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Samenvatting  
 

In deze masterproef kijken we naar de manier waarop interculturalisering opgevat wordt in 

het Vlaams cultuurbeleid. We baseren ons op de stelling van Trienekens (2009) die stelt dat 

de cultuursector “sociologiseert” om het Vlaams cultuurbeleid te analyseren. Aan de hand 

van een kwalitatieve inhoudsanalyse komen we tot de vaststelling dat interculturalisering in 

het cultuurbeleid beperkt wordt tot een instrument voor de verhoging van de 

cultuurparticipatie van etnisch-culturele minderheden. Daarenboven krijgt cultuurparticipatie 

een eng maatschappelijk doel. Interculturalisering wordt nauwelijks verbonden met de 

doelstelling om de kwaliteit van het culturele aanbod te bevorderen. Hierdoor wordt 

interculturalisering niet meer dan het stimuleren van de toegankelijkheid voor 

kansengroepen.  

 

Hoewel het cultuurbegrip breder en kritischer benaderd wordt dan voorheen, en de aandacht 

voor diversiteit positief is, menen we op basis van onze analyse dat de manier waarop het 

begrip interculturalisering wordt ingevuld, te beperkt is. De sociologisering van het Vlaams 

cultuurbeleid met de aandacht voor etnisch-culturele diversiteit is een verderzetting van de 

oude Bildungsidealen. 

 

Ook de positie van de artistieke en culturele uitingen van etnisch-culturele minderheden 

spelen hierbij een rol. Aan de hand van kwalitatieve interviews met Gentse socio-culturele 

migrantenverenigingen kwamen we tot de conclusie dat zij heel wat ervaring hebben met 

interculturalisering, maar het participatieverhaal staat bij hen minder centraal. De 

migrantenverenigingen zitten in wat we noemen een “multicultureel” circuit, dat geen 

aansluiting vindt bij het gevestigde Vlaamse culturele circuit. Dit kan ertoe leiden dat de 

bestaande machtsverhoudingen en het wij/zij denken versterkt wordt.  
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Deel 1 Inleiding en probleemstelling 

 1. Inleiding 

“Dat gaat toch, sowieso, dat gaat niet meer verande ren e, we gaan wij 
steeds meer een multiculturele samenleving worden. En als er daar dan 
niet wat voor gedaan wordt, gaat iedereen zo in zij n eigen wereldje 

blijven leven?”  (citaat uit interview met socio-culturele migrantenvereniging). 
 
We leven in een multiculturele samenleving. Daar is iedereen het over eens, maar op welke 

manier we daarmee moeten omgaan, is het onderwerp van vele discussies. Ook het 

cultuurbeleid positioneert zich in dit debat. De huidige gevestigde culturele sector is namelijk 

te “wit”, de diversiteit van de samenleving zien we niet weerspiegeld in de musea, de 

theaters, de bibliotheken, het verenigingsleven… Er werden al vele pogingen ondernomen 

om hieraan tegemoet te komen, maar vaak tevergeefs. Het cultuurbeleid probeert meer 

“kleur” in de culturele sector te brengen. De opkomst van het begrip ‘interculturalisering’ 

toont dit duidelijk aan. 

 

Wij wensen deze thematiek te analyseren. We willen kijken op welke manier het Vlaams 

cultuurbeleid hiermee omgaat. Het is niet onze bedoeling om te beschrijven op welke manier 

het cultuurbeleid diegene die niet participeren wel kan laten participeren. Wel willen we 

kijken hoe het cultuurbeleid en de aandacht voor (etnisch-)culturele diversiteit of 

interculturalisering vorm krijgt. Op welke manier wordt interculturalisering opgevat in het 

Vlaams cultuurbeleid? In welke mate staat die interculturalisering in het teken van sociale 

doelstellingen? In welke mate is het de bedoeling om een “gedeelde cultuur” te creëren?  

Dit debat gaat gepaard met een onvermijdelijke spanning, want de doelstelling om te komen 

tot een “gedeelde cultuur” vertrekt vanuit een veronderstelde gemeenschappelijkheid, terwijl 

het erkennen van diversiteit automatisch betekent dat de verschillen erkend worden. Hoe 

gaat het Vlaams cultuurbeleid daarmee om?   

 

Het cultuurbeleid is heel breed en omvat een waaier aan verschillende praktijken. Dit 

betekent dat we onze analyse zullen moeten beperken. Om het cultuurbeleid te analyseren, 

kijken we naar de documenten die dit beleid vorm geven. Maar we willen ook rekening 

houden met welke plaats de artistieke of culturele uitingen krijgen van groepen van een 

andere etnisch-culturele herkomst. De socio-culturele migrantenverenigingen zijn praktijken 

die daar specifiek mee bezig zijn. Ze behoren tot het sociaal-cultureel werk, waar zowel het 
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sociale als het culturele aspect centraal aanwezig is. Daarom wensen we te kijken op welke 

manier deze migrantenverenigingen omgaan met de interculturalisering van cultuur en het 

sociale aspect ervan. 

 

In de rest van deel 1 behandelen we de probleemstelling, het theoretisch kader, onze 

specifieke vraagstelling en de doelstellingen van ons onderzoek. 

 

Interculturalisering is een ruim begrip en kan verschillende betekenissen hebben. Dat is zo 

met veel begrippen in deze thematiek. In de literatuurstudie (deel 2) geven we eerst een 

conceptueel kader aan en zetten we uiteen hoe interculturalisering kan begrepen worden. 

We kijken daarna welke rol het cultuurbeleid kan uitoefenen in de multiculturele samenleving, 

en welke de motieven kunnen zijn voor de aandacht voor etnisch-culturele diversiteit. Daarna 

trachten we aan de hand van een korte historische analyse de aandacht voor etnisch-

culturele minderheden in het cultuurbeleid te situeren. Aangezien we de Gentse 

migrantenverenigingen gaan bevragen, eindigen we de literatuurstudie met een situering van 

de migrantenverenigingen en van het Gents cultuurbeleid. 

 

In deel 3 beschrijven we hoe we ons onderzoek hebben uitgevoerd. De resultaten van dat 

onderzoek bespreken en analyseren we in deel 4 waarin we ook een antwoord formuleren 

op onze onderzoeksvragen. In deel 5 ten slotte kan u de conclusies, beperkingen en 

implicaties van ons onderzoek lezen. 
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 2. Probleemstelling 
We leven in een maatschappij die steeds diverser wordt. Eén aspect van die toenemende 

diversiteit is de etnisch-culturele diversiteit. Vooral in steden als Antwerpen, Gent, Genk… 

neemt de etnisch-culturele diversiteit snel toe (Biebauw, 2008; Corijn en Lemmens, 2007). 

Ook de Vlaamse cultuursector wordt hiermee geconfronteerd en met de vraag hoe men 

daarop moet inspelen. Er wordt onder andere vastgesteld dat het aantal personen met een 

diverse etnisch-culturele herkomst dat participeert aan het gesubsidieerde cultuuraanbod 

niet evenredig is met hun aandeel in de Vlaamse bevolking (Scheck, 2001; Vos, 2003; Jans, 

2006a; Geldof & Driessens, 2008).  

“Ook onze podia, onze verenigingslokalen en onze zalen worden bevolkt door witte 

mensen. Waarom stopt de diverse samenleving aan de grens tussen werk en 

culturele praktijk, of de grens tussen werk en vrije tijd?” (Caron, 2008, p.166). 

 

Het begrip ‘interculturalisering’ is een nieuw begrip in het Vlaams cultuurbeleid dat aantoont 

dat men aandacht heeft voor het omgaan met de toenemende culturele diversiteit in de 

samenleving. Het is een populair item geworden, wat het Vlaams Actieplan 

Interculturalisering van 2006 (Anciaux, 2006) bijvoorbeeld duidelijk aantoont. 

 

De Nederlandse onderzoekster Trienekens (2009) schetst in dit verband een aantal 

samenhangende ontwikkelingen, ten eerste dat het publieke en politieke integratiedebat in 

Nederland meer en meer “culturaliseert”, ten tweede dat de culturele sector meer en meer 

“sociologiseert” en ten slotte dat er meer en meer intersectorale samenwerkingen zijn tussen 

culturele instellingen en sociale of welzijnssectoren. We leggen kort uit wat deze 

ontwikkelingen betekenen.  

De samenleving bestaat steeds meer uit verschillende etnisch-culturele groepen en daarbij 

ontstaat de vrees voor fragmentatie. Vanuit de vaststelling dat de harde integratiepolitiek niet 

blijkt te lukken, ontstaat er een verschuiving van de nadruk op sociaal-economische naar 

sociaal-culturele integratie. Men wil de sociale cohesie gaan versterken en interetnische 

contacten stimuleren aan de hand van artistieke en culturele initiatieven omdat die vormend 

zouden zijn voor de “zachte” burgerschapscompetenties zoals respect, wederzijds 

vertrouwen en reflexiviteit. Vandaar dat Trienekens (2009) spreekt over de “culturalisering” 

van het Nederlandse integratiedebat. Tegelijk met deze ontwikkeling stelt ze dat de 

cultuursector meer en meer aandacht heeft voor het omgaan met etnisch-culturele diversiteit, 

en voor de sociale cohesie, waarbij de maatschappelijke kracht van kunst en cultuur tot het 

creëren van verbondenheid erkend wordt. Trienekens ziet steeds meer culturele interventies 
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ontstaan die niet alleen artistieke, maar ook meer en meer maatschappelijke uitkomsten 

beogen. Deze “sociologisering” van de cultuursector speelt zich af op verschillende niveaus, 

namelijk op niveau van het cultuurbeleid, van de gevestigde (kunst)educatie, van lokale 

culturele organisaties en van individuele kunstenaars.  

 

Wij willen het Vlaams cultuurbeleid en de aandacht voor interculturalisering analyseren met 

betrekking tot deze stelling van Trienekens (2009). Is de huidige aandacht voor 

interculturalisering een onderdeel van een ruimere sociologisering van het cultuurbeleid?  Is 

het de bedoeling om tot een “gedeelde cultuur” te komen? Of zijn er ook andere motieven en 

legitimeringen van het Vlaams cultuurbeleid om te interculturaliseren? 

 

Volgens Trienekens (2009) wordt de diversiteitsterminologie in het Nederlandse cultuurbeleid 

steeds meer vervangen door een burgerschapsterminologie en wordt daarbij de koppeling 

tussen kunst, diversiteit en burgerschap gemaakt. Maar de aandacht voor etnisch-culturele 

diversiteit blijft zowel in Nederland als in Engeland beperkt tot het stimuleren van 

cultuurparticipatie van etnisch-culturele minderheden. 

“Maar in de praktijk lijkt de relatie tussen kunst en diversiteit minder uitgewerkt te 

worden dan de relatie tussen kunst en cohesie, al is diversiteit wel een 

vanzelfsprekendheid bij veel culturele interventies. Daarmee lijkt het thema diversiteit 

geparkeerd te zijn in het participatiedomein” (Trienekens, 2009, p.22). 

Dit komt omdat diversiteit vaak sterk aanwezig is in de community art sector, en niet in de 

grote gevestigde culturele instellingen. Etnisch-culturele diversiteit in de kunst wordt op die 

manier onderdeel van een welzijnsdiscours, of blijven in de amateurkunsten- of in de 

recreatiesector. Hierdoor worden niet-dominante groepen en hun culturele praktijken 

gestigmatiseerd en behouden ze een lagere status. 

“This containment fails to appreciate nondominant cultural practices in all its forms 

and expressions and moves attention away from opening-up the established cultural 

sector” (Trienekens, 2004, p.229 ).  

 

Voor een kritische analyse van het Vlaams cultuurbeleid en de aandacht voor 

interculturalisering moeten we dus ook nagaan welke plaats niet-dominante culturele uitingen 

krijgen. De socio-culturele migrantenverenigingen vervullen hierbij een bijzondere rol. Ze 

behoren tot de sector van het sociaal-cultureel werk en ze hebben een eigen cultureel 

aanbod, opgericht vanuit de etnisch-culturele groepen zelf. Maar ze worden ook heel vaak 

aangesproken op hun rol als ondersteuners en belangenbehartigers. Hiermee tracht men 

tegemoet te komen aan de gemiddeld lage graad van maatschappelijke participatie van de 

etnisch-culturele minderheden in Vlaanderen (Sierens, 2001). Ze bevinden zich dus eigenlijk 
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op het snijpunt van het sociale en het culturele met betrekking tot etnisch-culturele diversiteit. 

Welke positie nemen de socio-culturele migrantenverenigingen in het Vlaams cultuurbeleid 

en de aandacht voor interculturalisering? 

 
Onderzoeksvragen: 

We hernemen onze twee onderzoeksvragen, samen met de specifieke deelvragen: 

 

1 Op welke manier past de huidige aandacht voor int erculturalisering in het Vlaams 

cultuurbeleid binnen de ontwikkeling van de sociolo gisering van de cultuursector? 

1.1 Hoe wordt interculturalisering in het Vlaams cultuurbeleid opgevat?  

 

1.2 Hoe verhoudt de aandacht voor interculturalisering in het Vlaams cultuurbeleid 

zich tot het stimuleren van de cultuurparticipatie van etnisch-culturele minderheden? 

 

1.3 Welke plaats krijgen culturele uitingen van etnisch-culturele minderheden in het 

algemeen en migrantenverenigingen in het bijzonder in het Vlaams cultuurbeleid? 

 

Dit onderzoeksdeel voeren we uit aan de hand van een analyse van enkele recente Vlaamse 

beleidsdocumenten. 

 

2 Hoe positioneren de socio-culturele migrantenvere nigingen zich met betrekking tot 

de interculturalisering van het Vlaams cultuurbelei d? 

Om hierop een antwoord te bieden, zullen we een aantal verantwoordelijken van lokale 

migrantenverenigingen bevragen. Omdat de lokale context een grote invloed uitoefent op de 

uitwerking van interculturalisering (Biebauw, 2008), beperken we ons tot 

migrantenverenigingen van één stad. Op die manier kunnen we de antwoorden van de 

migrantenverenigingen in verband brengen met de lokale context van die stad. 

 

Wij kiezen ervoor om een aantal migrantenverenigingen uit Gent te bevragen. We vonden 

Gent hiervoor geschikt omdat het een centrumgemeente is in een grootstedelijk gebied waar 

de etnisch-culturele diversiteit voldoende aanwezig is, en waar er voldoende socio-culturele 

migrantenverenigingen bestaan. Gent is ook nog klein genoeg om een overzicht te krijgen op 

de lokale dynamiek met betrekking tot interculturalisering. 
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Deel 2 Literatuurstudie 

 1. Conceptueel kader 

 1.1 Wat is cultuur? 

Het woord ‘cultuur’ is alomtegenwoordig in deze masterproef, en het weerspiegelt 

verschillende betekenissen. Er bestaan ontelbare definities van de term ‘cultuur’ en het is 

dan ook niet onze bedoeling om een volledig antwoord te bieden op de vraag: ‘Wat is 

cultuur?’ Het gebruik van het begrip bevat een keuze en is dus normatief. In dit hoofdstuk 

geven we een kort overzicht van wat in de literatuur onder cultuur wordt begrepen, en op 

welke manier wij het begrip ‘cultuur’ wensen te hanteren. 

 

 1.1.1 Enge versus brede opvatting 
De term ‘cultuur’ wordt vaak uitgelegd door het te plaatsen tegenover andere begrippen: 

cultuur versus natuur, hoge cultuur versus lage cultuur, cultuur versus geen cultuur... De 

manier waarop cultuur gedefinieerd wordt, kunnen we op een continuüm plaatsen tussen 

breed en eng. Als we het hebben over de brede invulling van cultuur, dan heeft dit betrekking 

op de sociologische of antropologische notie (Pinxten, 2003). Het gaat over cultuur als 

levenswijze (Elias, 2001). Waarden en normen van een bepaalde groep mensen, maar ook 

bijvoorbeeld onderwijs en opvoeding, en heel wat alledaagse elementen zijn dan een 

onderdeel van cultuur (Jans, 2006b).  

Deze brede ideeën over cultuur zijn ontstaan als reactie tegen de enge opvatting die lange 

tijd heeft overheerst. De enge opvatting interpreteert cultuur als kunst. Het gaat hier dan 

specifiek over hoge cultuur (‘kunst met een grote K’) die tegenover de lage cultuur (de 

populaire volkscultuur) geplaatst wordt. Dit onderscheid vertrekt vanuit een humanistische 

definitie van cultuur, waarbij het Bildungsideaal centraal staat. Vooral in de 19de eeuw was 

dit idee sterk aanwezig. Men ging ervan uit dat wanneer mensen in contact komen met hoge 

cultuur de persoonlijkheid van de mens verheven zou worden (cf. infra; 2.2.1 A.‘Van een 

categoriaal migrantenbeleid naar een inclusief integratiebeleid’) (Laermans, Vandoorne & 

Waege, 2003). Het ging dan in feite om cultuur als een beschavingsproces (Pinxten, 2003).  
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 1.1.2 Het cultuurbeleid en invulling van het cultuurbegrip 
Dit onderscheid tussen hoge en lage cultuur is voorbijgestreefd. Ook het cultuurbeleid in 

Vlaanderen erkent en subsidieert niet enkel nog de hoge vormen van cultuur, ook film, 

popmuziek, erfgoed, sociaal-cultureel werk en bibliotheken zijn nu belangrijke onderdelen 

van het cultuurbeleid geworden (Laermans, Vandoorne & Waege, 2003). Toch kunnen we 

het begrip ‘cultuur’ nog steeds op een ruime of op een enge manier interpreteren, zonder 

ervan uit te gaan dat de ene vorm van cultuur beter is dan de andere. We kunnen het begrip 

cultuur opdelen in drie categorieën: 

1. De betekenissystemen (bijvoorbeeld taal); 

2. de organisatie van de gemeenschap of samenleving (bijvoorbeeld het huwelijk, 

onderwijs en opleiding); 

3. de onderscheiden technieken van een groep of hun karakteristieke producten 

(bijvoorbeeld kunst en muziek) (Derluyn, 2009). 

 

Als we cultuur beschouwen als het geheel van deze drie categorieën dan past dat binnen de 

brede opvatting van cultuur. Wij erkennen deze betekenis van cultuur, maar het is een veel 

te ruim begrip om te analyseren. Wanneer wij hierna spreken over ‘cultuur’, dan zullen we 

het hebben over de enge opvatting van cultuur in de betekenis van de derde categorie, over 

cultuur als kunst. Maar we spreken over ‘cultuur’ en niet over ‘kunst’ omdat kunst in het 

beleid veel enger wordt ingevuld. Als we daarenboven kijken naar de manier waarop het 

cultuurbeleid cultuur interpreteert dan is dat ongeveer gelijk aan deze derde categorie. Want 

het cultuurbeleid betreft zowel het sociaal-cultureel werk (waartoe het sociaal-cultureel 

volwassenenwerk, het lokaal cultuurbeleid, de cultuurspreidende initiatieven en de 

amateurkunsten behoren), het cultureel erfgoed en de professionele kunsten (waartoe de 

podiumkunsten en muziek, letteren- en publicatiebeleid, architectuurbeleid, vormgeving, 

beeldende kunsten en audiovisuele kunsten behoren) (Anciaux, 2004).  

 

 1.1.3 Gemeenschappelijke cultuur en conflicten 
Ook in de woorden ‘etnisch-culturele diversiteit’ of ‘interculturalisering’ zit het woord cultuur 

vervat, maar het gaat dan niet over cultuur als kunst, het past eerder in de ruime opvatting, 

namelijk cultuur als levenswijze. Als we op die manier spreken over cultuur, of over culturele 

eigenheid dan heeft het betrekking op de uitdrukkingen van een wij-gevoel, op basis van een 

gemeenschappelijke oorsprong en geschiedenis (Derluyn, 2009). Cultuur is dan een “sociaal 

gedeeld symbolenfonds of –repertoire waarmee vanuit empirisch oogpunt in de regel een 

gedeeld betekeniskader spoort dat binnen morele gemeenschappen wordt beleefd 

(Laermans, Vandoorne en Waege, 2003, p.37). 
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Een cultuur in die betekenis wordt gedeeld tussen een groep mensen maar dat betekent niet 

dat culturen een eenheid kennen. Alle culturen zijn namelijk voortdurend onderhevig aan 

verandering. Als we een cultuur begrijpen als een gedeelde, gemeenschappelijke 

achtergrond, dan lopen we echter het risico dat mensen gaan aangesproken worden vanuit 

hun lidmaatschap tot een bepaalde cultuur. Dit is een reducering van de werkelijkheid want 

iedereen is lid van verschillende culturen tegelijk (Derluyn, 2009). 

 

Cultuur is een politieke term met vele betekenissen die ook wordt gebruikt om te 

discrimineren (Pinxten, 2003). 

“Cultuur is altijd een gespleten concept, een permanent conflict tussen realisatie en 

doel, ideaal en ontoereikendheid. Het begrip cultuur introduceert met andere woorden 

van bij het begin conflict in en tussen culturen” (Arnaut, Ceuppens & Delanote, 2007, 

p.14). 

Sterke sociale groepen kunnen op die manier het begrip ‘cultuur’ misbruiken als een 

machtsinstrument in de strijd tegen andere culturen. Het is een manier om te ontkennen dat 

andere sociale groepen cultuur bezitten, of dat ze een achterlijke of minderwaardige cultuur 

bezitten (Arnaut, Ceuppens & Delanote, 2007). We moeten ons bewust zijn van onze 

westerse bril op cultuur, en inzien dat cultuur iets algemeens is, wat alle sociale groepen in 

de samenleving hebben (Janssens & Clé, 2004). 

 

 1.2 Terminologie 

De manier waarop termen gebruikt worden, is afhankelijk van de betekenis die men eraan 

verleent. Taal is nooit neutraal en weerspiegelt een bepaalde visie, die niet alleen 

beschrijvend, maar meestal ook normatief is. In de debatten rond (etnisch-culturele) 

diversiteit hebben vele termen een geladen betekenis omdat het de discussie rond de 

vormgeving van de multiculturele samenleving aantoont. Er wordt een andere interpretatie 

aan de termen gegeven afhankelijk van de waarden, maar ook afhankelijk van 

maatschappelijke omstandigheden die kunnen veranderen (Van Craen, Vancluysen & 

Ackaert, 2007). Een unanieme invulling van deze begrippen is er niet, maar we moeten er 

wel bij stilstaan omdat het aantoont op welke manier we kijken naar bepaalde 

problematieken en doelgroepen (Elskens, 2008). Daarom wensen we in dit onderdeel aan te 

geven welke concepten we in de rest van deze masterproef zullen hanteren, en wat de 

achterliggende betekenissen daarvan zijn. 
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 1.2.1 (Etnisch-culturele) diversiteit 
Diversiteit heeft betrekking op zowel gelijkenissen als verschillen in verband met kenmerken 

op individueel niveau, groepsniveau en op niveau van de samenleving. Het gaat over 

kenmerken als leeftijd, taal, sekse, etnische afkomst, seksuele en affectieve oriëntatie, 

inkomen, klasse... Individuen verschillen op veel manieren van elkaar maar niet elk verschil 

wordt in gelijke mate geproblematiseerd, dat is afhankelijk van de subjectieve waardering 

van dat verschil (Görgöz, 2006). 

Eén aspect van diversiteit dat vaak geproblematiseerd wordt is de etnisch-culturele 

diversiteit. Er bestaan hiervoor verschillende redenen. Enerzijds confronteert deze diversiteit 

ons met onszelf en met onze verschillen. “We worden geconfronteerd met ‘de vreemdeling’ 

in onszelf, de ‘missing parts’ in onze eigen identiteit” (Derluyn, 2009). We verliezen 

voorspelbaarheid, waardoor we het gevoel hebben controle te verliezen. Dit kan leiden tot 

angst (Derluyn, 2009). Daarnaast is het zo dat etnisch-culturele diversiteit sterk gelinkt wordt 

aan sociaal-economische achterstand (Görgöz, 2006). Etnisch-culturele verschillen worden 

meer en meer geassocieerd met onaangepastheid (Bos & Smithuijsen, 2009). 

 1.2.2 Etnisch-culturele minderheden 
Ook in het publieke en wetenschappelijke discours over ‘personen van buitenlandse 

herkomst’, bestaat er heel wat discussie over welke termen al dan niet gebruikt 

kunnen/mogen worden. Enkele woorden die vaak voorkomen, zijn: migranten, allochtonen, 

etnisch-culturele minderheden, personen van een diverse etnisch-culturele afkomst…  

De term “allochtoon” wordt heel vaak gebruikt in het publieke debat. Het bevat echter enkele 

problematische aspecten. Het roept onmiddellijk de tegenpool “autochtoon” op waardoor het 

gebruik van deze term leidt tot een versterking van het wij/zij denken in de samenleving. 

Daarnaast is het begrip moeilijk te definiëren, want wie is allochtoon en hoe lang blijft men 

dat? Wat met de vierde generatie? Wat met personen afkomstig uit bijvoorbeeld Nederland, 

Groot-Brittannië of Japan die tenslotte ook een andere herkomst hebben? (Elskens, 2008). 

 

Dat is ook het probleem met de overige termen, want door de groep als een aparte categorie 

te benoemen wordt het wij/zij denken en de machtsverhoudingen tussen de meerderheid en 

minderheid versterkt (Biebauw, 2008). Omdat we echter geen beter alternatief vinden om de 

nadruk op het wij/zij denken te omzeilen (Bogaerts, 2005), kiezen wij verder voor het gebruik 

van de term ‘etnisch-culturele minderheden’1. Het is ruimer en heeft een minder negatieve 

connotatie dan het begrip allochtonen. Ook de term ‘personen met een etnisch-cultureel 

verschillende herkomst’ aanvaarden we maar vinden we te omslachtig om telkens te 

gebruiken.  

                                                 
1 Deze term wordt gehanteerd in het Vlaams minderhedendecreet (1998). 
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 1.2.3 Socio-culturele migrantenverenigingen  
Er worden verschillende termen gehanteerd om het verenigingsleven van, voor en door 

etnisch-culturele minderheden te beschrijven, gaande van socio-culturele 

migrantenorganisaties en allochtone verenigingen tot zelforganisaties en verenigingen van 

etnisch-culturele minderheden... De term ‘zelforganisatie’ zegt op zich niet zoveel omdat het 

ook kan gaan om “autochtone” verenigingen (Van Loock & De Vriendt, 2003). In het decreet 

voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk (SCVW) van 2003, dat het decretaal kader 

aangeeft voor deze verenigingen, behoren ze tot de socio-culturele verenigingen, en spreekt 

men over ‘verenigingen van migranten’. Wij gebruiken verder de term (socio-culturele) 

migrantenverenigingen2. Het gaat hierbij dan om de erkende verenigingen, maar we moeten 

opmerken dat er ook heel wat informele verenigingen bestaan (Sierens, 2001). 

 

Net zoals we ons afvroegen wanneer iemand niet langer een “allochtoon” is, (cf. supra), 

kunnen we ons ook hier de vraag stellen vanaf wanneer een migrantenvereniging niet langer 

een migrantenvereniging is? Migrantenverenigingen evolueren vaak en kunnen meer open 

en algemeen worden (Schrover & Vermeulen, 2005). Sommige hebben al een shift gemaakt 

naar meer ‘etnische’ verenigingen (de joodse organisaties in de VS bijvoorbeeld) (Moya, 

2005), maar in Vlaanderen gaat het dus nog altijd om verenigingen van ‘migranten’.  

  

De afbakening van de migrantenverenigingen is dus vooral een beleidsmatige kwestie 

(Sierens, 2001). Het verenigingsleven van hogere klassen van de samenleving bijvoorbeeld 

– zoals de verenigingen van rijkere migranten uit de EU, de VS of uit Japan ten gevolge van 

de vele ambassades en internationale activiteiten in Brussel - wordt niet tot de 

migrantenverenigingen gerekend (Van Loock & De Vriendt, 2003).  

 1.2.4 Besluit 
We kunnen besluiten dat het grootste probleem bij het gebruik van deze termen is dat ze de 

nadruk leggen op het wij/zij denken. We zouden deze termen kunnen afschaffen, maar 

anderzijds kan men ook niet ontkennen dat er aandacht moet besteed worden aan deze 

groep omdat zij zich vaak in een achterstandspositie bevinden. Verschillende onderzoeken 

hebben al aangetoond dat etnisch-culturele minderheden in onze samenleving achtergesteld 

zijn op domeinen van tewerkstelling, onderwijs en huisvesting, ze kennen daarbij ook een 

groter armoederisico (Van Robaeys, Vranken, Perrin & Martiniello, 2007). Daarnaast worden 

ze ook vaker geconfronteerd met discriminatie (Van Craen et al. 2007). 

 

                                                 
2 Dit is ook de term die de Stad Gent hanteert voor de erkenning van deze verenigingen 
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 1.3 Culturele diversiteit in de samenleving 

We worden in de samenleving geconfronteerd met een toenemende diversiteit ten gevolge 

van de-traditionalisering en individualiseringsprocessen die leiden tot een grotere 

verscheidenheid aan levensstijlen en culturen. Eén aspect van die toegenomen diversiteit is 

de etnisch-culturele diversiteit als gevolg van migratiestromen. Migraties zijn geen nieuwe 

fenomenen in de menselijke geschiedenis, maar het gaat nu wel sneller en er wordt anders 

naar gekeken door de globalisering (Kim & Bhawuk, 2008).  

Hieronder bespreken we 3 benaderingen die aantonen op welke manieren met kan omgaan 

met die toenemende etnisch-culturele diversiteit en op welke manieren het beleid daarop kan 

reageren, toegepast op drie beleidsmodellen. 

 1.3.1 Van een essentialistisch multicultureel naar een open intercultureel 
perspectief 
Evanoff (2004) onderscheidt drie benaderingen om om te gaan met etnisch-culturele 

verschillen.   

Ten eerste beschrijft hij de universalistische benadering : hierbij gaat men ervan uit dat 

iedereen gelijk is en dat het mogelijk is om een geheel van waarden en normen te 

formuleren die voor alle etnisch-culturele groepen in de samenleving gelden, bijvoorbeeld op 

basis van rationaliteit, kennis en waarden. Het probleem bij deze benadering is dat men 

geen rekening houdt met het feit dat ook de manier waarop argumenten geformuleerd 

worden, onderhevig is aan culturele variatie. Dit betekent dat er niet één vorm van 

rationaliteit gebruikt kan worden.  

 

Ten tweede heeft Evanoff (2004) het over de relativistische benadering : in tegenstelling tot 

het universalisme gaat men er hier van uit dat alle etnisch-culturele groepen hun eigen 

specifieke waarden en normen hebben, die onverenigbaar zijn met die van de andere 

groepen. Dit lijkt een progressief standpunt omdat het etnocentrisme probeert te voorkomen, 

maar in feite blijft men uitgaan van een essentialistische visie want de normen van een 

bepaalde etnisch-culturele groep worden beschouwd als vaststaand en onveranderlijk en 

daarbij wordt ontkend dat culturen altijd onderhevig zijn aan verandering. Ook deze 

benadering biedt volgens Evanoff (2004) geen referentiekader om met etnisch-culturele 

conflicten om te gaan want de aanvaarding van culturele verschillen kan leiden tot een 

rechtvaardiging van de status-quo. 

 

Om aan de knelpunten van deze twee benaderingen tegemoet te komen, pleit Evanoff voor 

een derde aanpak, de constructivistische benadering : aangezien er geen vaste regels 

bestaan om met interacties tussen verschillende etnisch-culturele groepen om te gaan, is de 
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beste manier te vertrekken van een dialogisch proces waarin de deelnemers elkaars 

bestaande normen en waarden in vraag stellen. Men kan elkaars uitgangspunten begrijpen 

en leren uit de confrontatie. Men vertrekt niet van bestaande universele normen, maar 

nieuwe ethische normen worden gaandeweg geconstrueerd (Evanoff, 2004). 

 

Het beleidsmodel dat gebaseerd is op de universalistische benadering, is het ‘melting pot’ 

model. Een beleid dat vertrekt vanuit dit model legt de nadruk op gelijkenissen, en is anti-

diversiteit. Culturele eigenheden worden alleen maar toegelaten in de privé-sfeer. Het beleid 

is hier ‘inclusief niet-categoriaal’, gericht op assimilatie, en het doel is om verschillen te 

versmelten tot een nieuw cultuurgeheel (Verstraete, 1999). 

 

De relativistische benadering leidt tot wat men noemt ‘cultureel fundamentalisme’ en sluit 

aan bij het model van ‘multiculturaliteit’ . In dit model worden culturen beschouwd als 

statisch, gesloten en onveranderlijk. Een diverse maatschappij is een maatschappij met 

verschillende aparte culturen die naast elkaar bestaan. De nadruk wordt gelegd op de 

verschillen en vanuit deze redenering streeft het beleid naar handelingen die leiden tot 

integratie. Verstraete (1999) noemt dit soort integratiebeleid een ‘exclusief categoriaal’ 

beleid. Men vertrekt vanuit een doelgroepenbenadering: verantwoordelijkheden van de 

algemene diensten worden dan afgeschoven naar de categoriale sector. Men gaat ervan uit 

dat wie lid is van een bepaalde maatschappelijke groep automatisch ook de kenmerken van 

die groep draagt en dat alle leden van deze maatschappelijke groep dezelfde behoeften 

delen, zonder rekening te houden met de persoonlijke en sociale factoren (Verstraete, 1999). 

Een dergelijk beleid bereikt tegenovergestelde effecten, want het leidt vaak tot meer 

segregatie. De paradox is dat niet-dominante groepen in de samenleving bevooroordeeld 

worden ten opzichte van de dominante groepen, waardoor de nadruk gelegd wordt op de 

verschillen, hierdoor kunnen zij juist nog meer geïsoleerd worden. Dit verschil kan leiden tot 

agressie, uitsluiting en angst (Raad voor Cultuur, 2005).  

 

Beide beleidsmodellen negeren de feitelijke diversiteit in de samenleving en gaan voorbij aan 

de interactie tussen maatschappelijke groepen. Want niet alleen worden 

minderheidsgroepen beïnvloed door de meerderheid, het omgekeerde is ook waar: de 

meerderheid wordt beïnvloed door de minderheidsgroepen. Culturen evolueren en zijn 

helemaal niet a-historisch zoals beide modellen veronderstellen (Verstraete, 1999). Het is 

correcter en democratischer als we het cultureel fundamentalisme verlaten en in de plaats 

daarvan uitgaan van het cultureel pluralisme. Volgens Verstraete (1999) is een beleid best 

‘inclusief en gedeeltelijk categoriaal’. Dit is een pragmatisch perspectief aangezien de 

doelstellingen en het beeld van de ideale samenleving niet op voorhand vastgelegd kunnen 
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worden, maar er moeten wel vaste principes worden afgesproken voor een gelijkwaardige en 

democratische onderhandeling tussen maatschappelijke groepen. Men negeert de diversiteit 

niet (zoals in het ‘melting pot’-model), maar men gaat culturen ook niet statisch benaderen 

(zoals in het model van ‘multiculturaliteit’). In dit soort beleid wordt vertrokken vanuit concrete 

situaties, in plaats van te werken met categorieën. Dit betekent dat iedereen de mogelijkheid 

moet krijgen om actief te participeren aan de samenleving zonder zijn/haar eigenheid te 

moeten opgeven. Er moeten algemene instellingen bestaan, maar daarnaast is er nog 

steeds een beperkte ruimte beschikbaar voor culturele autonomie (Verstraete, 1999). 

 

Dit laatste model, waar er ruimte bestaat voor onderhandeling sluit aan bij het de 

constructivistische benadering van Evanoff (2004) en wordt vertaald naar het model van 

‘interculturaliteit’ : 

“Terwijl multiculturaliteit betekent dat verschillende culturen naast elkaar leven, staat 

interculturalisering voor de vaardigheid om met verschillende culturen om te gaan.” 

(Raad voor Cultuur, 2005, p.13).  

Het werkwoord ‘interculturaliseren’ toont aan dat het om een leerproces gaat, namelijk het 

voortdurend leren omgaan met diversiteit op lokaal en globaal vlak, zonder een vaste 

eindbestemming voor ogen te hebben. Cultuur is een proces, is dynamisch en 

onderhandelbaar. In plaats van enkel de verschillen tussen de culturen aan te geven, wordt 

hier ook het gemeenschappelijke, het universeel menselijke benadrukt (Verstraete, 1999). 

“Interculturalisering (…) gaat in essentie over een continue onderhandeling. Het gaat 

over het engagement om te blijven onderhandelen over verschillende 

omgangsvormen en perspectieven op de werkelijkheid” (Piessens & Suijs, in: Claeys, 

2009, p.15). 

Dit betekent dat interculturalisering geen neutraal concept is, het kan op verschillende 

manieren gebruikt en toegepast worden (Claeys, 2009). 

 

Wanneer wij hierna spreken over de ‘multiculturele samenleving’ dan bedoelen we daar niet 

het model mee dat het concept van multiculturaliteit weerspiegelt. We kiezen voor de 

algemene term ‘multiculturele samenleving’ zonder een normatieve betekenis. We hebben 

het dan over de feitelijke realiteit, over het feitelijk aanwezig zijn en samenleven van 

verschillende groepen in de maatschappij. Wij nemen het bestaan van diversiteit, waarvan 

één aspect de etnisch-culturele is, als uitgangspunt. 
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 1.3.2 Etnisch-culturele diversiteit in kunst en cultuur  
Net zoals in het denken over het beleid ten aanzien van etnisch-culturele diversiteit zien we 

ook in het kunst- en cultuurdebat een overgang van multiculturaliteit naar interculturaliteit. 

Het multicultureel perspectief beschouwt kunst en cultuur van etnisch-culturele minderheden 

als een aparte categorie, in de muzieksector gaat het dan bijvoorbeeld om het genre 

‘wereldmuziek’ (Khan, 2006). Vaak is het zo dat wanneer culturen van etnisch-culturele 

minderheden gerepresenteerd worden, dat het verschil met de westerse normen gevierd 

wordt. Dit leidt tot exotisme of primitivisme, waarin de cultuur van de “andere” gezien wordt 

als meer authentiek en dichter bij de natuur (Trienekens, 2004). 

 

Het intercultureel perspectief vertrekt vanuit verschillen én gemeenschappelijkheden. Het 

gaat dan om zogenaamd gemengde kunst en cultuur. Maar de vraag is dan, wanneer zijn 

interculturele kunst en cultuur ‘intercultureel’? Is elke mengeling bijvoorbeeld intercultureel?  

In hoeverre moet de culturele sector rekening houden met etnisch-culturele diversiteit? Moet 

elke culturele instelling die diversiteit uitstralen? Er zijn nu eenmaal instellingen die zich 

richten op een heel select publiek, bijvoorbeeld barokliefhebbers. In welke mate kunnen zij 

hun aanbod en publiek interculturaliseren? De vraag is ook in welke mate het cultuurbeleid 

deze etnisch-culturele diversiteit in de cultuursector kan realiseren. Is dit niet eerder iets dat 

bottom-up, in plaats van top-down moet ontstaan? In de V.S. bijvoorbeeld werden een aantal 

culturele sectoren vanzelf diverser toen ze nieuwe publieken moesten aanspreken om te 

kunnen overleven (Elffers, 2001). 

 

Dit zijn slechts enkele vragen die het kunst- en cultuurdebat momenteel bezighouden. Wij 

focussen ons verder op het cultuurbeleid en de manier waarop de aandacht voor etnisch-

culturele diversiteit vorm krijgt en gelegitimeerd wordt.  
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 2. Situering cultuurbeleid 

 2.1 Cultuur en uitsluiting 

 2.1.1 Drempels tot cultuurparticipatie 
Er zijn al veel onderzoeken uitgevoerd die determinerende variabelen of factoren trachten te 

beschrijven voor het soort vrijetijdsactiviteit waaraan men participeert. Er is sprake van een 

participatiehiërarchie: jonge blanke mannen die hoogopgeleid zijn en hoge inkomens 

hebben, worden geacht het meest deel te nemen aan cultuur. Terwijl oudere vrouwen die lid 

zijn van een etnische minderheidsgroep met een laag opleidingsniveau en lage inkomens het 

minst participeren (Shinew & Stodolska, 2006). Etniciteit wordt daarbij vaak als een 

uitsluitende factor beschouwd (Netto, 2008). 

 

Er bestaan twee stellingen die de beperkte cultuurparticipatie van etnisch-culturele 

minderheden proberen te verklaren. De eerste is de ‘marginaliteitsthese’, die ervan uitgaat 

dat etnisch-culturele minderheden beperkt worden in hun toegang tot vrijetijdsactiviteiten 

omdat ze een lager inkomen en een lager opleidingsniveau hebben. De tweede is de 

‘etniciteitsthese’: etnisch-culturele minderheden kiezen ervoor om te participeren aan 

bepaalde activiteiten die dicht liggen bij hun culturele tradities en karakteristieken zoals taal 

en religie. Op beide perspectieven kwam kritiek, want ze bieden slechts een gedeeltelijke 

verklaring. Daarnaast wordt etniciteit te veel beschouwd als een aparte, vaststaande 

categorie (Taylor, 2001). 

 2.1.2 Machts- en uitsluitingsmechanismen 
We kunnen niet spreken over etnisch-culturele diversiteit in kunst en cultuur, zonder het te 

hebben over de politieke strijd over toegang tot het dominante culturele veld (Trienekens, 

2004). 

“Ik geloof niet dat er zoiets als een duister genootschap van samenzwerende 

smaakspecialisten bestaat dat bijvoorbeeld opzettelijk alle kunstenaars met een niet-

westerse achtergrond buitensluit. Toch is het van belang te erkennen dat kunst en 

kunstbeoordeling wel degelijk met machtsverhoudingen te maken heeft” (Lavrijsen, 

1999, p.19). 

In alle gebieden van de samenleving worden mensen nog altijd gediscrimineerd omwille van 

hun sociale en culturele achtergronden. Ook Bourdieu gaf al aan dat kunst en cultuur niet in 

een machtsvrije ruimte bestaan. Hij legde daarbij vooral de nadruk op artistieke en culturele 

dominante van de hogere middenklasse ten aanzien van arbeiders, maar we kunnen dat ook 

toepassen op etnisch-culturele dominantie. De politieke en economische macht bepalen de 
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toegang tot netwerken die bepalend kunnen zijn in de keuzes voor bepaalde kunstenaars en 

culturele producten (Raad voor Cultuur, 2005). Maar het omgekeerde kan ook gezegd 

worden: als men minderheidsgroepen een gelijke toegang ontzegt tot kunst en cultuur, dan 

kan dat betekenen dat zij uitgesloten worden van educatie, vaardigheidstrainingen en andere 

elementen die hun socio-economische positie zou kunnen verbeteren (Netto, 2008). 

 

De belangrijkste oorzaak van het participatieprobleem is dat men bij de definitie van het 

begrip ‘cultuur’ vertrekt vanuit de normen van de westerse middenklasse. Bij het stimuleren 

van participatie ligt de klemtoon op het verwerven van kennis en vaardigheden, maar het is 

belangrijk dat men daarbij niet vertrekt vanuit de ene, eigen cultuur (Janssens & Clé, 2004). 

“Mensen vragen niet in de eerste plaats om aan cultuur te participeren, maar vragen 

prioritair naar erkenning van het feit dat alle mensen cultuur zijn en cultuur hebben” 

(Janssens & Clé, 2004, p.17). 

 

Kunst en cultuur staan niet los van de samenleving of de socio-economische context, ze zijn 

er een deel van en weerspiegelen dus dezelfde conflicten en uitsluitingsmechanismen (Jans, 

2006b).  Het debat over kunst en cultuur in een multiculturele samenleving is daarbij 

gekleurd door historische vooroordelen. Het probleem van vele etnisch-cultureel diverse 

kunst- en cultuurproducenten is volgens Araeen (in: Jans, 2006b) niet alleen een gevolg van 

economische en sociaal-culturele achterstelling, maar ook van ideologische conflicten ten 

gevolge van ons koloniale verleden. Tijdens de koloniale periode reageerde men 

bijvoorbeeld op niet-Europese kunst vanuit een Westerse blik, dat ging gepaard met 

primitivisme, exotisme en oriëntalisme. Het anders-zijn en het exotische van de niet-

Europese kunst werd verheerlijkt, maar kreeg geen intrinsieke waarde toegekend. Jans 

(2006b) vraagt zich af of er sindsdien eigenlijk wel al fundamenteel veel veranderd is. 

Worden cultuurproducenten met een etnisch-cultureel diverse herkomst niet nog altijd 

benaderd vanuit hun anders-zijn?   

 

 2.2 Historische situering Vlaams cultuurbeleid 

In het eerste deel van dit hoofdstuk analyseren we in welke mate er in het beleid aandacht is 

gekomen voor etnisch-culturele minderheden. In het tweede deel focussen we ons op de 

historische context van het discours rond cultuurparticipatie van etnisch-culturele 

minderheden.  
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 2.2.1 Van migrantenbeleid naar etnisch-culturele diversiteit binnen het 
cultuurbeleid 

 

In 1993 werd een beleidsbrief Migrantenbeleid rondgestuurd dat het tweesporenbeleid van 

het Vlaams minderhedenbeleid aangaf: enerzijds een gelijkekansenbeleid en anderzijds een 

cultuurbeleid. Het gelijkekansen- of integratiebeleid richt zich tot alle personen van een 

vreemde etnische herkomst die omwille van hun herkomst een lage sociaal-economische 

status hebben. Dit is voornamelijk een welzijnsaangelegenheid en vormt de kern van het 

minderhedenbeleid, maar men ging ervan uit dat dat onvoldoende was, er was ook behoefte 

aan een cultuurbeleid dat aandacht heeft voor alle kansengroepen die uitdrukking willen 

geven aan hun eigen cultuur. Ze moesten de kans krijgen om zich te emanciperen, om hun 

eigen cultuur en identiteit te uiten (De Vos, 2001). Er zijn categoriale instellingen op de twee 

sporen ingezet om dat minderhedenbeleid te verwezenlijken: de categoriale sector voor het 

integratiebeleid en de migrantenverenigingen voor het cultuurbeleid (Sierens, 2001). 

 

In dit onderdeel bespreken we de historische context van dat tweesporenbeleid. Eerst geven 

we een kort overzicht van de situatie in Vlaanderen en West-Europa omtrent migratie en het 

beleid dat daaromtrent is ontstaan sinds het midden van de 20ste eeuw. Daarna focussen 

we ons specifiek op het cultuurbeleid en de aandacht voor etnisch-culturele minderheden. 

 

A. Van een categoriaal migrantenbeleid naar een inc lusief integratiebeleid 

Na de Tweede Wereldoorlog moest België zijn economie heropbouwen. Er was een tekort 

aan werkkrachten waardoor de overheid vanaf de jaren ’60 gastarbeiders naar hier liet 

komen. De eerste migranten kwamen uit Zuid-Europa, daarna onder andere ook uit Noord-

Afrika en Turkije. Er werden nauwelijks of geen opvang- en integratiemaatregelen voorzien, 

enkel tewerkstellingsbegeleiding, omdat men ervan uitging dat de komst van de 

gastarbeiders slechts tijdelijk een noodzakelijke maatregel zou zijn (Jans, 2006b). Het was 

pas na de immigratiestop van 1974 dat men begon te beseffen dat de migranten en hun 

gezinnen helemaal niet gingen terugkeren. Ook in andere West-Europese landen was dit het 

geval (De Vos, 2001). Vanaf de jaren ’70 begon men in West-Europa met het uitbouwen van 

een minderhedenbeleid. Het Verenigd Koninkrijk was het eerste land in Europa dat dit deed, 

in België gebeurde dit echter pas vanaf eind jaren ’80 (Verlot, 2001).  

  

Op 8 augustus 1980 werd in België een staatshervorming uitgevoerd waardoor de Vlaamse 

Gemeenschap verantwoordelijk werd voor het beleid inzake onthaal en integratie van 

migranten. Van toen af aan kwam er een geleidelijke overgang van 
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tewerkstellingsbegeleiding en de opvang naar zorg voor integratie van migranten en hun 

gezinnen (De Vos, 2001). Er ontwikkelde zich in Vlaanderen een categoriaal welzijnsbeleid 

dat de migranten in de samenleving als een aparte groep beschouwde waarvoor aparte 

maatregelen moesten worden genomen. De nadruk werd aanvankelijk gelegd op de culturele 

verschillen tussen de meerderheid en minderheid (Verlot, 2001). Het beleid dat zich daarna 

ontwikkelde was hoofdzakelijk gericht op integratie en de eenzijdige aanpassing van 

migranten aan de westerse samenleving. Op dit integratieconcept kwam heel wat kritiek 

omdat er onvoldoende rekening gehouden werd met de beperkte kansen die de samenleving 

aan de migranten bood (De Vos, 2001).  

 

Midden de jaren ’90 werd het minderhedenbeleid meer en meer opengetrokken als reactie 

op deze kritieken. Het beleid evolueerde van een categoriaal migrantenbeleid naar een 

algemener en inclusiever integratiebeleid voor etnisch-culturele minderheden. Het 

minderhedenbeleid focuste zich steeds minder op specifieke doelgroepen en meer op de 

samenleving in zijn geheel (Verlot, 2001). Er werd daarnaast ook aandacht besteed aan 

andere doelgroepen zoals vluchtelingen en woonwagenbewoners. Het integratiebeleid werd 

opgesplitst in een emancipatiebeleid, een onthaalbeleid en een opvangbeleid en had een 

meer inclusief en gecoördineerd karakter (De Vos, 2001).  

In 1998 werd het zogenaamde ‘minderhedendecreet’ goedgekeurd, wat tot op vandaag de 

basis vormt van het minderhedenbeleid. Daarmee werd de tendens naar meer inclusie 

verder doorgetrokken en sinds het Strategisch Plan Minderheden van 26 maart 2004, krijgen 

de verschillende aparte sectoren elk de eindverantwoordelijkheid voor het realiseren van de 

doelstellingen van het minderhedendecreet. De categoriale diensten die verantwoordelijk zijn 

voor de realisatie van het minderhedenbeleid bestaan nog altijd, maar ze worden nu 

aangevuld met meer inclusieve maatregelen (De Vos, 2001). 

 

Een laatste belangrijk element in het huidige minderhedenbeleid, dat we hier willen 

aangeven, is het concept ‘inburgering’ dat een centrale plaats heeft gekregen (Verlot, 2001). 

Zo bepaalt het ‘inburgeringsdecreet’ van 28 februari 2003 het recht en de plicht tot 

inburgering van migranten. Sinds 1 april 2004 moet elke nieuwkomer die zich in een 

gemeente inschrijft verplicht een inburgeringstraject volgen (Bogaerts, 2005).  

 

B. Naar etnisch-culturele diversiteit binnen het cu ltuurbeleid 

Het was pas in 1984 dat er voor het eerst door het cultuurbeleid specifiek aandacht werd 

besteed aan nieuwkomers in Vlaanderen. De toenmalige Vlaams minister van Cultuur, Karel 

Poma, zette een sensibiliseringscampagne ‘Culturen als buren’ op om de migrantenculturen 
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in het licht te zetten. Die campagne voorzag in een voorlopige subsidieregeling voor 

optredens van migrantengroepen. In de praktijk waren er natuurlijk al eerder volksculturele 

activiteiten opgezet en ook gemengde festiviteiten maar deze multiculturele initiatieven 

waren slechts sporadisch en afhankelijk van individuele initiatieven. In 1992 formuleerde de 

Werkgroep Migranten van de Hoge Raad voor de Volksontwikkeling in hun eindrapport 

voorstellen voor een cultureel beleid voor migranten. Ook het Koninklijk Commissariaat voor 

het Migrantenbeleid schreef dat jaar een nota ‘Culturele verscheidenheid als wederzijdse 

verrijking’ met voorstellen voor een verenigingsleven voor en door allochtonen. In het jaar 

daarop richtte de toenmalige Vlaamse minister van Cultuur Hugo Weckx het ‘Intercultureel 

Centrum voor Migranten’ (ICCM) op. Dit centrum was verantwoordelijk voor de 

ondersteuning van het sociaal-cultureel werk van migranten rekening houdend met artistieke, 

educatieve en sociale aspecten (Bogaerts, 2005). 

De migrantenverenigingen werden aanvankelijk erkend en gesubsidieerd door het ministerie 

van Welzijn. Sinds het decreet houdende een subsidiëring voor verenigingen voor 

volksontwikkelingswerk van 19 april 1995 behoren de migrantenorganisaties tot het sociaal-

cultureel werk (toen: volksontwikkelingswerk) en worden ze erkend en gesubsidieerd door 

het Ministerie van Cultuur (Sierens, 2001). Dit decreet werd ondertussen vervangen door het 

decreet van 4 april 2003 betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk. In juli 1996 

maakte de Interdepartementale Commissie Migranten een voorstel van strategisch plan voor 

het Vlaams beleid ten aanzien van etnisch-culturele minderheden op. Eén aspect daarvan 

was getiteld ‘Creatief Vlaanderen’ en daarin stond het bevorderen van de toegankelijkheid 

van de sociaal-culturele infrastructuur voor migranten en andere minderheden centraal 

(Bogaerts, 2005). 

C. Besluit 

We zien dat het integratiebeleid sterk is geëvolueerd van de nadruk op 

tewerkstellingsbegeleiding (sociaal-economische integratie) naar inburgering (sociaal-

culturele integratie) zoals Trienekens  (2009) ook aangaf voor het Nederlands cultuurbeleid. 

Ook het feit dat het cultuurbeleid nu één van de twee sporen is van het minderhedenbeleid 

toont een duidelijke evolutie aan van “culturalisering” van het integratiedebat. De aandacht 

voor etnisch-culturele minderheden gaat daarbij hoofdzakelijk naar de 

migrantenverenigingen.  

 

We hebben niet alle evoluties en wijzigingen van het minderhedenbeleid kunnen bespreken, 

enkel de elementen die van belang zijn in het kader van onze onderzoeksvraag. Om meer 

gedetailleerd overzicht te krijgen van de historische evolutie van het integratiebeleid 

verwijzen we naar andere bronnen, onder andere De Vos (2001). 
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 2.2.2 Aandacht voor cultuurparticipatie in het cultuurbeleid 
De aandacht voor etnisch-culturele diversiteit en cultuurparticipatie in het cultuurbeleid zijn 

heel nauw met elkaar verbonden. In het volgende deel willen schetsen we een historische 

situering en kijken waar die aandacht voor cultuurparticipatie vandaan komt. 

A. Eind 18de eeuw tot midden 20ste eeuw 

Omstreeks het einde van de 18de eeuw was er in Europa onder invloed van de Verlichting 

een sterk geloof in de maakbare samenleving. Cultuur kreeg daarbij een belangrijke rol 

toebedeeld om de geesten te verheffen en te verfijnen. Men spreekt over cultuur als 

‘Bildung’, als vorming. Er werd van uitgegaan dat deelname aan cultuur positief is voor de 

mens om de persoonlijkheid te vormen. Vanaf de 19de eeuw wou de gegoede burgerij die 

Verlichtingsidealen (o.a. gelijkwaardigheid, recht op politieke en publieke participatie) ook 

overbrengen naar het gewone volk. Door middel van cultuur wou men de negatieve effecten 

van het harde en moderne leven verzachten. Dat Europese Bildungsideaal was 

universalistisch en baseerde zich op een burgerlijk middenklassemodel van beschaving 

(Jans, 2006b). De bevordering van cultuurparticipatie kon dus beschouwd worden als een 

onderdeel van het ruimere ‘burgerlijk beschavingsoffensief’ dat toen gevoerd werd. Men ging 

ervan uit dat mensen een bepaalde kennis van schone kunsten, cultuur en wetenschap 

nodig hadden om te kunnen leven volgens de maatschappelijke waarden en normen. Op die 

manier kon een deugdzame samenleving opgebouwd worden (Vanwing, 2005).  

 

Dat paternalistisch verspreiden van de burgerlijke cultuur ging samen met een economische 

breuklijn. De Industriële Revolutie had er namelijk in heel West-Europa voor gezorgd dat een 

groot deel van de bevolking verpauperde. Dit leidde tot een tegenstelling tussen rijke 

kapitalisten en het arme fabrieksproletariaat. Door de socialistische partij werden heel wat 

initiatieven genomen om de arbeidersgroep te organiseren zodat ze voor hun eigen rechten 

konden opkomen. Naast de politieke partij was er een vakbond, een ziekenfonds en ook 

sociaal-culturele initiatieven voor de arbeidersgroep (Oosterlinck, 2005). 

 

De wet van 14 juni 1921 die de invoering van de 48-urenweek en de 8-urendag regelde, 

zorgde voor een kortere werktijd voor de arbeiders, dit gaf hen nieuwe mogelijkheden om 

een familiaal en sociaal-cultureel leven uit te bouwen. Daarenboven brak in 1930 de 

economische crisis uit waardoor er heel wat arbeiders werkloos werden. Dit ging gepaard 

met een grote sociale onrust en veel stakingen. Het gevolg was dat arbeiders algauw een 

eerste week verlof kregen. Dit leidde echter tot een zekere bezorgdheid onder de 
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beleidsmensen over hoe zij hun vrije tijd zouden doorbrengen. De overheid zette daarom 

verschillende vrijetijdsinitiatieven op (Oosterlinck, 2005). 

 

Niet alleen de economische verschillen hebben geleid tot het oprichten van verschillende 

socio-culturele initiatieven, ook de Vlaamse culturele emancipatiestrijd heeft ervoor gezorgd 

dat nieuwe verenigingen ontstonden. Bij het ontstaan van België in 1830 was het land 

namelijk qua taal, cultuur en beleid volledig Franstalig. Dit leidde algauw tot een verzet van 

de Vlaamse middenklasse, die Nederlandstalige initiatieven opzette uit protest tegen het 

volledig Franstalig beleid (Schramme, 2007). De eerste culturele organisatie, het 

Willemsfonds, zag in 1851 het licht met als belangrijkste doelstelling de Nederlandse taal en 

letterkunde ondersteunen. Daarna volgde de oprichting van het Davidsfonds, gevolgd door 

tal van andere verenigingen (Oosterlinck, 2005). Ook het behoud van de Vlaamse eigenheid 

is dus een belangrijke beweegreden geweest in Vlaanderen tot het ontstaan van (sociaal-) 

culturele verenigingen3.  

 

B. Van 1945 tot eind 20ste eeuw 

Na de Tweede Wereldoorlog werd getracht om de samenleving weer op te bouwen op basis 

van nieuwe sociale verhoudingen en dit ging gepaard met het verwerpen van het 

‘Bildungsideaal’ (Oosterlinck, 2005). Andere culturen zoals de volkscultuur en de 

jongerencultuur kregen meer aandacht. Er waren ook verschillende minderheidsgroepen, 

zoals marxisten en feministen die hun rechten op erkenning en mogelijkheid tot uitdrukking 

van hun eigen cultuur opeisten. Dit leidde tot heel wat discussies over hoge versus lage 

cultuur waardoor de universalistische principes van het 19de eeuwse cultuurbegrip 

afzwakten (Jans, 2006b). 

Vanaf de jaren ’60 trachtte het cultuurbeleid de drempels tot de hoge (dus gesubsidieerde) 

cultuur te verlagen door een betere spreiding (Laermans, 2002). Meer en meer kwam de 

nadruk liggen op democratisering van cultuur, waarbij ook de hoge cultuur bij het gewone 

volk moest worden gebracht. Het cultuurbegrip zelf werd verruimd, want ook film, sociaal-

cultureel werk en kunstonderwijs werden onderwerp van het cultuurbeleid. Vanaf de jaren ’70 

zien we dat de overheid niet alleen meer het passief participeren wil bevorderen, maar ook 

meer nadruk begint te leggen op actieve participatie. De vraag naar gemeenschapsvorming 

en welke rol het cultuurbeleid daarin kan spelen komt daarbij steeds sterker naar voren. Dit 

leidde uiteindelijk tot het uitbouwen van een netwerk van culturele centra over heel 

Vlaanderen om cultuurspreiding en cultuurparticipatie te bevorderen (Schramme, 2007). 

                                                 
3 Er zijn heel wat gelijkenissen te ontdekken tussen de Vlaamse culturele emancipatiestrijd toen en de huidige 
ontwikkeling van de migrantenorganisaties nu (Van Loock & De Vriendt, 2003). 
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Toen in 1973 de oliecrisis uitbrak en veel laaggeschoolde jongeren werkloos werden, werden 

door de jeugdsector en het sociaal-cultureel werk heel wat initiatieven genomen die zich 

richtten naar de werkloze jongeren. Later werd dat ook breder gericht naar kansarmen 

(Oosterlinck, 2005). Pas in 1984 komt de eerste beleidsaandacht op cultureel vlak er in 

Vlaanderen voor de nieuwe inwoners, de etnisch-culturele minderheden, onlangs de lange 

migratiegeschiedenis in België (cf. supra; 2.2.1 B. ‘Naar etnisch-culturele diversiteit binnen 

het cultuurbeleid’). 

 

C. Besluit 

Er werden enerzijds culturele initiatieven opgericht vanuit een beschavingsoffensief, 

anderzijds vanuit het opkomen voor de rechten van de arbeiders (emancipatie). We zien dit 

doorheen het hele discours van het verhogen van de cultuurparticipatie van lagere klassen, 

ook voor de etnisch-culturele minderheden, zoals we hierna bespreken. 

 

 2.3 Rol cultuurbeleid in multiculturele samenlevin g 

Het is onmogelijk voor een cultuurbeleid om een volledig neutraal cultuurbegrip te hanteren, 

want anders is het cultuurbeleid niet werkbaar. Beleidsvoering is altijd selectief, in welk 

domein ook, en dit leidt tot normatieve keuzes  (Laermans, 2002).  

“Elk cultuurbeleid waardeert en differentieert. Het onderscheidt het beleidswaardige 

van al de rest, het creëert een verschil tussen officieel erkende en niet-erkende 

vormen van sociale cultuur. Zonder zo’n selectieve grammatica van de erkenning is 

geen cultuurbeleid mogelijk” (Laermans, 2002, p.52).  

 

Het cultuurbeleid heeft twee doelstellingen die moeilijk met elkaar te verenigen zijn, namelijk 

enerzijds een kwalitatief hoogwaardig aanbod stimuleren, en anderzijds ervoor te zorgen dat 

er zoveel en zo gelijkmatig mogelijk geparticipeerd wordt aan het cultuuraanbod (Van den 

Broeck, 2006). Men gaat er dus van uit dat cultuurparticipatie positieve gevolgen heeft voor 

wie eraan deelneemt. We geven hieronder een kort overzicht van enkele positieve functies.  

 2.3.1 Positieve functies van cultuurparticipatie  
Wie niet deelneemt aan culturele activiteiten zou volgens onderzoek sneller eenzaam 

worden en zich sneller politiek uitgesloten voelen (Janssens, 2001). Onderzoek uit 2001 gaf 

aan dat burgers die actief deelnemen aan het verenigingsleven minder vatbaar zijn voor 

verzuring en voor uiterst rechtse ideeën en meer vertrouwen hebben in de medemens 
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(Elchardus, Huyse & Hooghe, 2001). Ook Matarasso (1997) heeft wat dit betreft een grote 

bijdrage geleverd. Hij onderzocht de invloed van participatie aan culturele en artistieke 

projecten. Daarbij beschrijft hij ongeveer 50 mogelijke positieve effecten op zes verschillende 

terreinen: persoonlijke ontwikkeling (meer zelfvertrouwen en het aanleren van nieuwe 

vaardigheden), sociale cohesie, gemeenschapsgevoel, beeldvorming en identiteit, 

verbeelding en visie van de betrokkenen en hun gezondheid en algemeen welbehagen. Ook 

verschillende andere onderzoeken naar kunst- en cultuurparticipatie geven gelijklopende 

positieve effecten aan op verschillende niveaus: gaande van verbetering van het sociaal 

kapitaal, buurtvernieuwing en het bestrijden van sociale uitsluiting (Borgonovi, 2007), tot een 

kans om te ontspannen en tegelijk te “empoweren” via gevoelens van belonging en 

zelfverwezenlijking (Netto, 2008). Dit maakt participatie aan kunst en cultuur een belangrijk 

politiek thema voor het beleid. Vanuit het cultuurbeleid tracht men dan ook de niet 

aangesproken groepen van de bevolking te bereiken (Pinxten, 2003). 

 

 2.3.2 Motieven van het cultuurbeleid in de multiculturele samenleving 
Er bestaan verschillende motieven waarom het beleid het belangrijk vindt om te 

interculturaliseren en om meer etnisch-culturele minderheden te stimuleren om deel te 

nemen aan culturele activiteiten.  

Pinxten (2003) beschrijft twee hypotheses met betrekking tot cultuurparticipatie van etnisch-

culturele minderheden. De achterstandshypothese gaat ervan uit dat minderheden een 

bepaald tekort hebben dat moet gecompenseerd worden, in dit geval aan de hand van 

cultuurparticipatie. De verschilhypothese daarentegen erkent de waarde van diversiteit en 

heeft als doelstelling om ervoor te zorgen dat mensen met gelijke middelen aan het totale 

aanbod van cultuur kunnen deelnemen. Als we een democratische maatschappij willen, dan 

moeten we opteren voor de verschilhypothese (Pinxten, 2003).  

 

Volgens Bogaerts (2005) zijn er drie invullingen mogelijk van de aandacht die het 

cultuurbeleid heeft voor etnisch-culturele diversiteit: een interculturele, een artistieke en een 

sociale invulling.  

A. Interculturele of reflectieve invulling  

Deze invulling gaat uit van de erkenning van rijkdom en openheid van alle culturen. Het 

bevat hoofdzakelijk een reflectieve functie, namelijk de “herontdekking van de eigen cultuur” 

(Bogaerts, 2005, p. 90). Om verdere verwarring met de term interculturalisering te vermijden, 

noemen we dit hierna de reflectieve invulling. 
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B. Artistieke invulling  

Vanuit deze invulling probeert men de culturele instellingen meer te laten kennismaken met 

diversiteit om de kwaliteit van de producten te verhogen (Bogaerts, 2005). Het 

verrijkingsmotief (Van der Geest, 2001) sluit hierbij aan heeft als doel om meer 

verscheidenheid te brengen binnen kunst en cultuur. Het risico daarbij is echter dat men 

etniciteit gaat beschouwen als originaliteit. Dat kan een stigmatiserend effect hebben en het 

wij/zij-denken benadrukken (Bogaerts, 2005). 

C. Sociale invulling  

Vanuit deze invulling heeft men als doel om etnisch-culturele minderheden meer te laten 

deelnemen aan cultuur. Het gaat erom oog te hebben “voor sociaal achtergestelde groepen” 

(Bogaerts, 2005, p. 90).  

We kunnen deze invulling opsplitsen in een emancipatie- en een rechtvaardigheidsmotief. 

Vertrekt men vanuit het emancipatiemotief  dan worden kunst en cultuur beschouwd als 

middelen om mensen te helpen zich thuis te voelen in de samenleving (Van der Geest, 

2001) 

 

Vertrekt men vanuit het rechtvaardigheidsmotief  dan wordt de nadruk gelegd op het feit 

dat kunst en cultuur deel uitmaken van het collectief openbaar bezit, en dat iedereen daar 

toegang tot moet krijgen. Als bepaalde groepen die kans niet krijgen, dan moet daar iets aan 

gedaan worden. Trienekens (2004) maakt een onderscheid tussen herverdelende, de 

compenserende rechtvaardigheid en de utilitaire rechtvaardigheid. De herverdelende 

rechtvaardigheid of de “taxpayer-rhetoric” gaat ervan uit dat alle belastingbetalers het recht 

hebben op toegang tot openbare diensten. Dit is gerelateerd aan de notie van gelijke 

kansen. Vertrekt het cultuurbeleid vanuit de compenserende rechtvaardigheid dan wordt 

aandacht geschonken aan etnisch-culturele minderheden als compensatie voor hun 

jarenlange achtergestelde positie. De utilitaire rechtvaardigheid ten slotte gaat ervan uit dat 

ondersteuning van bepaalde groepen bijdraagt aan het welzijn van de hele samenleving 

(Trienekens, 2004).  

 

We menen dat deze motieven heel nauw bij elkaar liggen. Daarnaast onderscheiden we drie 

functies die deze sociale invulling kenmerken: 

 

• Sociale cohesie 
De aandacht voor sociale cohesie en diversiteit binnen het cultuurbeleid past binnen een 

algemene toename van de aandacht voor sociale cohesie (Trienekens, 2009). Het 

cultuurbeleid kan een belangrijke functie uitoefenen in de multiculturele samenleving. Het 
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kan het harmonieus samenleven van verschillende maatschappelijke groepen bevorderen 

(Pinxten, 2003). Via spreiding van gesubsidieerde culturele activiteiten tracht het beleid de 

lokale gemeenschapsvorming te versterken (Laermans, 2002). Door de toenemende 

individualisering en globalisering is de wereld namelijk heel wat complexer geworden en is 

de lokale gemeenschappelijkheid verloren gegaan. Het (lokaal) cultuurbeleid wordt geacht 

die gemeenschappelijkheid opnieuw te creëren (Corijn & Lemmens, 2007; Cultuurraad 

Houthalen-Helchteren, 2003). Culturele activiteiten krijgen meer en meer een politieke en 

maatschappelijke waarde toegekend omdat de politiek minder macht heeft om 

gemeenschapsprocessen te sturen. Hierdoor ontstaat echter het risico dat kunst en cultuur 

geïnstrumentaliseerd worden (Pinxten, 2003; Verstraete, 2005). We kunnen dan ook stellen 

dat deze functie onderdeel is van een utilitair rechtvaardigheidsmotief (cf. supra). 

 

• Participatie  
Het Vlaams cultuurbeleid volgt een algemeen Europees model van inclusie dat zoveel 

mogelijk mensen in Europa wil opnemen in hun menselijke waardigheid en structurele 

vernedering of frustratie van inwoners vermijden. Daarom is het belangrijk dat de burger 

participeert in de maatschappij. Eén van de hulpmiddelen om tot die algemene participatie te 

komen, is cultuur (Pinxten, 2003). Pinxten (2003) benadrukt dat kunst en cultuur zeker niet 

als de enige middelen mogen beschouwd worden in het proces om maatschappelijk 

kwetsbare groepen meer en beter te laten participeren. Kunst en cultuur zijn belangrijk en 

hebben bepaalde voordelen die andere sectoren, zoals economie, niet of in mindere mate 

hebben, maar kunst en cultuur kunnen de rol van de democratische politicus niet overnemen 

(Pinxten, 2003). Toch gelooft Pinxten dat politieke participatie meer en meer via 

cultuurparticipatie zal verlopen (Pinxten, 2003). Volgens Corijn (in: Corijn & Lemmens, 2007) 

kunnen we de toegenomen aandacht voor cultuurparticipatie van etnisch-culturele 

minderheden dan ook beschouwen als het culturele luik van de actieve welvaartstaat. De 

nadruk op cultuurparticipatie is dan één onderdeel van de vorming tot actief burgerschap. 

Deze functie kunnen we plaatsen onder het emancipatiemotief (cf. supra). 

 

• Integratie  
We hebben hierboven reeds beschreven hoe in de literatuur vermeld wordt dat deelname 

aan cultuur een positieve impact kan hebben op het zelfvertrouwen waardoor mensen 

opnieuw verantwoordelijkheid gaan opnemen (cf. supra; 2.3.1 ‘Positieve functies van 

cultuurparticipatie’). Cultuur wordt dan ook vaak door de politiek gebruikt worden als een 

manier om etnisch-culturele minderheden sociaal te assimileren in dominante culturele 

praktijken. Dat is het geval wanneer etnisch-culturele minderheden geacht worden om de 

dominante ideologieën, de taal, de cultuur en de waarden van het gastland over te nemen 

(Taylor, 2001). De Bildungsgedachte is in deze redenering nog steeds aanwezig.  
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Het begrip integratie is echter niet zo eenvoudig te definiëren en heeft een 

meerdimensioneel karakter. We kunnen het onderscheid maken tussen de structurele 

dimensie en de sociaal-culturele dimensie van integratie. De structurele dimensie omvat de 

aspecten onderwijs, arbeid, inkomen, huisvesting en politieke rechten. De sociaal-culturele 

dimensie bevat de aspecten sociaal kapitaal (waaronder het verenigingsleven), 

taalbeheersing en -gebruik, waardeoriëntaties en identiteit. Deze vormen van integratie 

beïnvloeden elkaar wederzijds, maar in nog geen enkel onderzoek werd vastgesteld dat een 

verhoogde sociaal-culturele integratie leidt tot een verhoging van de structurele integratie 

(Van Craen et al. 2007). 

 

Het cultuurbeleid wordt op die manier gebruikt om de sociale problemen van de 

maatschappij in crisis op te lossen, en wordt dan een onderdeel van een ruimer 

beschavingsoffensief. Op die manier behoort ook deze functie bij een utilitair 

rechtvaardigheidsmotief.  

Maar het is belangrijk dat kunst en cultuur hun intrinsieke waarde kunnen blijven behouden. 

Om sociale problemen op te lossen heb je een degelijk sociaal beleid nodig (Khan, 2006). 

Een tweede risico dat samenhangt met een cultuurbeleid dat zich focust op de etnisch-

culturele diversiteit is dat dit leidt tot segregatie van de uitgesloten bevolkingsgroep. Dit is 

ook de paradox die Trienekens (2004) in haar proefschrift aantoonde: 

“In short, the central paradox regarding diversity in the arts is the dominant goal of 

equality, incorporation or cohesion which results in distinction, containment and 

segregation” (Trienekens, 2004, p.239). 

Hierdoor wordt het contrast tussen de dominante en de niet-dominante culturele sector nog 

versterkt (Trienekens, 2004). Dit komt overeen met de algemene risico’s op de 

doelgroepenbenadering zoals Verstraete (1999) beschreef (cf. supra; 1.3.1 ‘Van een 

essentialistisch multicultureel naar een open intercultureel perspectief’). 

 

Tot slot willen we vermelden dat er ook andere motieven bestaan waarom het cultuurbeleid 

aandacht besteedt aan de verhoging van de cultuurparticipatie van etnisch-culturele 

minderheden, deze worden echter minder expliciet vermeld. Laermans (2002) geeft aan dat 

het voor het gesubsidieerde cultuuraanbod belangrijk is om een groter publiek te bereiken 

omdat de “politieke en budgettaire haalbaarheid van het cultuurbeleid” anders in het gedrang 

komt (Laermans, 2002, p.38). Er wordt gevreesd dat na verloop van tijd de gevestigde 

organisaties zullen leeglopen als er niets wordt aan gedaan (Trienekens, 2004). Dit was ook 

de motivatie van heel wat culturele organisaties in de VS om te interculturaliseren (Elffers, 

2001). 
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We kunnen besluiten dat de motieven van het cultuurbeleid om aandacht te besteden aan 

etnisch-culturele diversiteit heel uiteenlopend kunnen zijn. We zagen al in de historische 

analyse (cf. supra) dat de nadruk op cultuurparticipatie enerzijds vanuit emancipatiemotieven 

kan voorkomen, maar dat ook de beschavingsmotieven hierin kunnen overheersen. Deze 

twee motieven liggen heel dicht bij elkaar en kunnen elkaar ook overlappen. De grens tussen 

emancipatie en beschaving kan heel dun zijn. 

 

 2.3 Socio-culturele migrantenverenigingen 

 2.3.1 Inleiding 
Het verenigingsleven van, voor en door etnisch-culturele minderheden is al vaak onderwerp 

geweest van studie. Toch is het moeilijk om hiervoor een eenduidige definitie te vinden (cf. 

supra; 1.2.3 ‘Socio-culturele migrantenverenigingen’). Migrantenverenigingen worden in het 

decreet SCVW (2003) erkend als sociaal-culturele verenigingen, maar nergens in het 

decreet wordt een definitie, noch meer uitleg gegeven over de eigenheid van de 

migrantenverenigingen. Worden ze beschouwd als een verruiming of als een verenging van 

de sociaal-culturele verenigingen? Worden ze verwacht hetzelfde emancipatorisch werk te 

doen als de Vlaamse verenigingen, maar dan vanuit een doelgroepbetrokken werking? Wat 

is hun meerwaarde? Dat wordt in dit decreet helemaal niet besproken (Sierens, 2003). 

 

Hoeveel migrantenverenigingen er in Vlaanderen exact zijn is moeilijk te zeggen. We hebben 

geen exacte en recente cijfergegevens teruggevonden. Volgens Van Craen et al. (2007) 

hebben etnisch-culturele minderheden in Vlaanderen en Brussel een vrij sterk netwerk van 

verenigingen opgebouwd. Binnen het sociaal-cultureel volwassenenwerk zijn er 14 erkende 

verenigingen met verschillende etnisch-culturele afdelingen (Caron, 2008). De lokale 

migrantenverenigingen worden overkoepeld door landelijke verenigingen, de federaties. Zij 

ondersteunen de lokale afdelingen (Sierens, 2001). Daarnaast is er ook het 

Minderhedenforum die de migrantenverenigingen op vlak van emancipatie, participatie, 

interculturaliteit en inspraak wil versterken. 17 federaties zijn lid van het Minderhedenforum, 

samen vertegenwoordigen zij meer dan 1000 verenigingen (Minderhedenforum, n.d.). 

 2.3.2 Functies 

Netto (2008) geeft aan dat etnisch-culturele minderheden door deelname aan “etnische” 

kunsten de mogelijkheid krijgen om te leren over hun wortels en tradities, om culturele kennis 

over te brengen en om mensen met dezelfde culturele achtergrond te leren kennen. Hierdoor 
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kunnen zij geholpen worden een collectieve identiteit op te bouwen, om negatieve 

vooroordelen te bestrijden en om sociale isolatie tegen te gaan. 

 

De ‘verenigingen van migranten’ zijn erkend als sociaal-culturele verenigingen, wat betekent 

dat ze moeten kunnen aantonen dat ze de functies van de sociaal-culturele verenigingen die 

in het decreet SCVW (2003) vermeld staan, vervullen. Het gaat ten eerste over de 

gemeenschapsvormende functie met als doel het versterken en vernieuwen van het sociaal 

weefsel en groepsvorming. Ten tweede de educatieve functie die gericht is op lerende 

personen en bestaat uit het organiseren en begeleiden van educatieve programma’s. Ten 

derde is er de maatschappelijke activeringsfunctie, bedoeld om vormen van maatschappelijk 

engagement en sociale actie te organiseren, stimuleren en te begeleiden. De culturele 

functie, ten slotte, is bedoeld om de cultuurparticipatie, zowel in brede als in engere zin, te 

verhogen. 

 

Naast deze expliciete verwachtingen, moeten de migrantenverenigingen ook nog heel wat 

impliciete verwachtingen vervullen. Hulpverlening, belangenbehartiging, 

onderwijsbekommernissen, contacten met het moederland, ontwikkelingssamenwerking, 

ondersteunen van nieuwkomers, beleven en bewaren van tradities, brugfunctie… zijn 

functies die aan migrantenverenigingen worden toegekend (Van Loock & De Vriendt, 2003; 

De8, 2008). Ze leveren daarbij ook een belangrijke bijdrage tot het lokaal of het Vlaams 

minderhedenbeleid (Minderhedenforum, 2006). Migrantenverenigingen worden regelmatig 

op deze functies aangesproken, en beschouwd als woordvoerders of vertegenwoordigers 

van hun gemeenschap. Er wordt vaak van ze verwacht dat ze zich over allerlei thema’s 

deskundig uitspreken. Niettegenstaande de goede intenties en het belang om deze 

doelgroep te betrekken bij het beleid leidt dit echter vaak tot overbevraging (Sierens, 2001; 

Schrover & Vermeulen, 2005). 

 

De activiteiten die zich buiten het domein van het sociaal-culturele bevinden, zoals het 

organiseren van opleidingen of welzijnsmateries, kunnen echter niet gesubsidieerd worden 

door het Departement van Cultuur. Sommige auteurs pleiten dan ook voor een mogelijkheid 

tot structurele erkenning en subsidiëring voor de welzijnstaken van het allochtoon 

verenigingsleven (Sierens, 2001).   

 2.3.3 Kritiek doelgroepenwerking 
Ondanks deze positieve functies die aan de migrantenverenigingen toegekend worden (cf. 

supra) wordt het bestaansrecht van migrantenverenigingen echter ook vaak in vraag gesteld, 

omdat ze de integratie van etnisch-culturele minderheden niet zouden bevorderen, maar 
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eerder zouden tegenhouden omwille van de doelgroepenwerking (Rijkschroeff & Duyvendak, 

2004). Hierdoor wordt de toegang wel laagdrempeliger voor bepaalde etnisch-culturele 

minderheden, wat emanciperend kan werken, maar dit is niet vanzelfsprekend. Er is namelijk 

een risico op een verhoogd effect van uitsluiting uit de maatschappij door opsluiting in de 

eigen categorie, waardoor de achterstandspositie geconsolideerd wordt (Pinxten, 2003).  

De migrantenverenigingen bevinden zich met andere woorden in een paradoxale situatie: 

terwijl aan hun bestaansrecht wordt getwijfeld, wordt er tegelijk ook veelvuldig beroep op hen 

gedaan. (Rijkschroeff & Duyvendak, 2004). Een bijkomende paradox daarbij is dat 

verenigingen van migranten op lokaal vlak vaak miskend worden in hun culturele opdracht. 

Zo zijn zij ondervertegenwoordigd in de lokale cultuurraden (Caron, 2008, p.174).  

 

 2.3.4 Rol van migrantenverenigingen in het cultuurbeleid 
De rol die migrantenverenigingen kunnen spelen en de manier waarop ze zich kunnen 

ontwikkelen is afhankelijk van de uitbouw van het (cultuur)beleid zelf (Rijkschroeff & 

Duyvendak, 2004: 24). Sinds de Vlaamse overheid in 1980 verantwoordelijk werd voor het 

integratiebeleid (cf. supra; 2.2.1 ‘Van migrantenbeleid naar etnisch-culturele diversiteit 

binnen het cultuurbeleid’), heeft men het eigen organisatieleven van migranten ondersteund. 

Deze specifieke verenigingen kregen een belangrijke rol toebedeeld in het definiëren van 

eigen culturele behoeften en werden verwacht culturele programma’s op te zetten door een 

grotere aanwezigheid in de culturele sector te verwezenlijken (De Vos, 2001).  

 

Het aanspreken van socio-culturele migrantenverenigingen wordt vaak als een mogelijke 

strategie gebruikt om etnisch-culturele minderheden toe te leiden naar de reguliere culturele 

instellingen. Een voorbeeld hiervan vinden we in het praktijkboekje dat het Antwerps 

minderhedencentrum ‘De8’ heeft uitgewerkt voor professionals en verenigingen die willen 

samenwerken met migrantenverenigingen:  

“Wil je allochtonen in je feestcomité, cultuurraad, wijkoverleg, bewonersgroep?” (De8, 

2008, p.4). 

Ze kennen deze verenigingen een brugfunctie toe om de band tussen etnisch-culturele 

minderheidsgroepen en buurtbewoners te versterken. De8 beperkt zich zeker niet tot het 

vermelden van deze functie, maar we willen hiermee wel aantonen dat 

migrantenverenigingen soms ‘gebruikt’ worden enkel om etnisch-culturele minderheden toe 

te leiden naar de reguliere culturele instellingen. Het Antwerps minderhedencentrum kaart dit 

probleem ook zelf aan: 
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“Wijkverenigingen voelen zich soms gebruikt als ‘leveranciers van allochtonen’ in 

plaats van echt samen iets te organiseren. Ze vinden dat ze vaak pas betrokken 

worden als het programma al vastligt” (De8, 2008, p.13). 

Samenwerking en netwerkvorming worden dan ook vaak beschouwd als de sleutelfactoren 

tot interculturalisering (Biebauw, 2008).  

 

 2.4 Situering Gents cultuurbeleid 

Omdat we enkel de migrantenverenigingen van Gent bevragen (cf. supra; deel 1: 2. 

‘Probleemstelling’) willen we hier een korte schets van het Gentse cultuurleven en -beleid 

geven. 

 2.4.1. Multiculturele stad 
Gent is een multiculturele stad. Ongeveer 15% van de Gentse bevolking kunnen we rekenen 

tot de groep etnisch-culturele minderheden. “Deze diversiteit kleurt wel de Gentse straten, 

maar slechts in geringe mate de cultuurhuizen. Migranten worden nauwelijks betrokken bij 

het gesubsidiëerde culturele leven” (Stad Gent, 2005, p.167). 

Een belangrijk orgaan voor de belangenverdediging van de etnisch-culturele minderheden in 

Gent is ‘Agora’. Dit is een samenwerkingsverband tussen Stad Gent (de integratiedienst) en 

een aantal verenigingen die iets te maken hebben met etnisch-culturele diversiteit in Gent, 

namelijk het Intercultureel Netwerk Gent, Samenlevingsopbouw Gent, het OCMW Gent en 

de vertegenwoordigers van de betrokken migrantenverenigingen (of federaties). De 

doelstelling van Agora is om etnisch-culturele minderheden zoveel mogelijk bij het stedelijk 

beleid betrekken en hen inspraak te verlenen (Agora, n.d.). Agora is daarenboven ook 

vertegenwoordigd in de cultuurraad (Stad Gent, 2008a). 

 2.4.2 Culturele stad 
De stad kent een bloeiend en rijk cultureel leven. Vooral onder de podiumkunsten en de 

stadsmusea zijn er grote publiekstrekkers. Per 10.000 inwoners telt Gent het hoogste aantal 

podiumvoorstellingen van Vlaanderen. Cijfers uit 2006 geven aan dat ongeveer drie kwart 

van de inwoners van Gent dat jaar een podiumvoorstelling bijwoonde. Het gaat dan 

voornamelijk om hoger opgeleiden. De Vlaamse Opera, het Kunstencentrum Vooruit en 

NTGent lokken het meeste volk naar de zalen. Wat de stadsmusea betreft zijn het SMAK en 

het Designmuseum het meest populair, gevolgd door het Huis van Alijn en de Kunsthal St-

Pietersabdij. Ook het museum dr. Guislain, de wereld van Kina en het MSK behoren tot de 

toppers. Op het gebied van film en letteren zijn vooral het Internationaal Filmfestival van 

Vlaanderen en het Poëziecentrum in Gent de grootste aandacht- en publiekstrekkers. Met 
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meer dan vierhonderd verenigingen en organisaties zijn ook de amateurkunsten rijkelijk 

vertegenwoordigd in Gent. Ten slotte heeft Gent een Stedelijke Openbare Bibliotheek met 

verschillende kleinere lokale vestingen en gespecialiseerde afdelingen (Stad Gent, 2007). Er 

bestaan 27 erkende socio-culturele migrantenverenigingen, maar er zijn er nog heel wat 

meer actief die niet erkend zijn (Stad Gent, 2005). 

  2.4.3 Cultuurbeleidsplan  
Het huidige cultuurbeleidsplan 2008 – 2013 focust zich op vier inhouden, namelijk: creatie, 

roerend en onroerend erfgoed, archeologie en archief, cultuurparticipatie en culturele 

participatie en ten slotte cultuurcommunicatie. In het cultuurbeleidsplan wordt veel aandacht 

besteed aan de maatschappelijke rol van cultuur. Het is één van de doelstellingen om cultuur 

voor alle groepen in de samenleving toegankelijk te maken. Men beseft namelijk dat er bij 

bepaalde groepen nog heel wat drempels bestaan om te participeren aan cultuur. Naast de 

aandacht voor creativiteit en innovatie is er ook heel wat aandacht voor diversiteit in het 

algemeen en etnisch-culturele diversiteit in het bijzonder. In het cultuurbeleidsplan is het de 

bedoeling om op een geïntegreerde manier te werken aan interculturaliteit. Samenwerking 

met andere sectoren is daarbij belangrijk. Het is de bedoeling om de etnisch-culturele 

diversiteit weerspiegeld te zien in het cultuuraanbod (Stad Gent, 2008a).  

  2.4.4 De Centrale 
De belangrijkste motor voor het interculturaliseren van het culturele aanbod in Gent vanuit 

het Departement Cultuur is het intercultureel centrum De Centrale. Het belangrijkste deel van 

hun werking is de muziekprogrammatie, maar er is ook ruimte voor verschillende andere 

culturele expressievormen waaronder podiumkunsten. Er wordt vaak samengewerkt met 

andere culturele partners in de stad. De Centrale was oorspronkelijk opgericht binnen de 

werking van de stedelijke integratiedienst maar is nu een onderdeel van het Departement 

Cultuur. De Centrale programmeert voor een breed publiek, vertrekkend van de etnisch-

culturele minderheden als referentiegroep (Stad Gent, 2008b).  

 

Stad Gent tracht dus om zowel een apart internationaal cultuuraanbod te programmeren 

gericht op etnisch-culturele minderheden en op Vlamingen (via De Centrale) als te werken 

aan een inclusief beleid door Vlaamse“reguliere” culturele instellingen te stimuleren om 

aandacht te hebben voor de etnisch-culturele diversiteit. 

Om deze interculturalisering te verwezenlijken baseert men zich hoofdzakelijk op het Vlaams 

Actieplan Interculturalisering (Stad Gent, 2008b). 
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Deel 3 Methodologie 

In dit deel leggen we uit op welke manier we tewerk zijn gegaan voor het beantwoorden van 

de onderzoeksvragen, welke keuzes we daarbij hebben genomen en waarom. 

 1. Inleiding: kwalitatief onderzoek 
Om een antwoord te bieden op de onderzoeksvragen zijn we vertrokken vanuit een 

kwalitatief onderzoekskader. In tegenstelling tot het kwantitatief of nomologisch onderzoek, 

dat past binnen het positief-wetenschappelijk paradigma, is het bij kwalitatief onderzoek niet 

de bedoeling om tot een generaliseerbare theorie te komen. Kwalitatief onderzoek vertrekt 

vanuit een interpretatief paradigma waar de aandacht voor verschillende interpretaties van 

de realiteit centraal staan. Kwalitatief onderzoek is gericht op het begrijpen van de complexe 

werkelijkheid, eerder dan op het verklaren ervan (Schuyten, 2004).  

De complexe thematiek en de aard van onze onderzoeksvragen leiden ertoe dat we kiezen 

voor het kwalitatief onderzoek. Lichtman (2006) benadrukt daarbij dat interpreteren niet 

neutraal is. Als onderzoekers moeten we ons bewust zijn van onze eigen subjectiviteit.  

 

We trachten een antwoord te formuleren op de eerste onderzoeksvraag door het uitvoeren 

van een kwalitatieve  inhoudsanalyse van beleidsdocumenten. Voor de tweede 

onderzoeksvraag doen we dit aan de hand van kwalitatieve interviews met socio-culturele 

migrantenverenigingen uit Gent. 

 

 2. Methodes van dataverzameling 

 2.1 Kwalitatieve inhoudsanalyse van beleidsdocumen ten 

De eerste onderzoeksvraag, namelijk “Op welke manier past de huidige aandacht voor 

interculturalisering in het Vlaams cultuurbeleid binnen de ontwikkeling van de sociologisering 

van de cultuursector?” bestuderen we aan de hand van een kwalitatieve inhoudsanalyse van 

Vlaamse cultuurbeleidsdocumenten. We baseren ons op het stappenplan voor het voeren 

van een kwalitatieve inhoudsanalyse beschreven door White & Marsh (2006):  

 

A. Onderzoeksvragen formuleren 

We verwijzen hiervoor naar de probleemstelling (cf. supra; deel 1: 2). White & Marsh (2006) 

benadrukken dat het eerder over open vragen gaat dan over het testen van specifieke 

hypotheses zoals bij een kwantitatieve analyse.  
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B. Sampling 

In deze fase kiezen we de teksten die relevant zijn voor het beantwoorden van de 

onderzoeksvragen. In ons geval gaat het over recente beleidsdocumenten van het Vlaams 

cultuurbeleid. We hebben ervoor gekozen om de acht decreten die behoren tot het 

beleidsdomein Cultuur te analyseren. We zijn daarbij telkens vertrokken van de meest 

recente versies die via de website van het Departement Cultuur van de Vlaamse 

Gemeenschap beschikbaar waren. Om het cultuurbeleid wat ruimer te kunnen situeren, 

hebben we daarnaast ook de Beleidsnota’s Cultuur van minister Anciaux en de meest 

recente Beleidsbrief Cultuur geanalyseerd. 

Op de website van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media (CJSM) worden twaalf 

beleidsthema’s omschreven met betrekking tot het algemeen cultuurbeleid (CJSM, n.d.). Van 

deze twaalf thema’s hebben we enkel rekening gehouden met de voor ons relevante 

thema’s, namelijk ‘participatie’ en ‘interculturaliseren’. Wat het eerste thema betreft hebben 

we het Participatiedecreet en de parlementaire discussies hierover geanalyseerd (Vlaams 

Parlement, 2007a & Vlaams Parlement, 2007b). Het thema ‘interculturaliseren’ is gebaseerd 

op het Vlaams Actieplan Interculturalisering. Dit is één van de belangrijkste documenten voor 

onze analyse. 

Voor een overzicht van de geanalyseerde beleidsdocumenten en decreten verwijzen we 

naar de Bibliografie; ‘1. Beleidsdocumenten en decreten Departement Cultuur’.  

In tegenstelling tot een kwantitatieve inhoudsanalyse ligt de focus hier op het unieke karakter 

van de teksten, en niet op het aantal teksten. Kwalitatieve inhoudsanalyse is een iteratief 

proces, de nood aan het grondig en herhaaldelijk lezen van de teksten legitimeert dat de 

sample een kleinere hoeveelheid teksten bevat (White & Marsh, 2006).  

 

C. Codering 

De onderzoeksvraag is de leidraad voor het coderen van de teksten (White & Marsh, 2006). 

Uitgangspunt van onze codering vormen de probleemstelling (cf. supra; deel 1: 2) en de 

eerste onderzoeksvraag. Daarnaast formuleren we op basis van de deelvragen en de 

literatuurstudie een aantal categorieën waarop we onze aandacht richten tijdens het 

analyseren, namelijk:  

o De invulling van interculturalisering,  

o instrumenten tot interculturalisering en cultuurparticipatie,  

o de motieven en legitimeringen voor interculturalisering en bevorderen van 

cultuurparticipatie,  

o de plaats van culturele uitingen van etnisch-culturele minderheden en 

migrantenverenigingen.  
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Eerst worden de documenten helemaal overlezen om een globaal overzicht te krijgen, 

daarna duiden we ‘key phrases’ en tekstfragmenten aan die een antwoord kunnen bieden op 

de onderzoeksvraag. Dit gebeurt verschillende keren om de categorieën en constructies die 

ontstaan op te bouwen en met elkaar te vergelijken, totdat er geen nieuwe informatie meer 

uitkomt. Glaser en Strauss (1967, in: White & Marsh, 2006) noemen dit de ‘constant 

vergelijkende methode’: ontdekte relaties en categorieën worden voortdurend verfijnd en de 

theorie of patronen die ontstaan worden getest (White & Marsh, 2006). 

 

D. Analyse 

White & Marsh (2006) benadrukken dat een groot deel van de analyse al sterk geïntegreerd 

zit in de fase van het coderen. Het resultaat is een globaal beeld van de bevindingen in 

relatie met de onderzoeksvraag, citaten kunnen toegevoegd worden om de conclusies te 

illustreren (White & Marsh, 2006). 

 

 2. 2 Kwalitatieve interviews 

Het tweede deel van ons onderzoek dat een antwoord tracht te formuleren op de vraag “Hoe 

positioneren de socio-culturele migrantenverenigingen zich met betrekking tot de 

interculturalisering van het Vlaams cultuurbeleid?” is een zeer verkennend onderzoek. Het 

ligt namelijk niet binnen de mogelijkheden van deze masterproef om een representatieve 

steekproef te trekken uit alle socio-culturele migrantenverenigingen van Vlaanderen, om op 

die manier een algemene uitspraak te doen over de positie van de socio-culturele 

migrantenverenigingen. Er zijn ten eerste weinig cijfergegevens terug te vinden over het 

precieze aantal migrantenverenigingen. Ten tweede zijn migrantenverenigingen vaak 

overbevraagd en moeilijk te bereiken (Sierens, 2001).  

Zoals vermeld in de probleemstelling (cf. supra deel 1: 2) bevragen we enkel de 

migrantenverenigingen in Gent om rekening te kunnen houden met de lokale context. Zoals 

ook bleek uit de situering van het Gents cultuurbeleid baseert het Gents Actieplan 

Interculturaliseren zich hoofdzakelijk op het Vlaams Actieplan (Stad Gent, 2008b). Aangezien 

dit al tot onze kwalitatieve inhoudsanalyse behoort, vonden we het overbodig om ook de 

Gentse cultuurbeleidsdocumenten te analyseren.  

 

We hebben gekozen voor het afnemen van semi-gestructureerde of guided interviews. Dit 

soort interview heeft een format met een aantal vaste vragen, maar afhankelijk van het 

verloop van het interview zelf kunnen vragen worden toegevoegd of weggelaten. Er is een 

leidraad om er zeker van te zijn dat dezelfde thema’s in elk interview behandeld worden, 
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maar er is wel ruimte voor de eigen inbreng van de respondent. Het semi-gestructureerde of 

guided interview bevindt zich in het midden tussen het gestandaardiseerde interview met een 

vaste, gesloten vragenlijst en het diepte-interview dat ongestructureerd verloopt en een soort 

van informele conversatie tot stand brengt (Lichtman, 2006). Omdat we willen vragen naar 

de visie van de respondenten, vinden we het belangrijk dat er ruimte is voor de eigen inbreng 

van de respondent, maar tegelijk willen we ervoor zorgen dat in elk interview een aantal 

thema’s en vragen zeker aan bod komen.  

We hebben ons gebaseerd op Schuyten (2004) om een stappenplan op te maken voor het 

verloop van de kwalitatieve semi-gestructureerde interviews:  

 

A. Leidraad van de vragen opstellen  

Op basis van de literatuurstudie (cf. supra; deel 2) hebben we een leidraad opgesteld voor 

de interviews. We hebben ons daarbij vooral gebaseerd op het onderzoek van Sierens 

(2001) en van de cultuurraad Houthalen-Helchteren (2003). Ook het artikel van het Antwerps 

minderhedencentrum De8 (2008) en de situering van het Gents cultuurbeleid (cf. deel 2: 2.4) 

hebben ons geïnspireerd. Op basis van deze bronnen hebben we volgende thema’s 

opgesteld, die als basis dienden voor het uitwerken van de vragenlijst:  

o Activiteiten en doelstellingen van de vereniging; 

o visie op interculturalisering en cultuurparticipatie; 

o samenwerking; 

o cultuurbeleid in Gent.  

Daarna hebben we de specifieke vragen uitgewerkt. Uit het rapport van de cultuurraad 

Houthalen-Helchteren (2003) hebben we een aantal stellingen met betrekking tot de 

cultuurparticipatie en het cultuuraanbod van/voor etnisch-culturele minderheden 

overgenomen. Het is de bedoeling dat de respondenten vertellen of ze akkoord gaan met de 

stelling of niet en waarom. Op die manier kunnen we hun visie op interculturalisering en 

cultuurparticipatie te weten komen. Voor de volledige interviewleidraad en de stellingen 

verwijzen we naar de Bijlage (1. ‘Interviewleidraad en stellingen’). 

 

B. Selectie van de respondenten 

Van het Departement Cultuur van de Stad Gent hebben we een lijst ontvangen van 27 

verenigingen die erkend zijn als socio-culturele migrantenverenigingen. Nadat we meer 

informatie hadden opgezocht over deze verenigingen, hebben we een selectie gemaakt van 

de verenigingen die zich specifiek richten op het aanbieden van culturele activiteiten. 

Verenigingen die bijvoorbeeld enkel sportactiviteiten organiseren, hebben we niet 

geselecteerd. Ook verenigingen die vooral jongeren als doelgroep hebben, besloten we om 
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niet te bevragen omdat hierbij dan nog heel wat nog andere factoren in rekening moeten 

gebracht worden die buiten het bereik van ons onderzoek liggen. 

De 19 migrantenverenigingen die overbleven hebben we een brief gestuurd met een korte 

voorstelling van ons onderzoek en de vraag of iemand van de verantwoordelijken van de 

vereniging bereid was eraan mee te werken (cf. Bijlage, 2. ‘Brief voorstelling onderzoek’). 

Enkele dagen later ontvingen we een eerste e-mail van een vereniging waarin stond dat ze 

niet wensten deel te nemen aan het onderzoek omdat hun werking niet meer actief was. In 

de twee daaropvolgende e-mails van gecontacteerde verenigingen stond dat men tevreden 

was met de interesse en dat men zeker bereid was een interview te geven. Enkele weken 

later kregen we telefoon van een persoon die vertelde dat haar vereniging niet meer 

bestond. 

De overige migrantenverenigingen probeerden we te contacteren via telefoon. De 

telefoonnummers, noch andere contactgegevens (zoals e-mailadres) stonden echter niet in 

de lijst vermeld, enkel de adressen. Het bleek niet zo eenvoudig om de juiste 

telefoonnummers of e-mailadressen te vinden. Het adres van de migrantenverenigingen was 

immers vaak veranderd, of de telefoonnummers die we vonden op basis van het adres 

werkten soms niet meer. We slaagden erin om nog negen verenigingen via telefoon te 

bereiken. Eén vereniging contacteerden we via e-mail. Van de rest vonden we ofwel geen 

telefoonnummer, noch een e-mailadres, waardoor we hen niet konden interviewen. Van de 

personen die we wel via telefoon konden bereiken, waren er nog zeven bereid om een 

interview te geven, maar één persoon belde enkele dagen later af. In totaal hebben we acht 

verantwoordelijken van Gentse socio-culturele migrantenverenigingen bevraagd. 

 

C. Afnemen van interviews 

Alle interviews werden afgenomen in de periode tussen 8 en 30 april 2009. Ze werden 

opgenomen met bandopnemer en anoniem verwerkt (cf. Bijlage: 3. ‘Informed Consent’). 

Tijdens twee van de acht interviews waren er twee respondenten aanwezig die antwoordden 

op de vragen. Tijdens de andere was het telkens met één verantwoordelijke. 

Alle interviews gebeurden in het Nederlands, behalve één interview dat in het Engels verliep. 

Na de eerste twee interviews merkten we dat enkele vragen en stellingen te moeilijk 

geformuleerd waren, en hebben we ze aangepast. 

 

D. Transscriptie van interviews en analyse 

Alle interviews werden letterlijk uitgetypt en geanalyseerd met de vier thema’s (cf. supra) als 

kapstokken.  
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Deel 4 Resultaten 

We beginnen dit deel met de beschrijving van de resultaten van de 

kwalitatieve inhoudsanalyse van de beleidsdocumenten van het Vlaams 

cultuurbeleid. Daarna bespreken we de resultaten van de kwalitatieve 

interviews met de verantwoordelijken van de socio-culturele 

migrantenverenigingen. 

 1. Resultaten analyse Vlaams cultuurbeleid 

 1.1 Inleiding  
Sinds 1999 is Anciaux gemeenschapsminister van Cultuur. Het cultuurbeleid gaat uit van 

een tweesporenbeleid, enerzijds is het doel om het kwaliteitsvolle cultuuraanbod te 

verdiepen en te vernieuwen. Anderzijds om zoveel mogelijk mensen te laten deelnemen en 

deelhebben aan cultuur (Vlaams Parlement, 2007a). Centraal in het cultuurbeleid van 

Anciaux is de aandacht voor het stimuleren van verbreding en verdieping van 

cultuurparticipatie. De aandacht voor interculturalisering is hier nauw mee verbonden. 

Hoewel het begrip ‘culturele diversiteit’ nergens exact wordt omschreven, wordt er zowel in 

beleidsnota’s als in decreten veel verwezen naar dit begrip. Dat zowel participatie als 

interculturalisering twee essentiële onderdelen zijn van het huidige cultuurbeleid merken we 

duidelijk aan het recente Vlaams Actieplan Interculturalisering (Anciaux, 2006) en het 

Participatiedecreet (2008). 

 

Het Vlaams Actieplan Interculturalisering voor cultuur, jeugdwerk en sport vertrekt vanuit de 

stelling dat bepaalde kansengroepen in de samenleving niet vanzelfsprekend hun weg 

vinden naar het bestaande aanbod. Eén van die kansengroepen zijn ‘personen met een 

etnisch-cultureel diverse achtergrond’. Het Actieplan heeft aandacht voor vele vormen van 

diversiteit maar het richt zich in het bijzonder tot het etnisch-culturele aspect. Er worden 

enerzijds specifieke maatregelen voor de verschillende aparte sectoren cultuur, jeugdwerk 

en sport aangegeven om te interculturaliseren. Anderzijds geeft het de Vlaamse overheid de 

opdracht om interculturaliteit in de verschillende decreten te integreren. Iedereen wordt 

daarbij geacht zijn eigen verantwoordelijkheid op te nemen (Anciaux, 2006). 

 

Het Participatiedecreet (2008) heeft als doel om de participatie van burgers aan cultuur, 

jeugdwerk en sport te verbreden en te verdiepen. Participatie heeft betrekking op zowel 

deelnemen (participeren als lid, gebruiker, deelnemer, aanwezige of toeschouwer) als 
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deelhebben (mee beslissen en verantwoordelijkheid opnemen, sterke betrokkenheid als 

beroepskracht of als vrijwilliger). Het decreet voorziet onder andere in categoriale acties om 

participatiedrempels van kansengroepen (daar behoren opnieuw mensen van etnisch-

cultureel diverse herkomst toe) zoveel mogelijk proberen weg te werken. Er worden 

beleidsinstrumenten aangegeven die voorzien in een specifiek aanbod voor deze 

kansengroepen. Deze beleidsinstrumenten hebben voornamelijk betrekking op het 

wegwerken van drempels als gevolg van armoede. Het gaat om een flankerend beleid, wat 

betekent dat de sectorale regelingen het meest belangrijk zijn voor het participatiebeleid, 

maar daarnaast is het participatiedecreet er om te voorzien in sectoroverschrijdende 

maatregelen die de praktijk stimuleren om experimentele acties op te zetten om 

participatiedrempels weg te werken voor kansengroepen (Anciaux in: Vlaams Parlement, 

2007a). 

 

In dit onderdeel analyseren we de decreten van het Vlaams cultuurbeleid, het Vlaams 

Actieplan Interculturalisering (Anciaux, 2006), de recente Beleidsnota’s Cultuur en de 

Beleidsbrief Cultuur van 2009. We kijken op welke manier interculturalisering opgevat wordt 

en op welke manier men interculturalisering en cultuurparticipatie van etnisch-culturele 

minderheden tracht te realiseren. Vervolgens analyseren we welke motieven beschreven 

staan in deze verschillende beleidsdocumenten met betrekking tot interculturalisering en 

cultuurparticipatie van etnisch-culturele minderheden. Ten slotte kijken we welke plaats de 

uitingen van etnisch-culturele minderheden zelf en de migrantenverenigingen daarbij krijgen 

in het beleid. Voor een overzicht van de geanalyseerde documenten verwijzen we naar de 

Bibliografie; 1.’Beleidsdocumenten en decreten Vlaams Departement Cultuur’.  

 1.2 Opvattingen van interculturalisering 
 

A. Decreten 

In het decreet Lokaal Cultuurbeleid (2007) staat geen rechtstreekse verwijzing naar 

interculturalisering, alleen dat het de expliciete taak is van een gemeenschapscentrum om 

aandacht te hebben voor culturele diversiteit (art.2).  

Het decreet SCVW (2003) stelt dat culturele diversiteit één van de beoordelingselementen is 

in het beleidsplan van socio-culturele verenigingen (art.6). Onder andere ook de 

volkshogescholen en de vormingsinstellingen moeten rekening houden met “de aanpak van 

diversiteit, met specifieke aandacht voor interculturaliteit” (Art. 16, art. 21, art. 31, art. 33, 

art.36 §4). 

In het Kunstendecreet (2004) staat enkel vermeld dat de steunpunten aandacht moeten 

hebben voor de culturele diversiteit (art.74 §4), maar wordt er niet verwezen naar 
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interculturaliteit. Ook in het Topstukkendecreet (2003), het decreet Amateurkunsten (2006) 

en het Sportschuttersdecreet (2007) wordt nergens verwezen naar interculturalisering, 

interculturaliteit of diversiteit. Het Circusdecreet  van 2008 heeft als doel om meer mensen 

en een diverser publiek te bereiken (Art. 3, art. 4, art. 10, art. 22).  

Het decreet Cultureel Erfgoed (2008) vervangt het vroegere decreet op de Volkscultuur van 

1998, het Archiefdecreet van 2002 en het Erfgoeddecreet van 2004. In artikel 2 wordt 

interculturaliteit als volgt gedefinieerd: “dialoog, wederzijdse verkenning of ontmoeting met of 

tussen bevolkingsgroepen van diverse etnisch-culturele achtergrond;”. Het decreet heeft 

namelijk als doel om aandacht voor interculturaliteit te ontwikkelen binnen het cultureel 

erfgoedbeleid (art.3, §1).  

 

Het Participatiedecreet (2008) heeft eveneens aandacht voor interculturalisering. Artikels 4, 

7, 11, 16, 20, 35 en 37 verwijzen naar voorwaarden en criteria in verband met 

interculturaliteit. Het gaat er daarbij telkens om dat de verschillende organen “aandacht 

besteden aan de bevordering van de interculturaliteit”. Interculturaliteit (art. 2) wordt er op 

dezelfde manier omschreven als in het decreet Cultureel Erfgoed (cf. supra). 

 

De recente aandacht voor interculturalisering in deze decreten is hoofdzakelijk het gevolg 

van het Actieplan Interculturalisering. In de specifieke decreten voor de aparte sectoren van 

het cultuurbeleid was er aanvankelijk weinig tot geen aandacht voor interculturalisering of 

(etnisch-)culturele diversiteit. Het Actieplan Interculturalisering heeft ervoor gezorgd dat 

interculturalisering als aandachtspunt werd opgenomen in het Kunstendecreet, en het 

decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk (voor bewegingen, volkshogescholen, 

gespecialiseerde en syndicale vormingsinstellingen). Ook in het toenmalige Erfgoed- en 

Archiefdecreet (huidige Cultureel Erfgoeddecreet) werd voor het Actieplan nog geen 

aandacht besteed aan interculturaliteit (Anciaux, 2006).  

 

B. Beleidsnota’s, beleidsbrief en actieplan  

Hoewel interculturalisering regelmatig wordt vermeld als aandachtspunt in deze decreten, 

wordt er weinig bijkomende informatie gegeven. In de Beleidsnota’s, de Beleidsbrief Cultuur 

en in het Actieplan Interculturalisering vinden we meer duiding. 

 

In de ‘Beleidsnota Cultuur 2000 – 2004’ wordt het belang van het bevorderen van 

interculturaliteit voor het eerst in het Vlaams cultuurbeleid erkend. Er is onder andere sprake 

van etnische cultuurbeleving, van het benutten van mogelijkheden van integratie en het 

creatieve potentieel van andere culturen (Anciaux, 2000). In deze beleidsnota wordt nog 
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geen definitie gegeven van interculturalisering, noch worden er concrete acties aangegeven 

over hoe interculturaliteit gerealiseerd moet worden.  

 

Met de ‘Beleidsnota Cultuur 2004 – 2009’ gaat Anciaux (2004) nog een stap verder. Het is 

de eerste beleidsnota die kiest voor een integraal cultuurbeleid met aandacht voor alle 

culturen in de samenleving, waarbij culturele diversiteit beschouwd wordt als een gewenste 

realiteit. Anciaux zet zich af tegen het multicultureel model waarbij culturen slechts naast 

elkaar bestaan, omdat dit een gedoogbeleid is dat ofwel leidt tot segregatie en vervreemding, 

ofwel de nadruk legt op assimilatie. Culturele diversiteit is doorheen de hele nota een 

belangrijk item, zo is zelfs één van de strategische doelstellingen: ‘Naar een ontmoeting 

tussen culturen: interculturaliteit’ (Anciaux, 2004, p.14). Interculturaliteit is het actief werken 

aan het samen-leven van mensen (Anciaux, 2004).  

 

De meest recente ‘Beleidsbrief Cultuur’ waarin de beleidsprioriteiten voor 2009 beschreven 

staan, gaat verder mee in de keuzes uit de beleidsnota van 2004, maar de nadruk ligt hier 

duidelijk veel minder op etnisch-culturele minderheden als een aparte categorie. Personen 

van een divers etnisch-culturele herkomst worden hier niet meer beschouwd als een aparte 

kansengroep, maar interculturaliteit blijft wel een belangrijk aandachtspunt doorheen het hele 

document (Anciaux, 2008).  

 

In het Actieplan Interculturalisering wordt ‘interculturalisering’ omschreven als “het meer 

intercultureel maken als beoogd effect van een actief proces en een concrete beleidsvoering” 

(Anciaux, 2006, p.6). En ‘intercultureel’ als “ontmoeting en dialoog van mensen met 

verschillende culturele achtergronden, vertrekkend vanuit het respect voor de eigenheid” 

(Anciaux, 2006, p.6).  

“Interculturaliteit gaat steeds op zoek naar verbindingen en vertrekt daarbij van het 

respect voor de waarde, de eigenheid en de kracht van elke cultuur. Het gaat dus niet 

over het opgaan van de ene cultuur in de andere” (Anciaux, 2006, p.10). 

 

 1.3 Instrumenten tot interculturalisering en bevordering van cultuurparticipatie 
 

A. Interculturalisering 

In het decreet Cultureel Erfgoed (2008) staat vermeld dat er inspanningen moeten gebeuren 

“inzake interculturaliteit op het vlak van programmering, participatie, personeelsbeleid en 

bestuur” (Art. 19, 29, 41, 47, 53, 70). 
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In het Actieplan Interculturalisering beschrijft Anciaux twee sporen in verband met de 

beleidsvoering rond interculturalisering. Een eerste spoor ‘Verankeren van interculturaliteit’ is 

erop gericht om culturele actoren structureel te stimuleren tot zelfreflectie met betrekking tot 

het realiseren van interculturalisering. Ze moeten aangeven in hun beleidsvoering hoe ze 

zich daartegenover positioneren. Interculturaliteit integreren in de verschillende aparte 

decreten, zoals we hierboven beschreven, is een onderdeel van dit eerste spoor (Anciaux, 

2006).  

 

Het tweede spoor is erop gericht experimenteerruimte en begeleidende maatregelen te 

creëren en om een ‘kennisknooppunt interculturaliseren’ op te richten om de bestaande 

expertise over interculturalisering ruimer bekend te maken. Eén van de maatregelen is dat 

tien procent van de middelen voor projectmatige subsidiëring wordt gereserveerd voor 

projecten waarin interculturaliteit centraal staat of dat ingediend wordt door personen of 

groepen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond (Anciaux, 2006). 

 

Het Actieplan Interculturalisering benadrukt het belang van integraliteit, het gaat om een 

gedeelde verantwoordelijkheid tussen de particuliere sector, individuen, de Vlaamse 

overheid voor cultuur, jeugdwerk en sport en de lokale overheden. Vooral deze laatste 

krijgen een belangrijke rol, want er wordt gesteld dat werken aan interculturaliteit vaak 

afhankelijk is van de lokale context. Lokale dwarsverbanden met welzijn, toerisme, 

tewerkstelling of onderwijs worden dan ook sterk aangeraden (Anciaux, 2006). 

“Cruciaal hierin is het lokale aanbod. Enkel een rijk en divers aanbod kan erin slagen 

de diversiteit binnen de bevolking aan te spreken en mensen aan te zetten om deel te 

nemen aan lokale cultuur-, jeugd- en sportinitiatieven” (Anciaux, 2006, p.59). 

 

Ook het bestaande gesubsidieerde aanbod moet dus worden aangepast:  

De Vlaamse overheid stuurt haar gesubsidieerde aanbod bij door in te zetten op 

intercultureel diverse en interculturele werkingen en projecten die bijdragen tot 

interculturele ontmoeting en uitwisseling (Anciaux, 2006, p.37).   

 

De derde strategische doelstelling van het Actieplan Interculturalisering is om cultuuruitingen 

van etnisch-culturele groepen meer zichtbaar te maken in het gesubsidieerde culturele 

landschap.. Dit gebeurt “met het oog op een bredere participatie van mensen met een 

etnisch-cultureel diverse achtergrond” (Anciaux, 2006, p.46).  

Een belangrijk aandachtspunt binnen het Actieplan Interculturalisering ten slotte is de diverse 

samenstelling van het personeel en van de bestuursorganen. Ook in het vrijwilligersbeleid 
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moet moeite gedaan worden om etnisch-culturele minderheden te betrekken (Anciaux, 

2006). 

 

B. Cultuurparticipatie 

In het Participatiedecreet (2008) worden verschillende instrumenten aangegeven om de 

sociaal-economische drempels voor kansengroepen te verlagen. Één van de instrumenten is 

het subsidiëren van vernieuwende projecten die erin slagen groepen toe te leiden naar het 

aanbod of die initiatieven van kansengroepen valoriseren (art.19). Ook laagdrempelige 

educatie voor kansengroepen (Afdeling IV) wordt als een mogelijke toeleiding tot 

cultuurparticipatie beschouwd. 

Ook in de ‘Beleidsnota Cultuur 2004 – 2009’ zien we dat er een sterke nadruk ligt op 

cultuurparticipatie, met daarbij aandacht voor kansengroepen. Twee strategische 

doelstellingen verwijzen hier rechtstreeks naar namelijk ‘Participatie en culturele 

competentie’ waarbij de sector van het sociaal-cultureel werk belangrijk geacht wordt voor 

het uitbouwen van de culturele competentie, en ‘Het slechten van participatiedrempels’ 

(Anciaux, 2004). 

 

“Het verbeteren van de kwaliteit van de participatie en de cultuurbeleving is sterk 

gerelateerd aan het verhogen van de (sociaal-)culturele competentie en het 

empowerment van mensen. Dit omvat in deze context de waaier aan vaardigheden, 

attitudes en kennis die van belang zijn bij het participeren aan cultuur” (Anciaux, 

2004, p.18). 

 

Ook in de ‘Beleidsbrief Cultuur 2009’ beschouwt Anciaux cultuureducatie als een manier om 

de cultuurparticipatie te stimuleren:  

“Daarmee besteedt deze beleidstekst aandacht aan een van de meest fundamentele 

aspecten binnen onze beleidsvelden, nl. het begeleiden, stimuleren, faciliteren en 

ondersteunen van zoveel mogelijk mensen naar participatie aan en in cultuur. 

Daarmee sluit cultuureducatie naadloos aan bij ons participatiebeleid, dat accenten 

legt op zowel het deelhebben (makers) als deelnemen (smakers)” (Anciaux, 2008, 

p.10). 

Maar ook omgekeerd: 

“Participatie op zichzelf, al dan niet omkaderd, draagt namelijk ook bij tot de 

verhoging van culturele competentie”  (Anciaux, 2004, p.16). 

 

Samenvattend kunnen we zeggen dat de belangrijkste instrumenten tot interculturalisering 

en cultuurparticipatie de volgende zijn: integraliteit en reflectie, personeels- en 



  43 

vrijwilligersbeleid, etnisch-cultureel diverse samenstelling van bestuursorganen, lokale 

dwarsverbanden en intersectoraal werken, aandacht voor cultuuruitingen van etnisch-

cultureel diverse groepen en voor interculturele projecten, en culturele competentie verhogen 

door cultuureducatie. 

 

Interculturalisering en de bevordering van cultuurparticipatie zijn heel nauw met elkaar 

verbonden. Hoewel we ze niet zomaar van elkaar kunnen onderscheiden, is het opvallend 

dat de uiteindelijke doelstelling een verhoging, verbreding en verdieping van de 

cultuurparticipatie is. Op die manier kunnen we het Actieplan Interculturalisering (slechten 

van sociaal-culturele drempels) en het Participatiedecreet (slechten van sociaal-

economische drempels) beiden beschouwen als instrumenten tot een betere 

toegankelijkheid tot het culturele aanbod.  

“Dit vormt een enorme maar boeiende uitdaging: het bevorderen van de 

toegankelijkheid van het cultuur-, jeugdwerk- en sportaanbod voor verschillende 

etnisch-culturele groepen in Vlaanderen” (Anciaux, 2006, p.8). 

 

“De herkenning vanuit de eigen referentiekaders zal net bredere groepen aanspreken 

om ook daadwerkelijk aan dat aanbod te participeren” (Anciaux, 2006, p.47). 

 1.4 Motieven   
“De aandacht voor interculturaliteit past geheel in de context van de 

participatiegedachte” (Anciaux, 2006, p.7). 

We kunnen dus zeggen dat het motief om te interculturaliseren gelegen is in het stimuleren 

van de cultuurparticipatie van etnisch-culturele minderheden. Welke motieven vinden we 

terug in de beleidsdocumenten om hier aandacht aan te schenken?  

 

A. Sociale invulling 

1. Rechtvaardigheidsmotief  

In de ‘Beleidsnota Cultuur 2004-2009’ wordt verwezen naar het feit dat het cultuurbeleid niet 

alle groepen in de samenleving bereikt.  

 

“We stellen wel kritische vragen over het bereik van onze beleidsinspanningen én van 

veel van de door ons ondersteunde verenigingen en instellingen. We weten dat er 

nog steeds belangrijke maatschappelijke groepen zijn die te weinig genieten van de 

inspanningen die onze gemeenschap levert. Daarbij denken we aan mensen in 

armoede, sommige etnische minderheden, mensen met een handicap en anderen” 

(Anciaux, 2004, p.7). 
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In het Actieplan Interculturalisering wordt benadrukt dat de Vlaamse samenleving 

multicultureel is geworden, maar dat de gesubsidieerde cultuursector daar geen afspiegeling 

van vormt (Anciaux, 2006). 

 

• Interetnisch contact stimuleren 

Vanuit de vaststelling dat we leven in een multiculturele samenleving (cf. supra) is het de 

bedoeling van het cultuurbeleid om mensen te leren omgaan met andere culturen, om op die 

manier interetnisch contact te stimuleren. 

“Het erkennen en herkennen van de eigenheid en van de identiteitsbeleving van 

etnisch-culturele groepen is noodzakelijk om in wederkerigheid elkaar te kunnen 

ontmoeten” (Anciaux, 2006, p.47). 

Dit is een belangrijke functie die ook in het Actieplan vaak wordt vermeld. 

 

• Sociale cohesie  

In het Vlaams cultuurbeleid wordt ‘sociale cohesie’ vertaald naar het begrip 

gemeenschapsvorming. Dit is één van de functies in het decreet SCVW (2003) maar ook 

elders in het Vlaams cultuurbeleid is het een belangrijk begrip: 

 

“Investeren in gemeenschapsvorming en (inter)culturele activering vormt een 

belangrijke aanzet tot een reëel en positief interculturele samenleving, waarin elke 

mens centraal staat” (Anciaux, 2004, p.14). 

 

Een interculturele samenleving daarentegen werkt actief aan het samen-leven van 

mensen en culturen (Anciaux, 2004, p.14). 

 

“Het participatiedecreet wil op vele manieren een nieuwe hefboom zijn voor meer 

gemeenschapsvorming en voor meer kansen voor het brede publiek in de 

samenleving om van cultuur, jeugdwerk en sport te kunnen proeven” (Anciaux, 2008, 

p. 16). 

 

2. Emancipatiemotief 

Ook het emancipatiemotief is één van de motieven om te interculturaliseren.  

“Nieuwe inwoners van Vlaanderen moeten kansen op emancipatie krijgen. Zij moeten 

kunnen deel hebben aan de diversiteit van het cultuurgebeuren, zij moeten er een 

vanzelfsprekende plaats in opnemen. Dan komen er even evident nieuwe culturele 

uitingsvormen tot stand, die een wezenlijke verrijking vormen voor de Vlaamse 

samenleving” (Anciaux, 2000, p.30). 
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• Integratie 

Dit kan echter ook leiden tot een instrumentele vorm en integratie benadrukken. Er wordt 

zelden letterlijk verwezen naar integratie, enkel in de eerste Beleidsnota Cultuur 2000 – 2004 

(waarin het belang van taal wordt benadrukt) en bij de doelstellingen van het sociaal-

cultureel werk zoals beschreven in de ‘Beleidsnota Cultuur 2004 – 2009’:  

“Het sociaal-cultureel volwassenenwerk heeft als belangrijkste doelstelling het 

bevorderen van sociale integratie en maatschappelijke participatie, en de opbouw van 

een democratische, duurzame en inclusieve samenleving” (Anciaux, 2004, p.37). 

 

Anciaux (2004) erkent daarbij zelf ook dat het risico op instrumentalisering bestaat: 

“De verleiding is soms (te) groot om het cultuurleven in een instrumentele rol te 

duwen, waarbij het geacht wordt een dam op te werpen tegen alles wat 

maatschappelijk fout dreigt te lopen” (Anciaux, 2004, p.13).  

 

• Participatie 

Een andere functie die we regelmatig zien opduiken is het feit dat participeren aan cultuur 

een positieve invloed heeft op participeren aan de samenleving in zijn geheel. 

 

“Deze beleidsdoelen vertrekken vanuit de achterliggende idee dat het verhogen van 

de cultuurparticipatie, en daaraan gekoppeld het verruimen van de culturele 

competentie, de kansen van het individu op een autonoom bestaan vergroten en van 

hen kritische, actieve deelnemers aan een open, democratische samenleving maken” 

(Anciaux, 2000, p.23). 

 

“De positieve samenhang tussen sociale participatie enerzijds en cultuurparticipatie – 

in de brede betekenis van het woord – anderzijds lijkt een evidentie. Uit recente 

onderzoeken blijkt dat de sociaal-culturele participatie hiertoe één van de 

belangrijkste hefbomen is. Het uitgangspunt dat er een expliciete samenhang is 

tussen participatie aan het verenigingsleven en bepaalde maatschappelijke attitudes, 

zoals meer solidariteit en meer verdraagzaamheid, is intussen ook verworven. Het 

verenigingsleven is met andere woorden belangrijk voor het ontwikkelen van een 

democratische politieke cultuur en het verhogen van de cultuurparticipatie” (Anciaux, 

2008, p.56). 

 

“Om de elementaire competenties voor maatschappelijke participatie te verhogen…” 

(Participatiedecreet, 2008, art.23). 
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Daarbij hoopt men om actief burgerschap te stimuleren: 

“Maar ook educatie in een niet-formele context (bv. participatie aan het sociaal-

cultureel werk) draagt bij tot actief en bewust burgerschap, tot meer zingeving en 

maatschappelijk begrip, tot een ongedwongen en tegelijk toch vormende 

vrijetijdsbesteding, tot het plezierig verkennen van de eigen creatieve mogelijkheden” 

(Anciaux, 2004, p.16). 

 

B. Reflectieve invulling 

Er wordt erkend dat alle culturen gelijkwaardig zijn en dat interculturalisering kan bijdragen 

tot een verrijking van het culturele aanbod.  

“Interculturaliteit verrijkt maar herijkt ook het aanbod en het beleid terzake” (Anciaux, 

2004, p.9) 

 

“Daarbij baseert interculturaliteit zich op het geloof in de maatschappelijke, politieke, 

economische en sociale verrijking van de samenleving door interculturele 

ontmoetingen” (Anciaux, 2006, p.10). 

 

C. Artistieke invulling 

Deze invulling hangt nauw samen met de reflectieve invulling en is dus wel gedeeltelijk 

aanwezig omdat men ervan uitgaat dat meer diversiteit het aanbod zal verrijken. Maar 

interculturalisering wordt nergens gelinkt aan de kwaliteit van de culturele producten. In de 

‘Beleidsnota Cultuur 2004-2009’ is er wel aandacht voor de verbetering van kwaliteit van 

cultuurparticipatie en cultuurbeleving, maar geen aandacht voor de verhoging van de 

kwaliteit van producten door interculturalisering.  

 1.5 Welke plaats krijgen culturele uitingen van etnisch-culturele minderheden en 
wat is de rol van migrantenverenigingen? 
Het is de derde strategische doelstelling van het Actieplan Interculturalisering om 

cultuuruitingen van etnisch-culturele groepen meer zichtbaar te maken in het gesubsidieerde 

culturele landschap en om het etnisch-cultureel aanbod ruimer bekend te maken. Men tracht 

dit te realiseren door het eigen aanbod van etnisch-culturele groepen te stimuleren, door de 

etnisch-culturele diversiteit in het bestaande aanbod te stimuleren, door samenwerking te 

bevorderen, door internationale campagnes en het bestaande etnisch-culturele aanbod 

ruimer bekend te maken (Anciaux, 2006). 
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“Cultuuruitingen van etnisch-culturele groepen meer zichtbaar maken in het 

gesubsidieerde cultuur-, jeugdwerk- en sportlandschap, met het oog op een bredere 

participatie van mensen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond” (Anciaux, 

2006, p.46). 

 

Het doel is hier dus opnieuw om cultuurparticipatie van etnisch-culturele minderheden te 

stimuleren. We moeten dit echter nuanceren, want er wordt niet alleen van de etnisch-

culturele minderheden verwacht dat ze meer gaan participeren. De oorzaak wordt ook 

gelegd bij het huidige gesubsidieerde aanbod zelf: 

 

“Daarnaast stellen we vast dat er bij het vormgeven en verspreiden van het aanbod 

nauwelijks aandacht is voor cultuuruitingen van mensen met een etnisch-cultureel 

diverse achtergrond. Dat is vooral het geval in de professionele kunstencentra, de 

landelijke organisaties voor amateurkunsten, het aanbod in musea, cultureel-

erfgoedverenigingen, bibliotheken, cultuurcentra en volkshogescholen” (Anciaux, 

2006, p.9). 

“[De Vlaamse overheid]… moedigt een grotere zichtbaarheid aan van cultuuruitingen 

van etnisch-culturele groepen in het gesubsidieerde cultuur- en sportlandschap en 

het jeugdwerk. Dit gaat bijvoorbeeld over meer aandacht voor het erfgoed van 

etnisch-culturele groepen in erfgoedverenigingen, musea en volkscultuur, maar ook 

om een grotere instroom van kunstenaars, sporters, jongeren, gezelschappen en 

projecten van etnisch-culturele groepen” (Anciaux, 2006, p.36). 

 

In het Actieplan Interculturalisering wordt niet meer gesproken over migrantenverenigingen, 

wel over verenigingen of organisaties van etnisch-culturele groepen. Het Actieplan geeft aan 

dat deze verenigingen op lokaal vlak dikwijls miskend worden in hun culturele opdracht. En 

dat zij ondervertegenwoordigd zijn in de lokale cultuurraden (Anciaux, 2006). 

 

“Vaak komen organisaties van etnisch-culturele groepen enkel in specifieke 

integratieraden terecht en niet in de officiële cultuurraden, ook wanneer hun werking 

zich in hoofdzaak binnen het culturele beleidsdomein afspeelt. In heel wat gemeenten 

probeert men deze scheidingslijnen momenteel te doorbreken, maar dat verloopt niet 

altijd gemakkelijk” (Anciaux, 2006, p.19). 

 

Soms wordt ook nog gesproken over zelforganisaties: 



  48 

“Samenwerken met zelforganisaties biedt een mogelijkheid tot interculturaliseren, 

maar hierbij moet rekening gehouden worden met het risico op overbevraging van 

deze organisaties” (Anciaux, 2006, p.23). 

 

Ook in de ‘Beleidsnota Cultuur 2004 – 2009’ staat vermeld dat de interactie tussen 

allochtone en autochtone gemeenschappen en de samenwerking tussen allochtone en 

autochtone organisaties moet gestimuleerd worden (Anciaux, 2004). In de overige decreten 

wordt er behalve het aansporen tot nadenken over interculturaliteit geen afzonderlijke 

aandacht besteed aan specifieke cultuuruitingen van mensen met een etnisch-cultureel 

diverse achtergrond.  

 

 1.6 Analyse 
 

1.6.1 Op welke manier past de huidige aandacht voor  interculturalisering in het 

Vlaams cultuurbeleid binnen de ontwikkeling van de sociologisering van de 

cultuursector? 

 

A. Hoe wordt interculturalisering in het Vlaams cul tuurbeleid opgevat? 

Het bestaan van het Vlaams Actieplan Interculturalisering (Anciaux, 2006) en het 

Participatiedecreet (2008), met de specifieke aandacht voor kansengroepen binnen het 

beleidsdomein Cultuur is op zich al een aanwijzing dat het Vlaams cultuurbeleid 

sociologiseert zoals Trienekens (2009) aangaf (cf. supra; deel 1: 2. ‘Probleemstelling’). 

De beschrijvingen van interculturalisering in het cultuurbeleid passen binnen het ‘concept 

van interculturaliteit’ zoals we besproken hebben in de literatuurstudie (deel 2: 1.3.1), 

Anciaux verzet zich tegen het concept van ‘multiculturaliteit’, en het is vooral de bedoeling 

om mensen te leren omgaan met andere culturen, met etnisch-culturele diversiteit in de 

samenleving. Men tracht dit te realiseren door zowel het bestaande aanbod aan te passen, 

het personeelsbeleid diverser te maken, culturele uitingen van etnisch-culturele minderheden 

meer zichtbaar te maken en de culturele competentie te verhogen door cultuureducatie. 

In het Actieplan Interculturalisering wordt interculturaliseren echter verengd tot het verlagen 

van sociaal-culturele drempels tot het gesubsidieerde cultuuraanbod. Interculturalisering 

wordt dan niet meer dan het bevorderen van toegankelijkheid. 

 

In het Actieplan Interculturalisering wordt diversiteit eerst ruim omschreven, maar uiteindelijk 

focust men zich enkel op het aspect etnisch-culturele diversiteit, en worden de etnisch-

culturele minderheden beschouwd als een kansengroep. Hierdoor wordt diversiteit als een 



  49 

aparte categorie beschouwd. Hoewel men hier tracht om de aandacht voor etnisch-culturele 

diversiteit in andere decreten te integreren, blijft het beperkt tot een benadering voor 

specifieke doelgroepen. Dit leidt tot een instrumentele opvatting van interculturalisering  

 

We gaven in het begin van dit hoofdstuk al aan dat het cultuurbeleid in het algemeen een 

tweesporenbeleid volgt, verdieping en vernieuwing van het kwaliteitsvolle aanbod enerzijds 

en meer en nieuwe publieken stimuleren om te participeren aan cultuur anderzijds (Vlaams 

Parlement, 2007a). Als de aandacht voor interculturalisering hoofdzakelijk het eerste spoor 

zou volgen, dan zou dit overeenkomen met de artistieke of reflectieve invulling van het 

cultuurbeleid. Dan zou men ervan uitgaan dat door in contact te komen met andere culturele 

uitingen dit de kwaliteit van de kunst ten goede zou komen en dat er meer reflectie zou zijn. 

Dit perspectief is niet volledig afwezig is in het interculturaliseringsdiscours van het huidige 

cultuurbeleid, Anciaux vermeldt bijvoorbeeld af en toe dat een diverser aanbod leidt tot een 

verrijking van het culturele leven in Vlaanderen (Anciaux, 2004). Deze invulling blijft echter 

ondergeschikt aan het bevorderen van cultuurparticipatie.  

 

Op basis van bovenstaande analyse kunnen we zeggen dat de sociale invulling van 

interculturalisering overheersend is, namelijk dat interculturalisering eerder een manier is om 

het tweede spoor van het cultuurbeleid, namelijk het bevorderen van cultuurparticipatie, te 

ondersteunen. 

 

B. Hoe verhoudt de aandacht voor interculturaliseri ng in het Vlaams 

cultuurbeleid zich tot het stimuleren van de cultuu rparticipatie van etnisch-

culturele minderheden? 

Interculturalisering is zeer nauw verbonden met het stimuleren van cultuurparticipatie van 

etnisch-culturele minderheden. We zien dat vooral de sociale invulling van interculturalisering 

overheersend is. De doelstelling tot interculturalisering is slechts heel beperkt gelinkt aan 

artistieke invullingen. Dit betekent dat interculturalisering eerder in het teken staat van 

cultuurparticipatie dan omgekeerd, wat de vaststelling van Trienekens (2009) bevestigt dat 

de aandacht voor etnisch-culturele diversiteit beperkt blijft tot het stimuleren van 

cultuurparticipatie (cf. supra; deel 1: 2. ‘Probleemstelling’).  

Het rechtvaardigheidsmotief dat beschreven wordt om het stimuleren van de 

cultuurparticipatie van etnisch-culturele minderheden te legitimeren is voornamelijk utilitair. 

Het stimuleren van interetnisch contact en sociale cohesie zijn daarbij de vermelde 

doelstellingen. Ook het emancipatiemotief wordt vermeld, waarbij het een belangrijke 

doelstelling is om etnisch-culturele minderheden meer te laten participeren aan de ruimere 

samenleving en hen te stimuleren tot actief burgerschap. De verwijzing naar de diverse 
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samenleving en het feit dat de culturele sector daar geen afspiegeling van vormt, behoort bij 

een herverdelend rechtvaardigheidsmotief. Het compenserende rechtvaardigheidsmotief 

hebben we in deze documenten niet teruggevonden (Trienekens, 2004, cf. supra; deel 2: 

2.3.2 ‘Motieven van het cultuurbeleid in de multiculturele samenleving). 

 

Het begrip ‘participatie’ in het Participatiedecreet (2008) wordt verengd tot het deelnemen en 

deelhebben aan het gesubsidieerde aanbod. De voorgestelde maatregelen, zoals het 

opnemen van interculturaliteit in de beleidsplannen en een divers personeelsbeleid zijn dan 

ook makkelijk te controleren instrumenten waardoor interculturalisering beperkt wordt tot 

snelle en meetbare participatie van etnisch-culturele minderheden (Top, 2009). Participatie 

gaat hierdoor eerder om een “consumptierecht” van bepaalde kansengroepen, dan om een 

volledig maatschappelijk doel (Plas, in: Vlaams Parlement, 2007b). Een ander bezwaar 

tegen het Participatiedecreet is dat het risico bestaat dat er naast het bestaande 

participatiebeleid vanuit de cultuursector nu een aparte participatiesector voor cultuur wordt 

opgericht. Kan dit het participatiebeleid wel versterken zoals de bedoeling is? (Vlaams 

Parlement, 2007a). Deze bezwaren verwijzen naar een kritiek op de gehanteerde 

doelgroepenbenadering.  

 

C. Welke plaats krijgen culturele uitingen van etni sch-culturele minderheden in 

het algemeen en migrantenverenigingen in het bijzon der in het Vlaams 

cultuurbeleid? 

Er wordt geschreven dat het de bedoeling is dat de cultuuruitingen van etnisch-culturele 

minderheden meer zichtbaar worden, maar op welke manier dit kan gebeuren wordt niet 

geëxpliciteerd. Ook de rol van migrantenverenigingen wordt niet duidelijk gemaakt in het 

decreet waarin ze erkend worden (decreet SCVW, 2003). In het Vlaams Actieplan 

Interculturalisering wordt het als een mogelijkheid voorgesteld om samen te werken met 

migrantenverenigingen om te interculturaliseren, maar ook dit wordt dan eerder als middel 

beschouwd om te komen tot bredere cultuurparticipatie (Anciaux, 2006). 

 1.7 Besluit 
De aandacht voor interculturalisering in het Vlaams cultuurbeleid is een onderdeel van de 

sociologisering van het cultuurbeleid. Interculturalisering staat echter in het teken van het 

verbeteren van toegankelijkheid en het stimuleren van de cultuurparticipatie van etnisch-

culturele minderheden. Ook de rol van migrantenverenigingen is er voornamelijk op gericht 

om de cultuurparticipatie van etnisch-culturele minderheden te verruimen. De sociale 

invulling van interculturalisering overheerst op de artistieke en reflectieve invulling. Op die 

manier wordt interculturalisering in een heel instrumentele rol geduwd.  
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 2. Resultaten analyse interviews 

 2.1 Activiteiten en doelstellingen van de vereniging 
De activiteiten die de socio-culturele migrantenverenigingen organiseren zijn heel 

uiteenlopend. Ze variëren van het opzetten van tewerkstellingsprojecten (interview 1), 

vormingen (interview 1, 6, 8), muziekoptredens (interview 3, 5) over zang, dans en toneel 

(interview 7), tot het organiseren van allerlei feesten, recepties, interculturele thema-avonden 

of festivals (interview 2, 3, 4, 5, 6, 8). 

De socio-culturele migrantenorganisaties die ik heb bevraagd, zijn allemaal gestart vanuit 

een bepaalde nationaliteit of herkomst. Twee van de acht waren oorspronkelijk Turks, drie 

Afrikaans (één Senegalees, één Soedanees en één algemeen Afrikaans), één Tunesisch, 

één Maghrebijns en één Russisch. Alle respondenten benadrukken echter dat ze nu 

openstaan voor iedereen, dat iedereen er welkom is. Ze geven dan ook allemaal aan dat ze 

een gemengd publiek bereiken, in die zin dat er steeds verschillende mensen van 

verschillende etnisch-culturele herkomst, ook Vlamingen, op de activiteiten aanwezig zijn. 

Bepaalde verenigingen hebben nog altijd wel projecten of activiteiten die zich expliciet 

richten tot die oorspronkelijke doelgroep, of naar etnisch-culturele minderheden in het 

algemeen die geen of nauwelijks Nederlands spreken (interview 1), of besteden vooral veel 

aandacht aan de jongere generaties (interview 4). De respondent uit interview 5 zegt 

nadrukkelijk dat ze het belangrijk vinden dat ze andere mensen bereiken dan Afrikanen. Eén 

respondent vermeldt daarbij ook dat het niet altijd even eenvoudig is om met zoveel 

verschillende mensen van verschillende herkomst om te gaan: 

“Maar eigenlijk is dat ook wel moeilijk om dat alle maal in goede 

banen te leiden e. Als er zo heel veel verschillend e nationaliteiten 

zijn, dat is niet gemakkelijk e.”  (interview 4) 

De doelgroep die ze aanspreken/bereiken hangt samen met welke doelstellingen de 

vereniging heeft. In navolging van Sierens (2001) onderscheiden we volgende doelstellingen:  

 

A. Gelijke rechten en racisme/discriminatie (gelijk heid)  

Vijf respondenten menen dat ze met de vereniging de eigen gemeenschap willen helpen of 

emanciperen (interview 1, 2, 4, 5 en 8). De vereniging uit interview 1 doet dat bijvoorbeeld 

aan de hand van hulpverlenende activiteiten zoals informatiesessies en projecten rond 

tewerkstelling. Anderen door opleidingen en inlichtingen te geven: 

“Wel die vereniging bestaat met de mensen te leven.  Dat is de 

bedoeling, van de tweede generatie, van de mensen t e helpen, van de 

Tunesiërs te helpen. Als er iemand een probleem hee ft, of iemand 

inlichtingen geven.” (interview 4) 
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Daarnaast zeggen twee verenigingen (interview 1 en 5) dat ze strijden tegen racisme om ook 

op die manier de emancipatie van de eigen gemeenschap vooruit te helpen. 

 

B. Beleving van cultuur en identiteit  

Een andere belangrijke doelstelling van de verenigingen is om de cultuur van herkomst door 

te geven aan de volgende generaties (interview 4, 5, 7, 8): 

“De tweede generatie is hier geboren en kent zijn c ultuur niet . 

(interview 4) 

Eén respondent uit interview 4 gaf aan dat de reden hiervoor waarschijnlijk ligt bij het feit dat 

men schrik heeft om zijn eigen identiteit te verliezen. 

 

C. Beeldvorming over de gemeenschap in de samenlevi ng 

Tegelijk hebben zes van de acht verenigingen (interview 2, 4, 5, 6, 7, 8) de bedoeling om 

mensen (vooral dan bedoeld: Vlamingen) te informeren over hun cultuur en traditie, om op 

die manier een juister beeld te tonen en de negatieve beeldvorming die vaak over etnisch-

culturele minderheden heerst bij te schaven: 

“They don’t know what’s behind. We want to let to s ee the people 

more .” (interview 5) 

D. Interculturele uitwisseling en relatievorming  

Deze doelstelling kwam bij alle acht verenigingen uitdrukkelijk naar voor. Allen benadrukken 

ze het belang van het stimuleren van interculturele en interetnische contacten via cultuur, 

tussen personen van de eigen gemeenschap en Vlamingen, maar ook met andere etnisch-

culturele minderheden. Door samenwerking wil men elkaar beter leren kennen en een 

interculturele ontmoeting en uitwisseling creëren: 

“We zien dat, als de mensen ken elkaar, dan gaat he t gemakkelijk om 

samen te werken met elkaar of te praten met elkaar of te verstaan op 

welke manier mensen denken, en dat is beter voor he t samenleven. Dat 

is zeer belangrijk voor ons. Uitwisseling voor cult urele 

kennismaking, dat is zeer belangrijk.”  (interview 2) 

 

“Maar met muziek kun je verschillende culturen same nbrengen. En 

muzikanten ook. Daarmee leren we elkaar kennen .” (interview 3) 

“Cultuur en samen leven en samen werken, dat is de bedoeling van de 

vereniging. Geen ‘commercial’ of politiek of… nee, onze bedoeling is 

samen leven en samen werken, surtout de tweede gene ratie, dat is wat 

telt, samenleven met de Belgen en integratie en al. ”  (interview 4) 
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“For the social and cultural exchange, so that is t he reason why we 

do it. It is a non-profit organization. Everything we do, we do it 

for cultural exchange .” (interview 5) 

 

E. Andere  

Het bevorderen van integratie was bij de helft van de respondenten één van de 

doelstellingen (interview 1, 2, 4, 8). 

Uit een aantal interviews blijkt ook dat ze de leden van de vereniging aanzetten om deel te 

nemen aan andere culturele activiteiten (interview 1, 5, 6, 7, 8):  

“We gaan dan verschillende museums bezoeken. En zov eel mogelijk in 

het Turks vertalen voor de mensen .” (interview 1) 

 

“Ook bijvoorbeeld als het filmfestival bezig was, d an organiseren we 

ook, of proberen toch mensen aan te moedigen om een  keer te gaan, en 

eum… (…)ze weten dan ongeveer wanneer het bezig is,  en ze bellen dan, 

en ik probeer dan om bijvoorbeeld ook de korte inho ud in het Russisch 

te vertalen. We maken een cd of een klein boekje me t alle films” 

(interview 7) 

 

Ten slotte gaven drie verenigingen (interview 2, 5 en 8) nog aan dat ze ook de bedoeling 

hebben om het land van herkomst te steunen (financieel of via inzameling van materiaal). 

  2.2 Ondersteuning 
Alle verenigingen geven aan dat ze meer steun zouden kunnen gebruiken, ofwel financieel, 

ofwel in de zin van meer vrijwilligers (interview 5, 6) ofwel voor het gebruik van lokalen 

(interview 3, 4, 7). Twee respondenten (interview 2 en 8) geven ook aan dat veel 

verenigingen de weg naar de officiële instanties niet kennen, dat ze moeite hebben met de 

officiële formulieren:  

 

“Ook het feit dat je niet op tijd of de juiste info rmatie kan 

krijgen, voor subsidies bijvoorbeeld of… ik vermoed  dat er veel 

kanalen zijn waar je hulp kan krijgen, maar de allo chtone 

verenigingen zijn niet vaak op de hoogte van al die  goeie kanalen.” 

(interview 8) 

 

Er wordt wel gezegd dat die moeilijkheid ook geldt voor vele Vlaamse verenigingen. 

Vijf van de acht (interview 1, 2, 4, 6, 7, 8) verenigingen zijn lid van een federatie, die hen 

ondersteuning geeft in de vorm van raad, administratieve hulp of het gebruik van lokalen. De 

vereniging uit interview 5 is geen lid van een federatie, maar werkt er wel nauw mee samen.  
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Twee verenigingen (interview 1 en 6) krijgen een deel van de personeelskosten betaald, de 

andere krijgen af en toe projectsubsidies (interview 1, 2, 5, 6, 7, 8). De vereniging uit 

interview 4 ontvangt enkel steun van het consulaat van het land van herkomst. 

De respondent uit interview 3 die muziekoptredens organiseert, vermeldt dat bij het 

aanvragen van projectsubsidies hij een negatief antwoord kreeg van de Vlaamse 

Gemeenschap omdat zijn werking teveel een concurrentie zou zijn voor de Centrale. De 

redenering hierbij was dat als De Centrale er al is in Gent, waarom zou het dan nog nodig 

zijn dat deze vereniging subsidies krijgt? 

Alle verenigingen werken samen met De Centrale. Vijf verenigingen vermelden dat ze daar  

binnenkort een optreden/festival/feest organiseren (interview 2, 4, 7, 8). Zeven van de acht 

verenigingen gebruiken de lokalen in De Centrale (interview 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8). De 

verenigingen zijn dan ook heel positief over deze werking en de steun die ze ontvangen.  

Er wordt ook vermeld dat het zeer handig is voor gratis reclame (interview 2), en dat het 

positief is dat ze de migranten(verenigingen) echt betrekken bij hun programmering 

(interview 4). De respondent uit interview 1 zegt wel dat ze gewoon niet anders kunnen dan 

samenwerken omdat het de enige organisatie is waar het mogelijk is.  

“In Gent gaat ook een groot deel van het geld naar De Centrale in de 

Kraankinderstraat. Ken je dat, De Centrale? (…) Ja,  zij hebben veel 

meer kansen dan wij. Het grootste deel krijgen zij.  Voor de rest 

blijft er niet veel meer over.” (interview 1) 

 

“Ja, dat is ook waar, behalve nu natuurlijk De Cent rale en de 

specifieke instellingen die daarvoor bevoegd zijn. Maar eigenlijk, ik 

denk dat die instellingen daar juist zijn omdat er daar gebrek aan is 

e. Want moest dat eigenlijk goed zijn, moest dat in  verhouding zijn, 

dan was dat allemaal niet nodig e.” (interview 4) 

 

De respondent uit interview 3 benadrukt dat ze, hoewel ze op ongeveer hetzelfde publiek 

mikken, zeker geen concurrenten willen zijn van De Centrale, en dat het misschien zelfs 

beter zou zijn als er hier en daar nog een kleine Centrale bijkomt, waar er dan meer kans 

zou kunnen geboden worden aan lokale, alternatieve muziekgroepen, terwijl het nu te vaak 

de grote, populaire groepen zijn die in De Centrale aan bod komen. 

De belangrijkste verschillen die worden aangehaald tussen het eigen aanbod en dat van De 

Centrale is het feit dat zij vrijwilligers zijn en het in De Centrale om professionelen gaat 

(interview 3, 5). Interview 6 geeft aan dat ze een aanvullend aanbod hebben. 
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 2.3 Eigenheid migrantenvereniging 
Bij de vraag in welke mate de respondenten vinden dat er een verschil bestaat tussen hun 

eigen vereniging en de “Vlaamse” verenigingen, antwoorden de meesten dat het eigenlijk 

niet veel uitmaakt. Volgens de respondent uit interview 3 is het grootste verschil dat zij een 

open aanbod hebben voor alle nationaliteiten en alle soorten mensen.  

“Dat heeft niks te zien met Vlaams of Turks of… We hebben zo’n 

initiatief genomen, maar Belgisch of Turks, dat maa kt eigenlijk niet 

veel uit. Gewoon een deur voor iedereen opendoen. ( …)Wij proberen 

hier van alle nationaliteiten en alle soorten publi ek te bereiken. 

Dat maakt misschien het verschil met andere verenig ingen. We staan 

open voor iedereen.”  (interview 3) 

 

“Well, I don’t see the difference you know. There i s Belgian in it, 

and there is African in it. So I don’t call it a ‘m igrant 

organization’ you know. It’s an organization for th e people you know, 

for anyone who is interested.”  (interview 5) 

De respondent uit interview 6 geeft expliciet aan dat zij zichzelf niet beschouwen als een 

migrantenvereniging, maar eerder als een Vlaams interculturele werking.  

“Wel, ‘migranten’ zijn wij niet, wij zijn gewoon ee n interculturele 

werking. En ik vind dat spijtig dat dat nu nog… Bij voorbeeld, de 

mensen die hier werken zijn Vlamingen. Je moet natu urlijk, je hebt je 

opzet he. Je werkt met bepaalde thema’s en start va nuit, bijvoorbeeld 

voor ons, de Arabische wereld, Noord-Afrika, maar d at kan evengoed 

gewoon een Vlaamse organisatie zijn, die dit of dat  doet uit 

Marokko.”  (interview 6) 

 

“Ze weten soms zelfs niet dat we met cultuur bezig zijn, dat vind ik 

dan wel spijtig. Of misschien weten ze dat wel, ik weet het niet. 

Maar ik zou het heel spijtig vinden als ze ons alle en aanspreken 

daarvoor, ze zijn daar vrij in, maar dat ze niet zo uden weten dat wij 

met grote culturele en erfgoedprojecten bezig zijn,  dat zou ik heel 

spijtig vinden.” (interview 6) 

 

“Dus ik heb daar nooit iets over gelezen, maar als ze dat per se 

willen dat dat er zo opstaat, migranten en geen mig ranten, ja. Mij 

kan het eigenlijk niet schelen. Als ze dat willen d at wij zo bestaan 

is dat goed.” (interview 7) 
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De respondenten zien weinig voordelen verbonden aan het feit dat ze onder die naam 

erkend zijn, behalve dan dat ze de lokalen kunnen gebruiken van De Centrale (interview 7). 

Eén respondent (interview 8) heeft de indruk dat ze door die benaming soms wel anders, 

maar dan negatiever behandeld worden: 

“A ja, go vaak, dat is vooral eum omdat dat qua dos sier in te dienen 

of administratie, dat wordt een beetje, hoe zeg je dat betuttelend 

zo… Alles, ze moeten alles aan u tonen.” (interview 8) 

  2.4 Visies op cultuur en cultuurparticipatie 
Er werd de respondenten gevraagd wat cultuur voor hen betekent. Allen interpreteren ze 

cultuur heel breed en geven ze aan dat cultuur heel veel kan zijn, dat het hoort bij een 

bepaalde manier van leven. De meesten benadrukken dan ook het maatschappelijke belang 

van hun culturele activiteiten, zoals aangegeven bij hun doelstellingen. 

 

“Cultuur, dat is integratie, dat is samenwerken, da t is leven, ja, 

dat is veel! Cultuur dat is actief zijn in de samen leving. Dat is 

meedoen…” (interview 1) 

“Culture means a lot, you know. Like sometimes I wa ke up in the 

morning, I play my music, I start to dance, you kno w, that’s 

culture.(…) It is also culture, when you see that p ainting there, and 

the houses, when the people see that, they believe you know, in 

Africa, you see the women they put some things on t heir head, the men 

fishing on the boat, you see? How they live in the village, that’s 

culture you know. But everything has it’s different  kind of culture 

you know.” (interview 5) 

 

“Cultuur is voor ons, en eigenlijk nog op dit momen t, waar de 

maatschappij toch niet meer draait zoals we willen,  waar er 

ongelooflijk veel onverdraagzaamheid is, waar wij/z ij vooral heerst, 

is cultuur het enige waar dat nu voor ons, de mense n samen kunnen 

komen op een vrolijke manier, op een ontspannen man ier, en om toegang 

te bieden om elkaar iets beter te begrijpen. Dat is … misschien zijn 

er nog andere dingen, maar ik denk dat dat de enige  vorm is om mensen 

samen te brengen om op een ontspannende, leuke, aan gename manier 

kennis te maken met elkaars anders-zijn, die eigenl ijk wel hetzelfde 

is, als het erop aankomt. Het is hetzelfde .” (interview 6) 

“Ik denk dat het heel belangrijk is, niet alleen me edoen aan de 

culturele gebeurtenissen van hier, maar dat je ook een plus, een 

meerwaarde kan zijn. Als je een Vlaams, gewoon Gent se organisatie ook 
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andere delen, andere toetsen kan geven aan de cultu ur, en dat maakt 

dat dat leuker, en dat iedereen zijn plaats kan vin den. 

Tegelijkertijd heb je je eigen cultuur, die je kan tonen, die je kan 

delen met de andere en tegelijkertijd neem je ook v an de andere een 

cultuur die je kan integreren, natuurlijk de goeie kanten waarvan je 

zegt, ja dat vind ik goed om te nemen en iets mee t e doen, en dat 

helpt je ook om kritisch te zijn tegenover je eigen  cultuur” (interview 

8) 

 

Niet alle respondenten gaan akkoord met de stelling dat etnisch-culturele minderheden te 

weinig deelnemen aan culturele activiteiten. De respondenten uit interview 1 en 7 geven aan 

dat hun eigen leden wel vaak deelnemen aan cultuur. Drie respondenten stellen dat dat 

afhankelijk is van de manier waarop je cultuur definieert (interview 4 en 7), dat iedereen 

tenslotte zijn eigen cultuur heeft (interview 3), terwijl de overige vier respondenten akkoord 

gaan met de stelling. De persoon uit interview 8 stelt dat Afrikanen in het algemeen te weinig 

zichtbaar zijn in het openbaar leven, en zeker ook in de culturele sector. Dat is gedeeltelijk te 

wijten aan vooroordelen. Zijn vereniging wil daar dan ook aan tegemoet komen. 

 

“De cultuur van de eerste generatie, die leven ster k in hun cultuur, 

dat is niet gescheiden van hun dagelijks leven eige nlijk.”  (interview 4) 

 

“De Afrikanen participeren of zien we hen vaak op e en djembé, tamtam 

spelen, of sport, voetbal… en dat is niet slecht, m aar dat is weinig 

in vergelijking met… die representativiteit is te w einig. Eum, ofwel 

komen ze als figurant, maar geen actieve actoren. E n dat willen we 

dan een beetje stimuleren of in kaart brengen. Dat we mensen bewust 

maken dat we er zijn.” (interview 8) 

 

Vooroordelen zijn één van de redenen die vermeld worden bij de vraag hoe het komt dat de 

culturele instellingen te “wit” zijn (interview 1, 3, 8). Daarnaast antwoorden vijf respondenten 

dat de taal een grote drempel is (interview 1, 2, 3, 6, 7). Veel etnisch-culturele minderheden 

spreken niet of nauwelijks Nederlands en het is moeilijk om dan te begrijpen waarover het 

gaat. Zeven van de acht respondenten menen ook dat het opleidingsniveau hierin een 

belangrijke factor speelt (interview 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8). De meeste migranten van de eerste 

generatie die naar hier kwamen, waren immers arbeiders die niet of nauwelijks hadden 

gestudeerd. Vier respondenten vermelden uitdrukkelijk dat er nog meer moeite moet gedaan 

worden vanuit de culturele instellingen om de toegankelijkheid te bevorderen en om cultuur 

op maat te maken (interview 2, 3, 4, 6). 
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“Maar het grootste probleem is dat het altijd in he t Nederlands is. 

Dat is het grootste probleem, de taal. In de museum s, de boekjes zijn 

altijd in het Nederlands, nooit in het Turks. Ook o p de websites, 

nooit in het Turks.”  (interview 1) 

 

“De interesse naar elkaars cultuur is minder. Maar ik denk dat dat 

van beide kanten komt.”  (interview 4) 

“Well, it depends on interest you know, it’s not th at all people like 

culture e.”  (interview 5) 

 

“Ja, dat is ook wel zo, omdat er geen cultuur op ma at gemaakt wordt. 

Soms moet je cultuur op maat maken, of zo toegankel ijk maken, en ik 

denk dat we daar met onze vereniging wel in geslaag d zijn om een 

laagdrempelig aanbod te creëren.” (interview 6) 

 

“Hoe hogere klasse, hoe meer interesse je toont aan  cultuur en museum 

te gaan, naar bepaalde muziek te beluisteren, klass ieke muziek, eum, 

op reis te gaan, dan zit je op een bepaald niveau v an opvoeding van 

de ouders en de interesse, hoe de interesse van de kinderen wordt ook 

begeleid. Dat heb ik hier vooral geleerd, je moet e en bepaald niveau 

hebben van studie of oriëntatie dan om te zeggen va n ik hou van Bach 

bijvoorbeeld ja.” (interview 8) 

 

Alle respondenten erkennen dan ook het belang van een sleutelfiguur in de toeleiding naar 

culturele activiteiten. 6 van de 8 respondenten zeggen dat zij met hun eigen vereniging daar 

zeker een rol in trachten te spelen (interview 1, 3, 4, 5, 6, 8). 

“Dat vind ik ja, de nagel op de kop. Ik ben bijvoor beeld een 

sleutelfiguur, ons erfgoedproject nu onderzoekt bij voorbeeld de 

Marokkaanse geschiedenis in Gent e, dus mensen kenn en mij al van als 

ik zelf zeer jong was en ze weten wie ik ben en ik kan natuurlijk 

rechtstreeks naar hen toe gaan in de taal in het Ar abisch en dat 

heeft meer invloed dan als het gewoon mijn Vlaamse collega is. Dus ik 

vind dat een sleutelfiguur belangrijk is. Maar ik d enk dat dat niet 

alleen voor allochtonen maar ook voor autochtonen z o is e.”  (interview 6). 

 

Alle respondenten nuanceren de stelling dat het cultuuraanbod in Gent voor allochtonen en 

autochtonen volledig gescheiden is. Ze geven aan dat er soms inderdaad wel een apart 

circuit is, maar dat dat niet altijd het geval is, het is ten eerste al meer gemengd dan vroeger 
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(interview 2) er zijn ook wel gemengde activiteiten, misschien niet genoeg maar ze zijn er wel 

(interview 3, 6 en 7). En dat er een apart circuit is, is zeker ook begrijpbaar, niet iedereen 

heeft de mogelijkheden om te interculturaliseren of sommigen willen dat ook helemaal niet 

(interview 2 en 7) 

“Het is zeer moeilijk, want je denkt altijd allocht onen zijn niet 

geïnteresseerd in onze cultuur, maar omgekeerd is o ok waar. En dat is 

dan ook moeilijk e, als je als allochtoon voelt, ja , die Vlaming of 

die Belg is niet geïnteresseerd, dan ga je ook niet  aandringen e. En 

dan ja, dan blijft het natuurlijk allemaal zoals he t is e.”  (interview 4) 

 

“Omdat ze geen toegang krijgen tot de normale, zoge zegd gewone 

culturele centra, dat ze beginnen zich te organiser en om hun eigen 

zich binnen hun eigen cultuur te erkennen ook e. En  dat maakt 

natuurlijk dat er parallelle routes zijn .” (interview 8) 

Toch zouden er in Gent nog meer multiculturele initiatieven genomen moeten worden die 

openstaan voor alle culturen (interview 1, 2, 3, 4, 6, 8).  

 

“Ze maken gewoon reclame en dan is het gedaan. Als je komt, of je 

komt niet, geen probleem. Ze contacteren de verenig ingen niet.”  

(interview 2) 

 

De respondent uit interview 6 geeft aan dat interculturalisering een proces is dat niet van de 

ene dag op de andere kan gerealiseerd worden, dat we nu in een tussenfase zitten.  

 2.5 Samenwerking  
Alle verenigingen geven aan dat ze af en toe samenwerken met een andere vereniging. Het 

gaat dan hoofdzakelijk om samenwerking met andere migrantenverenigingen (interview 2, 4, 

5, 6, 7, 8) of met buurtgerichte werkingen (interview 1 en 4) of sociaal-artistieke werkingen 

(bijvoorbeeld De Site, interview 5). De meesten geven aan dat de samenwerking met andere 

migrantenverenigingen geen expliciet doel is maar dat het gewoon afhankelijk is van welk 

project ze op dat moment uitvoeren.  

 

“Eu, go, ja soms wel, occasioneel, als het iets is dat we 

bijvoorbeeld met een Antwerpse vrouwenorganisatie, dan gebeurt het, 

bijvoorbeeld dat we een uitstap naar Antwerpen orga niseren, we gaan 

eens naar een museum of zo, en we moeten ergens gaa n eten of zo, dat 

die organisatie dan zorgt voor een uitleg over wat zij doen. 

Occasioneel eigenlijk.” (interview 6) 
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Slechts twee verenigingen zeggen dat ze af en toe samenwerken met Vlaamse culturele 

instellingen, bijvoorbeeld met het Designmuseum Gent (interview 6). De respondent uit 

interview 7 in het kader van festivals en optredens waar hun eigen vereniging dan ook aan 

deelneemt. 

De respondent uit interview 8 zegt dat veel Vlaamse culturele instellingen enkel willen 

samenwerken als ze hen nodig hebben om te ‘interculturaliseren’.  

 

“Dat is omdat waarschijnlijk de fondsen vragen dat vaak voor subsidie 

kunnen aantonen van diversiteit, dat ze dan bij u k omen, maar binnen 

de centra zelf is er weinig diversiteitsbeleid zo, en daar moet er 

meer werk van gemaakt worden. Dat dat gewoon normaa l kan worden, dat 

ze niet naar ons moeten roepen bijvoorbeeld.” (interview 8). 

“Want we hebben vorige jaren en de jaren daarvoor v eel veel gedaan, 

niet alleen met ons, maar ook met de autochtone ver enigingen, wat 

heel leuk is en plezante dingen organiseren en ding en waar we mekaar 

beter leren kennen, van manier van werken… maar dat  stopte daar, en 

dat vinden we eigenlijk heel jammer. En dat lijkt z o gewoon een 

manier van ons te gebruiken. En dan hebben we dat s amen gedaan, en 

zijn er veel Afrikanen, veel Senegalezen, en dan he bben we eten 

klaargemaakt en dan is het van, dat was goed, we he bben ons doel 

bereikt, nu stopt het. En dat is wel een beetje jam mer vind ik ja…”  

(interview 8) 

 

Daarbij is het dan ook nog vaak zo dat wanneer de Vlaamse instellingen een “multiculturele 

activiteit” organiseren dat het dan vaak gaat over clichématige voorstellingen van 

bijvoorbeeld Afrikanen (interview 8). 

 2.6 Analyse 
A. Interculturalisering 

Alle bevraagde socio-culturele migrantenverenigingen zeggen dat hun publiek bestaat uit 

mensen van verschillende etnisch-culturele herkomst, waaronder ook Vlamingen. Deze 

verenigingen zouden dus kunnen beschouwd worden als een voorbeeldfunctie in het kader 

van de interculturalisering van het Vlaams cultuurbeleid. Het interculturaliseringsperspectief 

is dan ook heel sterk aanwezig bij de respondenten, het stimuleren van ontmoeting en 

interetnische contacten worden vaak genoemd als doelstellingen. Ze erkennen allen het 

maatschappelijke belang van cultuur.  

Toegepast op de functies van het decreet SCVW (2003) zien we dat vooral de 

gemeenschapsvormende functie bij alle verenigingen sterk aanwezig is. De culturele functie 
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(stimuleren van cultuurparticipatie) en educatieve functie (bv. het aanbieden van opleidingen 

en vormingscursussen) zijn niet overal, maar wel bij bepaalde verenigingen een belangrijke 

functie. De maatschappelijke activeringsfunctie komt niet naar voren uit deze interviews.  

 

Het is natuurlijk niet zo verwonderlijk dat hun doelstellingen overeenkomen met de motieven 

van het cultuurbeleid met betrekking tot interculturalisering, aangezien ze zelf deel uitmaken 

van deze cultuursector. Als ze bijvoorbeeld subsidies willen aanvragen, dan moeten ze dit 

discours van interculturalisering wel volgen. Dit komt overeen met wat Sierens (2001) schrijft, 

namelijk dat door de selectiecriteria van de overheid de verenigingen die de lijn volgen van 

het cultuurbeleid positief beloond worden. Daarnaast kan het ook zijn dat door het volgen 

van de regels voor de subsidieaanvragen de vereningingen inhoudelijk gaan evolueren. 

Verenigingen die daar niet in meegaan worden niet erkend of gesubsidieerd (Sierens, 2001). 

 

De wens om meer mogelijkheden tot subsidiëring van welzijnsactiviteiten (supra; deel 2: 

2.3.2 ‘Functies’)), werd niet geuit door deze verenigingen. Een belangrijke reden hiervoor is 

waarschijnlijk omdat we de meest “culturele” verenigingen hebben geselecteerd (cf. supra; 

deel 3 ‘Methodologie’). Maar ook het gevoel van miskenning in hun culturele aanbod werd 

nauwelijks aangegeven (cf. supra, deel 2: 2.3.2 ‘Functies’). Enkel de respondent uit interview 

6 gaf aan dat ze het jammer vond dat sommigen de vereniging benaderden omdat ze een 

migrantenvereniging waren en niet omdat ze een cultureel aanbod hadden. Dit kwam slechts 

ter sprake tijdens één interview. De vrees om in een welzijnsdiscours terecht te komen zoals 

Sierens (2001) beschrijft, hadden de bevraagde migrantenverenigingen dan ook niet. 

  

B. Cultuurparticipatie van etnisch-culturele minder heden 

De migrantenverenigingen menen een belangrijke rol te spelen in het stimuleren van hun 

“achterban” naar culturele activiteiten. Er wordt aangegeven dat men regelmatig samenwerkt 

met andere culturele verenigingen, maar die samenwerking gebeurt grotendeels met 

migrantenverenigingen of met buurtwerkingen, welzijnsdiensten of sociaal-artistieke 

werkingen. Er is maar één migrantenvereniging die vermeld het gevoel te hebben soms 

gebruikt te worden als “leverancier van allochtonen” (De8, 2008, cf. supra: deel 2: 2.3.4 ‘Rol 

van migrantenverenigingen in het cultuurbeleid’). Dit leidt ertoe dat deze vereniging in de 

toekomst minder snel bereid zal zijn om dergelijke samenwerkingen aan te gaan. Aangezien 

de overige verenigingen niet samenwerken met Vlaamse culturele instellingen, kunnen zij 

ook niet het gevoel hebben ‘gebruikt’ te worden. Er is maar één uitzondering, namelijk de 

vereniging uit interview 6 die bijvoorbeeld samenwerkt met het Designmuseum. Dit is dan 

ook de vereniging die het sterkst aangeeft geëvolueerd te zijn van een migrantenvereniging 

naar een interculturele vereniging. Desalniettemin blijven ze erkend als een socio-culturele 
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migrantenvereniging. De meeste respondenten vinden het op zich geen probleem dat er niet 

samengewerkt wordt met (grotere) Vlaamse culturele instellingen.  

De Centrale vormt een belangrijke ondersteuning voor de uitbouw van hun werking. Het 

grootste deel van de respondenten is er dan ook zeer positief over, omdat het hen de 

mogelijkheid biedt om lokalen en expertise te gebruiken. In sommige gevallen kan het echter 

kansen tot verder groeien van de vereniging ontnemen. De migrantenvereniging van 

interview 3 ontving bijvoorbeeld geen subsidies van de Vlaamse Gemeenschap omwille van 

een mogelijke concurrentiepositie ten opzichte van De Centrale. Eén respondent gaf ook aan 

dat ze als migrantenvereniging gewoon niet anders kunnen dan samenwerken met De 

Centrale.  

  

C. Multicultureel circuit? 

Die samenwerking met migrantenverenigingen en De Centrale leidt tot wat we kunnen 

noemen een “multicultureel circuit”. Dit lijkt een tegenstrijdige vaststelling, want enerzijds 

wordt er intercultureel gewerkt en bereiken de migrantenverenigingen mensen van 

verschillende etnisch-culturele herkomst, waaronder ook Vlamingen, maar anderzijds blijft 

het wel een apart circuit, naast een zogenaamd “Vlaams” circuit. We kunnen dus niet 

spreken van een apart circuit voor “allochtonen en autochtonen” maar wel eerder van een 

“multicultureel” circuit en een “Vlaams” circuit. Deze uitspraak geldt echter enkel voor de 

verenigingen die wij hebben bevraagd. Deze waren dan ook het makkelijkst te bereiken in 

vergelijking met andere migrantenverenigingen die dan misschien in een ander circuit zitten. 

Maar het is wel een feit dat van de verenigingen die wij hebben bevraagd er zich maar één 

buiten dit zogenaamd “multicultureel” circuit begeeft. 

 

 2.7 Besluit  
Hoe positioneren de socio-culturele migrantenvereni gingen zich met betrekking tot de 

interculturalisering van het Vlaams cultuurbeleid?  

We kunnen besluiten dat deze migrantenvereniginen meegaan in het 

interculturaliseringsdiscours van het Vlaams cultuurbeleid. Ze hebben veel ervaring met het 

werken met verschillende etnisch-culturele groepen en stellen vooral de 

gemeenschapsvormende functie van cultuur centraal.  

We merken dat deze socio-culturele migrantenverenigingen zich positioneren in een 

zogenaamd “multicultureel circuit”, waartoe ook andere migrantenverenigingen, De Centrale, 

buurtdiensten of sociaal-artistieke werkingen behoren. Dit bevestigt de vaststelling van 

Trienekens (2004) dat niet-dominante culturele praktijken eerder terechtkomen in de sociaal-

culturele of welzijnsdiscours. 
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Deel 5 Discussie 

In dit hoofdstuk bespreken we kort de conclusies uit de twee onderzoeksdelen. We 

behandelen ook de beperkingen die dit onderzoek volgens ons heeft, en geven voorstellen 

voor verder onderzoek. Ten slotte kijken we welke implicaties onze onderzoeksresultaten 

hebben en op welke manier we dit kunnen interpreteren.  

 1. Korte samenvatting van de resultaten  

1.1 Op welke manier past de huidige aandacht voor i nterculturalisering in het Vlaams 

cultuurbeleid binnen de ontwikkeling van de sociolo gisering van de cultuursector? 

Om een antwoord te formuleren op deze onderzoeksvraag hebben we een kwalitatieve 

inhoudsanalyse uitgevoerd van de Vlaamse beleidsdocumenten van het Departement 

Cultuur (cf. supra; deel 3: ‘Methodologie’). Voor het beantwoorden van de eerste deelvraag 

hebben we gekeken hoe interculturalisering in het Vlaams cultuurbeleid wordt opgevat. We 

komen tot de vaststelling dat vooral de sociale invulling van interculturalisering gehanteerd 

wordt en dat interculturalisering beperkt wordt tot het stimuleren van de toegankelijkheid voor 

etnisch-culturele minderheden tot cultuur. Diversiteit wordt voornamelijk verengd tot etnisch-

culturele diversiteit. De aandacht voor interculturalisering wordt op die manier een instrument 

voor het stimuleren van de cultuurparticipatie van etnisch-culturele minderheden. 

Cultuurparticipatie wordt opgevat als het deelnemen en deelhebben aan het gesubsidieerde 

aanbod, wat een eng maatschappelijk doel is. Dit is een antwoord op de tweede deelvraag. 

Ten slotte hebben we ook de plaats van de culturele uitingen van etnisch-culturele 

minderheden in het algemeen en migrantenverenigingen in het bijzonder geanalyseerd. In de 

door ons geanalyseerde beleidsdocumenten staat dat deze culturele uitingen meer zichtbaar 

moeten gemaakt worden, maar dit, en samenwerking met socio-culturele 

migrantenverenigingen staan opnieuw in het licht van de interculturalisering en dus van het 

stimuleren van de cultuurparticipatie van etnisch-culturele minderheden. 

 

1.2 Hoe positioneren de socio-culturele migrantenve renigingen zich met betrekking tot 

de interculturalisering van het Vlaams cultuurbelei d? 

Om hierop een antwoord te bieden, hebben we kwalitatieve interviews afgenomen met de 

verantwoordelijken van een aantal socio-culturele migrantenverenigingen. We komen tot de 

conclusie dat migrantenverenigingen meegaan in het interculturaliseringsdiscours van het 

Vlaams cultuurbeleid, dat ze het belangrijk vinden om interculturele ontmoetingen tot stand 
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te laten komen. Ze werken echter nauwelijks samen met Vlaamse verenigingen en komen 

hierdoor terecht in wat wij benoemen als een “multicultureel circuit”, dat parallel loopt met 

een zogenaamd Vlaams circuit. 

 

 2. Beperkingen en voorstellen voor verder onderzoe k 

We zijn ons ervan bewust dat dit onderzoek slechts een beperkte schakel kan zijn in een 

complex en geladen debat. Er moet met veel maatschappelijke en politieke factoren rekening 

worden gehouden, maar in een onderzoek zijn afbakeningen nu eenmaal nodig.  

Een eerste afbakening in ons onderzoek is dat van de diversiteit. We bekritiseren het 

cultuurbeleid van Anciaux omdat hij interculturalisering te eng benadert vanuit de invalshoek 

etnisch-culturele diversiteit, maar zelf waren we genoodzaakt om dit ook te doen. We 

vertrokken namelijk vanuit de beschreven problematiek dat etnisch-culturele minderheden te 

weinig participeren aan cultuur. Dit zou het wij/zij-denken kunnen versterken, door de focus 

te leggen op de “andere” in de samenleving. We vinden dit een beperking, maar we kunnen 

het niet omzeilen. Het is namelijk onmogelijk om in het kader van deze masterproef een 

analyse uit te voeren van alle vormen van diversiteit in de samenleving. Wanneer we 

bijvoorbeeld de migrantenverenigingen hebben bevraagd, dan deden we dit niet vanuit het 

idee dat zij de visie van alle etnisch-culturele minderheden op cultuur en cultuurparticipatie 

vertegenwoordigen, maar omdat we wilden kijken welke de dynamieken zijn, en op welke 

manier zij met interculturalisering omgaan, omdat we er vanuit gaan dat zij mee vormgeven 

aan de culturele uitingen van minderheidsgroepen.   

Een tweede afbakening was die van de migrantenverenigingen. We hebben hen bevraagd 

omdat zij omgaan met artistieke en culturele uitingen van etnisch-culturele minderheden en 

zich op het snijpunt bevinden tussen het sociale en het culturele in het cultuurbeleid met 

betrekking tot etnisch-culturele diversiteit. Waarschijnlijk bestaan er nog heel wat andere 

culturele en artistieke uitingen van etnisch-culturele minderheden die eerder in een gesloten 

en afgezonderd circuit zitten. Waarschijnlijk zijn er ook artistieke uitingen te vinden van 

personen met een etnisch-cultureel verschillende herkomst die wel in het gevestigde circuit 

zitten, maar dat zijn eerder uitzonderingen. We hebben met deze praktijken geen rekening 

kunnen houden in onze analyse. 

Een derde afbakening is bovendien dat onze uitspraken over de socio-culturele 

migrantenverenigingen zich beperken tot deze van Gent. We wilden namelijk rekening 

houden met de lokale context, en hoewel dit ook beperkt bleef tot een situering van het 

Gents cultuurbeleid (cf. supra; deel 2: 2.4 ‘Situering Gents cultuurbeleid’) hebben we op die 

manier bijvoorbeeld het belang van het intercultureel centrum De Centrale kunnen bevragen, 
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toch één van de meest essentiële elementen in de interculturalisering van het Gents 

cultuurbeleid (Gent, 2008b).  

We kunnen geen algemene uitspraken doen over alle socio-culturele migrantenverenigingen, 

zelfs niet over die van Gent, want we hebben ten eerste maar een heel beperkt aantal 

verenigingen bevraagd en ten tweede hebben we geen representatieve steekproef getrokken 

uit de lijst van Gentse migrantenverenigingen (cf. supra; deel 3 ‘Methodologie’). Ook onze 

vaststelling dat er in Gent een zogenaamd “multicultureel” circuit en een gevestigd cultureel 

Vlaams circuit bestaat, en dat dat multicultureel circuit een lagere status heeft, is niet meer 

dan een hypothese omdat ons onderzoek te beperkt is om uitspraken te doen over zowel het 

multiculturele als het Vlaamse circuit.  

Het zogenaamde Vlaamse circuit hebben we zelf ook niet bestudeerd, dus misschien is dat 

ook wel multicultureler dan we denken.4 Deze vragen blijven open: Klopt het dat 

migrantenverenigingen deel uitmaken van een multicultureel circuit? En klopt het dat dat 

circuit zich dan eerder in een socio-cultureel of welzijnsdiscours bevindt dat zich niet kan 

meten met de gevestigde culturele instellingen, waardoor de bestaande machtsverhoudingen 

bestendigd worden? Meer dan aanwijzingen en indicaties hebben wij hier niet voor. Verder 

en meer uitgebreid onderzoek is nodig om deze uitspraken te bevestigen. Helaas lag dit niet 

binnen de mogelijkheden van ons onderzoek.   

Een vierde afbakening was de analyse van het Vlaams cultuurbeleid. We wilden dit niveau 

analyseren in het kader van onze onderzoeksvraag, omdat het nog altijd op dit niveau is dat 

de krachtlijnen worden bepaald. Zo is het ontwerp van het Gentse actieplan 

interculturalisering van het cultuurbeleid hoofdzakelijk gebaseerd op het Vlaams Actieplan 

Interculturalisering (Stad Gent, 2008b). Hoe dit in de praktijk wordt toegepast is wel meer 

afhankelijk van de lokale context. We hebben er geen rekening mee kunnen houden op 

welke manier grote culturele Vlaamse organisaties omgaan met het concept van 

interculturalisering zoals dat door het Vlaams cultuurbeleid wordt vormgegeven. Hoewel daar 

reeds verschillende onderzoeken (Bv. Dienderen, Janssens & Smith, 2007) naar werden 

gevoerd, blijft dit een belangrijke focus. 

 

Ook de “culturalisering van het publieke en politieke integratiebeleid” (Trienekens, 2009, cf. 

supra; deel1: 2.‘Probleemstelling’) hebben we niet kunnen onderzoeken. Enkele elementen 

lijken aan te geven dat die uitspraak klopt, maar daarvoor is ook een kwalitatieve 

inhoudsanalyse van het Vlaamse integratiebeleid vereist.  

 

                                                 
4 Alhoewel het uitgangspunt van de interculturalisering van het Vlaams cultuurbeleid – namelijk dat de culturele sector te “wit” is 
– stelt dat dit niet het geval is. 
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 3. Conclusie 

 3.1 Oude Bildungsidealen in een nieuw kleedje? 
We gaan akkoord met de stelling van Trienekens (2009), zoals beschreven in de 

probleemstelling (cf. supra; deel 1: 2.), dat het Vlaams cultuurbeleid sociologiseert met 

betrekking tot de aandacht voor interculturalisering, maar we stellen ons tegelijk de vraag of 

de sociologisering van het cultuurbeleid wel iets nieuws is. In de jaren ’30 werden 

voornamelijk initiatieven opgezet voor (werkloze) arbeiders, in de jaren ’70 was dat voor 

werkloze jongeren, en later met uitbreiding naar alle kansarmen. Sinds de jaren ’80 zijn de 

etnisch-culturele minderheden één van de kansengroepen waarvan het cultuurbeleid wil dat 

ze meer participeren (cf. supra; deel 2: 2.2 ‘Historische situering Vlaams cultuurbeleid’). Het 

Actieplan Interculturalisering (2006) en het Participatiedecreet (2008) focussen zich op 

verschillende kansengroepen, waaronder personen met een etnisch-cultureel diverse 

herkomst. Nochtans is er ook een groot deel van de middenklasse dat niet participeert, maar 

dat wordt veel minder geproblematiseerd (Janssens, in: Vlaams Parlement, 2007b). Is het 

huidige cultuurbeleid dan opnieuw een verderzetting van de oude Bildungsidealen? 

Volgens sommige auteurs is Anciaux de eerste cultuurminister die een meer kritische 

benadering brengt van het Bildungsideaal (Laermans, 2002; De Pauw, 2005). Ten eerste 

hanteert Anciaux een ruimer cultuurbegrip, want bijvoorbeeld ook het beeldverhaal, het 

circus en de architectuur behoren nu tot het cultuurbeleid (De Pauw, 2005). Ook de sociaal-

artistieke projecten worden in het Kunstendecreet (2004) erkend.  

Ten tweede focust Anciaux zich niet alleen op de positieve aspecten van cultuur. In de 

‘Beleidsnota Cultuur 2004 – 2009’ lezen we bijvoorbeeld het volgende:  

“(…) het is niet zo dat cultuurparticipatie van ons per definitie socialere mensen 

maakt met een grotere aandacht voor onze medemensen en onze omgeving. De 

geschiedenis leert ons dat cultuur juist heel vaak is gebruikt om sociale scheidingen 

te benadrukken en om de indruk te bevestigen ‘that some ore more equal than 

others’” (Anciaux, 2004, p.14). 

Ten derde is er voor het eerst op een integrale manier aandacht voor diversiteit in de 

samenleving (Bogaerts, 2005). Er is naast de bevordering van cultuurparticipatie van 

kansengroepen ook aandacht voor het aanpassen van het bestaande cultuuraanbod. 

Interculturalisering is een relatief nieuw concept in het Vlaams cultuurbeleid. Tijdens de 

beleidsperiode van minister Anciaux is er een toegenomen aandacht in de sector cultuur vast 

te stellen. Dit is op zich een positieve verdienste van Anciaux.  

Anciaux stapt dus af van de paternalistische ‘verbeteringsgedachte’ en introduceert het meer 

agogische begrip ‘verandering’. Maar is daar eigenlijk wel een verschil tussen? (De Pauw, 

2005). Is het nieuwe participatieverhaal van Anciaux wel meer dan het Bildungsideaal in een 
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nieuw kleedje? Onze historische analyse is te beperkt om hierop een volledig antwoord te 

kunnen bieden, maar we merken aan de hand van onze beleidsanalyse een verderzetting 

van het discours. We hebben opgemerkt dat de doelstellingen van emancipatie en 

beschaving kunnen heel dicht bij elkaar kunnen liggen (cf. supra; deel 2: 2.3.2 ‘Motieven van 

het cultuurbeleid in de multiculturele samenleving’). Elke Vlaamse cultuurminister heeft in zijn 

beleid al de participatie, de vernieuwing en het herstel van het sociaal weefsel benadrukt 

(Vanwing, 2005). Ook in het huidige beleid blijft men cultuurparticipatie stimuleren vanuit het 

achterliggend principe dat men via participatie aan culturele activiteiten beter zou kunnen 

deelnemen aan de samenleving. En met die culturele activiteiten wordt de cultuur bedoeld 

die door de overheid is gesubsidieerd, de dominante cultuur.  

“Thus, in the dominant notion cultural participation is understood as participation in 

the dominant cultural sector. Dominant representations of non-dominant cultural 

consumption can be summarised as non-dominant audiences lack cultural 

competence because of their lower social-economic status” (Trienekens, 2004, 

p.177). 

Een bevestiging van bovenstaande uitspraak vinden we terug in het belang dat gehecht 

wordt aan culturele educatie als instrument om cultuurcompetentie te ontwikkelen. Dit 

betekent dat men vertrekt vanuit een achterstandshypothese in plaats van een 

verschilhypothese (Pinxten, 2003, cf. supra; deel 2: 2.3.2 ‘Motieven van het cultuurbeleid in 

de multiculturele samenleving’).  

 3.2 Interculturalisering als doelgroepenbenadering 
We stellen vast dat de aandacht voor diversiteit meestal verengd wordt tot etnisch-culturele 

diversiteit. In het Actieplan Interculturalisering wordt eerst een ruime omschrijving gegeven 

van diversiteit om dan uiteindelijk te focussen op de etnisch-culturele diversiteit. Enkel in de 

recente ‘Beleidsbrief Cultuur 2009’ worden etnisch-culturele minderheden niet langer 

beschouwd als een aparte doelgroep, maar is er wel nog altijd aandacht voor 

interculturalisering.  

Hoewel Anciaux regelmatig benadrukt dat ook het bestaande aanbod zich moet aanpassen 

om zoveel mogelijk mensen aan te spreken, zijn het voornamelijk de kansengroepen die 

voorwerp zijn van de maatregelen en wordt niet de hele bevolking in het vizier genomen om 

meer te participeren. Het risico bestaat er dan in dat die kansengroepen gestigmatiseerd 

worden omdat zij niet participeren. Hierdoor menen wij dat de aandacht voor 

interculturalisering terechtkomt in een “multicultureel welzijnsdiscours”, zoals we beschreven 

voor de socio-culturele migrantenverenigingen.  

Volgens Piessens en Suijs (in: Claeys, 2009) wordt het ‘anders-zijn’ te veel 

geproblematiseerd in het huidige cultuurbeleid. Hoewel het essentieel blijft om te beseffen 
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dat etnisch-culturele groepen in de samenleving soms minder sociaal-economische kansen 

krijgen, betekent dit niet dat we in het zoeken naar een oplossing dat kenmerk opnieuw 

moeten gaan benadrukken (Claeys, 2009).  

 3.3 Positie van socio-culturele migrantenverenigingen 
Volgens Rijkschroeff & Duyvendak (2004) is de positie die socio-culturele 

migrantenverenigingen kunnen innemen afhankelijk van de ontvankelijkheid van de 

samenleving en de manier waarop het cultuurbeleid hen betekenis geeft. Uit onze 

beleidsanalyse was het niet geheel duidelijk welk belang gehecht wordt aan deze 

verenigingen, maar het wordt wel als een manier voorgesteld voor Vlaamse verenigingen om 

te interculturaliseren. Het risico bestaat daarbij echter dat Vlaamse verenigingen, die moeten 

kunnen aantonen dat ze intercultureel werken, slechts eenmaal per jaar een 

migrantenvereniging contacteren om samen te werken aan een “multiculturele” activiteit. Eén 

respondent die wij hadden bevraagd had hier ervaringen mee en wij menen dat dit een 

belangrijk aandachtspunt is want op die manier bestaat het risico dat migrantenverenigingen 

enkel worden beschouwd als “toeleiders van allochtonen” (cf. supra; 2.3.4 ‘Rol van 

migrantenverenigingen in het cultuurbeleid’, De8, 2008). 

De overige respondenten hadden dat gevoel niet, maar we kunnen dit deels verklaren 

doordat zij zich in een “multicultureel” circuit bevinden, dat eerder aansluit bij een sociaal-

artistiek of welzijnsdiscours. Hierdoor bestaat de kans dat zij, zoals Trienekens (2009) 

beschrijft, een lagere en marginale status behouden ten opzichte van de gevestigde 

Vlaamse cultuur. De migrantenverenigingen vinden dat zelf niet problematisch, maar het 

bestendigt de bestaande machtsverhoudingen. Deze vaststelling sluit ook aan bij de kritiek 

van Pinxten (2003) die stelt dat het risico van een doelgroepenwerking erin bestaat dat de 

achterstandspositie geconsolideerd wordt. 

 

Uit onze interviews met migrantenverenigingen bleek dat zij heel wat ervaring hebben met 

interculturalisering. Het is voor hen een belangrijke doelstelling om interetnische contacten 

en ontmoeting te stimuleren. Ze volgen daarin de logica van het cultuurbeleid. Bij 

migrantenverenigingen staat interculturalisering in het teken van ontmoeting van 

verschillende groepen. In tegenstelling tot de beleidsdocumenten die wij hebben 

geanalyseerd staat het participatieverhaal en de vorming tot actief burgerschap veel minder 

centraal bij deze migrantenverenigingen.  

 3.4 Sociale versus artistieke invulling 
We willen nogmaals benadrukken dat we de aandacht voor etnisch-culturele diversiteit en 

interculturalisering een positieve evolutie vinden in het Vlaams cultuurbeleid. Op korte termijn 

kan het etnisch-culturele minderheden meer kansen bieden in de culturele sector en kan het 
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heel wat culturele organisaties kennis doen maken met etnisch-culturele diversiteit. De 

manier waarop interculturalisering echter ingevuld wordt is onvoldoende om op lange termijn 

de diversiteit weerspiegeld te zien in het cultureel aanbod (Bogaerts, 2005).  

 

Interculturalisering is geen neutraal instrument (Claeys, 2009). In het huidige cultuurbeleid 

wordt hoofdzakelijk de sociale invulling van het begrip gehanteerd. De nadruk ligt dan ook 

veel meer op de culturele consumptie dan op de culturele productie (Trienekens, 2004). De 

reflectieve en vooral de artistieke invulling van interculturalisering worden nauwelijks 

vermeld. Interculturalisering wordt amper beschouwd als een mogelijke bron van 

vernieuwing in kunst en cultuur (Top, 2009).  

We kunnen dit gedeeltelijk verklaren doordat er in Vlaanderen overeenstemming bestaat 

over het feit dat de overheid de kwaliteit van kunst en cultuur niet mag bepalen. De overheid 

is enkel voorwaardenscheppend (De Pauw, 2005). Maar het is onmogelijk voor een 

cultuurbegrip om een volledig neutraal cultuurbegrip te hanteren (Laermans, 2002; cf.supra; 

deel 2: 2.3.2 ‘Motieven van het cultuurbeleid in de multiculturele samenleving’). 

 

Het wordt beschreven als één van de sporen van het cultuurbeleid om het kwaliteitsvolle 

cultuuraanbod te verdiepen en vernieuwen (cf. supra; deel 4: 1.1 ‘Inleiding). Maar er wordt 

geen rekening gehouden wordt met de verschillende mogelijkheden van groepen in de 

samenleving om te bepalen wat die kwaliteit inhoudt. Doordat er nu teveel nadruk wordt 

gelegd op de sociale invulling, worden etnisch-culturele diversiteit en kwaliteit nauwelijks met 

elkaar in verband gebracht. De spanning tussen de artistieke en de sociale invulling is 

moeilijk op te lossen, maar er evenwicht tussen de verschillende invullingen is een belangrijk 

aandachtspunt. Daarbij moet er wel rekening gehouden worden met de risico’s van beide 

invullingen. Het risico van het benadrukken van de artistieke invulling bestaat erin dat 

etniciteit beschouwd wordt als originaliteit (Bogaerts, 2005). 

“Misschien zou cultuurparticipatie wat meer over kunst moeten gaan. In plaats van 

etnisch-culturele diversiteit zou men bijvoorbeeld kunnen kiezen voor ‘artistieke 

diversiteit’, zonder verwijzing naar etnie” (Bogaerts, 2005, p.93). 

 

 3.5 Gedeelde cultuur? 
De etnisch-culturele minderheden worden over het algemeen beschouwd als één van de 

kansengroepen van het beleid. Als interculturalisering verengd wordt tot aanpassen aan de 

maatschappelijke orde, dan denken we hierbij snel aan integratie of assimilatie. In de 

beleidsdocumenten die wij hebben geanalyseerd kwam deze term nauwelijks voor. In de 

Beleidsnota Cultuur 2004 – 2009 zegt Anciaux ook letterlijk dat het niet de bedoeling is van 
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het cultuurbeleid om de etnisch-culturele minderheden te laten assimileren, of hen te laten 

opgaan in een “mono-cultuur” (Anciaux, 2004). Maar het cultuurbeleid is wel één van de 

twee sporen van het minderhedenbeleid (cf. supra; deel 2: 2.2.1: ‘Van migrantenbeleid naar 

etnisch-culturele diversiteit binnen het cultuurbeleid’) en door een dergelijke instrumentele 

opvatting van interculturalisering wordt de aandacht voor interculturalisering van cultuur 

ondergeschikt aan het integratiebeleid.  

 

Interculturalisering wordt de nieuwe norm, mensen worden voortdurend gestimuleerd om 

interculturele competenties te ontwikkelen, om flexibel te kunnen omgaan met veranderende 

omstandigheden. Dat zijn nu net ook de normen die de huidige economie en samenleving 

vereist. Dit komt overeen met wat Corijn (in: Corijn & Lemmens, 2007) omschreef als het 

culturele luik van de actieve welvaartstaat (cf. supra; deel 2: 2.3.2 ‘Motieven van het 

cultuurbeleid in de multiculturele samenleving’). Het stimuleren van interetnisch contact en 

participatie aan de ruimere samenleving zijn een onderdeel van de functie van het vormen 

van ‘zachte’ burgerschapscompetenties, zoals Trienekens (2009) aangaf. Men erkent de 

maatschappelijke kracht van cultuur, vanuit de vaststelling dat de “harde” 

integratietechnieken niet gewerkt hebben. Door cultuurparticipatie hoopt men actief 

burgerschap te stimuleren, zonder echter voldoende rekening te houden met de 

verschillende maatschappelijke condities. We kunnen ons de vraag stellen in welke mate de 

sociologisering van het cultuurbeleid dan wel zo sociaal is?  

 

In die zin kunnen we ook het belang dat gehecht wordt aan het lokaal cultuurbeleid voor het 

verwezenlijken van interculturalisering beschouwen. Lokale (cultuur)overheden moeten meer 

aandacht besteden aan de cultuurparticipatie van etnisch-culturele minderheden, omdat zij 

geacht worden een soort van ‘gedeelde cultuur’ terug op te bouwen die verloren is gegaan 

(Cultuurraad Houthalen-Helchteren, 2003).  

 

We moeten er vanuit gaan dat we sowieso verschillende culturen met elkaar delen maar dat 

de één daarin meer kansen heeft om te onderhandelen over de vormgeving van de 

samenleving dan de andere. Er is altijd een bepaalde gemeenschappelijkheid in de 

gemeenschap, maar een volledig “gedeelde cultuur” is onmogelijk. Het huidige Vlaamse 

cultuurbeleid erkent de verschillen wel, maar de subjectieve appreciatie van die verschillen 

laat te wensen over (Görgöz, 2006). 
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 3.6 Besluit  
Interculturalisering is een relatief nieuw concept in het cultuurbeleid, en hoewel er in het 

huidige cultuurbeleid kritischer gekeken wordt naar de sociale rol van cultuur, staat de oude 

doelstelling, namelijk de bevordering van cultuurparticipatie wat moet leiden tot het vormen 

van actief burgerschap voor kansengroepen, nog steeds centraal.  

 

We willen niet ontkennen dat de aandacht voor etnisch-culturele diversiteit in het 

cultuurbeleid belangrijk is. Een meer sociologische benadering van het cultuurbeleid, met 

ruimte voor diversiteit gaan wij niet uit de weg. Ook kunst en cultuur worden namelijk 

geconfronteerd met structurele uitsluitingsmechanismen ten aanzien van etnisch-culturele 

minderheden en dat moet, net zoals in elke andere sector bestreden worden. 

Interculturalisering kan hiervoor een oplossing bieden. We vinden het dan ook een positieve 

verdienste van Anciaux dat hij interculturalisering onder de aandacht heeft gebracht. Maar de 

manier waarop interculturalisering gehanteerd wordt, brengt risico’s met zich mee, zoals we 

hierboven beschreven. Wij geloven in de maatschappelijke kracht van cultuur, maar als 

interculturalisering een nieuwe norm wordt, als het herleid wordt tot een instrument van 

cultuurparticipatie, dat uiteindelijk niets meer lijkt te zijn dan een “consumptierecht” (Plas, in: 

Vlaams Parlement, 2007a), dan gaat die kracht verloren. 

 

We volgen dan ook de mening van Piessens en Suijs (in: Claeys, 2009) dat 

interculturalisering een continue onderhandeling moet blijven in plaats van een vaste 

normstelling. Er moet blijvende aandacht zijn voor de politieke dimensie van onderhandeling, 

wat betekent dat de ruimere maatschappelijke context, de sociale positie van mensen en de 

machtsverhoudingen niet uit het oog mogen worden verloren. Ook de normen en waarden 

van de culturele initiatieven waaraan men geacht wordt te participeren, moeten in vraag 

worden gesteld (Claeys, 2009).  

“Op beleidsniveau betekent dit dat er een verschuiving nodig is van een benadering 

die tegelijkertijd moreel en instrumenteel is, van een benadering die gefocust is op 

het binnenhalen van nieuwe doelgroepen binnen het bestaande kunstenlandschap 

vanuit het gelijkheidsbeginsel, naar een benadering die gericht is op dynamisering 

van het kunstenlandschap zelf” (Top, 2009, p.12). 

 

Dit zou betekenen dat niet alleen de sociale invulling, maar ook de artistieke invulling van 

interculturalisering meer benadrukt wordt in het cultuurbeleid.  
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Bijlage 

 1. Interviewleidraad en stellingen 

Introductie 

In het kader van de masterproef in de opleiding ‘Master Sociaal Werk’ voeren wij een 

kwalitatief verkennend onderzoek naar de positie van socio-culturele migrantenverenigingen 

in het Vlaams cultuurbeleid met betrekking tot interculturalisering. Dit interview gaat over de 

visie van de migrantenverenigingen op cultuurbeleid en hun positie in het culturele veld met 

betrekking tot interculturalisering en cultuurparticipatie. U maakt deel uit van onze steekproef 

omdat u de contactpersoon bent van een vereniging die voortkomt op de lijst met erkende 

migrantenverenigingen van de Stad Gent. Het onderzoek zal ongeveer drie kwartier duren. 

Uw antwoorden zullen anoniem verwerkt worden. Mogen wij het interview opnemen?  

 

Inleidende vragen 

- Wat is uw functie in de vereniging? 

- Hoe lang bent u al lid/verantwoordelijke van de vereniging? 

 

A. Activiteiten en structuur van de socio-culturele  migrantenvereniging 

a. Welke activiteiten organiseert uw vereniging zoal? 

b. Is uw vereniging aangesloten bij een federatie?  

c. Ontvangt uw vereniging subsidies? 

d. Op welke doelgroep richt uw vereniging zich? 

e. Hoeveel mensen nemen deel aan de activiteiten?  

 

B. Visie op de rol van socio-culturele migrantenver enigingen met betrekking tot 

cultuur 

a. Welke zijn de doelstellingen van uw vereniging? Wat willen jullie bereiken? 

Hoe werken jullie hieraan? 

b. Wat betekent cultuur voor u? 

c. Wat is volgens u het verschil tussen socio-culturele migrantenorganisaties en 

Vlaamse culturele verenigingen of instellingen? 

d. Wat vindt u ervan dat u erkend bent onder de term ‘migrantenvereniging’? 
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e. Vindt u dat etnisch-culturele minderheden voldoende deelnemen aan cultuur? 

Waarom wel/niet? 

f. Vindt u het belangrijk dat etnisch-culturele minderheden vaak deelnemen aan 

cultuur? Waarom wel/niet? 

g. Vindt u dat etnisch-culturele minderheden meer zouden moeten deelnemen 

aan Vlaamse culturele activiteiten? Waarom wel/niet? 

 

C. Samenwerking 

a. Werkt uw vereniging soms samen met andere migrantenverenigingen? 

b. Werkt uw vereniging soms samen met Vlaamse (sociaal-)culturele 

instellingen? 

i. Indien ja: Hoe krijgt die samenwerking vorm? 

1. Wie was de initiatiefnemer en waarom? 

2. Waarom werkt uw vereniging samen met die organisatie? Wat 

zijn de redenen? 

ii. Indien nee: Werd de vraag tot samenwerking al gesteld aan uw 

vereniging?  

 

D. Specifieke vragen met betrekking tot het cultuur beleid/cultuuraanbod van Gent 

a. Wat vindt u van het cultuurbeleid in Gent?  

b. Voelt uw vereniging zich voldoende gesteund? 

c. Kent u De Centrale?  

i. Wat vindt u van De Centrale? 

ii. Heeft uw vereniging al samengewerkt met De Centrale? Werkt uw 

vereniging nog steeds samen met De Centrale? 

iii. Wat is volgens u het grootste verschil tussen het aanbod van uw 

vereniging en dat van De Centrale? 

d. Kent u andere culturele instellingen in Gent? Welke? 

i. Wat vindt u van het aanbod van andere culturele instellingen in Gent? 

e. Vindt u dat er voldoende mogelijkheden zijn voor etnisch-culturele 

minderheden om aan cultuur te doen? 

 

Stellingen  

 

1. Het grootste deel van de allochtonen voelt zich niet aangetrokken tot het verenigingsleven 

of tot culturele activiteiten 
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2. Culturele instellingen doen te weinig moeite om allochtonen te betrekken bij hun 

programmering 

 

3. Deelnemen aan culturele activiteiten heeft meer te maken met opvoeding, dan met 

herkomst 

 

4. In Gent is er een apart circuit van cultuur voor allochtonen en autochtonen. Het speelt zich 

volledig gescheiden van elkaar af. 

 

5. Het cultuurbeleid moet zorgen voor een doelgroepgericht aanbod want allochtonen en 

autochtonen voelen zich niet tot hetzelfde cultuuraanbod aangetrokken. 

 

6. De Vlaming zal sneller deelnemen aan een “multicultureel” aanbod dan andersom 

 

7. Toeleiding hangt samen met sleutelfiguren en dit geldt zowel voor autochtonen als voor 

allochtonen. 



  85 

 2. Brief voorstelling onderzoek 

 

Gent, 27 maart 2009 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Ik ben een eindejaarsstudente Master Sociaal Werk aan de Universiteit Gent. In het kader van mijn 

thesis voer ik momenteel een kleinschalig onderzoek naar de interculturalisering van het cultuurbeleid 

in Gent. Daarbij wens ik vooral de mening te horen van enkele socio-culturele migrantenverenigingen 

in Gent die een cultureel aanbod programmeren.  

 

Het is niet de bedoeling om tot een evaluatie te komen van het allochtone verenigingsleven, noch van 

het cultuurbeleid in Gent. Ik wil enkel een aantal vragen stellen over welk soort cultuuraanbod jullie 

programmeren, welke activiteiten er georganiseerd worden en wat jullie vinden van het overige 

cultureel programma dat in Gent aanwezig is. Ik wil vooral kijken wat er in de praktijk leeft en wat jullie 

als socio-culturele migrantenorganisaties vinden van het cultuurbeleid. 

 

De methode van mijn onderzoek is kwalitatief, dit betekent dat ik geen enquêtes afneem, maar enkele 

gesprekken wens te hebben met mensen die in de praktijk staan om op die manier een genuanceerd 

beeld te bekomen.  

Graag had ik dus interviews afgenomen met één van de verantwoordelijken van jullie vereniging vanaf 

8 april 2009 tot ongeveer eind april 2009. 

 

De interviews worden op band opgenomen maar worden volledig anoniem verwerkt. Hoe lang een 

interview duurt, is moeilijk op voorhand in te schatten, maar u mag rekenen op maximum een uur.  

 

Praktisch betekent dit dat ik binnenkort met u telefonisch contact zal opnemen om een afspraak te 

maken voor een interview. Uw medewerking is uiteraard geheel vrijblijvend, maar het zou wel een 

grote hulp betekenen voor mij.  

 

Ik dank u reeds op voorhand voor uw medewerking en indien u nog meer informatie wenst, aarzelt u 

dan niet om mij te contacteren op het e-mailadres relinde.theunynck@ugent.be of op het 

telefoonnummer 0499/390550. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

Relinde Theunynck 
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 3. Informed consent 

 

In het kader van de masterproef tot het behalen van de Master Sociaal Werk aan de Universiteit Gent 

van Relinde Theunynck, getiteld ‘Gekleurd cultuurbeleid, gedeelde cultuur?’ worden interviews 

afgenomen van medewerkers van socio-culturele migrantenverenigingen uit Gent over hun visie op 

interculturalisering, cultuurparticipatie en het cultuurbeleid.  

 

Door dit document te ondertekenen, gaat u ermee akkoord dat u vrijwillig deelneemt aan dit 

onderzoek en dat de gegevens die voortkomen uit dit interview gebruikt mogen worden voor de 

verwerking van de masterproef. Daarbij wordt verzekerd dat uw naam noch een naamsvermelding van 

uw vereniging zal worden vermeld of worden doorgegeven aan derden.  

 

Naam ………………………………………………………………………………. 

 

Adres: …………………………………………………………………………….. 

 

 …………………………………………………………………………….. 

 

Opgemaakt op………………………………….(datum van het interview), te……………………… 

(plaats). 

 

Handtekening 

 

 

 

 


