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In de politieke sfeer na de vorming van 
Jambon I zaten de etnisch-culturele fe-
deraties even in het brandpunt van de 
polarisatie. Koele hoofden wonnen het 
pleit, en misschien ook het besef dat 
voor de diversiteit die de Vlaamse re-
gering predikt in alle organisaties de et-
nisch-culturele federaties een onmisba-
re bondgenoot zijn. Lennart Thienpont 
van VOEM en Tom Joos van de Gezins-
bond over de kruisbestuiving.
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In het Vlaamse regeerak-
koord stond deze opge-
merkte passage: “Initiatie-
ven die zich terugplooien 
op etnisch-culturele afkomst 
en die segregatie in de 
hand werken, worden niet 
meer gesubsidieerd door de 
Vlaamse overheid”. 

Tom Joos: “Dat de Vlaamse 
overheid initiatieven die se-
gregatie in de hand werken 
niet meer zou subsidiëren lijkt 
me logisch. Verenigingen zijn 
er om bruggen te bouwen, 
niet om afstand te scheppen 
tussen ‘wij’ en ‘zij’. Maar men-
sen verenigen zich meestal 
ook rond een gemeenschap-
pelijk kenmerk of belang. 
Onze ervaring leert dat, als 
dat gemeenschappelijk ken-
merk etnisch-cultureel is, we 
makkelijker via samenwerking 
gezinnen die we anders moei-
lijk bereiken, kunnen betrek-
ken bij onze werking. Geen 
‘terugplooien op’ dus, maar 
‘openstellen voor’.”

Lennart Thienpont: “Het 
was vooral raar omdat diver-
siteit en interculturaliteit al 
beoordelingselementen zijn. 
Bij VOEM werken we steeds 
samen met onze leden en 
veel soorten partners. Wij 
geloven dat deze construc-
tief-kritische dialoog kan lei- 
den tot nieuwe inzichten en 
zo tot nieuwe, gedeelde iden-
titeiten. Uit ervaring weten 
we dat precaire doelgroepen 
vaak de behoefte hebben om 

eerst binnen een safe space 
sterker te worden door met 
lotgenoten samen te komen 
en pas dan de brug te slaan 
naar andere groepen. Bon-
ding en bridging. Bij VOEM 
zetten we voornamelijk in op 
bridging omdat wij ervan uit-
gaan dat mensen in een su-

perdiverse samenleving niet 
per se willen benaderd wor-
den als moslim maar even-
goed als kunstliefhebber, 
buur, ouder of activist, of ge-
woon als mens. Steeds meer 
organisaties doen daarom aan 
bonding en bridging tegelijk, 
zoals Refu Interim dat nieuw-
komers inzet als vrijwilligers 
bij diverse organisaties maar 
ook in eigen bijeenkomsten  
werkt aan een gedeelde iden-
titeit.”

Is de rol die jullie organisa-
ties willen spelen in de diver-
se samenleving de jongste 
jaren veranderd?

Tom Joos: “De evolutie die or-

ganisaties doormaken wordt 
beïnvloed door de regelge-
ving, die geeft de richting aan. 
Maar je mag de zakelijke rea-
liteit niet onderschatten. De 
Gezinsbond is een klassieke 
vereniging met een zakelijk 
model dat in grote mate ge-
baseerd is op een grote ach-
terban en betalend lidmaat-
schap. In een veranderende 
samenleving komt dat model 
onder druk te staan als je een 
groot deel van die samenle-
ving niet meer bereikt. De rea-
liteit dwingt ons dus om meer 
aan te sluiten bij de samenle-
ving van vandaag.” 

Lennart Thienpont: “Jonge 
generaties verenigen zich niet 
langer rond één bepaalde et-
nie of één bepaalde levens-
beschouwing, maar rond een 
project, en dat willen wij vol-
op ondersteunen. Dankzij het 
nieuwe decreet kunnen we 
dat. In 2021 starten we met 
het MOVE-traject, waarbij we 
twee jaar lang nieuwe, hybride 
organisaties begeleiden van a 
tot z. We denken zo nog meer 
impact te hebben. Mensen 
met een migratieachtergrond 
worden vaak onder vuur ge-
nomen. Ja, er zijn uitdagingen, 
maar wij zien elke dag hoe 
mensen met verschillende 
achtergronden zich engage-
ren als burgers om de toe-
komst beter te maken.”

Tom Joos: “Een grote ver-
eniging evolueert traag. Het 
duurt even voor bij bestuursle-
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den doorsijpelt dat de samen-
leving er anders uitziet dan 
twintig jaar geleden. Maar die 
bewustwording is er nu, bij 
bestuursleden, bij de centrale 
diensten en bij steeds meer 
vrijwilligers. Ze kwam er niet 
zomaar. We hebben een paar 
jaar geleden ‘Gezinsbond 
voor iedereen’ opgestart om 
duidelijk te maken dat we er 
zijn voor álle gezinnen.” 

Etnisch-culturele federaties 
noemen zich vaak ‘bruggen-
bouwers’. Hoe geeft VOEM 
dit vorm in de praktijk? 

Lennart Thienpont: “Wij spre- 
ken zelf over sociaal-culturele 
organisaties. Net omdat we 
dat categoriale niet willen 
pinpointen. We krijgen veel 
vragen om samen te werken, 
uit allerlei hoeken. Je kan dat 
alleen toejuichen, maar als 
superkleine organisatie kun-
nen we niet overal op ingaan. 
Wij hebben daarom criteria 
opgesteld voor onze partner-
schappen. We noemen dat 
het triple win principe. Het 
belangrijkste is dat er een win 
is voor onze leden. Daarnaast 
moet er ook een win zijn voor 
VOEM en een win voor de 
partner.”

Tom Joos: “De sleutel om 
mensen mee te krijgen is in-
derdaad achterhalen wat de 
toegevoegde waarde voor 
lokale vrijwilligers en voor de 
organisatie is. Elke organisa-

tie heeft haar USP, je moet 
kunnen erkennen wat ande-
ren beter doen.”

Lennart Thienpont: “Iede- 
reen denkt dat etnisch-cultu-
rele federaties allemaal het-
zelfde doen, terwijl dat totaal 
niet zo is. In Gent loopt er nu 
een benchmarkoefening om 
voor de vier etnisch-culturele 
federaties daar uit te pluizen 
wie welke taken opneemt. Die 
oefening kan ook op Vlaams 
niveau interessant zijn.”

Het zogenaamd klassieke 
verenigingsleven worstelt 
vaak met de ambitie om een 
etnisch divers publiek te 
bereiken. Is voor de Gezins-
bond de samenwerking met 
de etnisch-culturele federa-
ties in dit kader een meer-
waarde?

Tom Joos: “Drie jaar geleden 
hebben we een erfgoedpro-
ject opgezet over geboorte- 
rituelen. We waren vertrokken 
van een zeer Vlaamse visie op 
geboorterituelen maar het 
project, waarvoor we intens 
hebben samengewerkt met 
FMDO en de Federatie We-
reldvrouwen, ging uiteinde-
lijk over de transitie die deze 
rituelen hebben ondergaan 
onder invloed van migratie. 
De kunst is om thema’s te vin-
den waar je raakpunten hebt. 
Het zijn tijdsintensieve trajec-
ten maar ze lonen wel. Het 
is voor een vereniging als de 

onze zeer leerrijk om inzicht 
te krijgen in hoe zo’n federa-
tie werkt en welk potentieel 
daar zit. Het is enorm wat dat 
teweegbrengt aan wederzijd-
se erkenning, begrip en ver-
trouwen tussen beide organi-
saties. Dat legt de basis voor 
nieuwe dingen.”

Waar zouden jullie over vijf 
jaar graag staan met jullie 
organisatie op het vlak van 
diversiteit?

Lennart Thienpont: “Wij wil-
len de gelaagdheid van iden-
titeit zo veel mogelijk in de kij-
ker zetten. We zetten daarom 
in op genuanceerde beeld-
vorming. Dé moslim bestaat 
niet, net zoals dé Vlaming 
niet bestaat. Dat willen we 
zo breed mogelijk versprei-
den. We willen daarom eigen 
content produceren. We zien 
vandaag dat extreemrechts 
het internet kaapt met eigen 
content waarmee ze de tijds-
geest vatten en inspelen op 
de emotionaliteit van mensen. 
Wij gaan hetzelfde doen: ei-
gen content creëren en zo via 
het internet de superdiverse 
samenleving binnenbrengen 
bij de Vlaming thuis.” 

Tom Joos: “Wij zetten de ko-
mende jaren op lokaal vlak 
sterk in op een versterking 
van het ontmoetingsgericht 
aanbod voor gezinnen. De 
Huizen van het Kind zijn daar-
bij een belangrijke partner om 



ondertitel

outreachend te werken. In Antwer-
pen hebben we al enkele jaren een 
programma waar we samen met de 
Huizen van het Kind in kwetsbare of 
superdiverse wijken uitzoeken welke 
praktijken en methodieken werken.”

Hoe kan de Vlaamse overheid jullie 
ondersteunen in jullie ambitie voor 
een divers verenigingsleven?

Lennart Thienpont: “Erkennen 
dat onze soort organisaties een rol 
speelt in het diversifiëren van het 
sociaal-cultureel werk, en van ande-
re sectoren. Het zou tof zijn als er 
actieve subsidiariteit komt, waarbij 
wij die rol voor een deel overnemen 
en de overheid daarvoor de midde-
len en de ondersteuning geeft. Wij 
spelen nu bijvoorbeeld met het idee 
om personeel te delen met een an-
dere organisatie, bijvoorbeeld een 
communicatiemedewerker of een 
verantwoordelijke voor publiekswer-
king of voor beleidswerk, zodat we 
knowhow kunnen uitwisselen.”

Tom Joos: “Dat is een zeer interes-
sant voorstel. Voor de Gezinsbond is 
het essentieel dat onze professione-
le staf en ons kader van vrijwilligers 
ook meer een afspiegeling worden 
van de samenleving. Nu wordt aan-
dacht voor diversiteit toch eerder 
opgelegd en als dat niet gevolgd 
wordt, volgt een bestraffing. Terwijl 
stimuleren en belonen het uitgangs-
punt moeten zijn. Er zijn op dat vlak 
niet veel incentives.”
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Zat die samenwerking van 
bij het begin goed of is dat 
moeten groeien?

Ivy Goutsmit: “We hebben 
vlug die connectie gemaakt. 
Wij hebben nooit het gevoel 
gehad dat wij gewoon een 
aanleveringsmachine van di-
versiteit waren voor De Grote 
Post. Ze werken samen met 
ons in co-eigenaarschap, met 
respect voor elkaars eigen-
heid en organisatie. Onze 
vrijwilligers kregen een bete-
kenisvol traject.”

Stefan Tanghe: “Ivy bena-
drukte van bij het begin dat 
ze onze samenwerking niet 
alleen instrumenteel zag maar 
ook inhoudelijk, en ze vond 
bij De Grote Post mensen met 
de juiste ingesteldheid.”

Ivy Goutsmit: “De ene sa-
menwerking verliep al vlotter 
dan de andere. Weet je nog, 
onze Nepalese voorstelling? 
De mensen van de Nepale-

se gemeenschap kwamen 
allemaal in hun mooie kleren 
aanzetten, maar verschillende 
van hen waren wel bijna een 
uur te laat. Er is bij De Grote 
Post altijd ruimte om de sa-
menwerking te evalueren in 
plaats van ze na één misser 
op te blazen. Ze vinden het 
oprecht belangrijk om met 
onze achterban samen te wer-
ken.”

Wat is voor jullie de meer-
waarde in die samenwer-
king? Wat hebben jullie van 
elkaar geleerd?

Stefan Tanghe: “Moet je, om 
mensen van verschillende na-
tionaliteiten te bereiken, hen 
vragen wat ze willen en dat 
brengen? Of moet je brengen 
wat jij wil, maar hen daarbij 
betrekken? Dat vind ik de 
grootste uitdaging voor een 
cultuurhuis in de samenwer-
king met een organisatie als 
FMDO en de mensen die ze 
vertegenwoordigt.”

Pascal Lervant: “Wat voor mij 
belangrijk is, is een venster 
op de maatschappij creëren.  
Bij onze 160 vrijwilligers zit 
je met een ouder, weinig ge-
kleurd publiek. We masseren 
die contacten via wandeling- 
en, gesprekken, gezamenlij-
ke shifts bij voorstellingen en 
concerten. Je voelt dat men-
sen anders gaan kijken, niet 
altijd met die westerse blik. 
Die mindshift zit overigens 
ook bij collega’s. We hebben 
nu een afsprakennota voor 
het huis, met de waarden 
waar we voor staan en met 
expliciet het engagement, 
ook van onze vrijwilligers, om 
niet te discrimineren.”

Ivy Goutsmit: “We hebben 
niet gewoon mensen doorge-
stuurd naar Pascal, we heb-
ben samen een heel traject 
afgelegd. We hebben sessies 
gegeven over de evolutie 
van diversiteit in Oostende, 
ik ben op de vrijwilligersdag 
komen vertellen over FMDO, 

“moeite met diversiteit? zet je rond de tafel
en kijk wat je kan doen!”

Al zeven jaar hebben FMDO en De Grote Post in Oostende heel wat gezamenlijke 
activiteiten. Vrijwilligers van FMDO vonden ook een thuis bij het cultuurhuis. Ivy 
Goutsmit (coördinator FMDO), Stefan Tanghe (directeur De Grote Post) en Pascal 
Lervant (coördinator van de vrijwilligerswerking De Grote Post) over duurzaam sa-
menwerken. 
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we zijn samen op de Torhout-
sesteenweg gaan wandelen, 
de grootste winkelstraat waar 
heel veel diversiteit is. Veel 
vrijwilligers van De Grote Post 
kwamen daar voor het eerst 
shoppen. En ja, niet iedereen 
stond te juichen. Maar ik heb 
het gevoel dat we een heel 
grote groep meegekregen 
hebben.”

Stefan Tanghe: “Dit gaat om 
menselijke relaties, je kan 
mensen niet aantrekken en 
dan snel weer afstoten. Die 
duurzaamheid is een aan-
dachtspunt voor ons. Er ligt 
enorm veel potentieel bij de 
vrijwilligers van FMDO. Via de 
initiatieven die Pascal opzet 
willen we die samenwerking 
verdiepen.”

Ivy Goutsmit: “De Grote 
Post heeft onze vrijwilligers 
bijvoorbeeld een buddy toe-

gewezen. In eerste instantie 
stonden mensen daar niet 
helemaal voor open, maar na-
dat ze een keertje samen een 
shift gedraaid hadden, bleek 
er een wereld voor hen open 
te gaan. Die kleine dingen, 
daarvoor doen we het.”

Pascal Lervant: “Dat waren 
inderdaad goeie gelegen-
heden voor hen om elkaar 
te leren kennen. Elk op hun 
manier werden ze zo ambas-
sadeurs voor het project. Je 
moet vooral de tijd nemen. Je 
moet samen bekijken welke 
de sterktes en de talenten zijn 
die je kan ontwikkelen.”

Hoe is dat voor FMDO ge-
weest? Ziet u ook duurzame 
resultaten voor uw organisa-
tie en haar vrijwilligers?

Ivy Goutsmit: “Door deze 
samenwerking hebben onze 
mensen een soort thuis ge-
vonden in De Grote Post. En 
dat is het resultaat van heel 
veel verschillende stappen de 
voorbije jaren. De Grote Post 
was op zoek naar meer diver-
siteit, en wij waren keihard 
op zoek naar verbinding met 
mensen zonder migratieach-

tergrond. Door de samenwer-
king met De Grote Post berei-
ken we een nieuw publiek dat 
op die manier onze werking 
leert kennen. Het is een win-
win.”

Waar willen jullie in de toe-
komst nog meer op inzet-
ten?

Stefan Tanghe: “Ik wil het 
traject dat we nu opgestart 
hebben laten uitgroeien tot 
een verduurzaamde en diepe 
samenwerking. We moeten 
geen nieuwe dingen doen, 
we moeten wat we doen nog 
beter doen.”

Ivy Goutsmit: “We moeten 
nog meer goede praktijkvoor-
beelden naar buiten brengen. 
We moeten aan die beeldvor-
ming sleutelen en de voorde-
len van diversiteit in de verf 
zetten.”

Veel organisaties worstelen 
met het feit dat ze diversi-
teit willen, maar het lukt ze 
niet.

Ivy Goutsmit: “Ik heb het 
soms wat moeilijk als mensen 
zeggen dat ze wel willen wer-
ken rond diversiteit maar dat 
het niet lukt. Zet je rond de 
tafel en kijk wat je kan doen! 
Het gaat over werken met 
mensen, je moet geduld en 
respect voor elkaar hebben. 
Toen wij nog geen euro kre-

“Moet je, om mensen van verschillen-
de nationaliteiten te bereiken, hen 
vragen wat ze willen en dat brengen?” 
stefan tanghe

“Wie zegt dat wij 
segregeren, zal ik 
bevechten tot ik 
erbij neerval” 
ivy goutsmit
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“Wat voor mij belang-
rijk is, is een venster 
op de maatschappij 
creëren” 
pascal Lervant

gen van de stad Oostende, is Stefan 
bij politici het werk van FMDO gaan 
pitchen. Hoe mooi is het dat een di-
recteur van een cultuurcentrum dat 
doet voor een kleine vzw?”

In het recente regeerakkoord stond 
deze passage: “Initiatieven die zich 
terugplooien op etnisch-culturele 
afkomst en segregatie in de hand 
werken, worden niet meer gesubsi-
dieerd door de Vlaamse overheid’.

Stefan Tanghe: “Hoe moet ik reage-
ren, als directeur van De Grote Post, 
als bepaalde mensen de essentie van 
de etnisch-culturele verenigingen ter 
discussie stellen? Ik weet hoe be-
langrijk organisaties als FMDO voor 
de stad zijn. Oostende is vandaag 
aantrekkelijk omwille van de vele ini-
tiatieven in de marge die het verschil 
maken in de hoofden van mensen.”

Ivy Goutsmit: “Ik voel me niet aan-
gesproken. Wij segregeren niet. 
Wij zijn bruggenbouwers, wij doen 
waar veel Vlaamse organisaties niet 
in slagen. De visitatiecommissie had 
alleen lof voor hoe wij rond diversi-
teit werken en mensen met en zon-
der migratieachtergrond verbinden. 
Wie zegt dat wij segregeren, zal ik 
bevechten tot ik erbij neerval.” 

Etnisch-culturele diversiteit in je 
organisatie: do’s en don’ts volgens 
onze vierschaar

• Oprecht geloven in de meerwaarde van di-
versiteit in je organisatie. Vermijd window-
dressing en afvinklijstjes.

• Betrek de mensen in de etnisch-culturele or-
ganisaties waar je mee samenwerkt van bij 
het begin en niet pas wanneer alle beslissing- 
en genomen zijn.

• Luister naar hun vragen, behoeften en be-
zorgdheden en verenig ze voor een gemeen-
schappelijk doel.

• Zorg voor de nodige middelen, infrastructuur 
en ondersteuning zodat de organisatie waar 
je mee samenwerkt het project kan realise-
ren.

• Diversifieer ook de algemene vergadering, 
de raad van bestuur, de directie, de mede-
werkers en de vrijwilligers. Zo worden de 
activiteiten en automatisch ook het publiek 
diverser.

• Werk samen met mensen die affiniteit heb-
ben met het project. Kies niet gewoon men-
sen omdat ze de juiste kleur of de juiste naam 
hebben.

• Blijf authentiek als organisatie. Vertrek vanuit 
het eigen DNA, de eigen missie en doelstel-
lingen en ga op zoek naar raakpunten.

• Kies voor een samenwerking van de lange 
duur en werk op basis van gelijkwaardigheid, 
ongeacht de omvang van de organisaties.

• Laat je niet ontmoedigen door één slechte 
ervaring.


