
Elke Plovie is pedagoge en docent burgerschap en participatie. Maar haar enga-

gement reikt verder dan haar onderzoekswerk. In allerlei lokale organisaties 

denkt ze mee om de praktijk op het veld te verbeteren. “De rol van de vakbond, 

buurtcomités, ouderraden, jeugdbewegingen, armoedeorganisaties enz. in 

democratische stappen naar vooruitgang is cruciaal. Allemaal brengen ze men-

sen en groepen samen die anders geen contact hebben. Zo ontstaat verbinding, 

of alvast de kans daartoe.”

“Een beter Vlaanderen 
is een inclusiever 
Vlaanderen”

Elke Plovie

Hoe ziet een beter Vlaanderen 
er voor jou uit?
“Een beter Vlaanderen is een 
inclusiever Vlaanderen. Als we onze 
maatschappij laten definiëren door 
diegenen die niet kwetsbaar, 
zorgbehoevend, werkzoekend, etc. zijn 
of gediscrimineerd worden, maar enkel 
door diegenen die op dat moment geen 
problemen ondervinden, werken we 
niet aan een inclusieve samenleving. 
Kwetsbare of minder zichtbare 
groepen moeten een volwaardige 
plaats hebben. Gedaan met het 
voortdurend spreken over wij en zij, 
over zij die zich meer moeten 
inspannen om normen te halen die 
anderen hebben opgesteld. Dit doet de 
werkelijkheid oneer aan.”

Wat is er volgens jou nodig om dat 
beter Vlaanderen te bereiken?
“Het beleid moet participatiever en het 
sociale perspectief moet vooropstaan. 
Ieders stem moet erin klinken. Dat kan 
ook via tussenpersonen. Sociaal 
werkers bijvoorbeeld. Zij zijn vaak 
haast onzichtbaar aanwezig en krijgen 
niet altijd voldoende kansen of 
speelruimte. Onze samenleving 
behandelt mensen die zorg nodig 
hebben, maar betrekt hen amper. In 
organisaties ligt de nadruk vaak op 
mensen ondersteunen, eerder dan op 
machtsrelaties in kaart brengen en 
aanvechten.

We moeten kwetsbaarheid zichtbaar 
en bespreekbaar maken. De media 
spelen hierin ook een belangrijke rol. 
Denk aan de pakkende persoonlijke 
getuigenis van journaliste Goedele 
Devroy over de realiteit van een kind 

dat zorg nodig heeft in een instelling 
of de reeks van Phara de Aguirre over 
vluchtelingen die hier zijn beland, maar 
ook aan projecten die bijvoorbeeld 
jongeren en kunstenaars verbinden. 

Door verhalen te vertellen veranderen 
cijfers en vooroordelen in mensen en 

De droom 
van Elke

Deel jouw droom
Hoe ziet een ideaal Vlaanderen eruit in 2030? Dat is de 
hamvraag van ons Vlaams ACV-congres op 24 en 25 maart 2022. 
Wat kan volgens jou beter? 
Deel jouw droom op ons platform 
https://jouwidee.optocht2030.be

“Het beleid moet 
participatiever en het 
sociale perspectief moet 
vooropstaan.”

ontmoet het brede publiek een stuk 
van de werkelijkheid dat anders 
misschien buiten hun zicht blijft. 
Zichtbaarheid geeft kans tot 
ontmoeting en verbinding.”

Welke rol zie je voor het ACV?
“Het ACV is een partner die 
verandering mee democratisch 
vormgeeft en mensen verbindt. De 
vakbond vertegenwoordigt ook 
werknemers die door anderen dreigen 
vergeten te worden. De verhalen en 
belangen van mensen naar buiten 
brengen over hun werksituatie, maar 
ook breder, is belangrijk basiswerk. Ik 
zie een topprioriteit in de 
arbeidsstatuten verbeteren. Veel jonge 
werknemers belanden in flexwerk, 
opeenvolgende interimjobs en 
dergelijke. We moeten komaf maken 
met statuten die mensen onwaardig 
zijn. Ook al is dat federale materie, 
toch verwacht ik meer solidariteit van 
het Vlaamse bestuursniveau. Gedegen 
regelgeving en sociale bescherming 
zijn nodig.”
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