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Samen voor een sociaal rechtvaardige
en ecologisch duurzame gemeente
Wegen op het beleid is één van de kenmerkende opdrachten van beweging.net. Die functie wordt opgenomen als
netwerkorganisatie, dus samen met en namens de aangesloten partnerorganisaties. De bril waarmee beweging.
net naar de maatschappij kijkt en beleidsvoorstellen formuleert of beoordeelt, is samen te vatten in drie begrippen. Verhogen ze de sociale rechtvaardigheid; dragen ze bij tot een duurzame samenleving en kaderen ze binnen
een participatieve democratie waarin middenveldorganisaties mee de samenleving kunnen maken?

LANGE TEKST

Beweging.net en zijn partnerorganisaties delen een gemeenschappelijke maatschappijvisie. Die staat beschreven in de missie van beweging.net:
“Beweging.net streeft naar een kwaliteitsvol leven voor iedereen.
Hiertoe zetten vrijwilligers, partnerorganisaties en geassocieerde partners in op een samenleving waarin
iedereen kan participeren, waar solidariteit en rechtvaardigheid is en waar we evolueren naar een sociaal en
ecologisch duurzaam samenlevingsmodel.
We geven werkenden, niet-werkenden en maatschappelijk kwetsbare personen een stem in de samenleving.
We zoeken naar structurele oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen en vertrekken daarbij vanuit
een werknemersstandpunt (…)
Kenmerkend voor ons netwerk is de vrijwillige inzet voor de andere en voor de samenleving. Onze opdracht
is gestoeld op de grondprincipes van de participatieve democratie (…) We profileren ons als middenveld en
nemen daarbij positie in tussen burger, markt en staat.”
Vanuit die gedeelde visie is het netwerk actief rond verschillende maatschappelijke thema’s, waar ook het
gemeentelijk en provinciaal beleid een belangrijke impact op kunnen hebben. Van welzijn en zorg tot duurzame
mobiliteit, van (sociale) huisvesting tot ondersteuning van het verenigingsleven, van tewerkstelling tot integratie,
van armoedebestrijding tot milieu, …
Op elk van die domeinen wil beweging.net beleidsvoorstellen doen en zich opwerpen als een (gespreks)partner voor het lokale beleid, en dit zowel in de beleidsvoorbereiding als –uitvoering. Daarbij werkt beweging.net
samen met (kandidaat-)mandatarissen, die in een engagementsverklaring bovenstaande principes mee onderschreven.
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Uiteraard reikt de expertise en de visie van elk van de partners veel verder dan de hierna gebundelde beleidsvoorstellen. Voor meer informatie verwijzen we graag door naar hun respectievelijke websites.

www.beweging.net
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De gezondheidstoets,
hefboom voor elke gezonde gemeente
Gezondheid is een cruciaal gegeven in het leven van de mens en in het goed functioneren van de samenleving
Gezondheid maakt deel uit van elk beleidsdomein en heeft een invloed op elk beleidsdomein. Elk beleidsdomein
heeft op zijn beurt een invloed op de gezondheid van de mensen. Door een gezondheidstoets in te voeren kan
een gemeente van gezondheid een transversale bevoegdheid maken.
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Een gezondheidstoets is een instrument waarmee een gemeente kan onderzoeken in welke mate een beleidsmaatregel bijdraagt tot het verbeteren van of een bedreiging vormt voor de gezondheid van de bevolking. Een
gezondheidstoets omvat dus twee componenten: een betere gezondheid stimuleren (het realiseren van gezondheidswinst) en gezondheidsbedreigingen vermijden. De gezondheidstoets richt zich in principe op alle lokale
beleidsdomeinen: gezondheid en welzijn, ruimtelijke ordening, mobiliteit, wonen, milieu, economische ontwikkeling, onderwijs, vrije tijd, personeel, financiën...
Een gezondheidstoets is een hulpmiddel om tot een beleid te komen. Het is een checklist die op basis van enkele gezonde principes vragen stelt over de (neven)effecten van een beleidsmaatregel. De toets heeft een plaats
in de verschillende beleidsnota’s en in de beleids- en beheercyclus van de gemeente.
Gezondheid wordt een gedeelde verantwoordelijkheid van alle schepenen. De toets zorgt voor afstemming en
samenwerking, maakt een participatieve aanpak mogelijk en zorgt er voor dat de beleidsvoerder voor de burger
aanspreekbaar is. Een gezondheidstoets werkt aanvullend en versterkend t.a.v. andere toetsen. Hij maakt impact duidelijk door rekening te houden met effecten en neveneffecten. Wetenschappelijk onderzoek, technologie en data maken het ons steeds gemakkelijker om de gezonde beleidskeuzes te maken.
Enkele voorbeelden:
• Een gezond mobiliteitsbeleid houdt rekening met het STOP-principe. Het geeft voorrang aan de stappers,
vervolgens aan de trappers, daarna aan het openbaar vervoer en tenslotte aan de auto’s. Mensen die bewegen, zijn gezonder en tegelijk verminderen de negatieve gevolgen van het autoverkeer (o.a. verkeersongevallen en de uitstoot van fijn stof).
• Een groene buurt is nuttig voor de mentale gezondheid van de bewoners. Een gezond beleid op het vlak
van ruimtelijke ordening zorgt voor voldoende groen op wandelafstand. Bij de aanleg van openbaar groen
bekijkt de gemeente of de inrichting uitnodigt tot bewegen.
• Gezondheidsongelijkheid staat in nauw verband met inkomensongelijkheid en armoede. Door mattheüseffecten in het beleid weg te werken en kansengroepen te versterken bevordert de gemeente de algemene
gezondheid van de bevolking.
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Meer informatie: www.gezondebuurt.be

www.cm.be
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OKRA GAAT VOOR ‘LOKALE’ LOKALEN

Een gemeente moet voldoende aandacht blijven hebben voor haar maatschappelijke rol als facilitator voor het
lokale netwerk, voor organisaties en verenigingen. OKRA wil daarom de aandacht vestigen op het belang van
het in stand houden van de beschikbaarheid, kwaliteit en toegankelijkheid van lokale lokalen, een voorwaarde
om deze ontmoeting te organiseren en het lokale vrijwilligerswerk te ondersteunen en duurzaam te motiveren
hiertoe.

Regelmatig krijgt OKRA de noodkreet: we zitten in de rats met ons lokaal. De problemen zijn van diverse aard:
onrealistische prijzen, verouderd, wankel onderhoud, niet goed bereikbaar ... Trefpunten die in de rats zitten met
hun zalen komen in de problemen met hun eerste doelstelling : “ontmoeting organiseren”. Je hebt immers een
plaats nodig waar je kan samenkomen, waar je kan vergaderen, waar je kan feesten, waar je kan luisteren naar
elkaar …

LANGE TEKST

We merken nu al trefpunten die hierdoor wankelen! Vele trefpunten zijn tevreden met wat ze hebben, ook al zijn
de accommodaties niet altijd in orde of goed uitgerust – maar wat bovendrijft is de angst om te verliezen wat er
nog is! OKRA wil deze nood aan lokale lokalen onder de aandacht brengen. Twee keer “lokaal”. We willen voor
onze trefpunten moderne lokalen die goed onderhouden zijn, die goed uitgerust zijn, die beschikbaar zijn ... en
dat aan een realistische prijs.
Maar we willen die lokalen ook “lokaal”: bij de mensen die ze nodig hebben. Het kan niet dat we kilometers
moeten rijden voor een vergadering of een activiteit. Veel van onze leden zijn minder mobiel. OKRA-activiteiten
houden hen uit de sociale eenzaamheid.
OKRA organiseerde tijdens de vakantie een bevraging bij de trefpunten: hoe staat het met jullie vergaderlokalen.
Er kwamen 44 antwoorden binnen, een bewijs dat de problematiek leeft. Wat leerden we daaruit? Een derde
van de trefpunten huurt lokalen van de gemeente, twee op drie huren van parochiale werken. Globaal is men
niet ontevreden, al zijn er zeker aandachtspunten. Technische hulp krijgen is niet altijd eenvoudig, de horecamogelijkheden worden beperkt, onderhoud en veiligheid zijn opvolgingspunten, multimedia gebruiken staat in
kinderschoenen en de bereikbaarheid is niet altijd optimaal.
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Vele trefpunten huren van parochies. De toekomst voor vele parochies en hun accommodatie is onzeker. Zullen
gemeenten deze lokale lokalen overnemen? Wordt er geïnvesteerd in lokale ontmoetingsruimte? Hoe vult een
gemeente haar maatschappelijk rol hieromtrent in? Daar zijn onze teamleiders en vrijwilligers zeer bezorgd over.
Dat wil OKRA ook duidelijk maken in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.

www.okra.be
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ONZE VRIJE TIJD

Ruimte voor vrije tijd

In Vlaanderen neemt de verstedelijking toe, toeristische trekpleisters raken oververzadigd, automobiliteit blijft
meer ruimte in beslag nemen. Bossen worden gekapt, groene ruimtes raken alsmaar meer versnipperd of
worden omgeruild voor bebouwing, ... Kortom: ruimte voor vrije tijd verkleint, terwijl de bevolking groeit en haar
behoefte aan ruimte voor vrije tijd toeneemt. Bovendien raakt de beschikbare ruimte oververzadigd en zijn sommige ‘rustplekken’ al lang geen rustplekken meer.

Uit elk onderzoek ter zake blijkt dat mensen behoefte hebben aan ruimte om tot rust te komen en te ontspannen in de eigen woonomgeving. Daarom willen we een ruimtelijk beleid dat ruimte voor rust garandeert. Er
moet meer ruimte komen voor vrije tijd en recreatie in de directe woonomgeving van mensen. Goed bereikbare
plaatsen waar volwassenen en kinderen, werkenden en niet-werkenden tot rust kunnen komen, mensen kunnen
ontmoeten en zich kunnen ontspannen.
•

•
•
•
•
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•

Bewoners moeten op wandelafstand van hun woning een openbare plek hebben om te rusten, te ontmoeten
en zich te ontspannen.
Elke stad en regio moet een ruime publieke recreatieruimte in openlucht hebben waar de mensen uit de
stad of regio ontspanning en rust vinden.
Het bosbestand moet weer op peil worden gebracht. Bossen moeten toegankelijk zijn.
Groene ruimten en open ruimten mogen niet langer ingenomen worden door bebouwing.
Het netwerk van trage wegen moet verder versterkt worden.
Geef het principe van recreatief medebeheer concreet vorm.

www.pasar.be
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PUBLIEKE KOOPKRACHT

Hefboom voor duurzame productie en consumptie

Onze overheden kopen dagelijks allerlei producten en diensten en ze besteden tal van werken uit. Het spreekt
voor zich dat die koopkracht een belangrijke rol kan spelen om het gehele productieproces duurzamer te maken.
Naar aanleiding van de komende gemeente- en provincieraadsverkiezingen, dringen Wereldsolidariteit en ACV er
daarom op aan dat onze lokale overheden voluit kiezen voor een duurzaam aankoopbeleid.

Aankopen van producten en diensten met de laagste ecologische impact en de meest positieve economische en
sociale impact. In veel gevallen kopen overheden slechts af en toe duurzaam aan. Bepaal samen een strategie
om van duurzaam aankopen een zogenaamd ‘organisatie brede’ doelstelling te maken.
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De nieuwe wetgeving op openbare aankopen zorgde voor drie grote doorbraken, waardoor sociale en ecologische criteria beter geïntegreerd kunnen worden in de aankoopprocedure.
1. Labels als bewijs
Labels bieden de inkoper een garantie dat een product of dienst voldoet aan bepaalde karakteristieken (bv. voor
kwaliteit of milieu). Overheden, die specifieke sociale eisen willen meenemen kunnen een expliciete vermelding
maken naar een label of keurmerk als bewijsvoering. Ze kunnen dit naast de technische specificaties ook in de
gunningscriteria of tijdens de uitvoering van de opdracht meenemen.
2. Productiewijze als technische eis
De opsomming van de vereiste karakteristieken van goederen, diensten en werken mag vanaf nu ook de ecologische en sociale eisen bevatten die gelinkt zijn met specifieke productieprocessen. De wijze waarop deze
producten tot stand gekomen zijn, kan deel uitmaken van de beoordeling van de offertes en van de bepalingen
die gelden tijdens de uitvoering van de opdracht.
3. Prijs, totale kost en levenscycluskost
Bij aankopen moet niet langer enkel rekening gehouden worden met de prijs van het product, maar kan men
ook kiezen voor de beste optie met de meest gunstige totale kost: aanschaffingsprijs vermeerderd met alle
kosten tijdens de gebruiksduur zoals energie-, herstelling-, einde levenskosten, etc. Indien tijdens de volledige
levenscyclus ook rekening gehouden wordt met de kost van externe milieueffecten zoals co2-emissies of vervuiling spreken we van de levenscycluskost. Ook hiermee kan rekening worden gehouden.
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Om gemeenten te ondersteunen bij hun duurzaam aankoopbeleid heeft de Vereniging van Vlaamse Steden en
Gemeenten de toolbox sociaal verantwoord ketenbeheer ontwikkeld. Deze toolbox is toegespitst op duurzame
criteria voor de aankoop van werkkledij en persoonlijke beschermingsmiddelen.

www.wereldsolidariteit.be
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Sinds een aantal jaren stelt vdk bank vast dat heel wat gemeenten en steden inzetten op eerlijke en duurzame
handel. Eén op twee gemeenten is op dit moment zelfs FairTradeGemeente. Als het van vdk bank afhangt mogen
lokale besturen de filosofie van FairTradeGemeente ook doortrekken in de keuze van hun bancaire partners.
Gemeenten zouden zich moeten baseren op een aantal criteria die best opgenomen worden in een transparant
en duurzaam beleggingskader. M.a.w. als het van vdk afhangt baseren lokale besturen zich vanaf 2024 op een
duurzaam beleggingskader in functie van de geplande beleggingen en investeringen.
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Als het van vdk afhangt maken lokale besturen vanaf 2014 gebruik van een duurzaam beleggingskader in functie van de geplande beleggingen en investeringen. Een aantal zaken die in dit beleggingskader dienen opgenomen te worden zijn:
Voor de spaarproducten: de al of niet gelabelde of gecertificeerde zicht-, spaar-, en termijnrekeningen die aan
één of meer van de volgende voorwaarden voldoen:
1. Ze hanteren een positieve herbelegingspolitiek voor het ‘duurzaam sparen’, waarbij de middelen rechtstreeks worden weder belegd in sectoren, bedrijven, instanties of projecten actief in volgende domeinen:
coöperatief ondernemen, cultuur, duurzaam bouwen en wonen, duurzaam of collectief vervoer en transport,
duurzaam ondernemen, duurzame landbouw en voeding, gezondheid, hernieuwbare energie en energiebesparing, maatschappelijk innovatieve producten of diensten, maatschappelijke vernieuwing, mensenrechtenorganisaties, micro-kredieten, natuur en leefmilieu, ontwikkelingssamenwerking, opvoeding en onderwijs, sociaal of ecologisch vernieuwende producten, sociale of solidaire economie, sport, tewerkstelling van
kansengroepen, vredesbeweging, welzijn.
2. Ze hanteren (aanvullend of exclusief) een negatieve herbeleggingspolitiek of hebben een deontologische
code en wijzen hiermee welomschreven activiteiten (productie, handel of dienstverlening) af. In voorkomend
geval biedt de aanbieder alleszins volledig inzicht in haar werkwijze.
3. Ze hanteren geen specifieke wederbeleggingscriteria, maar hebben een solidair luik verbonden aan de
zicht-, spaar-, of termijnrekening. Dit ‘solidair sparen’ kan gerealiseerd worden onder de vorm van een commissie van de bank of een winstafstand van de spaarder ten voordele van partners of projecten actief in de
domeinen opgesomd onder het eerste punt.
Voor de beleggingen in geldmarktfondsen kan volgens het volgende selectieschema gewerkt worden:
• In 1ste orde worden de gelabelde of gecertificeerde duurzame geldmarktfondsen geselecteerd. Onder andere
het Ethibel label of het Novethic SRI label worden als betrouwbare onafhankelijke labels beschouwd.
• In 2de orde valt de keuze op niet-gelabelde duurzame geldmarktfondsen in zoverre de methodologie van hun
duurzaamheidsscreening gemotiveerd en transparant is.
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Daarnaast kunnen lokale besturen zich ook baseren op de bankwijzer van Fairfin via www.bankwijzer.be.

www.vdk.be

Samen werken aan een toegankelijke omgeving
Samana gaat voor een toegankelijke buurt voor iedereen.

Een toegankelijke buurt voor iedereen betekent dat alle voorzieningen in de gemeente, zowel gebouwen als diensten voor iedereen daadwerkelijk toegankelijk, bereikbaar en bruikbaar zijn. Toegankelijkheid is een absolute
voorwaarde voor mensen met beperkingen om op een gelijkwaardige manier deel te nemen aan het maatschappelijke leven.

Naar een museum, een bioscoop, café of restaurant gaan. Voor mensen met een beperking kan dit een hele
onderneming zijn. Een obstakelvrij voetpad is voor rolstoelgebruikers en slechtzienden een wereld van verschil
en nodigt hen uit om buiten te komen. Veel van deze problemen kan je oplossen door hele simpele handelingen.
Samana sensibiliseert mensen met onderstaande tips:
• Vuilzakken: Zorg er voor dat er genoeg plaats is om met een rolstoel of een kinderwagen voorbij te komen
langs het voetpad.
• Fietsen: Zet je fiets in een fietsenstalling. Geen fietsenstalling in de buurt? Voorzie dan genoeg plaats op het
voetpad voor mensen in een rolstoel of met een kinderwagen.
• Vertrek je op café? Zorg er voor dat je je stoel terug onder de tafel zet. Zo kunnen mensen met een rolstoel
gemakkelijk binnen.
• Receptie: Hoge receptietafels zijn niet voor iedereen handig. Voorzie bij een receptie ook lagere tafels met
stoelen waar mensen met beperkte mobiliteit kunnen aanzitten.
• In de bus: Hou de ruimte in het midden van de bus vrij. Zo kunnen mensen met een kinderwagen of mensen
met beperkte mobiliteit gemakkelijk op- en afstappen.
We willen gemeenten vragen om elke beleidsbeslissing te onderwerpen aan een ‘toegankelijkheidstoets’. In
welke mate kunnen alle inwoners van de gemeente genieten van het gecreëerde aanbod? In hoeverre worden
mensen met een beperking betrokken bij of geholpen door een maatregel? Laat men ouderen niet in de kou
staan? Kunnen mensen met een lage of zonder schoolse opleiding nog volgen? Het betreft zowel een mentale
als een fysieke toegankelijkheidstoets. Hierbij enkele voorbeelden:
• Voetpaden voldoende breed maken zodat passage voor rolstoelgebruikers mogelijk is.
• Openbare gebouwen en toiletten volledig toegankelijk maken.
• De winkeliers en horeca-uitbaters sensibiliseren en informeren rond toegankelijkheid.
• Steun aan winkels en bedrijven voor noodzakelijke aanpassingen in functie van toegankelijkheid.
• Toegankelijkheid van gemeente-informatie: woordgebruik aanpassen zodat iedereen het begrijpt.
• Toeristische diensten stimuleren om informatie rond toegankelijkheid op te nemen in hun brochures.
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www.samana.be
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Femma gaat voor een gendersensitief beleid.

Ook het lokale beleidsniveau dient een actieve rol te spelen om de gelijke kansen tussen vrouwen en mannen te
bevorderen. We spreken van het voeren van een gendersensitief lokaal beleid. Dit lokaal beleid ziet de evenwichtige deelname van vrouwen en mannen in de besluitvorming als een basisvoorwaarde voor een democratische
samenleving, stelt een schepen van gelijke kansen aan en houdt bij het uitwerken van het beleid steeds rekening met de genderdimensie.

LANGE TEKST

Ook het lokale beleidsniveau moet een actieve rol spelen om de gelijke kansen tussen vrouwen en mannen te
bevorderen. We spreken van het voeren van een gendersensitief lokaal beleid. Dit lokaal beleid ziet de evenwichtige deelname van vrouwen en mannen in de besluitvorming als een basisvoorwaarde voor een democratische
samenleving, stelt een schepen van gelijke kansen aan en houdt bij het uitwerken van het beleid steeds rekening met de genderdimensie.
1. De evenwichtige deelname van vrouwen en mannen in de besluitvorming.
Vrouwen zijn sterk ondervertegenwoordigd in de lokale politiek. Hoe hoger je op de (machts)ladder klimt, hoe
minder vrouwen je tegenkomt. Statistieken tonen aan dat 36% van de gemeenteraadsleden, 33% van de schepenen en slechts 12,7% van de burgemeesters vrouw zijn.
Lokale partijen kunnen deze achterstand wegwerken door:
• Het ritsprincipe (vrouwen en mannen afwisselend een plaatsje bezorgen) toe te passen op de gehele kieslijst. Nu zie je vaak dat het ritsprincipe op de eerste twee plaatsen wordt toegepast, maar dat daarna de
vrouwen onderaan de lijst staan. Dit zorgt ervoor dat ze minder verkozen worden.
• Bij het verdelen van de uitvoerende mandaten (schepenen en burgemeester) een gelijke man-vrouw vertegenwoordiging na te streven.
2. Een schepen en een ambtenaar gelijke kansen v/m met een portefeuille.
Uit de cijfers blijkt dat na de verkiezingen van 2012 slechts 41% van de steden en gemeenten in Vlaanderen en
Brussel effectief een schepen hebben bevoegd voor gelijke kansen. Een gelijkekansenbeleid kan pas daadkrachtig zijn door de aanstelling van een schepen bevoegd voor dit thema en ondersteuning door een ambtenaar.
Bovendien is het noodzakelijk om een werkingsbudget v/m te voorzien.
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3. Gebruiken van tools om de uitwerking van het beleid te screenen op de genderdimensie.
Doe aan gendermainstreaming op lokaal niveau. Dit betekent in feite dat alle actoren die betrokken zijn bij het
uitwerken van het beleid, bij elke stap nadenken welke de verschillende gevolgen zijn voor mannen en vrouwen
en hoe gelijkheid bereikt (of bewaard) wordt. Een handige tool is bijvoorbeeld de Lokale Emancipatie Effecten
Raportage (LEER). Daarmee kan je doormiddel van een vragenlijst lokale beleidsvoornemens of maatregelen
aftoetsen op hun gendervriendelijkheid.

www.femma.be
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WERK MAKEN VAN EEN RECHTVAARDIGE
EN SOLIDAIRE GEMEENTE
Ongelijkheid is onrechtvaardig, onethisch, slecht voor de economie en niet duurzaam. Die ongelijkheid aanpakken moet gebeuren op veel terreinen, waarvan een volwaardige toegang tot de arbeidsmarkt er één is. We
vragen dat de lokale overheid, zelf één van de grootste lokale werkgevers, ook oog heeft voor die sectoren die
belangrijk zijn voor de zwakste bewoners: sociale economie en Wijkwerken.
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Steden en gemeentes hebben een cruciale rol wanneer het gaat over ‘de arbeidsmarkt’. Zij dragen onder andere
mee de zorg voor de zwakste werknemers, werkzoekenden en andere bewoners. De voorbeelden zijn bekend:
• Lokale overheden stimuleren sociale economie en zijn (mede-)organisator van het Wijkwerken
• Dikwijls zijn lokale overheden ook organisator van belangrijke flankerende maatregelen zoals kinderopvang,
gezinsdiensten, onderwijsondersteuning, …
• In heel wat steden en gemeentes zijn de lokale overheden zélf de grootste werkgever
De reguliere economie slaagt er niet in om arbeidsplaatsen te creëren voor iedereen, zelfs de wachtlijsten in de
sociale economie worden steeds groter. Daardoor dreigen werkzoekenden die het moeilijk hebben op de (reguliere) arbeidsmarkt uit de boot te vallen. Een mogelijk alternatief is het nieuwe Wijkwerken, de ‘opvolger’ van
het PWA-werken. Samen met overheden en sociale partners kunnen en moeten we van dit Wijkwerken een brug
maken naar reguliere tewerkstelling die duurzaam én werkbaar is.
Het ACV is er ook voorstander van om op lokaal vlak laagdrempelige en breed toegankelijke gezinsdiensten
verder te ontwikkelen. Deze diensten hebben een dubbel sociaaleconomisch doel: de creatie van jobs voor kortgeschoolde of langdurig werkzoekenden én een dienstverlening naar de brede samenleving. Ook hierin kan het
Wijkwerken een belangrijke rol spelen.

BEELDMATERIAAL

Verder vraagt het ACV aan de lokale overheden als werkgever om een voorbeeldfunctie op te nemen en om
méér inspanningen te doen rond evenredige arbeidsdeelname van groepen als oudere werknemers, mensen
met een anders-etnische afkomst, mensen met een arbeidsbeperking, …
Daarnaast vragen wij aan gemeentes en overheden om een tegenbeweging te bieden tegenover enkele tendensen die de ongelijkheid dreigen te vergroten:
• Privatisering van overheidsopdrachten en commercialisering van de non-profitsector moeten vermeden
worden. Er zijn genoeg voorbeelden van hoe dit nefast is voor gebruikers én personeel. Commercialisering
betekent immers ook meestal dat de zwakste gebruiker eerst uit de boot valt of niet de zorgen krijgt die hij
of zij verdient.
• Er is een steeds verdergaande politieke trend om het bestaande sociaal overleg te fnuiken. ACV wilt dat het
sociaal overleg bovenaan de prioriteitenlijst blijft staan als garantie dat ieders stem gehoord wordt.

www.acv-csc.be
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UITDAGINGEN VOOR EEN VOLGEND GEMEENTEBESTUUR

Zorg voor duurzaam op weg!

Familiehulp rekent er op dat gemeentebesturen werk maken van toegankelijke en duurzame mobiliteit voor
zorgbehoevenden en hun zorgverleners. De mogelijkheid om je te kunnen verplaatsen is immers een noodzakelijke voorwaarde om volwaardig deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Dat dit op een duurzame, milieubewuste manier dient te gebeuren spreekt in het kader van luchtkwaliteit en klimaatopwarming voor zich.

Familiehulp rekent er op dat gemeentebesturen werk maken van toegankelijke en duurzame mobiliteit voor
zorgbehoevenden en hun zorgverleners. De mogelijkheid om je te kunnen verplaatsen is immers een noodzakelijke voorwaarde om volwaardig deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Dat dit op een duurzame, milieubewuste manier dient te gebeuren spreekt in het kader van luchtkwaliteit en klimaatopwarming voor zich.

LANGE TEKST

Ook Familiehulp wil hiertoe bijdragen. Onze zorgverleners rijden met hun auto’s jaarlijks meermaals onze Aarde
rond om de thuiszorg te garanderen. Ons mobiliteitsplan kan maar slagen indien ook de gemeenten hun mobiliteitsvisie en -beleid anno 21ste eeuw brengen.
Aan de gemeentebesturen wordt gevraagd om bij elke beleidsbeslissing een ‘mobiliteitstoets’ te doen waarbij de impact op zorgbehoevenden en hun zorgverleners ingeschat wordt en maatregelen te nemen waardoor
vervoersmogelijkheden toegankelijker en duurzamer worden. Zo’n beleid komt uiteindelijke elke inwoner van
gemeente ten goede. Kortom: ‘Zorg voor duurzaam op weg!’
Mobiliteitsvisie van Familiehulp
Zowel bij het begeleiden van verplaatsingen en activiteiten buitenhuis, als bij het doen van boodschappen,
vertrekken we vanuit de mobiliteitsvisie van Familiehulp: we kiezen voor duurzame vervoersmiddelen en passen
het STOP-principe toe (stappen, trappen, openbaar en gemeenschappelijk personen vervoer, individueel personenvervoer). We proberen het gemotoriseerd vervoer te beperken.

BEELDMATERIAAL

Het gebruik van de eigen wagen van de medewerkers bij het begeleiden van verplaatsingen en activiteiten buiten huis kan, op voorwaarde dat er geen andere vervoersmodi mogelijk zijn. Alternatieven zoals, stappen, trappen, openbaar vervoer, taxibedrijf, mindermobielen vervoer en wagen van de cliënt, gaan voor op het gebruik
van de wagen van de medewerker.

www.familiehulp.be
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Welzijnszorg laat niemand
aan de kant staan in de gemeente
Het lokaal bestuur staat dicht bij de burger. Iedereen komt rechtstreeks in contact met de lokale overheid voor
zeer praktische vragen, soms voor hulp. Weten wat er leeft in de gemeente is cruciaal voor een goed beleid.
Maar, weten we wel wat er leeft bij de hele bevolking of maar bij een deeltje? Welzijnszorg wil dat elke gemeente actief op zoek gaat naar de stem van mensen in armoede en die stem beluistert. Waar nuttig doet het lokale
bestuur een armoedetoets op nieuw beleid zodat mensen in armoede niet uitgesloten worden.

Armoede is een complex probleem. Lokale besturen kunnen niet alles, maar hebben heel wat mogelijkheden
om mensen in armoede sterker te maken, om te zorgen dat ze zich thuis voelen in de gemeente waar ze wonen.
Vaak wordt de stem van mensen in armoede niet of te weinig gehoord in het beleid. Mensen in armoede zelf zijn
ondervertegenwoordigd in gemeentelijke adviesraden, ze laten zich minder horen in de meeste middenveldorganisaties, op sociale media of spreekuren van lokale mandatarissen.

LANGE TEKST

Bovendien kennen politici de leefwereld van mensen in armoede niet goed. Gelukkig hebben de meeste mensen
in ons land nooit armoede gekend, maar dat betekent ook dat je actief moet zoeken naar wat zij belangrijk vinden, naar wat de drempels voor goede hulp- en dienstverlening zijn die ze zelf ervaren … Heel wat beslissingen,
vaak ook goedbedoeld, komen zo niet terecht bij de mensen die ze het meest nodig hebben. Soms zorgen die
beslissingen zelfs voor meer uitsluiting.
Elke gemeente moet op zoek gaan naar de juiste weg om de stem van mensen in armoede te laten klinken. Via
een lokale Welzijnsschakel, een vereniging waar armen het woord nemen, een initiatief van samenlevingsopbouw, middenveldorganisaties die deze groep bereiken, een vrijwilligerswerking of een eigen gebruikersgroep
van het OCMW. Participatie van de betrokkenen maakt je bestuur enkel beter.
Met een lokale armoedetoets willen we gemeentelijke beleidsbeslissingen toetsen aan hun effect op armoede
en op mensen in armoede. Komt deze of gene beslissing al dan niet ten goede aan de meest kwetsbare groepen
in de gemeente? Kan het nog beter? Wat kan er anders om te vermijden dat er uitsluiting ontstaat? En, vooral,
hoe kijken mensen in armoede zelf naar dat onderwerp?

BEELDMATERIAAL

Hoe doen we dat? De administratie en ambtenaar verantwoordelijk voor de armoedetoets bekijkt bij welke
beslissingen een armoedetoets nodig is. Daarna gaat hij op zoek naar goede voorbeelden uit andere gemeenten
of beschikbaar onderzoek. Tegelijk wordt een dialoog opgezet met mensen in armoeden en de betrokken organisaties. In een veilige en vertrouwde omgeving kunnen mensen zelf vertellen wat er hen bezig houdt, wat er
beter kan. Vaak gaat het over kleine dingen, over drempels die je niet ziet met een middenklassebril. Wanneer
iedereen zijn stem kan laten horen en het bestuur er rekening mee houdt, dan blijft er niemand in de gemeente
nog aan de kant staan.

www.welzijnszorg.be

