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Bedreigt vermarkting het professionele jeugdwerkaanbod en bij uitbrei-
ding het lokaal sociaal beleid in Vlaanderen? Die vraag leeft sterk bij het 
middenveld, wanneer het OCMW van Antwerpen de exploitatie van een 
inloopcentrum voor daklozen toevertrouwt aan een commerciële part-
ner. Toch zijn tenders of projectoproepen geen nieuw fenomeen. Zowel 
de Vlaamse overheid als verschillende lokale besturen nodigden al eer-
der initiatiefnemers, private non-profit- en commerciële spelers, uit om 
in te gaan op dergelijke oproepen.

De keuze van het OCMW van Antwerpen om de exploitatie van een inloopcen-
trum voor daklozen toe te vertrouwen aan een commerciële partner zorgt voor 
beroering bij middenveldorganisaties. CAW-Antwerpen, dat achttien jaar lang in-
loopcentrum De Vaart exploiteerde, bleek een minder sterk dossier te kunnen 
voorleggen dan de samenwerking tussen een bewakingsfirma en een hotelke-
ten, zo oordeelde de jury. Dit gegeven kreeg behoorlijk wat aandacht in de pers 
en in de sociale media. De afbraak van het sociale middenveld is gestart voor 
de ene, de zoektocht naar partners voor sociaal beleid wordt opengegooid voor 
de andere. Vrijwel gelijktijdig werden ook twee andere initiatieven beoordeeld, 
maar deze kregen veel minder aandacht. Een project dat instaat voor arbeidszorg 
voor OCMW-cliënten werd aan het Antwerps Netwerk Arbeidszorg vzw gegund 
(waarin CAW-Antwerpen partner is) en niet aan de multinational G4S Care. Het 
derde project kende maar belangstelling van één kandidaat en Geestelijke Ge-
zondheidszorg Antwerpen (vzw VAGGA) kreeg het dus ook toegewezen. Stad en 
OCMW Antwerpen gaan verder nog op zoek naar uitvoerders voor projecten die 
tot nu worden uitgevoerd door ADIC, Free Clinic, Samenlevingsopbouw, Educa-
tief Theater Antwerpen, Werkvormm, De Sleutel en opnieuw VAGGA en naar ini-
tiatiefnemers voor de uitvoering van nieuwe projecten. 

Hoe nieuw is dit?
De tenders of projectoproepen zijn geen nieuw fenomeen. Zowel de Vlaamse 
overheid als verschillende lokale besturen nodigden al eerder initiatiefnemers, 
private non-profit- en commerciële spelers, uit om in te gaan op dergelijke op-
roepen. Voor allerlei domeinen binnen het welzijnsbeleid, de zorg en het sociaal-
cultureel werk in de brede betekenis regelden generaties lang Vlaamse sectorale 
decreten en allerhande regelgeving de markt. Ook vandaag bepaalt de Vlaamse 
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Op 29 september organiseerde Uit 
de Marge, netwerk voor jeugd‑
werk en jeugdbeleid met kinderen 
en jongeren in maatschappelijk 
kwetsbare situaties, een studie‑
avond over het thema vermarkting 
in het jeugdwerk. Professor Filip 
De Rynck (U Gent) en Peter Raey‑
maeckers (Universiteit Antwerpen 
– OASeS) kaderden dit thema in 
het bredere debat over de wense‑
lijkheid om commerciële uitvoer‑
ders toe te laten tot opdrachten 
in het kader van het lokaal sociaal 
beleid. Dezelfde avond agendeerde 
de OCMW‑raad van Antwerpen de 
gunning voor de uitvoering van de 
eerste drie projecten die inteken‑
den op een projectoproep. Voor 
een belangrijk deel van de aanwe‑
zigen een historische avond. 
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of federale overheid in belangrijke domeinen de grenzen 
van het speelveld. Wanneer de financiering van elders komt 
is de lokale beleidsruimte klein, ook al is de impact op de 
lokale gemeenschap verstrekkend. Hoe ambitieus een lo-
kaal bestuur bijvoorbeeld ook wil zijn in zijn zorgbeleid 
voor ouderen, Vlaanderen houdt de teugels strak. En zelfs 
wanneer het lokale bestuur al langer belangrijke eigen bud-
getten aanwendde om beleid mogelijk te maken, dan nog 
was Vlaamse regelgeving minstens sturend via bijkomende 
Vlaamse subsidies. Deze Vlaamse oriëntaties waren, net als 
die van lokale besturen vroeger en nu, niet vrij van ideolo-
gisch gekleurde uitgangspunten. Hulpverlening aan kwets-
bare doelgroepen werd bijvoorbeeld deels gefinancierd door 
steun te geven aan bovenlokale particuliere initiatieven en 
hetzelfde gebeurde deels voor socio-cultureel werk in de 
jeugdsector via de subsidiëring voor landelijk jeugdwerk.

Gemeentebesturen en OCMW’s beschikken nu over meer 
beleidsruimte dan vroeger om volgens eigen inzichten een 
(sociaal) beleid vorm te geven. De gedachte dat dan meteen 
willekeur, plat politiek opportunisme en mogelijk populisme 
de toon zetten, getuigt van kwaadwilligheid. De lokale bestu-
ren moeten zich zoals steeds schikken naar de spelregels 
van behoorlijk bestuur. De voogdijoverheid kan ingeroepen 
worden wanneer er sprake is van discriminatie of gebrek aan 
gelijke behandeling, wanneer de regels qua mededinging en 
transparantie worden overtreden of wanneer het bestuur niet 
zou hebben gehandeld met oog voor het zuinigheidsbegin-
sel. De wet op de motiveringsplicht (1991) laat hier weinig 
aan de verbeelding over. En meer dan ooit tevoren speelt 
Europese regelgeving mee in sommige dossiers. Denken dat 
dit Europese aspect waardenvrij zou zijn is vanzelfsprekend 
naïef. Europese regelgeving is van nature erg Angelsaksisch 
geïnspireerd. De eerste bekommernis is mechanismen weg te 
werken die de markt verstoren, wat er meer dan eens vooral 
op neerkomt dat de rode loper wordt uitgerold voor econo-
mische belangen ten koste van sociale grondrechten. 

Het toevoegen van de sectorale budgetten voor lokaal 
cultuur-, jeugd- en sportbeleid aan het Gemeentefonds, wat 
vrij spel biedt aan de lokale besturen, voedt de actuele on-
rust. Het is ook niet onlogisch dat het jeugdwerk gericht op 
kwetsbare groepen en deels gefinancierd met voordien ge-
oormerkte Vlaamse middelen – de talrijke leden van Uit de 
Marge – zich zorgen maakt. Projectoproepen formuleren is 

trouwens niet nieuw in het Vlaamse jeugdwerklandschap. 
Vooral grotere (vaak Vlaamse) organisaties zoals Habbe-
krats, Arktos, Lejo en Uit de Marge zelf bieden zich aan als 
projectuitvoerders van Bredene tot Landen. Op een verge-
lijkbare manier verscheen Jeugd en Stad (JES) jaren geleden 
in Antwerpen, terwijl de landelijke koepel van jeugdhuizen, 
Formaat vzw, zich een aantal jaren geleden ook engageerde 
om de aansturing van lokale Antwerpse jeugdhuizen op 
zich te nemen (op vraag van het Antwerpse stadsbestuur). 
Is dit dan geen vermarkten? 

Kwestie van definitie
In begrippen en effecten van marktwerking, een literatuur-
verkenning (2008) definiëren onderzoeker Inge Verdonck 
en professor Johan Put in opdracht van het steunpunt 
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin vermarkting als ‘een 
organisatievorm waarbij het evenwicht tussen vraag en 
aanbod en de gewenste kwaliteit van het aanbod tot stand 
komt door het vrije initiatief van de actoren en door on-
derlinge concurrentie. Ervan uitgaand dat vragers en aan-
bieders hun nut maximaliseren, vereist dit een structuur 
waarbij geen partij absolute marktmacht heeft (keuzevrij-
heid voor vragers en aanbieders), geen productdifferentiatie 
bestaat (homogene of vergelijkbare producten) en waarbij 
toe- en uittreding en vrije prijsvorming mogelijk zijn.’ Een 
eerste manier van vermarkting bestaat er dan in nieuwe 
aanbieders toe te laten, een tweede manier zal de concur-
rentie verhogen zodat er een beter product of een dienst 
van een hogere kwaliteit wordt afgeleverd. Ten slotte kun 
je ook de gebruiker meer impact geven, wat zich in de zorg 
presenteert in de vorm van een persoonsgebonden finan-
ciering. In Nederland gaan er steeds meer stemmen op om 
deze laatste vorm van vermarkting toch bijzonder kritisch 
te evalueren. Zorgvragers worden immers pas interessant 
als er voldoende op een juiste schaal aangesproken kunnen 
worden, zodat het commercieel rendabel is om erop in te 
zetten. In die zin is zorg aanbieden heel vergelijkbaar met 
energie, drinkwater of openbaar vervoer aanbieden. Meer 
klanten, interessantere distributieprijzen. De vraag wat we 
collectief aanbieden (energie, openbaar vervoer, drinkwa-
ter of kinderopvang) is een ideologische kwestie. Iedereen 
die het nodig heeft, voorzien van een persoonlijk rugzakje 
om zorg in te kopen lijkt misschien mooi, maar als er geen 
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aanbieders kandidaat zijn, of erger nog, als de zorgvrager 
onvoldoende competenties heeft om zelfstandig met de 
zorgvraag de markt te verkennen, dan zakt die mooie the-
orie wel een beetje in elkaar. Dit fenomeen in combinatie 
met vermaatschappelijking van de zorg zou op termijn nog 
wel eens een veel grotere bedreiging kunnen vormen dan de 
huidige vermarkting van de dienstverlening.

Keuzevrijheid?
De definitie gaat ervan uit dat vragers en aanbieders hun 
nut maximaliseren. Dat kan pas als er geen enkele partij 
absolute marktmacht heeft: vragers moeten immers keuze-
vrijheid hebben. Is dit wel het geval in het voorbeeld van het 
inloopcentrum? En van het vrijetijdsaanbod voor jongeren 
in een kwetsbare situatie in Deurne-Noord? De keuzevrij-
heid is, zacht uitgedrukt, bescheiden: gebruik maken van 
de dienstverlening en deelnemen aan het aanbod, of rond-
hangen op straat. De dakloze gaat niet op zoek naar een 
andere inloopcentrum, de Afghaanse tiener neemt niet de 
tram naar Hoboken. Ze komen elkaar misschien tegen op 
de Antwerpse Meir, maar voor dienstverlening is dit geen 
alternatief. Vermarkten zou betekenen dat er een tweede in-
loopcentrum start of dat er een alternatief vrijetijdsaanbod 
gerealiseerd wordt. Dat lijkt alvast niet de ambitie van het 
OCMW Antwerpen.

Het vermarkten heeft hier vooral betrekking op het toe-
laten van nieuwe spelers, aanbieders van een dienst die 
in concurrentie treedt met wat tot nu toe werd aangebo-
den. Op basis van een projectdossier wordt beoordeeld of 
de nieuwe aanbieder beter beantwoordt aan de vraag. Die 
vraag wordt uitgetekend in een projectoproep, in geval van 
het inloopcentrum een nota van acht pagina’s met een pro-
jectbeschrijving, de procedure, verwachtingen wat betreft 
het in te dienen projectvoorstel en beoordelingscriteria. 
Procedureel valt hier erg weinig op af te dingen. De oproep 
bevat een aantal resultaatsgerichte doelstellingen, maar legt 
geen middelenverbintenis op. De kandidaten bepalen zelf 
hoeveel personeel ze inzetten en welke kwalificaties vereist 
zijn. Het is dus mogelijk dat de ingediende dossiers op dit 
aspect niet gelijk sporen. Het zijn ook nog geen samen-
werkingsovereenkomsten. Beide partijen zullen over de 
voorwaarden van deze overeenkomst onderhandelen. Om 
dergelijke moeilijke projecten met zeer specifieke doelgroe-

pen gedegen te ontwerpen zijn gedegen terreinkennis, spe-
cifieke professionele competenties en ervaring zonder meer 
noodzakelijk. Elk startend project gaat op zoek naar gekwa-
lificeerde medewerkers. Hoe dit gebeurt, kan onderdeel zijn 
van een innovatieve werkwijze. Door projecten voor een 
periode van bijna drie jaar te gunnen is expertiseopbouw 
mogelijk. Onder meer in het professioneel jeugdwerk met 
kwetsbare groepen worden nog (te) vaak convenants opge-
steld met een looptijd van slechts één jaar. Private partners 
en hun werknemers stellen zich zeer kwetsbaar op, wanneer 
ze ervan uitgaan dat dergelijke afspraken automatisch ver-
lengd worden als er zich geen ongelukken voordoen. Weet 
dat werken met dergelijke doelgroepen altijd kan uitlopen 
op een situatie waarin de publieke opinie, de media en de 
zo gevreesde perceptie zich tegen de initiatiefnemers keren. 

Moeten we vrezen dat deze vermarkting ontspoort in 
een commercialisering van het sociaal beleid ten aanzien 
van kwetsbare groepen? Is er veel geld te verdienen? De 
uitvoerder kan in het geval van het inloopcentrum koste-
loos gebruik maken van bestaande infrastructuur en geniet 
een subsidie voor personeel- en werkingskosten van bijna 
400.000 euro. Bij de gebruikers van deze dienstverlening 
zal een commerciële partner zijn winst niet zoeken. De ex-
ploitatie wordt pas rendabel als de exploitant voor een be-
langrijk deel van zijn overheadtaken kan rekenen op een 
moederbedrijf en op die manier via schaalvoordeel winst 
maakt. Verschilt dit businessplan zo wezenlijk bij een grote 
private non-profitspeler die op de markt komt als sociale 
onderneming? 

Gasten, cliënten, klanten
Dan is er nog de vraag welke plek de doelgroep zelf toe-
bedeeld krijgt in het aanbod. Er is een wezenlijk verschil 
tussen de gasten, de cliënten en de klanten. Het is jammer 
genoeg niet altijd zo simpel dat wie over de gasten praat, 
die doelgroep ook centraler plaats. In de praktijk blijken 
de begeleiders van de gasten ook zelf jonge ouders te zijn 
met schoolgaande kinderen. De begeleiders gaan na werk-
tijd naar huis een geven voorrang aan hun gezin. En voor 
alle duidelijkheid: daar is niets mis mee. Anderzijds sloven 
veel ondernemers zich uit om een hoge klanttevredenheid 
te realiseren, en als die er niet is, wordt dat meestal vrij snel 
uitgedrukt in een teruglopend zakencijfer. Met hart en ziel 



De afbraak van het sociale 
middenveld is gestart voor de ene, 

de zoektocht naar partners voor 
sociaal beleid wordt opengegooid 

voor de andere.

november 2016 Lokaal26

voor de praktijk en de belangen van de doelgroep: de setting 
is niet onbelangrijk, maar sluit ook niets uit. 

Ook het eigenaarschap van het initiatief is belangrijk. Het 
doet ongetwijfeld wonderen voor het zelfbeeld van kwets-
bare groepen wanneer zij zich zo betrokken voelen bij initi-
atieven dat zij zichzelf als eigenaars zien. Emancipatorisch 
biedt dit een belangrijke meerwaarde. Maar is dit onmo-
gelijk in een commerciële setting? De zogenaamde socios 
van FC Barcelona voelen zich wel degelijk eigenaar van de 
club, en wees maar gerust dat dit impact heeft op hun zelf-
beeld, maar een commerciëler setting dan de Champion’s 
League is moeilijk denkbaar. En is dat idee van eigenaar-
schap vol te houden in een private non-profitorganisatie 
waar professionele medewerkers met veel zorg de eindjes 
aan elkaar proberen te knopen, terwijl de Afghaanse tieners 
uit Deurne-Noord schreeuwen om een uitstap naar Walibi? 
Iedere setting kent zijn eigen beperkingen en er is veel scha-
kering aan te brengen tussen wit en zwart. 

Controle
Ultiem brengt dit ons bij de vraag naar de kerntaken van 
de overheid. Het antwoord is bijna altijd ideologisch ge-
kleurd. Toch worden een aantal inzichten over de ideologi-
sche breuklijnen breed gedeeld. Een te grote ongelijkheid is 
ethisch, maatschappelijk en economisch niet wenselijk. De 
markt functioneert niet zonder een goed werkende overheid. 
Op lokaal vlak liggen de ambities van die overheden hoog. 
Instaan voor het welzijn van de burgers en een duurzame 
ontwikkeling van het gemeentelijk gebied is niet min als 
doelstelling voor gemeentebesturen. Eenieder in de moge-
lijkheid stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de 
menselijke waardigheid, artikel 1 van de OCMW-wet, laat ook 
weinig aan het toeval over. Deze verantwoordelijkheden legt 
de wetgever in handen van democratisch gekozen mandata-
rissen. Ieder partnership, met een private non-profitorgani-
satie, een sociale onderneming of een private commerciële 
speler, moet op deze doelstellingen worden gecontroleerd.

Of een initiatief bijdraagt aan de realisatie van de doelstel-
lingen is niet zo eenvoudig vast te stellen en aan te tonen. De 
gedachte dat vrijwel alles in meetbare indicatoren gevat kan 
worden als die maar voldoende SMART geformuleerd worden, 
heeft al tot veel onbedoelde neveneffecten geleid. Overdre-

ven registratie- en rapporteringsinspanningen hypotheke-
ren de resultaten en belasten de overhead. Of erger: het wel 
behalen van streefcijfers verbloemt het niet behalen van de 
gewenste resultaten met de doelgroep voor wie het aanbod 
oorspronkelijk bedoeld was. Of we het beeld van de pista-
chenoten, de kersen of de krenten verkiezen, meten en tellen 
zegt zelden alles over resultaten. We willen eerder impactre-
sultaten verwoorden. Voor bescheiden projecten ontbreken 
doorgaans de middelen om te (laten) onderzoeken of bereikt 
werd wat werd vooropgesteld. De kwaliteit van het aanbod of 
de dienstverlening tussentijds evalueren lukt vaak beter via 
een goed voorbereide visitatie dan via rapporten en tabellen. 
De opdrachtgever en de uitvoerder moeten het erover eens 
zijn welke impact de inspanningen moeten opleveren. De 
inschatting of beter het ambitieniveau qua impact zal mee 
bepalen welke uitvoerders echt in aanmerking komen om 
een projectoproep goed in te vullen. Een doelgroep bereiken 
of voor een doelgroep goede resultaten halen is iets totaal 
anders. Al van bij de projectoproep moet duidelijk zijn dat 
beide partijen elkaar hierin vinden, met het belang van de 
doelgroep voor ogen. 

Het is vreemd dat de lokale overheid en de non-profit-
partners elkaar niet altijd en overal als natuurlijke bondge-
noten zien. Ze zijn geen van beide door winst gedreven en 
ze leggen zich toe op het algemeen belang, meestal vanuit 
de overtuiging dat het de moeite waard is samen met an-
deren aan een betere wereld te sleutelen. Ideeën over actief 
burgerschap en cocreatie vinden zowel bij het middenveld 
als bij mandatarissen steeds meer gehoor. Benoemen we te 
weinig waar precies ieders verantwoordelijkheid ligt, waar 
expertises complementair zijn, wat de winst van iedere par-
tij kan zijn en hoe we die elk op onze manier putten uit dit 
samenspel? De kerntaken van elke overheid worden aan het 
einde van de rit opgenomen door mensen: mandatarissen, 
vrijwillige bestuurders in vzw’s en coöperatieve onderne-
mingen, ambtenaren, maatschappelijk werkers, coördina-
toren, straathoekwerkers, onthaalbedienden, zelfstandigen 
en ondernemers. Betekenen ze voldoende voor elkaar? Is de 
wederkerigheid in hun relatie duidelijk? Is er vertrouwen?
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