
Hoe bouwen we samen
een solidaire delende stad?
Wie kan welke rol opnemen in een herverdelende stad waar mensen in een kwetsbare positie 
voordelen uit halen? En dit zowel sociaal, economisch, ruimtelijk als ecologisch?

• Herwaardering voor de huidige delende rol van de overheid:  
zoals bibliotheken, duurzaam vervoer, parken/pleinen/straten, toe-
gankelijke diensten, huisvesting en sociale zekerheid.

• Drempels wegwerken voor eigen deelinitiatieven of deelinitiatie-
ven die de overheid mee financiert: begrijpbaarheid, bekendheid, 
betaalbaarheid, betrouwbaarheid,bereikbaarheid, bruikbaarheid 
en beschikbaarheid. Bvb. korting voor mensen met verhoogde 
tegemoetkoming op deeltransport of de mogelijkheid voorzien om 
outreachend te werken met bibliotheken.

• Mensen en tijd beschikbaar maken om vernieuwende deeliniti-
atieven van de overheid ook echt mogelijk te maken. Als de stad 
meer eigen materiaal, ruimtes en talenten wil delen mag dit er niet 
bijkomen voor de eigen medewerkers. Er moet tijd zijn om dit uit te 
proberen en toegankelijk te maken voor iedereen.

• Reguleren van commerciële deelinitiatieven zodat hun positieve 
effecten voor mensen in een kwetsbare positie maximaal zijn. En 
hun negatieve effecten geminimaliseerd worden. Denk aan: toe-
gankelijkheid openbare ruimte, betaalbaarheid (korting met ver-
hoogde tegemoetkoming of hun effect op huurprijzen zoals bvb. 
met Airbnb).

• Stimuleren, faciliteren en samenwerken met kleinschalige deeli-
nitiatieven van de gemeenschap en het 
middenveld. Denk aan de ondersteuning 
van samentuinen of zaalzoeker.

• Informeel delen in de gemeenschap 
stimuleren door voldoende ontmoe-
tingsplaatsen te creeëren waar een 
diverse groep mensen elkaar leren ken-
nen. Besteed hier aandacht aan bij de 
inrichting van publieke ruimte en de 
inzet van medewerkers.

• Benut deel- en ontmoetingsmogelijkheden in jouw organisatie. 
Denk er samen over na wat kan, wat je zelf kan doen en welke 
steun die je daarvoor nodig hebt.

• Drempels wegwerken voor eigen deelinitiatieven of deelinitiatie-
ven waar je aan mee werkt: begrijpbaarheid, bekendheid, be-
taalbaarheid, betrouwbaarheid,bereikbaarheid, bruikbaarheid en 
beschikbaarheid. 

• Kennis delen over hoe je deelinitiatieven inclusief aanpakt.
• Verschillende en kleinschalige experimenten opzetten met di-

verse groepen. En investeren in de meest succesvolle.
• Bestaande of nieuwe praktijken van delen stimuleren, onder-

steunen en begeleiden.

• Drempels wegwerken voor eigen deeli-
nitiatieven of deelinitiatieven waar je 
aan mee werkt: begrijpbaarheid, be-
kendheid, betaalbaarheid, betrouw-
baarheid, bereikbaarheid, bruikbaarheid 
en beschikbaarheid. Wassalons vinden 
we nog steeds een degelijk deelinitiatief 
van de markt.

• Werken aan de duurzaamheid van de 
tewerkstelling die deelinitiatieven met 
zich meebrengen.

• Compensaties geven voor de overbelasting van ‘gedeelde ruimte’ 
voor winstgevende activiteiten zoals Sportpaleis, het gebruik van 
de stoep door deelsteps of de stijging van de huurprijzen door 
Airbnb.

• Kleinschalige deelinitiatieven van de overheid, het middenveld 
of de gemeenschap ondersteunen en stimuleren met ruimte, 
goederen, talent of tijd.

• Voor start-ups waarvan op het eerste zicht niet duidelijk is wat 
hun winstmodel is: helder communiceren over wat een gedeel-
de diensten of goederen op termijn kunnen kosten.

• Drempels wegwerken voor eigen deeli-
nitiatieven of deelinitiatieven waar je aan 
mee werkt: begrijpbaarheid, bekendheid, 
betaalbaarheid, betrouwbaarheid,bereik-
baarheid, bruikbaarheid en beschikbaar-
heid. 
• Bewust zijn van uitsluitingsmechanismen 
die veel deelinitiatieven met zich mee-
brengen zoals de prijs of het onderling 
vertrouwen.

• Je initiatieven niet opschalen op een manier die niet meer toe-
gankelijk is voor mensen in een kwetsbare positie. Denk bijvoor-
beeld aan de crowdfunding: deeleenkoe.be.

Een 
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pen

meer info: samenlevingsopbouw-antwerpstad.be
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