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Voorwoord
‘Doorstroming’ is het nieuwe ordewoord van het Vlaamse
arbeidsmarktbeleid. Doorstroming naar een reguliere job, ook
voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Iedereen
met potentieel heeft immers het recht om met gepaste ondersteuning de stap naar een duurzame job te zetten.
Logisch dus dat werkplekleren de volgende jaren hoog op de
agenda van de Vlaamse ondernemers zal prijken. Zij zullen
leren op de werkvloer praktisch mogelijk moeten maken; er als
het ware hun deuren voor moeten openen.
Dat klinkt vertrouwd in de oren van de Werkplekarchitecten.
Zij bouwden de voorbije vijfentwinig jaar veel ervaring op met
stages, werkinlevings- en werkervaringsformules en begeleiding op de werkvloer.
Zij kennen veel ondernemers die daarmee in stilte bezig zijn.
Die zich engageren om met medewerkers op maat aan de slag
te gaan. Die aanvoelen dat aanwervingen niet meer vanzelfsprekend zijn; niet langer een kwestie van ‘de beste’ maar wel
van de ‘meest geschikte’.
Hun bedrijven noemen we ‘inclusieve ondernemingen’ en hun
aantal moet groeien - sterk groeien - willen mensen in een
kwetsbare positie een kans krijgen op de arbeidsmarkt om zo
die doorstroming te realiseren.

Een inspiratieboekje.
Opdat werkplekleren
niet langer
een toverwoord
hoeft te blijven.

Jan Bal, Levanto - werkplekarchitect
Bert Boone, Compaan - werkplekarchitect
Vicky Coryn, Groep INTRO - werkplekarchitect
Erwin De Bruyn, Stebo - inclusieve onderneming
Yves Desmet, Isoltechnics - inclusieve onderneming
Piet Lareu, Mentor - werkplekarchitect
Guido Macours, WEB - werkplekarchitect
Patrick Manghelinckx, JES - werkplekarchitect

Maar omdat ‘moeten’ altijd als ‘moeten’ klinkt en omdat ‘inclusiviteit’ nog lang geen gangbare term is, dit boekje. Na een
korte beschrijving van de Werkplekarchitecten en hun actiedomeinen, belichten we de ‘inclusieve onderneming’. Daarna
geven we het woord aan stemmen uit de wetenschap, het
middenveld, het beleid en de wereld van kunst en cultuur.

Bart Marichal, Tot uw dienst - werkplekarchitect
Danny Martens, Alternatief - werkplekarchitect
Karolien Servaes, Damhert - inclusieve onderneming
Hilde Vanbeckbergen, Pro Natura - inclusieve onderneming
Pascale Van Hoecke, Havenbedrijf Antwerpen - inclusieve onderneming
Filip Van Lommel, De Winning Werkervaring - werkplekarchitect
Patrick Wauters, Wonen en Werken Opleiding - werkplekarchitect
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De Werkplekarchitecten
De Werkplekarchitecten?
Dat zijn een honderdtal zelfstandige, niet-winstgedreven organisaties die onder hun eigen naam actief zijn op het vlak van
opleiding, coaching en werkplekintensieve begeleiding.

Missie
De Werkplekarchitecten willen als ledengroep van niet-winstgedreven
dienstverleners op de arbeidsmarkt samen met werkgevers op weg
gaan om mensen in een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in hun
ondernemingen een plaats te geven die maximaal bijdraagt tot een inclusieve arbeidsmarkt en tot een duurzaam (sociaal) ondernemerschap.

Vele onder hen doen dat al meer dan vijfentwintig jaar lang.
Sommige hebben meerdere vestigingen, andere werken vanuit één punt. Werkplekarchitecten zijn te vinden op zo’n 230
plekken in Vlaanderen en Brussel. De nieuwe website www.
werkplekarchitecten.be bevat een handige zoekfunctie die u
snel naar een Werkplekarchitect dicht in de buurt leidt.
‘Doorstroming’ en ‘werkplekleren’ zijn voor hen oude gekenden. Maar nu het ook de nieuwe ordewoorden zijn van het
Vlaamse arbeidsmarktbeleid, achten deze organisaties de tijd
rijp om hun ervaring en competentie sterker op de voorgrond
te plaatsen onder de gemeenschappelijke noemer ‘de Werkplekarchitecten’.

Visie
Op weg met werkgevers op de reguliere arbeidsmarkt
Doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt is voor heel wat mensen
geen evidente stap. Het vraagt betrokkenheid van en gedeelde verantwoordelijkheid tussen alle arbeidsmarktactoren om een inclusieve
arbeidsmarkt te realiseren. Daarom slaan de Werkplekarchitecten de
handen in elkaar met werkgevers uit alle sectoren: profit- en socioprofit, lokale besturen en regionale overheden.

Mensen in een kwetsbare arbeidsmarktpositie
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De dienstverlening van de Werkplekarchitecten richt zich in haar kern
op mensen in een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Hun loopbaancompetenties versterken, hun loopbaanwendingen faciliteren en hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten. Dat zijn de doelstellingen.
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De lerende loopbaan
De geleidelijke verlenging van een loopbaan roept (ver)nieuwe(nde)
verwachtingen op als het gaat om leervermogen en leerkansen. Die
kansen dienen zich gespreid over de hele loopbaan aan. Ze grijpen,
betekent de goesting om te werken prikkelen. Werken wordt één
ontwikkelingsverhaal dat doorheen de diverse levensfasen een invulling op maat krijgt.

Doorstroom naar duurzame tewerkstelling
Duurzame tewerkstelling is enkel mogelijk als er een goed
evenwicht bestaat tussen het jobdoelwit en het potentieel
van de werknemer/werkzoekende enerzijds en de belangen en
verwachtingen van de werkgever anderzijds. Daarom kiezen
de Werkplekarchitecten voor een tweeklantenbenadering.

Partnerschappen
Dagelijks samenwerken met verschillende partners zoals VDAB,
private werkgevers, sectoren, lokale overheden, onderwijs en
welzijn typeert de werking van de Werkplekarchitecten.

Niet-winstgedreven dienstverleners
Sterpunt Inclusief Ondernemen, de koepelorganisatie van de
Werkplekarchitecten, kiest voor deze groep van leden, omdat
wij geen meerwaarde zien in een commerciële dienstverlening voor mensen in een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, waarbij financieringsmiddelen voor deze dienstverlening moeten worden gereserveerd voor de winsten van
de initiatiefnemers.

Blijvende deskundigheidsontwikkeling van
de ingezette medewerkers
De dynamiek van de arbeidsmarktwerking vraagt om permanente ondersteuning van de werkzoekenden en werkenden
en hun werkomgeving. De steeds veranderende noden vereisen hierbij professionele dienstverleners die de belangen van
ondernemingen en (toekomstige) medewerkers samen laten
komen in een gemeenschappelijk traject.

Het aanbod van de Werkplekarchitecten in zes actiedomeinen
Het aanbod van de Werkplekarchitecten richt zich tot drie doelgroepen: werkgevers, werkenden en werkzoekenden. We spreken over
verschillende doelgroepen omdat we ze vaak ‘bereiken’ via verschillende kanalen.
Het moge duidelijk zijn dat deze drie dolegroepen evenwaardig zijn.
We kunnen immers geen ondersteuning bieden, in welke vorm dan
ook, aan werkenden en werkzoekenden zonder hun (potentiële)
werkgever in het achterhoofd. Een gepaste dienstverlening aan werkgevers is dan weer onmogelijk zonder een goed beeld te hebben van
de (potentiële) medewerker. Werkgevers enerzijds en werkenden/
werkzoeken anderzijds zijn elk een kant van de medaille die ondersteuning heet.
Dat we ons met dit inspiratieboek dan toch vooral tot werkgevers
richten, heeft een aantal redenen:
• De Werkplekarchitecten werken al vijfentwintig jaar lang met
en voor werkenden en werkzoekenden. Doorstroming naar een
reguliere, duurzame job blijft immers het hoofddoel. Dat lukt
echter niet zonder betrokken werkgevers. En die kennen ons
aanbod nog té weinig.
• Nu de gevolgen van de financiële crisis wegebben, komt de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt weer sterker
aan de oppervlakte. Arbeidsplaatsen raken niet ingevuld terwijl
duizenden een baan zoeken. De competentieversterkende acties van de Werkplekarchitecten zijn een deel van het antwoord
dat nog niet genoeg weerklinkt.
• Het Vlaamse arbeidsmarktbeleid zet krachtig in op werkplekleren.
Veel ondernemingen moeten op dat terrein nog (eerste) stappen zetten. De Werkplekarchitecten willen en kunnen die weg
samen met hen afleggen.

Werkplekarchitecten maken het verschil
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Werkgevers die met een Werkplekarchitect in zee gaan, kunnen
rekenen op enkele extra’s.
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De overzichtskaart op de Werkplekarchitectenwebsite geeft aan dat
de Werkplekarchitecten in 230 plaatsen doorheen Vlaanderen en Brussel actief zijn. Zij werken dus lokaal en op maat. Elke werkgever vindt
altijd een Werkplekarchitect kortbij, met de gewenste ondersteuning
en met kennis van de lokale (arbeidsmarkt)omstandigheden.
Werkgevers mogen financieel interessante oplossingen verwachten
gekoppeld aan een sterk engagement. De Werkplekarchitecten kennen de diverse steunmaatregelen van de overheid als geen ander. Die
knowhow zorgt voor de beste combinatie resultaat/kost. Uit een enquête in 2012 bleek bovendien dat werkgevers het engagement van

de Werkplekarchitecten bijzonder apprecieerden.
Een tandje bijsteken als de begeleiding daarom vraagt, zit er diep ingebakken, ook al zijn ‘de uren al op’.
Tot slot zorgen de Werkplekarchitecten voor een vlotte en snelle integratie op de werkvloer en een duurzame tewerkstelling. De Werkplekarchitecten ondersteunen de werkgever gedurende het volledige
tewerkstellingsproces, van werving en selectie, over onthaal en retentie tot de uitstroom naar een volgende job, binnen of buiten de
organisatie.

1
2

Zes actiedomeinen
Verloren in de jungle van de tewerkstellingsmaatregelen?
Human Resources Ondersteuning
De Werkplekarchitecten ondersteunen werkgevers bij het vinden
van realistische en financieel interessante HR-oplossingen op maat.
De dienstverlening kan onder meer bestaan uit werving en selectie,
onthaal- en retentiebeleid of competentie- en talentontwikkeling.

Geen knelpuntvacatures dankzij opgeleide werkzoekenden.
Competentieversterkende acties en trajectbegeleiding
Dit aanbod kent twee deelgebieden.
Trajectbegeleiding helpt werkzoekenden om aansluiting te
vinden bij de arbeidsmarkt om zo hun kansen op duurzame
tewerkstelling te verhogen.
Door individuele begeleiding op maat volgt de werkzoekende
een persoonlijk stappenplan op weg naar een geschikte job.
De trajectbegeleider ondersteunt dit proces.
De beroepsopleidingen en competentieversterkende acties
(CVA) ondersteunen werkzoekenden en werknemers bij het
versterken van vaktechnische én generieke competenties.
De deelnemers verwerven niet alleen nieuwe kennis en vaardigheden om efficiënt te functioneren in een specifiek beroep; ze
versterken ook hun algemene competenties, (arbeids)attitudes
en sociale vaardigheden.
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Maak kennis met uw toekomstige werknemer op uw
eigen werkvloer.
Werkervaring en werkplekleren
Door opleiding en begeleiding te bieden in een concrete en realistische
werksituatie, vormt werkervaring een brug tussen werkloosheid en
reguliere tewerkstelling. Een werkervaringstraject omvat een werkervaringsmodule en een inschakelingsmodule. Deze lopen gelijktijdig
en duren twaalf maanden, maar kunnen ook beperkt worden tot zes
maanden of verlengd tot achttien maanden.
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Jongeren worden ‘on the job’ enthousiaste werknemers.
In het secundair onderwijs kunnen jongeren via het stelsel
‘Leren en Werken’ een algemene en beroepsgerichte vorming
combineren met een vorm van werkplekleren.
Doel is om de kansen op een kwalificatie te verhogen en de
jongeren voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Voor jongeren
die niet arbeidsrijp zijn, biedt het stelsel aangepaste trajecten
onder de vorm van brugprojecten, voortrajecten en persoonlijke ontwikkelingstrajecten. Tal van Werkplekarchitecten organiseren dergelijke alternatieve trajecten.
Brugprojecten zijn bedoeld voor jongeren die wel arbeidsbereid zijn, maar hun arbeidsgerichte attitudes en vaardigheden
nog verder moeten ontwikkelen. De jongere volgt twee dagen
per week les in het Deeltijds Onderwijs en wisselt dit af met een
sterk begeleide werkervaring in een ondersteunende werkomgeving, vooraleer de stap te zetten naar reguliere tewerkstelling.
Voortrajecten richten zich op jongeren die onvoldoende gemotiveerd en keuzebekwaam zijn en een tekort hebben aan
basisattitudes en vaardigheden. Voortrajecten bereiden de
jongeren voor op arbeidsdeelname via vorming en begeleiding die hun mogelijkheden versterken. Op die manier stijgen
hun kansen op een kwalificatie en zijn ze beter voorbereid op
de arbeidsmarkt.
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Persoonlijke Ontwikkelingstrajecten (POT) richten zich op
maatschappelijk kwetsbare jongeren die kampen met complexe problemen. Een POT is een voorbereidend traject in de
richting van een voortraject, brugproject of arbeidsdeelname.
Intensieve individuele begeleiding en aangepaste activiteiten
verhogen de zelfredzaamheid en het maatschappelijk functioneren van de jongere.

Extra (taal)ondersteuning in hun werkomgeving.
Job- en taalcoaching op de werkvloer
Bij jobcoaching begeleidt een bedrijfsexterne coach een
nieuwe werknemer én zijn werkgever op de werkvloer. De
coach streeft daarbij naar een duurzame tewerkstelling en een
hogere kwaliteit van het geleverde werk.
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Ieder coachingstraject is maatwerk. De jobcoach houdt rekening met de specifieke situatie van zowel de werknemer als
van het bedrijf waar de coaching plaatsvindt.
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arbeidsattitudes en randvoorwaarden.

Werkinleving voor jongeren

Jobcoaching kan aangevuld worden met taalcoaching op de
werkvloer voor werknemers die het Nederlands niet voldoende beheersen. Het volledige traject kan maximaal één jaar duren.
De coaching van de werknemer omvat onder andere de
ontwikkeling van communicatievaardigheden, werken aan

Aan werkgeverszijde werkt de coach mee aan het onthaalbeleid en
aan een betere communicatie en samenwerking. De extra steun bij de
inwerking van nieuw personeel maakt tijd vrij voor de leidinggevende.
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Tevreden werknemers dankzij loopbaanbegeleiding!
Loopbaanbegeleiding en outplacement
Loopbaanbegeleiding
Werkenden staan soms voor keuzes of hebben vragen over de richting die ze uit willen met hun loopbaan. Bij loopbaanbegeleiding neemt
de werkende - samen met een vaste coach - zijn loopbaan onder de
loep. Daarna is hij of zij in staat die loopbaan meer aan te sturen.
Loopbaanbegeleiding is voor iedereen anders. Het is een traject op
maat. Via individuele gesprekken en oefeningen gaat de coach dieper in op de huidige job, kennis, vaardigheden en ambities van de
werkende. De werkende krijgt inzicht in wat hij of zij belangrijk vindt,
wat hem of haar motiveert,...
Dat resulteert uiteindelijk in een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP),
dat aangeeft welke stappen nodig zijn om de geformuleerde loopbaandoelen te bereiken.
Outplacement
Outplacement is het geheel van begeleidende diensten en adviezen
die in opdracht van een werkgever aan een werknemer worden verleend om hem in staat te stellen binnen een zo kort mogelijke termijn
een nieuwe tewerkstelling te vinden of een beroepsbezigheid als zelfstandige te starten. Dit kan zowel op initiatief van de werkgever gebeuren als in situaties die wettelijk zijn vastgelegd.

De inclusieve onderneming

De Werkplekarchitecten, samen met hun koepelorganisatie
Sterpunt Inclusief Ondernemen vzw, geloven in een inclusieve
arbeidsmarkt waarin elke burger op beroepsactieve leeftijd
een arbeidsplaats vindt die overeenkomt met zijn talenten
en waarin elke werkgever de werknemers vindt die hij nodig
heeft.
Ambitieus? Ja. Onrealistisch? Neen… als we evolueren naar
een inclusieve maatschappij. En die vraagt inclusieve ondernemingen.

Dat noemen we inclusie:
iedereen telt en draagt op
een eigen manier bij aan de
kernopdracht van het bedrijf.
Diversiteit is daarbij een vrijwel onuitputtelijke krachtbron. Wie diversiteit zegt, zegt nu net verschillen: de zichtbare en de onzichtbare.
Een ijsberg van verschillen dus.

zichtbaar

Vlaanderen streeft naar een werkzaamheidsgraad van 76%
in 2020. Om die doelstelling te realiseren, wil de Vlaamse regering onder andere onbenutte talenten activeren. Mensen
met onbenutte talenten bevinden zich vaak in een kwetsbare
positie en hebben nood aan een intensieve en specifieke begeleiding richting duurzame tewerkstelling.

leeftijd
afkomst

Om toe te lichten wat (het traject naar) een ‘inclusieve onderneming’ inhoudt, grijpen we terug naar een reeks ronde tafels
met bedrijfsverantwoordelijken die inclusie in hun bedrijfsfilosofie hebben ingeschreven en de beleidsnota nr. 60 van
november 2012 die VKW (nu Etion) hierover publiceerde.

fysiek
stijl

nationaliteit
emoties

religie

traditie

onzichtbaar

Inspiratieboek
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Succesvolle ondernemingen huldigen verscheidenheid. Zij maken doelbewust gebruik van de unieke mengeling aan visies,
stijlen en vaardigheden van hun medewerkers.

opvoeding

ervaring

interesses

De ijsberg van verschillen

geslacht

taal

stijl
familie

seksualiteit
waarden
missie

identiteit

Wat voegt inclusie toe aan diversiteit?
Daar waar diversiteit hoofdzakelijk gaat over het ‘toelaten’
van verschillen en focust op de samenstelling van het team,
gaat inclusie verder. Verschillen gewoon toelaten is niet voldoende. Wat er met die verschillen gebeurt, daar gaat het om.
Hoe schakel je mensen in?

Een inclusieve werkomgeving
let niet enkel op de samenstelling
van de ploeg maar ook op de
relaties die de ‘ploegleden’
met elkaar aangaan.

• Onderzoek wijst uit dat bijna 50% van de werknemers meent dat
ze meer in hun mars hebben. Zoeken naar talent is dus zoeken
naar goud.
• ‘Monoculturen’ lijden vaak onder ‘tunnelvisie’. Diversiteit en
inclusie brengen nieuwe manieren om een probleem of een
kans te benaderen.
• Wie als medewerker trouw kan blijven aan zichzelf, geeft meer
dan gevraagd wordt. En inclusie draait nu éénmaal om authenticiteit als voorwaarde voor verbinding en engagement.
• Inclusie speelt in op wat (diverse) klanten steeds meer
verwachten.
Conclusie? Investeren in ‘sociaal kapitaal’ resulteert in de creatie van
‘economisch kapitaal’.

Inclusie gaat om maatschappelijke inzet én om kansen voor
àlle medewerkers. Inclusie draait om:

Hoe inclusief is mijn organisatie?

• Voor medewerkers kansen creëren om vaardigheden
en talenten te ontwikkelen in lijn met de waarden en
de doelstellingen van de organisatie.
• Het potentieel van medewerkers ten volle benutten.
• Barrières die een inclusief beleid in de weg staan
identificeren en wegwerken.
• Creativiteit genereren door ideeën en inzichten samen
te brengen.
• Relaties die gebaseerd zijn op respect, eerlijkheid,
verantwoordelijkheid en integriteit tegenover alle
medewerkers en externe stakeholders.
• Diversiteit binnen teams benutten om in te spelen op
de diversiteit in klantenverwachtingen.
• Een team samenstellen die de gemeenschap weerspiegelt en het vertrouwen van die gemeenschap wint.
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• De trend naar diversiteit (leeftijd, intrede van vrouwen op
de arbeidsmarkt, nationaliteiten,…) zit mee en biedt nieuwe
kansen aan bedrijven die daar op weten in te spelen.

Kenmerken van inclusief

• Een diversiteit aan talenten aantrekken, motiveren
en behouden.
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Enkele voorzetten.

De overgang van een gesloten naar een inclusieve werkomgeving is
een ingrijpend proces. Hoewel instroom een belangrijke rol speelt, is
de klus niet geklaard door een diversiteit aan mensen in huis te halen
of door zich plots tolerant op te stellen.
Kiezen voor diversiteit en inclusie kan inhouden dat andere waarden
‘leidend’ worden, wat neerkomt op een voelbare cultuurverandering.
De weg ernaartoe is slechts op één manier te gaan: stap voor stap.
De opeenvolgende stadia kennen een min of meer vaste volgorde in
een progressief verloop. Dit ontwikkelingspad kunnen we zien als een
‘road map’ naar een inclusieve organisatie.

Stadium 1
Exclusie

Deuren
gesloten

Stadium 2
Compliance

Deuren
op een kier

Stadium 3
Kanteling

Draaideur

Stadium 4
Hertekening

Deur open

Stadium 5
Inclusie

Geen deuren

Hoe worden wij hier beter van?

De organisatie situeren in een bepaald stadium van de hierboven afgebeelde road map, kan helpen om de juiste ingrepen te kiezen. Wat
werkt in één stadium, kan immers tegenwerken in een ander stadium.

Om mensen vanaf het bestuurs- en directieniveau helemaal
tot op de werkvloer te winnen voor inclusie, zal onvermijdelijk moeten beargumenteerd worden hoe de organisatie daar
beter van wordt.

De ‘deur’ als metafoor geeft dan beeldend weer wat de stadia onderscheidt. In een exclusieve ‘club’ blijven de deuren gesloten. Een inclusieve organisatie kent geen deuren meer.

1
Exclusie

2

3

4

Deur op kier

Deuren gesloten

We doorlopen hieronder de road map met bij elk stadium de
kenmerken en de bijhorende stappen naar inclusie.
Compliance

3

4

5

5

• Club : ‘mainstream’ dominant
• Druk om zich in te voegen
• Rem op tegenspraak
• Relatiegedreven: ‘wie je kent’ belangrijker dan ‘wat je kent’
• Subgroepen: vertrouw wie je kent
• Vermijden van afwijkingen (‘we zien geen verschillen hier’)
• ‘Outsiders’ : regels overnemen of verdwijnen
• Organisatie verandert mensen

• Monocultuur
• Deur open voor ‘anderen’
• Beeld van de ‘andere’ sterk gekoppeld aan sociale groep
(‘de’ vrouw, ‘de’ gehandicapte, ‘de’ allochtoon, ‘de’ vluchteling,...)
• Aanleiding: opportuniteit (bijzondere competentie) of
wettelijke druk
• Naleving
• Hoe groter de aanpassing, hoe groter de acceptatie
• Verschillen toegedekt > heeft zijn prijs!
• Geen hefboomeffect
• Zelfbeeld : plicht vervuld, we zijn oké
• Pioniers : roependen in woestijn?

Grote organisaties begonnen ooit als kleine, monoculturele
groepen. Die monocultuur ontstond omdat de oprichters op
zoek gingen naar medewerkers die bij hen pasten. Ze wierven
als het ware steeds zichzelf aan. Monoculturele organisaties
functioneren alsof iedereen gelijk is.
Stappen:
• Creëer een werkomgeving waarin iedereen zich aanvaard voelt, waarin medewerkers kunnen functioneren
en succesvol zijn. De soepele houding die deze stap
vraagt, vertaalt zich in een grotere erkenning en waardering van al wie nu al deel uitmaakt van de organisatie.
• De organisatie zou een intentieverklaring kunnen opstellen waarin ze meegeeft te willen evolueren naar
een meer diverse organisatie.

Op een dag vervoegt een buitenstaander de bestaande ploeg. Hij/zij is
anders. Misschien was hij/zij de beste of dwingen marktonwikkelingen
tot meer diversiteit. Hoe dan ook: de deur staat op een kier en de aanleiding komt meestal van buiten.
Stappen:
• Wijs die ‘nieuwe anderen’ toe aan leidinggevenden die openstaan voor verandering en die een tolerante werkomgeving
weten te creëren.
• Bestendig de ‘verandering’ door nog meer outsiders binnen
te brengen.
• Definieer welk deel van de ‘oude’ organisatie best behouden
blijft (omdat ze cruciaal zijn voor de continuïteit bijvoorbeeld)
en welk deel om verandering vraagt.
• Benoem de barrières op een eerlijke en open manier.
Onderzoek ze.

Inspiratieboek

• Formulier een stevige ‘business case’ rond die verandering
zodat de intentieverklaring van stadium 1 concreet en minder
vrijblijvend wordt.
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Kanteling

4

5

1

2

3

Deuren open

2

Draaideur

1

Hertekening

5

• Verscheidenheid meer zichtbaar (nieuwe leden
of intrinsieke verschillen)

• Actief verwelkomen en inschakelen van eigenheid

• Pioniers worden groepen > kracht (kritische massa)

• Mindset : verschillen zijn normaal, positief en nodig

• Keuze voor diversiteit, zonder fundamentele
cultuurverandering

• Herdefinitie van waarden, normen, structuren, procedures,
beloningssystemen

• Verwarring : regels voor succes niet meer éénduidig

• Herkennen en wegnemen van barrières

• Risico op terugval (‘the good old days’)

• Elimineren van elke vorm van onderdrukking

• Oorspronkelijke groep :
		
· onrust - onlust (‘times are changing’)

• Teams en partnerships die nieuwe gedragswijzen integreren
en voorleven

		
		

• Geleidelijke verbreding; ook naar klantengroepen, leveranciers,
staf, leiderschap, allianties, sociale omgeving

· ook kans om eigen verscheidenheid meer
in te zetten

• Van tolerantie en verdraagzaamheid naar effectiviteit en groei

• Groeiend besef van winst van verscheidenheid
• Organisatie verandert steeds minder de mensen;

mensen veranderen de organisatie
• Van transactie (wie? = diversiteit) naar transitie
(wat/hoe? = inclusie)
• Omslag vraagt geen meerderheid,
maar de juiste 10-15 % ‘voortrekkers’
• KSF: rolmodel, ‘change agents’, leiderschapscompetenties,
communicatie, ‘mindset’

De organisatie komt op een kantelpunt wanneer de verscheidenheid toeneemt. Men ziet in dat enkel tolerantie niet volstaat om alle kwaliteiten van de nieuwelingen te benutten. En
men ziet ook het belang in van openstaan voor onzekerheid,
risico, nieuw gedrag, fouten en conflicten.
Stappen:

Inspiratieboek

• Deze fase is misschien wel de moeilijkste. Leidinggevenden moeten dan ook de focus gericht houden op een
toekomst met meer diversiteit en inclusie. Dat gevoel
van richting – van ‘ist’ naar ‘soll’ – is erg belangrijk. Wil
de boodschap geloofwaardig zijn, dan horen de leidinggevenden ze zelf te belichamen en ‘voor te leven’.
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• Vorm een groep van ‘change agents’: sleutelfiguren
die de stappen plannen, opvolgen, steunen en verantwoorden. Want het zijn altijd mensen die een organisatie veranderen. Niet omgekeerd. Een groep van 10 tot
15% ‘believers’ – getraind en gevormd – volstaat doorgaans voor de omslag.
• Werk aan de communicatievaardigheden en aan het
hanteren van conflicten.

In de plaats van tolerantie, het goedmoedig accepteren van diversiteit, komt actieve acceptatie; het besef dat verschillen niet langer een
probleem zijn maar een kans om te benutten.
Stappen:
• Co-creatie is nu een gangbare praktijk.
• Zeker in grote organisaties ontwikkelt inclusie zich sneller in
de ene afdeling dan in de andere. Het is dan belangrijk om
de successen zichtbaar te waarderen en kenbaar te maken.
• Het is ook zaak te blijven investeren in opleiding.
• Dit stadium kenmerkt zich door de integratie van inclusie in
domeinen als marktanalyse, toelevering, rekrutering en
selectie, opleiding en relaties met stakeholders.

2

3

4

Geen deuren

1

Inclusie

• Verschil als ‘asset’ om te ontwikkelen, niet als
probleem om te managen
• Elke medewerker gestimuleerd en gesteund om zichzelf
te zijn en beste uit zichzelf te halen
• Uiteenlopende opinies aangemoedigd
• ‘Performance’-gedreven cultuur:

competentie primeert op positie
• Mensen vormen dynamische en diverse teams;
vertrouwen is een gegeven
• Verscheidenheid gereflecteerd in alle organisatiecomponenten (missie, waarden, strategieën, structuren,
systemen, divisies, niveaus,…)
• Gevoel van waardering, erbij horen en verschil kunnen
maken bij medewerkers uit àlle sociale groepen

Voor inclusieve organisaties zijn verschillen geen obstakels
meer die je moet overwinnen, maar een noodzaak. In een
‘geen deuren’-omgeving voelen alle medewerkers uit alle sociale groepen zich gestimuleerd om met al hun talenten, competenties en energie bij te dragen.
Stappen:
• Inclusie is een proces; geen eindpunt.
• Overgaan naar een cultuur die eerder teamresultaten
waardeert dan individuele.
• ‘Walk your talk’ zal de basis vormen voor geloofwaardigheid. Een organisatie zal er voortdurend naar moeten
blijven streven om haar (inclusieve) waarden zichtbaar
te maken in gedrag.

Inspiratieboek

• Wanneer zich nieuwe uitdagingen of kansen aandienen,
zal men de moed moeten hebben om waarden en doelen te herbenoemen.
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Inclusie: (g)een illusie.

Caroline Ven, gedelegeerd bestuurder, ETION
Rik De Wulf, business ethics manager, ETION

1. Waardengedreven ondernemen in de lift

2. Welke waarden kiezen bedrijven?

Wat is een onderneming?

Hier past evenwel enige relativering. Het is zonneklaar dat een ingekaderd lijstje van enkele ‘-heid’-woorden (eerlijkheid, openheid, verantwoordelijkheid…) aan de muur niet volstaan om waardengedreven te
zijn.

Een onderneming is geen structuur waar je geld instopt en
daar allerlei handelingen mee verricht om er vervolgens méér
geld uit te halen. Veel ondernemers hebben integendeel een
integrale kijk op ondernemen. Bedrijven als gemeenschappen
van mensen, die een drievoudige vorm van kapitaal genereren:
economisch, sociaal en spiritueel.
Vlaanderen is rijk aan prachtige voorbeelden van bedrijven
die hiermee bezig zijn. Zij vormen een kritische massa van
waardengedreven ondernemingen. Dat is hoopgevend. Allicht
nog niet alle ondernemingen. Maar een wetmatigheid uit de
innovatieleer leert ons dat een tegendraadse minderheid van
15% voldoende kan zijn om een heersende manier van denken
om te keren.

Dit doet ons de vraag stellen voor welke waarden ondernemingen uit
profit, overheid en social profit kiezen.
ETION, het forum voor geëngageerd ondernemen, deed hiernaar
onderzoek in een waardenenquète (2015) bij 2.500 organisaties. Wat
blijkt? Hoog boven op de waardenladder prijkt respect. Zowat 40%
kiest voor dit leidend beginsel in hun bedrijfspraktijk. Eerlijkheid zit
in de achtervolging. Op enige afstand volgt een kopgroep met meer
instrumentele waarden waaronder klantgerichtheid, kwaliteit en
innovatie.

Inspiratieboek

Zo’n transformatieperiode is meestal ook een periode van
grote verwarring. Zitten we daar niet volop in? Historici zullen
het weten, wanneer ze over honderd jaar terugkijken naar
onze tijd. Mocht het zijn dat we in die verandering zitten, laat
ons dan blij zijn met die verwarring…

In waardengedreven ondernemen kiezen de mensen samen welke
kernwaarden ze als kritisch beschouwen om op een succesvolle manier
hun missie te realiseren. Ze gebruiken die als innerlijk kompas bij al
hun keuzes en handelingen. Waarden moet je niet lezen, je moet ze
voelen. Je voelt ze als ze leven. En dat doen ze het sterkst in de dagelijkse praktijk.

Ook andere onderzoeken met een internationaal karakter zoals het
‘World Survey of Values’, het wereldwijde online-onderzoek van Regus
en zelfs de ‘Fortune Global 200’ (de club van tweehonderd grootste
Amerikaanse bedrijven), noemen respect dé voorwaarde bij uitstek
om zich met een bedrijf verbonden te voelen. Als medewerker maar
ook als klant of partner.
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Niet min. Een topper, mogen we zeggen, maar ook een zorg. De roep
om respect roept een bekommernis uit.

3. Inclusie draait om respect
Maar wat is respect eigenlijk?
Vanouds was respect verbonden met status: achting voor degene die hoger stond. Als we vandaag de roep om respect horen,
dan klinkt die veeleer als: ‘ik wil gezien en gewaardeerd worden’.
We zien, vooral sinds de tweede helft van vorige eeuw, een
tweeledige betekenis van respect opduiken: enerzijds het respect voor de onvervreemdbare waardigheid van ieder mens
- voor het simpele feit dat je mens bent - en anderzijds de
waardering voor het bijzondere dat ieder van ons bezit.
De eerste betekenis beklemtoont de gelijkwaardigheid. De
tweede legt nadruk op de ongelijkheid, omdat we allemaal individu zijn en dus ongelijk, en ook als zodanig willen benaderd
worden. Gelijkwaardigheid ja, gelijkheid neen.
In woorden kunnen we beide vlot uit elkaar houden, maar in
de werkelijkheid van alledag geraken ze verstrengeld. Want
we willen bij de club horen. Maar tegelijk willen we eruit springen, eer halen uit wat we doen, niet zomaar iemand zijn, vanwege onze drang om uniek te zijn.
Twee behoeften van de ziel, die vanuit hun tegenpolen elkaar
hopen te vinden in het heilzame midden. Niet altijd met succes.
Hierover gaat inclusie. Over respect voor de onvervreemdbare
waardigheid van iedere mens, ongeacht de functie, rang of
taak, en over de ontdekkingsreis naar het vermogen van elke
medewerker om op een unieke, eigen wijze, een verschil te
maken.
Dit vinden we terug bij waardengedreven ondernemingen. Ze
huldigen verscheidenheid. Ze erkennen de unieke talenten van
hun mensen. Dat levert hen een kritisch succesvoordeel op.
Want om passende oplossingen aan te reiken voor klanten is
creativiteit en inleving nodig.
Dit vermogen neemt zichtbaar toe wanneer organisaties doelbewust gebruik maken van de unieke mix aan zienswijzen,
stijlen en vaardigheden van medewerkers. Iedereen telt en
draagt op een eigen manier bij aan de kernopdracht van het
bedrijf. Dit heet inclusie.

Inspiratieboek

4. Waar draait het om bij diversiteit?
En wat voegt inclusie daaraan toe?
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Verscheidenheid als krachtbron is nagenoeg onuitputtelijk.
Want we verschillen op talloze manieren van elkaar.
De zichtbare verschillen springen het snelst in het oog: iemands
leeftijd, geslacht, ras, fysieke verschijningsvorm, taal, kleding,
gedragsstijl, uiterlijke tekens van persoonlijke voorkeuren of
overtuigingen,…

Naderhand komen dieper liggende eigenaardigheden aan de oppervlakte: interesses, talenten, tradities, aspiraties, opvattingen, waarden, levensdoelen,… In de bekende metafoor van de ijsberg vinden
we ze onder de waterlijn. Het is een unieke mix die ons allemaal anders maakt.
Bij diversiteit draait het hoofdzakelijk om het ‘toelaten’ van deze verschillen. Diversiteit focust op de samenstelling van de ploeg. Hoe divers
is die? De inspanningen richten zich op ‘toegang krijgen tot’. Het draait
om aantallen.
De schijnwerpers zijn daarbij in de eerste plaats gericht op evenredige
arbeidsdeelname. Niet onlogisch. Want die staat bij bepaalde groepen nog steeds sterk onder druk. Het is opmerkelijk dat deze achterstelling is terug te brengen tot één waarneembaar kenmerk: leeftijd,
geslacht, afkomst, fysieke constitutie,…
Eén eigenschap wijst iemand toe aan een bepaalde sociale groep. Een
ordening die iemands identiteit bepaalt. Je bent oudere, allochtoon,
gehandicapte,… ongeacht wie je verder bent ‘onder de waterlijn’.
Diversiteit resulteert in deze context in een doelgroepenbeleid, dat
impulsen geeft aan een evenredige toegang tot arbeid, onderwijs,
wonen, vrije tijd.
Inclusie gaat een stap verder. Het tolereren van verschil volstaat niet,
zegt inclusie. Wat je met de verschillen doet: daar gaat het om. Hoe
schakel je mensen in?
In een inclusieve werkomgeving zetten leiding en team de verschillen doelbewust in. Ze sporen de rijkdom aan ideeën, achtergronden,
zienswijzen en talenten van hun mensen actief op. Het doel is een
werkplek te creëren waar iedereen zich verbonden voelt. Waar men
het beste in mensen aanspreekt, in lijn met de waarden en doelen van
de onderneming. Niet enkel de samenstelling van de ploeg is belangrijk, ook de relatie die je met elkaar aangaat.
Van diversiteit naar inclusie, is geen oude wijn in nieuwe zakken. Het
is meer dan een naamsverandering. De verschuiving is fundamenteel.
Het klassieke diversiteits-pad kenmerkt zich hoofdzakelijk door:
• Een houding van ‘goodwill’ ( lees: maatschappelijk
engagement ten aanzien van ‘hen’)
• Klemtoon op ‘toegang’ (lees: arbeidsdeelname)
• Numerieke aandacht voor aantallen en procenten
(lees: vergelijkende statistiek en quota)
‘Inclusie’ is ook, maar tegelijk méér dan een vorm van maatschappelijke inzet. Het gaat evenzeer om kansen. Maar inclusie verbreedt haar
spectrum tot àlle medewerkers. Inclusie draait om:
• Het aantrekken, motiveren en behouden van een diversiteit
aan talenten.
• Het creëren van kansen voor medewerkers om vaardigheden
en talenten te kunnen ontwikkelen.

• Zo breed mogelijk het potentieel van medewerkers
benutten.
• Creativiteit laten stromen door ideeën en perspectieven
samen te brengen.
• Relaties opbouwen, gebaseerd op respect, eerlijkheid,
verantwoordelijkheid en integriteit met medewerkers
en alle externe stakeholders.

5. Naar een inclusieve onderneming
De overgang naar een inclusieve werkomgeving is een ingrijpend proces. De klus is niet geklaard door mensen in huis te
halen van uiteenlopende achtergronden, stijlen, en competenties. Hoewel instroom een belangrijke rol speelt.
Evenmin is het louter een zaak van tolerantie. Al is acceptatie
van wie in wat voor opzicht ook anders is, denkt of voelt een
essentiële stap. Het is ook meer dan een beleid van gelijke kansen. Maar even goed is dit deel ervan.
Geen van deze deelaspecten zal op zichzelf volstaan, wanneer
de ‘mindset’ ontbreekt die een inclusieve organisatie eigen
is. Inclusie is geen hype, geen verlicht idee, geen te kopiëren
‘good practice’, geen strategie of tactiek. Het is een proces dat
ingrijpt in alle vezels van de onderneming.
Over dit veranderingstraject lees je meer in de inspiratienota
“Inclusie, geen illusie” op www.etion.be. Kiezen voor diversiteit en inclusie kan betekenen dat andere waarden ‘leidend’
worden in het bedrijf. De essentie is: respect. Dat kan een voelbare cultuurverandering vragen. Wat niet gaat zonder vallen
en opstaan. Niet zonder terugval. Het is een weg die slechts op
één manier te gaan is: stap voor stap.

De overgang naar een
inclusieve werkomgeving is
een ingrijpend proces.

Danielle Dierckx, directeur van het Centrum Ongelijkheid,
Armoede, Sociale Uitsluiting en de Stad (OASES) van
de Universiteit Antwerpen

Over de heilige koe in het
beloofde land
De heilige koe
Arbeid en armoede, het is altijd al een duo van begrippen geweest dat
zich enigszins gedwongen op een tandem beweegt door het maatschappelijke en beleidsparcours.
Arbeid is de beste bescherming tegen armoede, of “ze moeten maar
gaan werken, die luiwammesen”. Deze heilige koe heeft al heel wat
jaren op haar teller staan. Haar onaantastbaarheid heeft veel te maken met de publieke opinie en de beeldvorming over wie in ons land
arm is en hoe dat komt.
Voorbeelden van mensen die door verkeerde keuzes of tegenslagen
in problemen zijn gekomen, zijn legio. Maar onderzoek wees al langer
uit dat armoede daar niet door kan worden verklaard. De arbeidsmarkt
blijkt voor een aantal mensen moeilijk toegankelijk te zijn. Meermaals
is ook gebleken dat nieuwe, bijkomende jobs eerst naar de gezinnen
gaan waar al in belangrijke mate wordt gewerkt.

Inspiratieboek

Dit wijst op mechanismen die het individuele gedrag overstijgen.
Corrigeren via beleid is dan ook aan de orde, als we willen dat zoveel
mogelijk mensen op beroepsactieve leeftijd een plaats krijgen in het
arbeidscircuit.
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De sociale economie heeft de voorbije decennia in verschillende gedaantes geprobeerd om een en ander op te vangen. Het arbeidsmarktbeleid creëerde restgroepen, groepen van mensen die ondanks
het beleid geen plaats konden innemen. Het ontwikkelen van alternatieve circuits voor deze restgroepen bleek een oplossing voor een
deel van dit publiek.

Als we vandaag spreken over inclusief ondernemen dan wordt
het spoor van het remediëren voor restgroepen verlaten. De
ambitie is dan om geen restgroepen meer te creëren, maar een
beleid te voeren dat (arbeids)plaats heeft voor iedereen. Vanuit de armoedeproblematiek bekeken, is dat aan te moedigen.
Een deel van de argumentatie schuilt in het bijna-een-eeuwoude inzicht over de latente functies van arbeid, sinds Marie
Jahoda en collega’s die in de jaren dertig beschreven. In functie waarvan willen mensen werken? Het manifeste antwoord
is het inkomen en andere materiële voordelen. Minder prominent zijn de latente functies van arbeid: het structureert de tijd,
het levert status, identiteit en een positie in de samenleving en
het draagt onder meer bij tot de persoonlijke ontwikkeling.
Participeren binnen het inclusieve ondernemen biedt een bijzondere meerwaarde qua latente functies. Werken in een apart
circuit voor restcategorieën vervult een deel van de functies,
maar vooral qua positie in de samenleving, identiteit en status
biedt een inclusieve tewerkstelling zoveel meer.
Laat dit nu ook het terrein zijn waar armoede het grofste op
inhakt. Wie in armoede geraakt, verliest positie en verdwijnt in
de marge of onder de radar.

Het beloofde land
De heilige koe, dat arbeid armoede doet verdwijnen, werd al
dikwijls beschimpt. De arbeidsmarkt als het beloofde land
maakt haar beloften immers niet waar. Zeker niet in tijden van
een economische crisis, maar evenmin daarbuiten.

Inspiratieboek

Er zijn te weinig jobs voor laaggeschoolden; dé groep met het
hoogste risico op armoede. De jongerenwerkloosheid is te
hoog, waardoor jongeren averij oplopen tijdens de overgang
van school naar arbeidsmarkt. Zelfs wie niet laaggeschoold is,
stelt zijn of haar loopbaanambities in negatieve zin bij als ze
niet of onder hun opleidingsniveau aan de slag moeten gaan.
Flexibele jobs gaan te weinig uit van win-win-principes, waarbij
de werknemer dikwijls aan het kortste einde trekt. Dit leidt tot
een verzwakking van de ‘Bruto Nationale Prestaties’ van onze
werknemers. En er zijn de werkende armen: zij doorstrepen
dat arbeid armoede uitsluit.
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De arbeidsmarkt staat voor grote uitdagingen, wil ze inclusief
zijn. Een deel van de oplossing ligt bij de inclusieve ondernemer,
die mee plaatsen creëert voor wie nu niet aan bod komt. Ondersteuning van werkgever en werknemer moet de duurzaamheid
van deze acties garanderen. Wellicht heeft een gecoördineerde
strategie onder ondernemers het meeste succes.

Op weg naar werk
Al in de jaren tachtig van de vorige eeuw sijpelde de activeringsgedachte in het armoedebestrijdingsbeleid binnen. Onder andere het
OCMW maande wie financiële steun kreeg aan om zich actief richting
arbeid te begeven of minstens te oriënteren.
Al even oud zijn de stemmen die opgaan om oog te (blijven) hebben
voor de kwaliteit van de jobs waarnaar wordt toegeleid en voor een
integrale begeleiding, die de persoonlijke situatie in haar geheel in
acht neemt. Een alleenstaande moeder wordt niet per se beter van
het schoonmaken van kantoren buiten de schooluren.
Onze arbeidsmarkt moet plaats bieden aan iedere beroepsactieve
burger. Een schijnbare evidentie, waarnaar wordt gestreefd door de
inspanningen van velen. Er is nog een lange weg te gaan. Daarbij contrasteert het belang van een aanpak op maat van de meest kwetsbaren met de race om de hoogste doorstroomcijfers. Tijdsdruk is de
grootste vijand van de aanpak op maat. Slaagbeloften zijn een blok
aan het been van wie al te vaak te horen kreeg tot de groep van mislukkelingen te horen.
Wat betekent die aanpak op maat vandaag en hoe wordt die bewaakt
en bedreigd? De druk op de inclusieve arbeidsmarkt lijkt redelijk hoog,
waardoor de nood aan pleitbezorgers des te groter is. Daarbij is het
relevant om de krachten te bundelen en tegengewicht te bieden aan
de verleiding van de snelle bemiddeling en omscholing.

Op de werkvloer
De voordelen van inclusieve tewerkstelling zijn overduidelijk in termen van sociaal kapitaal en sociale netwerken. Wie in armoede leeft,
vindt moeilijk de weg in de samenleving. Deze mensen worden ook
meer dan anderen uitgedaagd om te zoeken: vele problemen vragen
vele oplossingen, waarvoor vele verschillende diensten bevoegd zijn,
die elk hun regels, voorwaarden en verplichtingen opleggen.
Sociale netwerken zijn dan onontbeerlijk om relaties te kunnen ontwikkelen met mensen die verschillende informatiebronnen kunnen
aanboren. Die informatiebronnen kunnen helpen om de weg te vinden
naar hulp die echt helpt, naar het doorbreken van de vicieuze cirkel.
Niet elke job biedt deze voordelen of opportuniteiten. Een inclusieve
tewerkstelling biedt dit wel, op voorwaarde dat er ruimte is voor het
uitbreiden van sociale netwerken met mensen met andere bagage. De
voorstanders van inclusief ondernemen, die erin slagen dit aspect op
de werkvloer te vertalen, leveren een fundamentele bijdrage tot de
bestrijding van armoede.

Niemand is tegen investeren
in mensen. De vraag is hoe dat
investeringsidee wordt ingevuld.

Op de flanken

Ondernemen tegen armoede

In het Europese jargon heeft ‘social investment’ vrij recent
haar intrede gedaan als leidend principe. Het geeft richting
aan het economische en sociale beleid in de lidstaten. Het streven naar duurzaam sociaal ondernemerschap kan hierbinnen
worden gekaderd.

Velen onder ons hebben zich al stukgelopen op armoede en de bestrijding ervan. De weg van het ondernemen tegen armoede is gelukkig
niet enkel geplaveid met goede voornemens, maar de uitdagingen zijn
niet mals.

Het investeringsparadigma kan mee onderstrepen dat investeren in mensen de samenleving vooral veel oplevert in plaats
van kost. Niemand is tegen investeren in mensen. De vraag
is hoe dat investeringsidee wordt ingevuld. Iedereen zo snel
mogelijk aan het werk opdat de werkloosheidsstatistieken
mooier ogen, is niet de manier waarop minder armoede in
Europa zal worden bereikt. Een aanpak op maat en de realisatie van lerende loopbanen is dat wel.
De uitdaging daar ligt niet alleen in de begeleiding van wie
langer moet werken. Vanuit het armoedeperspectief dringt
zich de queeste op naar de ruimte om leerkansen te grijpen.
In de woorden van Shafir en Mullainathan gaat het over de
beperkte bandbreedte die mensen met schaarste bezitten.
Gaat het over een gebrek aan tijd of aan geld, iedereen met
enige vorm van schaarste is zodanig gefocust op dat gebrek,
dat weinig vermogen overblijft om de brede situatie te overschouwen. Kan men de rekeningen van de school of de elektriciteit niet meer betalen, dan piekert men daarover en slorpt
het geldgebrek alle aandacht op. Opleiding of heroriëntatie
zijn dan niet aan de orde, zeker wanneer het gepaard gaat met
onzekerheid over de financiële implicaties.
Mensen die amper rondkomen per maand, kunnen zich zulke
onzekerheden, laat staan bijkomende kosten, niet veroorloven.
De financiële implicaties van de verschillende activeringsmaatregelen, in het bijzonder de gevolgen voor de deelnemers of
werknemers, zijn zeer belangrijk om in kaart te brengen.

Inspiratieboek

Daarom onderstreep ik ook het belang van een flankerend aanbod, van actieve doorverwijsmogelijkheden vanuit de arbeidssituatie naar begeleiding op vlak van gezondheid, wonen, juridische bijstand, taal, vrije tijd, enzomeer. Dat betekent dat de
actoren, betrokken bij het activerings- en werkproces, zich in
een netwerk van organisaties moeten positioneren, die samen
een holistische ondersteuning kunnen bieden aan de (potentiële) werknemers.
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Inclusief ondernemen integreert inzichten, die vanuit het armoedeonderzoek zeer relevant blijken te zijn. Kennis, visie en kunde ontwikkelen om het inclusief ondernemen te realiseren, zijn een zaak van
samenwerking en vertrouwen tussen de zeer diverse arbeidsmarktactoren.
Daarbij kan ik mij niet van de indruk ontdoen dat de geest van Europa’s ‘active inclusion strategy’ bijzonder relevant blijft. Die strategie
benadrukt dat activering maar duurzaam is als duurzame jobs ter beschikking zijn, als wordt samengewerkt met flankerende diensten en
als een uitkeringsstelsel beschikbaar is dat werkelijke opvang biedt als
het misloopt.

of het eigen bestuursniveau in de verf wordt gezet en afgezet tegenover
de andere bestuursniveaus. Daarbij wordt “subsidiariteit” te veel geponeerd als een op zich na te streven doelstelling die bovendien sowieso
gelijkstaat met deugdelijk en degelijk bestuur. Quod non…
Eerder dan te vertrekken vanuit het alleszalig verklaarde principe van
subsidiariteit en de meerlagigheid en complexiteit van ons institutioneel bestel is het aangewezen te vertrekken vanuit de behoeften,
verwachtingen en vragen van burgers en bedrijven en deze te beantwoorden vanuit de aanwezige bestuurskundige expertises. Onder
deze expertises begrijp ik voor alle duidelijkheid niet enkel deze van
de betrokken publieke entiteiten zelf maar ook de expertises van
private actoren die vanuit een bestuurskundige publieke regiefunctie
kunnen worden gemobiliseerd.

Fons Leroy, Gedelegeerd Bestuurder, VDAB

Subsidiariteit of inclusiviteit
in arbeidsmarktbeleid?
Het Steunpunt Lokale Netwerken (SLN), al enkele decennia de
spreekbuis van de NGO’s die actief zijn inzake begeleiding van
en bemiddeling in werkervaring voor kansengroepen op de arbeidsmarkt, transformeert zich in een Sterpunt voor Inclusief
Ondernemen, een netwerk van “werkplekarchitecten” dat wil
bijdragen tot een inclusieve arbeidsmarkt en tot duurzaam inclusief sociaal ondernemerschap. Er moet een reden zijn waarom het begrip “inclusiviteit” zo centraal staat in de missie en
visie van deze nieuwe koepelorganisatie…

Inspiratieboek

Is het omdat een inclusieve aanpak op de helling komt te staan
omwille van het in het beleidsdiscours meer populaire subsidiariteitsbeginsel? Of staat met andere woorden subsidiariteit
inclusiviteit in de weg?
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Onder “subsidiariteit” wordt verstaan dat een centrale of
“hogere” instantie niet doet wat door een “lagere” instantie
kan gedaan worden. Dat de notie “subsidiariteit” vandaag een
centrale plaats inneemt in het beleidsdiscours hoeft eigenlijk niet te verwonderen. Het hangt immers samen met de implementatie van de Zesde Staatshervorming die het regionaal
arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsbeleid sterk beïnvloedt
maar ook met de uitvoering van het Vlaams regeerakkoord
waarin (boven)lokale entiteiten met de nodige bestuurskracht
een meer voorname rol krijgen.
In beide institutionele bewegingen wordt door de betrokken
bestuursniveaus vaak het begrip “subsidiariteit” gebruikt, niet
zozeer vanuit een visie waarbij burger en bedrijf de uitgangspunten zijn maar waarbij vooral het belang van de eigen organisatie

Deze visie houdt in dat de verschillende krachten - horizontaal én
verticaal - worden gebundeld vanuit een gemeenschappelijk doelstellingenkader waarbij de kerncompetenties en -verantwoordelijkheden
van elk bestuursniveau erkend worden in relatie tot de competenties
en verantwoordelijkheden van de andere niveaus maar in een samenwerkings- en partnerschapsverband.
Getransponeerd naar de arbeidsmarkt betekent dit dat er gemeenschappelijk onderschreven doelstellingen zijn inzake de verhoging van
de werkzaamheidsgraad en de terugdringing van de werkloosheid.
Dit komt bedrijven en (werkzoekende) burgers ten goede. De diverse
bestuursniveaus zetten hun kerncompetenties in samenspraak en
overleg versterkend in om deze doelstellingen te bereiken. Kort geschetst worden de federale “hard law”-bevoegdheden (arbeidsrecht,
loonbeleid, sociale zekerheid,…), de Vlaamse regisserende empowerment-bevoegdheden (onderwijs en vorming, plaatsing, werkervaring,…) en de (boven)lokale nabijheidsbevoegdheden (lokale economie, lokale werkgelegenheid,…) gebundeld ingezet.
Deze invulling van subsidiariteit en interbestuurlijke samenwerking
staat niet haaks op inclusiviteit maar is integendeel een waarborg voor
een inclusieve aanpak. Zeker indien deze aanpak steunt op de kernwoorden van het regeerakkoord namelijk “vertrouwen” en “verbinden”... NGO’s die werken rond een inclusieve arbeidsmarkt kunnen
dus binnen deze organisationele context van meerlagigheid, ook van
de regiefuncties, een rol spelen om inzonderheid bepaalde werkzoekenden - ongeacht hun statuut - toe te leiden naar de arbeidsmarkt.
Als deze invulling van “subsidiariteit” geen verdringing inhoudt van
“inclusiviteit”, stelt zich de vraag of de accentuering ervan een vrees
is voor toenemende “exclusiviteit”, toenemende uitsluiting. Het kan
niet ontkend worden dat de arbeidsmarkt niet evenredig werkt voor
alle kansengroepen en dat de werkzaamheidsgraad van personen van
allochtone origine, 55-plussers, personen met beperkingen of laaggeschoolden structureel lager ligt dan de gemiddelde werkzaamheidsgraad en dat er dus zeker sprake is van statistische discriminatie op de
arbeidsmarkt ten nadele van deze kansengroepen.
Dit is geen fraaie vaststelling ondanks het expliciete kansengroepenbeleid van de voorbije decennia. De vraag moet gesteld worden of we
wel voldoende prioriteit hebben gegeven aan het inclusiviteitsbegin-

sel en niet te veel werk hebben gemaakt van vele, weliswaar
goedbedoelde, categoriale maatregelen die onvoldoende
krachtig blijken te zijn om de werkzaamheidsgraad grondig te
beïnvloeden in positieve zin.
De overheveling van het arbeidsmarkt- en opleidingsbeleid
voor personen met een handicap van het VAPH naar de VDAB
mag in deze tot voorbeeld strekken. Ook al is er vandaag nog
geen volledige inclusieve aanpak, toch is deze integratie een
verrijking geworden voor alle betrokken partijen: personen
met beperkingen, categoriale voorzieningen, zoals GTB, GA en
GOB, de sociale partners én de VDAB.
Het is dus nodig het paradigma van inclusiviteit nadrukkelijker
voorop te stellen in het arbeidsmarktbeleid. Zoals een bedrijf
dat op een doorgedreven manier een inclusief HR-beleid voert
steeds naar de samenhang, sterktes en beperkingen van de
hele ploeg kijkt, in plaats van enkel naar de “eigenaardigheden”
van de nieuwe medewerker, moeten we voor een oplossing
van de lage werkzaamheidsgraad kijken naar alle werkenden
en werkzoekenden, niet enkel diegenen die in één of ander
doelgroephokje passen.
Een sterk argument hiervoor is dat een arbeidsmarkt geen
verzameling van communicerende vaten is zoals vaak wordt
gedacht. Een lagere werkzaamheidsgraad bij ouderen leidt
niet automatisch tot een hogere arbeidsparticipatie van jongeren. De landen waar jongeren het vlotst aan de slag gaan
zijn namelijk veelal ook de landen waar de ouderen het langst
aan de slag blijven. De creatie van hooggeschoolde kennisjobs
zorgt ook voor bijkomende laaggeschoolde jobs…
Nu we in Vlaanderen het gros van de arbeidsmarktbevoegdheden in handen hebben, komt het er dus op aan om bij elke
beleidsbeslissing consequent naar het hele plaatje te kijken.
En het plaatje vertrekt van écht maatwerk! Er zijn zeker mooie
voorbeelden voorhanden van hoe dit in de praktijk al vorm krijgt.
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Ik verwijs hierbij graag naar de invoering van de indicering in
het kader van het maatwerkdecreet. Met de ICF tool hebben
we op basis van binnen- en buitenlandse expertise een effectief en efficiënt inschattingsinstrument ontwikkeld voor de
Vlaamse arbeidsmarkt waarmee we op een klantvriendelijke
manier de afstand tot de arbeidsmarkt van onze werkzoekenden kunnen nagaan. En er vervolgens de best passende
dienstverlening tegenover zetten. Deze manier van werken is
vanzelfsprekend veel fijnmaziger dan de grove borstel van de
doelgroepcategorieën.
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De focus ligt hierbij, ook voor
zij die nog ver van de arbeidsmarkt verwijderd zijn, steeds op
maximale doorstroom naar het
Normaal Economisch Circuit.

Uiteraard is dit voor sommigen geen realistische optie, maar ook voor
hen wordt gestreefd naar een vorm van tewerkstelling zo hoog mogelijk op de participatieladder. Voor mijn organisatie is het correct
kunnen inschatten van de dienstverlening die een werkzoekende of
een werkende zo snel mogelijk verder helpt in zijn of haar carrière
een absolute beleidsprioriteit. Meer dan ooit moet de VDAB hier haar
rijke expertise in aanwenden, ondersteund door goede tools en met
een rijk aanbod aan dienstverlening door partners en collega’s. In de
nabije toekomst zal de exploitatie van “big data” ons daarbij gevoelig
helpen en ons toelaten op grond van analyse van arbeidsmarktgedrag
betere adviezen en diensten te verlenen.
Voor zij die de sprong willen maken van de beschermde tewerkstellingsvormen naar een job in het NEC is het belangrijk dat er een zo
groot mogelijk aanbod is van bedrijven die zich expliciet inclusief
willen organiseren en hiervoor de nodige ondersteuning krijgen. Dit
is een essentiële voorwaarde om de vooroordelen en koudwatervrees ten aanzien van al wie een beetje afwijkt van de “klassieke”
verwachtingspatronen en botst met diep gebetonneerde bedrijfsculturen onderuit te halen. Daarom wil ik bij deze ook meteen meegeven dat het mij steeds heeft verheugd dat, ondanks wijzigende
beleidscontexten en rigide internationale spelregels, in Vlaanderen
een rijk veld aan maatschappelijk gemotiveerde organisaties bestaat,
die nu in hun nieuwe visie en organisatie ook expliciet de sprong
vooruit willen maken naar een inclusieve, integrale aanpak.
Want zo moeten we samen de puzzel verder in mekaar passen: verstandige doelgroepkortingen en duurzame jobcreatie nastreven op
macro-niveau, accurate capaciteitsinschattingen individueel op maat,
een knelpuntgericht aanbod om die individuele capaciteiten te versterken via opleiding, coaching, begeleiding,… en een deskundige
ondersteuning en bewustmaking bij de bedrijven van de voordelen
van het voeren van een inclusief HR-beleid.
De rol van de overheid is in dit proces die van een facilitator, een bemiddelaar die ervoor zorgt dat zoveel mogelijk talent dat aanwezig
is in de samenleving tot bloei kan komen. Soms is het zo helder dat
je er niet naast kan kijken, maar soms zit het bedolven onder een
samenspel van problematieken die eerst moeten worden aangepakt
door geduldige en aangehouden begeleiding en coaching. Deze laatste groep mogen we nooit uit het oog verliezen, zelfs al lijkt hun situatie soms uitzichtloos. En hoewel sommigen omwille van hun sociale
situatie meer kans maken dan anderen om in zulke precaire situatie
terecht te komen dat hun talenten dreigen verloren te gaan, het kan
werkelijk ieder van ons overkomen. Hen aan de kant van de samenleving en arbeidsmarkt parkeren en weg laten zinken in uitkeringsafhankelijkheid en psychosociale en medische problemen kan dus nooit
de keuze zijn van een maatschappij die zich voorneemt een warme
samenleving te zijn.
Daarom moet het Sterpunt Inclusief Ondernemen ook het Vlaams activeringsbeleid omarmen en absoluut mee vorm geven aan de doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt gesteund op concepten zoals
maatwerk en de participatieladder. Elke andere houding houdt immers
het risico van méér uitsluiting in… Of we evolueren naar een inclusieve
arbeidsmarkt hangt dus ook van de leden van het Sterpunt Inclusief

Ondernemen zelf af en niet enkel van het beleidskader. Zijn zij
bereid om echt meer aansluiting met de reguliere economie
te zoeken, werken ze maximaal aan de doorstroom van hun
medewerkers, zijn ze in staat creatieve samenwerkingsverbanden met bedrijven, werkgevers- en sectororganisaties op
te zetten…?
Om deze vragen doeltreffend te beantwoorden hecht ik ook
veel belang aan het begrip “ondernemen” in de nieuwe naamgeving. Reeds jarenlang pleit ik voor méér ondernemerschap
binnen de sector van de zogenaamde “derden”… ondernemerschap door bewust nieuwe horizonten op te zoeken, nieuwe
uitdagingen aan te gaan,… Te veel heeft de sector gelaten
het overheidsbeleid “ondergaan” en te weinig de facto richting gegeven aan inclusief ondernemen. Daardoor komt elke
koerswijziging in het beleid over als een schok…Ook koerswijzigingen die in se vertrekken vanuit een inclusiviteitsinvalshoek zoals het nieuwe werkervaringssysteem…
Nochtans kan de sector bogen op unieke expertise inzake
de begeleiding en inwerking van kansengroepen op de reguliere werkvloer. Deze expertise is in “gewone” ondernemingen vaak afwezig maar is nodig om vacatures in te vullen met
mensen die klaar staan om door te stromen. Waarom deze consultancy- en ondersteuningsrol niet actief opnemen tegenover
de bedrijven? Dat draagt bij tot een sterkere inclusieve arbeidsmarkt en waarborgt tegelijkertijd subsidiariteit en complementariteit qua inzet en expertise.
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Laat ons werk maken van de uitbouw van een inclusief empowerend arbeidsmarktbeleid!
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De waarde van inclusief
ondernemen
Het waarom en hoe van samenwerken als sleutel van
sociale inclusie voor mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt
De inschakeling van werkzoekenden met een grotere afstand tot de
arbeidsmarkt gaat niet vanzelf. Mensen in een multiprobleemsituatie, of zij die ‘anders’ zijn omdat ze een psychische, verstandelijke
of fysieke aandoening hebben, worden door bedrijven wellicht gezien
als een risico, een extra kost en daarom niet als prioritair voor een arbeidsmarkt waar ‘normale’ werkzoekenden voorlopig nog voldoende
ter beschikking zijn.
We weten uit voorgaand onderzoek (Schrauwen, Ploegaerts, Schepers
& Cambré, 2014) dat werkgevers economische en sociale motieven
kunnen aanhalen om werknemers met een arbeidsbeperking aan te
werven. De economische factoren zijn de lage loonkost van gesubsidieerde medewerkers (als die 30% lager ligt, moet een ‘valide’ medewerker 30% productiever zijn om dezelfde kost te evenaren) en het
feit dat men de opleidingskost kan verhalen op een derde partij
(bijvoorbeeld individuele beroepsopleidingen). De sociale beweegredenen wijzen op een maatschappelijke verantwoordelijkheid, op
kansen bieden aan wie minder mogelijkheden heeft en op bedrijven die

een afspiegeling behoren te zijn van de diversiteit in de samenleving (Human Variation Model; Lysagt et al., 2012).
Samenvattend kunnen we stellen dat werkgevers vier optieken kunnen hanteren in hun beslissing om werknemers met
een afstand tot de arbeidsmarkt aan te werven (Schrauwen et
al., 2014). Er zijn de filantropen die het louter om menselijke
redenen doen, terwijl de cost-cutters enkele financiële motieven hebben. De ‘excuus-aanwervers’ doen het om externe
criteria te behalen zoals quota of een mvo-norm waartoe de
organisatie zich verbonden heeft. De sociale innovatoren ten
slotte combineren de economische met de sociale redenen en
kijken naar een optimale inbedding van verschillende competenties en talenten.
Een traditionele manier van tewerkstelling gebeurt via maatwerkbedrijven (voorheen sociale en beschutte werkplaatsen).
Hier wordt het werk van het reguliere bedrijf naar de werkplaats gebracht of wordt een groep werknemers van de werkplaats toegevoegd aan de klant (zogenaamde enclave).
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Dit model heeft jarenlang
goed gewerkt en op deze
manier worden ook bijna 18.000
mensen met een arbeidshandicap
tewerkgesteld in Vlaanderen.
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Het systeem komt wel onder druk te staan. De financiering
vanuit de overheid wordt voortaan anders geregeld, waarbij
de individuele werknemer een ‘subisidiëringsrugzakje’ krijgt in
plaats van een loonsubsidie voor de organisatie. Verder is er de
concurrentie vanuit lageloonlanden die nog goedkoper kunnen
produceren en waardoor de afzetmarkt van sociale economie
bedrijven zal verkleinen. Bovendien bestaat de kans dat er op
die manier een louter transactionele en opportunistische relatie bestaat tussen de bedrijven die werk van mensen met een
arbeidsbeperking aanbieden (sociale economie bedrijven) en
diegene die dat werk afnemen (reguliere bedrijven). Het is flexibele en goedkopere toegang tot de productie van bepaalde
diensten en producten die wellicht de belangrijkste motivator
is in een dergelijke context. Het doel van het doorstromen van
mensen met een arbeidsbeperking naar reguliere bedrijven is
in een dergelijke context wellicht nauwelijks een doelstelling
op zich en krijgt dan waarschijnlijk ook weinig aandacht. Het
perverse effect is trouwens dat wanneer de beste werknemers
doorstromen naar de reguliere bedrijven, de maatwerkbedrijven steevast minder sterk achterblijven. Vooral ook omdat de
beste werknemers een belangrijke functie hebben in het begeleiden en opleiden van de andere medewerkers.
In wat volgt brengen we de discussie een stap verder en reflecteren we over mogelijke omstandigheden waardoor de kans
op doorstroom van mensen met een arbeidshandicap naar de
reguliere arbeidsmarkt groter wordt. Ook hier zouden we kunnen

teruggrijpen naar instrumenten als het creëren van wettelijke verplich
tingen of het ter beschikking stellen van overheidssubsidies.
Zo voorziet bijvoorbeeld de Nederlandse overheid via de nieuwe Participatiewet (invoering vanaf 2015) dat er tegen 2026 125.000 extra
banen gecreëerd worden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De Participatiewet verplicht ondernemingen en andere
organisaties banen te creëren voor deze mensen. Een wettelijke verplichting is natuurlijk een stevige stok achter de deur maar de vraag
hoe doorstroom en instroom van mensen in werkelijkheid vorm kan
krijgen, blijft bijna even groot als in een situatie zonder wettelijke regeling.
De vraag hoe mensen met een arbeidsbeperking naar bedrijven kunnen worden toegeleid en hoe ze daar duurzaam ingezet kunnen
worden, blijft een uitdaging. Wij poneren de stelling dat een effectieve
doorstroom alleen mogelijk is als er een constructieve en duurzame
samenwerking ontstaat tussen reguliere bedrijven en sociale economie bedrijven. De kernvraag is dan ook hoe dergelijke succesvolle
samenwerkingsverbanden tot stand kunnen komen. In hetgeen volgt
wordt op die vraag ingegaan.
Samenwerking tussen bedrijven en organisaties uit de sociale en de
reguliere economie vormt de sleutel voor het realiseren van inclusie.
Deze samenwerking levert beide kanten voordelen op. Het is belangrijk om in de samenwerking een duidelijk doel te hebben en om de
respectieve taken te formuleren die leiden tot een succesvolle samenwerking.

Effectieve en duurzame in- en doorstroom van mensen met een arbeidsbeperking kan alleen in een samenwerkingsverband van organisaties.
Gelet op de huidige demografische evolutie op de arbeidsmarkt, is
een belangrijke doelstelling voor de toekomst om ook tewerkstelling
te garanderen voor werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Dit is een maatschappelijke uitdaging die geen enkele organisatie alleen kan realiseren. Sociale economie organisaties hebben
niet de nodige middelen en invloed om werkzoekenden te ‘plaatsen’
in reguliere bedrijven of organisaties en reguliere bedrijven ontbreekt
het vaak aan specifieke competenties om mensen met een arbeidsbeperking juist te omkaderen: werving en selectie, job design, coaching, omgaan met verschillen tussen mensen, matching op functionaliteit (match tussen kandidaat en werk centraal zetten), aandacht
voor toegankelijkheid en bereikbaarheid van het werk of de werkplek en een bedrijfscultuur waarin diversiteit wordt gewaardeerd.
Een specifieke problematiek wordt gevormd door de wisselwerking
tussen de maatwerkbedrijven (als aanbieders) en de intermediaire sociale organisaties die van begeleiding en coaching van kansengroepen
al decennia hun core business gemaakt hebben.
We hebben hier dus met een zogenaamde samenwerkings- of netwerkdoelstelling te maken die de competenties en mogelijkheden van

elke individuele organisatie apart overstijgt. Economische en
maatschappelijke uitdagingen die de mogelijkheden van individuele organisaties overstijgen, zijn trouwens een steeds
vaker voorkomend fenomeen (op terreinen als innovatie, gezondheid en zorg, milieu, mobiliteit, veiligheid, publieke infrastructuur, etc.). Wat belangrijk is in dergelijke situaties is dat
erkend wordt dat zaken op een andere manier gedaan moeten
worden en dat aandacht voor het goed functioneren van het
samenwerkingsverband een centrale opdracht is in plaats van
te focussen op de wil, onwil of (in)competentie van de aparte
organisaties. Vaak is het niet de onwil of onkunde van organisaties die maken dat dergelijke complexe doelstellingen niet tot
stand komen, maar gaat het om een gebrek aan aandacht voor
de noodzakelijke condities voor goed functionerende samenwerking tussen organisaties.
In wat volgt zullen we ingaan op drie centrale en noodzakelijke
condities. Ten eerste de conditie dat zowel sociale economie
bedrijven als reguliere bedrijven de genoemde collectieve doelstelling belangrijk moeten vinden en zich betrokken moeten
voelen. Ten tweede de conditie dat beide hun unieke en specifieke competenties inbrengen die noodzakelijk zijn om de
doelstelling te kunnen verwezenlijken. In dergelijke samenwerkingsverbanden is de kunst precies om unieke competenties van verschillende organisaties op een slimme en effectieve
manier te combineren richting het gewenste resultaat. Ten
derde de conditie dat het samenwerkingsverband als geheel
geïnitieerd en gestuurd moet worden.

Conditie 1:
Zowel sociale economie bedrijven als reguliere bedrijven
en organisaties moeten het belang erkennen om bij te dragen tot de gemeenschappelijke doelstelling “in - en doorstroom van mensen met een arbeidsbeperking”.
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Wellicht zijn beide het algemeen eens met de genoemde
doelstelling en zullen ze deze op zich zonder veel problemen
onderschrijven. Cruciaal is echter de vraag of er behalve welwillende instemming ook andere redenen zijn om zo’n doelstelling belangrijk te vinden. Enkel wanneer er redenen zijn die
de kern van het functioneren van de organisatie raken, zullen
ze ook tot handelen leiden dat de doelstelling ondersteunt.
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Wat de sociale economie organisaties betreft is het relatief
eenvoudig. We kunnen veronderstellen dat ze de doorstroming van mensen met een arbeidshandicap als een belangrijke
doelstelling zien en tegelijkertijd zijn ze zich ervan bewust dat
het succesvol behalen van deze doelstelling niet alleen van hen
afhangt. Er zijn ook situaties denkbaar waarbij sociale economie bedrijven niet een primair belang hebben om bepaalde
werknemers te laten doorstromen of dat hun werknemers
zelf dat belang ook niet noodzakelijk ambiëren. Dat hoeft niet
te betekenen dat ze de doelstelling an sich niet onderschrijven maar moet een aanleiding zijn om verder te onderzoeken
wat de faciliterende en belemmerende redenen zijn die hier-

aan ten grondslag liggen om daarmee in de ontwikkeling van samenwerkinsgverbanden rekening te houden.
Wat de reguliere bedrijven en andere (publieke en non-profit) organisaties betreft, ligt de intrinsieke motivatie om de doelstelling te
onderschrijven wellicht minder voor de hand. Toch zijn er een aantal
duidelijke trends zichtbaar die aantonen dat bedrijven die hiervoor inspanningen doen, buiten mogelijke financiële stimuli ook nog op andere wijzen ‘beloond’ worden. Enkele voorbeelden:
(1) bedrijven worden steeds vaker geconfronteerd met maatschappelijke verwachtingen ten aanzien van ‘verantwoord ondernemen’.
Inclusief ondernemen sluit sterk aan bij die verwachtingen;
(2) steeds vaker wordt duidelijk dat bepaalde taken bepaalde talenten
vergen die bij ‘reguliere’ werknemers vaak niet aanwezig zijn;
(3) door het feit dat het rekruteren en inschakelen van mensen met
een arbeidsbeperking een ander HR-beleid vergt, wordt het bewijs geleverd dat een beleid waarin de werknemer centraal staat met zijn of
haar talenten en beperkingen mogelijk is. Een beleid waar de focus ligt
op de competenties, niet op de beperkingen. Het zijn immers allemaal
‘specialisten’, geen ‘specials’. Als, mede als gevolg van dit gewijzigd
HR-beleid, de inclusieve organisatie een feit wordt, bestaat uiteindelijk de ‘reguliere’ werkgever niet meer;
(4) het inschakelen van mensen die anders zijn, kan ook innovatie
stimuleren binnen bedrijven. Innovatieonderzoek toont telkens weer
aan dat het hebben van relaties met mensen, sectoren, organisaties
die anders zijn (de zogenaamde weak ties) aanleiding geven tot nieuwe
producten en/of processen.
Er zijn dus duidelijke aanwijzingen dat er een trend bestaat dat de
doelstelling “in - en doorstroom van mensen met een arbeidsbeperking” voor verschillende organisaties een belangrijke doelstelling kan
worden, ook al kunnen ze die op eigen kracht niet waarmaken. Om
van deze doelstelling een succes te maken is de volgende vraag welke
bijdrage ze daarin kunnen leveren.

Conditie 2:
De inbreng van de unieke en specifieke competenties van de sociale economie bedrijven en reguliere bedrijven in het bereiken
van de overstijgende doelstelling.
De vaak gehoorde wederzijdse (voor)oordelen over organisaties (bijvoorbeeld profit versus non-profit) leiden tot een negatieve waardering van verschillen terwijl in netwerkdoelstellingen juist deze verschillen een noodzaak en een opportuniteit zijn. Doelstellingen in dergelijke samenwerkingsverbanden worden bereikt dankzij en niet ondanks de verschillen. Het succes van de samenwerking is een functie
van het samenvoegen van noodzakelijke competenties van zeer verschillende organisaties om zo de algemene doelstelling te realiseren.
We beschrijven hieronder enkele mogelijke competenties voor zowel
de reguliere als de sociale economie bedrijven.

Sociale economie organisaties kennen de doelgroep (mensen
met een arbeidsbeperking of in multiprobleemsituaties). Ze
zijn in staat hun mogelijkheden en beperkingen goed in te
schatten. Ze hebben kennis over hoe deze personen het beste
kunnen worden opgeleid. Ze weten welke taken en opdrachten
goed kunnen worden ingevuld door mensen met een arbeidsbeperking en wat de effecten van de beperking kunnen zijn.
Ze hebben ervaring met werving en selectie, het omgaan met
verschillen tussen mensen en het matchen op functionaliteit
(match tussen kandidaat en werk). Ze kennen de bijzondere
situatie van de toegankelijkheid en bereikbaarheid van het
werk. Bovendien kennen ze verschillen tussen werkplekken en
een bedrijfscultuur waar diversiteit wordt gewaardeerd. En
een ultieme competentie: ze zijn thuis in het kluwen van wettelijke bepalingen en beperkingen, van de complexiteit van het
werkveld, van het managen en beheren van organisaties ergens op de scheidingslijn tussen subsidie en profit.
Reguliere bedrijven en organisaties hebben taken die moeten
worden uitgevoerd en reguliere banen die moeten worden
ingevuld. Ze zijn goed in bedrijfseconomische en financiële
aspecten waardoor ze verschillende types van werk goed kunnen waarderen en deze koppelen aan de meerwaarde voor de
organisatie (zo voelen mensen dat ze echt iets betekenen en
niet alleen uit ‘mededogen’ mogen meedoen). Ze zijn goed in
operationel excellence, zoals kostenefficiënt en flexibel produceren.

Conditie 3:
Initiëring en sturing van het samenwerkingsverband.

Inspiratieboek

Ook al is aan beide vorige condities voldaan, dan zijn we er
nog niet. Ook al wordt de doelstelling “in - en doorstroom van
mensen met een arbeidsbeperking” als een prioriteit beleefd
en ook al zijn organisaties (zowel reguliere als andere) zich
bewust van hun mogelijke unieke inbreng in die doelstelling,
betekent dit nog niet dat het samenwerkingsverband ‘werkt’.
Onderzoek laat zien dat in dergelijke samenwerkingsverbanden van verschillende soevereine organisaties nood is aan
sturing op het niveau van het samenwerkingsverband.
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De meeste effectieve samenwerkingsverbanden kennen een
soort functie die de samenwerking ondersteunt en ontwikkelt.
Het gaat hier om een faciliterende organisatie (soms ook een
persoon) die sturing geeft aan het samenwerkingsverband.
We kennen hier twee verschillende varianten: de lead organisatie en de netwerk-administratieve organisatie. Beide doen
hetzelfde maar in het eerste geval (lead organisatie) gaat het
om een organisatie die ook operationeel participeert in het
netwerk. In het tweede geval gaat het om een nieuwe organisatie die wordt opgezet om de samenwerking te faciliteren.
Beide vormen hebben hun voor en nadelen en de ene vorm
werkt beter in de ene context dan de andere. Zonder op de
verschillen in te gaan, formuleren we de hypothese dat de lead

organisatie in samenwerkingsverbanden rond inclusie beter zal functioneren. Meer specifiek zou de sociale economie organisatie de rol
van lead organisatie op zich moeten en kunnen nemen, gelet op hun
specifieke kennis en kunde die hierboven reeds aangehaald werd.

Dit heeft natuurlijk wel
wat consequenties voor de
sociale economie organisatie.
Eerder dan intern gericht te zijn en zich te specialiseren in het managen van een werkplaats of enclaves wordt de uitdaging nu het managen van samenwerkingsverbanden van verschillende partijen om de
doelstelling effectieve en duurzame in- en doorstroom van mensen
met een arbeidsbeperking te faciliteren. Dat houdt in dat ze zich
moeten bekwamen in deze makelaarsrol en dus ook het vertrouwen
moeten verdienen van alle samenwerkende partijen dat zij die rol op
zich kunnen nemen. Het oppakken van deze rol is een uitdaging maar
ook een opportuniteit. Behalve een duidelijke missie kan het voor de
sociale economie organisatie ook een bron van inkomsten betekenen
in een context van afnemende subsidie. Ze wordt een service organisatie die ondersteuning biedt aan een netwerk van organisaties dat ervoor zorgt dat inclusief ondernemen niet meer ‘special’ is maar werk
van specialisten.
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Peter Holvoet-Hanssen, troubadour, schrijver en
dichter. Hij was Stadsdichter Antwerpen 2010-2012.
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Verschijnt in ‘Gedichten voor de kleine reus’.
(Uitgeverij Polis, Antwerpen, 30 januari 2016)

Ik wil leven.
Werkend leren.
Wonen in een huis
met oude ogen.

De zon?
Blijft alles geven, dag en nacht.
De nacht?
Valt op leven en dood.
De dood?
Ook de dood droomt van vakantie.
Zelfs Van Gogh is aan de hemel gezet.

Ik zal u eens iets zeggen.
Ik ben een steen geweest.
Wolken wrijven de hoogste berg klein.
Wie kan wolken maken?
Wie schept de maan uit het water?
Wie bouwt een nest voor de regen?

Wat is, zonder dure woorden,
een POP, POT, VORK?
Ik ben geen afkorting,
geen leerstoornis,
geen voer voor statistieken.

Wie kan tijd maken?
Ja, maken.
Architect mij, lokaal en op maat.
Leef mij in, zorg mij na.
Drempels weg.
Veranker mij
stroom in, stroom uit.

Sterpunt
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Dat hou je in je achterhoofd.
Dat is je leidraad.
De zoektocht naar geluk en liefde is gemeenschappelijk.
De lichte of bochtige variaties ervan maken het bestaan en
de samenleving tot een bruisende cocktail.
Een mengeling waar je dronken van wordt.
Een degustatie van heel verschillende smaken, kleuren en geuren.
Een complexe drank.
Een gevaarlijke mengelmoes die op de juiste manier moet op
smaak gebracht worden om niet in een gifbeker te veranderen.

We zijn allen vreemd voor
elkaar, maar schrijven
hetzelfde verhaal.

Eerst moeten we onszelf in de spiegel als mens zien, om de juiste
ingrediënten te vinden voor het verhaal dat we morgen willen schrijven.
Eerst moeten we, zonder discussie, de verschillen aanvaarden tussen onze
keuken en een ander zijn kunsten.

Eerst moeten we voorbij de oorverdovende stilte in onszelf.
Voorbij de argwaan, vooroordelen, het her-ijken van ons eigen belang.
Naakt.
Volledig.
Ontleden wat er was.
Zien wat we verloren zijn, wat we achterwege hebben gelaten wegens
niet-productief, te weinig efficiënt, niet hip of sexy genoeg,
niet thuis genoeg in de wereld van sensatie en communicatie.
Niet onmiddellijk te vertalen naar economische termen waar we geen
aandelen voor kunnen uitschrijven.

Je keek ernaar met verbazing; de politieagent, de pastoor, de dorpsgek,
een dronkaard, de roddeltante, de hypochonder, de burgemeester.
Je zag ze op tv.
Leiden met korte ei of lijden met lange ij, van dicht of van ver.
Van hier of ginder, maar min of meer horend bij uw verhaal, toen,
in je jeugd die over is.

Het vraagt wat inspanning en interesse om de ander te zien als
een potentiële verrijking van je eigen leefwereld.
De ander, een boek met verrassende wendingen
en een onwaarschijnlijk plot.
Zonder de ander mogen we ons armer weten.
Altijd.
Die ander zit in uzelf.
Je kent hem van vroeger.
Je zat ermee op school, de zoon van een loodgieter,
van een dokter, herbergier, een textielarbeider.

Een handdruk, een gesprek, een luisterend oor zijn de meest eenvoudige
wapens tegen afstand en verschraling.

Dat nieuwe verhaal kan geen professionele afspraak zijn,
een opdracht of structuur als back-up voor mogelijk falen of conflict.
Er zijn heel weinig regels voor.
Alle beperkingen schuilen in het woord zelf.
Zonder openheid geen kaft.
Zonder empathie en nieuwsgierigheid geen hoofdstukken,
geen letter op papier.

Eerst moet er dus honger zijn naar de ander.
Niet omdat dat moet, maar eerder als logisch gevolg van
een menselijke reflex.

Geert Six, schrijver, dichter, theatermaker en artistiek leider van de Unie Der Zorgelozen.
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Hoe onbegrijpelijker het zeilen van de wolken,
hoe nietiger ons streven naar macht en meer.
Hoe krachtiger onze relatie met de elementen rond ons,
hoe groter onze neiging om fluisterend de nacht door te brengen.
Met een of meer geliefden, met gelijk wie rond de tafel.
Het universum, het uitspansel als het bord waarop
een nieuwe taal wordt geschreven.
Een taal waar we elkaar vinden in het gemeenschappelijke,
het deelbare, het gevende.
Een taal die inzicht verschaft in wie of wat we zijn.
Modeste bewoners van een onwaarschijnlijk ingenieuze planeet
van het zoveelste zonnestelsel.
Het nieuwe verhaal stelt zichzelf niet meer boven de natuur,
maar er middenin, er weer helemaal onderhevig aan.

Hoe groter het exclusieve van het onbenoembare, de verbeelding,
de poëzie, hoe straffer de samenhorigheid aan de tafel, hoe sterker
het grote verhaal.
Hoe meer we naar de sterren kijken of reiken, hoe kleiner we in onszelf
en rond onszelf worden.

Die ander zit nu hier aan tafel bij een rentenier met eksterogen,
naast een Armeense poetsvrouw die poëzie schrijft, een werkloze arbeider
met kennis over het heelal, een sociaal werkster met een basgitaar,
een bejaarde textielarbeidster, een jonge snaak met leerachterstand,
een uitgebluste politieker, een leraar op zoek naar meerwaarde,
een vluchteling, en misschien nog één, nog één, en nog één, en nog één
en zoverder en zoverder enzovoort enzovoort.

Die ander werd je meer en meer ingepompt.
Je zamelde er geld voor in ieder jaar of kledij op school.
Hij kwam van ver.
Hij was vreemd.
Niet zoals ons.
Altijd in conflict, nooit in relatie tot ons verhaal.
Altijd in een bladzijde angst gedrenkt.
Steeds meer, steeds groter.
De ander als gevaar.
Als ergerlijk subject.
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Onuitputtelijk in zijn inspiratie, in zijn kracht en bijdrage tot een all-in
scenario waar verschillen zich verdichten in gezamenlijke acties tot nut
van een algemener belang dan datgene wat zich graag beperkt
tot de eigen haard.

Maar, samen boetserend aan nieuwe rituelen voor dat nieuwe inclusieve
leven waar het besef van nietigheid zich aan de ander leert schenken als
een cadeau dat steeds verder kan worden uitgepakt.

Dat besef hoort de essentie te zijn van het nieuwe verhaal.
Net als geboorte, liefde en dood.
Voor ons allemaal hetzelfde.
Voor ons allemaal gelijk.
In een iets of andere wieg met een iets of andere taal,
met een iets of andere aanroeping van goden of reuzen.

Het exclusieve bevindt zich niet onder ons, maar rond ons,
onder ons, boven ons.
Het exclusieve maakt onszelf inclusiever.
Het verbindt ons.

Aan de tafel wordt niet opgedeeld, er zijn geen subsectoren,
geen specifieke doelgroepen, geen targets of bevoorrechte VIP’s.

Ze spreken en delen zichzelf.
Herinneringen, verlangens, teleurstelling.
Ze lachen en slikken.
Ze slurpen koffie en eten taart.
Doodgewoon allemaal.
Ze zijn allemaal deelgenoot van dat nieuwe verhaal
omdat ze nu eenmaal mensen zijn.
De zaken zijn soms heel eenvoudig.
Doodgewoon allemaal.

Inspiratieboek

Els Beerten, jeugdschrijfster
en meermaals laureate van
belangrijke jeugdliteratuurprijzen. Ze is lerares Engels,
Nederlands en Expressie en
docente creatief schrijven.
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Een half jaar later krijg ik van hem een brief. Hij is geslaagd voor het toelatingsexamen politieman.

Creatief schrijven. Zes meisjes en één jongen, allemaal van hier en elders. Middelbare scholieren,
behalve de jongen. Hij werkt. Zijn Nederlands is minder goed, vindt hij. Of ik met hem in de pauze
de regels van spelling kan oefenen? Als hij dat wil, zeg ik. Dat hij al twee keer heeft meegedaan
aan het ingangsexamen voor politieman, telkens was hij gebuisd, zegt hij. Te veel taalfouten.
Maar hij wil zo graag, dus wij oefenen. Na de pauze, weer schrijven, dan voorlezen. Talent zat,
de complimenten vliegen door de lucht. Behalve als de jongen voorleest, dan blijft het stil.
Wordt er enkel diep gezucht door de zes meisjes. Het is een hele mooie jongen, maar het zijn zijn
woorden waardoor wij allemaal aan zijn lippen hangen. Doorbreekt één van de meisjes de stilte.
Dat hij gedichten schrijft, dat hij moet publiceren, dat dit van een schoonheid is niet te doen.
Kijkt hij ons allemaal hulpeloos aan. Dat het de woorden zijn die bij hem thuis aan de muur
hangen. De Koran, zegt hij. Meer is het niet.
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Ik was net twee geworden toen ik voor het eerst
naar school mocht. Ook in die tijd was dat jong voor
een kind. ‘Gij waart zo nieuwsgierig en ik had u alles
al verteld wat ik wist,’ zegt mijn moeder daarover.
De versie van mijn vader klinkt iets anders. ‘Gij,’ zo

Het begin.

Doe maar gewoon, kind, zou Annie
M.G. Schmidt ongetwijfeld zeggen,
en begin met het begin.

Een geweldig inzicht. Een schitterende analyse. Terwijl ik een verhalenverteller ben.

kinderen vaak ‘Mijn opa’ zing en het soms stiekem
verander in ‘Mijn oma’, uiteraard enkel als alleen zij
het kunnen horen want het is wel een beetje zielig
anders, mevrouw Schmidt, waarom hebt u eigenlijk
geen omalied bedacht, zou ik haar vragen, waarop
zij ongetwijfeld antwoordt dat ze dat ook gedaan
heeft.

Niet alleen had hij de kracht van Lili gezien,
hij had vooral ook zichzelf een plaats gegeven
in deze wereld. En als hij dat kan, waarom
zouden andere jongeren dat niet kunnen?
Als dat eens zou gebeuren.
Want mensen die hun plaats gevonden hebben,
gunnen anderen immers ook hun plek.
Niet omdat ze dat zo bewust willen,
maar omdat ze mensen zijn en mensen
nu eenmaal zo in elkaar zitten.
In dat geval zou een verre hemel
niet meer nodig zijn.
Als dat echt eens kon gebeuren.

Els Beerten, jeugdschrijfster
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Die zucht vertelt ook dat hij mij opnieuw zo vroeg
zou sturen, kon hij zijn leven overdoen. En alle keren
dat ik in volle puberteit met luide stem mijn ouders
wees op hun plichten, die ze in mijn puberogen verre
van respecteerden, met - als voorbeeld bij uitstek de ‘schandalig jonge’ leeftijd waarop ze mij naar

‘Gij waart het een en het ander’, zegt
hij vervolgens, mét een zucht die
mij helemaal duidelijk moet maken
dat de reden waarom ik naar school
moet, bij ons in huis ligt.

begint hij, ‘olala.’ Hij wacht dan altijd even, waarop
ik mij spontaan schrap zet want als mijn vader wacht
voor hij iets zegt volgt er gewoonlijk iets dat niet
om te lachen is, zeker als hij daarbij ook nog naar de
lucht kijkt alsof daar iets spectaculairs aan het gebeuren is. Helaas is het op die momenten daar juist
bladstil, zodat de woorden van mijn vader alle kans
krijgen om nog beter te blijven hangen.

De Schmidtlezing?! Natuurlijk voel ik mij vereerd dat
men aan mij heeft gedacht. Maar ik ben vooral zenuwachtig. De mensen die naar deze lezing komen,
willen verwend worden en liefst met een of ander
geweldig inzicht of schitterende analyse, tenminste,

Gewoonlijk als ik fijn nieuws krijg, spring ik een gat in
de lucht van blijdschap en dat bedoel ik letterlijk. Als
Helma van Lierop, Aad Meinderts en Toin Duijx mij
op zeven januari mailen met de vraag of ik dit jaar de
Schmidtlezing wil houden doe ik dat niet. De reden
is eenvoudig, niet alleen lig ik met griep in bed terwijl
mijn dochter jarig is, op datzelfde moment is in Parijs
ook nog de wereld aan het vergaan. Op zoek naar
een sprankel zon open ik mijn mailbox, wie weet of
daar, misschien, iets heel prettigs staat te lezen. De
Schmidtlezing?

Annie M.G. Schmidtlezing 2015

Ik denk dat ze het gewoon niet wisten. We waren
namelijk begin jaren zestig. Opeens bleken kinderen
wezens met gedachten en gevoelens en meningen
en talenten die op zijn minst aandacht verdienen.
Als het over mijn opvoeding gaat, zegt mijn moeder
altijd dat ze mij vooral zo ver mogelijk van de was
en de plas wilde houden. Al heel vroeg mocht ik dan
ook naar de tekenles, de muziekles, deed aan judo,
basket, en turnen, voordracht en toneel, en was lid
van de chiro - de plaatselijke jeugdbeweging - wat
allemaal kon, aangezien we nog offline waren. Dat ik
pas op mijn achttiende als au pair in Londen leerde
hoe ik moest wassen en strijken en vooral die eerste
tijd hoe ik dat best niet deed, ik heb haar dat niet
bepaald kwalijk genomen. En bovendien. Elke mens
heeft zijn geschiedenis, mijn ouders even goed,
want, afgezien van het feit dat ze hun kinderen alle

school stuurden, ontstond er nooit een discussie,
dat het mij blijkbaar geen schade heeft berokkend,
bijvoorbeeld. Mijn vader zei op zulke momenten
simpelweg: ‘Het was dat of zot worden.’

Ik zou haar vertellen hoe ik als kind uren en uren en
uren heb doorgebracht met alle Jip en Jannekes,
dat ik zaterdag oprecht de heerlijkste dag van de
week vond en zondag de ellendigste want dan was
het weer aftellen tot ‘Ja zuster, nee, zuster’, dat ik
nog alle liedjes van dat programma ken, ook al was
ik een snotneus het jaar dat het uitgezonden werd,
of misschien juist daaróm - het olifantengeheugen
van een kind, weet u wel - dat ik nu voor mijn klein-

ik zou zoiets willen als ik speciaal de trein, de auto,
wie weet het vliegtuig had genomen om vanavond
hier te zijn. En ik zou dat willen omdat deze lezing
de naam van Annie M.G. Schmidt draagt. Voor weinig mensen wil ik zo’n diepe buiging maken als voor
haar. Mevrouw Schmidt, zou ik zeggen, dank u wel
want u hebt mijn wereld groter gemaakt. Zeg maar
Annie, zou haar reactie zijn, als ik denk aan de verhalen van Querido, onze gemeenschappelijke uitgever,
over de mens die zij was.
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Ondertussen waren er de bossen, de heide en de
straat. Plekken waar we elke dag na school met de
hele buurt verhalen speelden waarin we prinsen,
heksen, ridders, koninginnen, draken werden en één
klap in de handen volstond om van rol te wisselen.
En voor de keren dat ik niet naar buiten mocht omdat - zo zei mijn moeder - ik moest leren aanvaarden
dat niet alles mogelijk was - waren er mijn boeken.
Ik las alles en onthield vooral Wipneus en Pim, Jip
en Janneke, Jommeke, Bob Evers, en Nelly uit ‘Nelly,
het meisje met de rode haren’, het boek dat mijn lievelingsboek werd. Want Nelly was ook raar. Toch zag
iedereen haar graag. Dat raar zijn en graag gezien
worden konden samengaan was een hele opluchting. Dat Nelly uiteindelijk naar China vertrok om
daar alle Chinezen te bekeren vond ik dan weer

Dat ging zo. Probeer ze altijd een stap voor te zijn.
Open die mond, bijt van je af. En dat hou je vol tot
je achttien bent. Want dan ben je volwassen en mag
je doen wat je wil. Om te beginnen verf je je haren
zwart en daarna komt alles gewoon goed.

Mijn ouders hadden geluk, want vanaf dag één hield
ik van de verhalen van de juffrouw. En als zij uitverteld was, mochten wij vertellen, elke ochtend. Daarna gingen we uitbeelden. Veel kon opeens in die

Het kind dus maar naar school toen ze twee werd.

kansen wilden geven omdat ouders dat nu eenmaal
gewoonlijk willen, was er ook nog de tijdsgeest die
dicteerde dat niet alleen alles mocht, het gebeurde
best ook anders dan voorheen. Het moeten oprecht
verwarrende tijden zijn geweest. Kinderen groot
krijgen is sowieso al niet simpel, laat staan als je met
het ene been in vroeger en met het andere in nu
staat, waarbij er geen groter verschil mogelijk is
tussen dat vroeger en het nu. Mijn moeder mocht
dan nog zo’n crack zijn in spreidstand, ongetwijfeld
had ze ons af en toe liever gewoon zoals haar ouders haar dat hadden voorgedaan, tegen het plafond geplakt.
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Een jaar of zes was ik toen ik erachter kwam. Op die
leeftijd verhuisden we immers naar een huis waarvan de badkamer een spiegel had waarin ik mezelf
kon zien zonder dat iemand mij moest optillen. Ik
herinner mij dat ik voor die spiegel stond en dacht:
‘Aha. Daarom dus.’ Omdat er geen redding mogelijk was, rende ik naar mijn moeder, nu was het aan
haar. En het was met vuur in haar stem dat ze zei dat

Ik wist dat het aan mij lag, en dat er niets aan te
doen was.

gouden jaren zestig, behalve af en toe. Dan kon blijkbaar helemaal niks. Op dat moment viel er een gigantische stilte in de klas, waarop ik vervolgens een
geweldige preek kreeg over iets dat ik had gedaan
en waarvan ik meteen vermoedde dat het iets vreselijks moest zijn, waarom anders vloog ik opeens in
de hoek of naar de ezelsbank? En altijd ik, nooit de
anderen.

Ik zou tijdelijk missiezuster worden.
In Afrika, bijvoorbeeld. Ik had zelfs
al aan de pastoor gevraagd of dat
tijdelijk kon.

Ik wilde dat namelijk ook. En waarom ik dat wilde?
Uit pure goedheid, of wat dacht u? En het had ook
een praktische kant. Ik had namelijk goed onthouden uit de verhalen van de missionarissen die jaarlijks
ons dorp bezochten, dat er een wereld was buiten
ons dorp waarin mensen woonden die er niet alleen
anders uitzagen, ze hadden ook andere gewoontes
en smaken. Aangezien ik ervan overtuigd was dat ik
in ons dorp nooit een man zou vinden, - en laat Een
Man nu net zijn wat ik vooral wilde toen ik tien was wist ik wat mij te doen stond.

En dat ze de wereld beter wilde maken.

tamelijk verontrustend. Voor een kind uit een klein
Limburgs dorp lag China in een ander melkwegstelsel. Maar Nelly vond haar plek, vooral dat onthield ik.

Waarop mijn moeder haar verhaal over goud verzonnen moet hebben. En ze duldde geen tegenspraak,
dus ik verzon een eigen verhaal.

Daarbij kwam nog dat zij zich wellicht al zes jaar
lang voorbereidde op dit moment, gewaarschuwd
als ze was door haar tantes, die meteen na mijn geboorte op kraambezoek kwamen. Met een emmer
regenwater. Voor het kind. Want dat haar. Die kleur.
Benoemen konden ze die kleur niet, maar dat hij veranderde in bruin nadat mijn moeder mijn haren zou
wassen met regenwater, dat wisten ze wel.
Ze mochten dan oud en wijs zijn, u ziet vanzelf dat ze
op dat punt geen gelijk hadden.

Ik garandeer het u, mijn moeder kan
water in wijn veranderen.

ik goud in mijn haren had en wie dat niet zag, was
stekeblind.

Toen ik een jaar of twaalf werd, veranderde alles.

Toen de juf van de vierde klas ons, meisjes van tien
jaar, vroeg om een opstel te schrijven over de missies, trok ik dan ook alle registers open. Nadat ze
onze teksten gelezen had, ging ze voor de klas staan,
keek mij aan met een opgewekte blik en zong met al
even opgewekte stem dat ze mij ooit naar de maan
zag vertrekken om daar iedereen te bekeren. Ik kon
haar alleen maar aankijken. De maan??! In godsnaam!
De wereld, ja, die wilde ik in!

De puber die ik was, kon op dat moment niet anders dan schoppen. Raadde mijn moeder mij pad A
aan, ik koos pad C. Maar gaan deed ik, en met forse
schreden. Welke weg ik ook uit ging, altijd stond
ze pal achter mij. ‘Natuurlijk kunt gij dat,’ zei ze, in
alle mogelijke versies onder alle mogelijke omstandigheden. Zij, schoonheid die ze was, ze had gemakkelijk praten. Natuurlijk geloofde ik haar niet.
Net zoals ik nooit één woord van Goud-Elsje had geloofd, dat onnozel wicht dat ik allang had verbannen
naar de verste hoek van mijn geheugen, waar ze zat
achter een zwaar luik met een stevig hangslot.

‘Trek uw schoonste kleed maar aan,
gij vindt uw weg wel vanzelf.’

Gewoonlijk stonden dan mijn ouders en drie broers
op, en vertrok ik naar school. Van die tijd herinner
ik mij vooral twee boeken, en, nog meer dan de inhoud, het lezen ervan. Het eerste was een filosofisch
werk over de Parijse Commune. Op dat moment was
ik zestien, begreep geen fluit van wat ik las, maar
wat vond ik het fantastisch. Dus ik las en herlas en
elke keer leek ik een beetje meer te begrijpen.

Ondertussen was ik andere boeken gaan lezen,
boeken van de lange, lange lijst die ik van mijn lerares Nederlands had gekregen. Al die boeken zou
ik lezen, wat kon dankzij de dorpsbibliotheek en
zijn heerlijke bibliothecaris die wel zag dat hij dat
ongedurig kind niet nog eens haar ronde kon laten doen langs alle C-boeken. Ik las niet, ik verslond
boeken. Om die reden stond ik mijn hele middelbare
schooltijd elke morgen om tien voor zes op. Tegen
tien over zes was ik gewassen en aangekleed en
had ik mijn lessen voor school nagekeken. Met mijn
ontbijt en een boek kroop ik op de radiator in de
woonkamer en las tot half acht.

niet aan dáchten om mij uit de bomen te halen, het
zou hen níét lukken.
‘Ik wil het niet eens proberen,’ zei mijn moeder.

ik mocht dan een meisje zijn, nooit
of te nimmer ging ik krijsen of gillen.
Het was een heilige belofte aan mezelf, en ze staat nog altijd overeind.

Het missiezusterplan smolt als sneeuw voor de zon
toen ik op mijn elfde verliefd werd op een jongen
in de bus naar school. Dat ik verliefd werd, vond ik
maar heel normaal, mijn vriendinnen werden het,
dus ik ook. En verliefd werd je op jongens die je niet
kende. De mannelijke wezens met wie je voetbalde
of in de bomen hing waren van een andere catego-

Opnieuw ging ik voor de spiegel staan, en weer keek
ik om te begrijpen. Waarover ze het hadden, de
vrienden met wie ik tot dan toe elke dag op straat
speelde. En wat ik zag, sprak voor zich. Ik was een
meisje. Dat wist ik allang maar nu opeens veel meer.
Ik was van een andere soort. En die soort gedroeg
zich blijkbaar anders. Eén ding nam ik mij alvast voor:

rie. De categorie waartoe jij ook behoorde, want jij
leek op hen en zij op jou.
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Hij had zo hard geglimlacht en geknikt toen ik dat
vroeg. En toen zei hij het ook nog. Het kon.
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Zo’n boeken wilde ik ook schrijven. Ooit. En ‘ooit’
leek op dat moment zo ver weg dat ik er niet eens
van droomde. Wat ik op dat moment wel deed, was
gedichten en columns schrijven voor het jongerenmagazine TOP, een blad dat gemaakt werd door
bekende jeugdschrijvers. Ik had meegedaan aan
een van de schrijfwedstrijden, kreeg vervolgens een
rubriek in het blad, én een perskaart waarmee ik

Het bestaan van deze boeken veranderde mijn
wereld.

Al helemaal geweldig vond ik de ontdekking van De
Donkere Kamer van Damokles van WF Hermans.
Omwille van de romanlijn meende ik aanvankelijk alles te begrijpen wat ik las, maar hoe dieper ik in het
boek raakte, des te meer ik besefte dat ik nooit alles
zou kunnen vatten. En ik vond dat niet erg.

De openbaring dat zinnen werelden
konden scheppen waar je tot dan
geen enkel idee van had!

Want ik had nog maar de laatste bladzijde gelezen of
daar was mijn moeder al met haar commentaar over
mijn slordige kamer en de ruzie met mijn broers, altijd in koor met mijn vader die voor de conclusie
zorgde dat het ‘zo niet meer verder kon’. Als ze nu
nog thee dronken. Maar zelfs dat niet. En dat ze er

Maar hoe het verder moest? Ik had enkel broers en
jongere buurmeisjes, en aan mijn moeder met haar
bruin vel en haar zwarte haren ging ik het zeker niet
vragen. Gelukkig was er Goud-Elsje. Zij zou me vertellen hoe meisjes waren. Heel erg kon het niet zijn
want vond Goud-Elsje niet altijd opnieuw het geluk,
in elk boek van de serie die haar naam droeg? Altijd
was het lente voor Goud-Elsje. Nooit zei iemand:
‘Zit stil en kom uit de bomen’, want Goud-Elsje klom
helemaal niet in bomen, Goud-Elsje verloofde zich
en trouwde en op het einde dronken ze altijd thee.
Ik raakte verslaafd aan Goud-Elsje. Toch heb ik boeken nooit méér gehaat dan toen.

Inspiratieboek

Op het einde van het tweede jaar
werd door de hele lerarenclub
bevestigd wat ik al wist:
er zat geen acteur in mij.

ik tot dan toe meende dat ik ze tot in de toppen van
mijn vingers bezat, net op die taal was het dat ik keer
op keer door mijn klasgenoten werd afgerekend.
Waarom zong ik zo en eindigde ik elke zin met hé;
onzeker, was het dát misschien? Ik was de enige Belg
tussen Noord-Nederlanders, natuurlijk hoorde ik ook
wel ik anders klonk. Maar mijn docenten geloofden in
mij en ik mocht naar het tweede jaar, met als boodschap dat ik ‘gerust lelijk mocht zijn op scène’. Lelijk
zijn op scène, hoe dat moest, geen idee. Maar ik zou
het zijn. En alles ging goed tot er besloten werd dat
ik spraaklessen nodig had om de spanningsboog van
mijn zinnen ‘Nederlandser’ te maken. Ik had dat gewoon een plaats kunnen geven, maar wat deed ik? Ik
stak een wachter in mijn achterhoofd die lette op elke
zin, hem herkauwde voor hij mijn mond mocht verlaten. Probeer op die manier maar eens lelijk te zijn.

Om te beginnen had ik geen lief.
En de wereld had ik ook nog niet veranderd.
Aan dat laatste kon ik alvast iets doen. Ik zou geneeskunde studeren, met als specialisatie kinderarts, om vervolgens naar Afrika te trekken. Of ik
studeerde rechten, alle mensen die onrecht waren

Wat het niet was.

Toen ik achttien werd, verfde ik mijn haar niet zwart,
integendeel. Ik kamde het ondertussen zo breed
uit dat geen kat er nog omheen kon. Ook ik niet. Of
misschien vooral ik niet. Opdat ik toch maar zou geloven dat mijn leven goed was zoals het was.

elke zondag gratis naar de match kon van de voetbalploeg waarvan mijn broer de keeper was. Oh, het
glorierijke moment waarop ik bij de ticketverkoop
kon zwaaien met mijn perskaart! Ik was schrijver en
het hele dorp had dat gezien!
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Ik moest er wel voor zorgen om me niet te kwetsbaar
op te stellen. Want stel dat iedereen las hoe ik over mij
heen had laten lopen.

Niks van. Ik had gefaald, punt. Maar het zou mij niet
meer overkomen. In mijn boek zou ik schrijven hoe
het wel moest en zo zou het de volgende keer ook gebeuren.

What doesn’t kill you makes you stronger?

Op dat moment was ik twaalf weken zwanger van ons
eerste kind, iets waar mijn man en ik dolgelukkig om
waren, het was dus met alle gemak dat ik zei dat het
allemaal niet zo erg was om met school te stoppen.
Terwijl ik goed genoeg wist dat ik het verschrikkelijk
vond. Kwaad was ik ook. Een kwaadheid die veel te
groot was voor een column of een verhaal zoals ik tot
dan toe schreef, dus ik begon aan een boek.

Zingen, ja, schrijven en lesgeven, daar lag mijn grote
kracht, gaven ze mij mee.

‘Te’ was juist goed als het over later ging, zeiden ze.
En egoïstisch, zei ik. Alsof ik met een talenstudie de
wereld kon veranderen. Maar toen dacht ik aan de
boeken die ik ooit wilde schrijven. Als ik Nederlands
studeerde, zou ik alvast mijn moedertaal helemaal
in de vingers krijgen, en met de taal de literatuur.
En daarna zagen we wel weer hoe het verder moest
met mijn plan om de wereld recht te trekken.

Waarom ging ik geen talen studeren?
Doe ik veel te graag, zei ik. Dat vonden zij maar een raar antwoord.

aangedaan zou ik verdedigen. Mijn leraren vonden
dat niet zo’n goed idee. Voor advocaat had ik teveel
fantasie, zeiden ze, en geneeskunde, ik?! Ik zat dan
nog in de wetenschappelijke richting op school,
veel liefde voor die vakken hadden ze bij mij niet gemerkt.

Het competitiegevoel was ontstellend groot in dat
eerste jaar, en ik mocht dan net een mooi diploma
hebben behaald aan de beste universiteit van de
Lage Landen in de taal die ik zo liefhad en waarvan

Van een verkeerde inschatting gesproken.

Tien jaar lang had ik lessen voordracht en toneel
gevolgd aan de stedelijke academie, het waren de
mooiste momenten van de week geweest, net zoals
de repetities en de optredens van het schooltoneel.
Ik moest uitzoeken of toneelspelen mijn wereld kon
worden.
Nu begint het feest, dacht ik toen ik na een wekenlange selectieprocedure werd toegelaten.

Ik trok naar de universiteit van Leuven, studeerde er
Nederlands en Engels. Voor ik echter iets met mijn
diploma deed, moest ik eerst nog naar de Toneelacademie van Maastricht.

Inspiratieboek

Waarom pas nu, waarom niet veel eerder, bijvoorbeeld vóór ik aan dat eerste boek begon? Omdat een
mens nu eenmaal is wie hij is, met zijn geschiedenis
en zijn vaste patronen. En misschien moeten we om
te kunnen leven met onszelf eerst aan de lijve ervaren hoe we zijn. Moeten we daarvoor letterlijk door
onszelf ‘varen’. Zetten we zo stempels op onze ziel,
waardoor we niet meer kunnen ontsnappen aan wie

Zoals die man, zo voelde ik mij.

Kent u het verhaal van de man die bij de dokter komt
en vertelt dat zijn rechterarm zo’n pijn doet als hij
hem via zijn rug naar zijn linkerarm brengt, waarop
de dokter hem vraagt waarom hij er niet gewoon
mee ophoudt?

de wereld van mijn personages recht te trekken tot
een mooie en een sterke wereld waarin wel te leven
viel. Zonder door te hebben dat ik Goud-Elsje aan
het herschrijven was. En u weet hoe ongelukkig ik
van Goud-Elsje werd.

Het boek verscheen in 1987 onder de titel ‘Scènes’
en iedereen die het las en mij kende, zei dat Jana,
het hoofdpersonage, sprekend op mij leek. Ze vergisten zich natuurlijk. Jana was immers veel sterker
en mooier dan ik ooit zou kunnen zijn. ‘Jullie zijn
lief voor mij,’ zei ik. ‘Lief? Niks lief,’ zeiden zij. ‘Wij
kennen u, we vergissen ons niet.’ Hun antwoord
verontrustte me. Het betekende namelijk dat ik in
mijn boek veel meer had prijsgegeven over mezelf
dan de bedoeling was geweest. Het zou mij geen
tweede keer overkomen.

Daarom zou ik een hoofdpersonage maken dat niet
op mij leek. Assertief, kordaat en pittig zou ze zijn,
zodat ze kon overleven in de wereld van toneel die
ik in mijn boek schetste. Een wereld die ik een beetje anders maakte, in elk geval boeiender dan ik hem
kende. Een wereld waarin ikzelf misschien ook niet
gefaald zou hebben.
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Hoe wist ik dat allemaal, hoe kende ik hun binnenkant, tegen niemand hadden ze er al over verteld en
nu stond het in een boek. En dat boek lag naast hun
bed, vanaf nu voor altijd.

Het verhaal verscheen onder de titel
‘Simon’ (1993) en meteen na de publicatie gebeurde er iets bijzonders:
voor het eerst kreeg ik brieven
van jongeren.

Ik creëerde twee jongens: Simon en Peter. Simon
had mijn onzekerheid, Peter mijn grote mond. In
mijn boek zouden ze elkaar tegenkomen. Ik liet hen
worstelen met zichzelf en de ander, met de omstandigheden, met de wereld om hen heen.

we zijn. Zodat we wel moeten accepteren wat er is.
Haken we vervolgens onze levens in die van anderen
tot een mozaïek waarmee we eindelijk aan de slag
kunnen.

Want als mijn boeken inderdaad ‘juist mij’ waren,
waarom werkte het verhaal dan niet voor mij zoals

En opnieuw werd ik daar ongelukkig van.

Dat mijn vrienden blijkbaar zagen wat ze wilden zien,
niet wat er stond, vond ik echt niet prettig. Ik moest
en zou daar iets aan doen.
Ik begon aan ‘Teranga-Welkom’. Het verhaal was geïnspireerd door mijn ervaringen in Senegal en mijn gevoelens daarbij, maar ik had alles zo uitgewerkt dat
er geen enkel autobiografisch element in zat. Bovendien was Marie, het hoofdpersonage, een klein, verlegen meisje met lang en sluik blond haar. En weer zei
iedereen: ‘Juist u.’

Ik begon aan een volgend boek: ‘Een buik om in te
kruipen’. Voor Katrien, het hoofdpersonage, richtte
ik mijn focus op mijn jongste nichtje. En weer zei iedereen die mij kende: ‘Juist u.’

Dat ik mij dat nog altijd afvroeg.
De hoogste tijd om voor eens en altijd komaf te maken met die vraag. Ik zou Noor, mijn volgend hoofdpersonage zo’n groot probleem geven dat ik zelf als
schrijver vooraf geen enkel idee had of het wel te
plaatsen was. Ik was niet van plan om de wereld er
gemakkelijker of beter op te maken om haar te helpen. Dit keer ging ik samen met haar uitzoeken of
ze verder kon in de wereld zoals hij is. Ik was niets
anders van plan dan daarin te slagen, maar ik had op
voorhand geen enkel idee of het realistisch mogelijk
was.

Misschien was ik toch niet zo raar?

Blijkbaar waren mijn twijfels, mijn onmetelijke verlangens van iedereen.

Dit keer zei niemand ‘juist u’. Maar ik was het boek
wel en helemaal.

Wat ik vervolgens probeerde was niets anders dan

Dat om die reden boeken schreef waarin de personages droomden van een wereld die buiten henzelf
lag. ‘De hemel,’ wees ik, ‘ziet ge hem liggen? Zo ver,
zegt ge? Wees gerust, ik zorg wel dat ge tot daar
raakt.’

En opeens zag ik dat ik nog altijd
datzelfde meisje was dat uitkeek naar
haar achttiende verjaardag in de hoop
dat vanaf dan alles beter werd.

Zo moedeloos werd ik ervan.
Maar het was door die moedeloosheid dat ik beter
ging kijken.

het dat deed voor mijn personages? Hoe luid zij ook
victorie kraaiden, ik bleef even kwetsbaar achter.
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Mijn ervaringen op de toneelschool zaten in het begin nooit ver weg, want mijn blijdschap was groot
elke keer als een Nederlandse recensent mijn stijl
prees als ‘prachtig Nederlands’.

Met ‘perfect’ bedoelde ik de eerste jaren vooral
‘heel mooi’. Dat heeft zijn redenen. Ik ben namelijk
in het dialect opgevoed. Naast het dialect leven er
nog andere talen in mij, zoals het Nederlands van
mijn leraren op de middelbare school, het Nederlands van de universiteit, het Nederlands van mijn
Toneelschool, het Nederlands dat ik met mijn familie, mijn vrienden en mijn leerlingen spreek. Toen
ik aan mijn eerste boek begon, wist ik oprecht niet
tot welke taal ik mij moest richten. Ik besloot dat
het sowieso ‘correct’ (als in Standaardnederlands)
moest zijn en daarnaast vooral ‘mooi’. En mooi voor
iedereen: zowel voor Vlaamse als voor Nederlandse
lezers.

Dat vond ik nu zo merkwaardig. Dat de wereld beter
werd omdat iemand er eindelijk zijn plek in vond.

Voor dit boek ontving ik De Gouden Zoen. Tijdens het
schrijven van het dankwoord besefte ik hoe wezenlijk de weg die Noor liep, verschilde van die van mijn
vroegere personages. Zelfs Simon en Peter hadden
het ook nog gehaald ondanks datgene wat ze hadden meegemaakt. Noor daarentegen redde het dankzij wie ze was. Ik had haar laten botsen met haar
eigen talenten, had ervoor gezorgd dat ze niet kon
weglopen van haar eigen mogelijkheden, had haar
laten worstelen tot ze de manier vond om met die
mogelijkheden een wereld uit te bouwen die haar
leven de moeite maakte om geleefd te worden, en
aangezien een mens geen eiland is, werd het leven
meteen ook de moeite waard voor haar omgeving.

Zo ontstond ‘Lopen voor je leven’ (2003).

Omdat de personages van ‘Allemaal willen we de
hemel’ (2008) uit de tijd van mijn grootouders waren, spraken ze in mijn hoofd hun dialect. Maar ik

Als ik de mens en zijn wereld wilde blootleggen, zou
ik dat ook in zijn taal doen.

Die avond betekende een nieuw keerpunt. Vanaf nu
was het afgelopen met ‘zo mooi mogelijk’, vanaf nu
zou het alleen nog maar ‘zo juist mogelijk’ zijn wat
ik schreef.

Op een Tilburgs feestje vroeg ik aan een paar Nederlandse vrienden die ‘Lopen voor je leven’ hadden gelezen of er woorden instonden waaraan ze konden
merken dat ik een Vlaamse was, waarop ze hartelijk
begonnen te lachen. ‘Maar Els toch, jij bent gewoon
helemaal Vlaams!’

‘Het is mij eindelijk gelukt,’ dacht ik,
trots als een aap, toen ik de Gouden
Zoen won.

Zolang ik schrijf, schrap en slijp en vijl ik mijn zinnen
tot ze in mijn ogen perfect zijn.

De evolutie die ik hierboven schets waarbij ik de hemel niet meer naar een ginderachter verplaats, had
zijn invloed op mijn stijl.

Voortaan zou ik in mijn boeken nog enkel experimenteren, blootleggen, ontdekken.

Wat een vrijheid voelde ik opeens!

Verdwenen was evenzeer de ijzeren knijptang waarmee ik naar de wereld keek in een poging om hem
ermee recht te trekken.

Wat ik ook besefte was dat mijn
verlangen om af te rekenen met
of te reageren op was verdwenen.

Niet alleen doen wij al eeuwenlang ons best om hen
te vertellen dat de hemel ginder ligt, daarboven,
hieronder of gewoon later, de hemel doet er zelf alles aan om jongeren ervan te overtuigen dat zo het
leven is. Kijk maar naar hun kledij, hun kapsels, hun

Kunnen we het hen kwalijk nemen?

En het jonge volk, slagen zij daarin? Kunnen zij wel om
met de traagheid waarmee de plot zich ontvouwt?
Naar het schijnt, hebben ze immers niet zoveel geduld.

Lukte het u om te wachten tot Juliette eindelijk van
haar stoel komt?

Maar ik wilde u doen twijfelen. Niet over de verwerpelijke ideologieën, maar over menselijk gedrag.
Omdat twijfel nuance mogelijk maakt. Aangezien
fanatici niets van nuance moeten hebben, kunnen
we er hopelijk een paar werelden mee redden.
Misschien stelde ik uw geduld op de proef met mijn
meest recente boek, ‘Eén mens is genoeg’ en dan heb
ik het nu niet over de taal maar over het verhaal zelf.

Moeilijk gaat ook, zei mijn grootvader altijd, het is een credo dat in
mijn familie blijft doorzinderen.

Bij het schrijven van ‘Eén mens is genoeg’ (2014) zat
ik zo mogelijk nog dichter op de huid van mijn personages. Ik kon niet anders, omdat ik in dat boek
een verhaallijn ontwikkel die uitsluitend doorheen
emotionele groei of stilstand gestuurd wordt. Om
die reden is het concept één grote innerlijke monoloog geworden, verteld vanuit twee personages. Ik
laat hen zichzelf uiten zoals ze zijn of zich voelen op
het moment dat ze spreken of denken: schuchter,
uitbundig, gekwetst, gereserveerd, verliefd, bang,
waanzinnig, en dat in een taal die geen dialect is,
want dat zat ik weer bij het fonetisch schrijven, maar
een taal die iedereen in Vlaanderen begrijpt, ik noem
ze graag Standaardvlaams.

In de middeleeuwen kon een mens
die voor zijn leven vreesde, altijd
kwartier krijgen in de kerk. Daar kon
geen vijand aan hem. Daar werd hij
met rust gelaten, tot hij zijn plooi
weer gevonden had en verder wilde.

En je kunt lelijk vallen als je struikelt. Maar het zal
gebeuren, of het leven krijgt geen kans.
Kan de diepste pijn vermeden worden?

Want wat ginder ligt, zal ginder blijven. Daarom heet
het ook ginder. Vraag het maar aan Goud-Elsje.

Tot de dag komt van de eerste struikeling.

handtassen en de manier waarop ze die dragen, en
je weet dat ‘ginderachter’ zich - net als in onze tijd nog even sterk maskeert als een Disneyland met als
slogan om ‘maar alvast alsof te doen, want je bent er
eerder dan je denkt’.

Voor dit boek heb ik zoveel research gedaan. Dat
was vooral goed voor mij, de schrijver, om te weten

Voor ‘Allemaal willen we de hemel’ schreef ik vanuit
vier vertelstandpunten, creëerde vervolgens levens
die kraakten, puin dat geruimd moest worden, morele keuzes waarvan ik alle kanten wilde tonen.

Of zoals wij in huis zeggen: simpel is niet interessant.

Mijn grote angst was dat mijn Nederlandse lezer zou
afhaken omdat hij bepaalde woorden en de nuances
niet begreep. Het spijt me als ik het lezen voor u te
moeilijk maakte, maar ik kon dit boek niet op een andere manier schrijven.
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wilde geen dialect schrijven. Dan zou ik fonetisch
schrijven, en ik was ten slotte met schrijftaal bezig.
Ik wilde een taal bedenken die het volkse kon vatten
maar toch door iedereen in Vlaanderen en Nederland gelezen kon worden.
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Hij is altijd boekhouder geweest. De dagen voor een
grote controle was hij niet te genieten, bezorgd als

Mijn vader heeft mij voorgedaan hoe het kan.

Hoe krijg ik mijn lezers zo ver dat ze mij vertrouwen?
Dat ze mee blijven gaan, ook al gebeurt het trager
dan verwacht voor er redding komt, als die al komt?

Maar daarvoor moeten ze mij wel vertrouwen. Vertrouwen is nodig opdat er ook maar enige interactie
mogelijk is tussen hun wereldbeeld en dat van een
ander, mijn personages bijvoorbeeld. En zonder interactie geen reflectie, laat staan discussie, laat staan
groei.

Safe havens. Plekken waar ze veilig zijn. Waar ze de
kans krijgen om hun eigen kracht te ontdekken. Waar
ze lelijk mogen zijn. En waar ze daar de tijd voor mogen nemen.

Ik wil boeken schrijven die kwartieren zijn voor
mijn lezers.

vanuit welke mechanismen mensen handelden in die
tijd, maar ik wou geen geschiedenisboek schrijven.
Had ik dat gedaan, dan was ik u wellicht onderweg
kwijt geraakt. Samen met mij had u zich in dat geval
van bij het begin al staan afvragen hoe het godsnaam mogelijk is dat mensen kunnen stappen in
die waanzinnige oorlogsheroïek, en u was mij niet
tot het einde blijven volgen bij het blootleggen van
alle aders. Opdat u dat toch zou doen, moest u mijn
mensen vooral graag zien. Want pas als u hen graag
ziet, zult u bereid zijn in hen te kruipen om te kunnen
meemaken wat zij meemaken. Alleen dan immers
kunt u voelen welke hemel zij wilden, waarom ze
die wilden. Ik hoopte zelfs dat u zich de vraag zou
stellen wat u zou doen als u zich in dergelijke situatie zou bevinden. Het antwoord blijf ik u gelukkig
schuldig, om de eenvoudige reden dat het geen oorlog is bij ons. Wij hebben eten en drinken in overvloed en niemand zet een geweer tegen het hoofd
van ons kind.

Inspiratieboek

Want ook mijn leerlingen hebben een veilige ruimte
nodig. Zo stel ik in mijn lessen creatief schrijven van
bij aanvang twee premissen: er zijn vele manieren
om te schrijven en fouten bestaan hier niet. Daarna
maken we een eerste oefening zodat ze ervaren dat

Hoe de wisselwerking precies loopt tussen mijn lesgeven en mijn schrijven, ik zie het allang niet meer,
zo verbonden zijn beide terreinen. Maar het is een
feit dat ik beter ben gaan lesgeven door mijn schrijverschap, en dat mijn boeken beter zijn geworden
door de wegen die ik met mijn leerlingen heb mogen
afleggen.

Elk lesuur sta ik met mijn twee voeten in de wereld, in
goede en slechte dagen, zonder dat ik kan weglopen
of mijn ogen sluiten want het zijn wel mensen met
wie we te doen hebben. Zij geven bovendien feilloos
aan hoe dat zit met ons bloot hart. Wat er gebeurt
als het open genoeg staat zodat zij er allemaal in
kunnen, wat dan opeens allemaal mogelijk is, ik zeg
het u, geen mooier beroep op dat moment.

En ook al was de opluchting groot als alles goed was
verlopen en mijn vader thuiskwam met de mooiste
cadeaus, voor mij stond het als een paal boven water: als ik een fijn leven wilde, werd ik vooral geen
boekhouder. Ik moet hem dat zeker meer dan eens
verteld hebben, want ik herinner me een ernstig
gesprek met hem waarin hij mij aanraadde om mijn
hart nooit teveel open te zetten. Ik kreeg geen fijn
gevoel van dat gesprek want ik wist toen al dat het
niet echt binnen mijn mogelijkheden lag om mij te

hij was om de goede afloop en de verantwoordelijkheid voor heel wat menselijk geluk dat hij op zijn
schouders meedroeg. De ochtend van de controle
zei hij altijd tegen ons: ‘Ge moet de mensen graag
zien. Daar begint het mee.’ Mijn moeder knikte dan,
wellicht meer om hem moed in te spreken dan om
zijn uitspraak te beamen. Want dat het klopte wat
hij zei, was voor haar zo evident dat ze nooit de behoefte voelde om er een uitspraak over te doen.
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Ik zie hen worstelen in de les, laat hen vertellen over
de verhalen die opborrelen, bied hen mijn eigen
valkuilen aan. Thuis lees ik hun bevindingen in hun
logboek. Daarin staan hun oefeningen, hun feedback op zowat alles, ook op wat ze buiten de lessen
lezen, hun vragen als ze die liever in stilte of op papier
stellen. Want dit is een vak voor schrijvers, en niet

Zoals het meisje dat op de eerste rij zat en nooit iets
zei. Ze kreeg mij een uur lang stil met haar schriftelijke motivatie om dit vak te volgen. ‘Er was een tijd
dat ik niet wist welke kant ik nog op kon. Ik heb al
lang een dagboek maar dát specifieke jaar kreeg ik
niks op papier. Behalve elke dag opnieuw dat ene
woord. NEE. In koeien van letters, elke dag opnieuw.
Het hielp.’

Uitleggen wat schrijven voor mij betekent, doe ik
nooit. Ze schrijven, ze weten dus wat het is.

het klopt wat ik aan het begin zei, en we zijn vertrokken.

Jazeker, af en toe trapt er iemand op dat hart. Want
één keer het boek het huis uit, is het van de lezer. En
ook die heeft zijn eigen verhaal. En met dat verhaal

Dat het een tijd heeft geduurd voor ik het aandurfde, weet u nu. Maar al de rest is flauwekul en poppenkast, en vermits ik maar één leven heb, ga ik daar
niet meer mee beginnen.

Ik zal het dus wel van mijn vader hebben om niet anders te kunnen dan met een bloot hart te schrijven.

Ondertussen weet ik dat de raad
die een ouder aan zijn kind geeft,
vaak nog meer voor haar- of
hemzelf is bedoeld.

‘gedragen’, zoals dat toen heette. Dat van dat hart
zou dan ook wel niet gaan, dacht ik.

Niet door mijn leerlingen te vertellen hoe ze moeten
fietsen, maar door hen op de fiets te krijgen. Want
het is door Marie een fout lief te laten hebben, dat
ze ervaren of het echt zo erg is om Marie al die ellende te geven. Uiteindelijk zijn zij Marie niet, ook dat
merken ze gaandeweg.

Spiegels, ik krijg ze elke dag. Ze dwingen mij om na te denken over hoe ik
daar sta, wat ik vertel en niet vertel
en wanneer en vooral ook hoe.

Iemand schreef: ‘We kregen de spanningsboog van
een plot uitgelegd via het verhaal van Marie die na het
zoveelste liefdesverdriet eindelijk de juiste jongen tegenkomt. Ik denk niet dat ik mijn personages zoveel
leed kan aandoen, maar ik zal mij daar maar overheen
zetten of ik word nooit een goede schrijver.’

alle schrijvers zijn grote praters.

Tot hier toe heb ik het met u gehad over de samenhang tussen mijn evolutie als mens en die als schrijver. Maar ik geef ook nog les. Op de vraag ‘hoe lang
ik nog moet’, die zoveel betekent als ‘stopt ge nog
niet met lesgeven?’ antwoord ik altijd dat ik niks
moet. Ik mág. M A G.

Ik waak er wel over dat schrijven voor mij ook een
safe haven is, een kwartier, een ruimte waarin ik
lelijk mag zijn. Voor mij is het duidelijk. Als ik erover
kan schrijven zonder trillende handen is het oké. En
dan moet wat er staat heel juist, heel eerlijk zijn. En
omdat ik zelf niet weg kan lopen van wat juist, wat
eerlijk is, hoop ik dan maar dat u dat ook niet doet.

leest hij mijn boek. En dat doet hij niet altijd zoals
ik het heb willen schrijven. Hoe erg ik dat ook kan
vinden, toch vind ik dat ik daar tegen moet kunnen.

Elke lessenreeks laat ik hen als eerste
oefening een snoepje opeten.
Ik vraag hen het snoepje te zijn en
te beschrijven hoe het voelt om
opgegeten te worden.

Inspiratieboek

Ik bereidde me voor op een niet zo fijne boodschap,
omdat het bijna niet kon dat hij evenveel hield van
‘Eén mens is genoeg’ als hij dat van het vorige boek
had gedaan. Bovendien had ik al een paar recensies
gelezen waarin het telkens alleen maar ging over Juliette, Louis en Wilfried en hun verdriet. Lili werd niet
genoemd. De achttienjarige Lili die zich niet goed in
haar vel voelt maar die, door wie ze is, de anderen in
beweging brengt zodat ze eindelijk uit hun moeras
stappen.

Simon zat een aantal jaren geleden in mijn lessen
creatief schrijven, schreef en tekende toen al zoals
ik dat zelden zag gebeuren, was razend op mij omdat ik Ward had laten doodgaan in ‘Allemaal willen
we de hemel’, discussieerde daar uren over met mij,
en waarom kon ik zomaar als schrijver zeggen dat
ik Ward niet meer nodig had; die Simon dus stuurde
mij een bericht.

Zo kreeg ik een paar weken na het verschijnen van
‘Eén mens is genoeg’ een mail van Simon.

Eén meisje at haar snoepje niet op. Ze was het jaar
ervoor gestopt met eten, had dat te lang gedaan dan
goed voor haar was. Ze was dan wel terug op school
na een lange herstelperiode, maar dat snoepje opeten was er teveel aan. Omdat ik haar geschiedenis
nog niet kende, reageerde ik een beetje verwonderd. Ik lust ze niet, zei ze. Dat kon, ik wist het, niet
iedereen hield van chocolade.

Het is een perfecte introductieoefening, ik leer er
veel uit. Want hoe gaan ze om met dat opgegeten
worden, maken ze er een lijdensweg van of gebeurt
het vanzelf? En hoe schrijven ze dat neer?
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Niet alleen had hij de kracht van Lili gezien, hij had
vooral ook zichzelf een plaats gegeven in deze wereld. En als hij dat kan, waarom zouden andere jongeren dat niet kunnen?

Simon had dat begrepen. ‘Eerst Remi (‘de kleine’ uit
‘Allemaal willen we de hemel’), en nu Lili,’ schreef
hij. ‘Opnieuw laat gij óns de wereld redden. En gij
doet dat omdat wij dat kunnen.’

Mijn boek gaat inderdaad over verdriet. Maar het
gaat ook over de veerkracht van mensen. En over
hoop. Om het te kunnen hebben over de werkelijke
kracht van hoop en de functie van die éne mens die
alle verschil kan maken, moet ik u eerst meenemen
door een donker en diep dal, waar alles ook nog
eens trager gaat omdat dat in diepe donkere dalen
nu eenmaal zo gebeurt. U zou mij nooit geloven had
ik u op een roetsjbaan gezet waardoor u in een ijltempo en met uw ogen desnoods dicht doorheen
alle miserie kon razen naar een warm en mooi einde.

Bij alle verdere oefeningen die ze maakte, lag haar
focus duidelijk op het beschrijven van een goede
afloop. Geen Marie voor haar die bijna ten onder
moest gaan om te kunnen rijzen uit haar as. Maar
haar teksten over happy endings vergden van haar
een minstens even grote, wellicht veel grotere zoek-

Nooit hebben we het gehad over haar moeilijk jaar.
Wel over haar oefeningen. Dat ik hoopte dat ze er de
volgende maanden toch in zou slagen het snoepje
op te eten, benieuwd als ik was naar de beelden en
de woorden waarmee ze erover zou schrijven.

Thuis las ik haar tekst. Ze had geschreven hoe ongelukkig het snoepje zich voelde, omdat zijn eigenaar
weigerde het te gebruiken waarvoor het geboren
was. En in haar logboek schreef ze erbij hoezeer ze
zich nog herinnerde dat ze als kind zo intens kon genieten van lekker eten. Dat ze het zo erg vond dat ze
zichzelf dat plezier niet meer kon gunnen.

Als dat echt eens kon gebeuren.

Els Beerten, Den Haag, 20 mei 2015

In dat geval zou een verre hemel niet meer nodig zijn.

Niet omdat ze dat zo bewust willen, maar omdat
ze mensen zijn en mensen nu eenmaal zo in elkaar
zitten.

Want mensen die hun plaats gevonden hebben,
gunnen anderen immers ook hun plek.

Als dat eens zou gebeuren.

Natuurlijk hoop ik dat mijn leerlingen van mijn boeken houden. Om die reden lees ik ze niet in de les.
Maar het gebeurt dat iemand mij erover aanspreekt,
voor of na, in de wandelgangen. Of per mail.

En als zij dat kan, dan krijg ik Juliette ook wel van
haar stoel.

In de envelop zat de tekst die ze geschreven had nadat ze na de laatste les het snoepje opgegeten had.
Met daarbij de woorden hoe ze weer even dat kind
van vroeger was geweest. En dat ze niet van plan
was het opnieuw te laten schieten.

Thuis las ik haar allerlaatste opdracht, daarna haar
eindevaluatie. Uit de kaft viel een kleine envelop.
Mijn naam stond erop.

tocht. Ze mocht die gaan. In alle veiligheid. In deze
ruimte kun je immers geen fouten maken.
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