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experimenten op te zetten om de publieksbeleving 
te optimaliseren. Ieder traject wordt onderzocht en 
de onderzoeksresultaten voeden telkens de volgen-
de trajecten. Op het einde worden alle resultaten 
gebundeld in een methodisch instrument waarmee 
het veld zelf aan de slag kan. Dat instrument zal 
breed worden verspreid. 

De kunstorganisaties waarmee PAZ samenwerkt, 
zijn: M-Museum Leuven (PAZ-1), Het Theaterfesti-
val (PAZ-2), Musée des Beaux-Arts en Musée de la 
Photographie Charleroi (PAZ-3), Het nieuwstedelijk 
(PAZ-4) en M-Museum Leuven (PAZ-5). Met het oog 
op het ontwikkelen van de methodiek en het reali-
seren van onderzoek en reflectie is het interessant 
om disciplines te vergelijken (beeldende kunst en  
theater), om een vergelijkbare case buiten de  
Vlaamse context te hebben (Charleroi) en om in  
dezelfde context te kunnen werken met een verder 
ontwikkelde methodiek (2x M). De partners werden 
op basis van deze parameters geselecteerd, en  
omwille van hun bereidwilligheid om maximale  
participatie een kans te geven.

2. VISIE OP PARTICIPATIE

‘Participatie’ is een woord dat veel ladingen dekt.

Een eerste invulling is deelnemen. Bij deelnemen 
zijn participanten toeschouwers. In deze betekenis 
zien we ‘participatie’ dikwijls in de context van doel-
groepen: we willen dat een breed publiek deelneemt 
of geen drempels ondervindt om deel te nemen aan 
cultuur. PAZ past deze betekenis van participatie 
toe in het streven naar diversiteit onder de partici-
panten volgens verschillende parameters (gender, 
leeftijd, opleiding, sociale achtergrond etc.). Een  
andere doelstelling is dat PAZ probeert om het deel- 
nemende publiek (het publiek dat de experimenten 
van de participanten bezoekt) een zo optimaal  
mogelijke deelname/beleving te bieden.

Een tweede invulling is deelhebben. Bij deelhebben 
zijn participanten betrokken, hebben ze een actieve 
inbreng of zelfs (mede)beslissingsrecht. Het is vooral 
in deze betekenis dat PAZ ‘participatie’ gebruikt, met 
als belangrijke opmerking dat door het publiek een 
stem te geven in onze kunstorganisaties (deelheb-
ben), deze organisaties aantrekkelijker worden voor 
een breder publiek (deelnemen) omdat de kwaliteit  
van de deelnemende ervaring verbetert.

Een andere manier om naar participatie te kijken, 
is via gradaties van participatie. In het veld worden 
verschillende van deze gradatieschalen gebruikt 

inleiding
1. WAT IS PAZ?

Publiek Aan Zet / PAZ wordt georganiseerd door 
Mooss en Cera, en was in 2013 een initiatief van 
Mooss, Cera en M-Museum Leuven.

Door het organiseren en leren van een ketting van 
bijzondere participatieve trajecten in verschillende  
kunstorganisaties wil PAZ een duurzame verandering  
teweegbrengen in de verhouding tussen kunst(or-
ganisaties) en publiek, om zo een breder publiek 
een kwalitatieve kunstervaring te bieden en bij de 
kunsten te betrekken. 

De doelstellingen van PAZ zijn:
• Een kwalitatieve ervaring voor de participanten, 

zowel op het vlak van het participatief proces, 
als op het vlak van kunstbeleving. De participant 
komt aan zet.

• Experimenten met de optimalisering van de  
beleving door het publiek in de betrokken kunst- 
organisaties.

• Meer inzicht in de interpretatieve noden van een 
breed publiek, bij beeldende en podiumkunsten.

• Meer inzicht in de manier waarop de interpretatie  
en beleving van een breed publiek kan worden 
ondersteund, in verschillende contexten.

• De ontwikkeling van een methodiek om structu-
rele en beleidsmatige vormen van participatie te 
begeleiden.

• De verankering van de inzichten en de dialoog 
met het publiek in de betrokken kunstorganisa-
ties.

• De verspreiding van de inzichten en methodiek  
zodat kunstorganisaties ook zonder PAZ een 
breed publiek een betere ervaring kunnen  
bieden.

• Een shift in de visie en werking zodat kunst- 
organisaties publieksvriendelijker worden en  
het publiek als een partner zien (cocreatie).  
Het publiek komt aan zet.

Zowel voor het vergroten van de inzichten in  
interpretatieve noden en mogelijke ondersteunings- 
strategieën, als voor de ontwikkeling van de metho-
diek, als voor het verzamelen van voldoende mate- 
riaal om kunstorganisaties te overtuigen van een 
meer publieksvriendelijke aanpak en van de meer-
waarde en mogelijkheden van participatie, is het 
noodzakelijk om een aantal trajecten na elkaar te  
organiseren en bestuderen. We voorzien vijf PAZ- 
trajecten waarin we participanten uitnodigen om 
een kunstorganisatie onder de loep te nemen en  
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(Nina Simon, Edelenbos en Monnikhof etc.). Dat 
gaat van een zeer beperkte vorm van betrokkenheid 
(het publiek mag feedback geven) over tussen- 
vormen zoals adviseren, contribueren en collabore- 
ren, tot cocreëren (meebeslissen) en zelf beslissen. 
De participatietrajecten van PAZ zetten in op de 
vorm waarin de participanten maximaal betrokken 
zijn bij de organisatie, namelijk zelf beslissen: ze 
maken zelf een tentoonstelling van A tot Z, bepalen 
zelf welke bemiddelende omkadering er komt rond 
theatervoorstellingen etc. De begeleiding (vanuit 
PAZ en de kunstorganisatie) beperkt zich tot aan-
moedigen en faciliteren, en het bewaken van de 
onvermijdelijke beperkingen in verband met budget 
en dergelijke. Op lange termijn is het echter de  
bedoeling om kunstorganisaties – op basis van de 
ervaringen, onderzoeksresultaten en reflectie uit de 
verschillende PAZ-trajecten – te stimuleren om met 
het publiek vormen van cocreatie aan te gaan.

Door in te zetten op de maximale vorm van participa-
tie willen we kunstorganisaties meer inzicht bieden 
in de interpretatieve noden van het publiek en 
in manieren waarop we het publiek daarin beter  
kunnen ondersteunen. We willen tonen hoe een  
partnerschap met het publiek een kunstorgani- 
satie kan helpen evolueren naar een plaats voor de  
kunsten én voor een divers publiek. We willen daar-
in allerlei vormen van participatie stimuleren (het  
publiek op een structurele manier om feedback  
vragen en daar ook echt iets mee doen is voor veel 
organisaties al een grote stap), met als uiteindelijke 
streefdoel cocreatie. Cocreatie staat voor even-
wicht. Bij de minder betrokken vormen van partici-
patie wordt alles door de organisatie aangestuurd 
en wordt het publiek uitgenodigd om bij te dragen, 
maar blijft de eindbeslissing steeds in handen van 
de organisatie. Bij de maximale vorm van partici- 
patie (zelfbeslissing door het publiek) heeft de  
organisatie een ondersteunende rol. Wij geloven 
in een toekomst waarin het publiek niet langer  
enkel ontvanger van tentoonstellingen en podium- 
producties is, maar echt een actieve en gelijk- 
waardige partner wordt die de kunstorganisaties co- 
creëert. 

Daarbij sluit een derde manier om naar participatie 
te kijken aan, namelijk met een focus op het  
participatiedomein of de participatievorm. Op  
basis van een brede literatuurstudie kunnen vier 
vormen worden onderscheiden: participatie aan een 
aanbod van een kunstorganisatie, participatie aan 
het maken van een kunstwerk, participatie aan het          
kunstenveld (culturele democratie) en participatie aan 

het kunstenbeleid1. Met PAZ zetten we in op de vierde 
vorm: participatie aan het kunstenbeleid, met name 
het beleid binnen kunstorganisaties: organisatie- 
participatie. We nodigen participanten niet uit om 
mee een kunstwerk te maken of om hun eigen  
creaties te tonen, en het is ook niet de bedoeling 
dat ze aan een bepaald aanbod participeren.  
Integendeel, het doel is net om via hun experimenten 
het aanbod in kunstorganisaties te veranderen, en 
dan specifiek met betrekking tot de ondersteuning 
van de beleving en interpretatie door toeschouwers. 
Door het publiek uit te dagen om vanuit hun eigen  
ervaringen, interesses en noden een project binnen 
een kunstorganisatie uit te werken, willen we in- 
zichten verwerven die de toekomstige koers mee 
kunnen bepalen.

3. ONDERZOEK NAAR PAZ: ONDERZOEKS-
VRAGEN & METHODIEK

Binnen PAZ nemen onderzoek en reflectie een  
bijzondere plaats in. Daarbij focussen we op twee 
aspecten. Aan de ene kant is er de vraag wat we 
kunnen leren van het publiek in verband met interpre- 
tatiestrategieën en -noden van bezoekers, en de  
mogelijkheden om hen daarin te ondersteunen. Aan 
de andere kant is er de vraag wat we kunnen leren van 
de trajecten naar de uitwerking van een participatie- 
methodiek toe.

PAZ vindt het belangrijk dat bezoekers een  
kwalitatieve kunstervaring hebben. Vandaar dat 
we onderzoek doen naar interpretatiestrategieën 
en -noden van bezoekers, en manieren om hen 
daarin te ondersteunen. Dat onderzoek vormt niet 
alleen een aanvulling op de kennis ter zake, het is 
heel  specifiek een praktijkaanvulling op de theorie.  
Het materiaal dat we verzamelen komt immers 
rechtstreeks voort uit het project van de partici-
panten. PAZ-4 is uiteindelijk een kleinschalig traject  
geworden, waarbij de participanten eerder advise-
rend/cocreërend optraden dan zelf een project uit 
de grond te stampen. Dat had ook gevolgen voor 
het onderzoek. Bij een groot traject zoals PAZ-2 in  
samenwerking met Het Theaterfestival was er een 
publieksonderzoek voor en tijdens het project van 
de participanten, om op die manier zicht te krijgen 
op de interpretatieve noden van het publiek en op  
welke manier de initiatieven van de participanten de 
interpretatie ondersteunden. Dergelijk onderzoek  
1 Het participatiekader werd ontwikkeld binnen het onderzoek naar de 
Functie Participatie in het Kunstendecreet, uitgevoerd in opdracht van 
CJSM door Lynn De Pourcq, Veerle Matthijs, Marijke Van Eeckhaut en 
Inge Van Reeth (Karel De Grote Hogeschool, 2016).
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was hier niet relevant. De reden waarom we twee  
theatertrajecten programmeerden binnen PAZ, was 
om de uitkomsten te vergelijken van een vergelijk- 
bare opdracht in een andere context. Daarop  
hebben we dan ook de focus gelegd: een vergelij-
kende analyse van het advies en de acties binnen 
PAZ-4 met de initiatieven binnen PAZ-2.

PAZ vindt het belangrijk om participatie zo  
kwalitatief mogelijk te begeleiden. Het is dan ook 
de bedoeling om doorheen de vijf PAZ-trajecten de 
methodiek voor organisatieparticipatie op punt te 
stellen. Hoe kan je participatie begeleiden (metho- 
diek) en hoe kan je participatie zinvol inschakelen 
in een kunstorganisatie (reflectie)? In elk traject  
onderzoeken we wat wel en niet werkte, en daar-
op bouwen we in het volgende traject voort. Voor 
dat onderzoek hebben we in het kader van PAZ-4  
evaluatiegesprekken gehad met de participanten en 
één met de begeleiders.

In een gesprek met de partner wordt gereflecteerd 
over wat de bevindingen voor (de toekomstige koers 
van) de organisatie kunnen betekenen. Daarnaast 
worden de onderzoeksresultaten meegenomen in 
de volgende PAZ-trajecten waar ze de experimenten 
van de participanten verder kunnen voeden en de 
methodiek verder helpen ontwikkelen. Alle resul- 
taten en ervaringen worden uiteindelijk verwerkt tot 
een instrument waarmee het veld zelf aan de slag 
kan.

In het PAZ-4 praktijkonderzoek stonden twee  
vragen centraal.

1. Wat leren we uit de vergelijking van de PAZ-  
theatertrajecten op het vlak van beleving en  
interpretatie? Of met andere woorden: Welke  
interpretatieve noden geeft het publiek aan? 
Wat ondersteunt de beleving en interpretatie wel 
en wat niet? Het project wordt beschreven en 
er wordt een vergelijkende analyse gemaakt met 
PAZ-2.

2. Wat leren we uit dit proces voor de verdere 
uitwerking van de participatiemethodiek? Bij 
deze onderzoeksvraag ligt de focus op de  
participanten en de begeleiders. Het traject 
wordt beschreven en aangevuld met kritische 
reflecties van participanten en begeleiders  
verzameld door middel van evaluatiegesprekken. 

Dit document is het onderzoeksrapport van PAZ-4, 
uitgevoerd door Mooss.
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en toen die locatie tijdens het traject werd gevonden, 
werd besloten om de acties daarop te focussen. 
Uiteindelijk viel deze plek nog weg, waardoor er een 
pauze in het traject kwam. Het proces werd her- 
nomen toen er een nieuwe locatie uit de bus viel (de 
gymzaal van Campus Hemelrijk van de Hogeschool 
UCLL in Hasselt), maar op dat moment moest alles 
snel gaan. DE NIEUWE ZAAL werd gevierd met een 
openingsweek tussen 12 en 18 januari 2018.

Het nieuwstedelijk was al publieksvriendelijk en 
maatschappijgericht. Dit traject heeft deze koers  
bevestigd en verscherpt. De participanten hebben 
ervoor gekozen om zich vooral te concentreren op 
het vergroten van de bekendheid van het stadsgezel- 
schap in Hasselt en het wegnemen van drempels 
bij het onthaal en via bemiddeling. 

In verband met het eerste punt hebben ze buurt- 
bewoners uitgenodigd, geflyerd en een promofilmpje 
gemaakt. In verband met het tweede punt hebben 
ze een tekst voor het programmablaadje verzorgd, 
meegeholpen aan de inrichting van het café en van-
uit hun persoonlijke publieksstandpunten drie nieuw- 
jaarsbrieven geschreven en voorgelezen. Via de  
participanten werd de catering in de openingsweek  

DEEL I 
HET OPTIMALISEREN VAN  DE  
PUBLIEKSBELEVING

I.1 BESCHRIJVING VAN HET PROJECT

PAZ daagt haar participanten uit om een kunst- 
organisatie onder de loep te nemen en experimenten 
op te zetten om de beleving van het publiek te  
optimaliseren. Voor het vierde traject ging PAZ een 
samenwerking aan met Het nieuwstedelijk, stads-
gezelschap van Leuven, Hasselt en Genk. Een korte 
karakterisering geplukt van hun website: “Tekst, 
theater, muziek, audio & debat vormen de kern van 
ons artistieke werk. Dat geven we vorm door nieuwe 
creaties rond hedendaagse en maatschappelijke 
thema’s, community based projecten, de even- 
waardige combi van gesproken tekst & live muziek, 
de duurzame opbouw van eigen repertoire, het 
ondersteunen van jong talent en het uitbouwen van 
een community met ons publiek.”

Bij de start van de samenwerking was Het nieuw-
stedelijk al langer het stadsgezelschap van Leuven, 
maar aan de verbinding met Hasselt en Genk moest 
nog worden gewerkt. Daarrond draaide dan ook 
de oproep voor participanten: “Theaterhuis zoekt  
publiek! We zijn geïnteresseerd in jullie frisse 
kijk op theater. Theaterhuis Het nieuwstedelijk is  
geboren uit de fusie van de Queeste en Braakland/ 
ZheBilding en is sindsdien het stadsgezelschap van 
Leuven, Hasselt en Genk. Voor ons is dat meer dan 
een titel: wij vinden het belangrijk om een sterke 
band met ons publiek uit te bouwen. Daarom willen 
wij aan jullie vragen: hoe kunnen wij echt jullie stads-
gezelschap worden? Door jullie het roer in handen 
te geven en uit te dagen om vanuit je eigen visie, 
vragen en ervaringen te experimenteren, hopen we 
veel te leren. Theaterkennis is niet vereist en je hoeft 
ook geen regelmatige bezoeker te zijn: we hopen net 
op een hele diverse groep participanten.”

De uitdaging aan de participanten was om acties te 
ontwikkelen om de band tussen Het nieuwstedelijk 
en het publiek in Hasselt en Genk te versterken. 
In het traject was voorzien dat deze acties zouden 
plaatsvinden op en rond de première van Het  
nieuwstedelijk in het CC Hasselt op 12 oktober 2017 
(met een mobiele installatie die ook bruikbaar zou 
zijn in Genk en/of ideeën die naar Genk konden  
worden vertaald). Tegelijk was Het nieuwstedelijk 
echter ook op zoek naar een eigen locatie in Hasselt, 

© Het nieuwstedelijk

© Het nieuwstedelijk



7

Enkele van de bevestigende of geïncorporeerde 
ideeën:

• interview met makers op video als alternatief 
voor het voorgesprek

• meer communiceren vanuit de ervaring van het 
publiek

• meer aanwezig zijn: huis-aan-huiskrantje, plek, 
meer spelen, meer met lokale acteurs en organi-
saties samenwerken

• buurt uitnodigen
• plek nodig waar ideeën ontstaan
• inhoudelijke linken met de stad zijn belangrijk 

voor een stadsgezelschap 
• mogelijkheid tot piano spelen na de voorstelling

Daarnaast zijn er ook veel ideeën op tafel gekomen 
waar (nog) niets mee is gedaan, zoals een mobiel 
onthaal/bemiddelingsmeubel en gastheren/vrouwen. 

I.2 VERGELIJKING MET PAZ-2

De vergelijking van de resultaten uit de twee partici-
patieve theatertrajecten PAZ-2 en PAZ-4, levert een 
aantal interessante inzichten op in verband met wat 
het publiek belangrijk vindt voor het optimaliseren 
van de beleving.

De participanten van PAZ-4 identificeerden de      
volgende grote aandachtspunten in hun zoektocht 
om van Het nieuwstedelijk ook het stadsgezelschap 
van Hasselt en Genk te maken.

• DIVERSITEIT 
mensen - doelgroep - diversiteit -   
kinderen/jongeren - (zaal - interactie) -  
onbekend = onbemind - prikkels - 
inclusie - vooroordelen - denkpatronen - 
doorbreken - kracht - (salon)revolutie

• PUBLIEKSBELEVING
meenemen/meevoeren - enthousiasme - 
festivals - applaus - sfeer - mimiek -  
dramatiek - emotie - verbazing -  
verwondering - intimiteit - theatercafé -  
podium - locatie - dynamiek -  
ontspanning - gezelligheid - sfeer -  
contact - saai - afstand

• LOKALE INBEDDING
drempels - niveau - verwaandheid - elite -   
interesse - realiteit - bewustwording -        
onevenwicht - fantasie - speels - spanning -  
multi/interdisciplinair - grandeur -  
grootheidswaanzin

verzorgd door een sociaal kookinitiatief dat mensen 
via  koken in contact bengt met cultuur, ontstond het 
idee om niet-alcoholische dranken een meer pro-
minente plaats te geven in het café (huisgemaakte 
limonade voor 1 euro wordt gepromoot als alternatief 
voor alcohol) en kwam er meer oog voor participa-
tie van mensen in armoede (het financiële is slechts 
één kant van participatie, zich thuis kunnen voelen 
is een zelfs nog meer noodzakelijke voorwaarde.) 

Het nieuwstedelijk ervaart dat het inderdaad meer 
stadsgezelschap is geworden: het was een traject 
waarmee het gezelschap sowieso bezig was, maar 
er was een waardevolle wisselwerking met de  
participanten, die in het traject niet enkel concrete 
bijdragen hebben geleverd, maar zelfs nog meer als 
klankbord en adviesgroep hebben gefunctioneerd. 
In de vele gesprekken en brainstormsessies hebben 
ze zowel bestaande ideeën en acties van Het 
nieuwstedelijk bevestigd of er anderszins feedback 
op geformuleerd, als nieuwe ideeën en accenten  
aangebracht die door het gezelschap in de werking 
werden geïncorporeerd voor het eindpunt van het 
PAZ-traject, dus voordat de participanten zelf tot de 
actie over gingen.

© Boumediene Belbachir

© Het nieuwstedelijk

© Het nieuwstedelijk
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Een persoonlijke benadering is onontbeerlijk, en ook  
informatie over en van de makers krijgt in beide  
projecten een prominente plaats. 

Deze vergelijking kunnen we nog aanvullen met een 
blik op de resultaten van het publieksonderzoek 
bij PAZ-2. Er werden toen halfopen interviews  
afgenomen met bezoekers van Het Theaterfestival 
om te peilen naar hun interpretatieve noden en hun  
ervaringen met de experimenten van de  
participanten. Het publiek van Het Theaterfestival 
bestaat weliswaar in belangrijke mate uit mensen 
met een meer dan gemiddelde ervaring met theater, 
van wie je kan verwachten dat ze minder nood  
hebben aan acties bedoeld om de interpretatie en 
beleving te ondersteunen, maar desalniettemin  
konden we vaststellen dat de genoemde inter- 
pretatieve noden divers zijn, en dat de waardering 
voor de acties ontwikkeld door PAZ overwegend 
positief was.
De bevraagde bezoekers gaven vooral aan dat ze 
geïnformeerd wilden worden, in de eerste plaats 
over het maakproces, de acteurs en de regisseur. 
Maar het bleek dat er niet alleen interesse voor  
informatie bestaat, maar dat een deel van het  
publiek ook te vinden is voor instrumenten die 
aanzetten tot reflectie en dialoog. Ook ruimte-
lijke en inhoudelijke oriëntatie waren belangrijk.  
Ten slotte werd vastgesteld dat een ruime meerder-
heid van de respondenten het positief vindt dat het 
publiek wordt betrokken bij de organisatie van Het 
Theaterfestival. 

I.3 CONCLUSIE

Wat kunnen we hieruit leren om de publieks- 
beleving te optimaliseren? Het is duidelijk dat beide 
groepen participanten veel belang hechten aan de  
maatschappelijke inbedding van theater en de  
diversiteit van het publiek. Het streven naar een  
inclusief publiek, waarbij ook kansengroepen en de 
doorsnee buurtbewoner hun weg vinden naar het 
theater, is in beide gevallen aanwezig. Het verlagen 
van de drempel door het voorzien in een gastvrij  
onthaal, een persoonlijke aanpak en een toe- 
gankelijke, warme omgeving waar een divers  
publiek zich thuis kan voelen, is hiertoe een belang-
rijke voorwaarde. Dat kan door bijvoorbeeld gast-
heren en gastvrouwen die bezoekers verwelkomen 
en wegwijs maken (oriëntatie), maar ook door een 
laagdrempelig café dat aanvoelt als een thuis, waar 
rekening wordt gehouden met diverse noden en 
waar de medewerkers dicht bij het publiek staan. Er 
is in beide projecten ook aandacht voor de ervaring 

• BEKENDHEID VERWERVEN
aantrekkingskracht - bereik - volume -      
reclame - massa

Dat vertaalde zich in concrete ideeën en acties 
die focusten op het verlagen van drempels en het  
vergroten van nabijheid. Accenten daarbij waren het 
vergroten van de bekendheid, een gastvrij onthaal, 
een thuisgevoel, een beleving, een warme sfeer, 
een persoonlijke aanpak, contact met de makers, 
een wisselwerking met de buurt, het belang van  
maatschappelijke thema’s, het aanspreken en  
omkaderen van een divers publiek.

Hoewel het project binnen PAZ-2 in een andere  
context plaatsvond (Het Theaterfestival 2015) en 
veel groter was, zijn er veel gemeenschappelijke 
bekommernissen vast te stellen. De doelstelling van 
de  acties in PAZ-2 was een breder publiek aan- 
spreken en daardoor de maatschappelijke betekenis 
van theater en van Het Theaterfestival vergroten. 
Daartoe hebben de participanten geprobeerd om de 
drempel te verlagen en de publieksvriendelijkheid te 
verhogen, met als kernwoorden: dialoog, ontmoeting, 
helpen kijken, inspraak van publiek, transparantie,  
toegankelijkheid, gezelligheid, levendigheid, be- 
smetten met het theatervirus. Er is ook veel energie 
gegaan naar het trachten aanspreken van nieuwe 
publieksgroepen uit de buurt, maar dat heeft zich 
niet vertaald in concrete acties.  Al hun gerealiseerde  
acties (hostwerking, pop-up performances, citaten- 
muur, kijkwijzer/reactiekaartjes, conversatiemenu’s, 
ontvoeringen, nabesprekingen en een publieksfilm) 
waren in drie categorieën in te delen: omgeving,  
ontmoeting en feedback. Een bezoeker heeft een  
veilige en comfortabele omgeving nodig om zich open 
te stellen voor de beleving en interpretatie van de voor-
stelling; dat is een basisvoorwaarde. In de categorie 
ontmoeting vinden we acties die de bezoeker willen 
prikkelen om de beleving en interpretatie uit te  
diepen (inclusief contact met makers / makers- 
informatie). En ten slotte hebben de participanten 
acties bedacht om bezoekers een stem te geven 
(feedback).

Door het verschil in uitgangspunt van beide  
projecten, zien we dat PAZ-2 meer inzet op bemid-
deling dan PAZ-4. Maar wat ze gemeenschappelijk 
hebben, is de focus op drempelverlaging en nabij-
heid, en het belang van een breder publiek en de 
maatschappelijke betekenis van theater. Daarvoor 
vinden ze beide een toegankelijke, warme omgeving 
waar een divers publiek zich thuis kan voelen en 
waar hun ervaring een vertrekpunt is, belangrijk. 
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van het publiek, van het hele gebeuren, maar 
ook van het theaterstuk. Contact met makers en  
informatie over makers en het maakproces spelen 
hierin een belangrijke rol. Dit laatste en het belang 
van oriëntatie worden door het publieksonderzoek 
bij PAZ-2 bevestigd. Gezien de respondenten in dat 
onderzoek voornamelijk geroutineerde bezoekers 
waren, kwam daar minder de nood aan lage  
drempels naar voor. Dat blijkt steeds weer een 
sterkte van de PAZ-projecten te zijn: dat er een licht 
wordt geworpen op de noden van een ander dan 
het kernpubliek.

© Boumediene Belbachir
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op het vlak van leeftijd (van twintiger tot zeventiger), 
professionele achtergrond (sociaal-cultureel werk, 
criminologie, musicologie, verpleegkunde, grafische 
kunsten etc.; er namen zowel pas afgestudeerden, 
werkende mensen, mensen zonder een betaalde 
job, als mensen met pensioen deel) en vertrouwd- 
heid met theater en het podiumkunstenbedrijf. 
In vergelijking lag de gemiddelde leeftijd bij PAZ-4 
hoger dan bij PAZ-2, waarbij er meer studenten  
waren betrokken. De profielen waren wel heel ver-
gelijkbaar met PAZ-1 (waar we dan even abstractie 
maken van de bijdragen van BAZART) en PAZ-3. 

Ondanks verschillende rekruteringsfasen (onder  
andere nog eens apart voor de uitvoeringsfase), 
was de groep actieve participanten beperkt. (Naast      
actieve participanten zijn er sympathisanten:  
mensen die hun interesse tonen, maar door  
omstandigheden niet of nauwelijks kunnen deel- 
nemen maar wel graag op de hoogte willen blijven.) 
In totaal hebben 15 mensen aan een of meerdere  
bijeenkomsten deelgenomen, met een zevental  
mensen die zich meer actief en langdurig hebben  
ingezet. De grote meerderheid van de participanten 
die we hierover hebben gesproken, heeft dit zelf  
als een mooie en werkbare groep ervaren, maar 
voor de begeleiders was het dikwijls een uitdaging 
om voldoende kritische massa bij elkaar te krijgen 
op samenkomsten. 

De rekrutering loopt opvallend verschillend bij     
museumprojecten (PAZ-1 en 3) en theaterprojecten 
(PAZ-2 en 4). Een hypothese voor de moeizame  
rekrutering bij PAZ-4 is dat de situering van het  
project in de periferie (Hasselt en Genk) hier iets mee 
te maken heeft, waardoor de regio errond en dus  
de ‘visvijver’ kleiner is. Hasselt en Genk zijn geen  
grote steden en het is moeilijker om veel mensen  
van erbuiten te engageren, gezien de grotere  
afstanden.
Ook zou het kunnen dat de vraag nog te abstract 
was om veel mensen aan te spreken. Dat was ook 

DEEL II   
DE  PARTICIPATIEMETHODIEK
 

II.1 BESCHRIJVING VAN HET TRAJECT

Het traject liep van 25 maart 2017 tot 12-18  
januari 2018 (oorspronkelijk voorzien: 12 oktober 
2017). Het traject was opgedeeld in een aanloop- 
fase (introductie en kennismaking), een brainstorm- 
fase en een uitvoeringsfase (voorbereiding en  
opening nieuwe zaal). De begeleiding gebeurde 
door een medewerker van Mooss en een mede- 
werker van Het nieuwstedelijk. Er namen in totaal 15  
participanten deel.  

II.1.1 PARTICIPANTEN & BEGELEIDERS

Voor een PAZ-traject is het belangrijk dat er een grote 
diversiteit bestaat binnen de groep participanten 
op het vlak van leeftijd, gender, opleiding, sociale,  
professionele en culturele achtergrond, kunstkennis 
en -ervaring, familiale situatie etc., omdat:
• Een diverse groep participanten uiteenlopende 

ondersteuningsnoden kan detecteren in een 
kunstorganisatie: participanten met verschil- 
lende achtergronden zullen oog hebben voor 
uiteenlopende invalshoeken bij het optimali-   
seren van de publieksbeleving.

• Een diverse groep ook van elkaar kan leren en 
zo betere resultaten kan bereiken, die een breder 
publiek kunnen aanspreken. 

• De dialoog met een diverse groep de kunst-     
organisatie een realistischer beeld kan geven 
van de diversiteit binnen het publiek. 

De rekrutering van participanten voor een PAZ-   
traject gebeurt met een oproep via de kanalen 
van Mooss, Cera en de partners (zowel de kunst- 
organisatie waarmee voor het specifieke project 
wordt samengewerkt, als steunende partners).  
Omdat de vraag gericht was op een binding met 
Hasselt en Genk, werden in deze steden ook  
specifieke kanalen ingezet, zoals de cultuurcentra 
en de stadsdiensten (hoewel de participanten 
ook van buiten die twee steden mochten komen).  
Aan kandidaten wordt steeds gevraagd om hun 
achtergrond en motivatie te omschrijven, en  
vervolgens worden de participanten met het oog op 
een maximale diversiteit geselecteerd.

De groep participanten van PAZ-4 was niet groot, 
maar wel erg divers. De profielen van de parti- 
cipanten waren heel uiteenlopend, onder andere 

© Het nieuwstedelijk
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II.1.2 AANLOOPFASE: INTRODUCTIE & KENNIS-
MAKING

Het traject startte met een samenkomst op zaterdag 
25 maart 2017 in het Cultuurcentrum Hasselt CCHA 
voor een eerste kennismaking en introductie van 
het project. Aansluitend was er de mogelijkheid om 
samen naar een voorstelling te gaan, voorafgegaan 
door een privé-inleiding voor de participanten. Deze 
samenkomst werd gepland aan het begin van een 
tiendaagse van Het nieuwstedelijk in Hasselt en 
Genk (van 24 maart tot en met 2 april 2017), en de 
participanten kregen de kans om alle voorstellingen 
te zien, zodat ze vanaf het begin een breed beeld 
kregen op het theatergezelschap. Gedurende het 
hele traject werden de participanten uitgenodigd  
op de voorstellingen en activiteiten van Het nieuw-
stedelijk.

Daarop volgden twee samenkomsten om nader 
kennis te maken met Het nieuwstedelijk achter de 
schermen. In de eerste twee PAZ-trajecten hadden 
we de feedback gekregen dat de participanten 
graag wat meer inzicht hadden gekregen in of wat 
meer betrokken wilden worden bij de werking van 
het kunstenhuis / de gezelschappen, en daarom 
werd hier voldoende tijd voor uitgetrokken, ook door 
de medewerkers van Het nieuwstedelijk. Om goed 
te kunnen werken op de uitdaging van PAZ-4 (hoe 
het stadsgezelschap van Hasselt en Genk worden), 
leek het eveneens belangrijk om met een uitgebreide 
kennismaking met het gezelschap te starten. 

Op 21 april werd afgesproken in de thuisbasis van 
Het nieuwstedelijk in Leuven, OPEK, waar twee  
artistiek leiders, Stijn Devillé en Christophe  
Aussems, klaarstonden om de artistiek/inhoudelijke 
werking toe te lichten. Jammer genoeg was hier 
door omstandigheden slechts één participant aan-
wezig. Deze situatie werd echter omgebogen in 
een voordeel: door de specifieke achtergrond van 
deze participant (maatschappelijk kwetsbaar / in  
armoede) werd het een voor beide partijen leerrijk 
gesprek. 

Op 3 mei was de plaats van afspraak C-Mine in  
Genk, waar Christophe Aussems deels het in- 
houdelijke luik heeft hernomen, aangevuld met de 
voorziene artistiek/productionele insteek, onder 
andere rond locatietheater, wat uitmondde in een 
spontane brainstorm rond de eigenheid van Hasselt 
en Genk en de mogelijkheden om een breder  
publiek te bereiken. 
 

in PAZ-2 een probleem, waardoor extra zorg werd be-
steed aan de formulering van de uitdaging in PAZ-4. 
Dit soort uitdagingen op het vlak van organisatie- 
participatie in een theatercontext, is blijkbaar 
toch abstracter dan in een museale context, waar 
de meeste mensen zich wel iets kunnen voor-
stellen bij het maken van een tentoonstelling (de  
oefening is gelijkwaardig, ook op conceptueel 
vlak, maar het beeld dat het publiek ervan heeft, is  
concreter). Andere mogelijkheden van organisatie-
participatie in een theatercontext zouden bijvoor-
beeld kunnen zijn: participeren aan programmeren  
of aan de ontwikkeling van bemiddeling bij een  
specifieke voorstelling. Dat is concreter, maar biedt 
te weinig ruimte voor een PAZ-project waar we 
participanten een grotere uitdaging / grotere vrije 
ruimte willen geven om mee te experimenteren.  
Dat het project te vaag was voor sommigen, werd 
bijvoorbeeld bevestigd door een participant die 
na de eerste samenkomst heeft afgehaakt. Voor  
anderen vormde het dan weer geen probleem, of 
werd de vaagheid opgevangen door de motiverende 
begeleiding (zie II.2 ervaring van de participanten).
Misschien had het ook te maken met een ‘onbekend 
is onbemind-’effect. Het nieuwstedelijk was op zoek 
naar een connectie met de mensen in Hasselt en 
Genk, en had daar dus nog geen (grote) achterban  
of bekendheid om op terug te vallen bij de  
rekrutering voor een project. De Queeste had dit 
wel, maar tijdens PAZ-4 bleek dat veel mensen niet 
wisten dat de Queeste in Het nieuwstedelijk was  
opgegaan; deze achterban werd bijgevolg niet  
(volledig) aangeboord door de oproep. In een  
dergelijke situatie zou het kunnen lonen om voor-
af het project toe te lichten bij verenigingen en op  
andere plaatsen waar veel mensen samenkomen, 
om daarna te rekruteren.

Het traject werd begeleid door een medewerker 
van Mooss, Jeroen Delaet, en een medewerker van 
Het nieuwstedelijk, Tim Toubac. Ze organiseerden 
het hele traject samen en waren steeds in duo aan-
wezig bij de samenkomsten met de participanten. 
Daarbij was de rol van Jeroen eerder methodisch 
(begeleiding van de groep en de gesprekken) en 
de rol van Tim eerder inhoudelijk (input vanuit en  
liaison met het theatergezelschap), hoewel dat in het  
aanvoelen van de participanten organisch door  
elkaar liep. In tegenstelling tot PAZ-2 met Het  
Theaterfestival, was het theatergezelschap nauw 
bij het project betrokken. Zo hebben twee artistiek 
leiders van Het nieuwstedelijk, Stijn Devillé en 
Christophe Aussems, ruim tijd gemaakt om met de  
participanten te spreken en kon de groep voor  
productionele aspecten bij Ellen Haesevoets terecht.

© Het nieuwstedelijk
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zich rond de opening van die nieuwe theaterplek  
afspelen, in plaats van de première op 12 oktober 
in het cultuurcentrum. De eerste samenkomst voor 
de uitvoeringsfase werd gepland op 9 september en 
de opening van de gelatinefabriek was voorzien op 
25 oktober.
Uiteindelijk bleek dat er in de zomer niet verder was 
gewerkt op de ideeën uit de brainstorm. Dat kan 
een gevolg zijn van het veranderen van de insteek 
(van acties rond een voorstelling naar acties rond 
een opening van een eigen plek) waardoor een af- 
wachtende houding ontstond. Door het beperkt 
aantal participanten waren ze ook meer op zich-
zelf aangewezen in plaats van in kleine groepjes 
te kunnen werken zoals in de andere PAZ- 
trajecten, wat minder motiverend is. Het kan ook te 
maken hebben met het open einde van de brain-
storm waar wel een lijst van prioritaire aandachts-
punten en mogelijke acties uit was gekomen, maar 
geen duidelijke keuzes en afspraken over waar  
verder op te concentreren, en door wie. Het idee 
van ‘zomerhuiswerk’ kwam er naar analogie met 
de museumtrajecten waar de zomer met succes 
op een vergelijkbare manier wordt gebruikt: voor de  
zomer is er een sessie waarop verschillende  
mogelijke thema’s voor de tentoonstelling worden 
bedacht en dan verdelen de participanten zich in 
groepjes die elk een thema verder uitwerken, om 
deze op het einde van de zomer aan elkaar voor 
te stellen en zo tot een finale keuze te komen. Het  
verschil is dat in die trajecten de groepjes en de  
thema’s verdeeld waren voor de zomer en dat er 
een duidelijke verwachting was in verband met een  
uitkomst na de zomer. Het zou kunnen dat een 
dergelijke ‘regie’ nodig is. Het idee om tijdens de  
zomer nog meer in de breedte te werken en dan 
begin september knopen door te hakken, was  
misschien te open, gaf te weinig richting om op  
verder te werken.

II.1.4 UITVOERINGSFASE: DE OPENING

In de uitvoeringsfase ontwikkelen de participanten 
hun ideeën tot concrete acties en instrumenten, die 
ze uitvoeren en uittesten op een publieksmoment 
(voorzien op de feestelijke opening van de nieuwe site 
op 25 oktober). Het vergroten van de lokale bekend- 
heid van het stadsgezelschap en het wegnemen van 
drempels in het onthaal en via bemiddeling waren 
prioritaire werkpunten.

Begin september bleek de gelatinefabriek echter 
niet door te gaan, en was het ook niet opportuun om  
terug naar 12 oktober in het CCHA te schakelen.  

II.1.3 BRAINSTORMFASE: STADSGEZELSCHAP & 
MOGELIJKE ACTIES

Het tweede deel van het traject was bedoeld om 
na te denken over hoe Het nieuwstedelijk kan  
groeien in haar rol als stadsgezelschap van Has-
selt en Genk en om concrete ideeën te verzamelen.  
Op 11 mei werd een samenkomst georganiseerd om 
het idee van stadskunstenaars en stadsgezelschap-
pen nader te onderzoeken, met aansluitend de  
gelegenheid om een voorstelling van het interview- 
project ‘de Jaren’ op de Kunstennacht in Hasselt bij 
te wonen. En op 17 juni was er de grote brainstorm 
met als doel belangrijke thema’s te identificeren en 
concrete ideeën te genereren.

Tijdens de zomermaanden konden participanten 
hun ideeën verder uitwerken om begin september 
over te stappen op de uitvoeringsfase. Intussen 
werd echter duidelijk dat de droom van Het nieuw-
stedelijk om in Hasselt een eigen plek te hebben, 
in vervulling zou gaan: er waren afspraken om zich 
in een voormalige gelatinefabriek te installeren.  
Daarmee werd ook de koers van het PAZ-traject  
gewijzigd: de acties van de participanten zouden 

© Het nieuwstedelijk
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als een kans om meer over het medium te weten 
te komen, vanuit een algemene interesse in theater, 
in het specifieke theatergezelschap, maar vooral 
in de organisatie van theater, het werk achter de 
schermen, het hele gebeuren in aanloop naar en 
rond een voorstelling. Daarnaast speelde voor  
sommigen ook een eigen agenda mee, van een 
persoonlijke (dochter in de artistieke sector) tot een 
meer professionele (meenemen naar een toekomstig 
vrijetijdsplatform voor kansengroepen). Ook het 
feit dat je met mensen van divers pluimage kan 
samenwerken, wordt als een pluspunt opgegeven. 

“Ik was zo gepakt door hun stuk in het Atheneum in 
Antwerpen.”
“Ik wou het ook eens van die kant bekijken.”

Daarbij was er niet echt sprake van welomlijnde 
verwachtingen. De participanten vonden de vraag  
interessant, maar verder gaven ze aan open te staan 
voor een nieuwe ervaring, voor de verrassing, met 
dan wel de verwachting daaruit iets te kunnen mee-
nemen voor zichzelf. De verwachting kan dus vooral 
in termen van een leerervaring worden begrepen. 
Naast de participant die PAZ-2 had gedaan, had een 
van de participanten al eerder aan een participatief 
tentoonstellingsproject in C-Mine deelgenomen 
en een andere aan een theatervoorstelling, en ze  
vonden dat ervaringen die voor herhaling vatbaar 
waren. Daarnaast hebben ze ook bijna allemaal nog 
andere engagementen als vrijwilliger.

“Ik sta altijd open voor iets nieuws, als ik maar iets 
kan opsteken.”

De participanten hadden met andere woorden ook 
geen probleem met de open vraag en het feit dat 
je bij een dergelijk project vooraf geen helder beeld 
hebt van inhoud en verloop omdat dat doorheen 
het traject en in samenspraak met de participanten 
wordt ingevuld. Ook het feit dat het niet ging om iets 
(bijvoorbeeld een voorstelling of een tentoonstelling) 
maken, was voor hen geen probleem, aangezien ze 
net geïnteresseerd waren in het randgebeuren en in 
het meedenken. Maar ze konden zich wel voorstellen 
dat het mensen afschrikt om deel te nemen. Theater 
is misschien een moeilijker medium dan beeldende 
kunsten om zich concreet iets bij voor te stellen, zo 
wordt ook geopperd.

“Je hebt natuurlijk niets om mee te beginnen.”

Sommige participanten hadden zich vooraf wel een 
beeld gevormd van een grotere groep die aan het 
traject zou deelnemen.

Daardoor kwam er een pauze in het traject.  
Uiteindelijk vond Het nieuwstedelijk een andere  
locatie in een gebouw van de UCLL in het hart van  
Hasselt en werd het traject weer op gang getrokken. 
Een en ander moest op dat moment echter bijzon-
der snel gebeuren, bovendien met de feestdagen  
ertussen. Er was een startsamenkomst voor de uit-
voeringsfase met de participanten op 2 december en 
de nieuwe locatie opende op 12 januari (openings- 
week 12-18 januari 2018). Tussen 2 december en 12 
januari waren er nog persoonlijke contacten tussen de 
begeleiders en participanten die ideeën uitwerkten, 
en nog een groepssamenkomst op 6 januari. Er 
werd toegewerkt naar de feestelijke openingsavond 
op 12 januari, waar de participanten ook aanwezig 
waren.

II.2 ERVARING VAN DE PARTICIPANTEN

Hoe hebben de participanten het traject ervaren?  
Bij deze onderzoeksvraag ligt de focus op de parti- 
cipanten. De aandacht gaat naar de gebruikte metho- 
diek en het proces. Het onderstaande is gebaseerd 
op de kritische reflecties van participanten verzameld 
door middel van halfopen interviews. De vier partici- 
panten die het meest betrokken waren bij het traject, 
namen hieraan deel, aangevuld door de reflecties van 
een vijfde participant, die door omstandigheden niet 
het hele traject van PAZ-4 had kunnen meemaken 
(niet de uitvoeringsfase). Deze vijfde participant had 
ook aan PAZ-2 deelgenomen, wat tot op zekere 
hoogte een vergelijking toeliet. Door het beperkte 
aantal deelnemers aan deze evaluatie zijn de resul- 
taten indicatief, maar tegelijk biedt kwalitatief  
onderzoek, zoals door (half)open interviews, de  
mogelijkheid om tot een rijker en authentieker beeld 
te komen.
De participanten waren over het algemeen zeer  
enthousiast, zowel over het traject en de bege- 
leiding, als over de betrokkenheid bij het theater- 
gezelschap en de resultaten, als over het sociale  
contact onderling en wat ze uit de ervaring mee- 
nemen. De twee belangrijkste vragen draaien 
rond sneller knopen doorhakken en een duidelijke  
mogelijkheid om het engagement te verlengen.

II.2.1 WAAROM NAMEN DE PARTICIPANTEN 
DEEL?

De participanten met wie we spraken, gaven aan 
een brede interesse te hebben in cultuur, met  
verschillende klemtonen, maar op één uitzondering 
na niet met een specifieke nadruk op theater. 
De deelname aan het traject wordt dan ook genoemd  
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II.2.2 WAT VONDEN DE PARTICIPANTEN VAN DE 
GROEP?

De groep participanten was klein, maar werd als 
heel divers ervaren. En die diversiteit was geen  
belemmering om samen te werken, maar werd net 
gezien als een troef. Inclusief werken wordt heel 
belangrijk gevonden, hoewel de participanten aan-
geven dat het niet noodzakelijk gemakkelijk is om 
iedereen in zo’n traject een plaats te geven. Eén 
participant opperde dat het fijn zou zijn geweest om 
wat meer jongeren in de groep te hebben (de verge-
lijking met PAZ-2, waar de groep veel jonger was, 
suggereerde dat de dynamiek inderdaad anders 
is). Tegelijk hadden de participanten natuurlijk wel 
de interesse in kunst/cultuur en in het project met  
elkaar gemeen (hoewel de vertrouwdheid met theater 
heel uiteenlopend was).

“Je zit er vanuit een gemeenschappelijke interesse, dus 
in die zin heb je een gelijkgezindheid.” 
“Soms kom je minder goed overeen met gelijkgezinden 
zoals collega’s, dan wanneer je met mensen met heel 
verschillende achtergronden aan een project werkt.”

Respect voor elkaar is dan ook een uitgangspunt 
in een dergelijk project. De participanten hadden 
wel het gevoel dat iedereen zich engageerde en een  
inbreng had, en ook een stem kreeg.

“Ik heb me nooit uitgesloten gevoeld.”
“Iedereen moet water bij de wijn doen, daarin zijn we 
gelijk. Er is niet één persoon die het voor het zeggen 
heeft.”
“Iedereen luisterde naar iedereen.”

Maar de participanten haalden wel een voorbeeld aan 
van iemand die had afgehaakt, waarschijnlijk omdat 
hij niet het gevoel had serieus te worden genomen. 
Deze participant bracht steeds weer hetzelfde punt  
op tafel, ook nadat het besproken was en er beslist 
was op welke manier dat zou worden aangepakt. 
Dat hier telkens uitgebreid op werd teruggekomen, 
was een frustratie binnen de groep; en tegelijk moet 
deze participant zich gefrustreerd hebben gevoeld 
over de behandeling van zijn punt. 

Over de vraag of de groep groot genoeg was om 
een dergelijk project te realiseren, liepen de ideeën 
uiteen. De meesten waren van mening dat er genoeg 
mensen waren (maar dat had misschien anders  
gelegen met een andere groepssamenstelling, 
met deze groep heeft het gewerkt), één participant 
vond de groep te klein, een tiental gemotiveerde en  
geëngageerde participanten zou meer slagkracht 
gecreëerd hebben. Vergeleken met PAZ-2 had PAZ-4 

de omvang van een (grote) werkgroep, waarbinnen 
op zich wel goed gewerkt kan worden en er ook  
binnen een afgebakend kader veel realisaties  
mogelijk zijn.
Een tip van de participanten om een volgende keer 
meer mensen warm te maken, is om de oproep  
persoonlijker te maken: niet “hoe kunnen wij jouw 
stadgezelschap worden”, maar wel “wil jij ook mee-
denken over …”.

Het groepsgevoel zat ook goed, en dat werd als een 
belangrijke factor ervaren.

“Je doet dit in je vrije tijd, je blijft dat niet doen als het 
niet klikt met de anderen.”

II.2.3 WAT VONDEN DE PARTICIPANTEN VAN DE 
DUUR EN DE INVULLING VAN HET TRAJECT?

Sommige participanten voelden het begin van het 
traject aan als een zoeken en aftasten, zowel van 
de kant van de participanten als van de kant van de 
begeleiders. Waar gaat het naartoe? Wat zullen we 
doen? Wie doet wat? Op een bepaald moment valt 
alles dan in zijn plooi, maar sommige participanten 
gaven aan dat dit net op tijd gebeurde in het traject. 
Veel langer had het niet moeten duren voor hun twijfel 
over wat ze precies zouden kunnen betekenen te 
groot zou zijn geworden.

Aan de andere kant was de aanloop van het traject 
met een uitgebreide kennismaking met Het nieuw-
stedelijk wel goed, maar voor sommige participanten 
is dit vooral iets wat ze achteraf weten te appre- 
ciëren. Door de eigen onzekerheid over of ze wel op 
hun plaats waren in het project, leidde het uitstellen 
van het concretiseren van de open vraag naar  
mogelijke pistes van aanpak, tot twijfel over de 
waarde van hun eigen bijdrage. Achteraf bekeken 
zouden ze niets aan de invulling van het traject  
veranderen, maar op het moment zelf was het voor 
sommigen moeilijk of onwennig.
Wat het ook bemoeilijkte, was dat er in het begin 
veel verloop was bij de participanten: de groep 
was bij de eerste samenkomsten telkens anders.  
Daardoor werd geen groepsgevoel opgebouwd, wat 
ook onzekerheden of onwennigheden had kunnen 
wegnemen. Voor andere participanten waren de 
aanloop en de langzame opbouw van een groeps-
gevoel op zich geen enkel probleem, maar doordat 
er telkens nieuwe gezichten waren, werd het proces 
wel sterk vertraagd. Iedereen moest zich telkens 
opnieuw voorstellen en een en ander moest worden 
herhaald of opnieuw aangebracht. Het duurde  
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daardoor ook langer voordat er echt inhoudelijk  
opgebouwd kon worden. Ook tijdens de grote 
brainstorm was er misschien minder focus dan er 
had kunnen zijn, door weer nieuwe gezichten die  
misschien niet helemaal mee waren met de bedoeling 
van het project/de samenkomst.

“Je kon het gevoel hebben dat het niet vooruit gaat 
omdat je telkens opnieuw moest beginnen.”

Het hobbelige parcours op het einde van het traject 
– van première in CC, naar opening van de gelatine-
fabriek, naar pauze, tot sprint naar opening van DE 
NIEUWE ZAAL – werd door de meeste participanten 
niet als problematisch ervaren.

“Voor ons maakte het niet echt uit, maar voor de  
productie van het gezelschap was het niet simpel.”
“Ik was verbaasd dat ze ons nog altijd samenriepen, 
terwijl het zo druk was.”

De duur van het traject (zelfs al was het langer dan 
voorzien) werd over het algemeen oké bevonden, 
hoewel de onverwachte verlenging niet in ieders 
agenda paste waardoor de kroon op het werk een  
beetje in het water viel. Er werd ook door een van 
de participanten gesuggereerd dat het wellicht  
boeiender was geweest, mocht het compacter  
gebleven zijn. Voor sommigen was het ritme van de 
samenkomsten goed zo, het hoefde niet meer te zijn, 
omdat je er dan misschien te veel van je weekends 
in moest steken. Andere participanten merkten dan 
weer op dat meer samenkomsten op zich geen pro-
bleem zouden zijn, aangezien je niet verplicht was om 
op elke samenkomst aanwezig te zijn. Naargelang 
je persoonlijke planning ging je wel of niet. Als je het 
tijdig weet, dan plan je het gewoon in.
Meer ‘huiswerk’ moest er voor de meeste partici-
panten niet zijn. Het uitwerken van een aantal zaken 
op het einde van het traject was oké, en veel partici- 
panten waren er gedurende het traject buiten de  
samenkomsten mentaal ook wel mee bezig, maar 
meer individueel uitwerken zou niet in de agenda’s  
hebben aangepast. Aan de andere kant word ge- 
suggereerd dat er met een iets grotere groep  
misschien meer animo was geweest om in kleine 
groepjes iets uit te werken buiten de groepssamen-
komsten om. Ook oppert een van de participanten 
dat er misschien meer tussentijds zou zijn opgepikt, 
indien er duidelijker afspraken over waren gemaakt 
op het einde van de brainstorm, nu bleef het wat 
hangen en leek de brainstorm niet in een duidelijk 
resultaat uit te monden.

De inhoud van de samenkomsten was goed en 
boeiend. Het traject en de samenkomsten zijn ook 

nooit nodeloos getrokken geweest. Hoewel er op 
sommige samenkomsten misschien iets sneller 
een punt had kunnen worden gemaakt en er sneller  
knopen hadden kunnen worden doorgehakt.  
Sommige participanten hadden nood aan wat meer 
richting, zoals meer inhoudelijke input rond wat een 
stadsgezelschap kan zijn, of een duidelijke omslag 
van brainstormen naar overgaan tot actie. Het brain- 
stormen leek ook niet voor alle deelnemers even  
gemakkelijk.

“Soms ga je naar een vergadering en vraag je je achter- 
af af wat je hebt gedaan; dat had ik hier niet.”
“Het is misschien afhankelijk van hoe gestructureerd 
je zelf bent, maar soms vond ik dat we de ideeën die we 
op dat moment hadden best eerst konden uitwerken, 
terwijl dan iemand anders alweer begon over iets  
anders.”
“Omdat de vraag zo open was, had de begeleiding het 
gesprek misschien iets meer moeten afbakenen om 
richting te geven.”

Er was ook vraag naar een vervolg aan het traject. 
De participanten zouden het wel zien zitten om als 
een adviesraad voor Het nieuwstedelijk te blijven  
functioneren, als een soort “ouderraad”. Ze zouden 
ook graag meer betrokken willen blijven door 
aanwezig te kunnen zijn op activiteiten, zodat het 
contact blijft bestaan.

“Ik ben een beetje in een gat gevallen.”
“Je bent er veel mee bezig geweest, en dan valt dat plots 
weg. Er is niet iets waar je verder in kan investeren.” 
“Ik heb zijn nummer wel, maar ik ga hem niet bellen, 
ik ga hem niet lastig vallen.”

II.2.4 WAT VONDEN DE PARTICIPANTEN VAN DE 
BEGELEIDING VAN HET PROCES?

De participanten voelden zich heel welkom. De  
onzekerheid of onwennigheid die bij sommige  
participanten tijdens de aanloop opspeelde, ging 
daardoor niet doorwegen. 

“Ik heb lang getwijfeld of ik wel iets kon betekenen, 
maar ik heb nooit vanuit de begeleiding gevoeld dat ik 
overbodig was.”

© Het nieuwstedelijk © Het nieuwstedelijk
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“Het was door de begeleiders dat ik steeds terugkwam, 
ze deden je welkom voelen, zo van je hoort hier thuis.”
“Het sociale contact was heel aangenaam.”
“Het zijn hele toffe mensen.”

De generositeit werd hoog gewaardeerd.

“We zijn altijd goed ontvangen geweest, op locaties die 
je anders niet ziet, met eten erbij.”
“Je kon altijd iemand meenemen naar een voorstelling, 
dat was ook plezant.”
“Het gezelschap was ook betrokken. Ze wisten met wie 
ze aan het babbelen waren.”

Het werd heel duidelijk aangevoeld dat het de  
bedoeling was om de ideeën en initiatieven van de 
participanten te laten komen. Het merendeel van 
de participanten apprecieerde deze manier van  
werken, één participant heeft die openheid in het 
eerste deel van het traject meer als onduidelijkheid 
en dus als eerder moeilijk ervaren, en was meer 
op zoek naar een specifieke taak. Eén participant 
had dan weer het gevoel dat de begeleiding al een  
specifiek idee of kader voor ogen had, maar dat 
niet wilde opdringen. Deze indruk kon ook te maken 
hebben met de relatief grote aanwezigheid van twee 
begeleiders ten opzichte van een kleinere groep 
participanten.

“Ik vond dat juist goed. Ze lieten het helemaal van ons 
komen, het was geen dictaat.”
“Op het einde was het duidelijk welke taak we  
hadden.”

Participanten hebben verschillende behoeften in 
verband met de begeleiding. Zie bijvoorbeeld de  
opmerking hoger over de behoefte aan meer  
structuur, versus participanten die vrolijk verder 
ideeën spuien. Maar de participanten hadden wel 
het gevoeld dat ze dat konden aangeven en dat  
er werd geluisterd. Tegelijk was er veel respect  
onderling.

“Iedereen zit daar in zijn vrije tijd en je wil niemand 
de mond snoeren. Je moet iedereen een beetje zijn ding 
laten doen.”

Dat gevoel werd ook overgebracht door de begelei-
ding. Alle participanten hadden het gevoel dat hun 
inbreng werd gewaardeerd.

“Je had echt wel het gevoel dat ze iedereen aan bod 
lieten komen.”
“We werden altijd met respect behandeld.”
“Ik ben gewend dat ik uitgestoten word, maar hier 
werd ik aanvaard en gewaardeerd.”

De samenwerking tussen de participanten en de be-
geleiders, en tussen de participanten en Het nieuw-
stedelijk, werd ook als heel laagdrempelig ervaren. 
Er was geen hiërarchie, het verliep meer open en 
organisch, ook zonder te veel verslagen en zo, wat 
misschien niet door iedereen verwerkt zou kunnen 
worden. Door de open structuur, kon iedereen voor 
zichzelf een plaats vinden. Op deze manier was 
het heel toegankelijk. Anderzijds zorgt dit ook voor 
de eerder vermelde onzekerheid / onwennigheid / 
onduidelijkheid. Over het algemeen zat de balans 
tussen openheid en richting geven wel goed, maar 
misschien dat er in de beginfase soms iets sneller 
of iets meer sturing had mogen zijn, of dat er sneller 
knopen doorgehakt hadden mogen worden. 

Naast de openheid werd door de begeleiders af 
en toe zelf een idee in de groep gegooid, met de 
vraag wat de participanten van zoiets dachten. Dit 
werd niet als sturend ervaren door de participan-
ten, integendeel, ze vonden het nodig dat dit af en 
toe gebeurde, om het denkproces terug op gang te 
trekken of om de focus te behouden wanneer de 
gedachtegang of ideeën afdwaalden. Er was zeker 
genoeg ruimte voor eigen initiatief.

De begeleiding in duo werd goed bevonden; de 
combinatie van beide begeleiders werkte voor de 
participanten. Daarin viel ook weg wie bij welke  
organisatie hoorde, het was één project. Beide  
begeleiders namen ook een rol op in zowel de metho- 
dische als de inhoudelijke kant van het coachen.

De participanten hadden ondanks de grote  
betrokkenheid en het fijne sociale contact wel het 
gevoel dat ze ongeremd kritisch konden zijn; dat de 
organisatie nieuwsgierig was naar hun ideeën en  
ervaringen en dat ze daar gerust kritisch in konden 
zijn. Ze voelden zich zeker fan, maar dat belemmerde 
hen naar hun eigen aanvoelen niet in het willen bij-
dragen aan/van verbeteringen.

© Het nieuwstedelijk
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“Ik wist waarom we daar waren: ze vroegen onze  
mening en dan geef ik mijn mening.”

II.2.5 WAT VONDEN DE PARTICIPANTEN VAN DE 
RESULTATEN?

Als nieuwe hotspot in het centrum van Hasselt  
denken de participanten dat de nieuwe plek van  
Het nieuwstedelijk, met café, een grote toeganke-
lijkheid heeft. Het is persoonlijker en kleinschaliger.  
Het gevoel welkom te zijn wordt heel erg  
gewaardeerd. In het CC voelt niet iedereen zich thuis 
en in DE NIEUWE ZAAL zie je dan ook een meer  
gemengd publiek.

“De drempel ligt duidelijk lager om naar deze nieuwe 
zaal te gaan, dan naar het CC.”
“Het café is een ontmoetingsplaats.”
“Het CC is veel onpersoonlijker, hier staan de mede-
werkers dicht bij het publiek.”

De ligging in het centrum wordt ook als positief  
ervaren (beter dan de gelatinefabriek). Het is ge-
makkelijk bereikbaar, mensen passeren er sowieso, 
en er is ook de kans om als theatergezelschap een 
wisselwerking op te zetten met de buurt, om de 
buurt bij hun projecten te betrekken en inspiratie te 
halen uit de stad.

“Ik denk dat ze er zelf ook iets uit kunnen halen.” 
“De samenwerking met de lokale handelaars maakt 
het uniek.”

De opening werd ervaren als een geslaagd  
evenement, een stadsgezelschap waardig, en voor-
al de brieven werden als een hoogtepunt genoemd. 

De participanten waren ook heel tevreden over het 
resultaat van hun bijdragen, zoals aan de inrichting 
van het café. Ze vonden het fijn om betrokken te zijn 
bij de opening, zoals het schrijven en voordragen 
van nieuwjaarsbrieven; spannend maar fijn. Aan de 

andere kant werd door één participant aangegeven 
dat er door de snelheid waarmee plots naar de  
opening moest worden toegewerkt, ook kansen 
zijn blijven liggen: er is in die fase heel veel door 
Het nieuwstedelijk beslist, waar de participanten  
misschien ook wel feedback op hadden willen geven, 
of hadden willen zien hoe zoiets in z’n werk gaat 
(naamgeving zaal, logo …). Deze gang van zaken 
was begrijpelijk, maar ook wel een gemiste kans.

“Op de nieuwjaarsbrieven heb ik achteraf ook heel 
goede reacties gekregen.”
“Het resultaat heeft ervoor gezorgd dat ik me er goed 
bij voelde, ondanks mijn onzekerheid.”

Er zijn echter ook veel ideeën blijven liggen. Uit de 
brainstorm waren rond verschillende actiegebieden 
mooie ideeën gekomen, maar slechts een beperkt 
aantal werd uiteindelijk door de participanten gerea-
liseerd. Maar daar hadden de participanten over het 
algemeen wel vrede mee.

“Dat is het doel van brainstormen, dat je een deel van 
de ideeën gebruikt en dat je een deel laat vallen.”
“De mystery tour was nog een leuk idee, jammer dat 
daar niets meer mee gedaan is.”

Los van de concrete realisaties hadden de partici- 
panten het gevoel dat onderweg al een deel van 
hun ideeën door Het nieuwstedelijk werd opgepikt; 
dat ze dus deels ook als een soort adviesgroep  
functioneerden en soms ook echt op die manier 
werden bevraagd. Ze hadden wel het gevoel dat 
ze op die manier hebben kunnen bijdragen aan het  
verscherpen van het publieksperspectief bij Het 
nieuwstedelijk. 

Daarnaast bleken veel van hun ideeën al te worden 
toegepast door het gezelschap, of al eens uitgepro-
beerd en weer afgevoerd. Dat hebben ze niet als 
frustrerend of fnuikend voor hun creativiteit ervaren, 
integendeel. Er was een algemeen gevoel van op 
gelijke voet te werken.

© Boumediene Belbachir

© Boumediene Belbachir
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Tegelijk zijn er ook onverwachte resultaten uit het 
traject gekomen, zoals een samenwerking met een 
jongerenorganisatie waar een van de participanten 
als vrijwilliger bij betrokken is (YAR), en de samen-
werking met een sociaal kookinitiatief waar een  
andere participant als vrijwilliger aan de slag is  
(Muna, een project van Het Steger vzw). Deze  
concrete en onverwachte uitkomsten worden ook 
gewaardeerd.

Wat nemen ze zelf mee? 
Wat is er voor hen veranderd?
• Het idee van toegankelijkheid en laagdrempelig-

heid: daar eerder niet bij stilgestaan, en nu toch de 
verschillen in aanpak bij diverse gezelschappen 
opmerken.

• De bezieling van de mensen bij Het nieuwstedelijk.
• De sfeer van het project, het aanvaard worden, 

mogen meedenken.
• Aangezet om het schilderen terug op te nemen.
• Netwerk uitgebreid, verbindingen gelegd, brug-

gen gebouwd.
• Positieve kennismaking met Het nieuwstedelijk, 

met hun werking, de thema’s die ze aankaarten.
• Mensen op een andere manier leren kennen,  

bijvoorbeeld het idee over het Volkstehuis in Has-
selt bijgesteld.

• Nog meer betrokkenheid bij en inzicht in het  
theater, zoals de rol en impact van een regisseur.

“Ik ben liever met zoiets bezig dan dat ik bijvoorbeeld 
TV kijk. Van ergens bij betrokken worden en met  
mensen bezig zijn, krijg je energie.”

Alle participanten die we spraken, zouden het  
zeker opnieuw doen. Ze vinden het ook belangrijk 
dat kunsthuizen hiervoor openstaan, om een breder 
publiek aan te spreken en vanuit het principe van 
basisdemocratie. Daarbij moet het wel meer zijn 
dan een raad die eigenlijk weinig te zeggen heeft; 
er moet echte betrokkenheid, luisterbereidheid en 
impact zijn. Ook voor kunstenaars is het boeiend 
om met hun publiek te spreken en het publiek mee 
te laten nadenken. Maar het werkt in twee rich- 
tingen: het is super boeiend voor het publiek om op 
die manier betrokken te worden en meer te weten 
te komen.

II.3 ERVARING VAN DE BEGELEIDERS 

Het evaluatiegesprek met de twee begeleiders van 
het traject gebeurde los van de interviews met de 
participanten. De observaties en reflecties – verge-
lijkbaar en verschillend – kwamen dus onafhankelijk 
van elkaar tot stand.

Voor de begeleiders werkte de duobaan. Ze voelden 
aan dat het voor de participanten niet altijd even  
duidelijk was wie nu welk petje droeg, maar dat was  
ook niet belangrijk. Het werkte aanvullend en  
organisch. De directe link naar Het nieuwstedelijk 
via Tim werd als een absolute meerwaarde ervaren, 
hoewel er misschien ook nadelen aan verbonden 
waren (zie onder). 

Door het tekort aan participanten, en ten dele ook 
door de bochten in de uitvoeringsfase, verliep het 
proces soms met horten en stoten voor de bege-
leiders.

Door het kleine aantal actieve participanten was  
het niet gemakkelijk om op de samenkomsten  
voldoende mensen bij elkaar te brengen om echt 
te kunnen werken. Dit gaf aanleiding tot een door- 
lopende aandacht voor rekrutering, met nieuwe op-
roepen verspreid over het traject (concreet voor de 
grote brainstorm en voor de start van de uitvoerings- 
fase). De instroom van nieuwe participanten zorgde 
ervoor dat er niet organisch kon worden door- 
gewerkt, maar dat er zaken moesten worden  
hernomen. Daardoor was ook niet iedereen telkens 
voldoende ingewerkt om mee te kunnen draaien, 
bijvoorbeeld tijdens de brainstorm. Het gevolg was 
dat er soms ook snel mensen afhaakten, die op zo’n 
later moment waren ingestapt.
Over het waarom van deze beperkte rekrutering, 
bijvoorbeeld in vergelijking met de museum- 
trajecten, kan je enkel speculeren. Vier mogelijke  
pistes worden aangehaald: 
• De startvraag spreekt door de meer abstracte  

inslag waarschijnlijk een beperkte groep mensen 
aan. Het is niet zo evident om je zomaar iets bij 
een stadsgezelschap voor te stellen en te be- 
denken wat je daar zelf in kan betekenen.

• Het medium (gesproken theater) heeft misschien  
ook zijn beperkingen qua aantrekkingskracht. 
Misschien dat de complexe vraag en het zeer  
talige materiaal spontaan vooral een kleine groep 
aanspreken?

• De situering in Hasselt en Genk verkleint ook de 
vijver waaruit je kan vissen; voor een locatie meer 
in het centrum van het land kan je uit een grotere 
regio errond rekruteren.

• In Leuven zou het anders zijn geweest omdat Het 
nieuwstedelijk daar een brede werking heeft en 
goed geworteld is, waardoor meer mensen zich 
aangesproken zouden kunnen voelen om mee te 
denken. Onbekend is onbemind? Dit toont tege-
lijk de pertinentie van de PAZ-uitdaging weer aan.
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Een ander moeilijk element voor de begeleiding was 
de als eerder afwachtend ervaren houding van de 
participanten: voor het eerst in de PAZ-trajecten 
werden relatief weinig ideeën ook effectief gereali-
seerd. Hoewel het de bedoeling is om in een PAZ- 
traject alles van de participanten te laten komen en 
er dus verschillende uitkomsten mogelijk en goed 
zijn, is het een doelstelling van de projecten om 
ideeën te genereren en in de praktijk uit te testen. 
De eerste drie PAZ-trajecten hebben ook telkens  
duidelijke concrete resultaten voortgebracht, waarbij 
de participanten acties, instrumenten, een product 
ontwikkelden. In dit traject namen de participanten 
eerder de rol van adviesgroep op. Dat heeft veel 
waardevols opgeleverd voor Het nieuwstedelijk en 
zat juist in de boog om te groeien naar het stads- 
gezelschap van Hasselt; een aantal participanten 
heeft zich ook met Het nieuwstedelijk geïdenti- 
ficeerd, wat voor symbolisch kapitaal en een lang-
duriger engagement als vrijwilligers heeft gezorgd. 
Maar deze situatie kwam eerder als een verrassing 
voor de begeleiding en had als gevolg dat zij het  
gevoel hadden dat ze moesten trekken en sleuren 
om tot (concrete) resultaten te komen. Het lukte 
goed om de openheid in het project te bewaren, 
maar door te moeten pushen om mensen bij elkaar 
te krijgen en iets in gang te zetten, hadden ze soms 
het gevoel misschien te sturend te worden.
Deze situatie kwam zeker niet voort uit een gebrek 
aan ideeën of betrokkenheid bij het project. Ook 
voor dit gegeven kunnen verschillende verklaringen 
worden bedacht:

• Door de verschillende rekruteringsgolven was 
er misschien te weinig een groepsgevoel om  
samen iets in gang te zetten, maar vooral: door 
de grote (gewenste) diversiteit gecombineerd 
met het kleine aantal participanten, waren er 
profielen met diverse interesses die zich met uit-
eenlopende dingen wilden bezighouden, maar 
van elk profiel te weinig mensen om samen iets 
op te zetten. Het is minder vanzelfsprekend om 
alleen aan iets te werken. Zo deden sommige 
participanten wel concrete voorstellen om iets 
uit te werken, maar vonden ze niet direct mede-
standers waardoor het niet van de grond kwam.

• Er zit veel aandacht voor het publiek in het DNA 
van Het nieuwstedelijk, waardoor er al veel wordt 
ingevuld. Het werkte misschien ontmoedigend 
om dikwijls te horen dat Het nieuwstedelijk daar 
al mee bezig was. Er waren bijgevolg ook minder 
vanzelfsprekende projecten over. 

• Misschien dat de participanten door het directe 
contact met de makers te snel werden mee- 
gezogen in het verhaal van de organisatie: ze 
voelden zich betrokken, identificeerden zich met 

het gezelschap, vonden het fijn om gehoord te 
worden, deden mee met bijvoorbeeld het flyeren, 
waardoor ze misschien te veel fan werden om 
iets te willen wijzigen. Deze piste werd tijdens de 
interviews aan de participanten voorgelegd, en 
door hen ontkend: ze hadden niet het gevoel dat 
ze niet kritisch konden zijn of geweest waren. 
Wat wel werd aangehaald, was dat: “Het nieuw-
stedelijk moest aangeven wat haalbaar was.” 
Dat was ook een beetje het gevoel bij de bege-
leiding, dat de onmiddellijke link met Het nieuw-
stedelijk door de aanwezigheid van Tim, werkte 
als een soort remmende toetssteen, waardoor 
de participanten zich misschien te bescheiden 
hebben opgesteld.

© Boumediene Belbachir
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II.4 CONCLUSIE

Ook het traject van PAZ-4 leverde, zoals de drie  
trajecten ervoor, weer extra materiaal om de metho-
diek verder te ontwikkelen. Vertrekkend van de aan-
bevelingen die tot nu toe uit de trajecten kwamen, 
zien we veel bevestigingen, een paar nuanceringen 
en ook weer nieuwe inzichten.

1. Een goed evenwicht tussen openheid en  
afbakening is noodzakelijk.
• De uitdaging die aan participanten wordt  

voorgelegd, moet voldoende open maar tegelijk 
ook concreet genoeg zijn. 

 > Ook in dit traject hebben we gezien dat een 
te open of abstracte vraag minder mensen lijkt 
aan te spreken, en sommigen inderdaad doet 
besluiten om niet deel te nemen. Dat zien we 
vooral terug in de theatertrajecten; een tentoon-
stelling maken lijkt een beter leesbare uitdaging 
te zijn. Werken met één gezelschap in plaats van 
met Het Theaterfestival, geeft misschien wel een 
meer concrete context, maar daarom nog geen 
uitdaging die als meer concreet wordt ervaren. 
Mogelijke pistes zouden kunnen zijn om de vrije 
ruimte verder in te perken door de vraag nog meer 
af te bakenen, of om een toelichtingsronde op 
verschillende plekken te organiseren vooraleer 
tot rekrutering over te gaan.

• Een heel open vraag kan tot blokkering leiden: het 
proces riskeert vast te lopen in denken, praten, 
brainstormen. Bij zo’n startvraag hoort een 
stappenplan om in korte tijd samen tot een con- 
crete(re) uitdaging te komen. 

 > Ook in dit traject werden sommige partici- 
panten onzeker doordat er niet direct tot actie 
werd overgegaan (hoewel de openheid en het  
brede inwerken zeer werden gewaardeerd), en 
had het knopen doorhakken misschien voor de 
zomer in plaats van na de zomer moeten gebeuren. 

• In elke fase van het traject moet voldoende aan-
dacht gaan naar het evenwicht tussen openheid 
en afbakening, met een maximale inbreng van de 
participanten binnen een duidelijk kader van doel-
stellingen, deadlines, beslissings- en uitvoerings- 
processen (dat bij voorkeur samen met de partici- 
panten wordt vastgelegd, maar door de bege-
leiding moet worden bewaakt). Daarbij moet je 
oppassen met tijdsdruk, want dan kan het kader 
als te dwingend worden ervaren. 

 > Het maken van duidelijke en concrete afspraken 
voor de zomer, had een deel van de vaagheid 
die voor sommige participanten lang bleef  

hangen, kunnen wegnemen, en had misschien 
tot meer actie geleid.

• De begeleiding moet professioneel en afbake-
nend zijn, maar tegelijk de nodige vrijheid laten 
en creativiteit stimuleren. 

> Het is altijd moeilijk om hierin een goed even-
wicht te vinden, dat bovendien werkt voor alle 
participanten. Omdat PAZ vertrekt van de vrije 
ruimte voor de participanten waarin ze zelf  
beslissen, is de valkuil bij PAZ eerder te veel 
openheid dan te veel sturing. In andere projecten 
kan dat anders liggen.

• Een open vraag nodigt uit tot een eigen inbreng, 
maar er is ook begeleiding nodig om partici- 
panten te stimuleren om echt vanuit zichzelf te 
vertrekken, en niet vanuit een beeld ‘hoe het 
moet’ of ‘hoe het wordt verwacht’. 

> Deze aarzeling zien we ook in dit traject terug, 
waar participanten opmerkten dat Het nieuwste-
delijk moest aangeven wat haalbaar was. Ander- 
zijds hebben ze wel authentieke en originele 
feedback gegeven en ideeën geformuleerd.

2. De bijdrage van de participanten moet  
waardevol zijn voor de organisatie.
• Het moet duidelijk zijn wat de meerwaarde is 

voor de kunstorganisatie om met het publiek  
samen te werken: wat willen we van de partici-
panten leren? Niet: ‘kom eens iets doen’; wel: 
‘wij hebben nood aan’.

  > Dat is voor alle PAZ-trajecten een uitgangs-
punt, maar het belang ervan wordt wel telkens 
weer bevestigd door de participanten.

• Het is belangrijk dat de participanten ervaren 
dat (iedereen binnen) de kunstorganisatie heel 
betrokken is.

  > Bij PAZ-1 en 2 werd het gebrek aan betrokken-
heid (ontstaan door diverse omstandigheden) 
benoemd als een gemis, bij PAZ-3 en 4 werd de 
grote betrokkenheid benoemd als een sterkte en 
als een heel motiverend aspect. 

• De begeleiding moet waarderend en motiverend 
zijn. Er is niet alleen aandacht voor het proces, 
maar ook voor de diverse resultaten, van feed-
back over idee tot product.

  > De begeleiding heeft door hun motiverende  
en waarderende aanpak bijvoorbeeld de on- 
zekerheden van sommige participanten over of 
ze wel iets zouden kunnen betekenen, kunnen 
temperen. 
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 > Dat werd zeker bevestigd binnen PAZ-4. Dit 
traject werkte bovendien emanciperend en 
destigmatiserend.

4. De cohesie binnen de groep is belangrijk.
• De band tussen de participanten onderling wordt 

hoog gewaardeerd, en wanneer daar iets aan 
schort, heeft dat invloed op het welbevinden. 
De opbouw van het groepsgevoel vraagt dus 
bijzondere aandacht. Een traject met veel zij- 
instromers is moeilijk, en één waarin partici-
panten in werkgroepen worden verdeeld ook. 
De paradox is de dikwijls lagere opkomst voor 
sociale activiteiten omdat er al een grote tijds- 
investering wordt gevraagd, tenzij op het einde 
van het traject, wanneer de groep is gevormd.
> Ook bij PAZ-4 werd het gebrek aan continuïteit 
binnen de groep door sommige participanten als 
problematisch ervaren. Een specifiek aandachts- 
punt dat bijvoorbeeld naar boven kwam, is de 
nood om snel een groep te vormen om zo de 
onwennigheid of onderzekerheid weg te nemen. 
Ook werd aangevoeld dat het proces door zij- 
instromers werd vertraagd. Maar de kerngroep 
was wel zeer tevreden over hun uiteindelijke  
onderlinge band en verstandhouding.

• Bij werkgroepen is de onderlinge communicatie 
een aandachtspunt. De wens om beter van  
elkaars werkzaamheden op de hoogte te zijn (of 
in meer aspecten van het project een hand te 
hebben?), is bij sommige participanten groot, en 
dat valt moeilijk op te lossen met verslagen, een 
Facebookgroep en een tussentijdse plenaire  
samenkomst.
> Dat was in dit traject niet aan de orde. Maar 
het was wel opvallend hoe deze groep het  
eigenaarschap over alle facetten deelde en de 
samenwerking als zeer positief en leerrijk had 
ervaren. 

3. Participanten moeten er ook voor zichzelf iets 
uit kunnen halen.
• Iets voor een ander betekenen geeft veel voldoe-

ning: een waardevolle bijdrage kunnen leveren 
aan een project (cf. punt 2), maar ook samen een 
resultaat neerzetten en elkaar daarin helpen (cf. 
punt 4).

• Participanten hebben een duidelijke vraag naar 
een grondige kennismaking met de kunsten en 
met de kunstorganisatie (achter de schermen). 
Hier moet voldoende aandacht naar gaan,  
zonder de frisse kijk van de participanten aan te 
tasten.

 > In PAZ-1 en 2 waren sommige participanten 
wat dit betreft wat op hun honger blijven zitten, 
dus werd daar in dit traject extra aandacht aan 
besteed, wat bijzonder werd gewaardeerd. De 
vraag of de frisse (in dit geval kritische) kijk 
daardoor werd aangetast, heeft de begeleiding 
zich inderdaad ook gesteld, maar daarin werden 
ze niet door de participanten bijgetreden. Aan-
gezien het gezelschap bij deze vraag geen  
specifiek idee of voorbeeldpraktijk voor ogen 
had, bleef de openheid ook wel gegarandeerd 
(wat eventueel anders kan zijn bij een tentoon-
stelling).

• Participanten willen dikwijls ook meer in het  
algemeen ervaring en expertise opbouwen. 
Daarbij moet het uitgangspunt zijn dat iedereen 
vanuit zijn/haar eigen achtergrond en ervaring 
een nuttige bijdrage kan leveren en daarop 
voortbouwend nieuwe dingen kan leren. Er 
moet dus aandacht gaan naar de uiteenlopende  
expertises in een groep participanten en hoe 
die allemaal als een sterkte op zich ingezet en  
gewaardeerd kunnen worden. 

 > De participanten gaven aan dat ze graag 
iets opsteken van een engagement, zonder te  
definiëren of het specifiek over theater of over 
een meer algemene leerervaring ging. Maar we 
zien wel altijd de aantrekkingskracht van niet  
alleen praktisch, maar ook inhoudelijk betrokken 
te worden. De participanten hadden het gevoel 
gewaardeerd te worden voor hun bijdrage vanuit 
hun eigen achtergrond en ze waren zeer tevreden 
over hun ervaring en de dingen die ze eruit mee-
namen.

• Participanten vinden samenwerking een ver- 
rijking. De diversiteit onder de participanten 
wordt daarbij hoog gewaardeerd. Het verruimt 
de persoonlijke blik en tegelijk zien we de kracht 
van de synergie tussen heterogene profielen in 
het project. 

© Boumediene Belbachir
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• Werken in een duobaan met een methodische 
begeleider en een inhoudelijke begeleider van 
de kunstorganisatie kan onbedoeld leiden tot 
een situatie van cocreatie of adviesgroep.
> Dat hebben we binnen PAZ-4 voor het eerst 
vastgesteld, aangezien we hier een eerste maal 
een dergelijke duobaan hadden. Er kunnen veel 
redenen bedacht worden waarom de partici- 
panten eerder een adviserende tot een  
cocreërende rol adopteerden, waaronder de  
beperkte groepsgrootte, het gegeven dat  
Het nieuwstedelijk onderweg al een aantal  
ideeën in de praktijk omzette, en misschien 
zelfs de uitgangsvraag, maar er zijn signalen dat 
het ook iets met deze vorm van begeleiding te  
maken zou kunnen hebben. Door de permanente 
betrokkenheid van een medewerker van het 
theatergezelschap ontstond misschien het  
gevoel samen met Het nieuwstedelijk aan iets 
te werken (cocreatie). De opmerking over het  
zoeken en aftasten aan het begin van het traject, 
van participanten én begeleiders, wijst wel op 
een aanvoelen van cocreatie, eerder dan op 
een volledige vrije ruimte voor de participanten.  
Ook het gevoel dat er al een idee was, en de  
opmerking dat Het nieuwstedelijk moest aan- 
geven wat haalbaar was, sluiten hierbij aan.
Los van de redenen, is het binnen een PAZ- 
traject aan de groep om invulling te geven aan 
hun vrije ruimte, ook op het vlak van participatie- 
gradatie. PAZ vertrekt van het idee van zelf- 
beslissing voor de participanten, maar dat mag 
mee evolueren met de groep en waar die zich 
comfortabel bij voelt of wat haalbaar is binnen 
de omstandigheden en draagkracht. Dat hun  
invulling juist zat voor deze groep wordt  
bevestigd door hun grote tevredenheid over het  
project: ook een kleinere ‘vorm van betrokken-
heid’ kan tot een groot ‘gevoel van betrokkenheid’ 
en dito impact leiden.

• Een ander heikel punt is het verschil in ver- 
wachtingen, visie en beleving binnen een groep: 
wat goed werkt voor de ene is niet noodzakelijk 
goed voor de andere. Aan de ene kant wil PAZ 
net zo’n divers mogelijke groep samenbrengen, 
aan de andere kant wil dat zeggen dat je niet 
op alle momenten iedereen even efficiënt aan-
spreekt en ondersteunt. Soms wordt het verschil 
in engagement als problematisch ervaren door 
participanten die het gevoel hebben dat ‘zij het 
allemaal moeten doen’. We moeten bijzondere 
zorg besteden aan de wervende communicatie, 
het afstemmen van doelstellingen en ver- 
wachtingen en het peilen van motivering en  
engagement, we moeten duidelijk zijn over de 
verschillende mogelijke engagementen in een 
traject, en snel detecteren wanneer participanten 
met iets zitten. Dit was vooral een aandachts-
punt voor sommige participanten in PAZ-2.
> Bij PAZ-4 was er een kleine groep, en  
misschien dat er daardoor een open en spontane 
communicatie mogelijk was die dergelijke  
problemen heeft vermeden of tot een minimum 
beperkt? De participanten waardeerden in het 
bijzonder het groot wederzijds respect en de 
openheid naar elkaar toe. We kunnen ons ook 
afvragen of een groep met veel jongeren (PAZ-2) 
hier eerder een probleem mee heeft dan een 
meer gemengde groep.

5. De evenwichten in de begeleiding zijn delicaat.

• Een centraal aanspreekpunt wordt erg gewaar-
deerd: één (methodische) begeleider die bij alle 
samenkomsten aanwezig is en het geheel coör-
dineert. Het belang van een goede band met de 
begeleiding is even groot als het belang van een 
goede onderlinge band.
> In dit geval werd het centrale aanspreekpunt 
ontdubbeld waarbij beide begeleiders steeds 
samen aanwezig waren, en niet het werk en 
de aanwezigheid verdeelden (zie het derde 
punt hieronder). Zij hebben dus in de ervaring 
van de participanten als één aanspreekpunt  
gefunctioneerd, en ook de opgebouwde band 
was goed en motiverend.

• Werken met ‘sidekicks’ - inhoudelijke begelei-
ders die de link met de organisatie leggen - heeft 
een grotere betrokkenheid van de kunstorgani-
satie en een spreiden van de werklast en verant- 
woordelijkheden als belangrijkste voordelen. 
Maar het vraagt wel een nauwgezette methodi-
sche opvolging.
> Niet van toepassing. © Boumediene Belbachir




