BIJLAGEN

De gemeente/het OCMW helpt mij rond
het thema wonen door…



Zorgt de gemeente zelf voor huisvesting? En hoe? (Sociale woningen, noodopvang, …)
Geeft het OCMW premies aan mensen die het moeilijk hebben om een woning te vinden?

Extra vraag: Hoe zou een nauwere samenwerking tussen OCMW en gemeente de woningmarkt in jullie gemeente
nog toegankelijker kunnen maken

De gemeente/het OCMW helpt mij rond
het thema onderwijs door…




Komt het OCMW tussen in bepaalde schoolkosten?
Kan je via het OCMW cursussen volgen?
Heeft de gemeente eigen scholen?

Extra vraag: Hoe zou jullie schakel de gemeente/OCMW kunnen helpen om initiatieven die gericht zijn op leren
beter op mensen met armoede-ervaring af te stemmen?

De gemeente/het OCMW helpt mij rond
het thema inkomen door…



Wat voor hulp rond inkomen kan je allemaal krijgen bij het OCMW?
Helpt het OCMW of de gemeente ook soms met andere dingen dan geld geven?

Extra vraag: Zou jij een aanvraag tot financiële steun doen aan het loket van de gemeente? Waarom wel/niet?
Hoe zouden ze kunnen zorgen dat je dit wel doet?

De gemeente/het OCMW helpt mij rond het
thema werk door…
,



Heeft de gemeente/OCMW projecten om mensen aan het werk te helpen?
Kan je op het OCMW terecht als je op zoek bent naar werk? (Vacatures zoeken, CV opstellen, Sollicitaties…)

Extra vraag: Welke maatregelen zou de gemeente kunnen nemen om mensen te helpen om werk te vinden?

De gemeente/het OCMW helpt mij
rond het thema vrije tijd door…



Heeft je gemeente een vrijetijdspas? Of iets dat er op lijkt? Wat kan je hier allemaal mee doen?
Kan je via het OCMW inschrijven voor uitstappen of vakanties? Organiseert de gemeente zelf speelpleinen of
kampen voor kinderen?

Extra vraag: Hoe kan de gemeente vrijetijdsactiviteiten voorzien die voor iedereen toegankelijk zijn? Hoe kunnen
ze een gezonde mix van mensen bekomen op hun acitiviteiten?

De gemeente/het OCMW helpt mij rond
het thema erbij horen door…



Neem jij deel aan de activiteiten van de gemeente? Waarom wel/niet?
Bij wie/waar kan jij je ei kwijt als je met iets zit bij het OCMW/gemeente?

Extra vraag: Als er morgen een schepen van armoede zou zijn, wat zou jij hem/haar dan zeggen? Wat moet hij
doorgeven aan zijn collega’s?

De gemeente/het OCMW helpt mij rond
het thema voeding door…



Heeft jouw gemeente een sociaal restaurant? Of iets dat er op lijkt?
Geeft het OCMW hulp aan mensen die gezond willen koken?

Extra vraag: Op welke manier kunnen de gemeente en het OCMW beter te weten komen wat de vragen van
mensen met armoede-ervaring zijn rond voeding?

De gemeente/het OCMW helpt mij rond
het thema gezondheid door…



Zijn alle medische dienstverleners toegankelijk in jouw gemeente (Huisdokter, ziekenhuis, tandarts,
logopedist, …)? Welke diensten organiseert de gemeente/OCMW zelf? Waar maak je gebruik van?
Komt het OCMW tussen in medische kosten?

Extra vraag: Hoe kunnen de gemeente en het OCMW samen diensten die rond gezondheid werken toegankelijker
maken?

De

WAAW- code
We luisteren naar elkaar; we praten niet door elkaar.
Alle mensen zijn gelijkwaardig; wij roddelen niet over

anderen.

Alles wat in vertrouwen verteld wordt, blijft binnen de
groep.

We steunen mekaar door dik en dun, niets kan dat
veranderen.

Kortom,
de sfeer in onze groep is…
© De WAAW-code is een vinding van CEDES vzw i.s.m. Welzijnsschakels.

Waarover gaat het?
Inkanteling OCMW: een beter armoedebestrijdingsbeleid komt niet vanzelf
De Vlaamse regering wil vanaf 1 januari 2019 de inkanteling van het OCMW in de gemeente realiseren. Wat
betekent dit? Na de volgende gemeenteraadsverkiezingen zal het bestuur van de gemeente niet langer bestaan uit
twee aparte structuren, zoals vandaag, het gemeentebestuur en het OCMW, maar zal er een soort fusie
plaatsvinden.
Waarom wil men dit? De regering gelooft dat zo efficiënter kan gewerkt worden en dat het bestuur van de
gemeente krachtiger zal zijn: één bestuur, één secretaris, diensten die samenwerken …
Welzijnszorg ging op zoek naar de kansen en de gevaren van de inkanteling voor mensen in armoede en het
armoedebestrijdingsbeleid in de gemeente. Het sociaal beleid kan er op vooruitgaan, maar dan is het hoog tijd om
de noodzakelijke voorwaarden voor een socialer beleid in te vullen én een antwoord te bieden op vele vragen.
Anders dreigen de gevolgen negatief te zijn en wegen de nadelen niet op tegen de voordelen.








Eéngemaakte diensten worden niet vanzelf socialer. Hulp vragen en vinden is een moeilijk proces. De
drempel om vandaag een OCMW binnen te stappen is voor sommige mensen zeer hoog. Het getuigt echter
van een grote naïviteit om te denken dat diezelfde hulpvraag binnen een eengemaakte gemeentelijke dienst
gemakkelijker te stellen is.
Efficiëntiewinsten moeten gebruikt worden om het sociaal beleid te versterken, niet om eenzijdig te
besparen. Er is nood aan meer en beter armoedebeleid.
Mensen in armoede en hun organisaties moeten maximaal betrokken worden om tot resultaat te komen.
Drempels tot dienstverlening zijn anders voor mensen in armoede. Vaak ondervinden zij moeilijkheden die
iemand die nooit armoede heeft gekend niet ziet.. Naast vorming en opleiding van personeel is een
doorgedreven participatieproces met mensen in armoede het beste middel om echt drempels weg te
werken.
Het OCMW is meer dan individuele hulp. Groepswerkingen, participatiekanalen specifiek voor mensen in
armoede, eigen laagdrempelige en goed ondersteunde tewerkstellingsprojecten …
Een schepen voor armoedebestrijding in elke gemeente is voor Welzijnszorg een manier om in elk van de
308 Vlaamse gemeenten een aanspreekpunt te hebben, een verantwoordelijke die moet waken over een
efficiënt maar ruim armoedebestrijdingsbeleid en zorgt dat dit lokaal aan belang wint en niet verdwijnt in
een grote structuur.

Welzijnszorg wil samen met Welzijnsschakels mee aan de kar trekken. We vragen de Vlaamse regering om werk te
maken van alle randvoorwaarden, maar we roepen ook lokale groepen op om met hun gemeente- en OCMW
bestuur in dialoog te gaan en samen te bekijken hoe in hun gemeente werk gemaakt kan worden van een sterker
armoedebestrijdingsbeleid.
Wil je meer weten? Op www.welzijnszorg.be kan je het dossier (29 blz.) gratis downloaden.

