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Beste,

Sociale contacten en verbinding met ande-
ren doen ons zin en geluk ervaren. 

Toch valt vandaag vaak een ‘wij tegen zij- ver-
haal’ te horen. We leven in een maatschappij 
waarin sociale netwerken afbrokkelen en het 
individualisme toeneemt. Eenzaamheid is een 
groeiend probleem en het aantal mensen met 
emotionele problemen neemt hallucinante 
proporties aan. 1 op 3 Vlamingen geeft aan 

zich psychisch niet goed te voelen, 1 op 10 
Vlamingen riskeert een burn-out. We slikken 
meer antidepressiva, slaap- en kalmeermid-
delen dan ooit. Ook de toegenomen migra-
tiebewegingen maken het samenleven niet 
evident.
 
Hoe kan meer verbinding tussen mensen 
in onze maatschappij tot stand gebracht 
worden? Op welke manier kunnen we ons 
verbonden voelen ook met die mensen waar 
we ons niet meteen in herkennen en met wie 

50 experts wisselen van gedachten over verbinding in de stad tijdens een rondetafel van Voorrang Van 
Links - Foto: © Bart Duriez

de verschillen groot zijn? Hoe maken we van 
onze maatschappij een echte samenleving?
Voorrang Van Links verdiepte zich gedurende 
een jaar in dit vraagstuk.

Voorrang Van Links

Voorrang Van Links is een Leuvense denk-
groep, die op een vernieuwende, vooruitstre-
vende manier over de maatschappij nadenkt 
en het maatschappelijk debat wil voeden. Vijf 
jaar geleden lanceerden schepen Mohamed 
Ridouani en gemeenteraadslid Mich De Winter 
dit initiatief. Vandaag bestaat de denkgroep 
uit een twintigtal vrijwilligers die werken in 
onderwijs en onderzoek, zorg, bedrijfsleven 
en de politiek. 
 
Samen vooruit denken

Via gesprekken met experts en al wie zich 
betrokken voelt, zoekt Voorrang Van Links 
antwoorden op belangrijke vragen die men-
sen bezighouden. We organiseerden in 2015 
meerdere lezingen, gesprekken en praktijk-
bezoeken om van gedachten te wisselen en 
om te leren over de ‘verbonden stad’. Dirk 
De Wachter confronteerde ons met zijn vi-
sie over onze tijd, door hem gekenmerkt als 
Borderline Times. Spraakmakend is zijn visie 
op geluk: met geluk als doel in het leven te 

stellen begint de miserie juist. Met Eric Corijn 
en Nick Schuermans spraken we over samen-
leven in een superdiverse maatschappij. Job 
Cohen nodigden we eerder uit voor een debat 
over participatie en de relatie tussen burger 
en politiek. Ook de werkbezoeken aan buurt-
huis ’t Lampeke, kinderwerking Fabota en 
Compagnie Tartaren verdiepten ons inzicht. 

De stad, met zijn inwoners, middenveld en 
beleidsmakers, heeft heel wat hefbomen in 
handen om tot meer samenhang en samenle-
ven te komen. Daarom gingen we samen met 
vijftig experts op zoek naar vernieuwende en 
toepasbare oplossingen, waarvoor de hefbo-
men in de stad zelf te vinden zijn. Essentieel 
voor een ‘verbonden stad’ zijn verenigingen 
en buurtinitiatieven, publieke ruimte, kunsten, 
onderwijs, werk en de media, is de conclusie 
van Voorrang Van Links.

Deze brochure is een bundeling van onze 
voorstellen vertrekkende vanuit deze verschil-
lende levensdomeinen. We hopen dat onze 
ideeën en sprekende voorbeelden een inspira-
tie kunnen zijn voor wie het aanbelangt. 

Veel leesplezier!

Geertrui Heyvaert
Coördinator Voorrang Van Links
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VERENIGINGEN,
BUURT- EN BURGER-

INITIATIEVEN 

Café Jardin 2015 in Leuven. 
Foto: © Bart Duriez

Een bloeiend verenigings- en buurtleven is 
een meerwaarde voor de stad. Verenigingen 
en buurtinitiatieven hebben een groot so-
ciaal belang. Ze brengen, tijdelijk of lang-
durend, mensen samen die zich in elkaar 
herkennen, mensen van gelijke leeftijd met 
dezelfde cultuur, interesses, religie enzo-
voort. Tegelijkertijd helpen ze ook om brug-
gen te bouwen tussen mensen die elkaar 
niet spontaan opzoeken. Buurtactiviteiten 
bijvoorbeeld kunnen de sociale cohesie en 
solidariteit binnen de buurt versterken. 

Bijna 40% Vlamingen zijn lid van een of 
meerdere verenigingen. De betrokkenheid 
bij de buurt van inwoners van Vlaamse cen-
trumsteden ligt lager. Van de stedelingen 
heeft bijna 30% het voorbije jaar deelgeno-
men aan een buurtactiviteit. 6% maakt deel 
uit van een bewonersgroep die het beleid 
tracht te beïnvloeden. Vooral mannen en 
hoog opgeleiden zijn actief in een vereni-
ging, in de buurt of in een bewonersgroep. 

Voorrang Van Links vindt het belangrijk dat 
meer mensen zich betrokken voelen bij de 
buurt, een vereniging of via een bewoners-
groep bij het beleid. Op die manier streeft 
Voorrang Van Links naar een bredere maat-
schappelijke en politieke participatie. 

VOORSTELLEN VOORRANG VAN LINKS:

1. De stad zet in op uitnodigende ontmoe-
tingsplekken in elke buurt. Projecten als 
‘Kom op voor je Wijk’ zijn stimulansen 
voor buren om samen zo’n plekken in te 
richten. Een mooi voorbeeld is de buurt-
tuin en ontmoetingsplaats De Braem in 
Sint-Maartensdal in Leuven, gerealiseerd 
met middelen van ‘Kom op voor je Wijk’ 
op initiatief van leerkrachten van basis-
school de Zevensprong, kinderwerking 
de Kettekeet en enkele buurtbewoners.

 
2. Beleidsmakers zetten de ervaring en ex-

pertise van inwoners in om initiatieven 
mee vorm te geven en beslissingen te 
nemen. We pleiten ervoor verschillende 
groepen inwoners te betrekken bij stads-
projecten, in een vroege fase, zoals bij het 
ontwerpen van pleinen of parken. Door 
straathoekwerkers, wijkmanagers en an-
dere ‘outreachende’ werkkrachten in te 
zetten, kunnen alle stemmen aan bod ko-
men. In het Nederlandse Leiden bundelen 
inwoners en de gemeente de krachten 
voor het ontwerp en de realisatie van het 
burgerinitiatief ‘het Singelpark’, dat één 
groot aaneengesloten stadspark langs de 
historische vestinggracht wordt. 
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3. Ook via digitale platformen kunnen inwo-
ners hun ideeën delen, bijvoorbeeld over 
verkeersknelpunten in de buurt.

4. We hebben meer ‘voelsprieten aan de 
basis’ nodig. Dit zijn speciaal opgeleide 
‘professionals’ uit overheid en midden-
veld die de verbinding leggen tussen bur-
gers en bestuur. Ze vangen noden op en 
ondersteunen of stimuleren verenigingen 
en burgerinitiatieven, waar nodig. 

5. Het is aan te bevelen in te zetten op 
diversiteit bij deze buurtwerkers of wijk-
managers, en quota kunnen hierbij zinvol 
zijn.

6. De alledaagse plaatsen waar mensen 
elkaar onbedoeld treffen, zoals bij-
voorbeeld de schoolpoort, wachtzalen, 
bushalte of stemlokalen, willen we ‘up-
graden’ naar ontmoetingsvriendelijke 
publieke ruimten, waar contact gestimu-
leerd wordt. De organisatie van een ‘re-
pair café’, waar spullen een tweede leven 
krijgen, op een speelplaats kan bijvoor-
beeld een manier zijn om contact tussen 
ouders te bevorderen. 

7. Sommige burgerinitiatieven verzanden 
ondanks goede bedoelingen tot gesloten 
groepen met een grote focus op het ei-

gen belang. Als groep zich blijven open-
stellen voor anderen en het verbinden 
met andere initiatieven verdient dan ook 
elke aanmoediging. Stimulerende subsi-
dies voor het aangaan van partnerschap-
pen, uitwisselingsmomenten, digitale 
uitwisselingsplatformen of verbindingsfi-
guren kunnen hier het verschil maken. Zo 
organiseerde de Leuvense stadsdienst 
voor diversiteit en gelijke kansen een 
gesmaakte uitwisselingsbeurs tussen 
klassieke verenigingen en etnisch diverse 
organisaties.

8. Mensen willen zich engageren voor hun 
buurt of zelfs voor een betere wereld. 
Helaas kunnen ambtelijke en juridische 
procedures een drempel zijn en ge-
meenschapszin onbedoeld tegenwerken. 
Zoveel als mogelijk deze drempels weg-
werken is dan ook een belangrijk aan-
dachtspunt voor overheden. Een mooi 
voorbeeld is de eenvoudige aanvraag-
procedure voor straatfeesten in Leuven.

9. Goede voorbeelden of projecten met een 
inclusief verhaal verdienen zichtbaarheid. 
Een lokale overheid kan hierin een rol 
spelen. 

Let’s Go Urban vzw

Bij Let’s Go Urban vzw, opgericht door Sihame El Kaouakibi, kunnen jon-

geren terecht voor een kwalitatief aanbod aan stadscultuur: dans, muziek, 

sport en theater. Tegelijk wil Let’s Go Urban meer doen dan jongeren leren 

dansen, musiceren of acteren. Het streefdoel is jongeren rond hun passie 

bij elkaar te brengen en het beste in hen naar boven te halen. De vereniging 

slaagt erin om een groot en divers publiek te bereiken. Sinds 2009 vinden 

wekelijks 800 jongeren, met verschillende achtergronden, hun weg naar 

Let’s Go Urban in Antwerpen.

MOOI VOORBEELD 

      

Leuven Klimaatneutraal 2030 vzw brengt inwoners, bedrijven, kennisinstellingen, middenveld 
en overheid bijeen om samen Leuven nog beter te maken.
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“
”

Onze publieke ruimte is een belangrijke 
hefboom om contacten te bevorderen. Een 
publieke ruimte is een plaats waar ontmoe-
tingen tussen iedereen mogelijk zijn, waar 
mensen kunnen experimenteren en waar 
ideeën kunnen groeien. Idealiter is het ruim-
tegebruik niet volledig vooraf bepaald, maar 
is flexibiliteit en verandering mogelijk. 

In Vlaanderen staat de publieke ruimte steeds 
meer onder druk. Bovendien wordt ze minder 
als ontmoetingsruimte, maar meer uitsluitend 
als doorgangsruimte gebruikt. Ook ontstaat 
er meer regelgeving over het gebruik van 
publieke ruimtes. 

Voorrang Van Links pleit voor het vrijwaren 
van openbare ruimte die mogelijkheden 
biedt tot ontmoeting.

VOORSTELLEN VOORRANG VAN LINKS:

10. Een focus op kernversterking en slimme 
verdichting zorgt voor behoud van kwali-
tatieve openbare ruimte.

11. We pleiten voor een bereikbare stad met 
een autoluw centrum. We vrijwaren pu-
blieke leefruimte door het autoverkeer te 
concentreren op enkele verkeersassen, 
en aan de hand van een innoverend par-

keerbeleid. Dit kan door in te zetten op 
ondergrondse parkings, randparkings, 
buurtparkings of het delen van parkings 
die onderbenut zijn op specifieke momen-
ten. 

12. Ook autodelen speelt een belangrijke rol 
in de vermindering van de parkeerdruk en 
de opwaardering van de publieke ruimte 
en zien we dan ook graag uitbreiden. Elke 
deelauto vervangt zo’n 5 tot 10 privéwa-
gens die het grootste deel van de tijd stil-
staan op een parkeerplaats. 

Leuven Klimaatneutraal 2030 vzw 
droomt van een bereikbare stad waar 
ruim plaats is voor kwaliteitsvol groen en 
waardevolle ontmoetingen tussen men-
sen. Ze werkt graag mee aan een stad 
waar de publieke ruimte plekken aan-
reikt voor verwondering, initiatief, ple-
zier, passie. Plekken met betekenis, plek-
ken waar een gezonde dynamiek aardt, 
plekken waar cruciale stappen kunnen 
worden gezet. De inwoners, gebruikers 
en bezoekers van onze stad hebben der-
gelijke plekken nodig. Ze doen een stad 
leven en verbinden mensen met elkaar.”

Katrien Rycken, coördinator 
Leuven Klimaatneutraal 2030 vzw

PUBLIEKE
RUIMTE

Dijleterrassen Leuven. 
Foto: © Rob Stevens
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13. We richten de publieke ruimte in als 
leefruimte, als plek voor ontmoeting en 
recreatie. We brengen lokale ervaring van 
buurtbewoners in bij het ontwerp en de 
inrichting. Daarbij is het belangrijk verschil-
lende groepen te betrekken.

14. We pleiten voor kinderparticipatie bij de 
vormgeving van de publieke ruimte. Bij het 
ontwerp hebben we iedereen voor ogen.

15. Bij de inrichting tot ontmoetingsruimte 
wordt aandacht besteed aan uitnodigende 
en verfraaiende ingrepen zoals sfeerver-
lichting, kunst in de straat, basisfaciliteiten 
zoals drinkbaar water, speelse elementen, 
enzovoort. 

16. Dagelijkse blootstelling aan natuur heeft 
een positieve impact op het welbevinden. 
Groen en water in de stad doen mensen op 
straat komen en dragen bij aan de levens-
kwaliteit en de sfeer in de stad. We pleiten 
voor een sterke ingroening van de stad - 
naast grote parken ook kleine buurtparken, 
gemeenschapstuinen en groene gevels 
- en voor de uitbreiding van toegankelijk 
‘belevingswater’. 

17. Een ondersteunend kader voor het delen 
van ruimten van particulieren of organi-
saties, zoals een online platform, en het 

wegwerken van juridische knelpunten, 
kan ontmoeting faciliteren. Een financiële 
stimulans voor scholen die hun speelplaats 
openstellen voor de buurt kan hiervan een 
voorbeeld zijn.

18. Er is durf voor experiment. Gedragenheid 
van creatieve oplossingen die anders zijn, 
vraagt soms tijd. Daarvoor kan het zinvol 
zijn tijdelijke experimenten in de openbare 
ruimte op te zetten om het effect op de 
inwoners te evalueren. 

Het Opekplein, een nieuwe autovrije ontmoetingsplek in 

Leuven

Het plein voor Opek werd eind 2015 autovrij gemaakt om er een ruimte voor 

ontmoeting, beleving en feest van te maken, met groen, zitbanken en een 

speelplek. Het plein krijgt een tijdelijke herinrichting voor 5 jaar, geïnspi-

reerd op de ideeën van Leuvenaars. De tijdelijkheid wordt beschouwd als 

een voordeel omdat het experiment in samenwerking met de buurt toelaat 

te zoeken naar de juiste invulling op lange termijn en het echt een plein 

van de buurt te laten worden. Het ontwerp is van vzw Onkruid, een jonge 

Leuvense organisatie, gelauwerd met de Leuvense Cultuurprijs 2015, ook 

de drijvende kracht achter HORST Arts & Music Festival.

IN DE KIJKER 

Het ontwerp van vzw Onkruid, geïnspireerd op ideeën van buurtbewoners
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KUNSTEN
Opek Ontploft in Leuven.
Foto: © Rob Stevens

Kunst heeft een belangrijke maatschappelijke 
relevantie. Het behoort tot de meest leven-
dige expressie van de menselijke cultuur. Via 
muziek, beeldende kunsten, toneel, enzovoort 
geven we vorm aan onze gevoelens en ge-
dachten over onszelf en over hoe we de we-
reld om ons heen ervaren. Genieten van kunst 
of eraan deelnemen stimuleert creativiteit en 
bevordert de persoonlijke ontwikkeling. 

Kunst laat mensen ook anders naar de dingen 
kijken. Kunst bevraagt bij regelmaat culturele 
gewoonten en gebruiken, en laat zien dat er 
altijd andere visies, meningen en interpre-
taties mogelijk zijn. Het verrijkt en vergroot 
ons begrip van mens zijn, en draagt op die 
manier bij aan maatschappelijke betrokken-
heid, openheid en tolerantie. Samen kunst 
beleven, het smaken, en samen kunst maken 
kan bijdragen aan een conviviale en levendige 
gemeenschap. 

Culturele participatie blijkt in realiteit nauw 
samen te hangen met opleidingsniveau. 
Bepaalde groepen worden daarbij weinig be-
reikt. De kunsten missen nog voldoende aan-
sluiting met de groeiende etnisch-culturele 
diversiteit in de steden. 

Voorrang Van Links pleit ervoor om in te zet-
ten op bredere culturele participatie, waarbij 
de drempels om deel te nemen aan kunst 
worden verlaagd. 

VOORSTELLEN VOORRANG VAN LINKS:

19. Kunst in de straat laat meer mensen kunst 
beleven. Een mooi voorbeeld is ‘1, 2, 3 pia-
no’, een Gents muzikaal project dat via live 
muziek mensen samenbrengt en spontane 
reacties uitlokt. 8 piano’s, toegewezen aan 
8 kunstenaars, staan verspreid in de stad, 
ter beschikking van elke toevallige voor-
bijganger. In Leuven verraste 30CC met 
het gezelschap Ballet Dommage en gratis 
theater aan huis. 

20. We willen levendige, open ateliers in de 
stad met ruimte voor verschillende kunst-
vormen, geïntegreerd met ruimte voor 
vrijetijdsbesteding, naar het voorbeeld 
van Le CentQuatre in Parijs of Korjaamo in 
Helsinki. 

21. Een manier om mensen te laten deelnemen 
aan kunst is de participatieve kunstpraktijk 
waarbij een kunstenaar samenwerkt met 
burgers om een alternatieve stem of in-
terpretatie te laten klinken voor een maat-
schappelijk vraagstuk. Het beoogde resul-
taat is een uitdagende artistieke productie, 
voor een breed publiek, die een kritische 
reflectie bevat en aanleiding geeft tot 
nieuw handelen. ‘There is the sun’ van de 
Leuvense stadskunstenaar Ief Spincemaille 
is een mooi voorbeeld hiervan.
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Belangrijk is dat we, binnen het verbin-
dend denken in de kunsten, blijven uit-
gaan van de onafhankelijke positie van 
de kunstenaar. Deze moet vrije kunst 
kunnen maken en mag zich niet laten in-
schrijven in de logica van overheidsstruc-
turen of welzijnswerk. Een kunstenaar 
moet kunnen ontregelen en de dingen in 
vraag stellen vanuit zijn artistiek werk, 
om dit dan terug te koppelen naar het 
publiek, met als expliciete inzet om bij te 
dragen aan bijvoorbeeld een nieuw even-
wicht in de samenleving.

Veerle Van Schoelant, productie-
verantwoordelijke 30 CC

22. Een divers kunstenaanbod is te bereiken 
via coproductie met sleutelfiguren uit ver-
schillende gemeenschappen en via quota, 
gekoppeld aan ondersteuning. 

23. We pleiten ervoor witruimte in de pro-
grammatie te laten om op die manier ad 
hoc vragen van mensen die niet de tradi-
tionele programmeerlogica volgen te kun-
nen beantwoorden. 

24. Verschillende stadsdiensten werken samen 
met het oog op scouting en ontwikkeling 
van jong talent.

25. Het curriculum van het kunstonderwijs 
vraagt om een aanpassing en meer diversi-
teit. Dit onderwijs is in hetzelfde bedje ziek 
als de doorsnee culturele programmatie: 
westers en hoogopgeleid. De inhoud moet 
meer een spiegel vormen van de super-
diverse samenleving door oog te hebben 
voor andere culturen en competenties en 
door een laagdrempelige houding. 

Compagnie Tartaren
Het Leuvens stadsgezelschap Compagnie Tartaren wil met haar theater een eigen stem geven aan mensen die 

weinig kansen krijgen. Dit zowel voor spelers, medewerkers als publiek uit diverse groepen in de samenleving, 

met extra aandacht voor maatschappelijke kwetsbaarheid.

Door te streven naar een artistiek hoogstaand product wil Cie Tartaren op haar manier een barst slaan in de vi-

cieuze cirkel van de kansarmoede. Enerzijds geeft het succesverhaal op het podium een menselijke waardigheid 

terug aan de speler. Anderzijds gaat de speler een relatie aan met zijn publiek op voet van gelijkwaardigheid, 

binnen een gemeenschappelijke artistieke beleving. 

IN DE KIJKER

Project ‘There is the Sun’ in Leuven.
Foto: © Ief Spincemaille

There is the sun, ‘zonlicht op bestelling’

In de Leuvense hoogbouwwijk Sint-Maartensdal geniet maar de helft van 

de appartementen van direct zonlicht. Om dit probleem op te lossen plaatst 

stadskunstenaar Ief Spincemaille met ‘There is the Sun’ 3 beweegbare spie-

gels die de zon de hele dag lang naar één punt kunnen reflecteren. Via een 

eenvoudige web-applicatie kan elke bewoner een bestelling ingeven om op 

een welbepaald tijdstip zonlicht in de huiskamer te ontvangen.

MOOI VOORBEELD
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ONDERWIJS

Johan Eggers van vzw ReUsed leert enkele jongeren van kinderwerking Fabota een bijenhotel maken, 
in het kader van het onderwijsproject ‘Jobspotters’ van stad Leuven. 
Foto: © Eric Dewaersegger 

Onderwijs speelt een cruciale rol in socia-
le mobiliteit, integratie en verbondenheid. 
Goed onderwijs geeft alle kinderen dezelf-
de kansen om hun talenten te ontwikkelen 
en het beste van hun leven te maken. Het 
stelt leerlingen in staat om de wereld om 
hen heen te begrijpen, de diversiteit van 
andere culturen te respecteren, en om ge-
lukkige individuen en actieve, betrokken 
burgers te worden. 

De realiteit toont zich echter vaak anders. 
Een groot aantal kinderen en jongeren zijn 
schoolmoe of verlaten op jonge leeftijd de 
school. Het stressniveau onder leerlingen en 
docenten neemt toe omwille van de presta-
tiedruk. Er is ook de toenemende werkloos-
heid en de steeds groter wordende kloof 
tussen kansarmen en kansrijken. Dit wijst er 
op dat er nog veel verbeterd kan worden 
aan ons huidig onderwijssysteem.

Voorrang Van Links pleit daarom voor 
verandering binnen het onderwijs, waarbij 
de focus verschuift van prestatie en com-
petitie naar motivatie, zelfvertrouwen, wel-
bevinden, sociale vaardigheden en brede 
vorming van leerlingen.

VOORSTELLEN VOORRANG VAN LINKS:

26. Om leerlingen voor te bereiden op het 
volwassen leven wordt de focus op school 
veel meer gelegd op het bevorderen van 
competenties als nieuwsgierigheid, crea-
tiviteit, kritisch vermogen, communicatie, 
samenwerking, empathie, evenwichtig-
heid en burgerschap. 

27. Scholen stellen leerlingen in staat hun 
specifieke interesses te ontdekken en hun 
talenten te ontwikkelen. Ze bieden een 
brede en evenwichtige vorming aan waar-
bij verschillende disciplines zoals kunsten, 
menswetenschappen, taalkunde, wiskun-
de, lichamelijke oefening en natuurweten-
schap op een gelijke manier gewaardeerd 
worden. Het lesaanbod wordt gekenmerkt 
door diversiteit, diepte en dynamiek. 

28. We willen dat jongeren met goesting leren. 
We helpen jongeren hun passie en talen-
ten te ontdekken en een juiste studiekeuze 
te maken door hen tijdig te laten kennis-
maken met verschillende leefwerelden en 
beroepen. Het Leuvens onderwijsproject 
Jobspotters is hier een voorbeeld van.
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“Ik hoop dat het onderwijs van de 21ste 
eeuw erin slaagt jongeren te ontwikkelen 
tot een moderne ‘homo universalis’. Met 
kennen én kunnen. Denken én doen. 
Gaande van geschiedenis tot coderen, 
van fysica tot EHBO. En gooi er nog wat 
mindfulness bij.”

Timpa Vanoosterweyck, in het 
debat ‘Van leRensbelang’ over de 
eindtermen, op onsonderwijs.be

29. Taal is een hefboom om sterk te staan in het 
leven. Kennis van het Nederlands is essen-
tieel om echt deel uit te maken van onze 
samenleving. We besteden veel aandacht 
aan taalonderwijs, ook buiten de schoolse 
context, en er worden kansen geboden 
tot informele taalverwerving bijvoorbeeld 
tijdens de schoolvakanties of tijdens de op-
vang na school.

30. Naast de klassieke instructie door de leer-
kracht worden actief leren, leren in groep, 
leren aan de hand van spel en leren door 
echte problemen op te lossen erkend als 
volwaardige lesmethodieken.

31. Scholen benaderen leerlingen als individu-
en met verschillende talenten die op ver-
schillende manieren en in hun eigen tempo 
leren. Scholen leggen minder focus op be-
oordeling via cijfers, maar beoordelen het 
leertraject van leerlingen op een manier die 

hun persoonlijke vooruitgang en prestaties 
stimuleert. 

32. Scholen kiezen voor een participatief 
schoolklimaat, waarbij leerlingen inspraak 
krijgen en op die manier leren omgaan met 
verschil.

33. Scholen zijn verweven met de bredere ge-
meenschap waarvan ze deel uitmaken. We 
zetten in op brede scholen, ingebed in de 
wijk, die de stad als ‘leerplek’ beschouwen 
en leerlingen betrekken bij het aanpakken 
van uitdagingen in de gemeenschap. Zo 
gaan de leerlingen van de Leuvense lagere 
school De Appeltuin af en toe op bezoek in 
het woonzorgcentrum het Booghuys om 
er met de bewoners te praten en muziek te 
spelen. 

34. De impact van de leerkracht op de leerre-
sultaten en de emotionele ontwikkeling van 
kinderen is groot. Deskundige leerkrachten 
geloven in hun leerlingen, scheppen mo-
gelijkheden, weten te boeien en moedigen 
aan. Scholen trekken hoog opgeleide leer-
krachten aan, waarderen en ondersteunen 
ze. Een systeem van mentorschap over 
de onderwijsniveaus en –netten heen kan 
gestimuleerd worden door de ‘Leuvense 
onderwijsraad’.

35. Mooie voorbeelden worden zichtbaar ge-
maakt en gedeeld. De ‘Leuvense onderwijs-
raad’ kan hierin een rol spelen.

Leerlingen van de Leuvense lagere school De Zevensprong zorgen, samen met de buurtbewoners en jongeren 
van kinderwerking de Kettekeet, voor de aanleg en het onderhoud van de bloemen- en moestuin De Braem in 
Sint-Maartensdal. 
Foto: © Sofie Abts.
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WERK

Creative Minds in De Hoorn in Leuven
Foto: © Filip Dujardin

Werkgelegenheid is meer dan een econo-
misch verhaal van koopkracht en betaalbaar-
heid van de sociale zekerheid garanderen. 
Werk versterkt en verbindt mensen. Werken 
helpt mensen om een plaats in de maatschap-
pij te verwerven en een sociaal netwerk op te 
bouwen. Het heeft een grote impact op het 
zelfvertrouwen, eigenwaarde en toekomst-
perspectief. 

De werkloosheidscijfers in Vlaanderen tonen 
echter dat heel wat talent en potentieel on-
benut gelaten wordt. 1 op 4 werkzoekenden 
heeft een migratieachtergrond. Ook het 
aantal werkzoekende laaggeschoolden en 50 
plussers blijft stijgen.

Voorrang Van Links wil dat meer mensen aan 
de slag zijn in een duurzame job.

VOORSTELLEN VOORRANG VAN LINKS:

36. We pleiten voor nultolerantie voor discri-
minatie en een aanpak van discriminatie 
op de arbeidsmarkt via de invoering van 
praktijktests en een eenvoudig meldsys-
teem.

37. Overheden zetten de toon en onderne-
men actie om ervoor te zorgen dat hun 
personeel een afspiegeling is van onze 
diverse samenleving. 

38. We willen werkbare jobs met meer auto-
nomie in de uitvoering van taken en flexi-
biliteit ter wille van de motivatie en het 
welbevinden van werknemers. 

39. We zetten in op een loopbaanplatform 
waarin bedrijven, onderwijsinstellingen 
en overheden ervaringen uitwisselen en 
samen projecten opzetten. In de schoot 
van zo’n netwerk kunnen projecten 
groeien waarbij oudere werknemers hun 
vaardigheden tijdelijk kunnen inzetten bij 
andere werkgevers, en zo nieuwe erva-
ringen kunnen blijven opdoen of waarbij 
een uitgebreid aanbod aan werkplekleren 
en beroepsstages voor werkzoekenden 
wordt voorzien. 

40. Er ontstaan kruisbestuivingen tussen ver-
schillende disciplines dankzij lokale plat-
formen waar samenwerking gefaciliteerd 
wordt. Voorbeelden zijn ‘coworkingplek-
ken’, verspreid in de stad, waar huisves-
ting, expertise en dienstverlening gedeeld 
worden. Zo is er Bar d’Office in de gebou-
wen van Flanders DC, zorgt Batiment A 
voor samenwerking tussen creatieve pro-
fessionelen en kunstenaars of kan er met 
flexibele contracten een ruimte gehuurd 
worden bij Creative Minds in De Hoorn. 
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41. We pleiten voor bijkomende overheids-
investeringen ter ondersteuning van 
werkenden, in onder meer kwalitatieve 
voor- en naschoolse opvang.

Semco

Semco is een bijzonder bedrijf, geleid door de 

Braziliaanse ‘bedrijfsrebel’ Ricardo Semler: 

geen conventionele regels en controle, geen vaste 

werktijden. Wel duizenden medewerkers, goede 

resultaten en honderden miljoenen winst. En dat 

terwijl de medewerkers zelf hun loon bepalen, hun 

eigen job invullen, de leidinggevenden selecteren 

en evalueren en delen in de winst van het bedrijf. 

Medewerkers hebben inzicht in alle bedrijfsin-

formatie en worden betrokken bij beslissingen. 

De ceo en het management, intern coördinatoren 

genoemd, gaan al sinds de jaren tachtig uit van 

deze methode, gebaseerd op vertrouwen. 

IN DE KIJKER

FabLab-Leuven is ’open source hardware’ voor studenten en het brede publiek, een open atelier waar 
gebruiksvriendelijke machines voor producten in hout en kunststof gratis beschikbaar zijn voor iedereen 
die kennis wil delen met anderen. 
Foto: © Rob Stevens

42. De uitdaging van de vergrijzing maakt 
duidelijk dat de intrede op de arbeids-
markt interessanter en eenvoudiger moet 
gemaakt worden. Zowel voor starters als 
voor oudere werkzoekenden kan de com-
binatie van arbeid en scholing de afstand 
tot de arbeidsmarkt verkleinen.

43. De stad zorgt voor de bekendmaking 
van het aanbod van de talrijke publieke 
en private initiatieven voor startende on-
dernemers, zoals Unizo, Bryo, Bryo Scale-
up, Flanders DC, startit @KBC, Creative 
Minds, de studentenincubator ELCIE of 
Leuven Start-ups. 

44. We willen open ateliers en ambachten 
zichtbaar maken in de stad. Dit past in de 
evolutie naar meer maatwerk en verhoogt 
de aantrekkelijkheid van technische be-
roepen. 
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MEDIA

1 mei-feest 2015 in Leuven.
Foto: © Bart Duriez

De (nieuws)media hebben de maatschap-
pelijke rol om een representatieve weer-
spiegeling en een genuanceerde beeldvor-
ming van onze diverse samenleving weer 
te geven. 

Het belang hiervan neemt toe aangezien 
onze samenleving gekenmerkt wordt door 
een stijgende veelvormigheid. Voor vele 
mensen zijn media, en nieuws in het bij-
zonder, de bron bij uitstek om kennis en 
informatie op te doen. Media bepalen de 
beeldvorming. Het is dan ook cruciaal hoe 
media de verschillende groepen in de sa-
menleving afbeelden. 

Kwaliteit en diversiteit op de Vlaamse 
mediamarkt veronderstellen dat alle spe-
lers binnen de sector bijzondere aandacht 
hebben voor diversiteit. Dit houdt naast 
de aandacht voor etnisch-culturele min-
derheden ook aandacht in voor gender, 
seksuele identiteit, handicap, leeftijd en 
sociaal-economische status. 

In de realiteit wordt steeds van dezelfde 
referentiekaders vertrokken. Tussen ver-
schillende media is weinig differentiatie 
te merken. Veel mensen ervaren een kloof 
tussen hun leefwereld en wat over hen 
verschijnt in de media. 

Voorrang Van Links pleit voor media die 
verbindend zijn door verschillende per-
spectieven aan bod te laten komen en een 
genuanceerde beeldvorming van onze di-
verse samenleving te brengen. 
 
VOORSTELLEN VOORRANG VAN LINKS:

45. We pleiten voor meer diversiteit binnen 
redacties. Een personeelsbeleid met aan-
dacht hiervoor en quota kunnen helpen. 

46. Ook de diversiteit van de bevraagde ex-
perts kan beter. Een (lokaal) expertenplat-
form kan helpen bijvoorbeeld.

47. Dat redacties niet meer in de stad gelegen 
zijn, is een nadeel. We hebben in de regio 
verankerde journalisten nodig die voeling 
hebben met wat leeft bij mensen en ruimte 
maken voor verschillende onderwerpen. 

48. We vragen meer aandacht voor nieuws 
van onderuit. Ook lokale, positieve, warm-
menselijke verhalen mogen meer aan 
bod komen. Dit kan door te investeren 
in nieuwsredacties die de wijk ingaan en 
die samenwerken met de mensen uit de 
straat. 
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49. De ondersteuning van ‘bottom-up journa-
listiek’ waarbij mensen of groepen zelf hun 
verhalen brengen, kan ook een manier zijn 
om een grotere variëteit aan berichten te 
krijgen. Meer ondersteuning, bijvoorbeeld 
via een breed platform, voor deze vorm 
van informatieorganisatie is wenselijk zo-
dat zulke verhalen tot bij de krantenredac-
ties geraken. 

50. We pleiten voor meer gemeenschaps-
middelen voor publieke media, waarvan 
meer neutraal, genuanceerd nieuws kan 
gevraagd worden. 

Radio Gaga

In Radio Gaga trekken de acteurs Joris Hessels en Dominique Van Malder 

met hun zelfgebouwde mobiele radiostudio naar verschillende locaties in 

België om er enkele dagen bijzondere lokale radio te maken. Ze zenden 

onder meer uit in een psychiatrische instelling, het strengste internaat 

van Vlaanderen en in een revalidatiecentrum. Samen met bewoners en 

passanten maken ze van Radio Gaga prettig gestoorde lokale radio op tv. 

Radio Gaga gaat op zoek naar nuance, humor en ontroering, en naar de 

ziel van een bepaalde plek. Wat is zo uniek aan die biotoop, en wat verbindt 

de mensen die er leven, zijn de vragen die de makers bezighouden.

IN DE KIJKER

De Nieuwe Start op ROB-tv
‘De Nieuwe Start’ is een mooi voorbeeld van genuanceerde journalistiek. 

In deze human interest-reeks uit 2015 bracht ROB-tv, in samenwerking 

met het productiehuis Nieveranst en met de steun van de stad Leuven en 

de partners uit de sociale economie, het unieke verhaal van een aantal 

mensen over de nieuwe start in hun leven, die voor hen begon bij de sociale 

economie.

MOOI VOORBEELD
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Ruth Joos in gesprek met Dirk De Wachter tijdens een gespreksavond van Voorrang Van Links in STUK, Leuven 
Foto: © Bart Duriez
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Van Bellingen, Jo Buggenhout, Saskia Van Nieuwenhove, Joachim Ben Yacoub, Manon 
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Smits, John De Plecker, Tine Baelmans, Irene Hermans, Lorenzo Ramalho, Katrien Mertens, 
Heidi Mertens, Stijn Dhert, Bieke Verlinden, Geert Van Hootegem, Han Vloeberghs, 
Hendrik Delagrange, Sigrid Van Heukelen, Dries Wiercx, Elke Plovie, Jurgen Theunissen, 
Tunde Adefioye, Bert Cornillie, Magda Peeters, Jan Mellebeek, Sammy Ben Yacoub, Piet 
Forger, Denise Vandervoort, Wim Oris, Veerle Van Schoelant, Wouter Hillaert, Hai-Chay 
Jiang, Annick Schramme, Jo Stulens, Johan Van Reeth, Katrien Rycken en Peter Renard. 
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Volg Voorrang Van Links:

Website: www.voorrangvanlinks.be
Volg ons op facebook: voorrang van links
Email: voorrangvlinks@gmail.com
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