?  

werkwijze Inzetten op en werken aan gezondheidsvaardig-
heden 5
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https://www.gezondleven.be/files/ongelijkheid/grafieken-gezondheidsongelijkheid-deel-2.pdf


Must-do’s?

• Bij de ontwikkeling van een methodiek hoef je zeker niet per 
definitie aparte materialen te voorzien voor mensen met beperkte 
gezondheidsvaardigheden. Probeer met je informatie en materialen 
toegankelijk te zijn voor iedereen. Korte zinnen, relevante en her-
kenbare visuele ondersteuning, pictogrammen of kleuren in plaats 
van woorden, … : ze zijn voor iedereen geschikt én aangenaam.  

• Het principe van proportioneel universalisme kan wel impliceren 
dat je voor mensen met zeer beperkte gezondheidsvaardigheden 
extra of bijkomende inspanningen levert: een extra beeldverhaal, 
een niet-digitaal alternatief of persoonlijke ondersteuning bij een 
digitaal aanbod, … 

• Werk zo veel mogelijk samen (en/of bepleit deze samenwerking) 
met andere (sector)organisaties in functie van het verspreiden van 
toegankelijke, coherente en bij voorkeur geïntegreerde gezond-
heidsboodschappen die elkaar alleszins niet tegenspreken.  

• Denk kritisch na over jouw eigen aanbod: welke gezondheidsvaar-
digheden vragen ze van je doelgroep? Sluit je hiermee bepaalde 
groepen uit? Kan je eventueel bepaalde bijsturingen doorvoeren 
waardoor je aanbod ook voor mensen met beperkte gezondheids-
vaardigheden toegankelijk is?  

• Werk je in een 1 op 1 relatie met mensen, bijvoorbeeld als gezond-
heidscoach? Dan is het zaak om beperkte gezondheidsvaardighe-
den bij een cliënt/patiënt te herkennen, er je communicatie op af 
te stemmen, en de vaardigheden waar mogelijk te versterken. Hoe 
je dat doet, kan je hier lezen.  

• Als organisatie kan je inzetten op het groeien als ‘gezondheids-
vaardige organisatie’. Een gezondheidsvaardige organisatie is een 
organisatie die werken aan gezondheidsvaardigheden in functie van 
toegankelijkheid voor de doelgroep verankert in haar missie, beleid 
en de operationalisering ervan. Eén aspect daarvan is investeren in 
opleidingen rond gezondheidsvaardigheden voor de medewerkers.  

• Je kan ook investeren in pleitbezorging rond gezondheidsvaardig-
heden bij de overheid, industrie, media, … bijvoorbeeld met betrek-
king tot volgende inhoudelijke punten: 

 - Het versterken van gezondheidsvaardigheden is niet enkel een 
taak voor de gezondheids-en welzijnszorg, maar ook voor het 
onderwijs, vrije tijd, sociale dienstverlening, inburgeringstrajec-
ten, …  

 - Er moet niet enkel werk worden gemaakt van het versterken 
van individuele gezondheidsvaardigheden van burgers, ook de 
gezondheidsinformatie en gezondheidssystemen moeten zo toe-
gankelijk mogelijk worden gehouden. 
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https://www.gezondleven.be/files/ongelijkheid/Werken-met-mensen-met-lage-gezondheidsvaardigheden-wat-kan-je-doen-als-professional.pdf


Inzetten op gezondheidsvaardigheden? Laat je inspireren!   
Mariane De Vriendt over het proces naar meer toegankelijk communiceren bij het 
Centrum voor Kankeronderzoek (CvKO) 

Elk jaar krijgen 1,5 miljoen mensen in Vlaanderen 
een uitnodiging om zich preventief te laten on-
derzoeken voor borstkanker, dikkedarmkanker of 
baarmoederhalskanker. Het CvKO nodigt personen 
die in aanmerking komen uit om deel te nemen aan 
één of meerdere van de bevolkingsonderzoeken. 
Bij deelname kan kanker of een voorstadium ervan 
vroeg ontdekt worden. Dit verhoogt de kans op 
genezing en beperkt de impact van de behande-
ling. Vroege opsporing is dus mogelijk door deel 
te nemen aan het bevolkingsonderzoek. Dit is een 
belangrijke boodschap. 
Met de uitnodigingen worden mensen per brief 
geïnformeerd en gemotiveerd om deel te nemen. 
Vooraleer ervan motivatie sprake kan zijn, moet de 
inhoud van de uitnodiging en de folder goed te 
begrijpen zijn voor iedereen. Dus zeker ook voor 
mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. 
Zij hebben vaak een hoger risico op gezondheids-
problemen en ervaren meer drempels naar de 
preventieve gezondheidszorg, inclusief de bevol-
kingsonderzoeken. eigen maatschappelijk werker 
gecontacteerd. De maatschappelijk werker is voor 
mensen in maatschappelijk kwetsbare posities vaak 
een vertrouwenspersoon en dus goed geplaatst 
om hen te informeren en sensibiliseren. Mensen 
konden zich vrijblijvend aanmelden in het vaccina-
tiecentrum tussen bepaalde uren, om ook hier de 
laagdrempeligheid te behouden. Voor de vaccina-
tie van seizoensarbeiders startten we een gelijkaar-
dig traject op.  

De uitdaging  
De grote uitdaging van het CvKO is de soms vrij 
complexe en technische informatie over het bevol-
kingsonderzoek en deelname eraan op een toe-
gankelijke manier communiceren naar een diverse 
doelgroep. We streven ernaar om de burger cor-
rect te informeren over de bevolkingsonderzoeken 

De input  
Signalen van de doelgroep maakten ons ervan 
bewust dat de uitnodigen en folders vooral  voor 
mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden 
voor verbetering vatbaar waren. Logo-medewer-
kers vingen signalen op in lokale werkgroepen 
waar de bevolkingsonderzoeken aan bod komen. 
We ontvingen rechtstreeks feedback van interme-
diairs die vertrouwd zijn met mensen in maatschap-
pelijk kwetsbare situaties en we organiseerden 
focusgroepen en proefprojecten met personen in 
de doelgroep om hun ervaringen te capteren. Deze 
input is zeer relevant gebleken om onze uitnodigin-
gen en folders toegankelijker te maken. ‘Een vinger 
aan de pols houden’ via verschillende kanalen 
en manieren is voor ons zeer belangrijk.  Alleen 
zo komen we te weten wat voor onze doelgroep 
‘toegankelijke communicatie’ is.  En dat is niet altijd 
hoe we dit zelf invullen. De combinatie van onder-
zoek, onderhouden van goede contacten met inter-
mediaire organisaties en nauwe samenwerking met 
onze preventiepartners is cruciaal. 

“Vooraleer er van motivatie sprake kan zijn, 
moet de inhoud van de uitnodiging en de 
folder goed te begrijpen zijn voor iedereen. 
Dus zeker ook voor mensen met beperkte 
gezondheidsvaardigheden” 

zodat die een geïnformeerde keuze kan maken om 
al dan niet mee te doen. We zetten de voordelen 
van deelname en vroege opsporing in de verf, maar 
wijzen ook op de mogelijke nadelen (geïnformeer-
de motivatie). We zoeken naar een evenwicht om 
medische en praktische informatie over hoe je kan 
deelnemen op een correcte, begrijpelijke en over-
zichtelijke manier over te brengen. Dat proberen 
we ook in onze uitnodigingen en folders te doen. 
Onze doelgroep is zeer divers. De mogelijkheden 
om de uitnodigingen te differentiëren, zijn beperkt. 
Differentiëren kan bijvoorbeeld op basis van leef-
tijd, of iemand voor de eerste keer wordt uitgeno-
digd (‘instappers’), nog nooit heeft deelgenomen of 
een herinnering krijgt.  Differentiëren op basis van 
persoonlijke kenmerken, zoals bijvoorbeeld taal, is 
echter niet mogelijk. Net daarom is het zo belang-
rijk dat onze uitnodigingen en folders voor ieder-
een begrijpelijk en toegankelijk zijn, niet enkel voor 
mensen met hogere gezondheidsvaardigheden.  
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“De combinatie van onderzoek, onderhouden 
van goede contacten met intermediaire orga-
nisaties en nauwe samenwerking met onze 
preventiepartners is cruciaal” 

De evolutie 
We leerden uit de verschillende signalen dat we 
meer (herkenbare) afbeeldingen moeten gebrui-
ken, minder tekst en eenvoudigere taal. Daarnaast 
is het belangrijk om mensen zo persoonlijk moge-
lijk aan te spreken.  We gingen daarmee aan de 
slag en testten verschillende versies uit.  Als we 
de uitnodigingen van een paar jaar geleden naast 
die van 2022 leggen, zien we toch een belangrijke 
evolutie: 

• We hebben de hoeveelheid tekst verminderd. 

• We werken minder met doorlopende tekst en 
meer met opsommingen.  

• We leggen het proces van deelname stapsgewijs 
uit. 

• We maken in onze communicatie in het algemeen 
meer gebruik van animatietekeningen. Ze verdui-
delijken het stappenplan en komen ook terug in 
andere ondersteuningsmiddelen (bv. animatie-
film, meeneemkaarten, verteltas), wat de herken-
baarheid verhoogt. 

• We werken ook met afbeeldingen van levensech-
te mensen.  

• We werken met een concrete ‘cue to action’ (bv. 
“Wij doen het, en wat doe jij?”) 

• We bevorderen de geïnformeerde motivatie.

De impact 
Er zijn sinds 2022 nieuwe uitnodigingen en fol-
ders in gebruik die gebaseerd zijn op de input uit 
verschillende bronnen: studies specifiek gericht 
naar niet-deelnemers, feedback uit de bevragingen 
bij de diverse organisaties, ... We hebben vandaag 
nog geen zicht op het reële effect van de aange-
paste brieven en folders. Uit het onderzoek van het 
CvKO blijkt wel dat het aanpassen van de brieven 
en folders weinig of geen impact heeft op de deel-
name aan de bevolkingsonderzoeken.  

Een voltooid proces? 
Wij gaan ervan uit dat onze inspanningen bijdra-
gen tot een meer toegankelijke communicatie die 
al meer is afgestemd op mensen met beperkte 
gezondheidsvaardigheden. Maar dit is niet het 
eindpunt. Er blijft werk aan de winkel.  

Er zijn er nog aanpassingen mogelijk die de toe-
gankelijkheid van onze materialen kunnen verho-
gen. We horen bijvoorbeeld dat de foto’s die we 
gebruiken in onze materialen onvoldoende her-
kenbaar zijn voor personen in de doelgroep. We 
brengen al diversiteit in beeld, maar de leefwereld 
die de foto’s uitstralen, bijvoorbeeld op vlak van 
kleding en activiteiten (bv. mensen die samen een 
koffie drinken) is niet voor iedereen (even) herken-
baar. Dit wijst erop dat diversiteitscommunicatie 
verder gaat dan mensen met verschillende huids-
kleur in beeld brengen. 

Een ander punt waar we graag werk van zouden 
maken, is het meer systematisch aftoetsen van 
onze materialen bij een diverse doelgroep. Hoe-
wel we via focusgroepen al rechtstreeks feedback 
inzamelden bij de einddoelgroep, werd tot hiertoe 
toch nog vooral gehoor gegeven aan de suggesties 
van intermediairs en andere preventiepartners. Om 
de einddoelgroep - inclusief mensen in maatschap-
pelijk kwetsbare situaties - meer te betrekken, 
bereiden we de oprichting van een burgerplatform 
voor. Dit biedt ons kansen om onze materialen af te 
toetsen en uit te testen en het platform ook te be-
trekken bij het ontwikkelen van nieuwe materialen. 

Tot slot is het belangrijk om op te merken dat de 
uitnodigingen en de folders slechts één deel van 
het verhaal blijven en dat aanpassingen om de 
toegankelijkheid te verhogen zeer weinig effect op 
de deelname blijken te hebben. Andere interven-
ties zullen altijd nodig blijven om de bevolkingson-
derzoeken zo toegankelijk mogelijk te maken voor 
iedereen. Lokale acties waarbij de doelgroep, 
relevante intermediairs en sleutelfiguren nauw 
betrokken zijn en die op een onderbouwde manier 
vorm krijgen, maken hier zeker deel van uit.    
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Groeien als gezondheidsvaardige eerstelijnsorganisatie. Sanne Van De Velde en 
Chaima Rabhi van Solidaris aan het woord 

Solidaris heeft onder haar leden heel wat mensen 
uit een maatschappelijk kwetsbare situatie die een 
verhoogd risico lopen op beperkte gezondheids-
vaardigheden. We willen  dat al onze leden, zeker 
ook mensen in een maatschappelijk kwetsbare 
situatie, alle informatie meekrijgen en begrijpen 
zodat ze beter gezondere keuzes kunnen maken. 
Vandaag hebben we al veel aandacht voor laag-
drempelige communicatie: we laten onze brieven 
en webpagina’s screenen door Wablieft en exter-
ne testpersonen. Ook wanneer we een webinar 
of workshop organiseren, letten we erop dat de 
spreker helder taalgebruik hanteert dat aangepast 
is aan mensen met beperkte gezondheidsvaardig-
heden.  

We willen als ziekenfonds graag inzetten op het 
verduurzamen van aandacht voor gezondheidsvaar-
digheden, en daarom hebben we ook ingetekend 
op een projectoproep van de Koning Boudewijn-
stichting die ons toelaat om verder te ontwikkelen 
als ‘gezondheidsvaardige organisatie’. Een organi-
satie is gezondheidsvaardig wanneer zij het men-
sen makkelijker maakt om informatie en diensten 
te vinden, te begrijpen en te gebruiken, zodat ze 
uiteindelijk beter voor hun gezondheid kunnen 
zorgen. Met de middelen van de projectsubsidie 
willen we onder meer onze medewerkers nog meer 
ondersteunen in hun communicatievaardigheden. 
Daarnaast nemen we ook onze loketwerking onder 
de loep. Die is voor mensen met beperkte gezond-
heidsvaardigheden heel belangrijk, want zij doen 
minder beroep op online diensten. De loketwer-
king moet zo toegankelijk mogelijk zijn: op vlak van 
communicatie, maar ook op vlak van bereikbaar-
heid, beschikbaarheid, enzoverder. We vinden het 
belangrijk dat mensen goed de weg vinden naar 
onze loketten en het extra aanbod in onze kanto-
ren (bv. workshops).  

Door ons verder te ontwikkelen als gezondheids-
vaardige organisatie, willen we dat het thema 
‘gezondheidsvaardigheden’ nog meer gaat leven bij 
onze medewerkers. Op langere termijn willen we 
hiermee graag impact hebben op de gezondheid 
van onze leden, want daar draait het uiteindelijk 
om. We hopen dat onze webinars en workshops 
toegankelijker worden en dat onze leden er de 
weg naartoe vinden. We hopen dat gezondere 
keuzes op deze manier bereikbaarder zijn, in het 
bijzonder voor mensen met beperkte gezondheids-
vaardigheden.  

We weten dat ‘vaardige medewerkers’ zeer belang-
rijk zijn om ervoor te zorgen dat je als organisatie 
inclusief bent voor mensen met beperkte gezond-
heidsvaardigheden. Als het gaat om deze laag-
drempelige communicatie, merken we dat heel wat 
collega’s een klik hebben gemaakt: meer en meer 
medewerkers zijn overtuigd van het belang ervan. 
Heldere schriftelijke communicatie in zowel onze 
online, als offline kanalen (magazine en brieven) is 
iets waar we wel nog in kunnen groeien, en waar 
vaardigheidstraining een belangrijke rol in speelt.  

“Vandaag hebben we al veel aandacht voor 
laagdrempelige communicatie: we laten 
onze brieven en webpagina’s screenen door 
Wablieft en externe testpersonen” 

“We hopen dat onze webinars en workshops 
toegankelijker worden en dat onze leden er 
de weg naartoe vinden. We hopen dat gezon-
dere keuzes op deze manier bereikbaarder 
zijn, in het bijzonder voor mensen met be-
perkte gezondheidsvaardigheden” 

“Via de projectmiddelen van de Koning 
Boudewijnstichting nemen we ook onze lo-
ketwerking onder de loep. Die loketwerking 
is voor mensen met beperkte gezondheids-
vaardigheden heel belangrijk, want zij doen 
minder beroep op online diensten” 
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Meer te weten komen over gezondheidsvaardigheden en 
hoe erop in te zetten?  

• De e-learnings van Pharos behandelen interessante, uiteenlopende thematieken wat 
betreft verschillen in gezondheidsvaardigheden.  

• De Toolkit Laaggeletterdheid geeft mee waar je op moet letten om met laaggeletter-
den om te gaan in de huisartsenpraktijk. 

• Aan de slag met laagdrempelige zorgcommunicatie? Bekijk zeker eens de toolkit  
‘heerlijk helder in de zorg’  

• Ook de praktische gids ‘Hoe kan je concreet gezondheidsvaardigheden versterken’ 
van Gezond Leven helpt je op weg. 

• De Koning Boudewijn Stichting publiceerde verschillende rapporten en nota’s over ge-
zondheidsvaardigheden in de context van eerstelijn: 

 - Gezondheidsvaardige eerstelijnsorganisatie 

 - Gezondheidsvaardigheden bevorderen in de eerstelijn: leren van 24 praktijken in 
België  

 - Gezondheidsvaardigheden versterken: leren van 10 buitenlandse praktijken  

 - Een boeiend (visueel) rapport van Culture et Santé over gezondheidsvaardigheden 
raadpleeg je hier.  

• Stad Gent lanceerde een vormingsaanbod om zorg- en hulpverleners te helpen om reke-
ning te houden met mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Kom hier meer te 
weten.  

• Hou zeker ook het vormingsaanbod van Gezond Leven in het oog. Er worden regelma-
tig vormingen rond gezondheidsvaardigheden georganiseerd.  
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https://www.pharos.nl
https://zelfzorgondersteund-instrumentenkiezer.nl/wp-content/uploads/2016/02/Toolkit-Laaggeletterdheid.pdf
http://www.memori.be/heerlijk-helder-in-de-zorg.html
https://www.gezondleven.be/files/ongelijkheid/Werken-met-mensen-met-lage-gezondheidsvaardigheden-wat-kan-je-doen-als-professional.pdf
https://kbs-frb.be/nl/gezondheidsvaardige-eerstelijnsorganisaties-vlaanderen-en-het-brussels-hoofdstedelijk-gewest
https://kbs-frb.be/nl/gezondheidsvaardigheden-bevorderen-de-eerste-lijn-leren-van-24-praktijken-belgie
https://kbs-frb.be/nl/gezondheidsvaardigheden-bevorderen-de-eerste-lijn-leren-van-24-praktijken-belgie
https://media.kbs-frb.be/nl/media/7578/20181112PP.pdf
https://www.cultures-sante.be/nos-outils/outils-promotion-sante/item/417-la-litteratie-en-sante-d-un-concept-a-la-pratique-guide-d-animation.html
https://www.eerstelijnszone.be/vormingsaanbod-gezondheidsvaardigheden-gent
https://www.gezondleven.be/academie
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“Gezondheidsongelijkheid is als een weeffout in een
 net die de beste vangst (=iedereen gezond) bedreigt” 

- Martine Claeyssens, Coördinator Violett VZW
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uitreiken en
samenwerken

outreachend
werken

participatief
werken

een netwerk
van intermediairs

uitbouwen
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Wat? 

Je werkt naar de doelgroep vanuit hun vertrouwde omgeving en 
leefwereld, hun bestaande netwerken en ontmoetingsplaatsen. Met 
het oog op het bevorderen van mensen hun gezondheid en breder 
welzijn, ga je actief op zoek naar personen in maatschappelijk kwets-
bare situaties die onvoldoende worden bereikt door het huidige 
preventieve aanbod. Dit doe je door je te begeven in hun leefwereld, 
met erkenning voor de waarden en normen die gelden binnen de 
gemeenschap (SAM vzw, 2012). Outreachend werken kan een huisbe-
zoek zijn, maar eveneens aanwezig zijn in parken, op pleinen, straten, 
in buurthuizen, … Kortom: plaatsen waar de doelgroep leeft. Let op: 
niet elke vorm van ‘buiten je eigen organisatie komen’, impliceert 
outreachend werken. Outreachend werken houdt in dat je streeft 
naar wederzijdse afstemming tussen jezelf of jouw organisatie, de 
doelgroep, haar netwerk, het aanbod en de ruimere samenleving. Dit 
vergt tijd en een vertrouwensrelatie. Eén keer naar een markt gaan 
om daar mensen aan te spreken over een methodiek over mentaal 
welbevinden bijvoorbeeld, valt niet onder outreachend werken, hoe-
wel het zeker waardevol kan zijn.  

Waarom?

Door vanuit een relatie van vertrouwen ingang te vinden in de leef-
wereld van de doelgroep, werk je sterk drempelverlagend. Het is een 
belangrijke werkwijze om mensen te bereiken die de weg niet vinden 
naar je aanbod, maar ook om mensen terug te vinden die afgehaakt 
zijn omdat ze het aanbod als onvoldoende bruikbaar, bereikbaar, ... 
ervoeren.  
Door outreachend te werken, leer je de leefwereld van je doelgroep 
beter kennen. Je verkent wat de gangbare waarden en normen zijn, 
alsook de lokale noden en verzuchtingen. Naar alle waarschijnlijkheid 
zijn die noden en verzuchtingen niet per se onmiddellijk gerelateerd 
aan de gezondheidsthema’s waaraan je wil werken of waaraan je 
opdracht is gelinkt. Maar door inzicht te krijgen in wat de lokale pro-
blemen zijn, kan je jouw aanbod daar mogelijk aan vasthaken of kan 
je een bruggetje maken naar jouw aanbod. Door te vertrekken vanuit 
problemen die het meest leven bij de doelgroep, kan je misschien ook 
de nood aan of zelfs de vraag naar het werken rond een gezondheids-
thema aan de oppervlakte brengen. Een bijkomend potentieel van 
outreachend werken, is dat je samenwerkingen tussen verschillende 
beleidsactoren op het lokale niveau kan betrekken. Zo is het een 
manier om lokaal een HiAP-benadering te realiseren.  

werkwijze Outreachend werken
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https://www.gezondleven.be/gezondheidsongelijkheid/kunnen-preventie-en-gezondheidsbevordering-gezondheidsongelijkheid-vergroten-of-verkleinen/een-preventief-gezondheidsbeleid-en-health-in-all-policies-hiap


Must-do’s?

• Ga na op welke plaatsen je de doelgroep het best kan benaderen: 
wat zijn voor hen vertrouwde ontmoetingsplaatsen, wat zijn hun 
netwerken?  

• Denk vooraf na over hoe jij op die plaatsen op een fijne manier 
contact kan maken met de doelgroep zonder dat ze zich bekeken 
of gecontroleerd voelen. Het eerste contact is zeer belangrijk dus 
investeer daarin. Enkele voorbeelden: 

 - wees informeel maar actief aanwezig op bijvoorbeeld een dorps-
feest; 

 - neem een spel mee als je kinderen wil aanspreken; 

 - organiseer een leuke, toegankelijke activiteit op een plek waar je 
‘hangjongeren’ kan bereiken; 

 - neem een speelgoedbox mee als je op huisbezoek gaat bij jonge 
ouders. 

• Neem de tijd. Soms is het eerste contact niet het ideale moment 
om het over de thema’s te hebben waar jij over wil spreken. Begin 
daar alleen aan wanneer je bereid bent echt op basis van gelijk-
waardigheid samen te werken met je doelgroep. Blijf dus present 
in de wijk en stel je open en benaderbaar op. Door zelf eens een 
spontaan gesprek met mensen aan te knopen, blijven mensen in het 
vizier.  

• Denk ook weer na over wie in eerste instantie uitreikt naar de doel-
groep: ben jij dat zelf als professional of schakel je (ook) ervarings-
deskundigen als verbindingsschakel in tussen jou en de doelgroep? 
Kies je voor dat laatste, werk dan samen met ervaringsdeskundigen 
of sleutelfiguren die bij de doelgroep vertrouwen genieten.  

• Outreachend werken nodigt uit tot politiserend werken (zie 
werkwijze 10). Vanuit een outreachende werking krijg je beter zicht 
op waarom het huidige aanbod van diensten en initiatieven voor 
bepaalde groepen te weinig toegankelijk is. Vanuit deze inzichten 
kan je pleiten voor verandering.  

• Ondersteun als management van een organisatie de medewerkers 
in de vorm van tijd en ruimte voor reflectie en experiment. 
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Outreachend aan de slag? Laat je inspireren!  
Patricia Van Pelt (Logo Antwerpen) in samenwerking met Caroline Masquillier, 
Hilde Bastiaens en Dorien Onsea (UAntwerpen) over de outreachende aanpak 
van de Gezondheidskiosk 

De Gezondheidskiosk geeft op een laagdrempelige 
manier informatie over een gezonde leefstijl en 
doet aan ziektepreventie bij personen en groepen 
in een maatschappelijk kwetsbare situatie. Dit 
zijn de mensen voor wie het huidige preventieve 
aanbod onvoldoende toegankelijk is. Dit kan zijn 
omdat het niet genoeg is afgestemd op diversiteit 
in taal en cultuur, het onvoldoende bereikbaar 
of beschikbaar is, of omdat mensen zoveel meer 
andere zorgen aan het hoofd hebben. Daardoor 
hebben ze minder mentale ruimte om actief met 
gezondheid bezig te zijn.  
 
Alle bewoners en passanten kunnen bij de Gezond-
heidskiosk terecht, maar onze informatie en onze 
benadering hebben bijzondere aandacht voor be-
woners in een maatschappelijk kwetsbare situatie. 
De Gezondheidskiosk bevindt zich daarom op een 
plein in een sociaaleconomisch kwetsbare wijk in 
het noorden van Antwerpen. Het gebied wordt ge-
kenmerkt door een hoge graad van armoede: meer 
dan de helft van de pasgeborenen (58,5%) groeit 
op in een economisch kwetsbaar huishouden. Bijna 
de helft van de bevolking (47,7%) heeft recht op 
een hogere vergoeding voor zorgkosten. Onge-
veer driekwart (73,5%) van de inwoners heeft een 
migratieachtergrond. Wat het gebruik van gezond-
heidszorg betreft, heeft bijna een derde (32,1%) van 
de inwoners een bezoek aan de huisarts uitgesteld 
omdat zij de nodige zorg niet konden betalen. Het 
is een wijk waar bijkomende uitdagingen zijn, zoals 
druggebruik en criminaliteit.  
We wisten van tevoren dat het absoluut een uitda-
gende buurt was. Vanuit een outreachende aanpak 
hebben we proactief stapjes gezet naar en binnen 
de community. We hebben veel geleerd over wat 
werkt en wat niet werkt.

Inzetten op vertrouwen  
De kiosk is opgericht in volle coronatijd. Voor we 
zijn gestart met de opbouw van de kiosk, hebben 
we een aantal maanden gewerkt vanuit het na-
bijgelegen buurthuis: De Zermatt. Dit stond op 
non-actief. We hoopten het buurthuis weer wat 
leven in te blazen. Een gratis stuk fruit voor de 
buurtbewoners heeft het ijs gebroken: het maakte 
de buurtbewoners nieuwsgierig en zo konden we 

“We zetten in op eenvoudige toegangspoor-
tjes die geleidelijk de weerstand slopen. Be-
woners kunnen een praatje slaan, en onder-
tussen proberen vrijwilligers van de kiosk het 
thema gezondheid ter sprake te brengen” 

beginnen bouwen aan een vertrouwensrelatie met 
de buurt en zijn bewoners.  
Een draagvlak creëren en een relatie van vertrou-
wen opbouwen, dat heeft tijd nodig, zeker in een 
complexe buurt als deze. Maar het is net die tijd die 
ook een valkuil is voor vele projecten. Met de Ge-
zondheidskiosk hebben we echter de tijd kunnen 
nemen, en dat loont. Vertrouwen is de basis van 
een succesvol outreachend project.  
We zetten in op eenvoudige toegangspoortjes die 
geleidelijk de weerstand slopen. Bewoners kunnen 
een praatje slaan, en ondertussen proberen vrijwilli-
gers van de kiosk het thema gezondheid ter sprake 
te brengen. Dat gebeurt niet de eerste keer, maar 
mensen komen terug zodra ze vertrouwen hebben 
in wie we zijn en wat wedoen. Pas dan komen de 
moeilijkere vragen naar boven. Sommige bezoekers 
kijken weken de kat uit de boom om daarna wat 
dichter op een bank te zitten. De afstand wordt dan 
letterlijk elke week kleiner, net omdat we het tempo 
van de persoon in kwestie volgen. 

In functie van vertrouwen hebben we ook gemerkt 
dat de neutraliteit van het project belangrijk is: het 
is, en dat beklemtonen we ook in onze communi-
catie, een samenwerking van vele verscheidene 
partners, en is niet gelinkt aan één bestuur of één 
organisatie. Daarom hebben we bijvoorbeeld ook 
besloten om het buurthuis niet als hoofdlocatie te 
gebruiken. In dat geval zouden we ons immers wel 
linken aan één specifieke organisatie, waarbij het 
DNA daarvan onvermijdelijk een stuk de werking 
zou bepalen. En we wilden net vermijden dat de ki-
osk zou ingebed worden in een bestaande werking 
waar mogelijk niet iedereen die we willen bereiken 
een (positieve) link mee heeft. Het unieke voordeel 
van de kiosk is dat mensen nu niet de drempel er-
varen om een gebouw te moeten binnengaan. Dat 
was wel het geval geweest mochten we ons in het 
buurthuis gevestigd hebben.  
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De buurt écht leren kennen 
Outreachend werken veronderstelt een leefwe-
reldperspectief. Je kan pas slagen wanneer je écht 
aansluiting vindt bij de leefwereld van de buurtbe-
woners. Participatief werken is daarom onontbeer-
lijk wanneer je outreachend aan de slag gaat. Het is 
cruciaal om vanaf de start van het project mensen 
uit de gemeenschap te betrekken.  
In de beginfase is het vooral belangrijk om mensen 
te leren kennen en te luisteren naar hun verha-
len.  Dat impliceert ook dat je afstand neemt van 
je eigen referentiekader over gezondheid. Met 
mensen praten en open vragen stellen, heeft ons 
veel geleerd over de manier waarop personen met 
verschillende sociaaleconomische en etnisch-cultu-
rele achtergronden kijken naar gezondheid.  

Aanbod afstemmen op leefwereld 
Als je de buurt echt goed kent, kan je je aanbod 
beter afstemmen op wat er leeft. Maar dan nog 
vraagt het tijd en ruimte om te experimenteren: 
wat slaat aan en wat niet?  Infosessies matchen 
bijvoorbeeld niet met de mensen uit de buurt, hoe 
sterk we ze ook trachten af te stemmen op de leef-
wereld van de bewoners. Een afspraak maken of op 
een vast tijdstip aanwezig zijn, bleek lastig. Daarom 
ontwikkelden we een alternatief. De derde zater-
dag van de maand worden door geneeskundestu-
denten van de Universiteit Antwerpen parameters 
(bloeddruk, hartslag en BMI) opgenomen en wordt 
een gesprek aangegaan over een gezonde leefstijl. 
Hier is telkens ondersteuning van de Community 
Health Workers, en maken we de koppeling tussen 
zorg en preventie. De dinsdag nadien is een diëtis-
te aanwezig in de kiosk waar men terecht kan na 
doorverwijzing door de studenten of voor vragen 
in het algemeen. De dinsdag daarna is een Bewe-
gen Op Verwijzing-Coach (BOV-coach) present. 
Binnenkort start ook een eerstelijnspsycholoog om 
heel laagdrempelig het vertrouwen van de mensen 
in de buurt te winnen. 
Het verhaal van de kiosk is, net zoals een buurt 
zelf, een dynamisch gegeven. Alles evolueert en er 
wordt bijgestuurd waar nodig. 

“In de beginfase is het vooral belangrijk 
om mensen te leren kennen en te luisteren 
naar hun verhalen.  Dat impliceert ook dat je 
afstand neemt van je eigen referentiekader 
over gezondheid” 

“Organisaties ontmoeten elkaar, waardoor er 
spontaan nieuwe projecten tot stand komen. 
Zo werkten een school, het wijkgezondheids-
centrum en de buurtsportmedewerker een 
laagdrempelig beweegaanbod uit voor de 
vrouwen in de wijk” 

Het is ook belangrijk om te weten wie sleutelfigu-
ren in de buurt zijn en hen mee te krijgen. Vroeg 
inzetten op het uitreiken naar bijvoorbeeld de 
buurtvaders, was cruciaal voor het verwerven van 
een draagvlak binnen de bredere gemeenschap. 
Participatie met de bewoners is dus heel belangrijk, 
maar samenwerking met andere organisaties uit de 
buurt is dat zeker ook. Op die manier werk je echt 
samen aan gezondheid, heb je meer impact, en raak 
je nog meer verankerd in de buurt. Er vormen zich 
steeds nieuwe samenwerkingen. Welke dat zijn, 
hangt af van het DNA van de wijk. Hier zijn bij-
voorbeeld zorgprofessionals, welzijnsorganisaties, 
cultuurorganisaties, sportorganisaties, Ligo, Saamo, 
jeugdwerkingen, voedselbedelingen in de buurt. En 
de lijst wordt eigenlijk elke week langer. Naarmate 
de kiosk meer en meer ingebed zit in de omgeving, 
vinden organisaties vaak de weg naar de kiosk in 
plaats van omgekeerd. Omdat er vanuit de kiosk 
verschillende organisaties werkzaam zijn, maken 
we ook de link met verschillende levensdomeinen: 
cultuur, sport, jeugd, … 
Fijn is ook dat er aan de Gezondheidskiosk soms 
samenwerkingen tussen organisaties ontstaan. 
Onze buurtmaaltijden, bijvoorbeeld. Daar komen 
niet alleen bewoners, maar ook lokale organisaties 
naar toe. Verenigingen ontmoeten elkaar, waardoor 
er spontaan nieuwe projecten tot stand komen. Zo 
werkten een school, het wijkgezondheidscentrum 
en de buurtsportmedewerker een laagdrempelig 
beweegaanbod uit voor de vrouwen in de wijk. 

Een belangrijke samenwerking is die met de Com-
munity Health Workers. Dit project startte min of 
meer samen met onze Gezondheidskiosk. Zij heb-
ben de kiosk ook als uitvalsbasis gekozen. Commu-
nity Health Workers zijn personen uit de betrokken 
gemeenschappen die, vaak anderstalige, mensen 
naar de zorg leiden. Ze spreken mensen aan in hun 
eigen taal, zo wordt een belangrijke drempel weg-
gehaald. Deze samenwerking laat ons ook toe de 
link te leggen tussen het preventieve aanbod en de 
eerstelijnszorg. Het opdelen van beide houdt vanuit 
het leefwereldperspectief van de buurt immers 
geen steek en is niet wenselijk.  
Tot slot is ook een goede samenwerking met de lo-
kale politiek belangrijk. Het heeft geholpen om van 
bij de aanvang onze plannen voor te leggen en de 
politiek te betrekken bij de verschillende stappen 
van het project.  
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Gezondheid niet altijd de ingangspoort 
Het aanbod afstemmen op de leefwereld van de 
buurtbewoners en het DNA van de buurt, impli-
ceert ook dat ‘gezondheid’ vaak niet de ingangs-
poort is om aan gezondheid te werken. Soms 
komen mensen langs met bijvoorbeeld een vraag 
over vaccinatie, maar evengoed met vragen die 
weinig of niks (rechtstreeks) met gezondheid te 
maken hebben, bijvoorbeeld de wens om Ne-
derlands te leren en de vraag waar ze daarvoor 
terecht kunnen. Daar gaan we zeker op in, temeer 
omdat we weten dat taal een belangrijke drempel 
kan zijn die mensen weghoudt van zorg- en wel-
zijnsprofessionals uit de eerste lijn.   

Tegelijkertijd is het belangrijk om ook de insteek 
van gezondheidsbevordering te bewaken. Ook 
al kom je niet ‘binnen’ via een gezondheidsbood-
schap, het blijft een belangrijke doelstelling om 
mensen boodschappen omtrent gezondheid en ge-
zonde leefstijl mee te geven. Je kan andere vragen, 
bijvoorbeeld rond opvoeding, ook aangrijpen om 
het (later) over gezondheid te hebben. Dit willen 
we graag beter opvolgen: komen deze boodschap-
pen aan? Doen mensen er iets mee? Om dit te 
achterhalen, gaan we samenwerken met studenten 
van de AP Hogeschool. Zij zullen wekelijks een sen-
sibiliseringsactie opzetten en er zal dan ook getest 
worden of de gezondheidsboodschappen goed zijn 
overgebracht.  

De toekomst van de Gezondheidskiosk?  
De Gezondheidskiosk is een uniek en innovatief 
project omdat het een bindmiddel is tussen de 
buurt en lokale partnerorganisaties om samen rond 
gezondheid te werken en om heel laagdrempelig 
mensen in een maatschappelijk kwetsbare situatie 
te bereiken. Vanuit een vertrouwensrelatie met de 
doelgroep werd de Gezondheidskiosk het voorbije 
anderhalf jaar participatief opgebouwd en is nu 
klaar is om een volgende stap te zetten naar nog 
een bredere samenwerking. 

“Tegelijkertijd is het belangrijk om de in-
steek van gezondheidsbevordering ook te 
bewaken. Ook al kom je niet ‘binnen’ via een 
gezondheidsboodschap: het blijft een be-
langrijke doelstelling dat we mensen bood-
schappen omtrent gezondheid en gezonde 
leefstijl kunnen meegeven” 

Maar gezondheid bevorderen doe je niet enkel via 
gezondheidsboodschappen en het verhogen van 
kennis over een gezonde leefstijl. Ook meer impli-
ciet creërt de Gezondheidskiosk een positief imago 
rond gezondheid bij de bewoners. Neem nu de 

We willen nog meer aandacht besteden aan de 
brug tussen preventie en zorg. We vinden het 
belangrijk om nog meer de link te leggen met de 
eerstelijnsprofessionals, zoals huisartsen, apothe-
kers, thuisverpleging, … Niet enkel vragen rond 
gezondheidsbevordering, maar ook rond gezond-
heidszorg en -aanbod moeten een plaats krijgen 
in de Gezondheidskiosk. De Community Health 
Workers spelen hierbij alvast een belangrijke rol. 
Verder willen we absoluut vasthouden aan de 
dynamische outreachende aanpak, die echt wel zijn 
meerwaarde bewezen heeft! 

buurtmaaltijden waarmee het buurthuis is gestart. 
De groothandelaar schenkt ons overschotten van 
groenten. Dit wordt gedeeld met het buurthuis. Zij 
maken een lekkere, gezonde maaltijd. De Gezond-
heidskiosk stelt de placemats over gezonde voe-
ding ter beschikking zodat mensen aan tafel met 
elkaar in gesprek gaan over hun voedingsgewoon-
ten.  De vrijwilligers die in het buurthuis koken, 
worden gestimuleerd om gezond te koken.  De 
Gezondheidskiosk is ook een bindmiddel tussen de 
buurt, bewoners en organisaties in en rond de wijk 
en draagt bij tot de sociale cohesie, wat uiteraard 
ook een belangrijke dimensie van gezondheid is.  

“We willen nog meer aandacht besteden aan 
de brug tussen preventie en zorg. We vinden 
het belangrijk om nog meer de link te leggen 
met de eerstelijnsprofessionals, zoals huis-
artsen, apothekers, thuisverpleging, …” 
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Aan de slag met outreachend werken? Deze info en materi-
alen helpen je op weg! 

•  Er bestaat heel wat literatuur over outreachend werken binnen het sociaal werk die ook 
inspirerend is voor preventie en gezondheidsbevordering. Een greep daaruit: 

 - Dossier ‘Wat werkt bij outreachend werken’ van Movisie 

 - Handboek outreachend werken, uitgegeven door Lannoo Campus 

• Een basisboek outreachend werken voor werkers in de 1e lijn 

• SAM VZW heeft een ondersteunend aanbod rond outreachend werken  
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https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/publication-attachment/Dossier-wat-werkt-bij-outreachend-werken%20%5BMOV-12693403-1.0%5D.pdf
http://www.kenniscentrumisos.be/wp-content/uploads/2017/06/Outreachend-Werken_Handboek.pdf
https://www.epo.be/nl/sociaal-werk/3963-outreachend-werken-9789046906583.html
https://www.epo.be/nl/sociaal-werk/3963-outreachend-werken-9789046906583.html
https://www.samvzw.be/thema/outreachend-werken


“Gezondheidsongelijkheid is een ongelijkheid van macht. 
Het bestrijden ervan betekent dus ook dat professionals hun 
eigen macht in vraag stellen en delen. Wie bepaalt  de 
doelstelling, de methode, het resultaat? De professional of de 
doelgroep?” 

- Wannes Magits, beleidsmedewerker seksuele ontwikkeling, Sensoa

59



Wat? 

Participatief werken, dat is je doelgroep betrekken bij verschillende 
facetten van je project. Van het probleem scherpstellen tot en met 
het evalueren van je methodiek. Dat kan door je doelgroep te consul-
teren, maar ook door met hen een cocreatief traject te lopen.  

Waarom?

De meerwaarde van een participatieve aanpak situeert zich op ver-
schillende niveaus:  

• Participatief werken ondersteunt autonomie, gaat uit van bestaande 
competenties die versterkt kunnen worden en toont betrokkenheid.  

• Het bevordert een gevoel van grip op het eigen leven en draagt bij 
tot de ervaring deel te zijn van een groep.  

• Participatief werken verhoogt je voeling met en inzicht in de 
doelgroep: hoe ervaart de doelgroep het probleem, voor wie is het 
eigenlijk een probleem en waarom, kunnen we ook anders over het 
probleem nadenken, …?  

• Participatief werken optimaliseert de kansen dat je aanbod echt 
toegankelijk en op maat van de doelgroep is: bruikbaar, betaalbaar, 
beschikbaar, bereikbaar, … 

• Ook in functie van draagvlak is participatie van bij de start be-
langrijk. Kunnen participeren maakt dat je je mede-eigenaar van 
een interventie/methodiek voelt, wat het draagvlak ervoor (en dus 
mogelijk ook de impact ervan) vergroot. 

Must-do’s?

• Maak al vroeg in jouw project een participatieve reflex: wat is in 
welke fase van je project de meerwaarde van een participatieve 
manier van werken en wat is haalbaar?   

 - Mogelijk biedt het een meerwaarde om al in te zetten op partici-
patie van de doelgroep in de fase waarin je het probleem van je 
project scherpstelt: hoe wordt het probleem ervaren, wordt het 
wel als een probleem ervaren? Waar legt de doelgroep zelf de 
oorzaken van het probleem? Wat is de subjectieve impact ervan 
op de levenskwaliteit?  

 - Betrek je je doelgroep om de doelstellingen van je interventie of 
project te formuleren, dan vergroot je de kans dat die haalbaar 
en realistisch zijn voor hen. Het gevoel van betrokkenheid dat je 
via participatie kan bewerkstellingen, kan ook de motivatie van 

werkwijze Participatief werken
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de doelgroep verhogen om de doelstellingen mee te realiseren. 

 - Betrek je de doelgroep om de strategie(ën) en technieken te 
bepalen die je zal gebruiken om de doelstellingen te halen en 
het gezondheidsprobleem aan te pakken, dan zal je methodiek 
mogelijk beter aansluiten bij hun noden en drempels. 

 - Betrek je doelgroep bij het ontwikkelen en testen van  
materialen en producten, dan zullen die beter afgestemd zijn  
op hun voorkeuren en vaardigheden.  

 - Je doelgroep betrekken bij het (tussentijds) evalueren van je  
methodiek laat je toe om bij te sturen en te verbeteren op het 
vlak van bereik, effectiviteit, implementatie en verankering ervan. 

• Sta stil bij de verschillende gradaties en rollen van participatie. Tra-
ditioneel worden die gradaties weergegeven via de participatielad-
der. Een minder statische en minder hiërarchische visie (die er niet 
vanuit gaat dat meer participatie in elke situatie beter is) vinden we 
terug in het denken over participatie in termen van rollen, waarbij je 
doelgroep in verschillende fasen van je project verschillende parti-
cipatierollen kan opnemen (zie participatiematrix UMC Utrecht) :  

 - Toehoorder: een minder actieve rol waarbij je je doelgroep voor-
al gaat informeren 

 - Meedenker: waarbij de doelgroep vragen kan stellen, feedback 
kan geven, … 

 - Adviseur: een rol die terugkoppeling vereist van jou als profes-
sional/projectverantwoordelijke naar je doelgroep toe over het 
wel/niet volgen van hun advies  

 - Partner: een rol die actieve samenwerking tussen jou en de doel-
groep impliceert 

 - Regisseur: een rol die een houding van ‘loslaten’ vereist bij jou 
als professional/projectverantwoordelijke en waarbij de eindbe-
slissing vaak bij de doelgroep ligt 

 In verschillende projectfasen kunnen verschillen rollen worden 
opgenomen. De rollen die het verste gaan in termen van partici-
patie, nl. cocreatie, hoeven niet per se steeds de meest wense-
lijke te zijn. Stem bij voorkeur met de doelgroep zelf af in welke 
mate zij betrokken willen worden in welke fase en over welk as-
pect van het project. Zo is het bijvoorbeeld perfect mogelijk dat 
je doelgroep graag wil meedenken, maar wel al vertrekt vanuit 
een prototype en de eindbeslissing het liefste bij jou laat. 

• Participatie vergt vertrouwen. Je zal eerder mensen hun vertrou-
wen winnen wanneer je tot hen spreekt in een vertrouwde context 
over vertrouwde topics en wanneer je aansluit op bestaande initia-
tieven. Zo’n outreachende aanpak (zie werkwijze 6) vraagt tijd. 

• Welke graad van participatie je ook hanteert, het is belangrijk dat 
je voor ogen houdt dat participatie beter een proces is en dat een 
ad hoc of eenmalige vorm van participatie minder wenselijk is. Een 
eenmalige of ad –hoc aanpak bouwt minder vertrouwen op en biedt 
ook minder de kans aan de doelgroep om op een later moment in 
het traject in te stappen. 
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• Let op dat de locatie, het moment en de manier waarop je samen-
komt en/of communiceert, de deelnemers niet afschrikt. Uren aan 
een stuk vergaderen, moeilijke taal en grote groepsbijeenkomsten 
kunnen ervoor zorgen dat deelnemers wel ‘aanwezig zijn’ maar 
weinig écht participeren.  

• Communiceer altijd open en transparant met en naar de doel-
groep. Zorg dat wederzijdse verwachtingen duidelijk zijn en voorzie 
ook regelmatig voldoende ruimte om verwachtingen op elkaar af te 
stemmen. Beloof niks dat je niet kan waarmaken.  

• Waak over terugkoppeling en nazorg. Dit wil zeggen: geef een 
stukje terug wat je hebt gekregen. De input en het engagement van 
je doelgroep hebben je methodiek beter gemaakt. Bedank mensen 
en communiceer over hoe hun inbreng heeft bijgedragen en wat je 
met hun feedback hebt gedaan. Was het niet mogelijk om bepaalde 
suggesties te integreren? Communiceer hier dan waarachtig en 
zorgvuldig over.   

Participatief werken? Laat je inspireren!  
Het participatieve traject rond de naamverandering bij Violett: 
Martine Claeyssens aan het woord  

Ghapro en Pasop bieden samen medische en 
sociale hulpverlening aan sekswerkers in heel 
Vlaanderen. We zijn twee aparte vzw’s met een 
gelijkaardige werking en een complementair wer-
kingsgebied. In 2018 was er nood aan een nieuwe 
website en dat leek ons het geschikte moment om 
onder een nieuwe naam en met een gezamenlijke 
website naar buiten te treden. Eén naam moest 
het voor de sekswerkers eenvoudiger maken om 
de weg naar ons te vinden en benadrukken dat ze 
toegang hebben tot dezelfde dienstverlening, waar 
in Vlaanderen ze ook werken. Omdat participatief 
werken ingebakken zit in de werking van de beide 
vzw’s, was het voor ons evident om de sekswerkers 
te betrekken in de naamkeuze.   

We wilden een naam die niet expliciet verwijst 
naar prostitutie, maar wel op subtiele wijze een link 
legt met de doelgroep of ons werk. Het was ook 
belangrijk dat de naam gemakkelijk uit te spreken 
is in verschillende talen en dat hij in geen enkele 
taal een foute betekenis heeft, gezien de grote 
diversiteit van onze doelgroep. Met deze criteria in 
het achterhoofd kwam na een brainstorm van een 
halve dag onder leiding van een ervaren commu-
nicatiebureau, een shortlist van 5 namen tot stand. 
We hadden vooraf bepaald dat het advies van de 
sekswerkers over de shortlist met namen doorslag-
gevend zou zijn. We zagen hen eerder als partner 
en wilden hen niet alleen een adviserende rol toe-
kennen, om vervolgens het team toch een andere 
keuze te laten maken.  

Laagdrempelige participatie  
Het was voor ons belangrijk om sekswerkers uit 
diverse sectoren, diverse regio’s en van diverse 
origine en gender te betrekken. De tijdsinvestering 
moest voor hen beperkt zijn. De bevraging moest 
eenvoudig zijn, zodat de taalbarrière geen al te 
grote rol speelde. Kortom: het was belangrijk om 

“We hadden vooraf bepaald dat het advies 
van de sekswerkers over de shortlist met na-
men doorslaggevend zou zijn. We zagen hen 
eerder als partner en wilden hen niet alleen 
een adviserende rol toekennen, om vervol-
gens het team toch een andere keuze te laten 
maken”  
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zo laagdrempelig mogelijk te zijn met onze partici-
patieve aanpak, en zeker geen extra drempels in te 
bouwen.

Daarom hebben we de doelgroep rechtstreeks be-
vraagd, en niet via bijvoorbeeld een online survey. 
Gedurende één week spraken we de sekswerkers 
aan die op consultatie kwamen in Gent, Antwerpen 
en Hasselt, evenals sekswerkers die we ontmoet-
ten tijdens outreach op diverse werkplaatsen in de 
verschillende regio’s. Dit waren in totaal 114 seks-
werkers. We hebben hen kort toegelicht dat we 
een nieuwe naam zochten, hebben samen met hen 
de shortlist overlopen (ook om te horen of de naam 
voor hen te herhalen of uit te spreken was) en naar 
hun mening/voorkeur gevraagd. Sommigen lieten 
gewoon kort weten wat ze het beste vonden, an-
deren gaven spontaan veel uitleg over hun keuze. 
Elke stem werd geteld. 3 namen vielen af wegens 
erg weinig stemmen. De keuze voor de 2 overige 
toonde geen scheidslijn tussen subgroepen van 
sekswerkers, wat het ons gemakkelijk maakte. 

De meerwaarde van participatief werken  
Het betrekken van onze doelgroep bij de keuze 
voor een nieuwe naam heeft ervoor gezorgd dat 
we er vrij gerust in kunnen zijn dat de naam voldoet 
aan de vooropgestelde criteria van herkenbaarheid, 
niet-stigmatiserend, ... Het participatieve traject 
van onze naamswijziging heeft een bijkomende 
positieve dynamiek teweeggebracht omdat er eens 
andere gesprekken plaatsvonden. De sekswerkers 
droegen concreet bij in de werking, waarvoor wij 
ook onze waardering naar hen toe uitspraken.  

Tegelijkertijd zijn er een aantal hefbomen die parti-
cipatief werken vergemakkelijken. Als je kan starten 
vanuit een vertrouwensrelatie met je doelgroep, 
stappen mensen makkelijker mee in een participa-
tief traject. Onder andere daarom investeren wij 
zeer sterk in het relationele aspect. Het is ook be-
langrijk dat de sekswerkers goed weten en kunnen 
zien tot welk concreet resultaat hun bijdrage leidt 
en dat ze daarinerkend worden. Dat moet je dus 
goed duidelijk maken: ‘zonder jullie waren we niet 
tot dit resultaat kunnen komen’. Wat ook helpt, is 
het benutten van verschillende kanalen van partici-
patie die in de context van jouw project het meest 
geschikt zijn. Dat kan een individuele bevraging zijn 
of een bevraging in groep. Voor sommige projecten 
zetten we ook in op online participatie via samen-
werking met erotische advertentiesites. Dan moet 
je wel aandacht hebben voor mogelijke verschillen 
in digitale vaardigheden. Samenwerking is tot slot 
zeer belangrijk. Een goede samenwerking met de 
sekswerkersvereniging draagt in ons geval bij tot 
structurele participatie van sekswerkers.   

Kortom: participatief werken vergt inspanningen, 
maar het loont: het zet je doelgroep in z’n kracht, 
je investeert in een nog betere relatie met je 
doelgroep, en je krijgt toegang tot inzichten die je 
aanbod alleen maar toegankelijker kunnen maken.  

Uitdagingen en hefbomen  
Participatief werken gaat sowieso gepaard met 
verschillende uitdagingen. Onze doelgroep is zeer 
divers: waken over de vertegenwoordiging van 
deze diversiteit is steeds een aandachtspunt. Wat 
ook niet evident is, is de juiste balans vinden tussen 
streven naar maximale participatie en sekswerkers 
niet overbevragen. Hoe dan ook proberen we er 
altijd op toe te zien dat de tijdsinvestering zo laag 
mogelijk is. Die tijdsinvestering is ook voor ons als 
organisatie een belangrijke uitdaging: participatief 
werken vraagt tijd.   

De input van onze doelgroep is cruciaal om zo toe-
gankelijk mogelijk te zijn, dus participatief werken 
zit ook echt verankerd in het DNA van onze organi-
satie. Het is opgenomen in onze visie/missie omdat 
het voor de activiteiten en diensten die we ontwik-
kelen belangrijk is om aan te sluiten bij de noden 
van de sekswerkers, en daarbij ook beroep te doen 
op hun specifieke expertise inzake sekswerk.  

“Het betrekken van onze doelgroep bij de 
keuze voor een nieuwe naam heeft ervoor 
gezorgd dat we er vrij gerust in kunnen zijn 
dat de naam voldoet aan de vooropgestelde 
criteria van herkenbaarheid, niet-stigmatise-
rend, …” 

“Wat ook niet evident is, is de juiste balans 
vinden tussen streven naar maximale par-
ticipatie en sekswerkers niet overbevragen. 
Sowieso proberen we er altijd op toe te zien 
dat de tijdsinvestering zo laag mogelijk is” 
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Tine Vangroenweghe (Gezond Leven VZW) over de cocreatie 
van Gezonde Gasten 

Een jeugdhulporganisatie kan een belangrijke rol 
spelen in het verbeteren van gezondheidskan-
sen voor kinderen, jongeren en gezinnen in een 
maatschappelijk kwetsbare situatie, meer bepaald 
door een ‘gezonde omgeving’ te bieden voor de 
jongeren die er verblijven of begeleid worden, en 
hun nabije omgeving. Zo’n gezonde omgeving komt 
best tot stand binnen een integraal gezondheids-
beleid. Gezonde Gasten wil hierbij ondersteunen. 
Om ervoor te zorgen dat de ondersteuning op 
maat van de jeugdhulpbegeleiding is, werd een 
intens participatief traject aangegaan, en dat wierp 
zijn vruchten af.  

De keuze voor cocreatie 
Gezonde Gasten is opgevat als een leidraad om 
zowel jeugdhulpmedewerkers, als procesbege-
leiders te ondersteunen bij het opzetten van een 
gezondheidsbeleid binnen de eigen organisatie of 
binnen andere organisaties die zij in de jeugdhulp 
begeleiden. We realiseerden Gezonde Gasten in 
samenwerking met Steunpunt - Mens en Samenle-
ving (SAM vzw) en Jongerenbegeleiding-Informant 
vzw, en met de steun van de Vlaamse overheid. 
Voor de concrete ontwikkeling werkten we sa-
men met vzw De Waaiburg, vzw De Korf en vzw ’t 
Pasrel . Via werkgroepen werd binnen elk van deze 
organisaties uitgedacht hoe je op maat van de 
doelgroep en de organisatiestructuur aan een 
gezondheidsbeleid kan werken. 

We kozen voor een doorgedreven vorm van partici-
patie, waarbij de hele methodiek in cocreatie werd 
ontwikkeld. We opteerden voor cocreatie omdat 
het absoluut noodzakelijk is dat Gezonde Gasten 
echt aansluit bij de realiteit van de jeugdhulp. 
Hoewel welzijn en gezondheid sterk met elkaar 
verweven zijn en jeugdhulporganisaties vaak al za-
ken vastpakken die (direct of indirect) bevorderlijk 
zijn voor de algemene gezondheid van de jonge-
ren, weten we dat ‘werken aan gezondheid’ voor 
jeugdhulporganisaties omwille van verschillende 

“We opteerden voor cocreatie omdat het 
absoluut noodzakelijk is dat Gezonde Gasten 
echt aansluit bij de realiteit van de jeugd-
hulp” 

“De medewerkers zijn experten in hun wer-
king, zij kennen de context en weten wat 
haalbaar kan zijn en wat niet: de maaltijden 
in een gezonder jasje steken? Ja. Maar dat 
doen door de choco volledig van tafel te ban-
nen? Neen. Wat wel kan: maar om de 2 dagen 
choco op tafel zetten, bijvoorbeeld” 

redenen vaak geen prioriteit kan zijn. Er moest dus 
iets ontwikkeld worden dat echt kan geïntegreerd 
worden en waarvan de meerwaarde voor personeel 
en jongeren duidelijk is.  

De expertise van zowel medewerkers, als jongeren 
zelf is hierbij onontbeerlijk en moet van meet af 
aan worden meegenomen in een cocreatief proces. 
De medewerkers zijn experten in hun werking, zij 
kennen de context en weten wat haalbaar kan zijn 
en wat niet: de maaltijden in een gezonder jasje 
steken? Ja. Maar dat doen door de choco volledig 
van tafel te bannen? Neen. Wat wel kan: maar om 
de 2 dagen choco op tafel zetten, bijvoorbeeld. Of 
in kleine stapjes naar een gezonder menu evolu-
eren, zodat jongeren de tijd hebben om eraan te 
wennen. Ook de input van de jongeren zelf is cruci-
aal om tot haalbare inspiratie te komen: wat dacht 
je bijvoorbeeld van eens al wandelend te gamen?   

Een intensief maar waardevol traject 
Het traject zag er zo uit: eerst vonden er obser-
vaties plaats bij de 3 betrokken jeugdhulporga-
nisaties, om zo goed mogelijk zicht te krijgen op 
hun dagelijkse werking. Daarna hielden we werk-
groepbijeenkomsten die het stappenplan om tot 
een gezondheidsbeleid te komen, doorliepen. Er 
was een algemene planning voor de werkgroepen, 
maar die werd wel aangepast op maat van en in 
samenspraak met elk van de 3 betrokken jeugd-
hulporganisatie. Na een eerste werkgroep werden 
er vragenlijsten ingevuld en vonden er groepsge-
sprekken plaats met coördinatoren en jongeren 
om de beginsituatie goed in kaart te brengen. Op 
basis van de resultaten van die bevragingen werd 
tijdens een tweede werkgroepbijeenkomst een 
gezondheidsthema bepaald waarop de organisatie 
wil inzetten en waarvoor er een breed draagvlak is. 
Er werd nagedacht over prioriteiten. Tijdens een 
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derde bijeenkomst werd een concrete actie uitge-
werkt en daarna ook uitgevoerd binnen de orga-
nisatie. In een daaropvolgende bijeenkomst werd 
nagedacht over hoe deze actie te verduurzamen 
binnen de werking zodat het niet bij een éénmalige 
uitvoering blijft. 

Op basis van alle input werd een prototype me-
thodiek ontwikkeld waar alle betrokken organisa-
ties feedback op gaven. Uiteindelijk landden we 
met een methodiek die bestaat uit een leidraad 
voor de procesbegeleider (= medewerker uit een 
jeugdhulporganisatie die in de organisatie een 
gezondheidsbeleid wil opzetten), tools om input te 
genereren vanuit het team en vanuit de jongeren 
(bv. vragenlijst, brainstorm over gezondheid, …), en 
inspirerende praktijken. 

Van pilootproject naar breed inzetbaar  
Gezonde Gasten werd opgevat als een pilootpro-
ject: alles wat we deden, was tegelijk ook een test. 
Zowel producten (bv. de tools, de leidraad) als het 
proces (bv. het verloop in de werkgroepen, de 
manier waarop deze begeleid werden, …) werden 
gedurende het proces geëvalueerd en waar nodig 
bijgestuurd. Het intensieve participatieve traject 
met tussentijdse evaluaties maakt dat we geëin-
digd zijn met een breed inzetbare methodiek die 
tegelijkertijd maatwerk mogelijk maakt.  Via de 
cocreatie van Gezonde Gasten bereiken we, en 
werken we vandaag samen met, een setting die 
zich richt tot jongeren en bij uitbreiding gezinnen 
die maatschappelijk gezien soms zeer kwetsbaar 
staan. Een gezondere omgeving in de jeugdhulp 
verbetert hun gezondheidskansen, en dat is alleen 
maar rechtvaardig.   
 “Via de cocreatie van Gezonde Gasten berei-

ken we, en werken we vandaag samen met, 
een setting die zich richt tot jongeren en bij 
uitbreiding gezinnen die maatschappelijk 
gezien soms zeer kwetsbaar staan” 
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Participatief werken in de praktijk? Doe hier meer inspiratie 
op! 

• Het stappenplan voor een participatieve manier van werken van Demos 

• 45 methodieken voor lokale beleidsparticipatie, ook voor kwetsbare groepen, van de 
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten VZW 

• 10 bruikbare participatieve methodieken, verzameld door Demos  

• Een inspiratiegids voor participatie in milieugezondheidskundige aandachtsgebieden, 
een samenwerking tussen VITO, Gezond Leven en de Provincie Antwerpen.  

• Het Kenniscentrum Revalidatiewetenschappen van de Universiteit Utrecht publiceerde 
een handleiding ‘De participatiematrix’, waarin per projectfase kan worden ingevuld 
welke participatierollen door wie en op welke manier worden opgenomen. De handlei-
ding focust op projecten in de zorg, maar kan zeker vertaald worden naar het domein 
van gezondheidsbevordering.  
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 “Voor mij is de strijd tegen gezondheidsongelijkheid als een 
stevige bergbeklimming met verschillende checkpoints, en het 
hoogst haalbare ligt niet voor iedereen op hetzelfde punt. Maar 
checkpoint 1 moet wel haalbaar zijn voor iedereen, en dat kan 
enkel als we door middel van een goede samenwerking die weg 
vrij maken, met aandacht voor de noden van iedere beklim-
mer!”

- Ruth Sederel, wetenschappelijk medewerker, 
Gezonde Mond
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Wat? 

Investeren in het opbouwen en onderhouden van een netwerk van 
organisaties die rechtstreeks werken met en naar mensen in maat-
schappelijk kwetsbare situaties en die met hen een vertrouwensband 
hebben.  

Waarom?

Je ontwikkelt of implementeert een methodiek waarbij je proportio-
neel meer aandacht hebt voor mensen in een maatschappelijk kwets-
bare situatie? Dan is een netwerk van intermediaire organisaties die 
werken met en naar deze groepen een zeer grote meerwaarde: 

• Zij kunnen je − naast mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties 
zelf natuurlijk − inzicht geven in de leefwereld van mensen in maat-
schappelijk kwetsbare situaties en de problematieken waarmee ze 
kampen.  

• Zij kunnen ook je inzicht vergroten in de manier waarop de gezond-
heidsthema’s waarop je focust spelen bij mensen in maatschappelijk 
kwetsbare situaties.  

• Zij kunnen je zeer waardevolle informatie leveren in functie van het 
implementeren van methodieken. Als je intermediaire organisaties 
al vroeg in je project betrekt, vergroot je de kans dat je in hen goe-
de implementatiepartners vindt. Implementeer je via intermediairs 
die door mensen als toegankelijk en betrouwbaar worden ervaren, 
dan heeft je methodiek of interventie meer kans op slagen. 

• Niet alleen voor de ontwikkeling en implementatie, maar ook voor 
de evaluatie van methodieken loont het de moeite om te investeren 
in een netwerk van personen die dicht bij mensen in maatschappe-
lijk kwetsbare situaties staan. Hen betrekken in de evaluatie geeft 
je een uitgebreider zicht op de impact van je interventie en kan je 
helpen om moeilijk bereikbare mensen tóch te bereiken.  

Must-do’s?

• Organisaties die je in jouw netwerk wenst, zullen vaak ingebed zijn 
in een bepaalde deelsetting waar mensen in maatschappelijk kwets-
bare situaties sterk vertegenwoordigd zijn. Je kan deze werkwijze 
dan ook niet loskoppelen van must-do’s verbonden aan werkwijze 3.  

werkwijze Een netwerk van intermediairs uitbouwen  

8
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• Partners die vertrouwen genieten van mensen in maatschappelijk 
kwetsbare situaties en een langdurige relatie met hen onderhou-
den, zijn vaak ondergefinancierd, hebben een volle jaarplanning en 
mogelijk is er een grote(re) afstand tussen hun visie en de traditio-
nele visie op gezondheid. Je kan dus initieel op weerstand botsen 
wanneer je deze partners actief wil betrekken. Het is daarom een 
goed idee om aansluiting te vinden bij hun thema’s en argumenten. 
Bijvoorbeeld: de grondrechtenbenadering – ‘het recht op gezond-
heid’ – speelt terecht een grote rol in het discours en de praktijk 
van Samenlevingsopbouw. Leefstijlthema’s, zoals roken en gezonde 
voeding, worden makkelijker geassocieerd met een ‘individueel 
verantwoordelijkheidsmodel’ dat op weerstand botst. Maak daarom 
duidelijk dat je niet vanuit een individueel schuldmodel, maar wel 
vanuit een maatschappelijk verantwoordelijkheidsmodel naar 
gezondheid kijkt.  

• Ben je op zoek naar organisaties die jouw methodiek willen imple-
menteren; ermee aan de slag gaan met hun doelgroep? Dan kan het 
een goed idee zijn om in te zetten op organisaties met een groeps-
werking. Dit zijn organisaties die met hun leden groepsactiviteiten 
organiseren. Denk bijvoorbeeld aan een wijkcentrum dat wekelijks 
vrouwen samenbrengt rond een bepaalde activiteit. Of aan een 
wijkgezondheidscentrum dat groepsactiviteiten organiseert, een 
lokaal bestuur dat maandelijkse praatcafés houdt, enzoverder. Het 
is makkelijker om bepaalde methodieken te integreren in een al 
bestaande groepswerking.  

• Om contact te leggen met organisaties, helpt het als je beschikt 
over een fijnmazig netwerk. Met andere woorden: als je contact 
kan opnemen met concrete medewerkers die je bij voorkeur al per-
soonlijk kent in plaats van naar een algemeen e-mailadres te mailen.   

• Eens het eerste contact is gelegd, kan het nog tijd vragen om 
in een proces te komen dat uitmondt in een relatie die voor alle 
partijen voordelig is. Het is belangrijk om met deze tijd rekening te 
houden in het uitschrijven van een projectplan.  

• Deze relatie onderhouden, vraagt ook om een overlegvorm. Moge-
lijke criteria om tot een gepaste overlegvorm (ad hoc, systematisch, 
vergadering, uitwisseling,…) te komen, zijn het doel van de relatie, 
de gewenste duurtijd van de relatie en het niveau van overleg.  

• Het kan een uitdaging zijn om de meest geschikte partners te 
identificeren. Mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties vallen 
vaak door de mazen van het net, waardoor je hen niet altijd makke-
lijk bereikt in de traditionele sectoren en organisaties. Verken altijd, 
bij voorkeur met input van de doelgroep, welke lokale organisaties 
en wie binnen deze organisaties vertrouwen genieten bij de doel-
groep.  
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Investeren in een sterk netwerk? Laat je inspireren! 
Netwerken rond mondzorg bij mensen in maatschappelijk kwetsbare situa-
ties: Nele van Logo Leieland aan het woord  

Aangezien de coördinator van Huis van het Kind 
Kortrijk van verschillende organisaties het signaal 
kreeg dat er nood was aan acties voor betere 
mondzorg bij jonge kinderen, werd er binnen de 
stuurgroep beslist om prioritair in te zetten op 
dit thema. In samenwerking met een werkgroep, 
bestaande uit verschillende partners, en de coördi-
nator van Huis van het Kind, werkte Logo Leieland, 
die het voortouw nam in dit project, een integraal, 
gedragen actieplan uit. In dat plan wordt elk jaar 
extra aandacht besteed aan gezinnen die zich in 
een maatschappelijk kwetsbare situatie bevin-
den. Uit data weten we immers dat zij beduidend 
minder naar de tandarts gaan, met alle gevolgen 
van dien op het vlak van mondgezondheid. De 
doelgroep van het actieplan zijn kinderen vanaf 
het eerste tandje tot en met 12 jaar, inclusief hun 
ouders/gezin.  

Partners samenbrengen in een werkgroep 
Om mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties 
beter te bereiken en meer zicht te krijgen op de 
drempels die zij ervaren bij een goede mondge-
zondheid, hebben we sterk geïnvesteerd in het 
uitbouwen van een rijk netwerk aan partners. Op 
Akzie (de lokale vereniging waar armen het woord 
nemen) na, die omwille van tijdsgebrek niet mee 
op de kar sprong, slaagden we erin om een pak 
relevante actoren nauw te betrekken. Denk daarbij 
aan het Centrum voor Integrale Gezinszorg, het 
wijkteam van de stad Kortrijk, CLB Groeninge en 
CLB GO! Mandel en Leie, Kind en Gezin, Sint-Mi-
chielsbeweging, De Zonnebloem vzw en scholen 
uit het buitengewoon onderwijs. Dankzij de input 
van deze organisaties kregen we een beter zicht op 
de hiaten en hulpbronnen (of opportuniteiten) op 
het vlak van mondzorg bij mensen in maatschappe-
lijk kwetsbare situaties.

Via bestaande contacten van de coördinator van 
Huis van het Kind, leden van de werkgroep en het 
brede Logo-netwerk werden diverse organisaties 
proactief benaderd. Alle organisaties erkenden 
de nood om in te zetten op mondgezondheid. De 
meeste organisaties wilden dan ook in meer of min-
dere mate hun steentje bijdragen. Voor sommige 
organisaties bleek het niet haalbaar te zijn om te 
participeren aan de werkgroep. Zij gaven aan wel 
graag op de hoogte te blijven en/of met de acties 
zelf aan de slag te gaan bij hun doelgroep. Twijfels 
(bv. hoe bereiken we de kwetsbare doelgroep) 
en bezorgdheden van partners werden meege-
nomen in de werkgroep. Sommige zaken kunnen 
we niet onmiddellijk oplossen maar proberen we 
wel telkens in vraag te stellen bij elke actie, bv. 
betaalbaarheid. Gelet op de specifieke noden van 
kinderen met een beperking hebben we er bewust 
voor gekozen om gedurende 1 jaar het actieplan te 
richten op deze doelgroep. Het zal cruciaal zijn dat 
alle betrokken partners de meerwaarde blijven zien 
van deel te nemen aan de werkgroep, want het 
blijft een tijdsinvestering en alle betrokken organi-
saties hebben het erg druk. Er werd al 2 maal een 
procesevaluatie uitgevoerd met de leden van de 
werkgroep. De resultaten van deze bevraging over 
onder andere het aantal werkgroepen, hun doel-
stelling en het moment van samenkomen, blijven 
we bewaken bij de uitbreiding van de werkgroep. 

De rol van partners in het uitvoeren van 
acties: de tandenkoffer en ‘Ieders Mond 
Gezond’   
Ook voor het effectief uitvoeren van de acties zijn 
partners die dicht bij mensen in maatschappelijk 
kwetsbare situaties staan zeer belangrijk.   
  
Bijvoorbeeld: Tijdens ontmoetingsmomenten van 
Kind en Gezin gaat een medewerker samen met de 
kinderen aan de slag met de ‘tandenkoffer’. Door 
het enthousiasme van de kinderen tonen ook de 
ouders interesse. Vervolgens gaat de medewerker 
nog verder in gesprek over mogelijke moeilijk-
heden die de ouders ondervinden bij het ‘thuis 
tanden poetsen’. De tandenkoffers kunnen ook 
worden ontleend via Huis van het Kind. Dit werd 
bijvoorbeeld gedaan door de toeleider diversiteit, 
die de tandenkoffer wou gebruiken in een praat-

“Er werd reeds 2 maal een procesevaluatie 
uitgevoerd met de leden van de werkgroep. 
De resultaten van deze bevraging over onder 
andere het aantal werkgroepen, hun doel-
stelling en het moment van samenkomen, 
blijven we bewaken bij de uitbreiding van de 
werkgroep” 
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groepcafé, waar mensen op een laagdrempelige 
manier en in een vertrouwde context over het 
onderwerp kunnen praten. De tandenkoffer wordt 
jaarlijks ontleend door diverse onthaalouders, kin-
derdagverblijven, … Op die manier komen zéér veel 
(kleine) kinderen en hun ouders in aanraking met 
de acties.   

De actie werd bijvoorbeeld bekend gemaakt 
bij Potpourti (de sociale winkel van de Sint-Mi-
chielsbeweging),waar ook een gratis mondscree-
ning plaatsvond en waar medewerkers van de 
Sint-Michielsbeweging werden opgeleid tot mond-
coach en mensen begeleidden tot bij de tandarts.    
 
Als Logo kunnen we het waardevolle project ‘Ieders 
Mond Gezond’ wel bekend maken en uitleggen, 
maar zonder de inzet van de partners die werken 
met mensen in kwetsbare situaties is het onmoge-
lijk om de screenings en opvolgingen te realiseren. 
Deze partners kennen hun doelgroep, hebben 
reeds een belangrijke vertrouwensband opge-
bouwd én willen (tijd) investeren om te werken aan 
een betere mondzorg. Samenwerken aan gezond-
heidsongelijkheid is dus noodzakelijk, maar ook 
zéér mooi om te doen. 

Met onze methodiek willen we heel graag een 
steentje bijdragen aan het verkleinen van de 
ongelijkheid inzake deelname aan de bevolkingson-
derzoeken. We weten immers dat mensen in 
maatschappelijk kwetsbare situaties minder vaak 
meedoen, en dat zij daarom een hoger risico lopen 
op een late diagnose, met alle gevolgen van dien.  
‘De Verteldagen’ zijn een train-de-trainer voor 
buurtwerkers, gezondheidswerkers, maatschappe-
lijk werkers, zorgverstrekkers, enzoverder. De offi-
ciële naam is ‘Bevolkingsonderzoeken naar kanker. 
Is dit iets voor mij?’ De bedoeling van de train-de-
trainer is dat deze intermediairs aan de slag gaan 
met een verteltas om bevolkingsonderzoeken bij 
hun doelgroep, met name (vooral) mensen in maat-
schappelijk kwetsbare situaties, bespreekbaar te 
maken.   
De verteltas omvat een 30-tal duidelijke tekenpla-
ten met op de achterzijde heel simpele spreektests, 
die het volledige proces van een bevolkingson-
derzoek eenvoudig in beeld brengen: van uitnodi-
gingsbrief tot de resultaatsbrief.  Een sleutelfiguur 
uit de organisatie – iemand die bij voorkeur een 
vertrouwensband heeft met de groep – gaat aan 
de hand van de verteltas in gesprek met de deel-
nemers. In de verteltas steken ook kaartjes die de 
deelnemers mee naar huis krijgen en die ze binnen 

“Als Logo kunnen we het waardevolle project 
‘Ieders Mond Gezond’ wel bekend maken en 
uitleggen, maar zonder de inzet van de part-
ners die werken met mensen in kwetsbare 
situaties is het onmogelijk om de screenings 
en opvolgingen te realiseren” 

Een ander belangrijk voorbeeld is ‘Ieders Mond 
Gezond’. Hierbij betrokken we verschillende orga-
nisaties die heel dicht bij mensen in maatschappe-
lijk kwetsbare situaties staan.

Ruth Vyverman van Logo Zenneland over het belang van een netwerk 
voor ‘De Verteldagen’  

hun persoonlijk netwerk kunnen verspreiden. Op 
die manier kunnen de deelnemers op hun beurt als 
‘ambassadeur’ van de bevolkingsonderzoeken op-
treden en kan de boodschap verder ‘doorsijpelen’.  

Als antwoord op signalen  
Deze methodiek kwam er als antwoord op signa-
len uit het werkveld en vanuit een bevraging van 
mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties, 
uitgevoerd door het Centrum voor Kankeropspo-
ring. Daaruit is gebleken dat er nood is aan toegan-
kelijke en visuele materialen die vooral het pro-
ces van het bevolkingsonderzoek zeer begrijpelijk 
en behapbaar uitleggen. De verteltas werd getest 
bij organisaties die werken met en naar mensen in 
maatschappelijk kwetsbare situaties. Zij staan dicht 
bij de doelgroep en kunnen een goede inschatting 
maken van de bruikbaarheid, herkenbaarheid, …  

Geen evident onderwerp   
Het is geen evidentie om de methodiek ‘verkocht’ 
te krijgen bij organisaties die werken met mensen 
in maatschappelijk kwetsbare situaties. De ervaring 
leert dat het onderwerp weinig aanspreekt. Het 
eerder medische karakter is niet ‘sexy’ en minder 
prikkelend dan, bijvoorbeeld, onderwerpen als ge-
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zonde voeding, beweging, en mentaal welbevinden. 
‘En cours de route’ heb ik wel een aantal dingen 
geleerd en ervaring opgedaan. Ik deel graag een 
aantal ‘succesfactoren’ om uit te reiken naar organi-
saties en ze mee te krijgen. 

Organisaties met een groepswerking  
Ten eerste is het een goed idee om contact te zoe-
ken met organisaties die al een vorm van groeps-
werking hebben. Denk bijvoorbeeld aan buurthui-
zen, praatcafés, wijkgezondheidscentra, enzoverder. 
Met een methodiek die in kleine groepjes gebeurt, 
kan je makkelijker aansluiting vinden bij een al be-
staande groepswerking. De methodiek is dan mak-
kelijker te integreren. Bovendien kennen mensen 
elkaar vaak al, wat voor een veilige en vertrouwde 
spreekomgeving zorgt.  

Een persoonlijk netwerk  
Een tweede belangrijke helpende factor is een per-
soonlijk netwerk. Met de jaren heb ik mijn netwerk 
en mijn adressenlijst steeds verfijnd. Ik bedoel daar-
mee dat ik in plaats van algemene e-mailadressen 
van organisaties steeds meer concrete mensen ken 
die werken binnen die organisatie. Die persoonlijke 
contacten ken ik dus bij naam en toenaam, ik kan 
ze persoonlijk aanschrijven of aanspreken. Je bent 
zeker dat je mail goed terecht komt, bij de juiste 
persoon. Als je dan met die persoon een goed con-
tact hebt, vergroot het de kans dat je methodiek 
wordt opgepikt. 

Investeren in je netwerk   
Een up-to-date en persoonlijk netwerk: daar kom 
je niet in één-twee-drie aan. Met één been in het 
werkveld staan, helpt enorm. Ga naar events waar 
relevante organisaties aanwezig zijn, reik actief 
uit naar mensen. Wanneer je regelmatig contact 
hebt met personen uit je netwerk, kan je ook al 
wat ‘voorwerk’ doen. Je spreekt al even over het 
bestaan van de Verteldagen, zodat je al een klein 
zaadje kan planten. Kom je er nadien op terug, dan 
gaat er al een belletje rinkelen en staan mensen-
meer open voor je boodschap.   

“Met de jaren heb ik mijn netwerk en mijn 
adressenlijst steeds verfijnd. Ik bedoel 
daarmee dat ik in de plaats van algemene 
e-mailadressen van organisaties steeds meer 
concrete mensen ken die werken binnen die 
organisatie” 

“Een up-to-date en persoonlijk netwerk: daar 
kom je niet in één-twee-drie aan. Met één 
been in het werkveld staan, helpt enorm. Ga 
naar events waar relevante organisaties op 
aanwezig zijn, reik actief uit naar mensen” 

Uitreiken via een mix van communicatiekana-
len   
Ik merk ook dat het werkt om je netwerk via ver-
schillende kanalen te contacteren. We doen onze 
oproep om deel te nemen aan de Verteldagen 
via onze Facebookpagina en via een mailing naar 
organisaties, lokale besturen, en eerstelijnszones. 
Daarnaast neem ik vaak gedrukte uitnodigingen 
voor een gratis infomoment over de verteltas mee 
in mijn handtas. Ben ik op pad en kom ik iemand uit 
mijn netwerk tegen, dan geef ik dit pamfletje alvast 
mee.    

Een overtuigende en duidelijke boodschap en 
de juiste toon  

Tot slot is het belangrijk dat je met een overtuigen-
de en duidelijke boodschap komt, én dat de toon 
van je communicatie goed zit. Die toon, zo leert 
de ervaring mij, is best niet al te formeel. En de 
boodschap: daarvan moet je zorgen dat ze organi-
saties die werken met mensen in maatschappelijk 
kwetsbare situaties aanspreekt. Dat wil zeggen 
dat ze correspondeert met hun missie, hun waar-
den en hun werking. Dat we levens redden met de 
bevolkingsonderzoeken. Dat het onrechtvaardig 
is dat de kans groter is dat iemand die het sociaal 
en financieel al moeilijk heeft, later dan iemand 
anders wordt gediagnosticeerd met kanker. Dat 
dat gevolgen heeft op vlak van financiën, sociaal en 
persoonlijk leven en levensverwachting. Dat we met 
de bevolkingsonderzoeken niet alleen mensen uit 
de blanke middenklasse willen meekrijgen. Dat dit 
een kwestie van rechtvaardigheid is.   
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Aan de slag?  Hier doe je inspiratie op!  

• Bekijk welke zorgvoorzieningen en zorgverstrekkers (de Sociale Kaart) er zijn in jouw 
omgeving. 

• Denk daarbij zeker aan organisaties die dichtbij mensen in maatschappelijk kwetsbare 
situaties staan zoals deze.  

• Met dit model voor netwerkanalyse van Gezond Leven kan je jouw netwerk in kaart 
brengen. Welke partners zijn op welke manier van dichtbij of verder weg betrokken bij 
het thema waar je iets rond wil doen? 

• Denk na op welke manier je welke stakeholder kan betrekken via deze     
stakeholdersanalyse van Gezond Leven. 

73

https://www.desocialekaart.be
https://armoede.vlaanderen.be/organisaties
https://www.gezondleven.be/files/gemeente/model-netwerkanalyse-versie-12052020.pdf
https://www.gezondleven.be/files/gemeente/3-modellen-voor-een-stakeholdersanalyse.pdf


“Gezondheidsongelijkheid is een fietstocht waar er verschillende 
deelnemers zijn. Er zijn mensen die met een supergoeie fiets rijden, 
en er zijn mensen die met een rammelkarretje rijden. Er zijn er die 
meer bergop of bergaf moeten rijden. Wij proberen de fietsen te 
onderhouden en soms te repareren. En dan proberen we te   
begeleiden naar hoe het anders kan” 

- Dokter Jessica Tilley, huisarts in wijkgezondheidscentrum De Brugse Poort
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Wat? 

Hanteer je een krachtgerichte benadering, dan vertrek je vanuit een 
positief mensbeeld en kijk je in plaats van (vooral) naar problemen, 
beperkingen en drempels, (vooral) naar wat wel mogelijk is vanuit 
mensen hun eigen kracht. Je gaat ervan uit dat mensen in staat zijn 
om binnen hun mogelijkheden te groeien, zelfvertrouwen op te 
bouwen en stapjes richting een gezonde(re) leefstijl te zetten. Kracht-
gericht werken doe je vanuit een empowerende basishouding die 
gekenmerkt wordt door betrokkenheid, gelijkwaardigheid, openheid, 
echtheid, respect en geduld.   

Waarom?

Het doel van krachgericht of empowerend werken is dat je de krach-
ten die in de mens of de gemeenschap aanwezig zijn, aanspreekt. Zo 
geef je hen meer invloed op zaken die voor hen belangrijk zijn en die 
ook een positief effect hebben op hun gezondheid. Je verkent samen 
met de mensen met wie je werkt welke zaken voor hen belangrijk zijn, 
hoe ze daar vanuit hun eigen capaciteiten aan kunnen werken, en 
welke hulpbronnen in hun omgeving ze kunnen aanspreken ter on-
dersteuning. Tegelijkertijd kan je zelf zo een bron van ondersteuning 
en empowerment zijn, mits je vanuit een vertrouwensrelatie met de 
persoon of doelgroep in kwestie kan werken. Via een empowerende 
basishouding zet je mensen echt in hun krachten, geef je ze (meer) 
controle over hun gezondheid en vermijd je een dwingende, demo-
tiverende, stigmatiserende en culpabiliserende communicatiestijl. 
Door krachtgericht en empowerend te werken, kom je tegemoet aan 
de 3 psychologische basisbehoeften van mensen: de behoefte aan 
autonomie (zelf (mee) de regie kunnen voeren over het eigen leven), 
de behoefte aan competentie (gevoel in staat te zijn eigen doelen te 
bereiken) en de behoefte aan verbondenheid (positieve connectie 
en interactie met anderen). Wanneer deze behoeften ingevuld zijn, is 
het algemene welzijn van mensen hoger, en is ook de kwaliteit van de 
motivatie om stapjes richting een gezonde(re) leefstijl te zetten beter.  

Must-do’s?

Hoe kan je tegemoetkomen aan de psychologische behoeften? Alvast 
enkele handvatten: 

• Om het gevoel van autonomie te vergroten: 

 - Voorzie meerdere opties in je aanbod en breng die zo min moge-
lijk zelf aan. Laat mensen zelf een aanpak voorstellen en begeleid 
hen daarin. 

werkwijze Empowerend werken
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 - Kijk naar het gezondheidsprobleem en de bronnen voor verande-
ring vanuit het perspectief van wie je voor je hebt. 

 - Verken de levensdoelen en waarden van de doelgroep en speel 
hierop in wanneer je mensen motiveert. 

 - Gebruik zo veel mogelijk niet-controlerende taal. 

• Om het gevoel van verbondenheid te vergroten: 

 - Vertoon oprechte beschikbaarheid en begeleiding. 

 - Erken en respecteer verschillende perspectieven, veroordeel 
niet. 

 - Erken ervaren drempels en gevoelens. 

 - Toon interesse in de persoon die verder gaat dan zijn/haar ge-
drag en drempels tot het gezondheidsthema. 

 - Krachtgericht of empowerend werken, doe je vanuit een ver-
trouwensrelatie met de persoon of doelgroep naar en met wie 
je werkt. Om in een persoonlijk contact met een persoon of 
groep te werken aan een vertrouwensband, kan je denken aan de 
20% regel. Die zegt dat je in principe ongeveer 1/4de van je tijd 
investeert in het creëren en onderhouden van een goede en op 
vertrouwen gebaseerde relatie.  

• Om het gevoel van competentie te verhogen: 

 - Geef ondersteuning bij het stellen van haalbare doelen. 

 - Geef feedback die constructief, duidelijk en relevant is. 

 - Versterk mogelijke manieren om met iets negatiefs om te gaan. 

Krachtgericht of empowerend werken? Laat je inspireren!  
Krachtgericht werken bij ‘De Aanschuiftafel’: An Vandeputte van Eetexpert aan 
het woord 

‘De Aanschuiftafel’ is een methodiek voor het 
versterken van eetvaardigheden van ouders van 
jonge kinderen en kwam tot stand in samenwerking 
met CM en o.a. Eetexpert. De methodiek wil op 
een krachtgerichte manier opvoedingsondersteu-
ning geven, meer bepaald rond eetgedrag. ‘De 
Aanschuiftafel’ is een adaptie van een bestaande 
methodiek die bestaat uit 5 bijeenkomsten waarbij 
volgens een meer klassiek ‘educatief’ model infor-
matie en tips worden gegeven. Deze bijeenkomsten 
bereikten echter vooral mensen uit de midden-

klasse. Daarom voerden we aanpassingen door om 
gezinnen in een maatschappelijk kwetsbare situatie 
te bereiken. Omdat zij vaak vele negatieve ervarin-
gen hebben met maatschappelijk instellingen en 
structuren en hierdoor een gevoel van ‘falen’ kun-
nen ervaren, vonden we het zeer belangrijk om de 
mensen echt aan te spreken vanuit hun krachten. 
In combinatie met een doe-gerichte aanpak en een 
focus op ontmoeting, zijn we aan de slag gegaan 
met een voor de doelgroep bruikbare én empowe-
rende methodiek.  
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De kracht van groepswerking 
Zo werkt de methodiek: Ouders komen op school 
met hun kleuters naar de ‘aanschuiftafel’. De dag 
wordt geopend met een beweeg- of kookactiviteit. 
In deze ‘activiteit met de kindjes erbij’ worden de 
ouders al meteen positief bekrachtigd voor de 
manier waarop ze bezig zijn met hun kind(eren). Dat 
zorgt direct voor een boost in het zelfvertrouwen 
en draagt ook bij tot een vertrouwensband.  
Daarna volgt een kringgesprek met ouders onder 
elkaar en gaan de kindjes spelen onder begelei-
ding van een monitor. Dit gesprek vertrekt vanuit 
foto’s die concrete ervaringen weerspiegelen die 
aansluiten bij de leefsituatie. Ze vormen de start 
van de tafelgesprekken waarbij ouders met elkaar 
tips uitwisselen. Deze groepsdynamiek, het kun-
nen delen van eigen ervaringen en tips, zet ouders 
echt in hun eigen kracht. De deelnemers delen 
niet alleen succesverhalen, maar ook drempels 
en uitdagingen met elkaar. Hierdoor groeit het 
groepsgevoel, en voelen mensen zich minder alleen 
met hun ‘struggles’. Na het kringgesprek volgt er 
een weet-momentje, waarop een eetcompetentie 
of beweegcompetentie toegelicht wordt. Deze 
worden dan meteen toegepast wanneer de kindjes 
er weer bij zijn.  

Krachtgericht werken vanuit de zelfdetermi-
natietheorie 
Doorheen alle sessies zetten we echt bewust in op 
krachtgericht werken. We volgen hierbij de zelfde-
terminatietheorie van Ryan en Deci, waarop de me-
thodiek geïnspireerd is. De zelfdeterminatietheorie 
stelt dat mensen over 3 psychologische basisbe-
hoeften beschikken: verbondenheid, autonomie, en 
competentie. Wanneer aan deze behoeften wordt 
voldaan, voelen mensen zich beter en zullen zij ook 
meer gemotiveerd zijn om effectief met de tips aan 
de slag te gaan.  
Het groepsgebeuren zorgt voor een gevoel van 
verbondenheid. Ook tussen de begeleider en de 
deelnemers investeren we sterk in een relatie van 
vertrouwen en gelijkwaardigheid, en proberen 
we weg te blijven van een traditionele ‘exper-

tenpositie’. Of we slagen in het creëren van zo’n 
verbondenheid tussen de groep en de begeleider, 
is toch wel cruciaal voor het hele proces. Ik her-
inner me een sessie in stad ‘R’, waar de groep die 
bijeenkwam in eerste instantie erg stil en gesloten 
was. Maar samen pompoensoep maken, bleek een 
ijsbreker. In combinatie met een rondgangetje van 
persoon tot persoon, waarbij ik inzette op een kort 
valoriserend contact, ontstond er een positieve en 
op vertrouwen gebaseerde dynamiek. Tijdens het 
daaropvolgend groepsgesprek was er veel interac-
tie, en liep de uitwisseling van tips vlotjes.  
De doe-gerichte aanpak en het uitwisselen van tips 
en ervaringen zorgt voor een gevoel van compe-
tentie bij de deelnemers. Ook het feit dat aanbeve-
lingen heel concreet en op maat van de leefsituatie 
zijn - bijvoorbeeld rekening houdend met beperkte 
infrastructuur, beperkt budget, tijdstekort, …- zorgt 
bij de deelnemende ouders voor een gevoel van ‘ik 
kan dit’. Grotere aanbevelingen, bijvoorbeeld ‘elke 
dag iets actiefs doen met je kind’ worden boven-
dien geconcretiseerd aan de hand van deelstappen. 
Ook dat verhoogt het gevoel van competentie.  
Het gevoel van autonomie wordt ondersteund door 
de ouders verschillende keuzes te geven over hoe 
ze bepaalde aanbevelingen in de praktijk kunnen 
omzetten en door hun eigen inbreng te verwelko-
men en te valideren. We bekrachtigen de ouders 
ook bewust als de kapitein van hun gezinsboot: zo 
voelen mensen zich gesterkt om thuis op te treden 
als ‘coach’ aan de gezinstafel. 

Enkel voor mensen in maatschappelijk kwets-
bare situaties?  
We gebruiken de Aanschuiftafel bij gezinnen in een 
maatschappelijk kwetsbare situatie, maar we heb-
ben de methodiek ook toegepast bij controlegroe-
pen die aan de schoolpoort gerekruteerd werden. 
Ook bij gezinnen die niet in het maatschappelijk 
kwetsbare profiel passen, werkt de methodiek. Een 
valoriserende doe-activiteit, een groepsgesprek op 
de basis van herkenbare foto’s, uitwisselen van tips 
in groep, … het gaf allemaal aanleiding tot vaardig-
heidsversterking en een positieve zelfbeleving!
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Marleen, professionele voedingscoach, over haar empowerende aanpak 

Als professioneel voedingscoach werk ik steeds 
vanuit een holistische visie. Voor mij zit niet ‘iemand 
die komt om te vermageren’, maar een persoon. En 
in die persoon ben ik zeer geïnteresseerd. Omdat 
ik een ‘mensen-persoon’ ben, maar ook omdat ik op 
die manier de persoon voor mij beter kan onder-
steunen om kleine stapjes richting een gezonde(re) 
leefstijl te zetten. Adviezen die je geeft, werken 
immers pas wanneer ze echt passen binnen de 
leefwereld van de persoon, en aansluiten bij diens 
motivatie en capaciteiten.  

Een krachtgerichte en mensgerichte benade-
ring 
 Inzicht in iemand krijgen: dat pak ik aan vanuit 
een actieve luisterhouding. Ik laat mensen in het 
begin van een kennismaking zeer veel zelf én over 
zichzelf en hun omgeving praten. Ik start zeker niet 
meteen met het opstellen van een voedingsplan of 
iets dergelijks. Het eerste half uur wil ik vooral de 
persoon leren kennen. Soms komt het voedings-
aspect hier al bij kijken: “Waar werk je, kan je daar 
goed eten?”. Maar soms komt daar helemaal nog 
geen voeding aan te pas, en vertellen mensen 
heel uitgebreid over hun gezinssituatie en sociaal 
netwerk. Maar ook dat is relevant, want eten is bij 
uitstek een sociale activiteit waarbij de gezinscon-
text zeer belangrijk is. Ik probeer dan wel brugge-
tjes te maken naar voeding en andere aspecten van 
een gezonde leefstijl (bv. sport en beweging) en te 
peilen naar de motivatie van mensen: wat hebben 
ze al geprobeerd? Wat liep goed en wat niet? Zo 
kan je ook barrières detecteren, waar je later ver-
der kan op ingaan. 

In deze fase kan je mensen al meermaals positief 
bekrachtigen; expliciet positieve eigenschappen of 
gedragingen benoemen. Dat kan over eten gaan, 
maar ook over andere aspecten. Dan probeer ik 
ook te achterhalen wat de persoon waar ik mee 
werk van mij verwacht: “Where do I fit in?”. En 
soms merk je wel dat het startpunt heel moeilijk is: 
mensen die niet geloven dat ze iets kunnen veran-
deren, die heel weinig zelfvertrouwen hebben en 
opzien tegen verandering. Dan moet je vooral niet 
overhaasten en geen te hoge ambities hebben. Eén 
keer in de week samen met de buurvrouw koken, 
kan al een mooi doel zijn, bijvoorbeeld.  

Complexere problemen 
Toch is het zo dat er soms wel andere (bijkomende) 
hulpverlening nodig is. Over eten praten is ‘easy’, 
maar er zitten soms wel complexere problemen 
achter een voedingsproblematiek, zoals emotioneel 
eten. Dat kunnen relatieproblemen zijn, psychologi-
sche problemen, … Het is aan mij om die mogelijke 
moeilijkheden te detecteren. Natuurlijk kan je dan 
niet zomaar zeggen: ‘Jij hebt een groter probleem, 
misschien zit je hier toch niet op je plaats’. Die 
persoon is naar mij gekomen, en ik kan sowieso wel 
een stukje op mij nemen. Vanuit dat holistisch beeld 
iets betekenen in het emotioneel eten, bijvoor-
beeld. Maar als mensen een aantal keer op con-
sultatie zijn gekomen, kan je wel een beetje door-
vragen, en vaak benoemen ze die problemen dan 
wel zelf. Wanneer zoiets vanuit henzelf komt, kan je 
makkelijker het gesprek voeren en mensen door-
verwijzen naar een andere hulpverlening omdat jij 
niet degene bent die ze in de eerste plaats nodig 
hebben. Ik blijf dan graag iets voor hen betekenen 
op vlak van gezondheid. 

Overleven of gezond overleven? 
Mensen in een maatschappelijk kwetsbare situatie 
ervaren zeer veel barrières als het gaat over gezon-
de voeding. Voor hen zijn simpelweg de randvoor-
waarden niet vervuld: ze hebben een zeer beperkt 
budget en ervaren veel stress en zorgen omdat 
niet voorzien is in hun basisnoden. Zij zijn bezig met 
‘overleven’ en niet met ‘gezond overleven’. 

“Het eerste half uur wil ik vooral de persoon 
leren kennen. Soms komt het voedingsaspect 
hier al bij kijken: “Waar werk je, kan je daar 
goed eten?”. Maar soms komt daar helemaal 
nog geen voeding aan te pas, en vertellen 
mensen heel uitgebreid over hun gezinssi-
tuatie en sociaal netwerk. Maar ook dat is 
relevant, want eten is bij uitstek een sociale 
activiteit waarbij de gezinscontext zeer be-
langrijk is” 
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“We moeten er als maatschappij dus voor 
zorgen dat mensen een basisnutsvoorzie-
ning hebben zodat er wél ruimte is voor 
gezondheid en ze open kunnen staan voor 
gezondheidsboodschappen. Wil dat zeggen 
dat we geen leefstijladviezen kunnen geven 
aan mensen in maatschappelijk kwetsbare 
situaties? Zeker niet” 

“Het draaiboek hield onvoldoende rekening 
met de leefwereld van die mensen. “Maar 
ik heb geen oven”, “Ik heb geen grote pot of 
pan” of zelfs “Ik eet een hele week amper en 
dan koop ik mij in de frituur een enorme bak 
frieten en eet ik weer dagen niet”. Als je dat 
merkt, moet je teruggaan zodat je vanuit 
krachten en niet vanuit beperkingen kan 
werken” 

“‘Hoe voorkom je dat je suikerziekte krijgt?’ is 
veel minder toegankelijk dan ‘samen koken’. 
Want dat is wel het voordeel als je met voe-
ding bezig bent: eten is een genot. Eten ver-
bindt, over culturen en sociaaleconomische 
achtergronden heen” 

Als mensen in overlevingsmodus zitten, is er heel 
weinig ruimte voor gedragsverandering omdat hun 
situatie te verstikkend is. Ze moeten eerst perspec-
tief hebben om ruimte te creëren voor een gezon-
de leefstijl. Want die gezonde leefstijl werpt pas 
later zijn vruchten af. En mensen in maatschappelijk 
kwetsbare situaties hebben NU problemen.  
We moeten er als maatschappij dus voor zorgen 
dat zij een basisnutsvoorziening hebben zodat er 
wél ruimte is voor gezondheid en ze open kun-
nen staan voor gezondheidsboodschappen. Wil 
dat zeggen dat we geen leefstijladviezen kunnen 
geven aan personen in maatschappelijk kwetsbare 
situaties? Zeker niet. Het is altijd goed om mensen 
informatie te geven, vroeg of laat kunnen ze die 
toepassen. Je moet als gezondheidswerker niet 
denken: “Goh ja, de gedragsverandering is er toch 
niet, we laten het los.”

Buiten de muren van je praktijk  
Het is wél zo dat voedingsadvies (of ander leef-
stijladvies) geven aan mensen in maatschappelijk 
kwetsbare situaties een specifieke aanpak vereist.  
Ten eerste is het zo dat een zelfstandige praktijk 
vaak onvoldoende toegankelijk is voor iemand in 
een maatschappelijk kwetsbare situatie. Onder 
meer omwille van de prijs, is een diëtist voor deze 
mensen een ver-van-mijn-bed luxeproduct. Net zo-
als een tandarts dat jammer genoeg ook nog altijd 
dikwijls is.  
Als voedingscoach kies ik er daarom voor om echt 
buiten de muren van mijn praktijk te treden. Zo 
geef ik regelmatig vormingen en workshops. Work-
shops ‘Kleurrijk Gezond’ voor mensen met een 
migratieachtergrond, bijvoorbeeld. Of vormingen 
rond gezonde voeding in de gevangenis. Vanuit het 
Sociaal Huis in Malle gaf ik een workshop koken 
voor kansarmen. Voor deze workshop was er een 
volledig draaiboek met heel wat tips en informatie. 
Het hield alleen onvoldoende rekening met de leef-
wereld van die mensen. “Maar ik heb geen oven”, 
“Ik heb geen grote pot of pan” of zelfs “Ik eet een 
hele week amper en dan koop ik mij in de frituur 

een enorme bak frieten en eet ik weer dagen niet”. 
Als je dat merkt, moet je teruggaan zodat je vanuit 
krachten en niet vanuit beperkingen kan werken. 

Ik ben naast de mensen gaan zitten, vanuit vertrou-
wen en gelijkwaardigheid zijn we patatjes beginnen 
schillen. En dan vraag je: “Wie heeft een goed idee 
om iets met de aardappelen te doen?” Dan komen 
de suggesties vanuit hun eigen ervaringen en kun-
nen. Dát is krachtgericht werken. En je kan dan ge-
rust informatie meegeven: “Wat zit daar nu eigenlijk 
in, in een aardappel?” Je doet dit vanuit conversatie 
en niet vanuit een expertenpositie. We hebben 
daar toch best wel wat bereikt, want mensen zijn 
me achteraf komen zeggen dat ze bepaalde zaken 
thuis geprobeerd hebben. Ze hebben ook allemaal 
een wokpan meegekregen. Weten deze mensen nu 
wat een verzadigd zuur is? Neen, niet per se. Maar 
dat is niet belangrijk. Wat wel belangrijk is, is dat ze 
thuis een roerei maken met een extra groente erbij.  
 
Er werden tijdens de workshop soms ook andere 
leefstijlthema’s aangeraakt. Roken bijvoorbeeld, 
want de groep bestond grotendeels uit rokers. Je 
moet mensen niet aanraden om te stoppen met 
roken, dat is onrealistisch en ze hebben op dat 
moment de ruimte niet om die optie nog maar te 
overwegen. Maar met een terloopse opmerking als 
‘Met 2 sigaretten minder, kan je een appel kopen’ 
konden mensen wél iets. 
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Ik zet ook mee m’n schouders onder het Halt2Dia-
betes project, waarbij op Linkeroever extra wordt 
ingezet op het bereiken en begeleiden van mensen 
in maatschappelijk kwetsbare situaties. We hebben 
daar zeker mooie resultaten geboekt, maar tegelijk 
moeten we nog meer inzetten op een outreachen-
de aanpak: ingang proberen vinden bij bestaande 
groepswerkingen onder begeleiding van een 
vertrouwensfiguur. Je kan dan via die vertrouwens-
figuur toenadering zoeken en je sessie laten door-
gaan in een vertrouwde omgeving. Want zelfs nog 
maar een workshop organiseren in een zaaltje waar 

mensen nog niet geweest zijn, kan een drempel 
vormen. Ook de ‘framing’ van je activiteit is belang-
rijk. ‘Hoe voorkom je dat je suikerziekte krijgt?’ is 
veel minder toegankelijk dan ‘samen koken’. Want 
dat is wel het voordeel als je met voeding bezig 
bent: eten is een genot. Eten verbindt, over cultu-
ren en sociaaleconomische achtergronden heen. 
Heel veel mensen hebben wel iets, hoe kleins ook, 
dat ze goed kunnen klaarmaken. Een receptje waar 
ze fier op zijn. Voeding biedt op die manier een 
fijne en verbindende invalshoek om krachtgericht 
te werken rond gezondheid.  

Meer weten over hoe je empowerend te
werk gaat?  

• Een handig boek ‘Aan de slag met het praktijkkader: versterken 
van mensen in maatschappelijk kwetsbare posities’ van Samenle-
vingsopbouw 

• Nuttige informatie over motiverende gespreksvoering op de 
website van Gezond Leven 

• De zelfstudietool motiverende gesprekvoering op de website van 
het Vlaamse expertisecentrum Alcohol en andere Drugs   

• Gezond Leven verzorgt opleidingen rond motiverende gesprekvoe-
ring vanuit de filosofie van empowerend werken. Neem zeker een 
kijkje. Bijvoorbeeld: de webinar ‘motiverend communiceren over 
vaccinatie’
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https://www.saamo.be/wp-content/uploads/2021/12/SAM113_praktijkkader_mensen_editie2021.pdf
https://www.saamo.be/wp-content/uploads/2021/12/SAM113_praktijkkader_mensen_editie2021.pdf
https://www.gezondleven.be/themas/tabak/stoppen-met-roken/motiveer-mensen-om-iets-aan-hun-rookgedrag-te-doen/hoe-motiveer-je-mensen-en-geef-je-hen-meer-zelfvertrouwen-enkele-technieken
https://www.vad.be/assets/vad_zelfstudietool_motiverende_gespreksvoering
https://www.vad.be/assets/vad_zelfstudietool_motiverende_gespreksvoering
https://www.gezondleven.be/academie
https://www.gezondleven.be/academie
https://www.youtube.com/watch?v=Ao5rgctPQbQ
https://www.youtube.com/watch?v=Ao5rgctPQbQ
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“Gezondheidsongelijkheid is als een moeilijk helende wonde ontstaan door 
te vallen over een stoeptegel die al jaren loslight. Waarop een wonde? Omdat 
gezondheidsongelijkheid echt wel pijn doet. Waarom een stoeptegel? Ik wil 
het structurele en de oorzaak van gezondheidsongelijkheid benadrukken”

- Karin Van Zele, VGC/Logo Brussel
 



Wat? 

Via politiserend of maatschappelijk handelen sla je een brug tussen 
de persoon in een maatschappelijk kwetsbare situatie enerzijds en 
de maatschappij en haar instellingen anderzijds. Politiserend werken 
houdt allerlei praktijken in die bijdragen aan het publieke debat over 
hoe we onze samenleving regelen en vormgeven. Het gaat er daarbij 
over dat je een stem opneemt in hoe we dingen doen: hoe de samen-
leving, hoe het beleid eruit ziet. Je doet dat samen met degene die in 
onze samenleving het minste geprivilegieerd zijn, bijvoorbeeld/onder 
andere op vlak van gezondheid.  

Waarom?

Verschillende drempels die mensen in maatschappelijk kwetsbare si-
tuaties ervaren, zijn structureel van aard en hebben te maken met de 
manier waarop maatschappelijke instellingen ongelijkheid creëren en 
versterken. Deze structurele drempels en krachten zijn verweven in 
de sociale/fysieke/economische/politieke context van mensen. Denk 
aan problematische huisvesting, lawaaioverlast, geen vrijetijdsinvul-
ling, problemen in de organisatie van de gezondheidszorg (bv. wacht-
lijsten, exclusiecriteria, …). Als organisatie of hulpverlener kan je deze 
structurele drempels weliswaar niet alleen of letterlijk wegwerken, 
maar door maatschappelijk of politiserend te handelen, kan je wel 
helpen om de stem van mensen in maatschappelijk kwetsbare situa-
ties te doen klinken op de juiste plaatsen, op de juiste tijdstippen en 
bij de juiste personen. Je kan zaken signaleren en aan de kaak stellen. 
Door politiserende taken op te nemen, lever je een bijdrage aan het 
signaleren en mogelijk ook aanpakken van structurele drempels die 
vooral (maar niet enkel) mensen in een maatschappelijk kwetsbare 
situatie treffen.  

Must-do’s?

• Er zijn grosso modo 3 strategieën om politiserend te werken: 
tonen, vragen/eisen en doen. Elke strategie kan verschillende acties 
inhouden. Denk na over welke strategie of combinatie van strate-
gieën het meest geschikt is voor jou.  

 - Je kan ten eerste problematieken signaleren en dus tonen. 
Dit betekent dat je een bepaalde kwestie zichtbaar maakt, en 
beleidsmakers of een bredere doelgroep erover sensibiliseert. 
Je kan bijvoorbeeld een opiniestuk schrijven, een video maken, 
deelnemen aan een debat, een lezing geven, enzoverder. Je 
kan structurele drempels voor een gezond leven (bv. huisves-
tingsproblematieken) signaleren aan beleidsmakers of andere 

werkwijze Politiserend werken 
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organisaties (bv. (andere) gezondheidsorganisaties, stedelijke 
gezondheids- of welzijnsraad, huurdersbond, ...) en via de media. 
Media-advocacy is een bekend voorbeeld: je gebruikt in dit geval 
de media om iets onder de aandacht te brengen bij beleidsma-
kers, het middenveld en het algemene publiek. Media zijn niet 
enkel een geschikt platform om bepaalde thema’s op de agenda 
te zetten, je kan ze ook gebruiken om een bepaald probleem te 
‘herframen’. Zo is media-advocacy een belangrijke tool gebleken 
in het tabaksdebat, en meer specifiek in het verschuiven van de 
focus op de verantwoordelijkheid van ‘de roker’ naar de verant-
woordelijkheid van de tabaksindustrie. Of je nu een éénmalig 
opiniestuk publiceert, een open brief schrijft of mee ondertekent, 
of een meer grootschalige advocacy-campagne plant via sociale 
media, volgende aandachtspunten neem je best mee: 

 0 Snelheid primeert in de media. Gebeurt er iets in de actualiteit 
waar je bijvoorbeeld met een opiniestuk op wil inpikken, dan 
doe je dat best de dag zelf nog.  

 0 Als je een journalist benadert en polst of er interesse is om een 
stuk te publiceren, zorg er dan voor dat je duidelijk kan mee-
geven wat je wil zeggen, tegen wie je dat wil zeggen, en waar-
om je het wil zeggen.  

 0 Werk aan je relatie met media en journalisten en bouw een net-
werk op. Zo krijg je zicht op welke media in welk soort artikels 
geïnteresseerd zijn; ken je de editors en relevante journalisten, 
en weet je welke de beste dagen of perioden zijn om een stuk 
gepubliceerd te krijgen

 - Je kan ten tweede verandering gaan vragen of eisen. Je gaat 
dan concrete voorstellen tot verandering op tafel leggen. Dit kan 
op het niveau van je eigen organisatie. Misschien is het nodig 
om binnen je organisatie te pleiten voor meer aandacht voor ge-
zondheidsongelijkheid of mensen in maatschappelijk kwetsbare 
situaties. Misschien ondervind je dat jullie aanbod onvoldoende 
toegankelijk is voor deze groepen en dat meer investeren in een 
netwerk van welzijnsorganisaties (werkwijze 8), meer tijd om out-
reachend en participatief te werk te gaan (werkwijze 3), of meer 
aandacht besteden aan het écht leren kennen van mensen in 
maatschappelijk kwetsbare situaties (werkwijze 1) wenselijk zijn. 
Maar het kan ook gaan over verandering bepleiten bij andere 
organisaties of instanties, bijvoorbeeld bij de sociale huisvesting 
waarbij je de problematiek van vochtige huurwoningen aanklaagt 
en verandering vraagt. Of bij de ombudsdienst van een zieken-
huis wanneer je bijvoorbeeld aanvoelt dat je patiënt of cliënt on-
terecht ontslagen werd. Je kan ook verandering eisen op een ho-
ger beleidsniveau, bijvoorbeeld bij politieke partijen. Dit houdt 
dan bijvoorbeeld in dat je deelneemt aan een betoging, dat je je 
handtekening zet onder een manifest, dat je spreektijd vraagt in 
de gemeenteraad, gesprekken organiseert met politieke partijen 
en parlementsleden, enzoverder. Vaak zal je op één of andere 
manier aan lobbying doen. Dat betekent dat je communiceert 
en negotieert met politici met het doel om de wetgeving en het 
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beleid te beïnvloeden. Je kan het houden bij ‘low profile’ lob-
byactiviteiten, zoals gesprekken met (lokale) ambtenaren, of het 
voorzien van bewijsvoering en andere informatie omtrent het on-
derwerp waarvoor je lobbyt. Maar lobbyactiviteiten kunnen ook 
meer ‘high profile’ zijn, zoals beleidsbrieven publiceren, meetings 
met verkozen politici, deelname aan commissies, ... Doe je aan 
lobbying? Hou dan zeker rekening met deze aandachtspunten: 

 0 Lobbying is het meest efficiënt wanneer je je, bij voorkeur 
via rechtstreeks contact, richt tot de juiste personen. Dit 
wil zeggen: de personen die de verantwoordelijkheid en het 
mandaat hebben om politieke beslissingen te nemen over het 
onderwerp waarvoor je lobbyt. Stel jezelf dus steeds de vraag 
wie op welk beleidsniveau verantwoordelijk is voor het thema 
waarvoor je lobbyt. Wie houdt de pen vast bij congresteksten 
en het partijprogramma?  

 0 Een bijkomend aandachtspunt is dat lobbyen vaak beter werkt 
bij beleidsmakers die al sympathiseren met jouw standpunt. 
Als dat niet het geval is, denk dan na hoe je jouw standpunt kan 
laten aansluiten bij een standpunt waar deze beleidsmakers wél 
voor staan.  

 0 Korte en krachtige teksten werken het best, bijvoorbeeld in 
het format van een krachtige policybrief van 1 pagina.  

 0 Kennis van het politieke landschap en politieke proces-
sen vergroten de kans dat je op het juiste moment op de juiste 
plaats bent.

 - Het vormen van allianties en coalities of erbij aansluiten, kan 
ook een goed idee zijn als je verandering wil eisen. Via allian-
ties of coalities kan je een verder doorgedreven politieke en 
maatschappelijke aanwezigheid bereiken en een engagement 
opnemen om langdurige politieke druk uit te oefenen via ver-
schillende advocacy-acties. Er zijn vele voordelen verbonden aan 
het vormen van coalities en allianties (of erbij aansluiten). Denk 
daarbij aan:

 0 een grotere draagkracht: samen kan je winnen wat je alleen 
niet kan 

 0 het creëren van een veiligheidsnet en bescherming van leden 
van de groep die alleen geen actie kunnen ondernemen 

 0 bundeling van financiële en logistieke middelen 

 0 het vergroten van geloofwaardigheid en invloed van een advo-
cacy-actie, alsook die van de leden van de coalitie

 - Tot slot kan je verandering doen. Je gaat zelf nieuwe praktijken 
ontwikkelen om te laten zien dat het anders kan. Dit kan in kleine, 
dagelijkse acties zitten, bijvoorbeeld wanneer je er als zorgver-
lener bewust voor kiest om, binnen de krijtlijnen van wat voor jou 
mogelijk is, op te treden als belangenbehartiger van jouw patiënt 
of cliënt. Wanneer je verandering doet, is het een goed idee 
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om, indien mogelijk, deze verandering ook zichtbaar te maken. 
Bijvoorbeeld: wanneer je als zorgpraktijk inspanningen doet om 
jouw aanbod toegankelijker te maken, kan je dit zichtbaar maken 
en hiermee andere praktijken inspireren. Denk na over welke 
platformen je hier het beste voor kan gebruiken: een artikel op 
sociaal.net, een voorstelling bij de partners van een eerstelijns-
zone, … Het kan zijn dat je een nieuwe praktijk tegenover een 
bestaande praktijk stelt in de hoop dat het zo duidelijk wordt 
dat het anders kan, en dat het beleid jouw praktijk overneemt, 
breder uitrolt en verduurzaamt. Bijvoorbeeld: je ontwikkelt een 
pilootproject om met leefstijlprogramma’s toegankelijker te zijn 
voor mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties. Nadien ga 
je deze praktijk zichtbaar maken (verandering tonen) en pleiten 
voor de verduurzaming en uitrol ervan op grotere schaal (veran-
dering eisen). 

• Welke strategie(ën) (verandering tonen, eisen, en/of doen) je ook 
toepast, zorg ervoor dat je niet over de hoofden van mensen heen 
gaat politiseren. Doe het in de mate van het mogelijke samen met 
de doelgroep en/of met organisaties die dicht bij de doelgroep 
staan. Want misschien denk jij wel dat het hele beleid anders moet, 
maar het is belangrijk dat je de doelgroep hoort: wat willen zij dat 
verandert? Hoe willen zij dat het liefste aanpakken? Dit zal je helpen 
om de geschikte strategieën en acties te bepalen. Of het maakt je 
misschien duidelijk dat het nog te vroeg is om te politiseren.  

• Besteed voldoende aandacht aan ‘kleine successen’. Als je iets 
structureels wil veranderen – iets aan de bestaande orde wil wijzi-
gen – dan kan dit heel lang duren. Misschien heb je met je politise-
rende acties samen met de doelgroep wel gewerkt aan het verster-
ken van de capaciteiten van mensen in maatschappelijk kwetsbare 
situaties. Ook dit is een succes. 

Els Bartholomeeusen, huisarts in Wijkgezondheidscentrum De Ridderbuurt, 
over politiserend handelen binnen het wijkgezondheidscentrum 

In ons wijkgezondheidscentrum is politiserend 
werken een streven van alle zorgmedewerkers. Er 
zijn heel wat mensen in maatschappelijk kwetsbare 
situaties onder onze patiënten. In onze dagelijkse 
contacten met hen capteren we dan ook heel wat 
concrete drempels die bij hen in de weg staan van 
een gezond leven. Onze zorgmedewerkers zijn erg 
geëngageerd om ‘iets’ met en aan deze drempels 
te doen.  
Dat begint uiteraard op het niveau van het dage-
lijkse contact tussen zorgverlener en patiënt, met 

Politiserend werken? Laat je inspireren!   

‘kleine acties van politiserend werken’. We probe-
ren de patiënt zo goed mogelijk bewust te maken 
van zijn of haar rechten en die ook mee te behar-
tigen. Dat kan tijdens het samen invullen van een 
aanvraag voor een dienst of uitkering. Maar je kan 
als huisarts ook samen met de patiënt de ombuds-
dienst van het ziekenhuis contacteren wanneer die 
bijvoorbeeld onterecht naar huis werd gestuurd 
omwille van een taalbarrière. Wat ook soms ge-
beurt: een patiënt mee begeleiden die bij een 
verzekeringsarts moet komen.   
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“Politiserend werken begint op het niveau 
van het dagelijkse contact tussen zorgverle-
ner en patiënt, met ‘kleine acties van politise-
rend werken’” 

“Ons multidisciplinair overleg is een be-
langrijke hefboom wanneer het gaat over 
politiserend handelen. Door verschillende 
disciplines samen te brengen, krijgen we nog 
meer een holistisch beeld van er leeft bij een 
patiënt én kunnen we ook patronen zien die 
een individuele patiënt overstijgen” 

Maar politiserend werken kan ook een stuk verder 
gaan, als daar op dat moment de ruimte voor is. Zo 
ging ik eens mee naar een gesprek met de FOD 
Binnenlandse Zaken met een gezin waarvan de 
papa ernstig ziek is en wiens aanvraag tot regu-
larisatie omwille van humanitaire redenen werd 
geweigerd. Als huisarts vond ik het belangrijk om 
zowel de medische, als de humanitaire kant van het 
verhaal mee te belichten.  

Ons multidisciplinair overleg is een belangrijke hef-
boom wanneer het gaat over politiserend handelen. 
Door verschillende disciplines samen te brengen, 

krijgen we nog meer een holistisch beeld van er 
leeft bij een patiënt én kunnen we ook patronen 
zien die een individuele patiënt overstijgen. Hier 
draagt trouwens ook onze wijkwerking toe bij: we 
organiseren, vooral vanuit onze diensten gezond-
heidspromotie, heel wat activiteiten voor en met de 
wijk. Daardoor hebben we een goed zicht op wat 
er leeft. Deze inzichten monden soms uit in politi-
serende acties, zoals het signaleren van de schim-
melproblematiek in sociale huurwoningen aan de 
sociale huisvestingsmaatschappij. Of nog: tijdens 
de coronapandemie schreven maatschappelijk wer-
kers van de wijkgezondheidscentra een opiniestuk 
‘Sociaal werkers in coronatijden: mensen in de ogen 
kijken, is levensbelangrijk’. Hiermee signaleerden ze 
het belang van toegankelijke welzijns- en sociaalad-
ministratieve diensten.  
Soms komt er ook een mooie kans tot politiserend 
werken op je pad, die we dan ook graag ten volle 
benutten. Minister Frank Vandenbroucke kwam ons 
centrum bezoeken op Dag van de Zorg 2022. Onze 
coördinator greep dit moment aan om een speech 
te geven over de speerpunten die volgens ons 
zeker op de politieke agenda moeten komen.  
(Dit artikel is een aanpassing van een opiniestuk uit 
Huisarts Nu. Lees hier het originele artikel van Els 
Bartholomeeusen en Leen Van Brussel in Huisarts 
Nu) 

Politiserend of beleidsmatig werken is een belang-
rijke hoeksteen van onze werking. Waarom? Omdat 
we weten dat je risico op kanker voor een stuk 
bepaald wordt door je leefstijl en leefomgeving. En 
om gezonde keuzes voor iedereen gemakkelijker 
te maken, is het noodzakelijk dat de overheid een 
aantal ‘gezonde’ beslissingen neemt.  

Het dossier tabaksaccijnzen  
Een belangrijk beleidsmatig dossier is dat van de 
tabaksaccijnzen, waar Kom op tegen Kanker binnen 
de Alliantie voor een Rookvrije Samenleving een 
trekkersrol opneemt. Dit is een dossier waar we 
heel hard aan gewerkt hebben, en nog steeds aan 
werken, omdat de verhoging van de accijnzen op 
tabaksproducten de meest efficiënte maatregel is 
om het tabaksgebruik te ontmoedigen en te doen 
afnemen.  Accijnsverhoging is niet alleen de  beste 
manier om het aantal rokers terug te dringen, het 
heeft ook een sterk potentieel om gezondheids-
ongelijkheid te verminderen. Mensen met lagere 

Beleidsbeïnvloeding bij Kom op tegen Kanker: Ann Gils aan het woord 

inkomens zijn namelijk gevoeliger voor de prikkel 
van een accijnsverhoging  en wijzigen hun gedrag 
relatief het meest als de tabaksprijzenstijgen.  
In juli 2022 hadden we een overleg met het kabinet 
Vandenbroucke. Daar gaven we aan de hand van 
een PowerPoint een korte en krachtige presentatie 
van onze argumenten en voorstellen: waarom willen 
we hogere taksen? Welke maatregelen stellen we 
voor? En hoe vertaalt zich dat in concrete be-
leidsvoorstellen? We maakten ook de vergelijking 
met onze buurlanden. Nadien bezorgden we hen 
nog een document met een aantal gestoffeerde 
tegenargumenten die de veelgehoorde bezwaren 
tegen accijnsverhogingen counteren. Korte, dui-
delijke, en concrete (waar mogelijk becijferende) 
beleidseisen werken het best. Het is belangrijk de 
geschatte impact van je voorstellen op gezondheid 
weer te geven, en die te onderbouwen met we-
tenschappelijke evidentie (bv. uit WHO-rapporten, 
advies van de Hoge Gezondheidsraad, ...).  
 

87

https://www.huisartsnu.be/2021/nr6/opinie/beleidsmatig-werken-vanuit-een-wijkgezondheidscentrum


88

In augustus hadden we vervolgens een overleg met 
het kabinet Van Peteghem met een gelijkaardige 
presentatie en een appendix met een rekenvoor-
beeld waarin ook onze berekende meeropbrengst 
werd weergegeven. Ook al is dit economische 
argument voor ons niet het belangrijkste, het is wel 
een belangrijk argument om ook dit kabinet mee 
te krijgen in ons verhaal. In september bezochten 
we ook enkele andere kabinetten. We hebben in de 
daaropvolgende periode nog verschillende keren 
contact gehad met het kabinet Vandenbroucke, in 
de hoop dat die z’n stempel kon drukken met het 
gezondheidsargument. Wanneer de begrotingson-
derhandelingen bijna afgeklopt werden en er een 
laatste duwtje nodig was, hebben we een opinie-
stuk in D$e Standaard gepubliceerd en een pers-
bericht uitgestuurd waarin professor Lardon het 
belang van de accijnsverhoging nog eens onder-
streepte en dat door verschillende nieuwskanalen 
werd opgepikt. 
Dit dossier leert dat politiserend werken, meer be-
paald in de vorm van politiek lobbyen, iets is waar 
je best systematisch mee aan de slag gaat. Een ad 
hoc actie kan zeker, maar de kans op succes is gro-
ter wanneer je een ‘lobbyplan’ hebt. Wanneer moet 
je bij wie zijn? Met welke argumenten en in welke 
vorm? Wanneer is welke vorm van herhaling nodig? 
Op welke manier en wanneer kan je welke media 
inzetten? In dit dossier volgen wij grosso modo 2 
strategische sporen:

1 pro-actief inspelen op politieke opportuniteiten 
(verkiezingen, begrotingsopmaak, ...) en media 
opportuniteiten  

2 reactief via de media druk uitoefenen op beleid-
smakers 

Het dossier fijn stof 
Samenwerken met andere organisaties is een 
grote meerwaarde, zo sta je sterker en heb je 
meer ‘gewicht’ met je beleidseisen. Bovendien is 
het soms van belang dat er tijdens het proces van 
beleidsvoering snel geschakeld kan worden. Een 
taakverdeling tussen partners van bijvoorbeeld een 
alliantie of coalitie kan dus een meerwaarde zijn. 
Voor het dossier fijn stof vormen we een coalitie 
met verschillende organisaties. We werken onder 
andere samen met milieuorganisaties, maar ook 
met andere gezondheidsorganisaties. Vanuit Kom 
op tegen Kanker trekken we vooral de kaart van de 
impact van luchtvervuiling op gezondheid, terwijl 
andere organisaties meer focussen op de impact 
op klimaat en milieu. Op die manier kom je met een 
geïntegreerd verhaal.

In 2021 hebben we met een kleine coalitie van 
organisaties een brief gestuurd naar de verschil-
lende bevoegde ministers en enkele maanden 
later een opiniestuk gepubliceerd in Knack, naar 
aanleiding van de nieuwe WHO-advieswaarden 
voor luchtkwaliteit. In 2022 stuurden we vanuit een 
grotere coalitie (o.a. de verschillende mutualiteiten, 
Bond Beter Leefmilieu, CANOPEA, Greenpeace, 
de Gezinsbond, Belgian Respiratory Society, Les 
Chercheurs d’Air, Recht Op Lucht, Filter Café Filtre, 
La maison médicale l’Herma, ...) een gezamenlijke 
brief met onze beleidseisen naar de verschillende 
milieu- en gezondheidsministers in Vlaanderen, 
Wallonië en federaal. Naar aanleiding van die brief 
werden we uitgenodigd voor een gesprek bij het 
kabinet Demir. 
Wat samengevat voor ons sleutelelementen zijn om 
beleidsinvloed uit te oefenen? Heldere en concrete 
beleidseisen, wetenschappelijke onderbouwing, 
een goede timing en samenwerken met een uitge-
breid netwerk, wat een grote geloofwaardigheid 
creëert: dat is voor ons key.  

Proportioneel universalisme in beleidswerk 
In ons beleidsmatig werk hebben we altijd bijzon-
dere aandacht voor mensen in maatschappelijk 
kwetsbare situaties. Zij lopen een hoger risico op 
kanker, onder meer omdat zij vaker blootgesteld 
worden aan risicofactoren, zoals fijn stof en stress. 
Maar er is meer: het aanbod aan rookstopbege-
leiding en tabakspreventie is vaak minder toegan-
kelijk voor mensen in maatschappelijk kwetsbare 
situaties,  onder andere omwille van financiële en 
mentale drempels (bv. in overlevingsmodus zijn). 
Bovendien is de impact van kanker en van bepaald 
risicogedrag (bv. roken) op de gezondheid en de 
algemene levenskwaliteit (financieel, sociaal, …) 
groter bij mensen in een maatschappelijk kwets-
bare situatie. We vinden het daarom belangrijk dat 
de overheid flankerende maatregelen neemt die 
iederéén beschermen, maar vooral degenen die het 
meeste risico lopen en het meest kwetsbaar zijn. In 
ons politiserend werk is proportioneel universalis-
me dus ook een richtinggevend principe. 

“Wat samengevat voor ons sleutelelementen 
zijn om beleidsinvloed uit te oefenen? Hel-
dere en concrete beleidseisen, wetenschap-
pelijke onderbouwing, een goede timing en 
samenwerken met een uitgebreid netwerk, 
wat een grote geloofwaardigheid creëert: dat 
is voor ons key” 

88 88



89

“We vinden het belangrijk dat de overheid 
flankerende maatregelen neemt die ie-
deréén beschermen, maar vooral degene die 
het meeste risico lopen en het meest kwets-
baar zijn. In ons beleidswerk is proportioneel 
universalisme dus ook een richtinggevend 
principe” 

In het dossier rond tabaksaccijnzen vertaalt die bij-
zondere aandacht voor mensen in een maatschap-
pelijk kwetsbare situatie zich als volgt:  
We weten dat mensen met lagere inkomsten 
gevoelig zijn voor de prikkel van accijnsverhoging. 
Tegelijk bestaat ook het risico dat mensen die niet 
de ruimte hebben om op dat moment te minderen 
of stoppen met roken, nog dieper in de armoede 
terecht komen door deze maatregel. Om dit te 
vermijden, pleiten we er in onze gesprekken met 
beleidsmakers steeds voor dat accijnsverhoging 
gepaard gaat met de garantie dat nicotine substitu-
tietherapie en rookstopbegeleiding op alle niveaus 

zo toegankelijk en betaalbaar mogelijk zijn voor 
iedereen, en in het bijzonder voor mensen uit lage 
inkomensgroepen.  
Ook voor het dossier rond fijn stof hebben we, vol-
gens het principe van proportioneel universalisme, 
bijzondere aandacht voor mensen in maatschappe-
lijk kwetsbare situaties. Zo vragen we bij de finan-
ciële maatregelen (bv. slimme kilometerheffing) die 
we bepleiten socio-economische correcties voor 
mensen met lage inkomens. Bij de maatregelen om-
trent houtkachels, vragen we specifieke aandacht 
voor de toegankelijkheid van betaalbare energie 
voor financieel kwetsbare groepen, in het bijzonder 
voor zij die de houtkachel als hoofdverwarming 
gebruiken. 

Vanuit Kom op Tegen Kanker zullen we blijven 
inzetten op onze beleidsmatige rol om de gezond-
heid van de bevolking te garanderen, zeker zij die 
systematisch meer aan de risicofactoren van kanker 
worden blootgesteld. 

Deze info helpt je om aan de slag te gaan met 
politiserend werken 

• In Gent werken 13 lokale welzijnsorganisaties samen om signalen  
op te vangen, te bundelen en er iets mee te doen op lokaal of  
bovenlokaal niveau. Ze doen dat via deze website.  

• Dit filmpje van Socius legt via een kort stappenplan uit hoe je  
politiserend kan werken. 

• Dossier rond politiserend handelen bij Uit De Marge VZW 

• Dossier rond politiserend handelen op Sociaal.net 

• De interessante publicatie ‘Publiek gaan. Politiserend   
handelen in het sociaal werk’       
  

http://www.beleidssignalen.be/welkom
https://www.youtube.com/watch?v=DYfexAmyTPM
https://www.uitdemarge.be/politiserend-werken/ 
https://socius.be/publiek-gaan-politiserend-handelen-in-het-sociaal-werk/
https://sociaal.net/dossiers/politiserend-werken/
https://sociaal.net/dossiers/politiserend-werken/
https://socius.be/publiek-gaan-politiserend-handelen-in-het-sociaal-werk/
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gezondheidsongelijkheid/materialen 

http://www.gezondleven.be
https://www.gezondleven.be/gezondheidsongelijkheid/materialen
https://www.gezondleven.be/gezondheidsongelijkheid/materialen

