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Beelden van burgerschap vandaag. 
Een verkenning van sociaal-culturele praktijken 

 
Vandenabeele, Joke; Reyskens, Peter en Wildemeersch Danny. 
 
Samenvatting 
We vertrekken in dit artikel van de vaststelling dat het momenteel moeilijk is om burgerschap 
precies af te lijnen. We verwijzen bijvoorbeeld naar Saskia Sassen die vooral beklemtoont dat 
burgerschap zich vandaag de dag manifesteert op diverse plaatsen en in een veelheid aan 
praktijken. In het verlengde hiervan presenteren we drie beelden van burgerschap: de 
participerende burger, de relationele burger en de precaire burger. Het is niet onze bedoeling 
om hierin een soort hiërarchie aan te brengen, waarbij het eerste type minderwaardig zou zijn 
aan het tweede type en het tweede type op zijn beurt minder betekenisvol dan het derde type. 
De beelden staan eerder naast elkaar. Ze vullen elkaar aan en kunnen inspiratie bieden in 
verschillende sociaal-culturele praktijken en op uiteenlopende momenten.  
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Beelden van burgerschap vandaag. 

Een verkenning van sociaal-culturele praktijken 
 
Vandenabeele, Joke; Reyskens, Peter en Wildemeersch Danny. 
 
Over gemeenschapsvorming en over burgerschap is momenteel heel wat te doen. Denken we 
maar aan de inburgeringspraktijken voor asielzoekers, aan de vraag en vooral het zoeken naar 
solidariteit tussen generaties en uiteenlopende bevolkingsgroepen, aan de zorg om veiligheid 
in onze steden, aan het besef van en de oproep tot levenslang leren om er blijvend bij te horen, 
aan de pogingen om de burgers uit de verschillende regio’s van ons land beter te laten 
samenwerken, etc. Telkens weer, in al deze kwesties, staat de vraag naar burgerschap en de 
manier waarop we in gemeenschap leven ter discussie. In onze bijdrage schuiven we drie 
beelden van burgerschap naar voren. Het zijn geen definitieve omlijningen van burgerschap. 
Ze zijn de uitdrukking van pogingen om het verkennen van wat burgerschap vandaag de dag 
kan betekenen, te illustreren. Het besef dat we niet meer precies kunnen vastleggen wat 
burgerschap vandaag inhoudt, is misschien wel een waardevol kenmerk van het huidige 
samenleven. Onze drie beelden zijn daarom letterlijk drie beelden, drie foto’s van burgers die 
elk op een eigen manier invulling trachten te geven aan burgerschap. Het zijn ook figuurlijk 
drie beelden, geselecteerd en samengesteld uit tal van opvattingen en posities, 
uitgekristalliseerd, op een bepaalde manier in scene gezet, met als bedoeling drie keer de 
vraag naar burgerschap te stellen.  
 
De drie beelden zijn tevens drie ruimtes of plaatsen waar een gemeenschap zich toont en dit 
tegen de achtergrond van ingrijpende maatschappelijke veranderingen. De conditie waarin we 
leven, samen met anderen en in deze wereld, heeft op allerlei vlakken ingrijpende 
veranderingen ondergaan. We zien dat, we horen dat en vooral: we voelen dat. Er is veel in 
onze wereld veranderd en voortdurend aan het veranderen. Vooral in de manier waarop wij 
hier en nu samen de wereld bewonen. Auteurs als Castells (1997), Sassen (2002, 2003, 2006), 
Laermans (2003) en Boomkens (2006) halen een waaier aan processen naar voren om onze 
hedendaagse conditie te duiden: individualisering van het sociale leven, flexibilisering en 
liberalisering van het economische leven, digitalisering van het culturele leven, netwerking 
van de contacten, differentiatie van de rollen die mensen opnemen, fragmentering van 
zingevende kaders, pluralisering van het maatschappelijke leven etc. En hoewel deze auteurs 
verschillende klemtonen leggen, treedt in al deze analyses globalisering als algemene noemer 
duidelijk naar voren. Globalisering lijkt wel het wachtwoord van het nieuwe millennium en 
het dringt zich ook aan ons op als iets geheel onvermijdelijk. Saskia Sassen (2002, 2003, 
2006) benoemt op treffende wijze de uitdagingen waarmee burgerschap in deze context van 
globalisering te kampen krijgt. Ze gaat uit van de idee dat burgerschap nooit een definitieve 
invulling kan krijgen en dus steeds moet blijven openstaan voor en in staat zijn te anticiperen 
op de veranderende omstandigheden. Typisch voor het samenleven vandaag is volgens Sassen 
dat burgerschap zich manifesteert op zeer diverse plaatsen en in een verscheidenheid aan 
praktijken, zowel lokaal, nationaal als supranationaal.  
 
In de beschrijving van de drie beelden zitten telkens dezelfde bouwstenen vervat. We zoomen 
in op een plek waar burgerschap vandaag tot ontwikkeling komt en vragen ons in de eerste 
plaats af wat er te zien is. Het kijken dwingt ons om die plek scherp in beeld te krijgen en ons 
te richten op de specifieke burgerschapspraktijk die zich daar toont.  Het is een oefening in het 
aandachtig zijn voor de praktijk die zich op die plek ontvouwt en net hierdoor onze blik ook  
richt op het singuliere karakter waarop burgerschap aan zet is in die praktijk. We plaatsen  
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tevens een aantal kritische kanttekeningen bij een aantal programmatorische woorden zoals 
sociale cohesie, actief burgerschap, levenslang leren etc.. Het zijn woorden en programma’s 
die de ruimte tot een eigenzinnige bijdrage van het sociaal cultureel werk aan deze praktijken 
sluit in plaats van opent. In de drie beelden krijgt de lezer bovendien geen doortimmerd 
theoretisch kader noch methoden aangereikt maar wel heel wat uitgebreide voorbeelden.  Het 
is onze  manier om het belang van een aandachtige houding verder te onderstrepen en sociaal 
cultureel werkers te stimuleren om zich dus telkens weer in te laten met de vraag wat de 
bronnen en stimulansen zijn voor burgerschap op die specifieke plek. 
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Eerste beeld: ‘de participerende burger’ 
 

Op de eerste foto zien we tien mensen staan aan 
de voet van een elegante trap. Het is een mooie 
en brede trap die ons doet denken aan de 
inrichting van een stadhuis. Mensen poseren 
plechtig voor de foto en dragen deftige kleren. 
In onze  verbeelding gaat het  om een 
cultuurraad van een Vlaamse gemeente.  We 
zien zeven mannen en drie vrouwen. We zien 
heel wat grijze haren, maar ook een jongere. De 
jongere steekt de hand in de broekzak, de 
anderen hebben de handen elegant gevouwen of 
naast het lichaam. De ogen kijken recht in de 
camera. Er zijn glimlachen te zien. De mensen 

zijn bewust van de foto. Ze tonen zich als groep.  
 
Met deze foto brengen we een eerste belangrijke praktijk en een eerste belangrijke ruimte van 
burgerschap in beeld. Het gaat hier over die praktijken en plaatsen waar burgers kunnen 
inspreken en mee vorm geven aan het lokale en vaak ook het regionaal en Vlaamse beleid 
rond zeer diverse kwesties. Met dit beeld van de participerende burger verwijzen we naar een 
lange traditie in het denken over burgerschap. Burgerschap heeft in deze foto veel te maken 
met de rechten en plichten als burger. Het verwijst naar de opvatting dat elke burger als 
gelijke dient te worden behandeld en dus ook gelijke grondrechten toebedeeld moet krijgen. 
Marshall was een belangrijke vertegenwoordiger van deze opvatting. In zijn onderzoek laat 
hij zien hoe van de 18e tot de 20e eeuw het aantal rechten van mensen om zich als burger te 
doen gelden toeneemt. Allereerst waren er in de 18de eeuw de civiele rechten die burgers een 
minimum aan bescherming moesten bieden door bijvoorbeeld de garantie op een eerlijke en 
correcte rechtspraak. Ook het recht op eigendom en recht op privacy werden als belangrijke 
bouwstenen gezien en dit om burgers toe te laten een eigen gekozen leven uit te bouwen. 
Naast civiele rechten verwerven volwassenen in de 19de eeuw ook politieke rechten. Deze 
maken het mogelijk om bijvoorbeeld via stemrecht deel te nemen aan de politieke 
besluitvorming, zelf een politieke partij op te richten of er gewoon lid van te worden. In de 
20ste eeuw zijn het tenslotte de sociale rechten, zoals het recht op  onderwijs, 
gezondheidszorg die burgers moet ondersteunen in de ontwikkeling van een eigen leven. Uit 
dit streven naar universele rechten spreekt de overtuiging dat de natiestaat genoeg macht heeft 
om deze beloftes van burgerschap tot in alle hoeken en domeinen van de samenleving te laten 
doordringen. Maar vooral ook de idee dat alle burgers zich opgenomen mogen weten in een 
nationale of voor Vlaanderen tevens regionale gemeenschap waar burgers als gelijken 
tegenover elkaar staan.  
 
Naast de rechten, heeft burgerschap in deze traditie ook te maken met plichten. Burgers 
hebben de plicht zich in te zetten voor de gemeenschap. Dit gaat over het zich aan de wet 
houden, belastingen betalen, deelnemen aan verkiezingen, maar ook over sociale 
engagementen en participatie aan het beleid. Met de foto van de cultuurraad verwijzen we 
naar belangrijke recente ontwikkelingen in de politieke rechten en plichten van burgers. Op 
uiteenlopende terreinen zoals ruimtelijke ordening, mobiliteit, cultuur, milieu erkent de 
overheid dat ze niet de enige speler is wanneer het om goed besturen gaat en zijn burgers 
belangrijke gesprekspartners. Diverse begrippen zijn in omloop om deze verandering naar 
voren te halen: participatieve planvorming, interactief beleid, coproductie van beleid etc. 
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Ondanks de verschillen in woorden gaat het om één en dezelfde beweging: inspanningen maar 
tegelijkertijd verwachtingen en zelfs de plicht om als burger betrokken te zijn, zich te 
engageren, zich te informeren over nabije en ook verder reikende, meer globale kwesties van 
leefomgeving en samenleven.  
 
In dit eerste burgerschapsbeeld richt de lens zich dus op de bijdrage die burgers leveren aan 
de talrijke fora van beleid die Vlaanderen rijk is. Sociaal-cultureel werk heeft van oudsher 
hierin een belangrijke taak opgenomen en veel inspanningen geleverd om burgers te 
ondersteunen in het ‘mondig spreken’, het ‘betrokken zijn/blijven’, het ‘kritisch reflecteren en 
ageren’ etc.. Dé belangrijkste ontstaansgrond van het sociaal cultureel werk ligt net in de vele 
stimulansen tot een vitaal en breed maatschappelijk middenveld waar burgers op een 
eigenzinnige manier betekenis verlenen aan en actief ingrijpen op hun omgeving. 
Burgerschapseducatie hoeft in al deze praktijken niet als een aparte vormingsactiviteit te 
worden opgevat en sociaal culturele organisaties leggen dus niet over de hoofden van 
betrokkenen heen vast wat er allemaal geleerd moet worden. Het leerproces voltrekt zich 
vanuit een verlangen, een vermogen en een verbondenheid van mensen die vragen stellen en 
antwoorden geven op maatschappelijke kwesties die hen raken. De onderliggende educatieve 
dynamiek van deze burgerschapspraktijken vatten we op als sociaal leren. Hierbij wordt 
individueel leren met groepsleren verknoopt. Sociaal leren is een leren dat vorm krijgt vanuit 
het zich engageren in probleemoplossende activiteiten in relatie tot maatschappelijke kwesties 
die zich stellen. Het is een leerproces dat via dialoog en samenwerking tot ontwikkeling komt, 
waarbij problemen in de maatschappij worden gearticuleerd en geïnterpreteerd en 
toekomstprojecten voor een ‘beter’ samenleven worden uitgedacht en uitgeprobeerd. Het gaat 
om een zoektocht naar creatieve en verantwoorde perspectieven op het samenleven vandaag. 
Bereidheid om te leren van elkaars ervaringen en capaciteiten,  in plaats van de ander vast te 
pinnen op diens (ontbrekende) kwaliteiten, is de kern van dit proces. Sociaal cultureel werkers 
nemen hier dus een stimulerende rol op. Ze maken vooral mogelijk dat mensen zich erkend 
weten in hun pogingen om maatschappelijke kwesties te benoemen en te verhelderen en 
stimuleren mensen tot het onderzoeken wat de middelen, betekenissen en waarden zijn 
waarmee zij als burgers deze kwesties tegemoet willen treden. Via een goede mix van 
‘informele’ en ‘cursorische’ momenten trachten sociaal culturele werkers deze educatieve 
dynamiek gaande te houden en kansen op initiatief, vragen stellen en actie die het samen 
leven vandaag waardevol kunnen maken verder aan te wakkeren. 
 
Van belang is dat de focus op sociaal leren een specifiek grondbeginsel voor menselijke 
interacties voor ogen heeft: ruimte bieden aan ieder om te ervaren dat de mogelijkheid te 
denken en spreken gelijk is voor iedereen. Het is een erkenning van wat Jacques Rancière 
(2007/1992) als een axioma naar voren schuift ‘alle intelligentie is gelijk’ of zoals ook 
Verstraete en Pinxten dit principe neerschrijven ‘iedereen is in staat zijn omgeving te 
observeren, gegevens te analyseren, hieruit conclusies te trekken en deze te communiceren 
met andere sprekende wezens’ (Verstraete en Pinxten, 2009, p. 237). Dit is een 
emancipatorisch principe dat burgers stimuleert om zichzelf en anderen ernstig te nemen. 
Gevoelens van onmacht en ervaringen van gebrek aan impact om daadwerkelijk iets te 
veranderen zijn echter wijdverspreid in onze samenleving. Zeker wanneer het gaat om 
uitdagingen en problemen die deel uitmaken van wereldwijde en complexe processen. 
Burgers leren snel dat analyses en voorstellen van experts, politici en andere meesters vaak 
meer gehoor krijgen dan de vragen, observaties en voorstellen die zij zelf naar voren 
schuiven. Geïnspireerd door Alfonso Lingis (1994) kunnen we de gemeenschap van experts, 
politici en andere meesters als een ‘rationele gemeenschap’ begrijpen. In onze rationele 
gemeenschap gelden de rationele principes van de wetenschap en de technologie als de 
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ultieme norm. Het zijn die principes, gewaarborgd door de experts, die richting geven aan 
veranderingen en ook als norm fungeren voor de te nemen (politieke) beslissingen inzake het 
samenleven van vandaag en morgen. Daarmee wordt gesuggereerd dat we er goed aan doen 
om onze politieke beslissingen ondergeschikt te maken aan wetenschappelijke en 
technologische inzichten die daardoor ook een vanzelfsprekende, superieure status lijken in te 
nemen. De oproep om te participeren is dus ook altijd een oproep om zich als burger in te 
schakelen in dit discours. Burgers moeten zich met andere woorden eerst aanpassen en mogen 
dan pas mee spreken (Biesta & Lawy, 2006). Echter, het discours van de rationele 
gemeenschap staat in spanning met het discours van de democratie en de emancipatie. De 
experts van de rationele gemeenschap hebben het laatste woord. Daarom is het ‘onderbreken’ 
van deze rationele gemeenschap voor het sociaal cultureel werk een belangrijke 
emancipatorische opdracht. Die opdracht bestaat erin om het wettelijke principe van 
gelijkheid van burgers om te buigen tot hét handelingsprincipe van het het sociaal-cultureel 
werk. Sociaal cultureel werkers proberen dus telkens weer het geloof in de waarde van het 
eigen spreken en handelen van eenieder tastbaar te maken in allerlei initiatieven. De focus op 
sociaal leren gaat terug op dergelijke emancipatorische beweging, waarbij een ruimte wordt 
geopend waar mensen via actie, reflectie, communicatie en onderhandeling een besef 
ontwikkelen van zowel individuele autonomie als van betrokkenheid op maatschappelijke 
kwesties (Bouverne-De Bie, M. et.al, 2006).  
 
Zelf waren we als onderzoeker jarenlang betrokken bij allerlei experimenten inzake het debat 
over biotechnologie. Focusgroepen en burger-jury’s waren plaatsen waar een expliciet en een 
genuanceerd keuzeproces inzake technologie gearticuleerd kon worden. Deelnemers stelden 
hiermee het dominant beeld van technologie in vraag: een zich razend snelle voorbewegende 
trein, stuurloos en zonder remmen. Een ander beeld trad in deze experimenten naar voren: een 
normaal functionerende trein met diverse reizigers aan boord, met regelmatige stopplaatsen en 
wissels, met de mogelijkheid spoorlijnen af te schaffen of erbij te leggen en ook om aan de 
inbedding van de sporen werken uit te voeren. De kennis van wetenschappers is binnen deze 
plekken niet langer de enige legitimeringsbron om een debat te beslechten. De wetenschapper 
draagt kennis bij aan een debat waarin ook cognitieve en waardegebonden argumenten van 
andere deelnemers aan de orde zijn. Mensen die op het praktische niveau met een kwestie te 
maken hebben –bijvoorbeeld landbouwers die transgene gewassen verbouwen, consumenten 
die vertrouwd zijn met een bepaald product, ouders van een kind met een specifieke erfelijke 
ziekte– brengen particuliere ervaringskennis aan. Op die manier komen in het debat meer 
omschrijvingen van het probleem aan bod en kunnen ook alternatieve oplossingen worden 
geformuleerd. Wetenschappers stellen hun kennis in vraag in het licht van inhoudelijke 
argumenten van niet-wetenschappers. Burgers en vertegenwoordigers van belangengroepen 
kunnen dergelijk debat ook niet in simpele pro- contra-termen blijven voeren of uitsluitend 
ruzieën over de exacte grootte van risico’s en effecten. Ze worden tevens gestimuleerd hun 
achterliggende mens-, natuur- en maatschappijvisies te articuleren en hierover te 
communiceren met de andere actoren in het debat. 
 
Dergelijke experimenten openen een ruimte waar burgerschap zich kan ontwikkelen vanuit 
een erkenning dat mensen altijd al betrokken zijn op maatschappelijke kwesties die zich 
stellen en dat mensen het woord nemen en tot handelen overgaan wanneer ze worden 
aangesproken op de vraag naar een waardevol samenleven. Dergelijke experimenten zetten 
ook een dominant denken inzake burgerschap en democratie op zijn kop: niet ‘leren om te 
participeren, maar leren “is” participeren’ (Wildemeersch & Berkers, 1997). Al te vaak 
worden mensen op de pechstrook gezet, ook door vormingswerkers, omdat ze het nodig 
achten dat mensen eerst allerlei zaken moeten leren vooraleer ze kunnen spreken en handelen 
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als burger. Vormingswerkers schrijven zich op die manier in in een specifiek maar dominant 
activeringsdiscours. Binnen dit discours is een voorwaarde tot participatie dat men eerst de 
taal, de kennis, de vaardigheden eigen aan de rationele gemeenschap verwerft. Pas dan kan de 
burger participeren aan de democratie. Problemen van de samenleving vandaag worden op die 
manier herleid tot problemen van individuen in deze samenleving (Bouverne-De Bie et al. , 
2006) en vormingswerk gaat functioneren volgens de logica van de rationele gemeenschap. 
Vormingwerkers begeleiden deelnemers dan in het spreken in de termen van dit 
activeringsdiscours. Het is een discours dat ervan uitgaat dat de  ‘competenties’ van een goede 
burger strikt af te leiden zijn uit de principes van de rationele gemeenschap. In die zin is dit 
discours nauw verbonden met de gedachte van de Verlichting. Het belangrijkste probleem met 
een dergelijk discours is dat het een norm oplegt van wat het betekent mens/burger te zijn en 
dat het, zonder veel discussie, heel wat mensen definitief uitsluit om ooit aan deze norm te 
voldoen (Biesta, 2006). Ons pleidooi om de legale status van burgers als gelijken te 
radicaliseren en als hét principe voor het sociaal cultureel werk te hanteren, is dus een 
belangrijk educatief gebaar. Het laat toe vormingswerk anders te denken. Het vertrekpunt is 
geen zekerheid of duidelijke kennis over hoe vormingswerkers een specifiek set aan kennis, 
vaardigheden en houdingen kunnen stimuleren en op die manier ook participatie en 
burgerschap kunnen bevorderen. De focus ligt niet langer op de voorwaarden waaraan 
participerende burgers moeten voldoen maar op de aard van de ruimtes en praktijken waarin 
participatie en burgerschap tot ontwikkeling kan komen. 
 
Wat het betekent burger te zijn, is in dit perspectief voor sociaal-cultureel werkers een 
radicaal open vraag. Het is een vraag die enkel een antwoord krijgt door zich te begeven in 
educatieve praktijken eerder dan een vraag die beantwoord moet worden vóór de aanvang van 
de educatieve praktijk (Biesta, 2006; Biesta, 1999). We leven in een periode waarin we tot het 
inzicht komen dat er niet één rationaliteit richtinggevend is, maar dat verschillende 
rationaliteiten inspirerend kunnen zijn. De belangrijkste vraag is tegenwoordig niet meer hoe 
we de sociale en natuurlijke wereld rationeel kunnen beheersen, maar eerder hoe we op een 
verantwoordelijke en waardevolle manier kunnen samenleven. Vormingswerkers doen er dan 
ook alles aan dat burgers vragen stellen, initiatief nemen in perspectief van wat hen raakt in 
deze wereld (Biesta, 2006). 
  
Het tweede beeld: ‘de relationele burger’ 
 

Op de tweede foto zien we een 
gezamenlijke activiteit van mensen. We 
kunnen zes mensen onderscheiden, die 
buiten, in de zon, aan de rand van een 
perceel aan het werken zijn. Wat ze doen is 
niet onmiddellijk duidelijk. Eén iemand, 
met een pet op, lijkt een gat te boren. 
Verderop is iemand met een schop bezig. 
Achteraan lijkt iemand met een maaier in de 
weer, op een plek waar het gras nog 
overeind staat. Het zou kunnen gaan over 
het plaatsen van een omheining of het 
planten van bomen. Het zou kunnen gaan 

over het onderhoud van het perceel. Mensen staan verder van elkaar dan in de eerste foto. 
Toch lijken ze betrokken op elkaar en op hun gezamenlijke onderneming. Ze kijken niet naar 
de camera. Er lijkt niet geposeerd te worden. De aandacht is bij de activiteit en bij elkaar. 

Verwijderd: .
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De tweede foto verwijst naar een erg herkenbare opvatting van burgerschap binnen het 
sociaal-cultureel werk. In deze opvatting heeft burgerschap alles te maken met het 
gezamenlijk ondernemen van activiteiten en wat er via deze activiteit allemaal ‘gedeeld’ 
wordt. Het delen van hechte banden met elkaar waarin men zich thuis voelt is volgens deze 
traditie erg belangrijk. Een burger wordt pas burger net door zijn loyaliteit en bijdrage aan 
deze dichte en onmiddellijke relaties met anderen. Het is zelfs de taak van elke burger om 
ervoor te zorgen dat deze hechte vormen van gemeenschap zich verder kunnen ontwikkelen 
(Tonkens & Kroese, 2008). Mensen geven op die manier ook uitdrukking aan de waarden en 
opvattingen die ze delen en, in het geval van de foto, lijken dit waarden en opvattingen die te 
maken hebben met milieu en natuur. Wat we in dergelijke gezamenlijke activiteiten en het 
delen van waarden ook zien, is een grote betrokkenheid op de wereld. Mensen worden 
aangesproken door iets in de wereld rondom zich. Ze voelen zich betrokken en ondernemen 
allerlei acties of handelingen. Er zijn tal van voorbeelden mogelijk: veilig verkeer, een 
natuurramp, het lokale erfgoed, de sluiting van een fabriek, de derde wereld etc. De ruimtes 
die met dit tweede beeld naar voren treden, verwijzen niet naar de formele 
participatiestructuren van de overheid, zoals in ons eerste beeld, maar krijgen vorm en 
betekenis via erg dagelijkse praktijken met anderen. Zo wordt een vergaderlokaal al snel 
omgetoverd tot een gezellige borrelruimte wanneer een plaatselijke vereniging haar jaarlijkse 
receptie houdt of wordt, zoals in het tweede beeld, een strook weiland aan een bos een plek 
waar mensen heel wat inspanningen leveren om natuur verder tot ontwikkeling te laten 
komen. Maar met dit tweede beeld willen we ons ver weg houden van een soort van nostalgie 
naar een verbondenheid tussen mensen die er nu niet meer zou zijn vandaag. Dit is erg 
herkenbaar in bijvoorbeeld de roep bij beleidsmensen naar sociale cohesie waar het 
onderhouden van regelmatige contacten een erg functionele invulling krijgt en erop gericht is 
het sociaal kapitaal te verstevigen: ‘The glue that holds society together’ (Putnam, 2000). 
 
Wat we in relatie tot dit tweede beeld naar voren willen halen is hoe belangrijk het is, voor het 
sociaal cultureel werk, om deze gezamenlijke activiteiten als ruimtes te benaderen waar 
gesprekken mogelijk zijn die spontaan beginnen, gesprekken die niet de bedoeling hadden 
plaats te vinden. Het zijn gesprekken  die altijd onaf zijn en waar het laatste woord nooit valt. 
Het gaat ook niet over wie het gesprek leidt maar om het ervaren dat wie wij zijn tot 
ontwikkeling kan komen binnen een gesprek. Het spreken vormt ons, het maakt ons tot wie 
we zijn. Dergelijke gesprekken dragen ook altijd de mogelijkheid tot verandering in zich. Op 
het moment dat de verschillende stemmen samen komen is er een mogelijkheid tot bewegen, 
tot veranderen. Het huidige discours van de lerende samenleving en levenslang leren ervaren 
we hierbij als een obstakel. Het is een discours dat zo dominant is geworden in onze 
samenleving dat vormingswerkers daar gemakkelijk hun volledige identiteit aan ontlenen. Net 
zoals het discours over sociale cohesie is het een manier van spreken en handelen dat eigenlijk 
‘op zeer efficiënte en schijnbaar democratische wijze de ruimte en de tijd sluit waarin de 
logica, waarvan het discours effect en instrument is, bevraagd kan worden’ (Masschelein, 
2001, p.129). Er is weinig of geen ruimte binnen dit discours voor leren dat niet nuttig, 
noodzakelijk, verrijkend, leuk en aangenaam is binnen de bestaande ordening van de 
samenleving. 
 
Het belang maar tegelijkertijd de moeilijkheid om deze ruimte tot gesprek en wederzijdse 
betrokkenheid vandaag nog open te houden vinden we erg mooi gearticuleerd in het 
onderzoek van Jeannette Pols (2006). Pols onderzocht de wijze waarop verplegend personeel 
en psychiatrische patiënten met elkaar omgaan bij een dagelijkse handeling als het wassen. 
Het gaat hier om een context die erg verschilt van het vormingswerk. De focus van dit 
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onderzoek, de specifieke interacties die  professionals tot stand brengen, biedt echter wel 
interessante oriëntatiepunten voor vormingswerkers. Wat dit onderzoek zo interessant maakt 
is dat Pols deze interacties als bronnen van ‘levend of geleefd burgerschap’ (Trienekens, 
2004) onderzoekt en dus burgerschap wilt begrijpen als een proces dat continu gevormd wordt 
in erg alledaagse handelingen zoals het wassen. Pols komt uiteindelijk tot vier verschillende 
repertoires van burgerschap, waarvan ‘relationeel burgerschap’ er één van is. Het valt Pols 
(2006) op hoe in de drie andere repertoires het verplegend personeel  handelt en spreekt in het 
perspectief van de individuele en autonome burger en hoe de relatie dus vorm krijgt vanuit 
een specifiek ideaalbeeld.  In het eerste repertoire gaat het erom aansluiting te vinden bij de 
smaken, interesses en voorkeuren van elke patiënt om zo het authentieke zelf van één ieder 
verdere kansen te geven. Verplegend personeel tracht in een gesprek vooral zicht te krijgen op 
de eigen noden en voorkeuren van de patiënt en is ervan overtuigd dat deze zelfkennis de 
vrijheid en de zelfsturing kan bevorderen. In het tweede repertorium staat het vaardig en 
competent worden centraal en is wassen een basisvaardigheid die iedereen aangeleerd moet 
krijgen. Vuil zijn is geen optie en het verplegend personeel stopt veel tijd in instructies en 
assessment omdat het ervan overtuigd is op die manier een bijdrage te leveren aan de 
onafhankelijkheid van zijn patiënten. In het derde repertorium is de blik gericht op de actieve 
burger of de mate waarin patiënten doende zijn met een eigen levensproject zoals reizen, 
werken, kunst beoefenen etc. Patiënten die erin slagen om een eigen levensproject na te 
streven, worden als een meerwaarde voor de samenleving beschouwd en het wassen krijgt dan 
ook betekenis vanuit dit eigen levensproject.  
 
Het vierde repertorium is verschillend van de drie voorgaande. Er is geen na te streven ideaal, 
enkel het engagement van elke dag om het gesprek met elkaar aan te gaan en in een 
dagdagelijkse handeling als het wassen samenleven te ervaren. Enkel in dit repertorium staat 
ook het handelen van het verplegend personeel mee op het spel, omdat de relatie die tot stand 
komt niets te maken heeft met het goed toepassen van een methode. De verpleger komt de 
kamer binnen en ervaart een onbestemde ruimte,  een ‘open’ ruimte die hij niet direct vult met 
een plan van handelingen en idealen. Het is ook een ruimte die als erg licht wordt ervaren 
omdat mensen, dingen, relaties anders kunnen zijn dan wat ze gisteren waren. Net in de 
betrokkenheid op het wassen en op niets anders dan dat opent zich volgens Pols (2006) een 
ruimte waar mensen kunnen ervaren dat nieuwe handelingen en gesprekken mogelijk zijn. 
Burgerschap is in deze ruimte niet zozeer het resultaat van het autonome handelen van 
onafhankelijke individuen, maar van een wederzijdse betrokkenheid die zich ontvouwt en niet 
te plannen is. Het is voor het sociaal cultureel werk een ruimte waar vormingswerkers mensen  
niet vastpinnen op welbepaalde posities, deelnemers ook niet tegemoet treden vanuit specifiek 
te omschrijven behoeften, competenties of een welbepaald levensproject. Het is wat Pols 
(2006) een ruimte noemt waar bestaande normen en posities terug kunnen worden losgewrikt 
en de komst van een nieuwe toekomst niet wordt verhinderd (Agamben, 1999). 
 
Op onze foto zien we zes mensen die letterlijk ver van elkaar staan. Ze zijn bezig met gaten 
boren en putten graven. We kunnen ons gemakkelijk voorstellen dat er ook gesnoeid en 
geschoffeld wordt, gemaaid, geplant, gezwoegd en gezweet. Mensen staan naast elkaar, 
tegenover elkaar. Ze doen ieder iets op hun eigen manier. Ze stellen iets voor, ze volgen een 
ander, ze zijn het oneens, ze onderhandelen of geven toe. Het gaat ons om dergelijke 
dagdagelijkse gesprekken en de ervaring die deze gesprekken kunnen openen: dat elk zich op 
een erg particuliere wijze verhoudt tot deze wereld. Belangrijk is de omkering van ‘wat 
iemand zegt’ naar de aandacht voor het ‘wie’ dat spreekt. ‘Wat iemand zegt’ vinden we als 
belang terug in de rationele gemeenschap, waarin de leden een gemeenschappelijk discours 
vertegenwoordigen. Iedereen wordt geacht te spreken overeenkomstig de regels en principes 



 10 

van het rationele discours dat geldt in de gemeenschap. De vele gesprekken en gezamenlijke 
activiteiten binnen het sociaal-cultureel werk dragen in zich de mogelijkheid van een 
‘relationeel burgerschap’.  Ze hebben een potentieel dat erg ver kan reiken. Ze maken het 
mogelijk dat burgers iets nieuws in de wereld brengen: het eigen, unieke antwoord. 
 
 Het derde beeld: de ‘precaire burger’ 
 

Op de derde foto zien we huizen, 
appartementsgebouwen, kerken, antennes, 
daken, schoorstenen, ramen, bomen. Het 
is een onoverzichtelijke wirwar onder een 
typisch Belgisch wolkendak. Er zijn geen 
mensen te zien op deze foto, geen gelaat 
en ook geen actie. Er is enkel de suggestie 
van heel veel mensen die dicht op elkaar 
gepakt zitten. We zien een wirwar van 
constructies. Het lijkt alsof de huizen en 
gebouwen daar zonder plan zijn 
neergezet. We zien tal van ramen die 
verwijzen naar levens die zich achter deze 
ramen afspelen. Er is de suggestie van 

mensen, maar we krijgen geen overzicht meer, geen helder idee van wie er in al deze huizen 
leeft, wat er zich tussen hen afspeelt. Er is een veelheid van levens die hun eigen gang gaan, 
naast elkaar, bij elkaar en tegen elkaar. 
 
Met de derde foto verwijzen we op een erg radicale wijze naar een leren dat buiten de 
klassieke educatieve contexten vorm krijgt en waar het sociaal cultureel werk een erg 
belangrijke speler is. Zelf zijn wij erg gefascineerd door het werk van de Amerikaanse 
pedagoge Elisabeth Ellsworth (2005). In haar laatste publicatie ‘Places of Learning. Media, 
Architecture, Pedagogy’ luistert ze naar architecten, kunstenaars, theatermakers wanneer ze 
vertellen hoe ze proberen mensen mee te nemen in een veranderingsproces, waarbij 
zekerheden worden uitgedaagd, overtuigingen in vraag gesteld of emoties worden 
opgeroepen. Ellsworth is uiteraard niet de enige die probeert verbindingen te leggen tussen 
educatie, ruimtelijkheid en stedelijkheid, kunst, architectuur, etc... Praktijken zoals 
kunstmanifestaties, evenementen in musea, buurtacties, drama-producties, het ontwerpen van 
monumenten en gedenksites, etc.. onderstrepen eveneens het toenemend belang van de 
stedelijke omgeving als leerplek bij uitstek. Het gebruik van vernieuwende beeldtaal, 
artistieke expressievormen, uitdagende of uitnodigende ruimtes, creatieve evenementen, 
ongewone ontmoetingen, etc  is karakteristiek voor al die initiatieven. Waar we op willen 
inzoomen in dit derde beeld is het letterlijk ‘naar buiten leiden’ (e-ducatie) of het exploreren 
van ruimtes die eerder dan leuk of mooi, vooral als weerbarstig of bevreemdend worden 
ervaren en net daarom burgerschap op een eigentijdse wijze mogelijk maken (zie ook: 
Masschelein & Simons, 2006).  
 
We gebruiken voor ons derde beeld een foto van Brussel. Deze stad is misschien wel het 
meest getekend door wat we in de inleiding de conditie van globalisering hebben genoemd. 
Het gaat hier in het bijzonder over de toegenomen globale mobiliteit (Sassen, 2003). Die 
mobiliteit komt in Brussel bijzonder sterk tot uiting. Eén wandeling door de verschillende 
gemeenten van Brussel, zowel in de rijkere gemeenten als in de armere gemeenten, zou 
moeten volstaan om daarvan overtuigd te raken. De mobiliteit toont zich in Brussel namelijk 
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zowel in de migratie van have-nots als van haves. Onder have-nots rekenen we azielzoekers, 
illegale werkkrachten, mensen zonder papieren. Haves, in Brussel, dat zijn de Europese 
ambtenaren, het ambassadepersoneel of de werknemers van multinationale ondernemingen 
die hun deel van de stad opeisen. Een ‘precair’ bestaan is de levensconditie van een steeds 
grotere groep van al deze mensen. Weinig is nog zeker en blijvend en een ervaring van 
permanente fragiliteit doordringt het gehele zijn. De aanwezigheid van al deze vluchtige 
burgers, in Brussel, maar ook in de rest van Vlaanderen, maakt indruk op diegene die de tijd 
neemt om zich in publieke ruimtes te begeven. Ahmed (2004) vat de indruk die anderen 
maken in de meest letterlijke zin op: anderen laten een in-druk na. Het beeld van een ander 
mens drukt zich in ons netvlies en dringt zich aan ons op. Dit soort in-drukken hebben 
volgens Ahmed (2004) een effect op ons. Maar het is een effect waar we ons vaak tegen 
willen beschermen. Masschelein en Simons (2002) noemen dit soort bescherming 
immunisering. We maken ons immuun voor de indruk die anderen op ons kunnen achterlaten, 
voor de burgers die ons pad kruisen. Ook in de manier waarop openbare ruimtes worden 
ingericht, zien we de immunisering terugkomen. Openbare ruimten worden vaak zo gepland 
dat iedereen op een erg efficiënte wijze naast elkaar heen kan lopen. Openbare ruimtes zijn 
dan nog enkel doorgangsruimtes. Een andere, veel voorkomende inrichting is deze van de 
commerciële ruimte. In commerciële ruimten, zoals terrasjes en winkelcentra, is het ook 
duidelijk wat we daar kunnen doen en hoe we ons tot elkaar behoren te verhouden, namelijk 
als consumenten.  
 
We noemen ons derde beeld ‘de precaire burger’. Iets wordt precair genoemd wanneer ‘het 
geen definitieve status bezit, als er geen zekerheid bestaat over zijn toekomst of zijn 
uiteindelijk doel’ (Bourriaud, 2009, p32). Algemeen gesproken kan men stellen dat heel wat 
interacties binnen de stedelijke omgeving precair zijn geworden: tijdelijk,  incidenteel en 
onvoorspelbaar. In haar onderzoek vraagt Soenen (2006) aandacht voor vluchtige en 
kortstondige contacten in de publieke ruimte. Ze heeft het over de praatjes die mensen maken 
in de winkel, het samen zuchten van onbekenden omdat de bus niet tijdig aan de halte 
verschijnt, een glimlach naar een nieuwsgierige kleuter, de vloek of de scheldpartij als iemand 
voorsteekt in een rij aan de kassa. De gemeenschap die zich hier toont is niet de gemeenschap 
van dagelijkse en terugkerende interacties (relationeel burgerschap). Het gaat over 
ontmoetingen die gekenmerkt worden en maar mogelijk zijn door de afwezigheid van enig 
duurzaam verband. Burgerschap strekt zich in deze opvatting uit tot iedereen die aanwezig is 
in publieke plaatsen. Het gaat dus niet enkel over mensen die officieel burger zijn (burgers die 
mogen participeren). Iedereen is een passant. De burger die in deze vluchtige contacten aan 
bod komt, kunnen we ook karakteriseren als ‘vreemd.’ Vreemd is niet enkel te verstaan als 
afkomstig van een ver land, maar als onvertrouwd, merkwaardig en zelfs bizar (Nancy, 
2000/1996, p. 20). Iets is vreemd als we het niet kunnen plaatsen binnen gekende 
referentiekaders. We herkennen de precaire burger en de werkzaamheid van korte contacten 
misschien wel het sterkst in mensen die radicaal van ons verschillen: de zigeunerin die bedelt 
langs de straat en haar open hand naar ons uitsteekt, de verloren toerist die ons paniekerig 
aanspreekt op zoek naar een vast oriëntatiepunt op zijn kaart, de achteloze jongere die ons met 
een skateboard bijna omver rijdt en dan ook nog eens van alles naar ons hoofd slingert. In al 
deze situaties kunnen we de aanwezigheid van een ander mens ervaren. Het is een vluchtige 
uitwisseling met iemand, die daarna weer verdwijnt.  
 
We willen ook hier een praktijkvoorbeeld naar voor schuiven, dat voor ons te maken heeft 
met het potentieel van publieke ruimtes om de intrinsieke kwetsbaarheid van de precaire 
burger zichtbaar te maken in zowel zijn negatieve als positieve varianten. Permanent 
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Breakfast1 is een soort spel dat toevallig is ontstaan in 1996, toen een groep kunstenaars in 
Wenen besloot de ontbijttafel naar buiten te dragen en op straat te ontbijten (Derschmidt et al., 
2009). De groep kreeg zulke vreemde reacties van voorbijgangers dat ze zich realiseerden dat, 
door die tafel daar neer te zetten, ze iets deden met een publieke plek als een plein, een straat, 
een park. Het is een ontbijten dat vooral de scheiding tussen privé en publiek opheft, een soort 
wonen in de publieke ruimte, een publiek wonen. De groep besloot op straat te blijven 
ontbijten en mensen uit te nodigen om mee aan te schuiven. Zo ontwikkelde zich de idee van 
een soort piramidespel. De groep ging op verschillende plaatsen in Wenen in de publieke 
ruimte ontbijten en nodigde voorbijgangers uit om mee te eten. Mee aanzitten aan een 
ontbijttafel kost niets en wordt ook op geen enkele wijze verbonden met een politiek of 
maatschappelijk programma. De enige regel is dat iedereen die mee eet, belooft om daarna 
zelf een ontbijt te organiseren en weer andere mensen uit te nodigen. Dit spel kende een 
aanzienlijk succes en verspreidde zich in vele landen. Hetgeen ons interesseert in deze 
praktijk is wat er precies gebeurt als mensen een tafel in de openbare ruimte zetten, ontbijten 
en mensen uitnodigen om mee te ontbijten. De reacties van passanten zijn in dat opzicht 
veelzeggend.  
 
Een veel voorkomende reactie van mensen is ‘geen tijd’, vaak ook met de vinger wijzend op 
de polshorloge en haastig verder stappend. Vaak beginnen mensen zelfs letterlijk sneller te 
lopen wanneer ze de rijk gedekte ontbijttafel opmerken. Ook bejaarden met kinderen en 
andere mensen die even later terug voorbij komen, vertonen deze reactie. Er is dus iets aan 
deze praktijk die te maken heeft met de manier waarop we tijd beleven. Het ontbijten aan een 
tafel op straat lijkt de tijd of althans de manier waarop we tijd beleven stil te zetten. Dit lijkt 
voor velen niet zo makkelijk. Door in de publieke ruimte tijd te nemen voor dingen die niet 
nuttig zijn, doorbreken we onze routine. Mensen voelen zich onwennig bij de gedachte dat ze 
niets aan het doen zijn met hun tijd. Een andere vaak voorkomende reactie is dat mensen 
vragen wat de kunstenaars willen verkopen of welke groepering ze vertegenwoordigen. 
Wanneer de kunstenaars aangeven dat het niet gaat om een commerciële activiteit en ook niet 
om een politieke boodschap, zijn mensen vaak achterdochtig. Mensen lijken er vanuit te gaan 
dat iedereen bedoelingen heeft, dat er ook altijd een boodschap is waar ze van overtuigd 
moeten worden. Het zomaar uitgenodigd worden om mee te ontbijten, samen met andere 
onbekenden, maakt mensen achterdochtig. De gewone verhoudingen lijken hier losgewrikt. 
Een andere erg negatieve reactie was het wegjagen van de initiatiefnemers van het ontbijt. In 
heel wat schijnbaar publieke plaatsen in Wenen zijn er private bewakingsfirma’s aan het 
werk. Zo werden tafels, stoelen, koffie en boterkoeken snel verwijderd uit een aantal 
winkelcentra. Deze plaatsen zijn niet vrij te gebruiken, zelfs niet voor een onschuldige 
activiteit als ontbijten. Derschmidt et al. spreken in dit geval van private commerciële ruimten 
die gecamoufleerd zijn als publieke ruimte. Er waren natuurlijk ook positieve reacties. Tal van 
mensen, de meest uiteenlopende passanten, kwamen mee aan tafel zitten en er ontstonden al 
vlug allerlei gesprekken. Soms waren het de kleine gesprekjes van alledag, soms ging het over 
politiek, soms werden vragen gesteld over de activiteit.  
 
Dit voorbeeld toont hoe de vluchtigheid van contacten in de publieke ruimte even kan 
doorbroken worden en hoe deze verstoring vaak verbazing opwekt, mensen nieuwsgierig 
maakt maar ook van de wijs brengt. Waar het om gaat in dit derde beeld is dat mensen 
zichtbaar worden voor anderen (Masschelein, 1990). Het gaat over het zichtbaar zijn en 
blootgesteld zijn aan anderen die vreemd zijn, die we niet kunnen vatten en die ons toch 
aanspreken op een of andere manier Er heerst in dat soort contacten een oprechte hartelijkheid 

                                                      
1 Voortdurend ontbijt. Zie www.permanentbreakfast.org  
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maar ook altijd een soort afstand of afstandelijkheid. Het gaat over een publieke interactie en 
niet over die andere persoon als privépersoon. De aandacht ligt bij hetgeen er ‘tussen’ hen 
gebeurt en niet bij de identiteit van de ene of de andere. De kleine ontmoetingen, een blik, een 
woord, een uitwisseling tonen ons dat we eigenlijk altijd al op anderen betrokken zijn, zonder 
dat we dezelfde waarden delen of elkaar al lang kennen. We worden voor een stuk buiten de 
vertrouwde (rationele) gemeenschap getrokken en komen in een andere verhouding tot elkaar 
terecht. Deze verhouding is niet meer een berekende verhouding of een verhouding tussen 
gelijkgezinden. Alfonso Lingis (1994), die we al eerder citeerden, spreekt in dit verband over 
een gemeenschap van zij die niets gemeenschappelijk hebben. Men engageert zich in een 
gemeenschap, niet zozeer door zichzelf en de eigen kracht van zichzelf te manifesteren, maar 
door zichzelf bloot te stellen aan krachten en anderen die van buiten de eigen gekende kring 
van mensen afkomstig zijn.  
 
Hannah Arendt (1958, in Visker, 2008) beschrijft de publieke ruimte als een tafel. Een tafel 
wordt door de genodigden gedeeld maar toch is er afstand, iedereen heeft een andere positie. 
De tafel neemt een plaats in tussen mensen. Ze brengt mensen samen en ze scheidt ze, ze 
verbindt mensen en plaatst ze tegenover elkaar. In een initiatief als Permanent Breakfast 
wordt deze kijk op publieke ruimte nog verder onderstreept door een ontbijttafel ook letterlijk 
in een straat, plein of park te plaatsen en voorbijgangers uit te nodigen plaats te nemen. Ook 
het sociaal-cultureel werk kan een rol opnemen in het experimenteren met publieke ruimtes en 
praktijken waarin mensen op een zichtbare wijze in hun vreemdheid tegenover elkaar kunnen 
staan. Het sociaal cultureel werk stuurt vaak aan op verbroedering, het overstijgen van het 
verschil, het opbouwen van langdurige samenwerkingsverbanden met mensen en organisaties 
die erg verschillend zijn. Maar de vereiste dat er veel gedeeld moet worden kan mensen net 
uit elkaar drijven en komt ook voort uit het ideaal waar een warm wij-gevoel of erg veel 
gemeenschappelijkheid moet worden nagestreefd. Dit is geen pleidooi voor een pluralistisch 
relativisme,  maar net een pleidooi om het vreemde en dus ook mogelijke irritaties, dilemma’s 
of conflicten een plaats te geven ‘in de ruimte’. Educatie in dit wereldlijke perspectief gaat 
dan om het bieden van tijd en ruimte en het open houden van het precaire bestaan van deze 
wereld. Het is een ruimte waar mensen in de wereld staan en zich uitgedaagd voelen door wat 
anders en vreemd is, door wat hen irriteert of zelfs verstoort zonder het vooruitzicht dit te 
kunnen opheffen. De ruimte die we in het derde aan bod laten komen is de publieke ruimte. 
Deze ruimte staat mischien wat minder in de kijker binnen het sociaal-cultureel werk. Toch 
zijn er tal van initiatieven die zich op de publieke ruimte richten en we denken dat ook in deze 
ruimte kansen liggen voor het sociaal-cultureel werk. Dat kan dan gaan over het stimuleren 
van onverwachte ontmoetingen, het onderbreken van routines en het openen van publieke 
ruimtes waarin we anderen tegemoet treden.  
 
Besluit 
 
In onze inleiding zijn we vertrokken van de vaststelling dat het momenteel moeilijk is om 
burgerschap precies af te lijnen. We brachten ook Saskia Sassen ter sprake die vooral 
beklemtoont dat burgerschap zich vandaag de dag manifesteert op diverse plaatsen en in een 
veelheid aan praktijken. We verkenden in deze tekst drie praktijken waarin burgerschap zich 
op een specifieke wijze en bepaalde plaatsen presenteert. In het eerste beeld zoomden we in 
op praktijken en plaatsen waar burgers kunnen inspreken en mee vorm geven aan het beleid 
rond zeer diverse kwesties. We noemden dit eerste beeld ‘de participerende burger' en haalden 
naar voren hoe het sociaal cultureel werk de gelijkheid tussen burgers als radicaal 
grondbeginsel kan hanteren. Het zet een dominant denken inzake burgerschap en democratie 
op zijn kop: niet ‘leren om te participeren, maar leren “is” participeren’ (Wildemeersch & 
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Berkers, 1997). In het tweede beeld richtten we de lens op de veelheid aan gesprekken en 
plaatsen waar mensen niet vast worden gepind op welbepaalde posities, duidelijk te 
omschrijven behoeften of een welbepaald levensproject maar waar mensen, dingen en relaties 
net anders kunnen zijn dan wat ze gisteren waren. We noemden dit tweede beeld ‘de 
relationele burger’ en haalden naar voren hoe de vele gezamenlijke activiteiten binnen het 
sociaal cultureel werk gesprekken mogelijk maken die onaf zijn en waar mensen mogen 
ervaren dat wie zij zijn tot ontwikkeling kan komen binnen een gesprek. Het zet een dominant 
denken inzake burgerschap en gemeenschap op zijn kop: niet deelnemers tegemoet treden 
vanuit een gedeelde essentie (vb. een levensproject, een behoefte) maar net een onbestemde 
ruimte toelaten waar mensen zich op een erg particuliere wijze tot deze wereld kunnen 
verhouden. In het derde beeld tenslotte trad de geglobaliseerde wereld erg scherp naar voren. 
We zoomden in op de stad en de vluchtige en kortstondige contacten in de publieke ruimte. 
We noemden dit derde beeld ‘de precaire burger’ en haalden naar voren hoe het sociaal 
cultureel werk mensen letterlijk ‘naar buiten kan leiden’ (e-ducatie) en hen kan stimuleren tot 
het verkennen van weerbarstige of bevreemdende ruimtes waar de indruk die anderen op hen 
achterlaten niet te vermijden valt. Het zet een dominant denken inzake burgerschap en 
diversiteit op zijn kop: niet het overstijgen van het verschil maar net zich uitgedaagd voelen 
door wat anders en vreemd is, door wat irriteert of zelfs verstoort zonder het vooruitzicht dit 
te kunnen opheffen. 
 
De uitdaging binnen elk van de drie beelden heeft telkens weer te maken met het open houden 
van een ruimte waarin de betrokkenheid op elkaar en deze wereld kan worden gearticuleerd. 
In de praktijk van de participerende burger – waar burgers een bijdrage leveren aan het debat 
en beleid aangaande maatschappelijke kwesties – betekent het ‘open houden’ ruimte bieden 
aan ieder om te ervaren dat de mogelijkheid te denken en spreken gelijk is voor iedereen 
Gelijkheid wil zeggen dat iedereen reeds betrokken is, kan oordelen en kan spreken. In de 
praktijk van de relationele burger – waar burgers relaties opbouwen via erg dagdagelijkse 
handelingen en zorg voor elkaar -  betekent het ‘open houden’ ruimte bieden aan gesprekken 
die niet vanuit een nuttigheid gedacht kunnen worden. Het gaat om een kwetsbaar en gedurig 
proces van spreken waarin de unieke blik waarmee elk naar deze wereld kijkt naar voren kan 
treden. In de praktijk van de precaire burger – waar we merkwaardige en vreemde anderen 
tegen het lijf lopen – betekent het ‘open houden’ ruimte bieden tot het zich blootstellen aan 
deze anderen. Het gaat over het zichtbaar zijn en blootgesteld zijn aan anderen die vreemd 
zijn, die we niet kunnen vatten en die ons toch aanspreken op een of andere manier. Het is 
niet onze bedoeling om in de drie beelden die we presenteerden een soort hiërarchie aan te 
brengen, waarbij het eerste type minderwaardig zou zijn aan het tweede type en het tweede 
type op zijn beurt minder betekenisvol dan het derde type. De beelden staan eerder naast 
elkaar. Ze vullen elkaar aan en kunnen inspiratie bieden in verschillende sociaal-culturele 
praktijken en op uiteenlopende momenten. De relationele burger kan zich manifesteren in 
contexten waar de participerende burger actief is. De precaire burger treedt op de voorgrond 
daar waar we ons niet immuun maken voor passanten (Devisch et al., 2009) en daar waar 
routines onderbroken worden door de aanwezigheid van de ander of iets vreemds.  
 
De rol van het sociaal-cultureel werk trad in elk beeld duidelijk naar voren. We stelden  in 
eerste instantie vragen bij de invloed van een bepaald perspectief dat zegt dat burgers zich 
moeten  invoegen in de bestaande verhoudingen en in een vast te  omlijnen gemeenschap. We 
plaatsten hierbij kanttekeningen en gaven aan dat dit een welbepaalde manier is om 
burgerschap vorm te geven. We gaven aan dat dit niet het enige perspectief is dat het sociaal-
cultureel werk kan inspireren en dat burgerschap en daarbij aansluitend gemeenschap zich 
ook op andere manieren manifesteert. Niet in de continuïteit van deze welbepaalde 
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rationaliteit, maar juist in de onderbreking hiervan kan een ruimte ontstaan voor andere 
perspectieven dan degene waarmee we vertrouwd zijn. De vraag is of we met onze 
samenleving niet op een punt zijn aanbeland waarop we juist creativiteit aan de dag moeten 
leggen om ‘met open vizier’ nieuwe, onverwachte wegen te verkennen. Het lijkt ons een 
belangrijke uitdaging voor het sociaal-cultureel werk om hierin een rol te spelen. Wellicht 
kunnen onze drie beelden van burgerschap hierbij enige inspiratie bieden.
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