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LEESWIJZER | Wat zijn participatieplekken?

Co.Labs is een netwerk van jonge creators die op basis van hun gemeenschappelijke interesse, 
participatieplekken, een netwerk vormen. Het ontstond als kers op de taart van een traject waar Dries Van 
de Velde al meer dan tien jaar mee bezig is. Dries is de bezieler van Mekitburn festival (Vzw Goesting!?), 
PLEK322 (ism Toestand), Uprising (Jongerencultuurlabel Vilvoorde) en The Iriesite (Vaartkapoen). Na 
ettelijke andere participatieve projecten, jaren van onderzoek, vele infosessies en gesprekken met partners 
richtte hij met enkele vrienden uit Antwerpen vzw Co.Labs op. Sindsdien groeide de organisatie uit tot een 
netwerk van gelijkgestemde en gemotiveerde creatievelingen, de Co.Laborateurs. 

Wat is Co.Labs?

Co.Labs is een netwerk van creators – artiesten, organisatoren en makers. Het is een vzw  die participatieplekken 
maakt, onderzoekt en er kennis over deelt.

Meer en meer ongebruikte ruimtes worden omgetoverd tot plaatsen om samen, met kunst en cultuur als 
lijm, tot meer lokale zelfzorg te komen en antwoorden te formuleren op hedendaagse vraagstukken. Het 
worden participatieplekken, plaatsen waar mensen hun omgeving en zichzelf vormgeven.

Co.Labs streeft ernaar in 2017 belangenbehartiger te worden van wat wij participatieplekken noemen, in de 
eerste plaats binnen de Vlaamse cultuursector maar net zo goed daarbuiten. Vanwege de grote diversiteit 
onder dit soort panden  zullen we deze met onze vele partners  in kaart brengen en onderzoeken.

Wat zijn participatieplekken?

Participatieplekken stimuleren burgerinitiatief, ze stimuleren participatie aan een netwerk dat ontstaat in en 
rond een fysieke plek. Technologie maakt het gemakkelijker om een netwerk in te richten waardoor er binnen 

participatieplekken collectieve zelforganisatie ontstaat rond gemeengoed of commons, in dit geval de plek zelf.  

Beheerders van participatieplekken voorzien ruimte – een groot pand of een klein zaaltje – waar de gebruiker wordt 
uitgenodigd om de omgeving vorm te geven op basis van gedeelde belangen. Kunst en cultuur zijn daarbij een ideale 
vertaler. Dit kan resulteren in het onderhouden van pleintjes of het kopen van een windmolen als buurtcoöperatie. 

 Netwerken vormen de kern van de werking. Het netwerk creëert de individuele winst en de maatschappelijke functie. 
Mensen komen er samen om te ontspannen en te werken en de omstandigheden zo gunstig mogelijk in te richten. Het 

vormen van publieke ruimte, is na het vormen van netwerken, een mogelijke tweede functie.

Participatieplekken vormen een kruispunt van interculturele ontmoetingen en van culturele, sociale, economische en 
politieke verrijking. Het zijn plekken van empowerment, co-creatie, participatie, creativiteit en innovatie. 

Dit fenomeen wordt verder onderzocht door onze werking. 
Een uitgebreide beschrijving van participatieplekken vind je in ‘Bijlage 1’.

Onze onderzoeken naar ‘Een Vlaams beleid voor participatieplekken’ en ‘Participatietechnieken in 
participatieplekken’ vind je terug onder publicaties op onze website. 
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Participatieplekken zijn als een biotoop voor ‘de participatieve creator’, kunsteducatie en sociaal en/of 
artistiek werk. We vragen middelen aan binnen verschillende sectoren maar gezien onze werking zich in de 
eerste plaats zal toeleggen op het vormen van een netwerk van gelijkgestemde creators, bevindt onze kerntaak 
zich binnen de cultuursector. 

Wat zijn participatieve creators?

Het is vandaag moeilijk om een onderscheid te maken tussen sommige makers, organisatoren of artiesten. 
Daarom spreken wij van creators. Het is onze overkoepelende benaming voor de creërende spelers uit de creatieve 

sector.  Het participatieve heeft betrekking op de (interactieve) relatie met het publiek die steeds intenser wordt.  De 
term is afgeleid van het ‘Manifest voor participatieve kunstpraktijken’ van Demos & CALXL. 

Participatieve creators breken uit de culturele huizen en creatieve sector, trekken de straat op, gaan de publieke ruimte 
in en gaan verbindingen aan met andere sectoren. Soms leidt de dialoog met het publiek tot nieuwe inzichten voor de 

creator, dan spreekt men van co-creatie. Het publiek wordt deel van hun kunstwerk. Samen met dit publiek werken ze 
rond gedeelde belangen of matters of concern. Participatieve creators springen vrij om met diverse kunstdisciplines.

Co.Labs experimenteert met een eigen model voor participatieplekken. Dit model wordt toegepast waar 
mogelijk: in onze kleinere projecten of bij partners. We hopen in oktober 2017 van start te gaan met ons 
eigen pand.

Ons model voor participatieplekken...

We creëren met leegstand en kunst en cultuur een zelfvoorzienend netwerk dat in publieke ruimte en maatschappelijke 
dienstverlening voorziet. Een plek die ‘overheidstaken’ vervult zonder externe financiering of belastinggeld. Een 

commons - of gemeengoed - die naast de vrije markt en de overheid, gemeenschappelijk goederen beheert op basis van 
gedeelde belangen. Het is een ruimte voor verbinding en reflectie rond de centrale vraag – hoe samen de stad maken en 

wat is de rol van de artiest hierin?

In onze participatieplekken huizen drie netwerkorganisaties: een coworking space, een atelierpand en polyvalente 
ruimte voor burgerinitiatieven en sociale en/of culturele organisaties. Hiermee creëren we publieke ruimte op maat 

van de buurt. 

Co.Labs heeft als doel de buurtbewoners (en de vele lokale partners) zelf de participatieplek te laten beheren. Eens dit 
proces volbracht is kan Co.Labs aan een volgend project beginnen. 

Ons eigen model voor participatieplekken vormt met haar diverse praktijken een rode draad doorheen thema’s als 
leegstand, publieke ruimte, gedeeld eigendom, participatief werk en horizontaal organiseren. Deze thema’s worden 

uitgewerkt door onze denkers die zich verschuilen in onze bovenste kamers, de coworkingspace. Deze thema’s komen 
tot leven in de polyvalente ruimte voor burgerinitiatieven vol eerlijke lokale bedrijvigheid. Deze thema’s worden 

versterkt dankzij de creators die huizen in het atelierpand. 

Onze participatieplek is een creatief centrum gericht op co-creatie en social design. Het zijn politieke rookmelders, 
kruispunten van lokale bedrijvigheid, creatieve labs om in samen de stad te maken.
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DEEL I. VOORSTELLING VAN DE WERKING

Coworking space
Hub voor ondernemers
en organisaties

Voor participatieve
creators

Voor burgerinitiatieven 
en vrijplaatsen

NETWERKORGANISATIE
GEBRUIKER

DOEL 
Spreiding netwerk

1

2

3

Atelierpanden

Sociale innovatie & 
de stad  maken

Internationaal 

Sociale en/of artistieke 
meerwaarde

Nationaal

Leefwereld verbeteren
Lokaal

Polyvalente ruimte
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MISSIE | With common space we remix peers into creativity
Co.Labs is een netwerk van creators – artiesten, organisatoren en makers – dat participatieplekken maakt, onderzoekt en 
er kennis over deelt. Met onze participatieplekken faciliteren we lokale zelfzorg op basis van kunst- & cultuurbemiddeling 
en onze experimenten met netwerkvorming. 

Onze focus – Het faciliteren van netwerkvorming
Onze vraag – Hoe samen de stad maken en wat is de rol van de creator hierin?
Onze thema’s – Netwerken, kunst, ruimte en de commons

We zijn een open, flexibel en horizontaal netwerk van bemiddelaars - ondernemers, creators en experts - die bruggen 
bouwen tussen burgers, kunsten en instellingen.

We creëren participatieplekken: leegstaande ruimtes die omgetoverd worden voor duurzame gentrificatie en participatie, 
voor en door ‘creators’ en burgers. Aan de hand van experiment en onderzoek stimuleren we zelfzorg binnen een buurt 
dankzij kunst en cultuur en het vormen van duurzame netwerken rond matters of concern. 

We kiezen ervoor reflexief te werken en dus steeds te vertrekken van de noden en wensen die leven in een bepaalde buurt 
om op basis daarvan onze leegstaande ruimte en ons flexibel netwerk in te schakelen. 

We doen onderzoek naar participatieplekken in Vlaanderen, in de eerste plaats binnen Antwerpen en leegstand. Daarnaast 
organiseren we infosessies, hostingsessies en participatieve projecten om onze kennis te delen.

Burgers

Partners

Creators

Collectief

CO. 
LABS
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– NETWERKEN – 
Hoe horizontaal organiseren? 

1. CO.LABS IS een netwerk van bemiddelende creators.
We zijn een groeiend, horizontaal netwerk en streven ernaar dit netwerk open, transparant en flexibel te 

houden om snel te in te spelen op externe omstandigheden.

2. CO.LABS VERENIGT drie doelgroepen: creators, ondernemers en ‘burgers’.
We stimuleren binnen onze participatieplekken duurzame netwerken waarin waarde gecreëerd en gedeeld 

wordt op basis van de netwerken, kennis en ideeën die er uitgewisseld worden.

– RUIMTE – 
Hoe gepast leegstand reactiveren? 

3. CO.LABS ONTWIKKELT zelfvoorzienende en reflexieve participatieplekken.
We experimenteren met ons eigen model, een participatieplek met daarin coworking space, ateliers

en polyvalente, publieke ruimte. 

4. CO.LABS ONDERZOEKT plaatsgebonden participatie, co-creatie en zelforganisatie.
We ontwikkelen een visie over de effecten ervan zoals creativiteit en innovatie,

en over de technieken en omstandigheden die dit veroorzaken.

– COMMONS – 
Hoe de stad of publieke ruimte gemeenschappelijk beheren? 

5. CO.LABS DOET aan reflectie over participatieplekken.
We doen onderzoek naar de verschillende praktijken binnen participatieplekken, organiseren er infosessies 

over, organiseren onze eigen plekken en ondersteunen anderen bij de ontwikkeling ervan.

6. CO.LABS DEELT de expertise over (netwerkvorming in) participatieplekken.
We organiseren infosessies, trainingen, excursies, hosting events, etc. Daarnaast stimuleren en ondersteunen 

we beleidsontwikkeling rond participatieplekken
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VISIE | To facilitate local connections with global wisdom

Co.Labs experimenteert als kenniscentrum met duurzame modellen voor participatieplekken
- We ontwikkelen reflexieve participatieplekken
- We ontwikkelen een visie rond participatie in leegstand en participatieplekken
- We ontwikkelen een flexibel inzetbaar adaptief netwerk
- We experimenteren met horizontaal organiseren binnen een groeiend netwerk
- We onderbouwen expertise dankzij praktijkervaring, onderzoek en kruisbestuiving
- We stimuleren en ondersteunen beleidsontwikkeling rond participatieplekken

We richten ons daarbij op vier hedendaagse hete hangijzers.
1.    Leegstand – de publieke ruimte – stedelijkheid (ruimte)
2.   Horizontaal organiseren (netwerk)
3.   Participatie  (commons)
4.  De rol van de artiest (in dit verhaal) (kunst & cultuur)

CO.LABS STAAT VOOR...  

1. Flexibiliteit en reflexiviteit
Hoe ver kan je gaan in co-creatie zonder de eigen identiteit of autonomiteit te verliezen? Onze organisatie past zich aan 
naar wat er leeft en speelt in op noden en wensen.
2. Gelijkwaardigheid
Onze participatieplekken creëren herverdeling, investeren in gemeenschappelijk goed en geven iedereen gelijke kansen 
om deel te nemen aan dit proces.
3. Verbonden diversiteit
We creëren diepgang dankzij diversiteit, content dankzij connecties. We geloven dat onze samenleving nood heeft aan 
meer verbindingen.
4. Universaliteit
We streven universele belangen, universeel design, inclusief werk en transparantie na.
5. Wederkerigheid
Inzetten op het maken van verbindingen met als voorbeelden de cultuur van peer2peer, sharing en Open source.

DOELEN  | We, the city
a. Middel    =>    b. Actie    =>    C. DOEL    

DOEL 1
a. Leegstand + Kunst & cultuur                   =>                  b. Participatie                 =>               C. COMMONS + NETWERKEN = CO-CREATIE
 
DOEL 2
a. Vlaams netwerk en kennisuitwisseling + Lokaal duurzame netwerken 
                                   =>       b. De creatie van een eigen pand(en)      =>    C. ZELFVOORZIENEND INSTITUUT VOOR ZELFZORG
DOEL 3
a. Co-creatie+ Netwerken                                                                                                                     
= Commons     =>     b. Experimenteren en onderzoek naar een zelfvoorzienend instituut voor zelfzorg      =>  

 C. BELEIDS- EN  PUBLIEKE  OPINIEBEÏNVLOEDING 
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ONS VERHAAL  | The next big thing will be a lot of small things
 

Hoe kunnen we een context voorzien die ons op deze manier verbindt dat we daarna samen die context opnieuw en misschien 
beter vormgeven? 

Onze samenleving veranderd snel.
- Burgers krijgen steeds meer (politieke) macht en vervullen zelf overheidstaken terwijl overheden leren loslaten en een 
faciliterende rol aannemen.
- Technologie geeft ons mogelijkheden om sneller en beter samen te werken, meer inspraak te generen en eenvoudiger 
gezamenlijk onze omgeving vorm te geven
- Onze manier van werken veranderd. Meer en meer mensen werken als artiesten. Projectmatig delen ze kennis, materiaal 
en contacten. Ze werken niet langer voor één baas. Deze flexwerkers creëren met hun eerder horizontale manier van 
organiseren een nieuwe vraag naar werkruimte, die net als de vraag naar degelijke ateliers, groot is. 
- De overvloedige leegstand (in Europa) wordt gebruikt om de publieke ruimte vorm te geven en burgers groeikansen te 
geven. 
- De (participatieve) artiest breekt uit zijn eigen sector en versterkt de dialoog met zijn publiek.
- Verzet gebeurt niet langer door subculturen die vanuit de underground hun middelvinger opsteken naar ‘het systeem’. 
Men spreekt vandaag over het kleine verzet. Mensen nemen het heft in eigen handen om van binnenuit onze maatschappij 
te veranderen en een alternatieve economie vorm te geven.
Co.Labs geeft deze processen een duwtje in de rug. 

Mensen zijn supersociale kuddedieren en de wereld heeft nood aan menselijke verandering. Hoe gepast burgerinitiatief 
stimuleren? Daarvoor zijn artiesten nodig die aanzetten tot denken, politici en ambtenaren die hun overzicht en tools 
inschakelen, ondernemers die het initiatief ondersteunen, sociaal werkers die specifieke doelgroepen bij de projecten 
inschakelen en wetenschappers die kennis en modellen aanreiken. Kortom, als burgers zelf een bepaald deel van de 
samenleving willen verbeteren, is alle hulp welkom.

Co.Labs voorziet een plek waarin er zo weinig mogelijk drempels bestaan voor burgers die steeds mondiger worden. Onze 
participatieplekken vormen een klankbord om de mogelijkheden en de stem van burgers te onderstrepen. Wij maken 
een nieuwe instelling waar (participatieve) artiesten en makers, organisaties en ondernemers, politici en buurtbewoners 
elkaar versterken in een context van wederkerigheid en een ecologie van waarde en ideeën. Zo stimuleren we op basis van 
ons netwerk duurzame netwerken en lokale zelfzorg. Wanneer deze burgers zelf de participatieplek onderhouden, kan 
Co.Labs met een tevreden gevoel dat pand verlaten en beginnen aan een volgend project.

Onze visie richt zich op een toekomst waarin mensen meer globaal denken en vooral meer lokaal handelen. Zo wordt de 
beïnvloeding van mensen uit verschillende leefwerelden groter, met (sociale) innovatie als gevolg. We geloven dat er met 
de huidige technologie vele nieuwe organisatievormen en werkingsmodellen mogelijk zijn en gaan constant op zoek naar 
de beste methodes. Netwerken wordt steeds belangrijker. Co.Labs is een plek waar netwerken bijeen komen en groeien 
vanuit een holistische kijk met universele waarden en ontwerpen, vanuit de idee dat connecties creativiteit stimuleren.

Kunst en cultuur spelen in dit proces een cruciale rol. Ze helpen mensen om samen op een open en antiautoritaire 
manier na te denken over matters of concern of gedeelde belangen en helpen ons onze wereld te verbeelden, te bespreken 
en vorm te geven. Vandaag vervult de opkomende participatieve artiest een voorbeeldrol in dit verhaal. Deze artiesten 
experimenteren met nieuwe organisatievormen en leggen samen met hun publiek linken die we ons niet konden 
inbeelden. Wij plaatsen deze artiesten met onze participatieplekken midden in de samenleving door deze te ondersteunen 
in hun werk(ing) en dankzij ons cross-sectoraal netwerk. Samen met ons netwerk van creators trekken we de buurt in, met 
als doel de buurt meer veerkracht te bezorgen. 

Als je kijkt naar de plaatsgebonden werkingen die inzetten op het vormen van netwerken en/of het beheren van commons, 
blijkt dat deze participatieve praktijken nog in hun kinderschoenen staan, net als het desbetreffende beleid. Komt het 
door de vele raakpunten met andere, sectoroverschrijdende organisaties en beleidsprioriteiten? Co.Labs brengt Vlaamse 
actoren uit dit verhaal bij elkaar om expertise op te bouwen, uit te wisselen en het beleid te beïnvloeden.
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ORGANISATIESTRUCTUUR | A network to create yourself together

Organisatievorm – Een open, flexibel en horizontaal netwerk

Wij zijn een ‘kapstokorganisatie’ gespecialiseerd in netwerken. Door ons ‘kapstokverhaal’ brengen we mensen met 
verschillende motivaties samen rond gemeenschappelijke doelen. Daarna wordt ons verhaal mede geconstrueerd 
door de partners die hierop inhaken. Heel onze werking is als het ware één complexe matter of concern waarrond 
participatieve praktijken zich ontwikkelen met als missie ooit als een gedeeld goed beheert te worden. We genieten 
van een uitgebreid netwerk waardoor we er zeker van zijn dat we de juiste spelers kunnen aantrekken: frisdenkers, 
game changers, innovatieve stadsmakers, sociaal vaardige bemiddelaars, etc. Door deze spelers bijeen te brengen, 
ontwikkelen we onze unieke plek en creëren we meer overzicht binnen de betrokken praktijken. Wij willen dus niet 
het warm water uitvinden of in het vaarwater komen van andere organisaties. Wij tonen wat vandaag mogelijk is als 
er samengewerkt wordt.

Dankzij ons flexibel netwerk kunnen we snel inspelen op de noden die leven in de betrokken buurten en de vragen 
van onze partners en gebruikers. Dankzij onze openheid en horizontaliteit creëren we inspraak en intrinsieke 
motivatie. Iedereen is vrij met stemrecht deel te nemen aan vergaderingen en onze ‘experts’ vragen we advies uit 
te brengen. Onze horizontale organisatievorm is deel van het onderzoek dat we verrichten. Hoe dit eenmaal zal 
verlopen als we een pand ter beschikking hebben, is moeilijk te voorspellen. Wij voorspellen dat er dan verschillende 
werkgroepen ontstaan. Welke rechtspersonen of modellen het meest geschikt zijn, gezien onze deelwerkingen, moet 
organisch en democratisch tot stand komen. Wij zullen bijvoorbeeld in 2017 onderzoeken of het coöperatieve model 
extra mogelijkheden biedt.

In praktijk komt dit neer op het feit dat Co.Labs een netwerk van netwerken is. Hoe ons zo horizontaal mogelijk 
organiseren om zoveel mogelijk deelnemers zoveel mogelijk inspraak te geven, is daarbij de hoofdvraag. 
Voorbeelden van dergelijke netwerken zijn Enspirol en Hackistan. Deze laatste vroegen ons een afdeling in 
Antwerpen op te richten. Deze werking zou zich in de eerste plaats ontplooien binnen onze coworking space. Wij 
bekijken momenteel of dit reeds zinvol is. 

WIJ ZIJN EEN OPEN NETWERK
Wij dragen transparantie hoog in het vaandel en geven onze leden inkijk in al onze documenten.

WIJ ZIJN EEN FLEXIBEL NETWERK
We werken projectmatig. Al onze leden mogen komen en gaan, voorstellen doen en kunnen indien nodig last minute vervangen 

worden. Afhankelijk van een bepaalde praktijk wordt er gezocht naar een gepaste verloning.

 WIJ ZIJN EEN HORIZONTAAL NETWERK
De communicatie verloopt via digitale tool op basis van peer-to-peer en Open source technologie, die voor  iedereen toegankelijk 

zijn: Google Drive, Loomio / Citizenlab en Slack. Omdat we werken met een adviesraad van wijzen die enkel stemrecht krijgen 
als ze lid worden, genieten we van een meer democratische vzw dan degene met een ‘normale’ raad van bestuur.



11

Ons netwerk – Een knowhow-waterval

DE CO.LABORATEURS | creators – bemiddelaars – experts
Deze Co.Laborateurs vormen de kern van ons netwerk en staan in voor het dagelijks bestuur. Dankzij kruisbestuiving 
doen ze de nodige expertise op om op hun beurt connecties te faciliteren. Momenteel bestaat dit kernteam uit een tiental 
personen met elke hun specifieke functies. Het vormen van een organigram is vanwege de projectmatige aanpak complex 
en daarom niet dankbaar.
Voor een overzicht van deze leden verwijzen we je door naar ‘Bijlage 2’.

DE WIJZEN | autoriteiten - cultuursector, management & stadsontwikkeling
Co.Labs werkt met een de Raad der Wijzen. Elk jaar selecteren we twaalf wijzen die ons adviseren op basis van infosessies.
Voor een overzicht van deze leden verwijzen we je door naar ‘Bijlage 3’.
Voor de werking van onze Raad der Wijzen verwijzen je door naar ‘Hfdstk Infosessies’

DE PARTNERS | peer-organisaties: spaces - networks - commons
Dankzij ons ‘Vlaams netwerk’ bieden we de gewenste ondersteuning aan en doen we aan onderzoek, hosting en 
beleidsontwikkeling. Daarnaast ontwikkelen we een lokaal netwerk op maat van de participatieplek.
Ons netwerk vormt een complex kluwen van diverse partners. Een (beperkt) overzicht vindt u in ‘Bijlage 4’

DE CREATORS  | participatieve artiesten, organisatoren en makers
Via ons uitgebreid netwerk gaan we intensief op zoek naar creators die deelhebben in onze werking en aansluiting 
vinden op de bepaalde context van een ruimte. We lanceren een oproep via partners als SMart, Studio Start, rekto:verso, 
kunstenloket, etc. De selectie gebeurd in overleg met het team en de huidige ‘gebruikers’ van het desbetreffende pand.

DE BURGERS| peer-organisaties: spaces - networks - commons
Ism de creators en partners stimuleren we duurzame lokale netwerken

Onze werknemers
We vragen projectsubsidies aan bij Kunsten en Erfgoed, Vlaanderen voor  1 VTE als beheerder van ons Vlaams netwerk, 
voor de ontwikkeling van onze werking en het luik ‘reflectie’.
Daarnaast gaan we op zoek naar lokale en regionale middelen om personen halftijds (2  1/2  VTE) in dienst te nemen te 
ondersteuning van ons lokaal netwerk, de uitbouw van ons eigen pand en ons luik ‘participatie’.
Eens we een pand ter beschikking hebben, worden onze vaste medewerkers betaald op basis van onze pandinkomsten. 
Voor het project ‘ons eigen pand’ (3000m2) rekenen we op vier halftijdse werknemers 
(4  1/2 VTE) – schoonmaakpersoneel, logistiek en administratief beheerders en een algemeen beheerder.

Vrijwilligersbeleid
Het kernteam en de Raad der Wijzen worden op vrijwillige basis vergoed. Daarnaast rekenen we op een uitgebreid 
team van vrijwilligers voor de verschillende projecten: toonmomenten, participatieve projecten, een barwerking, de 
verbouwingen, de infosessies, etc. Dankzij een goed onderbouwde vrijwilligerswerking kunnen we flexibel inspelen op de 
vele vragen van onze partners. Dit geeft de verscheidene geïnteresseerden de nodige tijd en ruimte om zich in te werken in 
de complexe en uitgebreide praktijk en theorie die bij ons project komt kijken.

Voor bovenstaande functies vind je een functiebeschrijving terug in ‘Bijlage 5’ 
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DEEL II. VOORSTELLING VAN PROJECTEN EN ACTIVITEITEN

2.A. ONS EIGEN PAND | Een pand naar het model van Co.Labs

‘Onze instellingen, waaronder ons politiek systeem, zouden in plaats van padafhankelijk veel meer reflexief moeten worden. Weer een 
moeilijk woord, maar het komt neer op de capaciteit om jezelf constant te bevragen om zo snel en wendbaar nieuwe keuzes te kunnen 
maken. Dat wil ook zeggen keuzes maken voor bv. vormen van infrastructuur die gemakkelijk aanpasbaar zijn, die nieuwe functies 
kunnen krijgen, die geen mogelijk negatieve impact hebben en die mee gedragen worden door burgers.’  

(Jan Mertens, Beleidsmedewerker Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling in ‘Zijn we klaar voor het antropoceen?’, MO* 
Magazine op 19 september 2016)

Voorstelling project 
Co.Labs start een participatieplek in Antwerpen. Na jaren van onderzoek en experiment zijn we klaar om, samen met 
vele partners, ons model tot leven te laten komen. We plannen hiermee in oktober van start te gaan. Idealiter praten we 
over een kantoorgebouw van 3000m2 in een achtergestelde buurt, waarin er slaapplaats is voor resiedents en waarvan de 
benedenverdieping toegankelijk is voor publiek en voorzien is van een paar grote polyvalente ruimtes.

Over het model voor participatieplekken waar Co.Labs mee experimenteert
Wij huizen drie netwerkorganisaties: een coworking space, een atelierpand en een polyvalente ruimte voor 
burgerinitiatieven en sociale en/of culturele organisaties. Hiermee creëren we nieuwe, polyvalente publieke ruimte op 
maat van de buurt. In en met dit huis maken wij netwerken. Co.Labs doet dit in de eerste plaats met hun netwerk van 
(zelforganiserende, participatieve) creators, op basis van leegstand en de theorie van de commons. We ontwikkelen 
nieuwe instituties die zelfzorg in buurten faciliteren. Zelforganisatie is het doel, participatie is de actie, cultuur het 
middel. Wij doen steeds grondig onderzoek naar de noden die op Vlaams en lokaal niveau leven, om op basis daarvan onze 
leegstaande ruimte en flexibel netwerk in te schakelen en vorm te geven.

Wat te verwachten?
Een cultureel buurthuis gerealiseerd op basis van zelforganisatie? Een creatief centrum voor ontmoetingen? Een hub, een 
pioniersproject, een hotspot? De origineelste coworking space van ‘t stad? Een voorbeeldwerking dat ons een blik op de 
toekomst verschaft?

– Een plek waar gemotiveerde burgers, artiesten met verse ideeën en professionele ‘samen werkers’ elkaar vinden, van 
elkaar leren en elkaars missie proberen begrijpen en aanvullen
– Een netwerk van mensen die zelf de wereld verbeteren
– Een sfeer en de expertise van mensen die zelf de wereld verbeteren
– Eén gebouw (3000m2), drie deelwerkingen en een honderdtal partners
– Vanaf 15 oktober 2017, voor minimaal 3 jaar aan een huurprijs van maximaal €1/m2
– 10 Co.Laborateurs, 50 Co.Werkers, 20 Co.Creators, 20 lokale organisaties, 100 vrijwilligers
– 10 infosessies, 10 netwerkevents, 10 lokale events, 200 sociale of kunsteducatieve activiteiten, 1 festival, 10 
buurtprojecten, 150 dagen dat onze bar open is en 8.000 bezoekers (op jaarbasis)
– Een pand dat tot leven komt met dankzij de vele partners die geloven in ons verhaal. 
Studio Start helpt ons in onze zoektocht naar een pand en helpen ons, net als SMart, ter invulling van ons pand. KOPvzw 
neemt (een deel) van de atelierwerking op zich. Voor de invulling van coworking space praten we met Impact Hub 
en andere coworking space-uitbaters. Voor onze ‘sociale werking’ en infosessies zijn we in gesprek met verschillende 
organisaties (zie ‘Hfdstk Infosessies’). Ook met overheden onderhouden we goede relaties. Zoals gezegd schrijven we aan 
een kapstokverhaal waarbinnen de verschillende, reeds gespecialiseerde, partners hun ding doen.
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Voorstelling deelwerkingen - De coworking space, het atelierpand en de polyvalente ruimte

DE COWORKING SPACE
Een werkhotel voor ondernemers die bezig zijn met co-creatie, participatie of innovatie

Wereldwijd groeit het aantal flexwerkers snel, net als hun werkplatformen de coworking spaces. Co.werkers – flexwerkers, 
kleine ondernemers, freelancers of thuiswerkers, dikwijls te herkennen aan hun laptops – verzamelen de kennis die 
wereldwijd ontstaat, bijvoorbeeld om samen, participatief en ‘smart’ de stad te maken. Ze krijgen inspraak in onze 
werking om samen zo veel mogelijk positieve impact te genereren. 
Onze coworking space onderscheidt zich niet door luxe of een uitgebreide service. Onze Co.werkers zijn mensen met 
eenzelfde DIY-mentaliteit, ze zijn onderdeel van ons netwerk en onze expertise. Ze verkiezen Co.Labs vanwege onze 
begeleiding, de diverse activiteiten en het feit dat ze deel uit te maken deel uit van een innoverend en sociaal rechtvaardig 
‘pilootproject’. De inkleding is op maat van glokalisten, avonturiers, artivisten en pioniers.

Verantwoordelijke Co.Laborateurs – Ellen Anthony & Sara Vermeylen

Doelgroep – Ondernemers | Co.werkers en organisaties met oog voor een positieve impact op basis van participatie, co-
creatie en innovatie. Wij selecteren huurders op basis van hun sociale doelen en maatschappelijke meerwaarde.

Activiteiten – Interne ontspannende evenementen, netwerkevents, infosessies, trainingen, etc.
Prijzen – €250 pp/maand, €25 pp/dag

Partners – Impact Hub, Co.Station, Hackistan, House of Innovation, Trendwolves, KOPvzw, BAAS van Kavka,  Undefined 
en Born in Antwerp (zie ook partners ‘infosessies’), Demos, Kunstenloket, Kunstenpunt, etc.

Potentiële partners – CommonRoom, The Word, PubliekeWaarde.nl, Superserieus, Pop-up Academy, Antwerp 
Powered By Creatives, Lasso, PAZ, Watt Factory, Brussels Academy, Cronos Group, Triodos, FirmaFirma, Spotted Zebra’s, 

RE:MAKE, NICC, DynamoCoop, Pulsenetwerk, Sociale Innovatie Fabriek, PROOFF, etc.

Coworking space
Hub voor ondernemers
en organisaties

Voor participatieve
creators

Voor burgerinitiatieven 
en vrijplaatsen

NETWERKORGANISATIE
GEBRUIKER

DOEL 
Spreiding netwerk

1

2

3

Atelierpanden

Sociale innovatie & 
de stad  maken

Internationaal 

Sociale en/of artistieke 
meerwaarde

Nationaal

Leefwereld verbeteren
Lokaal

Polyvalente ruimte
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HET ATELIERPAND
een maakplaats voor participatieve artiesten

België kent een groeiend aantal atelierpanden. De vraag hiernaar blijft echter groot. Ons atelierpand onderscheidt zich 
door de onze specifieke events en de focus op participatieve creators: creators die nieuwe relaties aangaan en cross-
sectorale projecten organiseren, liefst met het publiek als onderdeel van hun werk. Deze creators blijven niet langer in 
hun ‘cultuurtempels’ maar bouwen bruggen met andere sectoren die ze grensverleggend uitdagen en vernieuwen. Onze 
participatieplek vormt de ideale speeltuin om wicked issues aan te pakken. We begeleiden deze artiesten met ons netwerk 
in het vormgeven van hun dikwijls interdisciplinaire en hybride  kunstwerken. Kruisbestuiven mag, maar niets moet! Al 
worden deze artiesten ondergedompeld in een bad van co-creatie. Dus samenwerken of samenwerking stimuleren? Liefst.

Verantwoordelijke Co.Laborateurs - Karen Van Peel & Dries Van de Velde

Doelgroep  – De (participatieve) creators | artiesten – organisatoren – makers 
Vanwege ons uitgebreide netwerk kunnen we een strenge selectie houden om de geschikte complementaire, participatieve 

creators te vinden.
Activiteiten – netwerk- en andere interne events, externe of publieke events, kunsteducatieve activiteiten, de 

gemeenschappelijke ruimtes invullen en onderhouden...
Prijzen – €250/maand voor een atlier van 50m2

Partners – de prominente pandontwikkelaars die actief zijn binnen Antwerpen: Studio Start, SMart, KOPvzw, Fameus, 
Kavka en buiten Antwerpen: De Koer Gent, The Beach, Urban Resort, Mercado, Plein Publiek

Potentiële partners – NUCLEO, Kopspel, Comptoirdesresources, Artenova gebouw – Mest – Talentenfabriek – D.ART 
(Mechelen), Wonderbureau, BAI, Cas-co, DOI-collectief, Berchem Creatives, V22, W-O-L-K-E, Jubilee, Multitude, etc.

HET BUURTHUIS
Polyvalente ruimte voor burgerinitiatieven

Burgers krijgen steeds meer macht en mogelijkheden om hun omgeving zelf vorm te geven en te beheren, al dan niet als 
commons of gemeenschappelijk goed. Burgerinitiatieven, (lokale) netwerken van burgers die zich (vrijwillig) inzetten 
rond een bepaald thema, vormen het streefdoel van onze werking. We stimuleren deze door gepaste sociale en culturele 
projecten waarin we mensen bijeen brengen om te reflecteren, te produceren en hun werk te presenteren. Samen met 
onze creators dagen we buurtbewoners uit na te denken over wat zij willen voor hun buurt. Voor onze polyvalente ruimtes 
werken we met huurdersdifferentiatie op basis van de doelen van de gebruikers. We streven ernaar zo veel mogelijk 
ruimte gratis aan te bieden. Een deel van de ruimte zal instaan als publieke ruimte die we samen met de buurtbewoners 
bedenken, maken en onderhouden.

Verantwoordelijke Co.Laborateurs – Saar Fivez & Jacoba Rubbens

Doelgroep – De Burgers | Burgerinitiatieven en sociale en/of culturele projecten en organisaties
I.s.m. al onze partners stimuleren we netwerken van burgers rond de bepaalde matters of concern. We geven voorrang aan 

complementaire initiatieven. 
Activiteiten – Buurtfeesten, een makersbar met volkskeuken, een moestuin, culturele events, sociale activiteiten, etc.

Prijzen – Afhankelijk van de accommodatie maar zo veel mogelijk gratis
Partners – De Veerman, Kauwgurk, King of Pong, Timelab, Ledeberg Doet Het Zelf, Onkruid, Plein Publik, Stadslab2050, 

Lola Luid, Toestand, De Ceuvel, Mirco Marché, Socius
Potentiële partners – Vormingplus, DOK, OCMW Antwerpen, Toestand, Swishing, Naaiatelier, Repaircafé’s, Peerby & 

Wijdelen, VVSG, Transitie Netwerk Vlaanderen, Timecirus, Cultuurconnect, Zomer Van Antwerpen, GiveADay, LETS 
Vlaanderen, Ecokot, Martha, Zero Waste Shop, Socius, Antwerpen aan’t woord, etc.
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WAT MAAKT ONZE PARTICIPATIEPLEK UNIEK?

We hebben veel expertise in huis omtrent participatieplekken
Ons doel is het komen tot co-creatie en zelfzorg. We experimenteren hierbinnen met verschillende methodes. We 
spenderen bijvoorbeeld extra aandacht aan participatietechnieken: de gemeenschappelijke ruimte, de selectieprocedure 
en/of clustering, hosting, interne en externe events, zichtbaarheid, communicatie en begeleiding of bemiddeling.
Daarnaast zetten we als kunst- en cultuurbemiddelaars, samen met onze (participatieve) craetors en partners, een 
creatie en publiekswerking op waarbij de burger intensief wordt betrokken op basis van de theorie uit ‘Manifest voor 
participatieve kunstpraktijken’ en de theorie van de commons. Zo creëren we win-win situaties voor alle betrokken 
partijen. Een goed voorbeeld vormen Lola Lik en Lola Luid van onze Amsterdamse partner. 

We selecteren onze gebruikers op basis van hun aansluiting op onze visie
Dankzij de vele partners en het vernieuwende karakter van onze werking kunnen wij een verregaande selectieprocedure 
inzetten. We zijn, verbeter ons als we ons vergissen, de eerst in België die dergelijk groots buurtproject opzetten. Zeker in 
Antwerpen hopen we alleen daardoor al op de nodige interesse van diverse spelers die dezelfde doelen nastreven. Op deze 
manier vrijwaren we een unieke sfeer van mensen die geloven in een positieve impact en betere toekomst.

Ons model is zelfvoorzienend, creëert herverdeling en zorgt voor verbinding
Deze ecologie vormt de grond van ons verhaal. Met onze coworking space bekomen we de nodige middelen om een pand 
zelfvoorzienend te maken en (gratis) ruimte te voorzien voor sociale en culturele projecten. Projecten die normaliter door 
een overheid gesubsidieerd moeten worden om bestaansrecht te genieten.

Als mensen vrijwillig werken in onze polyvalente ruimte, creëren ze een meerwaarde voor heel het pand: goedkope 
drankjes, een mooie inkleding, diverse activiteiten en feesten, etc. Dit maakt het pand aantrekkelijk voor co.werkers die 
op hun beurt geld, de meerwaarde die zij door te werken creëren, opnieuw investeren in de ruimte. Deze ruimte bieden 
we gratis aan voor burgers die zich gratis engageren enzovoort enzoverder. Dit is één voorbeeld van onze ecologie van 
wederkerigheid, deze van materiële waarde. Er ontstaat ook een wisselwerking op vlak van ideeën, stijlen, netwerken, etc.

Ons pand is een commons of gemeenschappelijk goed
Het feit dat we ons pand behandelen als een commons zorgt voor betrokkenheid onder de deelhebbenden. Er ontstaat 
als het ware een nieuwe ruimte, een ruimte als gemeengoed, een plek of bron van grondstoffen die samen gecreëerd en 
gedeeld worden: sociale of culturele diensten, economische of ecologische goederen, de fysieke plek, etc. Het stimuleert 
het experimenteren met het eigen draagvlak, ondernemerschap en de intrinsieke motivatie.

Onze stijl en sfeer
Onze DIY en pragmatische stijl zal zich doortrekken in ons meubilair. Wij onderscheiden ons niet door luxe maar net in 
gezelligheid. Onze architecten zullen er alles aan doen deze sfeer van zelforganisatie over de hele lijn door te trekken.

We werken reflexief
Co.Labs zal vooraf polsen naar de noden en wensen van een buurt (of stad) om daarop in te spelen.

GOUDEN REGELS
1. Wil zelf geen ei leggen maar blijf reflexief.
2. Start een commerciële werking (bijvoorbeeld bar) en creëer win-win situaties met de 

deelnemers i.f.v. het komen tot zelfzorg.
3. Creëer flexibele, duurzame en horizontale netwerken op basis van transparantie.
4. Probeer iedereen erbij te betrekken: inclusief en over sectoren heen.
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Planning – Met de nadruk op onze participatieve werking

We plannen halverwege 2017 de procedures op te starten ter inrichting van een pand, om in het najaar te openen. 
Vanwege onze hoge eisen en de vele partners, starten we begin 2017 met een traject om de verschillende belanghebbenden 
vertrouwd te maken met onze plannen. Ons promotiefilmpje vormt een mooi voorbeeld van deze campagne. Het valt 
nog af te wachten of Antwerpen evenzeer zal inzetten op leegstandinvulling als de steden Gent, Brussel of Mechelen. 
We gingen reeds in 2016 van start met het lobby-werk bij zowel partners, ambtenaren, politici en pandbeheerders als 
overheden (AG Vespa), de Kerkfabriek, ‘privé eigenaren’ en antikraakorganisaties.

Eens we zicht hebben op een pand en locatie starten we op basis van ons netwerk een (artistieke) bevraging in de buurt 
naar hun matters of concern. De Veerman stelde zich reeds kandidaat om ons hierbij te helpen. Daarna gaan we, door 
oproepen te lanceren, op zoek naar gepaste creators, huurders en partners om in te spelen op deze matters of concern. 
Tegelijkertijd gaan we, eventueel samen met creators of organisaties, op zoek naar middelen en partners om bepaalde 
(buurt)projecten op te starten.

Deadlines – Er vanuit gaande dat we de sleutel krijgen op 15 oktober 2017

1 maart 2017 – Belangrijke samenwerkingen staan op punt
– Afronden lobbywerk 
– Afronden opmaak promotiecampagne Co.Labs
– Afronden zoektocht stakeholders Co.Labs

1 juni 2017 – Het draaiboek is opgemaakt en we hebben zekerheid over het pand
– Afronden organisatie van het ‘voorbereidend werk’

Starten met het voorbereidend werk
– Starten met het maken van infrastructuur
– Buurtbevraging
– Lanceren oproep naar huurders 
– Starten buurtprojecten

1 september 2017 – Starten invulling pand
– Afronden voorbereidend werk
– De selectie van huurders vindt plaats
– Start opmaak contracten en draaiboek verhuis
– Afronden gesprekken met deelhebbenden over invulling gebouw
– Afronden opmaak communicatieplan
– Start organisatie openingsfeest

De officiële opening van ons pand plannen we in december 2017 of januari 2018.
We zullen op constante basis de relaties onderhouden met onze diverse partners.
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2.B. ONDERZOEK NAAR PARTICIPATIEPLEKKEN | Wat zijn participatieplekken?

‘Zowel in Vlaanderen als in Nederland krijgen de kunsten steeds meer betekenis als katalysator in maatschappelijke 
transformatieprocessen. Dat gaat samen met een transformatie in opvattingen over de kunsten zelf. De ontwikkelingen gaan zo snel 
en de mogelijkheden zijn zo divers dat zowel praktijkmensen als beleidsmakers er direct belang bij hebben om deze goed in kaart te 
brengen en daar optimaal mee aan de slag te gaan.’ (Pulsenetwerk.be)

Particiaptieplekken en hun organisaties zetten in op plaatsgebonden netwerkvorming. Voorbeelden zijn co-
workingsspaces, Hubs, atelierpanden met buurtgerichte of publieke functies, sociale en/of culturele organisaties, 
burgerinitiatieven, kunsteducatieve organisaties, werkplaatsen, broedplaatsen, incubators, commons, stads- en 
zorgboerderijen, buurtwerkingen, creative spaces, vrijplaatsen, herbestemming programma’s voor cultureel erfgoed, Off 
spaces, en FabLabs. Maar welke technieken laten netwerken ontstaan? In welke context ontplooien netwerken zich met de 
openheid en flexibilitiet die hedendaagse netwerken nodig hebben? Het is deze materie waar Co.Labs zich in specialiseert.

Co.labs doet onderzoek naar participatieplekken en hun werkingen,  in de eerste plaats binnen leegstand en in 
Vlaanderen. We focussen ons daarbij op de kernvragen uit onze vier werkdomeinen.

Space – Hoe leegstand op een gepaste manier reactiveren?,
Network – Hoe horizontaal organiseren?,
Commons – Hoe de stad, de publieke ruimte en andere middelen als commons beheren?,
Art & culture - Wat is de rol van de artiest in deze processen?

De benaming van deze plekken vormt al jaren een heikel punt. Wij spreken over participatieplekken, Vitamine C 
spreekt over Creative Spaces, anderen spreken labs of hubs, over culturele, mobiele of spontane actiezones, etc. Demos 
bejubeld de vrijheid van vrijplaatsen en het Kunstenpunt riep onlangs op om de nodige onzuiverheid te laten bestaan 
binnen organisaties die inzetten op participatie. Volgens ons is er nood aan duidelijkheid en meer afbakening, al was 
het maar vanwege de nood aan beter beleid voor het nieuwe opkomende fenomeen participatieplekken. Wij richten ons 
overkoepelend onderzoek naar ‘plaatsbeheerders’ die inzetten op plaatsgebonden participatie op basis van (interne) 
netwerkvorming bestaande uit zelforganiserende creators. 

Wij brengen in Vlaanderen een netwerk tot stand van participatieplek-kenners, op basis van gedeelde belangen, 
onderzoek en infosessies, omdat we geloven dat er een mogelijkheid bestaat om participatieplekken beter te ondersteunen 
dankzij een gepast beleid, bijvoorbeeld op basis van hun netwerkfunctie, de bijdragen van bemiddelaars, het inzetten op 
participatie, de artistieke kwaliteit en andere criteria.

Onze afbakening beperkt zich enerzijds tot leegstand en anderzijds willen we ons in 2017 beperken tot Antwerpen of 
Vlaanderen afhankelijk van het onderzoek. Dit onderzoek leidt tot een A5 publicatie van een 20-tal pagina’s dat we 
minimaal honderd keer persen om onder onze partners te verdelen. We verspreiden deze ook digitaal via onze website.
Met ons onderzoek willen we participatieplekken in kaart brengen, net als de betrokken partijen en praktijken. Eerst 
en vooral gaan we onze partners bevragen in functie van kwalitatief onderzoek op basis van interviews en een aantal 
parameters. Zo krijgen we zicht op de bestaande modellen en op wat werkt en wat niet.

Presentation 
CITIZENSHIP

Development 
HAPPINESS

Participation 
INTERACTION

Reflection 
MEANING

 
INDIVIDUAL LEVEL
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Enkele concrete pistes die leiden tot onze publicatie...

– We werden gecontacteerd om deel te nemen aan de onderzoekstrajecten van Kunstenpunt (en Demos), het 
Kunstenloket, Toestand en Vitamine C. Deze onderzoeken dienen in de eerste plaats om de verschillende type 
participatieve werkingen in kaart te brengen en te begrijpen wat er leeft in deze panden. 
– We vermoeden dat ook door spelers uit ‘het lokaal cultuurbeleid’ gelijkaardige onderzoeken plaatsvinden. Dan 
denken we aan de publicaties van het VVSG en Cultuurconnect betreffende participatieplekken. Naast de verschillende 
onerzoekstrajecten is het dus zaak om de vele onderzoekers te verbinden en hier rode draden in te verweven. Nogmaals, 
het gepast in kaart brengen van deze verschillende praktijken (en hoe deze zich tot elkaar verhouden) vormt een logische 
eerste stap.
– Wij gaan enkele parameters opvragen bij partnerorganisaties uit verschillende Vlaamse steden, om de verschillen 
per stad in kaart te brengen. Voorbeelden zijn: de duur van het huurcontract, de huur- en verhuurprijzen, aantal en 
type activiteiten, het aantal vierkante meter, aantal werknemers en vrijwilligers, inzetten op participatietechnieken, 
werkingsstructuur en type rechtspersoon, etc.
– Wij bevragen de gebruikers of huurders in de panden van onze partners (KOPvzw, Studio Start, SMArt, ea) tijdens onze 
hosting events. We onderzoeken de efficiëntie van de participatietechnieken. Op deze manier krijgen we nog beter zicht 
op deze technieken en de mate waarin onze partners hier op inzetten. 
Een voorbeeld van dit type onderzoek vind je in onze ‘Bijlage 6’. Dit is een onderdeel van onderzoek dat Dries deed in 
Amsterdam (zie cocolabs.wixsite.com/colabs) en graag zou overdoen in Vlaanderen. Hij onderzocht hoe vrijplaatsen, 
broedplaatsen en coworking spaces inzetten op participatietechnieken voor participatieplekken. Er zijn een zestal steeds 
terugkerende participatietechnieken: de gemeenschappelijke ruimte, de selectieprocedure en/of clustering,
Hosting, interne en externe events, zichtbaarheid, communicatie en begeleiding of bemiddeling.
– We polsen bij partners naar hun mening over het beleid omtrent deze plekken.
– Aanvullend hierop zijn er onze infosessies die ook bijdragen tot onze publicatie.
– Tot slot zullen we ook verslag maken over de rol van de participatieve artiest is in dit verhaal. Een mogelijke vorm is 
een artikel over dit onderwerp. Momenteel is er een artikel van Dries Van de Velde over participatiepekken klaar voor 
publicatie bij rekto:verso.

Enkele vragen die we ons stellen

1. Hoe ver kan je gaan als reflexieve organisatie zonder het risico te lopen op een ongezonde manier je eigen identiteit te 
verliezen?
2. Het vormen van publieke ruimte, is na het vormen van netwerken, een mogelijke tweede functie van 
particiaptieplekken. Sommige organisaties slagen er in commerciële modellen te ontwikkelen of bruggen te slaan met 
commerciële spelers. Welke modellen bestaan er en werken?
3. Er was veel kritiek vanuit de kunstensector op participatieplekken. Artiesten zouden ‘gebruikt’ worden voor 
maatschappelijke projecten. Maar als je kijkt naar het groeiende belang van participatieve kunstpraktijken, is dit 
misschien wat de hedendaasge artiest wil. Het antiautoritaire karakter van kunst is ideaal om een buurt te bevragen over 
wicked issues. Wat is de rol van de artiest (als motor) in dit verhaal?
4. Het woord participatieplekken is ontstaan uit de nood om de betrokken organisaties (dankzij transversaal beleid) 
beter te ondersteunen, ook al blijven hun open functies of diverse doelen soms onbepaald. De steun dient volgens ons in 
de eerste plaats te gaan naar de netwerkvorming. Wat is de rol van de ambtenaar in dit verhaal en hoe beter beleid voorzien voor 
participatieplekken?

Toewerken naar een Europees traject in 2018
In welke mate werken de betrokken Europese netwerken samen? Enkele voorbeelden van netwerkn die naats elkaar lijken 
te bestaan zijn Refill, OpenMovement, European Creative Hubs Network, het Europees netwerk rond Creative Spaces met 
Vitamine C, etc. Elk creëerden ze hun eigen digitale map op hun websites, maar op elke map zijn evrschillende Hubs terug 
te vinden. Zo komen we nooit tot een overzicht. Co.Labs wil deze verschillende spelers contacteren met de vraag of ze op 
de hoogte zijn van elkaars werking en of er, om te beginnen, mappen samengevoegd kunnen worden.

Daarnaast werken we aan een plan om onze verworven kennis in 2018 in Europa te verspreiden. Een project hierbinnen is 
het maken van een documentaire ism Cameltown, over participatieplekken in Europa.

Planning - Onderzoek Co.Labs
De eerste helft van 2017 wordt dit onderzoeksplan verder besproken met de verschillende betrokken partners en nemen 
we deel aan de verschillende onderzoeken van onze partners. Eens we nieuws hebben van de Vlaamse Overheid ivm onze 
middelen (15 mei) gaan we structureel van start met ons eigen onderzoek. We plannen onze bevraging en hosting events 
in tijdens het tweede deel van 2017. Begin 2018 moet de eerste fase afgerond zijn. De deadline voor de eindredactie van onze 
eerste publicatie is 15 maart 2018.
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2.C. HET DELEN VAN KENNIS | Infosessies, hosting, participatieve projecten

‘Ons gedrag wordt immers niet langer in goede banen geleid door solide tradities of geëerbiedigd gezag, maar door factoren die de 
individuele keuze bepalen: smaken, opvattingen, vaardigheden, kennis. In deze ‘symbolische samenleving’ wordt ongelijkheid 
in mindere mate een kwestie van materiële hulpbronnen, maar veeleer van de plaats die men bekleedt in sociale netwerken en in 
culturele velden.’ (Elchardus en Glorieus, De Symbolische samenleving)

1. Hosting - Wat willen de gebruikers van atelierpanden?

Wij helpen onze partners met het vormen van hun netwerken op basis van onze knowhow over het werkveld van 
participatieplekken. Kunst & cultuur, community building, beleid, social design, infrastructuur en participatie vormen 
daarbij de belangrijkste thema’s. In 2017 doen we dit op basis van hosting events en richten we ons op atelierpanden 
en hun participatietechnieken. In de toekomst hopen we deze tak van onze werking uit te breiden en partners hierin 
structureel te ondersteunen.

In functie van ons onderzoek en ter bevordering van participatie organiseren wij hosting events in panden van partners 
die inzetten op netwerkvorming. Met deze hosting events brengen we de verschillende gebruikers - meestal huurders of 
residents - samen in de hoop het netwerk te versterken door bepaalde vragen te stellen en daarop in te spelen, waarna we 
omstandigheden verbeteren. We stellen tijdens deze sessies vragen over ‘onze’ pandgebonden participatietechnieken, 
we duiden wat mogelijk is als er samengewerkt wordt en luisteren naar de interesses en naar wat beter kan. Willen ze 
een buurtwerking opstarten, meer zichtbaarheid, meer interne events of willen ze inzetten op de gemeenschappelijke 
ruimte. Meestal is het vrij snel duidelijk waar de gebruikers naartoe willen, maar alles is mogelijk: een samenwerking met 
een hotel, een marktje met makers opstarten of het uitbaten van een club. Deze hosting events moeten de verbeelding 
stimuleren. Op basis daarvan stippelen we een parcours uit. Ook Co.Labs leert zo bij. Want dankzij ons hosting events 
leren we beter de noden van de creators in participatieplekken kennen. Hosting events in participatieplekken zijn vanwege 
de grote diversiteit aan praktijken een proces van expertise-uitwisseling.

Voorlopig verkiezen we hiervoor de technieken van Open Space Meetings vanwege hun open karakter. Maar we kijken 
ernaar uit om te experimenteren met de vele technieken die er bestaan om dit type vergaderingen of bijeenkomsten te 
leiden.

We plannen in 2017 een 5-tal sessies te organiseren voor in totaal een 50-tal deelnemers. De eerste hosting events zullen 
plaatsvinden in de panden van KOP, SMart en Studio Start. In 2018 plannen we minimaal 20 sessies in.

In de toekomst hopen we deze activiteit - consulting - commercieel rendabel te maken en onze expertise op vlak van 
netwerkvorming in te zetten voor conculting bij diverse andere organisaties.

Community

Kunst & cultuur
 ParticipatieReflectie
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2. Infosessies - Door onze Raad der Wijzen en partners

Vandaag zetten diverse organisaties in op een buurtwerking of op participatie. Ze zoeken manieren om samen, 
participatief de stad te maken. Tegelijkertijd ontstaan er diverse initiatieven in leegstand. De laatste jaren vonden er in 
Vlaanderen verschillende infosessies plaats omtrent deze thema’s  (Demos, Vitamine C, Air Antwerpen, Timelab, Brussels 
Academy, RE:MAKE, etc.), meestal vanuit een specifieke hoek. Hoe kunnen we al deze initiatieven vanuit werkingen 
als vrijplaatsen, creative spaces, co-workingspaces, burgerinitiatieven en participatieprojecten, met elkaar in contact 
brengen en ondersteunen? Co.labs organiseert samen met deze spelers infosessies en netwerkmomenten en helpt zo de 
landschapstekening van dit nieuwe werkveld mee in te kleuren.

Jaarlijks selecteert Co.Labs een 12-tal wijzen die, elk vanuit hun expertise, als Raad der Wijzen advies uitbrengen over 
participatieplekken. Dit advies vindt plaats in de vorm van infosessies. De vorm van deze infosessies mogen de wijzen zelf 
bepalen - een debatavond, een lezing, een Open Space meeting of een ‘normale’ vergadering. Alles kan! Al 
verkiezen we de publiek toegankelijke voorstellen. 
- We organiseren 12 infosessies en plannen evenveel infosessies als coproducties in. We verwachten gemiddeld een 40-tal 
personen op deze infosessies.
- De vele partners als SMart, Kunstenloket, KOPvzw, Studio Start of rekto:verso maken dat we een breed publiek 
informeren. Al deze partners organiseerden reeds infosessies. Wij willen deze bestaande sessies aan elkaar koppelen om 
de betrokken thema’s nog meer in de verf te zetten en samenwerking te stimuleren.
- De thema’s hebben steeds te maken met de werking van Co-Labs: hoe samen de stad maken en wat is de rol van de artiest, 
de burger en leegstand in dit verhaal?
- De infosessies worden op beeld gecapteerd en online geplaatst. De sessies zijn onderdeel van het onderzoek naar het 
participatieplekken in Vlaanderen, dat Co.Labs uitvoert.
- Daarnaast stellen we onze ruimtes op basis van onze receptieve werking ter beschikking voor infosessies en workshops.

ENKELE VOORBEELDEN VAN MOGELIJKE THEMA’S

 - Hoe samen de stad maken?  De burger krijgt meer macht om de eigen omgeving vorm te geven. In slimme steden maken we 
samen de stad. Maar wil iedereen dat? Wat is de rol van co-working spaces,  IT en nieuwe netwerkvormen in dit proces? Welke 
rechtspersonen bestaan er om deze bewegingen (rond commons) zelf te organiseren (naast de markt en overheden)? Etc.
Mogelijke samenstelling: Nils Roelandt, Jan Staes, Frisia Donders, Michel Bauwens, Jan Timmermans

- Wat is de rol van ‘de participatieve artiest’?  In het begin leek er alleen maar plaats voor kritiek voor de nieuwe rol die 
de artiest aannam of aangemeten kreeg. Ze werden als goedkope werkkrachten beschreven. Vandaag lijkt deze nieuwe vorm van 
artistieke expressie vooral gebaseerd op intrinsieke motivatie en vindt deze draagvlak buiten de eigen sector. Hoe ziet de toekomst er 
uit voor deze moeilijk te omkaderen en daarom moeilijk te ondersteunen artiesten?
Mogelijke samenstelling: Wouter Hillaert, Ann VandenBergh, De Veerman, Freija Van den Bos, Lieven De Cauter  (Pascal 
Gielen)

- Welke rol hebben atelierpanden binnen de cultuursector en samenleving? Hoe zullen atelierpanden verder evolueren? 
Worden het nieuwe instituties waarin geëxperimenteerd wordt met flexibele vormen van zelforganiserend samenwerken waardoor 
deze plekken nieuwe functies krijgen als alternatieve academie, buurthuis of presentatieplekken? Hoe netwerken in en rond 
atelierpanden stimuleren?
Mogelijke samenstelling: Frisia Donders, Greet Vlegels, Jaap Draaisma / Hay Schoolmeesters (Urban Resort, NL), NUCLEO 

- Is er nood aan ‘meer  of beter beleid’ voor vrijplaatsen, creative spaces of participatieplekken? 
Mogelijke samenstelling: Bart Rogé, Vitamine C, Tijl Bossuit, Ewout D’hooge, Pepijn Kennis, Piet Forger

- Studio Start wil graag pandeigenaars aan het woord laten. Die avond vragen ze pandeigenaars, die al enkele jaren met 
Studio Start ‘samenwerken’, naar hun ervaringen. 
- Publiekewaarden.nl en New World Campus kennen een specifieke werking. Graag nodigen we hen uit voor een lezing 
waarna we ons kunnen afvragen of dergelijk instituut ook in België nodig is.
- Timelab, hield enkele debatavonden / infosessies met hun project 33YearsOfSpace. Graag luisteren we naar hun 
bevindingen.
- Vitamine C, legde drie jaar lang een samenwerkingstraject af met Europese partners om onderzoek te doen naar Creative 
Spaces en hier onder andere een manifest voor te schrijven. We bekijken momenteel hoe we elkaar kunnen aanvullen.
- SMart en het Kunstenloket willen een debat ‘delen’. 
- Pascal Gielen en Michel Bauwens over kunst, transitie en Open Source...

We bekijken ook welke Europese netwerken er bestaan voor ‘participatory / creative spaces’ en hoe deze zich verhouden 



21

3. Participatieve projecten

Co.Labs zal in 2017 samen met (participatieve) creators, vrijwilligers en bemiddelaars enkele participatieve projecten 
uitwerken. 

In december kregen we vier voorstellen binnen:
– Studio Start vroeg ons om van de tuin rond hun pand (Kielsevest 23-33 Antwerpen) een gemeenschappelijke 
buurttuin te maken. Wij bekijken momenteel welke rol de KdG Hogeschool Antwerpen of de Veerman hierin kunnen 
spelen en hoe we binnen dit project een vrijwilligerswerking kunnen opzetten. Vele oud-studenten Kunst- en 
cultuurbemiddeling zijn gemotiveerd om op vrijwillige basis als publiekswerkers aan de slag te gaan.  
– Fameus en KOPvzw vroegen ons om binnen hun project in de Oude Beurs een buurtwerking op te zetten. (zie 
Hfdstk ‘De Oude Beurs’)
– Plein Publik vroeg ons een ruimte in te vullen. Na onze oproep voor participatieve creators bekijken we welk 
project het meest geschikt is binnen deze werking.
– Samen met KOPvzw werden we gevraagd invulling te geven aan het Necap-gebouw naast het Red Star Line 
museum. Het project zal Contrair heten. We bekijken wat we met de ruimtes naast de club kunnen doen en denken aan een 
presentatieplek en een viertal ateliers.

Andere voorbeelden vormen onze aanvraag bij Extra City en ons traject met Ewout D’Hooge.
Bij Extra City gingen we onderzoeken welke rol kunsten kunnen spelen in het bevragen van een buurt naar hun matters of 
concern. Helaas werd deze aanvraag niet weerhouden.
Met Ewout D’hooge, een participatief theatermaker die in 2016 resideerde in de Vooruit, besproken we uitgebreid onze 
werking waarna hij aan het werk is gegaan en aan het broeden is op wat zijn functie binnen onze werking kan zijn ifv het 
faciliteren van commons op basis van ruimte, netwerken en cultuur.  
We verwachten in 2017 nog verschillende opdrachten te ontvangen van partners en zullen dossier per dossier beslissen of 
we als organisatie steun bieden. In sommige gevallen, zoals in de Kruitfabriek of met vzw Goesting!?, twee organisaties 
die Dries Van de Velde nauw aan het hart liggen, werden we bijvoorbeeld enkel gevraagd ter advies om het het 
participatieve luik van hun pandwerking te verdiepen.

Momenteel spraken we vooral partners die ruimte ter beschikking hebben en op zoek zijn naar invulling. Eens onze 
oproepen voor creators gelanceerd zijn, kunnen we ons meer  toespitsen op het begeleiden van specifieke projecten van 
participatieve creators. We hopen beide spelers, beide kanten van eenzelfde verhaal, aan elkaar te koppelen: enerzijds de 
participatieplekken die inzetten op buurtwerk en anderzijds de participatieve creators die op zoek zijn naar ruimte. 

Onze oproep voor creators gebeurd op basis van de ruimtes die ter beschikking zijn (De Oude Beurs, Plein Publiek, De 
Kruitfabriek maar evengoed ons eigen pand in de toekomst). Het Kunstenloket, SMart en Studio Start bevestigden al onze 
oproep te willen verspreiden. Maar evengoed rekenen we op onze andere partners (rekto:verso, Demos, Toestand, etc.) om 
onze oproep te verspreiden. We leggen een databank aan met daarin de (projecten van) de artiesten die reageerden op onze 
oproep. Dankzij ons uitgebreid netwerk kunnen we een strenge selectie houden, wat de kans vergroot op een juiste ‘match’ 
tussen de artiest en de ruimte en/of de buurt.
Aangezien we elk jaar verschillende artiesten begeleiden vanaf de start van hun project voorzien we kwaliteit. We geven 
deze artiesten dus niet enkel ruimte maar plaatsen hen in een bepaalde ruimte en wijzen hen op de gevolgen daarvan. Dit 
proces begint bij het schrijven van een dossier en eindigt met oze publiekswerking.

We vervullen dus een ondersteunende rol door de verschillende spelers bij elkaar te brengen en te begeleiden in hun 
proces. Maar dit neemt geenszins weg dat de kerngroep van onze organisatie zeer gemotiveerd is om deel te nemen aan 
deze processen en de effecten ervan aan de lijve te ondervinden. Wij appreciëren allen het sociaal werk dat deel uitmaakt 
van onze werking en maken maar al te graag onze handen vuil. Daarnaast genoten de meeste van ons een stevige dosis 
ervaring aan publieksbegeleiding.

Over de rol van de kunstenaar...
Wie levert de content en wie de context? Geen van onderstaande type relaties is beter dan de andere. Tijdens onze 
participatieve projecten experimenteren we  (als publieksbegeleiders) met de rol van de participatieve creators. 

The publicThe artistA.

The publicB. The artist

The publicC. The artist

A. De artiest is een autoriteit. De artiest en diens product zijn 
gatekeepers dat waarheden in zich dragen.
B. De artiest en het publiek bevinden zich op hetzelfde ‘niveau’, 
werken tesamen in of aan een coproductie.
C. De artiest faciliteert participatie door te luisteren naar en de 
bevraging van het publiek.
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2.D. PROJECT DE OUDE BEURS | Ruimte zkt invulling

Voorstelling project
Om in te spelen op de pertinente nood aan ruimte voor artistieke en creatieve jongeren, ruimte om elkaar te ontmoeten, 
ruimte om te creëren en te groeien, te experimenteren en met hun werk naar buiten kunnen komen, slaan Fameus, KOP en 
Co.labs de handen in elkaar.
In 2017 pakken we gedurende zes maanden, van april tot oktober; de onbenutte ruimte in de Oude Beurs aan en 
transformeren we het gebouw tot een bruisende plek voor creatie, presentatie, ontwikkeling en ondernemerschap 
van jong en nieuw talent. Het project tovert leegstaand erfgoed om tot één gezamenlijke ontmoetings- en maakplaats 
voor jongeren met daarin atelierruimtes (Fameus), een presentatieplek (KOPvzw), een coworking space (Co.labs) en 
een gemeenschappelijke ruimte (met bar). Er zullen verschillende activiteiten plaatsvinden: workshops, infosessies, 
professionele begeleiding, expo’s, marktjes, etc.

Projectdoelen
- Creativiteit stimuleren en hiervoor de nodige experimenteerruimte voorzien
- Het in de kijker zetten van diverse beloftevolle jonge Antwerpse kunstenaars
- Een platform aanbieden waarbij niet alleen het artistiek maar ook het zakelijk talent wordt gestimuleerd ingevolge de 
praktische kanten van het werkveld
- Het werkveld en publieksbereik van de kunstenaar uitbreiden
- Een dialoog creëren tussen de verschillende kunstdisciplines, (jeugd-culturele) organisaties, scholen, stadsdiensten
- De gevarieerde en groeiende Antwerpse kunstgemeenschap ondersteunen
- Mensen samenbrengen om elkaar te inspireren, van elkaar te leren en elkaar te versterken,
- De Antwerpse bewoners in contact brengen met nieuwe opkomende kunstdisciplines en talent van eigen bodem
- Leegstand tegengaan
- Een ontmoetingsruimte voor de buurt creëren en lokale veerkracht stimuleren

Deelname Co.Labs
Begin december werden we door KOPvzw en Fameus gevraagd om binnen het project ‘De Oude Beurs’ de buurt- en 
participatieve werking op ons te nemen. Co.Labs zal een barwerking, een participatief traject, een coworking space en 
verschillende activiteiten organiseren. Dankzij deze projecten wil Co.Labs deels het project De Oude Beurs ondersteunen 
en deels hun eigen werking uitbouwen. Het is een leerschool voor ons kernteam, maar ook een ideale gelegenheid om 
anderen vertrouwd te maken met onze werking. Er zal een student Kunst- en cultuurbemiddeling zijn stage uitvoeren 
binnen dit project.

Dit project illustreert onze pragmatische aanpak. Onze bijdrage aan deze jeugd-culturele zone gebeurt hoofdzakelijk 
op basis van ons (cultureel) netwerk. We denken mee over hoe dit project participatief ‘in te richten’ en betrekken onze 
diverse partners bij de ondersteuning van wat reeds leeft. Het project in de Oude Beurs had al een eerste vorm toen ze 
ons om steun vroegen. Wij bekijken nu hoe wij snel – de tijd is beperkt voor dit project – interventies kunnen doen. 
Het spontane en organische karakter is inherent aan deze praktijken. Hierdoor is het moeilijk te illustreren is op welke 
verschillende manieren wij van deze groep autonome creators een tijdelijk collectief gedragen netwerk zullen maken. Dit 
start bij de opmaak van de planning en eindigt bij het geven van bloemen. Het wordt een oefening in snel interveniëren 
bijvoorbeeld op basis van een vrijwilligersbeleid. Verslag uitbrengen van deze praktijk wordt een interessante oefening 
waarmee we onze werking kunnen typeren.

Wij zijn zeker dat we kwaliteit kunnen bieden, al was het maar dankzij het netwerk dat we op korte tijd onwtikkelden. 
Verscheidene Kunst en cultuurbemiddelaars, Saar (Publiekswerker van Bronks), KOPvzw, Fameus, Studio Start 
(Air Antwerpen), SMart en Kauwgurk (gekend voor hun ‘artiestenbegeleiding’) en Ewout D’Hooge zijn maar enkele 
voorbeelden van hoe ons team bestaat uit experts die begeleiding op maar voorziet. Wij kijken er naar uit deze 
kruisbestuiving constructief vorm te geven. Hoe deze organische beweging tot een vaste structuur zal verworden, is nu 
nog moeilijk te duiden maar het project de Oude Beurs zal illustreren op wat voor een toegankelijke (laagdrempelige) en 
diepgaande manier Co.Labs het publiek, in de eerste plaats uit de buurt, bij artistieke projecten betrekt. De Oude Beurs 
moet een voorbeeld worden van wat kunst en cultuur kunnen betekenen in transitieprocessen en het verduurzamen van 
steden. 
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ACTIVITEITEN CO.LABS – Project Oude Beurs

Coworking space – Ons eerste werkhotelletje
Co.Labs wil een zenuwcentrum/bureauruimte creëren, enerzijds in functie van het project ‘De Oude
Beurs’, anderzijds om een netwerk op te starten van gelijkgezinden in functie van ons toekomstig
107pand. Met deze coworking space (107m2) willen we minimaal €600 aan huuropbrengsten genereren. Het is 
tegelijkertijd een goede oefening voor onze architecten die flexibele ontwerpen voorzien die hopelijk in ook in ons eigen 
pand zullen dienen.

Infosessies - Van reflecties tot connecties / Van context tot content
Graag laten we één of meerdere infosessies plaatsvinden in de Oude Beurs. Daarnaast zullen we samen met KOPvzw en hun 
project Kunstructief, infosessies organiseren. Welke partners en thema’s er aan bod zullen komen is nog onduidelijk, al 
houden we rekening met een doelgroep van jonge makers. We zullen ook een infosessie over leegstand organiseren om het 
debat rond leegstand aan te wapperen.

Participatieve werking – Horizontaal netwerken leidt tot buurtfeest
Voor het participatieve luik zien we onszelf een begeleidende en uitvoerende rol invullen. We zullen Fameus en KOPvzw 
helpen om van hun gebruikers echte ambassadeurs te maken, bijvoorbeeld door hen zo vroeg mogelijk te betrekken 
bij het project. Een mooi voorbeeld vormen de workshops die KOP en Fameus organiseren. Wij nemen deze op in onze 
buurtwerking en zullen ook zelf workshops organiseren.

Een ander voorbeeld vormen onze buurtvergaderingen (10 mei en 10 juni). Samen met de vele deelhebbenden trekken we 
de buurt in met de vragen: wat zou jij in deze buurt willen tegen 2030 als geld geen rol speelt? & wat wil jij in de Oude 
Beurs zien gebeuren? We hopen ook lagere basisscholen te betrekken ifv het project. We stellen kinderen dezelfde vragen 
en helpen hen prototypes verbeelden.

 1. Opstart fase – Tot april
Co.Labs kijkt erop toe dat het project door de drie partijen gedragen word als één geheel. Samenwerking en wisselwerking 
zijn belangrijk om het project te promoten en de deelnemers alle kansen te bieden. Co.Labs bouwt ook inspraakmomenten 
in voor de betrokkenen, in de eerste plaats de jongeren in de atelierwerking. Daarnaast gaan we met verschillende partners 
aan tafel zitten om de beschikbare ruimte zo goed mogelijk te delen en lanceren we oproepen voor participatieve jonge 
creators.

 2. Voorbereidende fase – April tot 15 juni
Co.Labs trekt de straat op. Samen met creators bevragen we en enthousiasmeren we de buurt. Dit kan in het beste geval 
leiden tot buurtvergaderingen waar de toekomst van de buurt wordt verbeeld, een invulling voor onze bar, deelname van 
lokale verenigingen, etc.

Anderzijds ontwikkelen we met participatieve kunstenaars een artistiek traject. Co.Labs hoopt een professionele 
participatieve artiest in te schakelen binnen dit project voor een artistiek traject doorheen de buurt. Samen met de 
betrokken jongeren en deze artiest willen we de buurt ingaan, al dan niet met een partner als de Veerman, Ewout D’Hooge 
of Chantal Boes, Ministerie van de fantasiebevordering.

Tot slot hopen we ook scholen te betrekken bij dit project. Als je een buurt wil betrekken bij een project is het goed te 
beginnen met de kinderen. Hoe dit vorm zal krijgen is nog niet duidelijk.

 3.   Tijdens het participatief project – 15 juni tot 15 september 
Tijdens ons project hopen we om onze dromen te realiseren, de handen in elkaar te slaan met verschillende organisaties 
uit het sociaal werk. Dit alles resulteert in een groots cultureel divers buurtfeest.

Achteraf volgen er bedankingen, een evaluatie en bekijken we hoe we onze resultaten kunnen verduurzamen / overdragen 
aan de buurt.

Methodes
Per fase gebruiken we verschillende methodes op maat van de buurt en afhankelijk van de betrokken creators en partners - 
deur aan deur, burgervergaderingen, app’s, sociaal-artistieke projecten, enquétes, buurtfeesten, praatcafé, ‘inschakelen’ 
scholen met artistiek project bij opstartfase, visualisaties, ambassadeurs, spec.doelgroepen, inspraakmomenten / hosting 
sessies, iedereen stemrecht, etc. Onze participatieve werking is te vergelijken met deze van de Veerman en Toestand, al 
leggen wij meer nadruk op het vormen van een vrijwilligersbeleid en ‘interne’ netwerken in participatieplekken.
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Een makersbar
Ons ecologisch cultuurcafé is het kloppend hart van de Oude Beurs. Samen met buurtbewoners, onze (interieur)
architecten en de creatievelingen binnen de Oude Beurs gaan we een bar inrichten op basis van de noden die de buurt. Een 
plek waar iedereen welkom is. Een socio-culturele ontmoetingplaats met ruimte voor evenementen, expo’s, om te werken, 
om te lezen, om te shoppen, om te tuinieren en nog veel meer. Jong en oud zijn er welkom om de unieke sfeer van onze 
werking te ontdekken. We willen een warm en rustig nest aanbieden met extra aandacht voor minderheden en kansarmen.

Het menu - Een wereldbar met naast een gangbaar café-aanbod een fairtrade assortiment met oog voor biolo-gische en 
vegetarische ingrediënten. Op het menu staan originele tapa’s en bapa’s, net als lokale producten en speciale bieren. Op 
zondag organiseren we een volkskeuken.

Het programma- Samen met onze diverse partners en lokale verenigingen zorgen we voor een uitgebreide agenda vol 
concerten, workshops, ateliers, lezingen, exposities, rommelmarkt/ruilbeurs, repairshop, yoga, een cursus tuinieren, etc.

Door en voor creators die hun kunnen en materiaal aanbieden - De meubels worden ontworpen en gemaakt door jonge 
Antwerpse makers of komen uit de kringloopwinkel en worden te koop aangeboden. Naast onze tijdelijke expo’s bieden 
we een muur aan waar liefst lokale en/of beginnende creators hun werk te koop kunnen aanbieden. Er is ook een
boekenruilkast en een muur voor onze magazinebibliotheek. Een andere muur zal in functie staan van onze campagne 
rond commons en het werk dat Co.Labs doet. De bar wordt bemand door vrijwilligers die we werven, maar dhet kernteam 
van Co.Labs zal ook constant aanwezig zijn. Kauw-gurk en King of Pong willen meehelpen in het uitbouwen en beheren 
van een bar voor creators.

Overige events
Co.Labs zal een bijdrage leveren aan het opening- en slotevent en de cultuurmarkt die er zal plaatsvinden. Een laatste 
projectidee is het organiseren van een kamp of bouwdagen tijdens de zomervakantie. We eindigen dit project met een 
buurtfeest.

Begeleiding van individuele artiesten 
Dit proces begint bij het schrijven van een dossier en eindigt met onze publiekswerking. We vervullen dus een 
ondersteunende rol door de verschillende spelers bij elkaar te brengen en te begeleiden in hun proces. Maar dit neemt 
geenszins weg dat de kerngroep van onze organisatie zeer gemotiveerd is om deel te nemen aan deze processen en de 
effecten ervan aan de lijve te ondervinden. Wij appreciëren allen het sociaal werk dat deel uitmaakt van onze werking 
en maken maar al te graag onze handen vuil. Daarnaast genoten de meeste van ons een stevige dosis ervaring aan 
publieksbegeleiding en artistieke opleidingen.

De selectieprocedure
We selecteren onze gebruikers op basis van hun aansluiting op onze visie. Onze vele partners en het vernieuwende 
karakter van onze werking kunnen wij een verregaande selectieprocedure inzetten. Op deze manier vrijwaren we een 
unieke sfeer van mensen die geloven in een positieve impact en betere toekomst op basis van co-creatie en participatie.
Dankzij ons uitgebreid netwerk kunnen we een strenge selectie houden, wat de kans vergroot op een juiste ‘match’ tussen 
de artiest en de ruimte en/of buurt.

Uitbouwen publiekswerking
Hoe kunnen we van elke rondleiding een interactieve rondleiding maken? Van elke vraag een passend publiek debat? Als 
Kunst- en cultuurbemiddelaars leerden we op een gepaste en laagdrempelige wijze, met kleine ingrepen, iedereen welkom 
te laten voelen tot de wereld der kunsten. Dat gevoel wil Co.Labs in de buurt van de Oude Beurs verspreiden dankzij een 
goed onderbouwde publiekswerking. Alle deelhebbenden hebben hier hun aandeel in en Co.Labs zal dit proces begeleiden 
en mensen stimuleren om hierover met elkaar in dialoog te gaan. 

Vrijwilligerswerk
Co.Labs werkt met een uitgebreide vrijwilligersdatabank. Dit symboliseert waar Co.Labs voor staat – er is veel mogelijk 
op vrijwillige basis – en maakt de organisatie flexibel. Binnen de oude beurs worden vrijwilligersvergoedingen vorozien 
voor het kernteam, de lezingen, de uitbating en bouw van de bar, ter ondersteuning van de receptieve werking, voor de 
promotie en de buurtwerking, etc. De vrijwilligersvergoedingen vormen de grootste kost voor Co.Labs binnen dit project.

Het komen tot gemeenschappelijk gedragen beleid
Tot slot hameren we er graag op dat het een gezamenlijk gedragen project moet zijn. Om iedereen gemotiveerd te 
houden stond Co.Labs dan ook op één projectdossier en één gemeenschappelijke begroting met daarin ruimte voor de 
verschillende deelprojecten.



25

Begroting 

We rekenen op middelen van Cera, de provincie Antwerpen (NAFT) en de jeugddienst van stad Antwerpen (Impulssusbsi-
dies) voor het gehele project. Fameus beheert de gezamenlijke kosten die gedekt worden op basis van een gezamenlijk dos-
sier waarmee we middelen zoeken. Eens we subsidies verwerven gaan deze in de eerste plaats naar de huur van het pand 
zodat de gebruikers gratis ruimte aangeboden krijgen in ruil voor bepaalde wederdiensten. 

Co.Labs zal bij stad Antwerpen (Stadsmakers), District Antwerpen (Cultuurantenne) en de cultuurdienst van stad Antwer-
pen aankloppen voor middelen om hun overheadkosten te dekken.

Planning 

januari
– Er wordt gezocht naar middelen
– De ‘onderhandelingen’ met AG Vespa worden afgerond

februari
– Uitwerking activiteiten
– Fondsenwerving
– Partners aanspreken

maart
- Uitwerking finaal gezamenlijk plan
- Start opmaak communicatieplan en lancering oproep voor residenten (Fameus)

April
- Opening atelierwerking
- Start buurtwerking

Mei tot september
Voorlopig gaat Co.Labs er vanuit dat hun werking binnen dit project zich toespitst op de zomermaanden juli en augustus. 
We proberen deze termijn de komende weken te rekken. Dit zal in de eerste plaats afhankelijk zijn van de middelen die we 
krijgen en de onderhandelingen over de huurprijs.

Oktober
Afbraak, verhuis, verduurzamen buurtprojecten en evaluatie
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2. E. DAGELIJKSE WERKING  | Cultivating communities
We verduurzamen onze eerste netwerken
– Een Vlaams netwerk, een netwerk van partners met gelijkaardige doelen
– Een lokaal netwerk, in functie van ons eerste pand in Antwerpen
– Een netwerk van creators

Co.Labs is een jonge organisatie met wortels die vertakken over het hele land. Er wordt dus nog veel onderhandeld met 
partners over het verdere parcours van Co.Labs. We beseffen dat dit veel tijd in beslag neemt maar smijten ons met hart 
en ziel in de hoop dat de organisatie op een gezonde manier kan groeien. Vermoedelijk worden er in 2017 minimaal 500 
werkuren geïnvesteerd in het verspreiden van ons verhaal en het onderhouden van onze partnerrelaties en netwerken.

Naast de besproken projecten kregen we net nog een vraag binnen ter samenwerking van ‘Plein Publiek’. Dries Van de 
Velde steekt jaarlijks ook een week tijd in ‘De Serres’ van vzw Rauw, een project dat de sociale, culturele en groene sector 
combineert op één locatie. Ze maken groentepakktjes met specifieke doelgroepen en promoten deze door events als een 
artistieke zomerbar. Evengoed is Dries er een traject gestart om verschillende spelers uit Mechelen die interesse hebben 
in een leegstaand pand in 2017 bij elkaar te brengen. Daarnaast kwam de vzw die hij ooit mee opstartte - vzw Goesting!?, 
gekend van Mekitburn festival te Vilvoorde - met de vraag of hij wil helpen met het ontwikkelen van hun pand dat 
van start gaat in 2018. Daarnaast is er nog het verhaal van de Kruitfabriek en van House of Innovation. Wij vinden het 
belangrijk om met deze partners in contact te blijven en het overzicht te behouden op wat er leeft in onze ‘sector’.

Administratieve en juridische activiteiten
Onze activiteiten zijn geen alledaagse praktijken om in een vzw onder te brengen. Er zal veel bij komen kijken om onze 
organisatie op een gepaste manier in te richten. Ook binnen deze activiteiten hopen we op steun van jonge gemotiveerden 
die ons vrijwillig ondersteunen. We krijgen hulp van het Kunstenloket maar beseffen dat het vinden van gepaste 
professionele ondersteuning binnen de taken die hieraan verbonden deel van ons onderzoek zijn. Een werking met 
een eigen gebouw met zoveel deelhebbenden vraag geduld en nauwkeurige opvolging van de financiële en juridische 
processen.

Losse ledenactiviteiten
Als participatieve werking zetten we in op educatieve en ontspannende activiteiten voor onze leden, gaande van 
educatieve uitstapjes naar partners en infosessies, tot een weekend waarop onze werking ten gronde in vraag wordt 
gesteld maar waar ook ruimte is voor ontspanning.

Excursies
Onze informatieve uitstappen naar partners zorgen ervoor dat onze doelgroep meer vertrouwt geraakt met de 
verschillende types participatieplekken. Evengoed leveren ze de nodige inspiratie op en zorgen ze voor een goede 
‘teamsfeer’. Het is een ideale manier om de complexe onderwerpen op een ontspannen manier te delen.

Communicatieplan
- Co.Labs zal in 2017 een eigen webstek ontwikkelen, nu is dit voorlopig een gratis Wix-website.
- Co.Labs maakt per project een communicatieplan op.
- Co.Labs drukt de eigen publicatie, in de eerste plaats (als kerstcadeau) voor de partners.
- Co.Labs maakt in januari een promotiefilmpje en flyer om de werking te duiden.
- Co.Labs ontwikkelt een persnetwerk: perspartners, journalisten, fotografen, etc. Momenteel kunnen we reeds beroep 
doen op ons uitgebreid netwerk.
- Co.Labs sluit zich aan bij social media kanalen als Facebook en Instagram.
- Co.Labs houdt van het verrassingseffect en zal soms spelen met exclusiviteit.
- Co.Labs denkt erover vanaf mei een maandelijkse nieuwsbrief in mailvorm opstellen.
- Co.Labs zal vooral inzetten op het werken met partners en ambassadeurs om hun filosofie en promotie uit te 
dragen. Daarnaast verwachten we ook veel van lokale zichtbaarheid op basis van ingrepen in de publieke ruimte en de 
evenementen die we organiseren.

Visualisatie ter plekke
Co-creatie vormt de kern van ons verhaal en dat mag ook overal zichtbaar zijn. Ons werk vormt een campagne die 
uitstraalt wat mogelijk is als burgers lokaal de handen in elkaar slaan, als artiesten ons gepast vragen laten stellen. De 
muren van onze participatieplek en onze website worden het uithangbord van onze visie. Op een speelse en grafische 
wijze leiden we onze bezoekers binnen in de wereld van participatie, co-creatie en innovatie. We willen dat het publiek ziet 
wat er zich afspeelt in ons gebouw!



27

2.F. ALGEMENE PLANNING CO.LABS 
Deadlines – 2017

15 januari
Aanvraag projectsubsidies Vlaanderen

/// 01/04/17
Tot april zetten we intensief in op fondsenwerving en het verduurzamen van onze netwerken. We stellen onze vele samen-
werkingen op punt en blijven inzetten op het vinden van creators met onze ingesteldheid
+ Uitwerken project Oude Beurs (incl. Antwerps netwerk)
+ Afronden oproep en selectie participatieve creators 2017

15 april
Start Project ‘Oude Beurs’ - Van april tot oktober loopt het project in de oude beurs. Tegelijkertijd starten we met ons 
onderzoek, participatieve projecten en infosessies.

/// 01/07/17
Einde bevraging Vlaams netwerk (Incl. Infosessies)
+ Start onderzoek 
+ Einde zoektocht pand en start buurtbevraging
+ In kaart brengen verschillende spelers en opstellen vragenlijst enquête

/// 01/10/17 – Opstart Pand
Netwerk van creators
+ Zoektocht lokale partners voor eigen pand
+ Afnemen interviews en enquète
+ hostingevents
+ Infosessies

Na oktober vullen we ons eigen pand in, draait onze werking op volle kracht en zetten we in op de verschillende projecten 
zoals besproken in dit dossier.

/// 01/01/18 – Opening pand
Start lokale acties en vaste werking pand  
+ Eindredactie publicatie - Verwerken interviews, analyseren enquète en hierover in reflecteren met experts

Deadlines – 2018 / 2021

///01/10/2019
Opstart kosten zijn terug betaald. Ons eigen pand is zelfvoorziendend.

///01/10/2021
Onze participatieplek wordt beheerd door de gebruikers uit de buurt. Co.Labs heeft zich terug getrokken uit het project.
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2.G. BEGROTING
Onze begroting bestaat uit drie delen.
- De algemene werking
- Project ‘De oude beurs’
- Project ‘Ons eigen pand’ (incl. het voorbeeldscenario op jaarbasis van ons zelfvoorzienend pand)

De algemene werking

De personeelskosten (1VTE – 9 maand – coördinator, 1 VTE – 3 maand lokaal coördinator en vrijwilligersvergoedingen) 
– €62.000
De overige kosten (communicatie, administratie, bureaumateriaal, transport en kleine onkosten - bv. catering voor 
vrijwilligers)
– €17.632,47

We vragen €60.000 aan om onze coördinator (Vlaams medewerker) mee te verlonen, de kosten van het grafisch werk, de 
publicatie-, transport-, administratieve en communicatiekosten te dekken. Daarnaast wordt er ook de verzekering mee 
betaald, een laptop en gsm mee gekocht en wordt er een abonnement mee afgesloten. Daarmee staat de Vlaamse overheid 
in voor ons luik ‘Reflectie’ en de opstart van onze gehele (participatieve) werking. Een gedetailleerde begroting, met daarin 
een overzicht over hoe de middelen van Vlaanderen verdeeld worden, vindt u in de bijlage ‘Begroting’. De functiebeschrijv-
ingen van onze medewerkers en de taken van onze vrijwilligers vindt u terug in ons werkingsdossier.

Voorlopig gaan wij er, na navraag, vanuit dat alle deelhebben (incl. de Raad der Wijzen) op vrijwillige basis vergoed kun-
nen worden. Indien nodig zal hier van afgeweken worden.

 

Project ‘De oude beurs’

De meeste kosten worden gedragen door een gezamenlijke rekening waarvoor we met ons gezamenlijk dossier middelen 
aanvragen. Deze wordt beheerd door Fameus. In onderstaande begroting vermelden we bewust de artistieke onkosten, 
noch de onkosten aan bepaalde evenementen. Deze onkosten worden ook door de gemeenschappelijke rekening gedragen.
In ‘Hfdstk De Oude Beurs’ staat onder begroting beschreven waar wij onze middelen zullen halen. 

De personeelskosten (1VTE – 6 maand – lokaal coördinator en vrijwilligersvergoedingen) – €43.740
De overige kosten (huur en bouwmaterialen) – €19.500
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Project ‘Ons eigen pand’

Voor de opstart van ‘Ons eigen pand’ rekenen we op €200.000 opstartkosten. 

Om genoeg liquide middelen te voorzien, lenen we €120.000.

 

Op basis van een pand van 3000m2 maken wij met ons model €100.000 winst op jaarbasis. Dit is winst dat gegenereerd 
wordt op basis van de lage huurprijs van ons pand en de hoge verhuurprijzen voor de co-workingsspace. Na twee 
jaar plannen we onze opstartkosten terugverdiend te hebben en kunnen we zelfvoorzienend werken als instituut van 
participatieve praktijken.

 

Van de €100.000 winst op jaarbasis wordt er €50.000 geïnvesteerd in onze buurt- en participatieve werking (VTE, 
vrijwilligersvergoedingen en onkosten): ondersteuning creators, beheer polyvalente ruimte, ondersteuning participatieve 
projecten, etc.
De andere €50.000 zal gaan naar onze Vlaamse en kunsteducatieve werking (VTE, vrijwilligersvergoedingen en onkosten): 
ondersteuning co.werkers (organisatie en events), Vlaams Netwerk, infosessies, onderzoek.
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Tot slot  gaan wij ook voor de verschillende projecten waarbij wij betrokken zijn, op zoek naar extra middelen.

Uit onderstaande en laatste cijfers kan je afleiden dat een pand kleiner dan 3000m2 minder voordelig is.

Op basis van onze begroting kan je afleiden dat wij een opstartfase dienen te overbruggen van 3 jaar, inclusief het eerste 
werkjaar waarin we onderzoek doen naar de buurt. Deze opstartfase overbruggen we met externe fondsen. In de toekomst 
hopen we voor andere panden hiervoor een budget vrij te houden.

Momenteel kruipt er zeer veel tijd en energie in de gesprekken met onze vele partners. Op basis daarvan neemt onze 
organisatie verder vorm. Om dit proces te onderhouden zullen we bij diverse fondsen ondersteuning aanvragen. Wij 
denken ter voorbeeld aan het Cera fonds, de Nationale Lotterij, verschillende subsidiekanalen, Triodos Bank, private 
investeerders, het opstarten van een coöperatie en alternatieve financieringsmodellen als crwodsourcing.

Eens we een voorbeeld- en overkoepelende functie uitoefenen in Vlaanderen, zal er nood zijn aan meer middelen om 
deze werking ten behoeve uit te voeren. Deze subsidies zullen dan geïnvesteerd worden in onze educatieve werking als 
expertisecentrum.

WIj betalen onze medewerkers volgens de barema’s van de CAO sociaal cultureel werk, PC 329.
Over de artistieke vergoedingen wordt niet onderhandeld, beschrijven we wel onze werking als we ‘prijs’ opvragen.

Ons vrijwilligersbeleid
Wij beseffen dat veel werk onbezoldigd zal gebeuren en willen hierin ook zelf een voorbeeld geven. Dit is nu eenmaal 
immanent aan een participateplek waar de grens tussen buurtwerk en een gezonde hobby soms zoek is. Goed beseffende 
dat we vandaag onze tijd terug moeten opeisen en moeten streven voor betere werkomstandigheden, kiezen we er bewust 
voor deels onbezoldigd te werken.

Dries Van de Velde, die waarschijnlijk als coördinator wordt aangesteld, vermoedt hier alles bij elkaar gemiddeld 70u/week 
mee bezig te zijn. Toch zal hij zeer tevreden zijn met een loon dat 38u/week vergoedt. Het hoort bij onze filosofie dat niet al 
ons werk, als betaald werk dient aanzien te worden. Wij streven een wereld na waarin we meer samen, lokaal actief zijn op 
basis van intrinsieke motivatie.
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BIJLAGE
 Bijlage 1 – Wat zijn participatieplekken?

Participatieplekken zijn fysieke plekken waarin de beherende organisatie (een) plaatsgebonden netwerk(en) vormt, met 
kunst en cultuur als lijm, door in te spelen op de noden en wensen van de betrokkenen. Hierdoor ontstaat er collectieve 
zelforganisatie rond gemeengoed of commons, de plek zelf. Het is een plek voor experimentele, lokale bedrijvigheid. Een 
plek als gedeeld belang om tot zelfzorg te komen in het maken van onze publieke ruimte. Enkel wanneer de functie van de 
werking ontstaat uit de participatie van de deelnemers spreekt men over een participatieplek.

Dus participatieplekken omvatten organisaties die:
1. Inzetten op een fysieke plek en hebben dus een plaatsgebonden werking
2. Inzetten op participatie in de eerste plaats ifv een intern netwerk
3. Een functie hebben die ontstaat op basis van de inzet of participatie van de deelhebbenden

Mogelijke andere doelen van participatieplekken  
4. Met hun intern netwerk stimleren ze externe (duurzame, lokale) netwerken
5. Ze maken gebruik van leegstand
6. Ze creëren nieuwe publieke en/of gemeenschappelijke ruimte

Co.Labs onderzoekt hoofdzakelijk participatieplekken die aan alle zes functies voldoen.

Klinkt dat al te abstract? Beeld je in dat er bij jou in de buurt een plek is waar je groenten kan ophalen, een expositie kan meepikken 
terwijl er op de achtergrond muziek gespeeld wordt door een lokaal bandje, waar je je buren tegenkomt die bezig zijn met ambachten 
en vernieuwende projecten, waar de vele mensen die vandaag (even) niet op de arbeidsmarkt passen, hier de bezoekers rondleiden en 
het gebouw onderhouden, waar je met een lokale munt kan betalen en dit alles gemaakt voor een door de buurtbewoners die voor deze 
coöperatieve vrijwillig de bar openhouden. 

Participatieplekken stimuleren participatie aan een netwerk dat ontstaat in en rond een fysieke plek. Technologie maakt 
steeds gemakkelijker om een netwerk horizontaal in te richten waardoor er binnen participatieplekken collectieve 
zelforganisatie ontstaat rond gemeengoed of commons, de plek zelf. Een plek als gedeeld belang om tot zelfzorg te komen 
in het maken van onze publieke ruimte. Broedplaatsen zijn hier een voorbeeld van. Als er geen participatie plaatsvindt, 
vormen deze een pand waarin verschillende ateliers nast elkaar bestaan. Gaan deze artiesten samenwerken, ontstaan er 
nieuwe functies als een buurtwerking, een alternatieve academie of een culturele buurtbar. Lola Lik, een broedplaats 
gelegen naast een vluchtelingencentrum, dat help vluchtelingen helpt integreren illustreert dit op een mooie manier.

Het principe van een participatieplek is gebaseerd op het feit dat vele deeltjes een geheel maken dat interessant is voor de vele kleine 
deeltjes. Dit geheel of netwerk ontstaat rond een gemeenschappelijk doel. In het geval van de participatieplek is het gemeenschappelijk 
doel verbonden aan de plek zelf. Mensen vormen netwerken om een bepaalde plek te op te waarderen. Het begint met een pand, wat 
al snel betekent dat een buurt en dus de gehele samenleving wordt opgewaardeerd. Participatieplekken zijn dus fysieke plekken 
waar een netwerk van netwerken in ontstaat als miniversie van onze netwerkmaatschappij. Als beheerder is het de bedoeling om de 
omstandigheden van deze netwerkvorming zo goed mogelijk in te richten en de gentrificatie te verduurzamen.

De beherende organisatie van een participatieplek heeft als missie het faciliteren van netwerken door reflexief in te spelen 
op en te bemiddelen tussen de wensen van de gebruikers, de bezoekers of het publiek. Dit valt onder ‘user-centered-
design’. Het is belangrijk een universele visie en een open en horizontale organisatie te ontwikkelen ten voordele van 
het eigen draagvlak. Mensen komen er samen om te werken, professioneel of vrijwillig. De beherende organisatie moet 
inspraaksystemen voorzien zodanig de betrokkenen samen de werkomstandigheden zo gunstig mogelijk kunnen 
inrichten. 

Participatieplekken, of het nu een mooi gebouw is voor coworking space of een rommelige tuin voor een burgerinitiatief, creëren 
met hun netwerk andere netwerken in functie van bepaalde gemeenschappelijke doelen, matters of concern. Deze doelen kunnen het 
delen va IT-kennis zijn of het samen werken aan een plan ter overkapping van een snelweg. Het verschil met de gekende of klassieke 
organisaties is dat de functie van deze organisatie ontstaat in het netwerk zelf, en niet zo zeer vanuit de beheerder. De beheerder staat 
enkel in voor het beheer van de netwerken en de ruimte op basis van hun eigen expertise en netwerk.
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Participatieplekken kennen zowel interne als externe netwerken. De zelforganiserende en onafhankelijke creatieven en 
ondernemers vormen meestal de kern van het interne netwerk. De buurtbewoners of het publiek vormen dan weer de 
kern van het externe netwerk. Deze netwerken vormen op zich de meerwaarde voor de ‘gebruikers’ (uit beide netwerken) 
om deel te nemen. Het is nu eenmaal belangrijk om je eigen netwerk te ontwikkelen. Participatieplekken zijn plekken 
van samenwerken, empowerment, co-creatie, participatie, creativiteit en innovatie. Plekken waar door samenwerking de 
omgeving én de eigen identiteit wordt vormgegeven.

Vroeger was er verzuiling nodig om gemeenschappelijk lokale parochiezalen in te richten of overheden om buurthuizen te 
onderhouden. Vandaag volstaat het netwerk - als het zich duidelijk profileert en degelijk organiseert - als aantrekkingskracht om 
mensen te laten participeren. Participatiplekken zijn dus plaatsen die op basis van hun netwerk een meerwaarde creëren voor hun 
gebruikers. Ter voorbeeld, het voordeel van werken in een coworking space is dat je er in een netwerk terecht komt. Het geheel van 
de leden, gebruikers vormt een meerwaarde dat andere gebruikers aantrekt, er ontstaat een win-win situatie. Dit is te vergelijken 
met Facebook. Facebook levert de structuur, maar mensen nemen deel om te zien wat andere deelnemers doen, niet om te zien wat 
de organisatie Facebook doet. De functie en meerwaarde van deze netwerken ontstaan uit de gebruikers hun bijdragen of met andere 
woorden, de functie ontstaat wanneer er een netwerk gevormd wordt!

Participatieplekken vragen een ander soort leiderschap, om de betrokken ook echt deelhebbenden te maken. De beheerder 
fungeert als een bemiddelaar die het netwerk draagt op basis van de expertise maar niet stuurt. Hij voorziet als het ware 
de structuur en niet de content. Hetzelfde geld voor de inrichting van het gebouw. De participatieplek moet ervoor zorgen 
dat de nodige (infra)structuur aanwezig is zodanig mensen geneigd zijn om te participeren. Zo kan zij of hij bijvoorbeeld 
naambordjes, een website of een prikmuur voorzien om de gebruikers meer zichtbaarheid te geven. Toch zal de content in 
de eerste plaats van de gebruikers zelf moeten komen.

Ondersteuning voor participatieplekken kan voorzien worden op basis van de netwerkvorming – de inspraaksystemen, 
het inzetten op bemiddelaars, de betrokken ambtenaren en passende criteria: streeft de werking openheid of autonomie 
na, heeft ze commerciële of maatschappelijke doelen, werkt ze top-down of bottom-up, etc.

Een mogelijke tweede functie, naast het vormen van netwerken is het creëren van publieke ruimte op basis van 
plaatsgebonden zelfzorg en co-creatie. 

Beeld je in dat er een werkplek is waarin iedereen huur betaald. De mensen van deze plek mogen zelf kiezen hoe deze wordt ingericht 
en met de huuropbrengsten betalen ze iemand om deze in te richten. Het doel is dat de kleine gemeenschap die in zo’n gebouw ontstaat, 
zelf dit project gaat dragen door gelijkwaardige inspraak en dankzij personen die worden aangesteld om dit netwerk te dragen en 
gebouw te onderhouden. Eens de plek is vormgegeven op maat van de buurt en de gebruikers kan deze, aan gemiddelde huurprijzen, 
fungeren als gemeenschappelijk project met verschillende maatschappelijke projecten en maatschappelijk werkers aan verbonden.

Tot slot is er ook een onderscheid tussen participatieplekken die inzetten op thematisering en deze die inzetten op 
complementariteit. De eerste soort zal meer geneigd zijn een interenationaal netwerk met een meer gespecialiseerde 
expertise te ontwikkelen, terwijl participatieplekken die inzetten op complementariteit een groter lokaal draagvlak 
kunnen verwezenlijken.
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Schematische voorstelling van enkele 
(culturele) participatieplekken
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 Bijlage 2 – De Co.Laborateurs van Co.labs

Een overzicht van deze netwerken illustreert mooi hoe wij als expertisecentrum  verscheidene stakeholders bij elkaar brengen.

1. DE BEMIDDELAARS // CREATORS – BEMIDDELAARS - EXPERTS // MAX. #50 - MOMENTEEL #10
Deze experts vormen de kern van ons netwerk en staan in voor het dagelijks bestuur. Ze kunnen meewerken aan een project of inspelen 
op concrete noden wanneer ze maar willen. Op deze manier kan Co.Labs op een reflexieve en organische manier werken en groeien. Ons 
netwerk spreidt zich uit over de culturele sector en ver daarbuiten.

JACOBA RUBBENS (KUNST- EN CULTUURBEMIDDELAAR, OPVOEDER-BEGELEIDER, FRASCATI AMSTERDAM)
- Administratieve ondersteuning (onderzoek, dossier)
- Kunst & cultuurbemiddelaar (publiekswerking, participatie)
- Veldwerker in Berchem

SAAR FIVEZ (BRONKS, MOEDER EIK)
- Publieks- en buurtwerker
- Gespecialiseerd in theater en participatie

KAREN VAN PEEL (BORN  IN ANTWERP, ZOMER VAN ANTWERPEN, ENTERFESTIVAL)
- Management events
- Breed sociaal en cultureel netwerk in Antwerpen

ELLEN ANTHONY (TRENDWOLVES, URBAN CRAFTS, HACKISTAN)
- Socioloog en trendwatcher met expertise in innovatieve praktijken als horizontale organisaties
- Modeontwerpster

SARA VERMEYLEN (HOUSE OF INNOVATION)
- Beeldend kunstenaar en curator
- Information architect

DRIES VAN DE VELDE (MEKITBURN & VZW GOESTING!?, PLEK322, URBAN RESORT)
- Gespecialiseerd in horizontale netwerken, events en participatieplekken
- Breed netwerk in de culturele sector

CHARLOTTE DUBOIS & FEMKE JACOBS (ARCHITECTEN)
- Beide hebben hun thesis gewijd aan herbestemming

JELLE BERDEN (MEKITBURN & VZW GOESTING!?, VERTIGO)
- Politicoloog & cultureel recensent
- Overweegt momenteel een participatieplek op te starten

DOMINIQUE DE BRABANDER
- Administratief medewerker
- Boekhoudster

KAUWGURK (LID ALS ORGANISATIE // KAUWGURK.BE)
- Organisatie exposities met experimenteel, opkomend artistiek talent ‘Artisj’ & concerten ‘Jazztemblieft’
- Participatieve projecten
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 Bijlage 3 – De Raad der Wijzen van Co.Labs

Raad der Wijzen
- Wouter Hillaert (rekto:verso, Hart Boven Hard)
- Bart Rogé (Demos, co-auteur van ‘Tussen ruimte, kunst en kapers’)
- Ann VandenBergh (Demos, Enter festival)
- Freija Van den Bos (kunstZ, Antwerpen Kunstenstad vzw, Zomer van Antwerpen vzw, SANC-TA, …)
- Jan Staes (Expert stedelijkheid, docent kunst- en cultuurbemiddeling)
- Tijl Bossuit (De Veerman)
- Frisia Donders (SMart)
- Greet Vlegels (Studio Start)
- Dirk Van de Velde (Gear Consult)
- Ewout D’Hooge (Theatermaker, resident Vooruit 2016)
- Jan Timmermans (Kunstenloket)
- Nils Roelandt (Co.Station)

Potentiële wijzen 

In gesprek met:
- Siska Hoet (Rosas, rekto:verso, De Wereld Morgen)
- Lieven De Cauter (Expert Commons, docent filosofie)
- Rona Kennedy (Ledeberg doet het zelf, docent Kunst- en cultuurbemiddeling Kdg Hogeschool Antwerpen)
- Timelab - 33yearsofspace
- Piet Forger (Vitamine C, diensthoofd cultuurdienst Leuven)
- Tim Bruggeman (De Koer, Gent)
- Jaap Draaisma of Hay Schoolmeesters (Urban Resort)
- Sofie Joye (Kunstenpunt)
- Marjoleine Maes (NUCLEO)

Nog te contacteren: 
- Michel Bauwens (Expert horizontaal organiseren, oprichter peer-to-peer foundation)
- Pascal Gielen (Uigever van verschillende kunstkritische boeken als ‘Community Art’)
- Wouter de Raeve en Lietje Bauwens (Residents Bos, project ‘Perhaps it is high time for a xeno-architecture to match’)
- Pepijn Kennis (Toestand)
- Bouwmeester Vlaanderen of andere architect met expertise
- Een jurist
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 Bijlage 4 - Partners

Partners – Studio Start, SMart, KOPvzw, Kauwgurk, Fameus, Kunstenloket, vzw Goesting!?, vzw Rauw, Club Geluk, 
Undefined, de Kruitfabriek en De Veerman

Daarnaast zijn we volop in gesprek met partners als Kunstenpunt, Vitamine C, rekto:verso, KunstZ, NUCLEO, KdG 
Hogeschool Antwerpen, Co.Station, StadsLab, Timelab Toestand, De Koer Gent, Kavka, het Bos, particuliere artiesten, 
etc.

De overige partners vindt u terug in ‘Hfdstk Project Eigen Pand’, ‘Hfdtsk Infosessies’ en ‘Hfdtsk Onderzoek’

Enkele voorbeelden van samenwerkingen die we uitwerkten

Samenwerking SMart - Co.Labs
- We organiseren een infosessie over de ervaringen van SMart met Creative Hubs. (Frisia zetelt in de Raad der Wijzen.) 
SMart helpt bij de promotie van dit event. Thema’s als DynamoCoop, het gedachtegoed van Michel Bauwens (en zijn 
residentie bij SMart) of de omvorming van SMart naar een coöperatie behoren tot de te bespreken mogelijkheden.
- SMart wil aandeel hebben in en helpt bij de opstart van ons pand.
- SMart helpt Co.Labs met het vinden van participatieve creators.
- Co.labs organiseert hosting events in de panden van SMart i.f.v. onderzoek en het stimuleren van interne en externe 
netwerken.
 
Samenwerking King of Pong - Co.Labs
- King of Pong wordt opgenomen als project binnen het werkingsdossier van Co.Labs. Het project bestaat erin dat, 
eens Co.Labs een pand ter beschikking krijgt, King of Pong in dat pand een plek krijgt in ruil voor het ter beschikking 
stellen van hun diensten in functie van de buurtwerking en co-workingsspace. De concrete voorwaarden worden 
bepaald in functie van de middelen die Co.Labs ter beschikking krijgt.
- Als King of Pong een eigen ruimte invult, bekijken we wat de rol van Co.labs hierin kan zijn. Co.Labs zou bijvoorbeeld 
hun bar een paar dagen openen voor publiek. Dit is een tijdelijke oplossing zolang Co.Labs geen eigen pand heeft.
- Co.Labs helpt bij schrijven van het dossier van King of Pong en het bereiken van de doelgroep.
- King of Pong helpt bij het produceren van de promofilm van Co.labs
 
  Samenwerking  Studio Start - Co.Labs 
 -   Studio Start z oekt een pand voor Co.Labs in Antwerpen.
 -   Co.Labs o rganiseert een infosessie met Studio Start  over hun ervaringen met atelierpanden . (Greet zetelt in de Raad 
der Wijzen. ) Studio Start helpt bij de promotie van dit event . 
Mogelijke thema’s zijn  ‘pandeigenaars aan het woord’ of kunstenaars in de stad (2018). Er wordt zo snel mogelijk 
bekeken hoe deze samenwerking verder kan uitgewerkt worden. 
- Studio Start helpt Co.labs met het vinden van participatieve creators.
 - Studio Start ondersteunt Co.Labs bij de opstart van hun pand.
- Co.labs organiseert hosting events in    één of meerdere panden van Studio Start    i. f . v .  onderzoek en het stimuleren van 
interne en externe netwerken (bijvoorbeeld in de  Appelstraat of   DOP) . 
- Co.Labs ondersteunt Studio Start  in hun buurtwerking dankzij participatieve projecten.
- Co.Labs mag, mits overleg,  gebruik maken van ruimtes van Studio Start
- Welke functie Studio Start zal vervullen binnen het pand van Co.Labs is nog onduidelijk. 
 
Samenwerking KOP vzw – Co.Labs
- KOP vzw en Co.Labs maken samen één werkingsdossier op en verdelen de taken in het toekomstig vorm te geven 
pand. Op deze manier delen ze hun netwerk en expertise. De concrete voorwaarden worden bepaald in functie van de 
middelen die ter beschikking zijn.
- KOP vzw en Co.Labs organiseren samen enkele infosessies.
- KOP vzw helpt Co.labs met het vinden van participatieve creators.
 - KOP vzw ondersteunt Co.Labs bij de opstart van hun pand.
- Co.labs organiseert hosting events in    één of meerdere panden van KOP vzw i. f . v .  onderzoek en het stimuleren van 
interne en externe netwerken (bijvoorbeeld in de  Appelstraat of   DOP) . 
- Co.Labs mag, mits overleg,  gebruik maken van ruimtes van KOP vzw.
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Samenwerking Kauwgurk – Co.labs
- Kauwgurk wordt opgenomen als project binnen het werkingsdossier van Co.Labs. Het project bestaat erin dat, eens 
Co.Labs een pand ter beschikking krijgt, Kauwgurk in dat pand een plek krijgt in ruil voor het ter beschikking stellen 
van hun diensten in functie van de buurtwerking, het atelierpand en de co-workingsspace. De concrete voorwaarden 
worden bepaald in functie van de middelen die Co.Labs ter beschikking krijgt.
- Kauwgurk ondersteunt de buurtwerking van Co.Labs met eigen projecten.
- Kauwgurk maakt structureel deel uit van Co.Labs, als actief lid, en ondersteunt de werking van Co.Labs waar 
mogelijk.
- Kauwgurk helpt bij de ontwikkeling van het promotiefilmpje van Co.Labs en help Co.Labs bij het zoeken van 
participatieve creators.
- Co.Labs helpt bij de uitwerking van de projecten van Kauwgurk en helpt bij het schrijven van hun dossier.
 
...

Cases in andere steden
 
Vzw Rauw
- Vorig jaar hielp Co.Labs bij de opmaak van het werkingsdossier van Vzw Rauw. In 2017 rekenen ze hier terug 
gedurende één week, één persoon voor uit.
 
De Kruitfabriek
- Co.Labs startte gesprekken op met De Kruitfabriek om te bekijken welke groeimogelijkheden er nog schuilen binnen 
de werking van De Kruitfabriek en hoe Co.Labs hierbij kan helpen. Co.Labs gaat op zoek naar gepaste (participatieve) 
creators om de laatste vrije atelierruimte in de Kruitfabriek te vullen.

Vzw Goesting!?
- Vzw Goesting!? wil in 2018 een pand openen in Vilvoorde. Samen met Co.Labs wordt bekeken welk de beste opties 
zijn. Er wordt naar Toestand gekeken ter invulling van dit pand.

...
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 Bijlage 5 – Functiebeschrijvingen mederwerkers Co.Labs

Functiebeschrijving coördinator
Uitbouw eigen netwerk {3u x 5/maand = 180u + 300u admin}
- Organiseren van maandelijkse vergaderingen voor kernteam
- Organiseren van wekelijkse vergaderingen met werkgroepen
- Administratieve ondersteuning
Contactpersoon Vlaams Netwerk {5u/partner = 500u}
- communicatie met een honderdtal partners
- uitwerken en opvolgen samenwerkingen
Organiseren infosessies (#20) {10u/sessie = 200u}
Leiding in onderzoek {10 interviews + verwerking = 300u}
Consulting {100u}
Opvolgen projecten {300u}
- hosting sessies
- participatieplekken
- participatieprojecten en buurtvergaderingen
- diverse projecten

Functiebeschrijving ‘Lokale medewerker’
Contactpersoon Lokaal Netwerk  {5u/partner = 500u}
- communicatie met een honderdtal partners
- uitwerken en opvolgen samenwerkingen
Hosting sessies (#4)  {10u/sessie = 40u}
Beheer participatieplekken {1000u}
- administratie
- opvolging algemene werking
- opvolging personeel
Participatieprojecten {350u}
Opvolgen projecten {150u}
- infosessies
- onderzoek

Taakbeschrijving vrijwilligers
Kernteam (#10) (Gemiddelden)
- 10 vergaderingen x #10 (2u) (200u)
- 1 project x #10 (100u)(1000u)
Logistieke ondersteuning
- helpen bij verbouwingen (40 x 25u = 1000u)
- bouwen bar (20 x 10u = 200u)
Evenementen (Totaal 204 waarvan 100u e p en 100u o b)
- Verdelen promotiemiddelen (10 x 10u = 100u)
- Bar (16 x 8u = 120u)
- Ondersteunen receptieve werking (14 events x 6u = 84u)
Buurtwerking
- buurtbevraging (10 x 25u voor 3 projecten = 750u)
- buurtprojecten (10 x 10u voor 3 projecten = 300u)
Ondersteuning van projecten
- infosessies: sprekers en organisatorische steun (24 x 10 = 240)
- exposities: permanentie (20 dagen van 10u = 200u)
- publieksvoorstellingen: ondersteuning (16 x 5u = 80u)
Berekening tijdsverdeling per functie
- ...
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 Bijlage 6 – Participatietechnieken voor participatieplekken 

Na een onderzoek in Amsterdam bleek dat vrijplaats-, broedplaats- en hubbeheerders steeds dezelfde technieken 
hanteerden om netwerken te vormen. Het kwalitatief onderzoek verzamelde tips en tricks van de verschillende 
beheerders.  Geef een seintje indien je dit document wil inkijken.

DE ZES PARTICIPATIETECHNIEKEN VAN VRIJPLAATS-, BROEDPLAATS- EN HUBBEHEERDERS 

1. De gemeenschappelijke ruimte 
Bij de opstart van je broedplaats dien je gemeenschappelijke ruimte te voorzien waar de creatieven elkaar kunnen 
ontmoeten. Deze ruimtes zijn op hun best als ze publiek toegankelijk zijn, door creatieven worden onderhouden, een 
multifunctioneel karakter hebben (op maat van de gebruikers) en zich bevinden op welgekozen centrale punten. 

2. De selectie 
Voor je creatieven selecteert, dien je hiervoor criteria op te stellen. Een belangrijke keuze is die tussen ‘thematiseren’ of 
complementariteit. Wij verkiezen complementariteit omdat dit, volgens ons, gemakkelijker tot duurzaamheid en zelfzorg 
leidt. Als je gebruikers selecteert op basis van één bepaald thema krijgen deze al snel het gevoel voor een centrale ‘baas’ te 
werken en is het moeilijker om in te spelen op lokale of pandgebonden noden. Idealiter vormt de broedplaats het thema. 

3. De mix / Clusteren 
Hoe deel je de ruimtes en de creatieven in. Ge je voor woongroepen? Werk je met thema’s per gang of verdieping? Plaats je 
verschillende creatieven in één ruimte? 

4. Bemiddeling 
Om netwerking te bevorderen is een bemiddelaar cruciaal. Een bemiddelaar zorgt voor het contact tussen gebruikers en 
anderen: andere gebruikers, partners – in alle mogelijke maten en vormen - of de broedplaatsbeheerders. Deze taak kan 
uitgevoerd worden door verschillende betrokkenen: een sociaal werker, een broedplaatsbeheerder of een ambtenaar. 

5. Communicatie en zichtbaarheid 
Als broedplaatsbeheerder/bemiddelaar sta je in voor de communicatie tussen jou organisatie en de gebruikers. Dit 
gebeurt best mondeling. Evengoed kan je ‘mailing’ of andere technieken hanteren. Het viel hierbij op dat sommige 
beheerders verkiezen om dit op vaste tijdstippen te doen. Daarnaast staan broedplaatsbeheerders ook in voor de 
zichtbaarheid van de gebruikers. Ze maken bijvoorbeeld profielen aan op de website van de broedplaats, voorzien 
prikborden op plaatsen waar gebruikers even halt houden en beheren een interne Facebookgroep waar gebruikers 
gemakkelijk met elkaar kunnen communiceren. Tot slot is er nog de communicatie tussen het pand (met al haar 
activiteiten) en de buitenwereld. Deze is te vergelijken met een culturele werking. 

6. Interne en externe events en hosting 
Als broedplaatsbeheerder dien je interne events te organiseren zodanig gebruikers bij elkaar komen. Dit kunnen formele 
events zijn als vergaderingen maar evengoed informele events als borrels of sportactiviteiten. 
Met externe events kan je (jouw) creatieven kansen bieden om zichzelf te presenteren, net als dat het een kans is om je 
broedplaats in de kijker te zetten. 
Tot slot raden wij aan om aan hosting te doen. Dit zijn inspraakmomenten waarmee je navraagt waar de gebruikers zin in 
of nood aan hebben. Idealiter vindt voor de organisatie van elk event een hostingmoment plaats. 

‘Communitybuilding maakt het werken in broedplaatsen leuk.’
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 Bijlage 7 - Inspiratiebronnen & Over Dries Van de Velde

Graag geven we enkele recente inspiratiebronnen 

Michel Bauwens – cfr. Peer-to-peer, commons & Opensource / De wereld redden
Jan Rotmans – cfr. Transitiekunde
Pascal Gielen – Community Art
Lieven de Cauter – cfr. Commons
Rik Pinxten – De artistieke samenleving 
Demos & CALXL – Manifest voor participatieve kunstpraktijken
Vitamine C – Manifest Creative Spaces
European Cultural Foundation – WeBuildTheCity 
Kunstenpunt – Pleidooi voor onzuiverheid
British Council – Creative Hubkit
Socius, Dhont, F. & Van den Eeckhaut, G. – Tussen straat en staat
Cnossen, B & Olma, S. – The Volkskrant Building
Courant Magazine – 111, Artist-run
Rekto:verso – Kraken, maken en benutten
The Guardian – How art chickens revived Amsterdam’s most unloved district. The Guardian
MO* magazine – Dossier de stad is van ons
Zaid Hassan – The Social Labs Revolution 
Kinkfolk  – A sense of belonging

Over Dries Van de Velde

Voorbeelden van projecten die hij realiseerde 

- mekitburn.be: een cultival waar we dmv creators (artiesten en organisatoren) die de op vrijwillige basis samenwerking 
opzoeken, tonen wat leeft binnen de kunsten en culturen. Dankzij 10 jaar interdisciplinair werken, hebben verschillende 
publieken zichzelf weten ‘cultiveren’.
http://www.dewereldmorgen.be/video/2010/09/28/mekitburn-brengt-concurrentieloos-feestplezier
http://www.ringtv.be/video/10-jaar-mekitburn-vilvoorde
- uprisingvilvoorde.be: een jongeren cultuurlabel ism vzw Goesting!?, de dienst jeugd, de dienst cultuur, het cc, de bib en 
verenigingen van Vilvoorde. Dit startte met UprisingConcerts om het label te promoten onder de jeugd maar werd al snel 
aangevuld met andere projecten.
- plek322.wordpress.com: Een leegstaand schoolgebouw werd voor 2 zomermaanden door vzw Goesting!?, vzw Toestand 
en stad 
- The IrieSite (Vaartkapoen), Brussels Beats (Recyclart)...

In 2015 schreef hij:
- Een werkingsdossier voor ‘De Kruitfabriek’ in Vilvoorde. 
- Een onderzoek naar enkele vrijplaatsen in Berlijn
- Een dossier over hoe cultureel Vilvoorde met superdiversiteit aan de slag kan gaan: 
http://cultuurbelevingvilvoorde-bl-blog.tumblr.com/Resultaat
- Een essay over ‘De Horizontale Samenleving’
- Een subsidiedossier voor vzw Goesting!?

In 2016 schreef hij :
- Een inspiratienota over nieuwe ondersteuningtechnieken voor de dienst cultuur van het District Antwerpen
- Een onderzoeksdossier/bachelorproef over ‘een broedplaatsenbeleid voor Vlaanderen’ en maakte ik daarnaast ook een 
dossier over participatietechnieken in participatieplekken
- Een werkingsdossier voor vzw Rauw.be
- Een artikel over een beleid voor participatieplekken

Wilt u graag één van deze dossiers doornemen? Stuur dan een mailtje naar driesvandevelde@gmail.com. 
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Collectief

CO. 
LABS

Co.Labs staat voor Collaboraties.                                                                  
Labs staat voor Laboratoria.
Co. staat voor het creëren van context 
voor connecties, met collectieven 
en compagnies. Voor content door 
conflict en conformatie, of was het 
door het contrast tussen coproducties 
en co-creatie? De combinatie van con-
tradicties binnen ‘matters of concern’ 
en ‘community art’ levert de com-
plexiteit die we nodig hebben om ons 
te confronteren. Conclusie: constant 
contact levert de echte contributie 
van de commons. Of hou je meer van 
verstaanbare communicatie?
 
Eerlijk? Co. staat voor Context. Een 
context waarin mensen samenkomen 
om te experimenteren met nieuwe 
manieren van werken en ontspannen. 
Een ruimte waarin mensen veilig en 
vrij uitgedaagd worden om samen 
te werken, te leren en te leven op een 
plek waar je je thuisvoelt, een 
participateplek.


