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INLEIDING
Met het decreet lokaal sociaal beleid (LSB) 2018 nodigde Vlaanderen de lokale besturen uit om buiten de
vier muren van hun Sociaal Huis te treden, en elk onderdeel van hun beleid te herdenken vanuit de
eigenlijke doelstelling van een lokaal sociaal beleid, namelijk: ervoor zorgen dat alle burgers hun sociale
grondrechten kunnen verwezenlijken. Dit betekent: maken dat burgers zorg ontvangen wanneer ze dat

nodig hebben, dat ze een dak boven het hoofd hebben, dat ze onderwijs krijgen, dat ze kunnen werken,
dat ze kunnen deelnemen aan sport en ontspanning …
De nauwere samenwerking tussen het OCMW en het stadsbestuur biedt kansen om deze opdracht in alle
beleidsdomeinen mee te nemen, en zo een integraal, inclusief en duurzaam sociaal beleid te voeren. We
kaderen dit binnen de ruimere ambitie van Stad Brugge om de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de
Verenigde Naties mee te helpen realiseren.1
We doen dit niet alleen. Heel wat sociale organisaties spannen zich in Brugge actief in voor mensen voor
wie het (tijdelijk) even moeilijk gaat. Denk maar aan organisaties die gezinnen en kinderen begeleiden,
verenigingen die mensen in armoede ondersteunen, welzijnsorganisaties, gezondheidsinstellingen,
tewerkstellingsactoren… Ook mantelzorgers en andere vrijwilligers dragen hun steentje bij. We kiezen er
bewust voor om bij het bepalen van een eigen koers intensief samen op weg te gaan met alle actoren van
het lokaal sociaal beleid. Om dit cocreatietraject ten volle te kunnen lopen, nemen we ruim tijd voor
gezamenlijk studiewerk en planningswerk. Het lokaal sociaal beleidsplan wijkt hierdoor op 2 punten af van
het meerjarenplan van de Groep Brugge. Ten eerste ligt het eigenaarschap én de uitvoering van het lokaal
sociaal beleidsplan niet enkel bij het lokaal bestuur. Ten tweede is de timing anders. Het algemeen
stedelijk meerjarenplan werd reeds neergelegd in november 2019. Net zoals het lokaal sociaal beleidsplan
is het stedelijk meerjarenplan een flexibel instrument dat jaarlijks geëvalueerd en bijgestuurd kan
worden. De uitkomst van het traject ‘lokaal sociaal beleid’ zal – althans wat de taken van het lokaal
bestuur betreft – meegenomen worden in de eerste herziening van het stedelijk meerjarenplan in 2020.
Het planningstraject ‘lokaal sociaal beleid’ steunt op drie stapstenen: Een eerste stapsteen is de
omgevingsanalyse. We hebben ons met de sociale sector de voorbije maanden kritisch gebogen over de

uitdagingen in Brugge. We verzamelden cijfers en praktijksignalen als ruggengraat voor de verdere
beleidsvoorbereiding. We wilden immers geïnformeerd aan de slag kunnen gaan. De tweede stapsteen is
de voorliggende strategische nota. Op basis van de omgevingsanalyse werd in verschillende fora
nagedacht over de richting die Brugge uit moet op vlak van sociaal beleid, werden doelstellingen
geformuleerd en eerste voorstellen bediscussieerd. Het resultaat is een soort grabbeldoos geworden met
problematieken, prioriteiten en (een begin van) oplossingen. Iedereen die deelnam aan de LSB-sessies
heeft kunnen leren en inzichten meenemen volgens eigen opdracht en interesse. Maar natuurlijk
beoogden we meer dan een interessante uitwisseling. In deze strategische nota hebben wij – vanuit onze
regieopdracht - getracht om een gemeenschappelijke grond hierin te vinden. Sommige bezorgdheden
zagen we immers overheen organisaties, thema’s en sectoren telkens terugkomen. De horizontale
accenten en prioritaire thema’s in deze nota zijn deze waarvan we denken dat we errond kunnen

1

De inhoud van deze nota werd tijdens de opmaak getoetst aan de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.
In dit document geven de gekende labels weer tot welke aspecten van duurzame ontwikkeling we bijdragen.
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samenwerken in Brugge. Ze zijn met elkaar in verband gebracht binnen een tweedimensionaal raamwerk
(cf. onderstaande schematische voorstelling) omdat we geloven dat we met maximaal verenigde kracht
en afstemming meer kunnen bereiken dan met een veelvoud aan subthema’s en parallelle
beleidsinitiatieven. Dit raamwerk werd aangevuld met gezamenlijk bepaalde doelstellingen en vormt op
deze manier een kompas voor samenwerking. Vanuit dit kompas springen we naar de derde bouwsteen:
het opmaken van gezamenlijke actieplannen binnen de 7 prioritaire thema’s. In het vervolg van deze
strategische nota noemen we deze trouwens al ‘werven’, want we stropen onze mouwen op. In cocreatie
met sociale organisaties, burgers, bedrijven… willen we komen tot concrete en haalbare acties en
engagementen die bijdragen aan de vooropgestelde doelstellingen.
We nodigen jullie – lokaal bestuur, sociale organisaties, maar ook burgers, kennisinstellingen,
ondernemingen… – uit om samen aan de slag te gaan op de 7 thematische werven van het Brugse lokaal
sociaal beleid, en om samen bakens te verzetten.
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SCHEMATISCHE VOORSTELLING ‘KOMPAS VOOR SAMENWERKING’2

HORIZONTALE ACCENTEN

WERF 1

WERF 2

WERF 3

WERF 4

WERF 5

WERF 6

WERF 7

Kansen voor
kinderen en
jongeren

Werk op
maat

Dak boven
het hoofd
x

Gezondheid
x
x

Zorg
x
x

Iedereen
mee

Toegang tot
hulp en
diensten

x

Tegen (kinder)armoede

vb.
toegankelijke
kinderopvang

vb.
kinderopvang

Preventie

vb. uitbouw
Huis van het
Kind

vb.
voorkomen
schooluitval

vb.
woonaanbod
voor gezinnen

vb.
toegankelijk
jeugdwerk
vb. project
'warme stad'

vb. beleid NEC
(Normaal
Econ. Circuit)

Midden in de samenleving

vb. inzet op
levenslang
wonen
vb. zorgzame
buurten

vb. tewerk
stellen 55plussers

≠doelgroepen, ≠drempels,
≠buurten
Toegankelijkheid
‘In all policies’

vb. in Leesbevordering

Participatie

vb. inzet op
participatie
van kinderen

vb. rechtenverkenning

vb. vervoersarmoede
vb. strategie
dak- en
thuislozen

vb. betaalbare
gezondheidszorg

vb. in
woonbeleid

vb. in
milieubeleid

vb. in
sportbeleid
vb. zelfregie
hulpvrager

vb. ervaringen
drempels
meenemen

Een sterke samenwerking en regie
2

Opmerking: dit schema heeft niet de bedoeling om een volledig overzicht te geven van de inhoud van de verschillende werven en horizontale accenten. Het geeft een
beeld van de gekozen integrale aanpak. De beleidstema’s in het middenkader zijn slechts enkele voorbeelden van subthema’s op het kruispunt tussen de thematische
werven en de horizontale accenten.
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HORIZONTALE ACCENTEN
Vooraleer we nader ingaan op de zeven thematische werven van het lokaal sociaal beleid, staan we stil bij
een aantal aandachtspunten die in het traject overheen de verschillende thema’s telkens terug kwamen.
Het is de bedoeling dat we binnen de verschillende werven hierop het accent blijven leggen. Bovendien
vragen deze horizontale accenten dat er een aantal algemene acties ondernomen worden. Deze vormen
een ruggengraat voor de meer thema-specifieke acties in de werven.

Tegen (kinder)armoede

Kinderen zijn de toekomst van onze maatschappij. De strijd tegen kinderarmoede (en bijgevolg tegen
armoede bij gezinnen met kinderen), moet dan ook een topprioriteit zijn. Nog teveel gezinnen in armoede
blijven onder de radar. Nog teveel kansarme3 kinderen (ook in thuisvervangende opvang) krijgen niet de
ondersteuning die ze nodig hebben.
Volgens cijfers van Kind en Gezin is de kinderarmoede overheen de voorbije jaren gestegen in Brugge (de
kansarmoede-index steeg van 8,5% in 2015 naar 12,4% in 2018)4. Hiermee ontsnapt Brugge niet aan de
trend in de rest van Vlaanderen en – vooral – de centrumsteden. De kinderarmoede-index is dan wel geen
evaluatie van het gevoerde lokale beleid, maar we willen het onrustwekkende signaal wel aangrijpen om
samen met gezinnen in armoede, partners en sleutelfiguren ook lokaal in te zetten op de strijd tegen
kinderarmoede.
Kinderen zijn arm omdat hun gezin arm is. De mogelijkheden van ouders om te investeren in hun kinderen

hangt nauw samen met hun beschikbare (financiële) middelen. Vandaar dat we aandacht willen hebben
voor 2 sporen in het kinderarmoede-beleid waarbij zowel ingezet wordt op flankerende maatregelen ten
aanzien van kinderen als op structurele maatregelen ten aanzien van alle mensen in armoede of met een
armoederisico.
1) Een flankerend beleid: dit beleid probeert het leven van kinderen in armoede wat beter te maken. Het
verzacht bijvoorbeeld de effecten van armoede op kinderen (en hun gezinnen) door extra ondersteuning
en zorg te bieden. Een voorbeeld hiervan is de lege brooddoos: als kinderen met een lege brooddoos naar
school komen, zorgen vele scholen zelf voor een maaltijd.

3

Kansarmoede is een toestand waarbij mensen beknot worden in hun kansen om voldoende deel te hebben
aan maatschappelijk hooggewaardeerde goederen, zoals onderwijs, arbeid, huisvesting. Het gaat hierbij niet
om een eenmalig feit, maar om een duurzame toestand die zich voordoet op verschillende terreinen, zowel
materiële als immateriële. Uiteraard is ‘Armoede’ (het niet hebben van een menswaardig inkomen) in de
realiteit sterk verstrengeld met ‘kansarmoede’, maar kansarmoede kan iets breder geïnterpreteerd worden
(bv. een gebrek aan kansen bij mensen met gezondheidsproblemen, bij nieuwkomers, bij wezen…).
4
Dit betreft het aandeel jonge Brugse kinderen dat geboren werd in een kansarm gezin (0 tot 3 jarigen).
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2) Een structureel beleid: dit beleid probeert finaal de armoede zelf te bestrijden en het beschikbaar
inkomen te verhogen. Structureel beleid wordt vooral bovenlokaal bepaald. We hebben het hier immers
over sociale zekerheid, tewerkstellingsbeleid, onderwijsbeleid, het woonbeleid... Lokaal kan er wel een
verschil gemaakt worden door:
•

in te zetten op een structurele toegang tot de grondrechten voor mensen in armoede of met een
armoederisico (recht op arbeid, op huisvesting, op onderwijs, op maatschappelijke ontplooiing…);

•

inspanningen te leveren om het beschikbare inkomen van mensen in armoede op te trekken naar
een menswaardig inkomen (bv. automatische rechtentoekenning, bijpassen van leeflonen,
inzetten op het verlagen van vaste kosten zoals kinderopvang, energie en voeding, enzovoort… al
dan niet door toepassing van sociale tarieven…);

•

structurele problemen te signaleren naar het Vlaamse en federale niveau.

Recent onderzoek5 naar deprivatie bij kinderen6 benoemt een aantal grote aandachtspunten voor (lokale)
acties die aansluiten bij deze tweesporenbenadering:
•

Het perspectief op werk voor alleenstaande en laaggeschoolde ouders verbeteren;

•

De levensstandaard van gezinnen verhogen door o.a. kosten voor huisvesting, energie en water,
kinderopvang en onderwijs, sport, vrijetijd en cultuur te verlagen en de ‘non take up’ van
financiële rechten weg te werken;

•

Aanpak van de dringende noden van gezinnen met kinderen inzake huisvesting;

•

Kinderen beschermen voor de negatieve effecten van deprivatie (ondersteunen van ouders in hun
rol als opvoeders, vaardigheden van elk kind tot ontwikkeling helpen brengen, toereikende
gezondheidszorg voor kinderen realiseren…);

•

Ongekwalificeerde uitstroom uit het onderwijs aanpakken en via inbedding van scholen in
ruimere netwerken (‘brede scholen’) de deprivatie bij kinderen aanpakken op diverse
actiedomeinen (gezonde voeding, schoolondersteuning, schoolmateriaal en schooluitstapjes,
(socio-)culturele en sportieve ontplooiing);

•

investeren in ‘reaching out’ naar kansarme gezinnen met kinderen, voornamelijk gezinnen die te
weinig beroep doen op de beschikbare sociale diensten en uitkeringen of minder participeren in
de schoolervaringen van hun kinderen.

5

Guio, A-C., & Vandenbroucke, F. (2018). Armoede en deprivatie bij Belgische kinderen. Een vergelijking van de
risicofactoren in de drie gewesten en de buurlanden. Brussel: Koning Boudewijnstichting.
6
Deprivatie bij kinderen: het ontbreken van zaken die in het dagelijks leven van kinderen als noodzakelijk
worden beschouwd: elke dag eten van groenten en fruit, het uitnodigen van vriendjes thuis, twee paar
passende schoenen, het vieren van een verjaardag, spelletjes voor binnenshuis… Door gezinsarmoede zijn er
nog teveel kinderen voor wie deze zaken geen evidentie zijn.
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Strategische doelstelling 1

We binden de strijd aan tegen (kinder)armoede via een
tweesporenbeleid.
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Preventie

Het is gemakkelijk om voorrang te geven aan een crisis of aan een uit de hand gelopen situatie. De ergste
problemen worden meestal eerst aangepakt. Het is in zo’n gevallen heel duidelijk dat de middelen
worden ingezet waar de nood acuut is. Maar laten we niet vergeten dat sommige problemen ook hadden
kunnen voorkomen worden of niet zo ernstig hadden moeten worden. Met het lokaal sociaal beleid willen
we in de komende jaren inzetten op een preventieve aanpak waarmee we een (toekomstige) uitsluiting van
sociale grondrechten zoveel mogelijk willen tegen gaan door ‘eerder’ aanwezig te zijn met hulp en diensten.

Dit door onder andere in te zetten op kansen voor kinderen en jongeren, door ervoor te zorgen dat
mensen (met schulden) op tijd hulp vinden en ‘financiële geletterdheid’ te versterken bij wie (nog) geen
schulden heeft, door in te zetten op sociale cohesie in de buurt om eenzaamheid te voorkomen, door een
preventief gezondheidsbeleid…
We denken hierbij los van een onmiddellijke en zichtbare return on investment, want de vruchten van een
dergelijk preventief beleid worden vaak pas decennia later en bovenlokaal geplukt (in de sociale
zekerheid, justitie…). Ze zijn vaak ook niet echt “meetbaar”, maar de verhalen van mensen die kansen
kregen door een dergelijke aanpak spreken boekdelen.
Van een iets andere orde, maar toch passend binnen dit preventief principe is de keuze om aandacht te
besteden aan groepen met een ‘armoederisico’. Armoedecijfers voor Brugge geven aan dat tussen de 10%
en 15% van onze inwoners ofwel effectief al in armoede leeft ofwel moeilijkheden ervaart om rond te
komen. In absolute aantallen gaat het dus over minstens 11.800 mensen. Het verschil met de ongeveer
700 leefloongerechtigden is enorm. Ook het verschil tussen het bedrag van de leefloonuitkeringen en de
Belgische armoededrempel is hoog: terwijl volgens Europese normen een alleenstaande in België een
inkomen van minstens 1.255 euro moet hebben om niet arm te zijn, is het leefloon voor een
alleenstaande 929 euro. Dit betekent dat een leefloon mensen zeker niet uit de armoede haalt. Dit
betekent verder dat er naast de leefloon-gerechtigden heel veel Bruggelingen zijn die onder de
armoededrempel leven zonder dat dit als dusdanig erkend wordt (waardoor zij bv. niet kunnen genieten
van sociale tarieven). Bovendien zijn er heel wat Bruggelingen voor wie het vervallen in armoede met al
haar gevolgen een reëel gevaar vormt omwille van hun specifieke situatie. Deze mensen vallen nog te
vaak buiten de scope van het lokaal sociaal beleid.
We weten nochtans welke groepen het meest financieel kwetsbaar zijn. Het gaat steeds om groepen die
meer risico hebben op “uitsluiting” van sociale grondrechten omwille van specifieke financiële, sociale of
gezondheidsredenen: eenoudergezinnen, alleenstaande (vrouwelijke) gepensioneerden, mensen met een
psychische kwetsbaarheid, nieuwkomers die zoekende zijn naar aansluiting met onze maatschappij,
9

mensen met een beroepsgerelateerde kwetsbaarheid (ondernemers na een faillissement, landbouwers na
natuurrampen…)…

Strategische doelstelling 2

We zetten maximaal in op de preventie van een (toekomstige)
uitsluiting van sociale grondrechten.
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Midden in de samenleving

Het hoeft geen betoog dat de toegang tot sociale grondrechten het meest optimaal gerealiseerd kan
worden wanneer mensen midden in de samenleving staan eerder dan dat ze een ‘geïsoleerd’ leven
moeten leiden.
Dat begeleiding in de eigen woon- en leefomgeving het meest zijn vruchten afwerpt, spreekt wellicht ook
voor zich. En het hoeft evenmin een pleidooi dat het aangenaam is om te wonen en leven in een buurt
waar buren betrokken zijn op elkaar, en waar mensen werkelijk ondersteund worden, ook als ze zorg of
hulp nodig hebben.
Anderzijds is het een niet te onderschatten uitdaging om dat evenwicht te zoeken tussen informele of
vrijwillige zorg enerzijds en professionele ondersteuning anderzijds, en ook tussen zelfstandig wonen
enerzijds en intense begeleiding of opname in een instelling anderzijds. De praktijk leert ons dat de zorgen ondersteuningsnoden van sommige mensen zelfs zo groot zijn, dat er veel meer nodig is dan een
warme samenleving of zelfs het huidige professionele aanbod (met haar uitsluitingscriteria en
wachtlijsten). We denken hierbij aan mensen met een psychische problematieken, mensen waarbij een
verstandelijke beperking soms samen gaat met gedragsproblemen, mensen met een verslaving, of een
combinatie van verschillende problematieken… Dat er vaak geen woningen beschikbaar zijn voor de vele
Bruggelingen met zorgnoden, een basisvoorwaarde voor een succesvolle begeleiding in de eigen woonen leefomgeving van de cliënt, is zeker geen onbelangrijk detail.
Vandaar dat we in Brugge doordacht willen inzetten op de integratie van zorg en ondersteuning in de
samenleving. Zorgzame buurten moeten een goede mix bieden tussen informele en professionele

ondersteuning voor mensen die zelfstandig (of begeleid) wonen. Zorg en ondersteuning in instellingen
anderzijds, moet maximaal toegankelijk zijn voor wie het nodig heeft. Ook, en vooral, voor wie een
meervoudige problematiek ervaart. Deze instellingen kunnen op hun beurt zoveel mogelijk verbonden
worden met het maatschappelijke leven erbuiten/erna (denk bv. aan het risico op dak- en thuisloosheid
bij ex-gedetineerden).
Inzetten op een stad en buurt waar ook kwetsbare inwoners omringd worden met de nodige zorg en
ondersteuning (mensen die dreigen te vereenzamen, mensen met toenemende zorgnoden…), betekent
echter meer dan het heroriënteren van de hulp- en dienstverlening. We moeten inzetten op het
aanpassen en ‘verzorgzamen’ van huizen, buurten en samenlevingsverbanden. Dit is meer urgent dan ooit
als we alleen al de groeiende groep senioren de nodige zorg en ondersteuning willen geven. Zorgzame
buurten kunnen pas een echt antwoord zijn op de actuele nood wanneer er ingezet wordt op het

11

samenspel van infrastructuur (buurtwinkels, veilige voetpaden, toegankelijke buurtcentra, een
aangepaste woning, …), sociale cohesie (betrokken buren, buurtactiviteiten, …) en het buurtgericht
werken van zorg- en welzijnspartners.

Strategische doelstelling 3

We helpen mensen met een zorg- of ondersteuningsnood zoveel
mogelijk – en waar dit kan – binnen hun vertrouwde woon- en
leefomgeving.
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Verschillende doelgroepen, verschillende risico’s en drempels,
verschillende buurten

In elk van de werven van het lokaal sociaal beleidsplan moeten we de doelgroepenbril de komende jaren
stevig op onze neus houden. Immers de doelgroep waartoe iemand behoort, bepaalt in belangrijke mate
welk risico op onderbescherming deze persoon loopt (zo is toegang tot gezondheidszorg een belangrijk
aandachtspunt voor thuiswonende senioren). Ook zijn drempels tot dezelfde sociale grondrechten, vaak
verschillend voor verschillende doelgroepen (denk aan taal, minder mobiel zijn, behoren tot een
minderheid, een auditieve of visuele handicap hebben…).
Een belangrijk aandachtspunt hierbij is de hierboven reeds aangestipte impact van de
vermaatschappelijking van dienst- en hulpverlening op de ondersteuning van mensen met een zorgnood. De

VAPH-sector7 maakte onder meer de keuze om over te schakelen van gesubsidieerde huisvesting en
begeleiding naar persoonlijke zorgbudgetten (met grote wachttijden). In de psychiatrische zorg bouwde
men de residentiële dienstverlening af: minder snelle en kortere opnames ten gunste van ambulante
psychiatrische hulpverlening in de eigen leefomgeving. Ondanks de meerwaarde die ambulante teams op
het terrein bieden, stellen we vast dat de getroffen doelgroepen verschoven werden naar voorzieningen
waar ze vaak geen adequate hulp vinden. Zo ontstaat een toename van het aantal mensen met een
beperking op de wachtlijsten van aanbieders van sociale woningen, komen senioren met een psychische
problematiek vaker in een woonzorgcentrum terecht, worden thuiszorgdiensten vaker ingezet bij mensen
met een psychiatrisch ziektebeeld, en zo kunnen we wel nog even doorgaan.
Maar ook maatschappelijke evoluties zorgen ervoor dat bepaalde doelgroepen meer aandacht (zullen)
vergen in het kader van een lokaal sociaal beleid. We hadden het onder andere al over het stijgende
aantal kinderen dat in kansarmoede opgroeit. Maar ook andere opvallende evoluties vragen onze
aandacht.
Er zal zich in de komende jaren en decennia in Brugge een enorme vergrijzing voltrekken. In de afgelopen
10 jaar steeg het aandeel 65 plussers verhoudingsgewijs al van 20,7% naar 23,7% van de bevolking. Het
aandeel 80-plussers steeg verhoudingsgewijs van 5,9% in 2009 naar 7,8% in 2019. In Sint-Pieters en SintMichiels is reeds 1 op de 10 inwoners ouder dan 80 jaar. Ter vergelijking: op Vlaams niveau lag het
aandeel 80-plussers in 2019 op 6,2%. Volgens de prognoses zal de groei van deze bevolkingsgroep zich in
de komende jaren in Brugge verder zetten. We hebben tegelijkertijd ook te maken met een
gezinsverdunning. De helft van de huishoudens in Brugge-centrum bestaat ondertussen uit

alleenstaanden. Deze wijk wordt qua percentage alleenwonenden gevolgd door Christus Koning (44,2%),
7

VAPH staat voor Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.
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Zeebrugge (43%), en Sint Pieters (37,7%). De vergrijzing speelt zeker een rol in de gezinsverdunning. Maar
voorts is 1 op 5 Brugse gezinnen een eenoudergezin. De kans dat kinderen in een eenoudergezin
opgroeien is het hoogst in Brugge-Centrum, Christus-koning, Sint-Pieters en Zeebrugge. Het
armoederisico voor kinderen met alleenstaande ouderen is – zoals eerder aangegeven – beduidend
groter. Tot slot steeg het aandeel niet-Belgen tussen 2009 en 2019 aanzienlijk (van 3,5 % naar 6,6% en in
absolute aantallen van 4.125 naar 7.872) hoewel Brugge hiermee nog steeds het kleinste aandeel nietBelgen van alle centrumsteden heeft. De etnisch culturele diversiteit is het grootst bij de jongste
leeftijdscategorieën. Hierop komen we nog terug in de werf ‘Maximale ontwikkelingskansen’. Deze
diversiteit naar herkomst is een belangrijk thema, maar ook andere vormen van diversiteit kleuren onze
samenleving en hebben impact op de relaties tussen en binnen gemeenschappen. Onder andere:
genderdiversiteit, de verhouding jong -oud, de verschillende religieuze gemeenschappen, de verschillen in
scholing, levensbeschouwing, … Er is sprake van diversiteit binnen de diversiteit en van meervoudige
identiteiten; een belangrijke nuance om mee te nemen in de verdere concretisering van de
doelgroepfocus binnen lokaal sociaal beleid.
De vaststelling dat sommige doelgroepen sterker aanwezig zijn in bepaalde buurten van Brugge, leidt ons
tot volgende strategische keuze: Om te komen tot een slagkrachtig lokaal sociaal beleid, bekijken we hoe
buurten, doelgroepen en onderbescherming zich tot elkaar verhouden. De basis hiervoor is de

omgevingsanalyse lokaal sociaal beleid. Deze zal mee bepalen ‘waar’, ‘hoe’, en ‘ten aanzien van welke
groepen’ we bepaalde acties en pilootprojecten opzetten. Uit de omgevingsanalyse komen alvast drie
types van buurten naar voor die elk een eigen aanpak vergen en een meer of minder intense
buurtgerichte inzet vragen (bv. vestiging permanent gezinsaanbod versus buurtsport-zomeraanbod):
-

De wijken in Brugge met een hoog aandeel kwetsbare inwoners, en dus een hoge concentratie op een
beperkte oppervlakte (bv. de binnenstad, Sint-Pieters, Zeebrugge)

-

De wijken in Brugge met een zeer hoog aantal kwetsbare inwoners, maar waar die groep in het hoge
bewonersaantal wat verdwijnt en/of waar de spreiding groot is (bv. (Noord-)Sint-Andries, Assebroek,
Sint-Kruis).

-

De kleinere buurten en sociale woonwijken met een grote concentratie van kwetsbare inwoners (bv.
Hermitage, Malehoek, Sint-Jozef).
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Strategische doelstelling 4

We houden rekening met verschillende doelgroepen, drempels en
buurten, en hun onderlinge verhouding in Brugge. We zetten prioritair
in op kwetsbare doelgroepen en kwetsbare buurten.
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Toegankelijkheid (wordt een werk/werf-woord)

Uiteraard is ‘toegankelijkheid’ een evident onderdeel van dit beleidsplan, gezien sociaal beleid nu
eenmaal gaat over het verzekeren van ‘de toegankelijkheid’ tot sociale grondrechten. Anderzijds: het
risico van iets dat als te evident wordt beschouwd, is dat er niet onderbouwd mee aan de slag gegaan
wordt. Doorheen de thematische trajecten LSB werd duidelijk dat de toegankelijkheidsproblematiek een
enorm belangrijk aandachtspunt is in Brugge. In de beschrijving van de thematische werven, komen
verder een aantal concrete toegankelijkheidsproblemen aan bod. Omdat vanuit al deze concrete
voorbeelden blijkt dat ‘toegankelijkheid’ een thema is dat extra aandacht verdient én ook blijkt dat we
met goed uitgewerkte acties een grote impact overheen onze werven zouden kunnen realiseren, wordt
‘toegankelijke hulp en diensten’ bovendien een aparte werf voor de komende jaren.
Om problemen en streefdoelen op vlak van toegankelijkheid te identificeren, kunnen we ons baseren op
het 7B-model. Een omgeving of gebouw, dienstverlening of informatie moet om toegankelijk te zijn,
voldoen aan volgende voorwaarden: Bruikbaar, Beschikbaar, Betaalbaar, Bereikbaar, Bekend,
Begrijpbaar, Betrouwbaar.
•

Bruikbaar: De mate waarin het aanbod aan de behoeften voldoet, ook van specifieke
doelgroepen;

•

Beschikbaar: De mate waarin het aanbod gemakkelijk beschikbaar is en waarin er administratieve
en andere drempels zijn zoals wachtlijsten, maar het begrip verwijst ook naar de inspanningen
om de vraag te ontrafelen en latente vragen aan bod te laten komen;

•

Betaalbaar: De mate waarin de prijs voor het aanbod een drempel vormt, eventueel ook de
‘psychologische kostprijs’ of de inspanningen die de gebruiker moet leveren om van het aanbod
gebruik te maken;

•

Bereikbaar: De mate waarin het aanbod fysiek, ruimtelijk en in de tijd toegankelijk is;

•

Bekend: De mate waarin het aanbod bekend is bij de doelgroep;

•

Begrijpbaar: De mate waarin informatie over het aanbod begrijpelijk is, zodat de potentiële
gebruiker kan beoordelen of het aanbod voor hem of haar bestemd is en de mate waarin er in de
hulp- en dienstverlening zelf begrijpelijk gecommuniceerd wordt;

•

Betrouwbaar: De mate waarin de dienstverlener en zijn aanbod als betrouwbaar wordt
gepercipieerd door de (potentiële) gebruiker. Dit heeft invloed op de mate waarin er mentale
drempels (zoals angst door vooroordelen) bestaan.

Voor wat de toegankelijkheid van gebouwen en omgevingen betreft, is ook ‘universal design’ een
bruikbaar werkingsprincipe (dit komt nog aan bod in de werf ‘Zorg’).
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De principes van het ‘Geïntegreerd breed onthaal’8 bieden anderzijds nog handvaten voor het verhogen
van de toegang tot diensten en informatie:
-

Proactief en outreachend: initiatief nemen om contact te zoeken met kwetsbare personen in hun
leefomgeving met als doel ervoor te zorgen dat die personen al hun rechten krijgen en zorg en
ondersteuning ontvangen. Proactief werken betekent initiatief nemen om samen met burgers actief
hun rechten te verkennen, in plaats van te wachten op een goed geformuleerde vraag;

-

Generalistisch: de hulpvraag beluisteren en verhelderen vanuit een breed generalistisch perspectief
en alle oplossingsalternatieven verkennen, ongeacht de aanbieder;

-

Gebruikers concreet ondersteunen om hun sociale grondrechten te realiseren en waar nodig
sociaal-administratieve hulp verstrekken;

-

Het overzicht behouden op het hulpverleningstraject van de gebruiker en fungeren als terugvalbasis
als de verdere hulp- en dienstverlening aan de gebruiker stopt, beschikbaar blijven voor verdere
vragen van de gebruiker en bemiddelen tussen de gebruiker en andere lokale actoren bij
onduidelijkheden of problemen;

-

Drempels signaleren: drempels die de toegankelijkheid van lokale sociale hulp- en dienstverlening
bedreigen en factoren die de onderbescherming versterken, signaleren aan de verschillende
betrokken actoren;

-

Participatief: de beste inzichten in drempels komen van wie deze drempels ervaart.

Strategische doelstelling 5

We maken van toegankelijkheid een werk/werfwoord.

8

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het lokaal sociaal beleid, vermeld in artikels 2, 9 tot en met 11,
17, 19 en 26 van het decreet van 9 februari 2018 betreffende het lokaal sociaal beleid.
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Integrale aanpak

De meesten kennen ondertussen het principe van “Health” in all policies. Dit principe duidt op het belang
van een integrale kijk op gezondheid. Want gezondheid heeft te maken met huisvesting, met milieu, met
educatie, met voeding, …. en noem maar op.

Maar dit principe geldt voor het hele lokaal sociaal beleid! Want ook armoede heeft immers een link met
huisvesting, onderwijs, …. En huisvesting heeft dan weer een link met inkomen of werkloosheid, … en zo
kunnen we wel nog even doorgaan. Sociaal beleid hangt als een spinnenweb vast aan alle lokale
beleidsdomeinen. We moeten de “sociale” reflex dan ook doorheen alle domeinen meenemen, willen we

echt gaan voor structurele verankering van de inzet op het welzijn van onze burgers, met specifieke
aandacht voor kwetsbare groepen.
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Met de armoedetoets9 hebben we op dit vlak reeds pionierswerk verricht, zowel ten aanzien van andere
steden en gemeenten, als ten aanzien van andere transversale beleidsdomeinen (klimaat, gezondheid…)
in Brugge. In de komende jaren willen we de toepassing van de armoedetoets in Brugge versterken - als
onderdeel van een ruimer duurzaam ontwikkelingspad - door veel sterker in te zetten op de gedragenheid
van de armoedetoets overheen beleidsdomeinen en door stadsdiensten met onze expertise te
ondersteunen zodat de armoedetoets meer van bij het begin van de beleidsvoorbereiding toegepast
wordt.
Bovendien is de “in all policies” gedachte rond sociaal beleid niet enkel een zaak van het lokaal bestuur,
maar van alle partners die actief zijn in onze stad.
De duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN vormen een waardevol kader om sociaal beleid “in all
policies” te realiseren in synergie met andere duurzame beleidsthema’s.

Strategische doelstelling 6

We maken werk van een transversale beleidsbenadering inzake
lokaal sociaal beleid binnen een ruimer kader van werken aan
duurzame ontwikkelingsdoelen.

9

Voor elke te nemen beleidsbeslissing moet vooraf worden nagegaan of deze een impact heeft op mensen die
in armoede leven en, indien het om een negatieve impact gaat, wat hier kan aan gedaan worden. Samen met
het ontwerp voor de beleidsbeslissing wordt deze armoedetoets door de administratie voorgelegd aan het
stadsbestuur.
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Participatie

Als we initiatieven willen nemen die een verschil maken voor de burger, dan moeten we naar de burger
luisteren. In het traject lokaal sociaal beleid wordt op diverse manieren getracht om te luisteren naar
burgers. In de eerste plaats hebben we voor de opmaak van deze strategische nota gewerkt met signalen
van burgers die reeds verzameld waren in andere trajecten en projecten of door partnerorganisaties.

Voorbeelden hiervan zijn de dialoogtafels, de input van adviesraden, de evaluatie van het project ‘Brugge
Werkt’ voor vluchtelingen, en de signaalnota’s van Brugge(n) voor jongeren. Ter voorbereiding van de
opmaak van de actieplannen zullen ook alle betrokken partners gevraagd worden om in gesprek te gaan
met hun cliënten.
In de komende jaren willen we dit getrapt systeem blijven toepassen: de signalen van burgers die door
intermediairen verzameld worden, en waarin zowel burgers als organisaties energie steken, willen we
maximaal meenemen in lokaal sociaal beleid. In het kader van de eerstelijnszone leeft ondertussen de
ambitie om een gebruikersforum te realiseren, waarin gebruikers van dienst-, hulp- en zorgverleners de
doelstellingen en actieplannen van de zorg- en welzijnspartners kunnen toetsen aan hun noden, hun
aandachtspunten, hun prioriteiten. Dit lijkt alvast al een goed initiatief, en wij zijn heel benieuwd naar wat
we hieruit kunnen leren en meenemen in de beleidscyclus van het lokaal sociaal beleid.
De komende maanden en jaren willen we bovendien nog rechtstreeks in gesprek gaan met burgers in de
verschillende Brugse buurten. De buurtfocus is immers een belangrijk (ander) horizontaal accent in dit
lokaal sociaal beleidsplan, en we willen voor de opmaak van de concrete actieplannen onze voelsprieten
uitsteken op de plekken waar we de komende jaren heel actief willen zijn: de buurten (actieterrein) en de
diensten/buurtcentra (uitvalsbasis). Daarnaast willen we ook blijvend open staan voor signalen van
burgers en hen een platform bieden om noden, ideeën, voorstellen,… kenbaar te maken. Bovendien
willen we burgers versterken om zelf bij te dragen en een rol op te nemen in (buurt)projecten en (-)acties
die bijdragen aan het Brugse lokaal sociaal beleid. Dit wil niet zeggen dat het participatie- en
cocreatieverhaal hiermee ‘volledig’ is. Voor heel wat thema’s en doelgroepen zijn er in de (nabije)
toekomst nog extra inspanningen nodig om participatie op maat te realiseren. Ook dat maakt deel uit van
een lokaal sociaal beleid. De expertise die werd opgebouwd door de Toekomst van Brugge kan in dit
kader zeker een belangrijke meerwaarde bieden (ook voor cocreatie met organisaties, bedrijven, andere
diensten…). Omgekeerd kan de kennis inzake kwetsbare doelgroepen vanuit de sociale sector een hulp
zijn voor het lokaal bestuur om deze doelgroepen voldoende aan bod te laten komen binnen alle
beleidsdomeinen.
Participatie gaat voor ons tot slot verder dan het betrekken van de burger en partners bij het meedenken
en mee bepalen van doelstellingen en acties. We willen de burger (en zijn omgeving) ook effectief mee aan
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het stuur zetten van de eigen dienst- of zorgverlening. Daarvoor moeten we hem ook dit stuur

toevertrouwen. Er moet een bereidheid zijn om te luisteren naar de eigen mening van burgers over wat
voor hen – in hun concrete situatie – werkelijk een ondersteuning is – en wat niet.

Strategische doelstelling 7

Burgers hebben een stem in het vormgeven aan sociaal beleid, en
staan concreet ook aan het stuur van hun dienstverlening.
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THEMATISCHE WERVEN
Werf 1: Kansen voor kinderen en jongeren

Kinderen
We willen Brugse kinderen en jongeren meer kansen geven tot zelfontplooiing, verbinding met anderen
en democratisch burgerschap. Dit doen we onder meer door hun ouders te helpen bij de opvoeding van
hun kinderen. De verantwoordelijkheid voor kinderen is niet te onderschatten. Er hangt zoveel van af en
door omstandigheden hebben sommige ouders nood aan extra ondersteuning vanuit de samenleving (ze
gaan/willen werken, ze zijn alleenstaand, ze hebben een beperkt budget, ze worden ziek, ze hebben
weinig voorbeelden of aanspreekpunten bij hun opvoedingstaak…). Ook echtscheidingen stellen families
voor grote uitdagingen. Het Huis van het Kind kan hierbij een spil-opdracht vervullen. Dit netwerk heeft
immers de taak om de initiatieven rond preventieve gezinsondersteuning te bundelen en toegankelijk te
maken voor ouders of opvoedingsverantwoordelijken die een duwtje in de rug nodig hebben. Naast de
preventieve ondersteuning is ook het curatieve luik niet onbelangrijk. Hierbij moet er prioritair aandacht
worden besteed aan een outreachende en integrale gezinsbenadering waarbij er
interdisciplinair/sectoroverschrijdend kan worden gewerkt. Dit vanuit de gedachte dat een
samenhangende aanpak van de aanwezige diverse noden, door (bij voorkeur) een beperkt aantal
hulpverleners/vertrouwenspersonen, het gezin efficiënt en effectief vooruit kan helpen.
De zoektocht naar een kwaliteitsvolle en betaalbare kinderopvang verloopt nu voor velen vaak moeizaam.
In het Noorden van Brugge is het moeilijk om opvang nabij huis te vinden. In het centrum zijn er weinig
plaatsen voor het aantal kinderen dat er woont. En dat terwijl uit allerlei studies blijkt dat kinderen zoveel
vooruitgang maken op vlak van sociale en (toekomstige) schoolse vaardigheden wanneer ze naar de
opvang gaan. Frappant hierbij is dat net in deze stadsdelen het risico op kinderarmoede hoger ligt. In
Zeebrugge wordt zelfs één op drie kinderen geboren in een kansarm gezin. Bovendien blijkt dat de scores
van Brugse kansarme kinderen in de kinderarmoede-index op stimulatieniveau en gezondheid
bedroevend zijn (enkel Sint-Niklaas en Hasselt doen het nog slechter bij de centrumsteden).
We kunnen dus zeker begrip opbrengen voor de keuze van kindervoorzieningen om bij een beperkte
capaciteit voorrang te geven aan jonge kinderen. We kunnen onze ogen echter niet sluiten voor het feit
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dat de kinderopvang over heel Vlaanderen te weinig plaatsen realiseert (wat ook duidelijk is in Brugge),
noch voor de weerslag die deze maatregel heeft op de oudere kinderen. Vele tieners in Brugge dreigen
een stukje ontheemd te geraken omdat onze kindervoorzieningen met hun beperkte plaatsen prioriteit
geven aan jonge kinderen. Bovendien zijn er voor de meest kwetsbare jongeren vaak hoge drempels naar
jeugdverenigingen en sportclubs. Het nieuwe decreet buitenschoolse opvang en activiteiten heeft als
centrale doelstelling kinderen en gezinnen een geïntegreerd opvang- en vrijetijdsaanbod aanbieden dat:
•

kinderen ontplooiingskansen en de mogelijkheid biedt een leuke vrije tijd te hebben;

•

ouders toelaat te participeren aan de arbeidsmarkt, een (beroeps)opleiding te volgen en/of deel
te nemen aan activiteiten die bijdragen aan hun persoonlijke ontplooiing;

•

sociale cohesie en gelijke kansen bevordert.

Het lokaal bestuur krijgt hierbij een regiefunctie. Het zal in dit kader belangrijk zijn om die regiefunctie ten
volle op te nemen en met alle betrokken partners een gespreid en toegankelijk aanbod te realiseren,
waarbij we bijzondere aandacht hebben voor kwetsbare buurten en tieners die geen aansluiting vinden
met het huidige opvang- en vrijetijdsaanbod. Het is evident dat dit afgestemd moet worden op de verdere
ontwikkeling van ‘brede scholen’, waarbij buurtscholen samen met vrijetijdsaanbieders,
opvangvoorzieningen en andere organisaties een brede leer- en leefomgeving creëren op en rond de
schoolsite, en zodoende werken aan meer gelijkheid in ‘naschoolse’ ontwikkelingskansen voor kinderen...
Sociaal beleid op school
Brugge is een belangrijke onderwijsstad, met 116 scholen van alle onderwijsniveaus en alle
onderwijsnetten. De school- of opleidingsloopbaan is een belangrijke hefboom in de ontwikkelingskansen
van kinderen en jongeren. Alleen moeten we vaststellen dat ook in Brugge nog steeds ongeveer 1 op 10
leerlingen de middelbare school zonder diploma verlaat. Dit percentage ligt onrustwekkend hoog bij
leerlingen uit het buitengewoon secundair onderwijs (46,9%) en in het deeltijds onderwijs (42,5%).
Onderzoek van de VDAB wijst uit dat de school verlaten na een onvolledig parcours, een zeer zware
hypotheek legt op het vinden van een duurzame job. Ter vergelijking: van de groep jongeren die het
secundair onderwijs ongekwalificeerd verlaat is 27,6% na 1 jaar nog op zoek naar werk, van de groep
jongeren die hun Beroepssecundaire respectievelijk Technisch Secundaire opleiding afmaakt, is slechts 9,7
en 8,6% na 1 jaar werkzoekend (Schoolverlatersrapport 2019). Dus inzetten op ondersteuning van
leerlingen om hen maximale kansen tijdens de schooltijd te geven, blijft cruciaal om hen ook in het verdere
leven maximale kansen te bieden.

Op vandaag merken we dat er vaak een afstand is tussen de onderwijswereld en ouders uit kwetsbare
gezinnen. Scholen slagen er niet altijd in om een wederzijdse betrokkenheid te creëren. Bovendien is het
voor gezinnen ook niet altijd haalbaar om hun kinderen voldoende te ondersteunen in hun
onderwijstraject (denk aan communicatiedrempels, huiswerkbegeleiding, andere gezinsproblemen die
energie opslorpen…). Initiatieven die de brug slaan tussen kwetsbare gezinnen en de school (en de
kinderopvang) zijn dan ook enorm belangrijk (brugfiguren, onderwijsambassadeurs, brede school, zorg en
begeleiding op school, outreachende gezinsbegeleiding…). Aandachtspunten hierbij zijn het positief
benaderen van diversiteit, het verminderen van ongelijkheid in taalbeheersing, het belang van leren
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duidelijk maken, en een vertrouwensrelatie opbouwen met ouders die minder vertrouwd zijn met de
(hedendaagse) instelling ‘school’.
Vanuit de focus op gelijke onderwijskansen en de aanpak van (de stijgende) kinderarmoede is de school in
elk geval een bevoorrechte partner in het lokaal beleid. Alle kinderen gaan naar school, de school is een
belangrijke toegang om trajecten op te zetten met kansarme kinderen en hun ouders. Anderzijds vragen

scholen meer ondersteuning in de aanpak en benadering van deze problematiek, onder meer in het
werken aan randvoorwaarden om de talenten en interesses van deze kinderen tot uiting te laten komen
en vroegtijdige schooluitval te voorkomen. Brugge heeft in dit kader zoveel troeven, maar dit moet zich
vertaald zien in een flankerend onderwijsbeleid waarbij er een brede horizontale samenwerking is tussen
verschillende partners en domeinen met een meer geïntegreerde afstemming. Dwarsverbindingen (zowel
inhoudelijk als organisatorisch) moeten tot stand komen tussen onderwijs en andere beleidsdomeinen
zoals mobiliteit, veiligheid en preventie, welzijn (kinderopvang, schoolopbouwwerk en
opvoedingsondersteuning, (kans)armoedebeleid, buurtwerking, preventieve gezondheid...),
werkgelegenheid, cultuur, jeugd, sport, milieu, diversiteit... Ook dit is ‘brede school’.
Betaalbaar en toegankelijk onderwijs (en opleiding) is een voorwaarde om kinderen/jongeren alle

ontwikkelingskansen te geven. Daarom moeten onderwijspartners blijvend gesensibiliseerd worden om
de schoolkosten haalbaar te houden, ook in het secundair en het hoger onderwijs (o.a. schoolmateriaal en
uitstappen). Initiatieven zoals onderwijscheques moeten gecontinueerd en verder versterkt worden. We
zijn ook pleitbezorger om de maximumfactuur uit te breiden tot het secundair onderwijs. Bovendien
moeten we nog meer inzetten op het bereiken van de gezinnen voor wie ondersteuning en het uitputten
van rechten echt het verschil maakt.
Het gaat nog verder: scholen – en bij uitbreiding andere voorzieningen voor kinderen – spelen tevens een
belangrijk rol in het beeld dat jongeren hebben van de samenleving. Ze zijn een partner bij uitstek om
jongeren te leren omgaan met diversiteit en de verrijkende aspecten ervan te leren waarderen, om hen
kennis te laten maken met de mogelijkheden en valkuilen van maatschappelijke participatie, en hen te
helpen om hun weg uit te stippelen in onze samenleving. Deze maatschappelijke opdracht is in Brugge
meer urgent dan ooit. Naast de kinderarmoede is ook de diversiteit bij de jongste leeftijdscategorieën aan
het toenemen. Hoe jonger de Bruggelingen, hoe groter het aandeel met een niet-Belgische herkomst. Een
vijfde van de kinderen in het Brugse basisonderwijs heeft een niet-Belgische gezinsachtergrond. Bij
kinderen tussen 0 en 5 jaar zien we dat zelfs 1 op 4 een andere herkomst heeft. De ‘uitdaging’ of ‘kans’ in
Brugge om diverse culturen tijdig nader bij elkaar te brengen, kan men in sectoren zoals de kinderopvang
en het onderwijs alvast niet negeren.
Jongvolwassenen
En dan moeten we stilstaan bij de jongeren die (bijna) weg zijn op school, en die een eigen leven moeten
gaan uitbouwen. Jongvolwassenen op de wip tussen kindertijd en volwassenheid, zowel kansarm als meer
bevoorrecht, durven wel eens het spoor bijster geraken. Nog steeds is één derde van de
leefloongerechtigden jonger dan 25 jaar en 23% van de niet werkende werkzoekenden is jonger dan 25
jaar. Deze groep is tevens een belangrijke doelgroep binnen de woonbegeleiding. Jonge mensen die in
hun leven weinig kansen kregen, missen soms vaardigheden om een budget te beheren en zelfstandig te
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wonen. Ook verslavingsproblemen en psychische problematieken vragen bij deze (en een jongere)
leeftijdsgroep onze aandacht, zeker omdat we weten dat de wachtlijsten voor hulpverlening in de centra
geestelijke gezondheidszorg langer zijn voor jongeren. Een aantal van deze thema’s wordt verder in deze
nota uitgebreider besproken. We kunnen alvast stellen dat continuïteit in begeleiding (overheen
transities) zeker ook voor deze groep heel belangrijk is (zie verder ook werf 5 en 7). Vanuit het netwerk
Bruggen voor Jongeren10 komt ook nog het signaal dat we attent moeten zijn voor de doelgroep van jonge
volwassenen die niet langer in jeugdwerkingen terecht kunnen. Voor hen blijft een specifiek ontmoetingsen ondersteuningsaanbod noodzakelijk, gezien de welzijnsvoordelen en preventieve waarde die er in een

dergelijk aanbod besloten zitten.

D OELSTELLINGEN MAXIMALE ONTWIKKELINGSKANSEN
Strategische doelstelling 8

We bieden kinderen en jongeren maximale ontwikkelingskansen

Brugse gezinnen kunnen zonder drempels rekenen op bescherming,
preventieve gezinsondersteuning en financiële steun om hun
kinderen maximale ontwikkelingskansen te bieden.
Basisvoorzieningen voor kinderen en jongeren (kinderopvang,
onderwijs, vrijetijdsvoorzieningen…) zijn maximaal beschikbaar,
toegankelijk en kwaliteitsvol.
We zetten in op het realiseren van een geïntegreerd opvang- en
vrijetijdsaanbod in Brugge met bijzondere aandacht voor kwetsbare
buurten en tieners die geen aansluiting vinden met het huidige
opvang- en vrijetijdsaanbod.
We slaan bruggen tussen scholen en leerlingen en hun gezinnen om
obstakels in de schoolloopbaan van kwetsbare kinderen zoveel
mogelijk weg te werken.
Kinderen en jongeren worden op school (en daarbuiten) nog beter
ondersteund om hun interesses, talenten en mogelijkheden
maximaal en in een aanmoedigende sfeer te ontplooien. We zetten
in op een betere begeleiding om vroegtijdige schooluitval te
voorkomen.
Scholen zijn partners in de strijd tegen (kinder)armoede, ook voorbij
het vrijwaren van de schoolloopbaan van kwetsbare kinderen. Er
wordt waar mogelijk en zinvol meer gebruik gemaakt van hun
troeven als verbindingsplek.
Jongvolwassenen worden sterker ondersteund in de transitie naar
een volwassen leven en zelfstandig wonen.
Organisaties/voorzieningen die werken met kinderen en hun gezin
worden ondersteund in het omgaan met diversiteit, o.a. via
vorming in cultuursensitiviteit en taalondersteuning.

10

Bruggen voor jongeren is een samenwerking tussen de stad Brugge, het OCMW Brugge en het CAW NoordWest-Vlaanderen, met medewerking van alle lokale partners die actief zijn met en voor maatschappelijk
kwetsbare jongeren. Het project richt zich tot de zogenaamde gesloten ‘pistachenootjes’ die in het
hulpverleningsschaaltje blijven liggen om uiteindelijk overboord te gaan, omdat niemand de tanden er wil op
stuk bijten. ‘Brugge(n) voor jongeren’ doet ons sterker samenwerken om deze jongeren meer en beter te
bereiken.
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Werf 2: Werk op maat

Werk op maat is een belangrijke hefboom voor maatschappelijke integratie. Het zorgt voor een inkomen
en is een vorm van participatie in de samenleving.
De werkloosheid ligt in Brugge relatief laag ten opzichte van de andere centrumsteden (5%). Maar toch
zijn er een aantal groepen die extra aandacht vergen, zoals de bij de VDAB ingeschreven werkzoekenden
die ondanks een actieve zoektocht en onmiddellijke beschikbaarheid (definitie ‘niet-werkende
werkzoekenden’) structureel achtergesteld blijven:
•
•
•
•
•

Bijna de helft van de werkzoekenden heeft geen diploma van het secundair onderwijs (45%);
Ruim 1 op 5 van de niet werkende werkzoekenden (NWWZ) is jonger dan 25 jaar;
Bijna 1 op 5 is ouder dan 55 jaar;
Bijna 1 op 5 is van ‘niet-EU’ afkomst en 1 op 10 heeft een taalachterstand Nederlands;
Ruim 1 op 10 werkzoekenden heeft een arbeidshandicap (15%).

Er is een heel sterke link tussen armoede en werk, die niet terug te brengen is tot de idee dat wie werkt of
wil werken niet arm kan zijn. Tewerkstelling kan zorgen voor een menswaardig inkomen, maar ook in
Vlaanderen kennen we ‘the working poor’ en staan gevolgen van (kinder)armoede heel vaak een
tewerkstelling in de weg. In het rapport van de dialoogtafels 2010 lezen we: “Mensen in armoede hebben
vaak een bochtig levensparcours afgelegd. Ze zijn daardoor gaan twijfelen aan zichzelf (gevoelskloof) of
hebben achterstand opgelopen in onderwijs (kenniskloof), beroepsvorming (vaardigheidskloof) en sociale
integratie (participatiekloof). Meer dan wie ook hebben ze nood aan begeleiding om hun weg te vinden in
een steeds complexer wordende wereld. Nochtans blijken ze ook vechters om te overleven, zoeken ze
informatie op, zijn ze bereid tot bijscholing, blijven ze solliciteren voor werk, als ze maar aangemoedigd en
gesteund worden om de weg te vinden.”
Onderzoek toont aan dat ons succes in het tewerkstellen van de kansengroepen disproportioneel laag is
in vergelijking met een aantal andere landen.11 We kunnen het met andere woorden beter doen.
Trajecten op maat en arbeid op maat zijn de yin en de yang van een lokale inclusieve economie. Hierbij

moet zowel aandacht gaan naar motivatie en competenties als naar een gastvrije werkvloer en een
aantal randvoorwaarden. Realiseren van meer arbeid op maat en werken aan randvoorwaarden is

11

Slotbeschouwing door Frank Vandenbroucke op de Mission Slotconferentie in Kortrijk. 29 november 2019.
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trouwens niet alleen belangrijk voor de groep niet-werkende werkzoekenden, maar ook voor een ruimere
potentiële arbeidsreserve in Brugge: voor ‘ondertewerkgestelden’ in de beroepsbevolking (bv. wie minder
uren werkt dan hij/zij zou willen), en voor een groep niet-werkenden buiten de beroepsbevolking (bv. wie
huisvrouw of -man is ‘uit nood’, mensen met een beperking of een aandoening die onder bepaalde
voorwaarden wel zouden werken, bruggepensioneerden…).12 Een ‘sociaal’ beleid zou in Brugge (en elders)
wel eens het antwoord kunnen zijn op het ‘economische’ streven naar een hogere werkzaamheidsgraad
en meer kandidaten voor knelpuntvacatures. Hoewel we hierbij moeten benadrukken dat het dan niet
voldoende zal zijn om alleen lokaal aan dit sociale beleid te werken.
Trajecten op maat voor verschillende doelgroepen
Tewerkstellingstrajecten voor diverse doelgroepen moeten nog meer tegemoetkomen aan de problemen
en kenmerken van deze doelgroepen. Voor werkzoekende jongeren wordt bijvoorbeeld aandacht
gevraagd voor een betere voorbereiding op de verwachtingen die op de werkvloer gesteld worden (o.a. in
het onderwijs) en een meer outreachende benadering (inclusief gebruik maken van aangepaste
communicatiekanalen). Voor 55-plussers kan er misschien meer ingezet worden op het uitspelen van
troeven naar werkgevers toe (de meerwaarde van meerdere generaties in een team, mogelijke rol als
coach voor jonge werknemers…). Laaggeschoolden die jarenlang voor dezelfde werkgever werkten en
hun job verliezen, hebben het heel moeilijk om hun kwaliteiten elders aan de man te brengen.
Nieuwkomers op hun beurt lopen aan tegen taalbarrières of hebben misschien een diploma of rijbewijs
dat hier niet meer geldig is. Overheen verschillende doelgroepen zijn er ook gedeelde drempels zoals
onduidelijkheid over de aanwezige ondersteuningsmogelijkheden, angst voor het onbekende (bv. na een
jarenlange tewerkstelling bij eenzelfde werkgever) en bezorgdheden over mogelijke sancties. De actueel
zeer sterke focus op activering zal het naar de toekomst wellicht moeilijker maken om in een positieve
niet-bedreigende sfeer met de geviseerde doelgroepen aan de slag te gaan. Vandaar dat het belangrijk is
om tewerkstelling steeds vanuit een emancipatorische gedachtegoed te benaderen: het gaat niet enkel
over het naar omhoog brengen of in stand houden van het aantal arbeidskrachten en het realiseren van
een inkomen (waardoor ook de afhankelijkheid van uitkeringen daalt) maar ook en vooral over het
emancipatorisch aspect gericht op de sociale en persoonlijke ontplooiing van mensen. Hierbij mag men
niet de fout maken om het belang in onze samenleving van onbetaalde zorg, mantelzorg en thuiswerk te
onderwaarderen (cf. werf ‘Zorg en Welzijn’), ook al kan men vraagtekens plaatsen bij het gegeven dat dit
nog (te) vaak door vrouwen uitgevoerd wordt.
Een extra uitdaging op het lokale niveau is het omvormen van het projectmatige en versnipperde karakter
van bestaande opleidings- en toeleidingstrajecten naar een gecoördineerd duurzaam
tewerkstellingsverhaal, zodat de middelen hierbinnen beter besteed zijn en meer verankering op lange

termijn mogelijk is (cf. slothoofdstuk ‘naar een sterke samenwerking en regie). Een dergelijke afstemming
betreft echter niet alleen het afstemmen van lopende trajecten, maar ook het afstemmen tussen partners
om (toekomstig) opleidings- en tewerkstellingsbeleid meer onderbouwd en gecoördineerd te kunnen
realiseren. Het kunnen leren uit en voortbouwen op ‘good practices’ vanuit een netwerkverband is hier
bijvoorbeeld zeer belangrijk. De afstemming en samenwerking met alle relevante partners (niet in het
12

‘Waar kunnen we nog extra arbeidskrachten vinden in Vlaanderen? Sourbron, M., Vansteenkiste, S. & Lels, L.
(2018). In: Werk.focus. 14 maart 2018. Steunpunt Werk.
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minst de VDAB) is tot slot heel belangrijk willen we een aantal zeer specifieke uitdagingen in (regio)
Brugge omzetten naar kansen.
Laten we dit even illustreren met een voorbeeld. We willen in Brugge de kwetsbare groepen (als klant)
beter bereiken in de kinderopvang, de zorg, het onderwijs en we willen de tewerkstellingskansen voor
(vaak dezelfde) kwetsbare groepen verhogen. En net voor deze sectoren (kinderopvang, zorg, onderwijs)
krijgen we de vacatures niet ingevuld. De oplossing ligt voor de hand, want uit onderzoek blijkt dat een
“peer to peer” benadering een van de beste manieren is om drempels te verlagen. Als je weet dat je
terecht kan bij iemand die jouw leefwereld, jouw cultuur, jouw problemen zelf beleeft of beleefd heeft,
dan zet je veel gemakkelijker de stap naar deze hulp- of dienstverlening.
Uiteraard is dit niet zo eenvoudig als het lijkt, want ook de opleiding tot kinderverzorger, zorgkundige,
leerkracht kent vele drempels voor mensen uit kwetsbare groepen. Maar als er een bereidheid is van
onderwijs- en opleidingspartners en van de werkgevers om in te zetten op aangepaste
opleidingstrajecten, dan kunnen we een mooi verhaal voor Brugge schrijven.
Een traject op maat realiseren, betekent tot slot dat er aandacht moet zijn voor “welzijns-“aspecten. Soms
slorpen andere problemen dusdanig veel energie op, dat er echt geen energie meer overblijft om een
opleiding of job aan te vatten. En ook het volhouden kan dan moeilijk zijn. Flankerende ondersteuning of
werk op maat kan in vele gevallen soelaas brengen, maar waar nodig moet er ook getemporiseerd kunnen
worden, of moet afgedaald kunnen worden op de werkladder (zie verder) om mensen de nodige
ademruimte te geven.

Een gastvrije werkvloer en werk op maat
Een eenzijdige focus op trajecten naar werk ter realisatie van het recht op werk volstaat niet. Er moet ‘aan
het eind van de weg’ ook nog gepast werk beschikbaar zijn om de investeringen in en van de
werkzoekenden te kunnen verzilveren. De spanningsindicator voor Brugge staat op een historisch laag pijl
van slechts 2,8 werkzoekenden voor 1 beschikbare vacature. De kans dat er een werkzoekende gevonden
wordt die vlot voldoet aan het gevraagde profiel is klein. Het invullen van jobs in Brugge is dus
problematisch geworden, met onder andere zorgwekkende knelpunten in zorg en onderwijs, zoals
aangehaald, maar ook in de haven, de horeca, in (huishoud)diensten, voor alle technische beroepen, en
natuurlijk in ‘de bouw’. Dit betekent dat het realiseren van een meer inclusieve lokale en regionale
economie niet alleen een urgentie is vanuit een welzijnsbenadering, maar tegelijk ook een economische
noodzaak is in Brugge. Het meer flexibel omgaan met diploma- en ervaringsvereisten om de instroom te
verruimen – en om jonge werkzoekenden meer kansen te geven – is nog slechts een begin.
Het tewerkstellen van meer werkzoekenden vraagt dat er langs de werkgeverszijde voldoende
mogelijkheden gecreëerd worden. Werkvloeren moeten voorts meer gastvrij worden voor wie niet zo
gemakkelijk mee loopt met de andere werknemers. Dit is een principiële keuze die past binnen de trend
naar meer duurzaam ondernemen en die door meer werkgevers zal moeten gemaakt worden. De
negatieve beeldvorming over hoe moeilijk het is om bv. mensen met een beperking in te schakelen, kan
vervangen worden door juiste informatie over wat een werkgever werkelijk kan verwachten, zowel op
vlak van de investering als van de return voor het bedrijf. De principiële keuze voor het werken met
doelgroepmedewerkers moet uiteindelijk waargemaakt worden op de werkvloer. Daarvoor moeten we
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niet alleen kunnen rekenen op de werkgever die zorgt voor haalbaar werk, maar ook de collegamedewerkers moeten zich net als de nieuwe medewerker maximaal ondersteund weten in de aan hen
gevraagde aanpassing. We willen de komende jaren in Brugge werkgevers sterker gaan ondersteunen om
meer kansengroepen een plaats te bieden op hun werkvloer (cf. zorg- en welzijnsaspecten,
taalproblematiek, culturele aspecten…).
Kiezen voor ‘werk op maat’ in (regio) Brugge overstijgt natuurlijk de keuzes van individuele werkgevers in
het normaal economisch circuit (NEC). Opdat werk een effectieve hefboom voor sociale integratie kan
zijn, moeten we voor ‘kansengroepen’ voldoende tewerkstellingsinitiatieven creëren die meer
ondersteuning bieden dan het NEC. De werkladder (tekening hieronder) toont de verschillen in mogelijke
arbeidsparticipatie op een continuüm tussen een staat van ‘geïsoleerd zijn’ tot het gewone betaalde werk.
Het verankeren van initiatieven die zich situeren op de onderste treden van de participatieladder, zoals
zorgarbeid (onbetaald werk), zijn een noodzaak en een maatschappelijke meerwaarde.
De ‘op maat’ in dit verhaal blijft
echter onverminderd belangrijk.
Onbetaald werk en onbetaalde
activiteit zijn geen duurzame
oplossingen voor mensen voor
wie ‘betaald werk (met
ondersteuning)’ tot de
mogelijkheden behoort. Net
zomin is het normaal
economisch circuit een
duurzame oplossing voor
mensen met een heel grote
arbeidshandicap of mensen met
zware persoonlijke problemen
(middelenafhankelijkheid,
psychische problemen).
De sociale economie is een heel belangrijke pijler binnen een beleid richting een inclusieve economie.
Heel wat initiatieven in het kader van maatwerk en lokale diensteneconomie hebben bewezen dat sociale
tewerkstelling niet enkel een meerwaarde betekent voor de werknemers, maar ook een economische en
maatschappelijke meerwaarde heeft. We moeten dus blijvend inzetten op het verankeren, en waar

mogelijk uitbreiden van dergelijke tewerkstellingsplaatsen. Het regionaal actieplan sociale economie biedt
hier zeker kansen. In dit actieplan zijn 3 speerpunten terug te vinden:

-

Sensibiliseren en promoten: Via de regierol sociale economie zetten we de maatschappelijke en

economische meerwaarde alsook de mogelijkheden van de sociale economie in de kijker en
sensibiliseren we rond sociale tewerkstelling en maatschappelijk verantwoord ondernemen.
-

Netwerken en samenwerken: Via de regierol sociale economie faciliteren we netwerking en

samenwerking over de treden van de participatieladder heen.
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-

Ondersteunen en ontwikkelen: Via de regierol sociale economie nemen we een ondersteunende rol op
in de verdere ontwikkeling van de sociale economie en het sociaal ondernemerschap in de Brugse
regio.

Ook (potentiële) klanten kunnen sociale economie een duwtje in de rug geven door te werken met sociale
clausules of het voorbehouden van opdrachten voor sociale economie. Hierbij kunnen we (lokaal bestuur,
sociale sector) een voorbeeldrol vervullen ten aanzien van andere organisaties en bedrijven.
Helaas moeten we vaststellen dat de Vlaamse overheid steeds meer voorwaarden rond doorstroming
naar de reguliere arbeidsmarkt koppelt aan sociale tewerkstelling. Voor een zeer kwetsbare groep
doelgroepmedewerkers is dit een ijdel streven. Op termijn dreigen zij opnieuw uit de boot te vallen.
Daarom moeten we ook blijvend inzetten op sociale tewerkstellingsplaatsen (zonder een
doorstromingsvoorwaarde), en in overleg gaan met de Vlaamse overheid rond duurzame tewerkstelling of
activering voor mensen op de onderste treden van de participatieladder

Bijkomende randvoorwaarden voor tewerkstelling
Willen we dat investeringen in tewerkstelling en werk op maat voldoende lonen, dan mogen we tot slot
ook de randvoorwaarden buiten de werkvloer niet uit het oog verliezen.
Een haalbare work-life balance is één van deze randvoorwaarden. In heel wat jobs voor laaggeschoolden

wordt een grote flexibiliteit gevraagd van de werknemers. Er wordt in shiften gewerkt of start- en einduur zijn zeer variabel (vb. in de horeca, vervoer, …). Betaalbare en flexibele kinderopvang is voor hen ook
een must om een tewerkstelling aan te vatten.
Een andere randvoorwaarde is mobiliteit. Het is immers niet voor iedereen evident om de auto in stappen
en naar het werk of een opleiding te rijden. Een wagen is een grote investering en de onderhouds- en
brandstofkost is voor mensen met een laag inkomen soms niet te betalen. Ook het bemachtigen van een
rijbewijs is niet goedkoop – zeker niet bij meerdere pogingen – en is voor sommige mensen een zeer
moeilijke leeropgave. Het openbaar vervoer is dan weer niet altijd afgestemd op de werktijden. Zo is het
bijvoorbeeld niet evident om met de bus of trein op de werkplaats in de haven te raken. Initiatieven als de
havenbus proberen hier een antwoord op te bieden. Maar misschien moeten we ook wel verder zoeken
naar creatieve oplossingen (zoals carpoolsystemen en deelauto’s), of gecombineerde
vervoersmogelijkheden (zoals combinatie van openbaar vervoer en fietsen). Ook het stimuleren en
verhogen van de fietsmobiliteit kan een oplossing bieden.

Randvoorwaarden zijn ook afhankelijk van de doelgroep. Zo is ongeveer 1/5de van de werkzoekenden van
Niet-Europese afkomst. Taalondersteuning is voor deze groep dan ook belangrijk om kansen op de
arbeidsmarkt te verhogen. Deze ondersteuning wordt best afgestemd of geïntegreerd in het traject naar
werk. Want de nodige taalkennis zal vaak afhankelijk zijn van de jobinhoud.
Meer inzetten op randvoorwaarden (en ‘werk op maat’) blijkt tot slot heel belangrijk om meer mensen
aan het werk te krijgen als antwoord op de arbeidskrapte, inclusief mensen die (nog) niet tot de
beschreven kwetsbare doelgroepen behoren. Experten wijzen ons erop dat de potentiële arbeidsreserve
ruimer is dan de groep niet-werkende werkzoekenden: we hebben ook nog de werkenden die
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ondertewerkgesteld zijn, we hebben ontmoedigde werklozen die te lang vruchteloos gezocht hebben, er
zijn mensen waarbij de keuze om huisman/huisvrouw/mantelzorger te zijn (tijdelijk) doorweegt omdat er
geen (betaalbare) kinderopvang te vinden is of omdat de noodzakelijke opleiding te zwaar is, er zijn
mensen waarvoor er geen bereikbaar werk is, er zijn mensen die zich misschien ter beschikking zouden
stellen als ze werk zouden kunnen krijgen dat voldoende aangepast is aan hun handicap of
gezondheidsaandoening, enzovoort.
Het belang van (preventief) inzetten op kinderen en jongeren
Ook in deze werf is de strijd tegen kinderarmoede een belangrijk aandachtspunt. Kinderarmoede is sterk
gelinkt aan een lage werkintensiteit in het gezin (minder dan 20% arbeidsparticipatie). Deze werkarme
gezinnen zijn vaak eenoudergezinnen, grote gezinnen en gezinnen van vreemde herkomst. Daarnaast
leven ook nog teveel kinderen van werkende (alleenstaande) ouders onder of op de armoededrempel.

We moeten dus vanuit ons streven naar een inclusieve economie blijvend inzetten op een goede
work-life balance bij gezinnen en een maximale tewerkstelling van alleenstaande/ allochtone/
laaggeschoolde moeders en vaders in de strijd tegen kinderarmoede. We moeten werkende moeders
en vaders bovendien maximaal ondersteunen om hun job vol te houden onder meer door wie weinig
verdient niet – omwille van hun statuut als werkende – uit te sluiten van aanvullende financiële
toelagen die hun kinderen ten goede komen.
Tot slot grijpen we hier nog eens terug naar de vaststelling dat bijna de helft van de werkzoekenden (45
op 100) geen diploma secundair onderwijs heeft. We gaven eerder in deze nota aan dat nog steeds heel
veel jongeren het onderwijs vroegtijdig verlaten. Dit zijn de werkzoekenden van morgen. Laten we dus
vooral ook inzetten op de ondersteuning van jongeren om met hun interesses en talenten als basis de
nodige kwalificaties voor de werkvloer te behalen.
Afstemming en samenwerking als basis
Om op onze werf ‘inclusieve economie’ resultaten neer te zetten is de afstemming tussen de
beleidsdomeinen ‘onderwijs’, ‘werk en ondernemen’ en ‘zorg en welzijn’, en de actoren hierbinnen,
cruciaal. De interlokale vereniging ‘Werkkracht10’13 en de VDAB spelen hierin een belangrijke rol.

13

Nieuwe interlokale vereniging die bestaat uit Brugge en 9 gemeenten uit de regio met als opdracht: het
opnemen van de organisatie van wijk-werken, de regie sociale economie realiseren en ‘in de regio overleg
organiseren over en samenwerking creëren rond tewerkstelling, met bijzondere aandacht voor personen
met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt’.
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D OELSTELLINGEN INCLUSIEVE ECONOMIE
Strategische doelstelling 9

We streven naar een inclusieve economie.

9.1 We streven naar een betere afstemming en meer maatwerk in
tewerkstellingstrajecten voor kansengroepen in Brugge en de regio.
9.2 We streven naar meer gastvrije werkvloeren en werk op maat in
het normaal economisch circuit (NEC) door het informeren en
ondersteunen van werkgevers – ook tijdens de tewerkstelling.
9.3 We promoten en ondersteunen de sociale economie, en ruimer
alle vormen van kwaliteitsvolle en zinvolle arbeidsparticipatie
buiten het NEC (o.a. zorgarbeid).
9.4 Er wordt gewerkt aan de randvoorwaarden voor tewerkstelling
(o.a. mobiliteit en kinderopvang), met bijzondere aandacht voor
werkarme gezinnen.
9.5 We zetten in op de preventie van ongekwalificeerde uitstroom
uit het onderwijs, en streven naar een betere afstemming en meer
maatwerk in opleidingstrajecten naar werk.
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Werf 3: Een dak boven je hoofd

Het recht op wonen is zeer zeker een fundamenteel recht: een bed voor de nacht, het ervaren van een
zeker comfort, een thuis. Toch zijn er Bruggelingen voor wie dit geen evidentie is.

Bij de Brugse nachtopvang werden 284 daklozen opgevangen in het jaar 2018. 9 op 10 hiervan had
de Belgische nationaliteit. Volgens sociaal werkers is dit slechts het topje van de ijsberg en komt de
groep dak- en thuislozen in Brugge op 3 tot 4 keer dit aantal. Dak- en thuislozen zijn immers een heel
diverse groep, gaande van de verborgen groep thuisloze sofa-slapers (mensen die tijdelijk bij familie of
kennissen verblijven) tot de daklozen die je effectief op straat ziet slapen.

De private en sociale huurmarkt
Brugge is een dure stad om in te wonen, en dat werkt het dak- en thuislozenprobleem alvast in de
hand. Voor koopwoningen is Brugge de derde duurste centrumstad na Leuven en Gent14. Voor
huurwoningen zit Brugge eerder in de middenmoot, maar dat neemt niet weg dat de druk op de
huurmarkt, net zoals in andere centrumsteden, hoog is. In het kader van het woonbeleidsplan onderzoekt
het stadsbestuur de ontwikkeling van een globale strategie om de stad in het algemeen meer betaalbaar
te maken. Het is evident dat mensen met een beperkt inkomen hierbinnen een belangrijke doelgroep zijn.
Op vandaag stellen we vast dat de zoektocht naar een betaalbare huurwoning op de private markt voor
heel wat mensen met een beperkt inkomen een echte lijdensweg is. Deze groep kan slechts de
goedkoopste huurwoningen betalen, als deze al voldoende beschikbaar zijn. Er is ook vaak sprake van
discriminatie. Kandidaat-huurders worden de deur gewezen omwille van hun afkomst of omwille van het
feit dat het OCMW instaat voor hun huurwaarborg. Wie toch een betaalbare huurwoning vindt,

eventueel met behulp van een ‘woonbuddy’, krijgt in de woning vaak te maken met eerder lage
woonkwaliteit en hoge energiekosten. Sommige (kandidaat-)woningen balanceren zelfs op het randje

van ‘ongeschiktheid of onbewoonbaarheid’, waardoor enerzijds de grondrechten van huurders in het

14

Brugge is heel lang de tweede duurste stad geweest. Gent stak Brugge in 2018 voorbij als gevolg van een
enorme stijging in de woningprijzen in Gent in voorbije jaren. De groei index tussen 2010 en 2018 is slechts
1,26 voor Brugge (= gemiddelde centrumsteden) tegenover 1,42 voor Gent.
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gedrang komen, en anderzijds eigenaars bij voorbaat afschrikt worden om een verhuring te
overwegen. 10
Huur en energiekosten in minder kwaliteitsvolle woningen nemen in elk geval een grote hap uit het
beschikbare inkomen, en duwen huurders verder in de armoede en/of moedigen aan tot verhuizen
naar meer betaalbare oorden. In mindere mate spelen dergelijke problemen met woonkost en
woonkwaliteit trouwens ook bij mensen met een eigen woning. Er zijn mensen die geen huurwoning of
sociale woningen vinden en overgaan tot het ‘noodkopen’ van private woningen in slechte staat waarvan
ze de noodzakelijke renovatie en het onderhoud eigenlijk niet kunnen dragen. Daarnaast zijn er mensen
die in een dure gezinswoning blijven na een scheiding en eveneens het water aan de lippen krijgen. Een
stelregel zegt dat de woonkost niet meer mag bedragen dan 30% van een gezinsinkomen om ‘betaalbaar’
te zijn. 44% van de huurders in Brugge haalt die norm niet, en ook 13% van de eigenaars besteedt meer
dan 30% van het gezinsinkomen aan wonen. De opmerking dat dit voor grote inkomens minder een
probleem vormt, is hier op zijn plaats. Uit de data van het grote woononderzoek 2013 van het Steunpunt
Wonen blijkt evenwel dat een niet verwaarloosbaar aandeel van 17% van de Brugse huishoudens onder
een menswaardig minimuminkomen15 duikt na aftrek van woonuitgaven.

Voor mensen met een zeer beperkt inkomen zijn er uiteraard de sociale woningen van de sociale
huisvestingsmaatschappijen, maar met ruim 2.500 mensen op de wachtlijst en een gemiddelde wachtduur
van 6 jaar, is het duidelijk dat deze ‘oplossing’ de schaal en de middelen van een lokaal beleid te

boven gaat. Het aanbod groeit zelfs te traag om de extra aangroei bovenop een reeds bestaande
wachtlijst bij te houden. Ook het aanvullend eigen aanbod van het OCMW en de welzijnsvereniging
Mintus, ‘de sociale seniorenwoningen’, is een druppel op een hete plaat. We kunnen hier dus (slechts)
mikken op een constructieve samenwerking ter realisatie van de geplande extra sociale woningen, een
sterke aanpak inzake leegstand en renovatie en een doordachte keuze voor bepaalde woontypes
(bijvoorbeeld woningen met veel kamers voor gezinnen, toegankelijke woningen voor alleenstaanden...).
Voorts moeten we attent zijn voor hoe er in de toekomst nog zal kunnen gewerkt worden met ‘versnelde
toewijzing’ bij een hoge woonnood. Tot slot moeten we vooral inzetten op een gecoördineerd ‘beleid
overheen huisvestingsalternatieven’ om mensen met een hoge woonnood te kunnen huisvesten.
Een belangrijk alternatief wordt hierbij gevormd door het op de private markt ingehuurd woonpatrimonium
van de sociale verhuurkantoren en de vzw Huizen van Vrede. Zij bieden als intermediaire organisatie

gunstige voorwaarden aan zowel private verhuurder (‘ontzorging’) als huurder (‘betaalbaarheid’, ‘hulp bij
de zoektocht’). Een jammere zaak is wel dat er nog te weinig verhuurders met deze organisaties in zee
gaan en dat er geen snelle doorstroom mogelijk is naar sociale huisvesting, waardoor ook hier de lijst met
kandidaten groter wordt dan het aanbod. Dit is een van de redenen waarom er vandaag
geëxperimenteerd wordt met SVK pro: het samenwerken met ontwikkelaars om een grote groep sociale
woningen ineens te kunnen ter beschikking stellen. Op dit moment speelt in Brugge ook nog het perverse
effect dat mensen soms een arbeidsbetrekking niet nastreven om hun punten voor de wachtlijst van het
sociaal verhuurkantoor niet kwijt te geraken. Met de nieuwe keuzes van de Vlaamse regering zou dit

15

Berekend op basis van geïndexeerde minimumbudgetten voor diverse gezinstypes om een menswaardig
leven te kunnen leiden bepaald door Storm en Van den Bosch (2009).
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laatste euvel verholpen zijn, maar hiermee zal ook het volledige puntensysteem overboord gaan en
wellicht de mogelijkheid om sneller dan de sociale huisvestingsmaatschappijen een antwoord te bieden
op dringende woonnoden. Toch kan er bekeken worden hoe de specifieke werkmethoden van sociale
verhuurkantoren en vzw Huizen van Vrede, verder kunnen worden ingezet en versterkt als antwoord op
hoge woonnoden in Brugge.
Zoals hierboven aangehaald is het ‘ontzorgen’ van verhuurders één van de voordelen van de werking van
de sociale verhuurkantoren en vzw Huizen van Vrede. Een aspect hiervan is het energetisch renoveren van
de woning door de sociale verhuurkantoren. Renoveren, isoleren en ventileren zijn geen evidente keuzes
voor private verhuurders omdat ze dit niet kunnen doorrekenen binnen een bestaand huurcontract.
Wanneer er toch gerenoveerd wordt, is dit vaak met oog op een hogere huurprijs voor een toekomstige
huurder. In andere gevallen gaat men liever over tot verkoop, eerder dan de renovatiewerken zelf te
moeten aanvangen. Op Vlaams niveau wordt nu reeds een dalende tendens in de verhuur van woningen
vastgesteld (CIB-barometer). Mogelijks zal het segment (betaalbare) huurwoningen verder dalen door de
toenemende eisen op vlak van energie-efficiëntie. Als een dergelijke tendens zich ook in Brugge laat
voelen, is dit een verdere bedreiging voor het kunnen realiseren van het recht op wonen in Brugge. Toch
kan de nadruk op energie-efficiëntie in het woonbeleid tegelijk een opportuniteit zijn om de woonkwaliteit
in de huizen van kwetsbare inwoners te verbeteren en de energiekosten te verlagen. Een SVK-werking kan

hierin een rol spelen, maar dat hoeft niet per sé: private verhuurders met kwetsbare huurders die het
alleen willen doen, kunnen door allerlei premies hun renovatiekost soms tot bijna 0 euro herleiden. De
Schakelaar staat in Brugge klaar met alle benodigde informatie.
De private huurmarkt staat dus zowel voor opportuniteiten als voor bedreigingen wanneer het gaat over
de realisatie van het recht op (kwaliteitsvol) wonen. We hebben hier een beleid nodig dat zich richt tot
zowel huurders als verhuurders, en met een waaier aan maatregelen die het circuit van de private huurmarkt
maximaal beschikbaar, toegankelijk en kwaliteitsvol maken voor mensen in armoede en/of mensen uit de
lagere middenklassen (met een armoederisico).

Beter benutten van patrimonium in Brugge
Het delen van een huis is een mogelijke strategie om individuele woonkosten te verlagen, en is bijkomend
ook interessant om als burger zorg/coaching te kunnen bieden aan de huisgenoot. Gekende voorbeelden
zijn samenhuizen, hospita-wonen, tijdelijk wonen (voor erkende vluchtelingen of mensen van wie de
woning onbewoonbaar werd verklaard), en zorgwonen. Maar waar woonkosten aan de éne kant naar
beneden gaan, gaan aan de andere kant ook de uitkeringen naar beneden bij wie een huis deelt. Samen
huizen is een populaire methode bij jongeren om wonen goedkoper te maken, maar voor jonge
leefloontrekkers heeft dit repercussies op hun uitkering (1 op 3 leefloontrekkers is jonger dan 25).
Bovendien heeft samenwonen heel wat fiscale en financiële gevolgen (voorbij de lokale kwestie van
leefloonuitkeringen), en vraagt dit alles wel wat uitzoekwerk van de mensen die woningen willen delen.
Hierdoor worden deze strategieën die bijdragen aan een beter ruimtelijk rendement van beschikbare
woningen, (nog) te veel onderbenut.
Oudere mensen leven vaak in huizen die te groot voor hen geworden zijn. Het promoten van ‘moving in
time’ voor mensen die nog jong genoeg zijn om zich op een nieuwe plek te settelen, kan er misschien voor
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zorgen dat er meer huizen vrijkomen voor gezinnen met kinderen in Brugge. De vraag is of dit in praktijk
wel voldoende kan werken, én of Brugge als alternatief wel voldoende aantrekkelijke en toegankelijke
kleinere woningen in aanbod heeft (met bereikbare voorzieningen). Binnen de sociale woonmarkt is
‘moving in time’ – naar een kleinere wooneenheid van de maatschappij - misschien een meer haalbare
kaart. De tegenhanger van ‘moving in time’ is ‘aging in place’, hoewel beide strategieën perfect
complementair kunnen zijn. Men kan bijvoorbeeld maximaal inzetten op universal design bij nieuwbouw
en renovatie van kleine/alle wooneenheden, ongeacht wie er op dat moment zal intrekken. De inzet op
‘Aging in place’ wordt besproken in relatie tot de werf ‘zorg’, en komt verder in deze nota aan bod.

Voorts kan in de komende jaren ook onderzocht worden of er toekomstmuziek zit in het idee van
modulair wonen, waarbij woningen doorheen de levensloop/volgens veranderende behoeften groter of

kleiner kunnen gemaakt worden. Tot slot kunnen we nagaan of er meer leegstaande ruimtes (dan alleen
leegstaande sociale woningen) in Brugge ingezet kunnen worden binnen een dak- en thuislozenbeleid.
Opvangaanbod voor dak- en thuislozen
Het is duidelijk dat er in Brugge niet voor iedereen met een woonnood onmiddellijk kan voorzien worden
in lange termijn huisvesting. Daarnaast zijn er heel wat dak- en thuislozen voor wie zelfstandig wonen niet
evident is en/of die kampen met problematieken in andere levensdomeinen. Er is in Brugge een divers
arsenaal aan (crisis)opvangmogelijkheden voor dak- en thuislozen. Deze bieden even een stabiele basis
voor de dak- of thuisloze om van daaruit tot een meer reguliere woonoplossing te komen. Ze proberen
een antwoord te bieden op een thuisloosheid die veroorzaakt wordt door zeer diverse factoren, niet enkel
door financiële problemen. Een huis onverwacht verliezen door overmacht (bv. brand, overstroming…) is
een zeer gekend voorbeeld. Er zijn ook specifieke problematieken die met dak- en thuisloosheid in
verband staan (en soms in combinatie met financiële problematieken voorkomen): verslavingen,
psychiatrische problemen, intra-familiaal geweld, andere familiale problemen, gediscrimineerd worden
op de private huurmarkt, vluchteling zijn in een nieuw land… De aangeboden (tijdelijke) oplossingen in
Brugge zijn:
-

Nachtopvang (maaltijd, douche, bed met stopnachten in de zomer of aansluitende in de winter)

-

LOI voor erkende vluchtelingen (doorstroom vanuit een groepsopvang, max. 2 maanden,
maximaal 2 keer te verlengen voor 2 maanden mits goedkeuring van Fedasil)

-

Onthaalhuis SOCK vzw (8-tal bedden voor asielzoekers)

-

Crisisopvang ’t Sas (kortdurend, gemiddeld 1 maand)

-

Crisishulp minderjarigen en crisishulp meerderjarigen CAW (kortdurend, max. 1 maand)

-

Huis ‘Mensea’– Zusters van Don Bosco en Sjaloom (andere zustergemeenschap) - voor vrouwen
(en kinderen)

-

Doorgangswoning OCMW (gemiddelde verblijfsduur: 2 maanden)

-

Project ‘Tijdelijke bezetting sociale leegstand’ (max. 6 maanden)

-

Project ‘Housing first’ (gericht op behoud van woning)

Het gedeeld kenmerk van al deze alternatieve oplossingen voor dak- en thuisloosheid is dat ze allemaal
wachtlijsten hebben. Zelfs de nachtopvang, een minimale verbetering op slapen op straat, biedt niet elke
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vrager een bed voor de nacht. Hoe kwaliteitsvoller en duurzamer de oplossing, hoe langer de wachtlijst. Bij
elke nieuw gecreëerde (tijdelijke) oplossing komt er een nieuwe wachtlijst die op haar beurt dichtslibt. 16
Housing first onderscheidt zich misschien van de andere oplossingen door de gerichtheid op een
permanente bewoning, maar hier loopt het project spaak doordat de woningen gewoon niet voorhanden
zijn. De verschillende criteria die door verschillende opvanginitiatieven gehanteerd worden, zorgen
bovendien voor uitsluitingscriteria ten aanzien van hulpvragers die niet aan de criteria voldoen. Daarnaast
beconcurreren hulporganisaties elkaar bij het bemachtigen van de weinige vrije plaatsen voor hun eigen
doelgroep, met soms als enig resultaat dat ‘hun cliënt’ op alle mogelijke wachtlijsten ingeschreven staat.
Er wordt verwacht dat de druk op deze opvanginitiatieven zal verhogen als de SVK’s inkantelen in de
sociale bouwmaatschappijen. De toewijzing van sociale woningen zal dan voor iedereen gebeuren volgens
chronologie en verblijf in Brugge en niet meer op basis van een inschaling van meest acute/hoge
woonnood zoals dat nu nog is bij de SVK’s.
Er is in Brugge alvast nood aan een gezamenlijke lokale/regionale strategie voor dak- en thuisloosheid. Het
transparant maken en samenbrengen van vraag en aanbod inzake huisvestingsmogelijkheden en
opvanginitiatieven is hiervoor noodzakelijk, net zoals het verder verzamelen en samenbrengen van cijfers
over dak- en thuisloosheid in Brugge (cf. luik samenwerking en regie achteraan in deze nota). Van hieruit
kan bekeken worden hoe het aanbod aan huisvesting verder kan afgestemd en geoptimaliseerd worden,
en hoe er in de toekomst – en in het licht van nieuwe Vlaamse wetgeving - op maat en met maximaal
duurzame oplossingen kan ingegaan worden op de vragen van verschillende doelgroepen.
Een flankerende woonbegeleiding
Er is binnen de sociale sector een consensus over het belang van een dak boven het hoofd als
basisvoorwaarde voor mensen om hun leven (terug) in handen te kunnen nemen. Deze consensus is er
ook over de noodzaak van een flankerende woonbegeleiding.
Een eerste vorm van woonbegeleiding werd reeds eerder vermeld. Ondersteuning bij het vinden van een
huis kan een groot verschil maken, zowel voor wie tijdelijk opgevangen wordt in de dak- en

thuislozenhulp, als voor wie de eerste stappen op de woonmarkt zet (cf. de eerder vermelde
‘woonbuddies’). In sommige gevallen is er daarna geen verdere woonbegeleiding meer nodig (denk bv.
aan nieuwkomers die de woonmarkt niet kennen en de taal niet goed beheersen, mensen die geen
kansen krijgen met hun huurwaarborg van het OCMW maar daarna wel zelfstandig kunnen wonen…). Een
kritische noot hierbij is dat er minder nood aan ‘woonbuddies’ zou zijn voor deze groep, als er minder
discriminatie zou zijn.
Een inzet op woonbegeleiding is evenzeer van belang om de uitstroom uit een bestaande woning – richting
thuisloosheid en wachtlijsten – zoveel mogelijk te voorkomen (cf. horizontaal accent preventie). Het

bestaande Brugse project ‘Preventie uithuiszetting’ toont aan dat een uithuiszetting door een aanpak
op maat kan voorkomen worden, maar wordt eigenlijk te laat ingezet (als er al een verzoekschrift bij
de rechter ingediend wordt voor een uithuiszetting). We noemden reeds de doelgroep die
problemen ervaart rond betaalbaar wonen. Soms ontstaat er door hun precaire financiële situatie (in
16

Dit is een zeer verontrustende vaststelling, in het bijzonder voor kinderen en ook voor vrouwen die nu
eenmaal zeer kwetsbaar zijn op straat.
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combinatie met bv. het begin van het schooljaar) een huurachterstand. Het is belangrijk om hier op
tijd bij te zijn; nog vooraleer er sprake is van een dreigende uithuiszetting.
Daarnaast is (professionele of vrijwillige) woonbegeleiding aan de orde voor mensen die bepaalde
woonvaardigheden missen om zelfstandig te kunnen wonen (o.a. financieel beheer, onderhouden
van een huis…) en/of voor mensen die zich niet kunnen aanpassen aan bepaalde verwachtingen
omwille van persoonlijke problemen of gezinsproblemen die hun draagkracht te boven gaan. We
denken onder meer aan subgroepen van jonge mensen die net uit problematische thuissituaties
komen of uit de bijzondere jeugdzorg, nieuwkomers met taalproblemen, mensen die kampen met
een verslavingsproblematiek, mensen met (geestelijke) gezondheidsproblemen, gezinnen met
kinderen met grote zorgen… of een combinatie van deze factoren. De sociale actoren in Brugge
zetten in dit verband ook nog een kritische noot bij ‘de vermaatschappelijking van de zorg’, omdat
deze in sommige gevallen – bij mensen van zeer hoge zorg- en ondersteuningsbehoeften – geleid
heeft tot de keuze om professionele hulp en opvang binnen de psychiatrie of VAPH te
verkorten/stoppen, zonder dat er hiervoor een volwaardig alternatief was/is. We kregen hierdoor
een verschuiving van de problematiek naar de (lokale!) dak- en thuislozenopvang en -begeleiding.
Prioriteit bij kinderen en jongeren
Kinderen en jongeren zijn ook binnen deze werf een prioritaire doelgroep. Huisvestingsproblemen hebben in

eerste instantie een ongelooflijk grote impact op kinderen. Een slechte woonkwaliteit is niet alleen nefast
voor de fysieke gezondheid, maar ook voor de emotionele, gedragsmatige en cognitieve ontwikkeling van
het kind. Het huis wordt immers een bron van stress voor het gezin eerder dan een ‘veilige haven’. Ook
frequente verhuisbewegingen hebben een negatief effect op de socio-emotionele ontwikkeling en de
schoolresultaten van opgroeiende kinderen.17 Daarnaast wijst de besproken problematiek van dak- en
thuisloosheid ons heel sterk op de noodzaak om te investeren in jongeren (cf. preventie). Een Deens

onderzoek wees uit dat de helft van de jonge daklozen niet uit een kwetsbaar gezin kwam. Wat deze
jongeren wel gemeenschappelijk hadden met daklozen uit kwetsbare gezinnen, was dat het merendeel in
hun adolescentie reeds worstelde met psychische of verslavingsproblemen. Dit onderzoeksresultaat mag
misschien niet zomaar overgezet worden naar een Belgische stad, maar als de cijfers van de Nachtopvang
in 2018 uitwijzen dat 118 daklozen kampen met middelenmisbruik en 67 met een psychische
problematiek (op 284), dan is dit een voldoende duidelijk signaal om ook in Brugge sterker in te zetten op
geestelijke gezondheid en op preventie van middelengebruik bij tieners en jongeren.
Signaleren naar bovenlokale niveaus
Wat we als lokale actoren in het sociaal woonbeleid zelf niet kunnen oplossen, signaleren we best naar de
hogere niveaus. Onder andere:
-

Het niet kunnen delen van kamers door kinderen (in sociale woningen) zorgt ervoor dat gezinnen
met kinderen langer dak- of thuisloos blijven (en is dit dan beter?);

17

Advies van 16 februari 2017 van het Kinderrechtencommissariaat over kinderen en huisvesting
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-

We hebben nood aan meer instrumenten om ervoor te zorgen dat nieuwe
huizen/appartementen in Brugge met meer oog voor toegankelijkheid en ‘levenslang wonen’
gebouwd worden;

-

Welke oplossingen zijn er voor mensen met een acute/hoge woonnood die na het invoeren van
de uniforme chronologische wachtlijst voor sociale woningen (inclusief criteria betreffende het
verblijf in de gemeente) mogelijks in grotere getale bij ons zullen aankloppen? Kan er voor
plannen rond noodwoningen/transitiewoningen rekening gehouden met de werkelijke tijd die
een gezin nodig heeft om een oplossing te vinden?

Informeren en sensibiliseren
De informatie over al de acties die we willen nemen, alsook het aanbod en de rechten die reeds bestaan
en aan onze doelstellingen bijdragen, moeten nog vlotter tot bij de burger komen. We denken
bijvoorbeeld aan de mogelijkheden voor verhuurders om in zee te gaan met een SVK of om het OCMW in
te schakelen bij betaalproblemen. Of de stappen die moeten genomen worden om te kunnen
samenhuizen, zorgwonen, tijdelijk wonen enzovoort. Ook het wegwerken van vooroordelen of het
bevorderen van een positieve beeldvorming is een aandachtpunt binnen deze werf. Hiervoor is een goed
draaiend toegankelijk en generalistisch woon- en energieloket heel belangrijk, alsook voldoende inzet
hierbinnen op informeren en sensibiliseren.
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D OELSTELLINGEN DAK BOVEN HET HOOFD
Strategische doelstelling 10

We geven meer mensen een dak boven het hoofd.

Er is een sterke kruisbestuiving tussen lokaal sociaal beleid en
woonbeleid in Brugge in functie van een lange termijnbeleid inzake
betaalbaar wonen, woonkwaliteit en toegankelijke en zorgzame
woningen en buurten.
Het (beschikbaar) aanbod van sociale huisvesting neemt toe.
We voeren een beleid ten aanzien van (kandidaat-)huurders én
verhuurders om het circuit van de private huisvesting maximaal
beschikbaar, toegankelijk en kwaliteitsvol te houden/maken voor
mensen in armoede of mensen met een beperkt inkomen.
We bestrijden energie-armoede en zetten in op energetische
renovatie van huizen als opportuniteit om de leefomstandigheden
van kwetsbare inwoners te verbeteren.
We onderzoeken manieren om het patrimonium in Brugge beter te
benutten in relatie tot de problematiek van dak- en thuisloosheid.
We ontwikkelen een gezamenlijke lokale/regionale strategie voor
thuis- en dakloosheid, en gaan hierbij op zoek naar antwoorden op
maat voor de verschillende doelgroepen in dak- en thuisloosheid.
We zetten sterk in op woonbegeleiding.
We zetten vanuit het sociaal woonbeleid in op specifieke
maatregelen ten aanzien van kinderen en jongeren.
We geven signalen aan bovenlokale overheden over
problematieken die we lokaal niet kunnen aanpakken.
We zetten in op een toegankelijk en breed woon- en energieloket
en voldoende inzet hierbinnen op informeren en sensibiliseren ten
aanzien van (potentiële) verhuurders, huurders, kandidaathuisdelers…
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Werf 4: Een goede gezondheid

Het is een gekende nieuwjaarswens: “…en een goede gezondheid, want dat is toch het belangrijkste…”.
Het is ons meest waardevolle bezit en stelt ons in staat om ons dagelijks leven vorm te geven en te
voldoen aan alle taken en verwachtingen die ons gesteld worden. Helaas is een goede gezondheid niet zo
vanzelfsprekend.
In ons leven dienen we een goeie balans te vinden tussen werk en vrije tijd, activiteit en ontspanning,
lichaam en geest,… een opgave die niet voor iedereen evident is en met het verstrijken van de levensjaren
verschillende gezichten en prioriteiten kent. We willen alle mensen in de mogelijkheid stellen om zich
goed te voelen, hun levenskwaliteit te verbeteren en zo op termijn hun levensverwachting te verhogen.
Daarom willen we de komende jaren streven naar het bevorderen, beschermen en behouden van de
gezondheid van onze bevolking door het opzetten van een kwalitatief en onderbouwd preventief
gezondheidsbeleid binnen de Eerstelijnszone.
Eerstelijnszone Brugge heeft, in samenspraak en overleg met een grote vertegenwoordiging aan
belanghebbenden, enkele concrete doelstellingen op vlak van gezondheidspreventie voor Brugge
vooropgesteld. Deze trachten tegemoet te komen aan een aantal prangende noden die er op dit moment
in Brugge zijn en geven het preventief gezondheidsbeleid voor de periode 2019-2024 vorm.
Dit preventieve gezondheidsbeleid richt zich in eerste instantie op de brede Brugse bevolking, maar heeft
specifieke aandacht voor de meest kwetsbare inwoners. Hierbij vragen volgende doelgroepen om
bijzondere aandacht: mensen met een lage sociaal-economische status (SES), thuiswonende ouderen (in
het kader van de vergrijzing), personen met een handicap, personen met (een risico op) een psychische
kwetsbaarheid, dak- en thuislozen, kinderen en jongeren.
De Eerstelijnszone Brugge wil in het kader van het preventief gezondheidsbeleid inzetten op
gezondheidspromotie en ziektepreventie. We willen het welzijn van onze bevolking verhogen en mensen

aanzetten tot een gezonde levensstijl. Hoewel alle gezondheidsthema’s hierbij belangrijk zijn, zijn er in
Brugge een aantal vaststellingen en tendensen waardoor bepaalde thema’s de komende jaren om
bijkomende inspanningen vragen en dusdanig als prioriteit binnen de werkingsperiode gezien worden.
We gaan op zoek naar de meest passende en doeltreffende preventiestrategieën en -methodieken om
preventiecampagnes en -acties op te zetten rond de verschillende – hieronder beschreven – items. Deze
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brengen we dichter bij de burger en laten we zoveel mogelijk aansluiten op de vertrouwde contexten van
onze inwoners zoals de school, het gezin, de buurt…
In de bevraging in het kader van de Stadsmonitor gaven 6 op 100 Bruggelingen aan dat ze zich vaak
gedeprimeerd voelen, de zelfmoordcijfers liggen in West-Vlaanderen nog steeds hoger dan in andere
provincies, … Het zijn maar enkele signalen die aangeven dat we de komende jaren inspanningen moeten
leveren om het mentaal welbevinden van de bevolking te versterken.
De basis voor een goed mentaal welbevinden wordt al van jongs af aan gelegd. Om problemen op latere
leeftijd te voorkomen, moeten we dus al op vroege leeftijd mee helpen het verschil maken. Kinderen en
jongeren moeten kunnen opgroeien in een steunende, liefhebbende en zorgzame omgeving, waar ze
kansen krijgen om zich op een veilige en zorgeloze manier te ontwikkelen.
Maar ook de groeiende groep senioren verdient extra aandacht. Door verlies van hun netwerk dreigen
sommigen immers in eenzaamheid en isolement weg te glijden. De Vlaamse overheid organiseert een
aantal bevolkingsonderzoeken, waarbij bepaalde doelgroepen zich preventief kunnen laten screenen op
dikkedarmkanker, borstkanker en baarmoederhalskanker. De deelname van de Brugse bevolking aan deze
onderzoeken is nog voor verbetering vatbaar (bv. slechts 6 op 10 van de 50-69 jarige vrouwen neemt deel
aan screening borstkanker). Deze onderzoeken vormen immers een belangrijk middel in het vroegtijdig
opsporen van ziektes, wat de kans op herstel aanzienlijk verhoogt. Samen met ELZ Brugge willen we de
deelnamegraad aan deze onderzoeken verhogen. De deelname aan de bevolkingsonderzoeken naar
borstkanker en baarmoederhalskanker vormt hierbij een aandachtspunt omdat de gewenste
participatiegraad voor deze onderzoeken in Brugge tot op heden niet bereikt wordt.
Preventieve tandzorg en een goeie mondhygiëne hebben een grote impact op de gezondheid, het welzijn

en de levenskwaliteit van onze inwoners. De deelname aan de preventieve tandzorg laat in Brugge, net
zoals in alle andere centrumsteden overigens, echter heel wat te wensen over. Minder dan de helft van
de inwoners gaat jaarlijks op controle bij de tandarts. Vooral bij kinderen en jongeren van vijf tot veertien
jaar en bij thuiswonende ouderen (in het kader van de vergrijzing) moeten er bijkomende inspanningen
geleverd worden. We willen mensen daarom sensibiliseren over het belang van een goeie mondhygiëne
en tandvriendelijke voeding, en hen aansporen om tijdig naar de tandarts te gaan voor een preventief
mondonderzoek. Daarnaast zijn er, op vlak van gebruik van de preventieve tandzorg, helaas ook grote
verschillen tussen de Brugse bevolking. Daarom moeten we de toegang tot deze tandzorg voor de meest
kwetsbare inwoners in onze stad mee helpen waarborgen.
13 op 100 Bruggelingen heeft een chronische aandoening. In samenwerking met de Eerstelijnszone Brugge
willen we chronische ziekten (zoals diabetes, hart- en vaatziekten, kanker, ...) bij de bevolking zoveel
mogelijk mee helpen voorkomen. We moeten in dit kader verder werk maken van een beleid dat gericht
is op het bevorderen van gezonde keuzes en een gezonde levensstijl, inclusief een gezond
voedingspatroon. Hierbij wordt sterk ingezet op flankerende terreinen als leefomgeving, sport, vrije tijd,
alcohol, tabak en drugs.
Het bereiken van voorgenoemde doelstellingen kan enkel in samenwerking met andere partners en
andere beleidsdomeinen. Zoals in de horizontale aandachtsdomeinen reeds werd aangehaald, moeten we
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dus inzetten op health in all policies. Zo hebben een ongezonde woning, de stresserende zoektocht naar
werk, e.d. uiteraard ook hun invloed op de gezondheid.
In de definitie van gezondheid van de Wereldgezondheidsorganisatie staat dat iedereen de kans moet
hebben om als mens capaciteiten te ontwikkelen en te gebruiken om gezond te kunnen leven. Helaas
stellen we vast dat heel wat mensen over onvoldoende kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes
beschikken om zorg te dragen voor de eigen gezondheid. Wat uiteraard heel wat negatieve gevolgen met
zich meebrengt. Gezondheidseducatie vormt een van de fundamenten van een preventief
gezondheidsbeleid. Het geeft mensen de mogelijkheid om informatie over hun gezondheid te vinden, dit
te begrijpen en te evalueren en op basis daarvan keuzes te maken die de gezondheid ten goede komen.
We willen deze vorm van zelfregie aanmoedigen en de algemene gezondheidswijsheid van de (kwetsbare)
Bruggeling mee versterken. We willen inwoners in deze zelfregie ondersteunen vanuit een positieve en
stimulerende benadering, in alle vrijheid en zonder te betuttelen. Hoe wijzer de bevolking namelijk is, hoe
gezonder ze kunnen leven.
We willen ook investeren in de deskundigheidsbevordering van de diverse actoren in de onderwijssector
en de hulp- en zorgverleningssector op vlak van (preventieve) gezondheidszorg. Zij staan vaak in
rechtstreeks contact met de burger en kunnen daardoor mee een verschil betekenen in het aanzetten tot
en informeren over een gezonde levensstijl en de weg wijzen naar de juiste dienst. We moeten hen
sensibiliseren over het belang van gezondheidswijsheid en hen de nodige handvaten en ondersteuning
aanreiken om op een correcte en onderbouwde manier informatie in het kader van preventieve
gezondheidszorg (belang, aanbod, begrippen, rechten, plichten, … ) te geven zodat hun cliënten vlotter de
weg vinden in het preventieve gezondheidsgebeuren.
4% van de Bruggelingen gaven bij de bevraging in het kader van de Stadsmonitor aan dat ze wel eens
problemen hadden om hun gezondheidskosten tijdig te betalen en we weten, uit gesprekken met mensen
in armoede, dat ze een doktersbezoek hierdoor ook wel eens uitstellen. Op vlak van toegankelijkheid
merken we in het algemeen dat er nog steeds heel wat gezondheidsverschillen tussen de Brugse
bevolkingsgroepen en de Brugse buurten zijn. Dit was ook de aanleiding voor de opstart van een
wijkgezondheidscentrum in Sint-Pieters in 2017, waarin onder meer een forfaitair betalingssysteem wordt
toegepast (de patiënt betaalt geen remgeld). We willen de komende jaren verder oog hebben voor
gezondheidsongelijkheden en de toegang tot de gezondheidszorg en het preventieve gezondheidsaanbod,
met aandacht voor de meest kwetsbare inwoners in onze stad, verhogen. Een toegankelijke
gezondheidszorg moet voldoen aan de 7 B’s en met zijn allen moeten we hierop inzetten, willen we dit voor
iedere Bruggeling realiseren.
Ook op het vlak van gezonde leefomgeving staan ons heel wat uitdagingen te wachten. Ons leefmilieu,
zowel binnen als buiten, staat namelijk onder zware druk en dat heeft gevolgen voor onze gezondheid.
Denken we maar aan astma, allergieën, hartklachten, bepaalde kankers, stressgerelateerde
aandoeningen,… We moeten samenwerken met de relevante partners om een gezonde leefomgeving
voor alle Bruggelingen te waarborgen en om gezondheidsrisico’s te voorkomen of te beperken.
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D OELSTELLINGEN GEZONDHEID
Strategische doelstelling 11

We zetten in op een preventief gezondheidsbeleid en een
toegankelijke gezondheidszorg voor iedereen.

We zetten in op een gecoördineerd preventief gezondheidsbeleid
binnen het brede kader van ELZ Brugge, en geven dit in overleg met
het werkveld vorm.
We willen de lokale behoeften op vlak van gezondheidspreventie
ondervangen. We zetten onder meer in op mentaal welbevinden,
het verhogen van de deelnamegraad aan bevolkingsonderzoeken,
preventieve tandzorg en mondhygiëne, en het voorkomen van
chronische aandoeningen.
We zetten in op het principe van “Health in all policies”.
We maken werk van gezondheidseducatie, met bijzondere
aandacht voor kwetsbare doelgroepen.
We zetten in op toegankelijke (preventieve) gezondheidszorg.
We streven naar een gezonde leefomgeving.
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Werf 5: Zorg (voor elkaar)

In Brugge streven we met alle zorg- en welzijnsactoren voor een “kwaliteitsvol leven” voor elke burger.
Er zijn echter een aantal maatschappelijke tendens waardoor het lokale zorg- en welzijnslandschap onder
druk komt te staan. Deze zijn onder andere de eerder in deze nota beschreven vergrijzing, een stijging van
het aantal alleenstaanden, een stijging in het aantal éénoudergezinnen, een toename in het aantal
personen met een migratie achtergrond, een stijging in het aantal personen met een handicap en een
groeiende groep kwetsbare senioren en kinderen die opgroeien in kansarmoede. Deze uitdagingen
vragen een specifieke en geïntegreerde aanpak.
Zo bijvoorbeeld zal het aandeel inwoners met een zorgnood in de toekomst sterk stijgen. Dit heeft te
maken met de vergrijzing, de (hiermee samenhangende) toename in chronische aandoeningen, maar ook
met een vastgestelde toename in aantallen en zorgvragen bij mensen met een beperking18. Ook de
stijging van het aantal alleenstaanden in Brugge vormt een specifieke uitdaging binnen het domein van
zorg en welzijn. Alleenstaanden worden sneller geconfronteerd met de gevolgen van een gebrekkig
sociaal netwerk, met eenzaamheid en met de vermaatschappelijking van de zorg in het algemeen. Tot slot
stelt de kwestie van toegankelijkheid zich zeer sterk ten aanzien van bepaalde (groeiende) doelgroepen:
kansarme groepen (inclusief kinderen), mensen met migratie-achtergrond, mensen met een beperking…
Om deze en andere uitdagingen ten aanzien van zorg en welzijn op een doelgerichte en geïntegreerde
manier aan te pakken werd de Eerstelijnszone Brugge opgericht. ELZ Brugge vertrekt vanuit een integrale
kijk op “kwaliteitsvol leven” met aandacht voor alle levensdomeinen. Deze doelstelling realiseren is een
maatschappelijke verantwoordelijkheid die pas ten volle kan opgenomen worden als elke partner zijn
steentje bijdraagt: de burger, de professionals en het beleid. We motiveren dus alle partners tot actief
engagement.

18

Het aantal erkende personen met een handicap tussen 18 en 65 jaar steeg de voorbije jaren met 881

personen in Brugge, namelijk van 2.040 in 2009 naar 2.921 in 2019. In 2016 stonden er in Brugge 412
meerderjarige personen met een handicap ingeschreven met een actieve zorgvraag in de centraal registratie
van zorgvragen voor de toekenning van gepaste hulp. Dit is ongeveer 3,5 per 1000 inwoners. In 2009 ging het
nog over (slechts) 208 actieve zorgvragen. In 2017 veranderde het systeem. Er kwam een prioriteitenlijst
PersoonsVolgend Budget in de plaats. Op deze lijst stonden in 2017 (meest recente cijfer) ‘slechts’ 350 mensen,
maar zomaar vergelijken met de cijfers uit het oude systeem is problematisch.
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De zorgvrager centraal in de eerstelijnszone

De belangrijkste uitdagingen hierbij zijn de ondersteuning van zelfregie van de zorgvrager en de
afstemming tussen de zorg- en welzijnsvoorzieningen om een zorg- (en welzijns-) continuüm te realiseren,
met aandacht voor de wensen en de kwaliteit van leven van de zorgvrager (cf. missie, visie en waarden
van de eerstelijnszone). Tot nu toe waren de verschillende diensten op de eerste lijn nog te vaak bezig
met “hun” verzorging, eerder dan samen zorg te dragen voor het welzijn van de zorgvrager in al zijn
facetten. Ook de samenwerking tussen de eerste en tweede lijn is hierbij een aandachtspunt. Zo is het
bijvoorbeeld belangrijk dat er een goed samenspel is tussen het ziekenhuis en de eerstelijnspartners om
het herstel na een ziekenhuisopname verder goed te laten verlopen.
Het inzetten van een soort buddy (zorgcoördinator) die de zorgvrager ondersteunt bij de zelfregie, maar
die ook het ‘cement’ kan vormen tussen de verschillende diensten, kan een goed hulpmiddel zijn om dit
zorgcontinuüm te realiseren. Verder kan zorgcoördinatie ook ondersteuning bieden door onder andere de
realisatie van 1 gedeeld zorg- en ondersteuningsdossier per persoon.
Een tweede uitdaging is het verzekeren van de toegankelijke zorg-, hulp- en dienstverlening (cf. horizontaal
accent, werf 7). Afstemming zoeken met lopende trajecten en acties moet voor een sterker integraal en
geïntegreerd toegankelijkheidsbeleid zorgen (o.a. het Geïntegreerd Breed Onthaal). We pakken drempels
in de zorg verder aan door vanuit een behoeftegericht denken te vertrekken in dialoog met de
zorgvragers. We hebben de komende jaren bijzondere aandacht voor administratieve vereenvoudiging.
Verder zullen we samen bouwen aan een gebruikersforum ELZ Brugge om input en expertise te
verzamelen rond zorg en welzijn. We mogen hierin natuurlijk niet naïef zijn. Als het gaat over de
toegankelijkheid van zorg en welzijn dan vormt het gebrek aan plaatsen en begeleidingen, en de
wachtlijsten die hieruit resulteren, een drempel ter grootte van de Mount Everest. Zoals ook geldt voor

andere domeinen van het sociaal beleid (bv. kinderopvang, sociale huisvesting…) voelen we hierdoor de
druk om lokaal te compenseren voor het bovenlokaal beleid, en verminderen de mogelijkheden om
sociaal te vernieuwen als antwoord op maatschappelijke en demografische uitdagingen. We vragen dus
met aandrang aan bovenlokale overheden om hun verantwoordelijkheden niet te ontlopen.
Warme, sociale en zorgzame buurten
Zorg moet zoveel mogelijk aansluiten bij de leefwereld van de zorgvrager. Samen zullen we bouwen aan
warme, sociale en zorgzame buurten waar intergenerationeel wonen mogelijk is. We hebben hierbij

bijzondere aandacht voor de inclusie van de meest kwetsbare groepen. Het versterken van de sociale
cohesie is een cruciaal element in het welslagen van de vermaatschappelijking van de zorg. Maar dit is
niet het volledige verhaal. Inzetten op vermaatschappelijking impliceert ook dat we de netwerken in de
buurt en de samenleving in het algemeen ontsluiten en aanpassen aan de meest kwetsbaren. Iedereen
moet een kans krijgen om volwaardig deel uit te maken van de samenleving.
Op deze manier inzetten op een kwaliteitsvolle nabije zorg, met aandacht voor inclusieve zorgtrajecten op
maat en die deel uitmaken van een zorgzame buurt, zal mee een antwoord bieden op het stijgend aantal
zorg- en ondersteuningsvragen.

46

In een warme en sociale buurt vinden alle inwoners met een zorgnood de nodige ondersteuning om zo
lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te blijven wonen:
•

(Technologische) innovaties kunnen hierbij helpen. Digitalisering, assistieve technologie,
domotica, personenalarmsystemen… bieden nu reeds kansen om inwoners met een beperkte
zelfredzaamheid in staat te stellen om op een kwaliteitsvolle manier thuis te wonen. Maar ‘Aging
in place’ voor ouderen bijvoorbeeld, kan alleen echt werken in zorgzame buurten.

•

Diensten en voorzieningen voor het dagelijkse leven moeten zich in de buurt bevinden en
toegankelijk zijn. Voor eerstelijnszorg is er best een laagdrempelig toegankelijk aanspreekpunt in
de buurt dat zicht heeft op het volledige aanbod in de buurt. Zorg- en welzijnsactoren alsook
bewoners in de buurt moeten elkaar vinden en versterken om de zorgvragen op buurtniveau aan
te pakken.

•

In infrastructuurprojecten en stadsbreed (via ruimtelijke planning en woonbeleid) moeten we
durven inzetten op woonzorgzones en alternatieve/moduleerbare woonvormen, waardoor zorg,
sociale contacten en huisvesting op buurtniveau met elkaar verbonden kunnen worden, en er
geanticipeerd kan worden op veranderingen in gezinssamenstellingen en zorgbehoeften
doorheen de levensloop. Panden, woningen en omgeving worden hierbij best ontworpen volgens
de principes van universal design. De doelstelling daarvan is het vergemakkelijken en
veraangenamen van het leven van álle gebruikers. Dit is een totaal andere manier van
“toegankelijk” of “aangepast” bouwen en ontwerpen omdat dit op een niet-stigmatiserende
manier gebeurt, bruikbaar en dienstig (en ook makkelijker) voor iedereen. Ter illustratie: jonge
gezinnen met een buggy worden vaak op een zelfde manier met toegankelijkheidsproblemen
geconfronteerd als mensen met een beperking.

•

Tot slot moeten we mantelzorgers, buurtbewoners, en brug- en sleutelfiguren ondersteunen en
meenemen als partner in het zorgverhaal.

Bij de mantelzorger willen we nog even stilstaan. De druk op deze mantelzorger is vaak hoog. Want de
zorg voor een familielid, vriend of kennis, komt bovenop de zorg voor het eigen gezin, het eigen
huishouden, en vaak ook de eigen werkverplichtingen… Bovendien staat de mantelzorger met zijn vragen
en verzuchtingen soms alleen. Aandacht voor de draagkracht van de mantelzorger en – zoals hierboven
aangehaald – het nauw betrekken van de mantelzorger (rekening houden met zijn vragen, zijn
draagkracht) is cruciaal. Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers blijft dan ook voor de
komende jaren een belangrijke opdracht. Het is een utopie om alle zorg- en ondersteuningsnoden op te
nemen vanuit de professionele sector. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is de afstemming tussen
informele en formele zorgverlening op buurtniveau. Anderzijds mogen we ook niet de omgekeerde
beweging maken en moeten we deze professionele ondersteuning bieden waar nodig. Kortom: we
moeten verstandig omgaan met de inzet op vermaatschappelijking van zorg (cfr. horizontale accent
“midden in de samenleving”).
Toegankelijke, kwaliteitsvolle en ‘verbonden’ intramurale ondersteuning
Thuiszorg zoals hierboven beschreven biedt geen oplossing voor iedere inwoner met een zorgnood. Soms
is de zorgnood te zwaar, of is het niet (meer) mogelijk om zelfstandig thuis te wonen. Daarom moeten we
ook verder inzetten op vormen van toegankelijke en kwaliteitsvolle intramurale ondersteuning. Hierbij
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moeten we echter steeds een vorm van ondersteuning zoeken die het best aansluit bij de behoeften en
wensen van de persoon. Het kan gaan van dag- of nachtopvang tot een thuisvervangende opvang.
Belangrijk hierbij is dat deze opvang geen eiland vormt, maar wel deel uitmaakt van een buurt, van een
gemeenschap. Ook dit is ‘welzijn en zorg midden in de samenleving’. Dit kan door de zorgvoorzieningen
open te stellen voor de buurt (vb. buurtrestaurants in het woonzorgcentrum), maar ook door vanuit de
zorgvoorziening deel te nemen aan activiteiten in de buurt of in de stad.
Alert zijn
Tenslotte moeten we alert zijn voor actuele tendensen in de zorg zoals persoonsgebonden financiering,
toenemende concurrentie en de vermarkting van onze zorg. Niettegenstaande een aantal positieve effecten

en intenties die deze tendensen kenmerken, zien we een destabiliserende concurrentie ontstaan binnen
het netwerk van zorgorganisaties en hebben heel wat commerciële spelers een marktniche in de
zorgsector gevonden. We denken hierbij onder andere aan grote commerciële organisaties die
woonzorgcentra uitbaten. Op zich hoeft dit geen probleem te zijn, integendeel, dit kan het aanbod aan
zorg alleen maar vergroten. Wel moeten we er over waken dat de kwaliteit van zorg en het belang van de
zorgvrager steeds primeren boven commerciële doeleinden, en dat de zorg ook toegankelijk blijft voor
alle inwoners.
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DOELSTELLINGEN ZORG

Strategische doelstelling 12

We dragen zorg voor alle inwoners.

Zorg- en welzijnsvoorzieningen werken doelgericht samen aan zorg
en welzijn voor elke burger (uitbouw ELZ Brugge, realisatie zorg- en
welzijnscontinuüm, zorgcoördinatie en
elektronische/gemeenschappelijke dossierdeling).
We gaan verstandig om met de vermaatschappelijking van de zorg.
We versterken de zelfregie waarbij de burger in de eerste plaats
gestimuleerd wordt om beroep te doen op hulpbronnen uit zijn
eigen netwerk/context. Zodra nodig, werken we doelgericht en
efficiënt samen om aanvullende hulp-, zorg- en dienstverlening aan
te kunnen bieden die op elkaar afgestemd is.
Zorg- en welzijnsvoorzieningen zijn toegankelijk voor iedereen. We
pakken bestaande drempels aan, zodat iedere inwoner kan gebruik
maken van een passend en betaalbaar zorg- en
ondersteuningsaanbod.
We bouwen samen aan zorgzame buurten. Hierbij werken we
samen met en gebruiken we maximaal de aanwezige krachten in de
buurt: overheen beleidsdomeinen, met de buurtbewoners, lokale
ondernemers, diverse actoren en in samenwerking met extra- en
intramurale zorgvoorzieningen.
We realiseren buurtgerichte aanspreekpunten met buurtexpertise,
die zicht hebben op het volledige aanbod in de buurt.
De aanspreekpunten zijn laagdrempelig en toegankelijk voor
buurtbewoners, alsook voor de actoren de actief zijn in de buurt.
We betrekken en ondersteunen mantelzorgers, brug- en
sleutelfiguren actief in hun zorgfunctie.
We zetten in op zorginnovatie en alternatieve woonvormen.
We appelleren alle zorgverleners op het belang van een
toegankelijke en kwaliteitsvolle zorg waar de burger steeds centraal
staat.
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Werf 6: Iedereen mee!

Voor verschillende doelgroepen houdt participeren aan de samenleving in dat ze voortdurend risico’s
moeten afwegen en keuzes moeten maken.
Vrijetijdsparticipatie
Onder andere het al of niet (kunnen)
deelnemen aan het aanbod van de
georganiseerde vrije tijd is afhankelijk
van allerlei factoren. Bijgevoegd model
geeft de verschillende factoren en
drempels weer die aanwezig kunnen
zijn bij de interesse en/of participatie
van mensen aan het vrijtijdsaanbod.19
Mensen met een beperkt budget
besparen vooral op vrije tijd:
uitstappen, reizen, hobby’s, speelgoed,
het verenigingsleven en sociaal
contact. Het kunnen voldoen aan de
basisbehoeften vormt voor hen immers de prioritaire uitdaging.
Nieuwkomers hebben op hun beurt soms weinig ervaring met het verenigingsleven. Ze hebben een
onvolledig beeld van wat er bij komt kijken. Mensen met een andere culturele achtergrond kijken veelal
anders naar ons vrijetijdslandschap.
Daarnaast komen sommige mensen nauwelijks in aanraking met vrijetijdsaanbieders. Mensen met een
specifieke zorgnood kunnen bijvoorbeeld niet altijd terecht in het reguliere aanbod door beperkingen in
infrastructuur, ontbrekende kennis bij organisatoren, onvoldoende begeleiding, niet aangepaste
activiteiten, enz. …

19

Dit model van Demos (https://demos.be/sites/default/files/vrijetijd_eenhandicap.pdf) is geïnspireerd op het
Hiërarchisch model van vrijetijdsdrempels van Crawford, Jackson and Godbey (1991)
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Hierdoor vergroot de kans dat sommige doelgroepen moeilijk aan vrije tijd toekomen om risico te vermijden
of afhaken bij tegenslagen, misverstanden of sociale druk.

Vrije tijd heeft echter een verbindende rol in de samenleving en brengt mensen die opgroeien in
verschillende levensomstandigheden met elkaar in contact. Dat versterkt het onderling begrip en de
solidariteit. Mensen hebben deugd van contexten waar hun uitdagingen naar de achtergrond verdwijnen
en hun talenten, interesses en competenties op de voorgrond komen. We willen daarom volop inzetten
op inclusieve vrijetijdsbeoefening.
We moeten dan ook verder initiatieven nemen die ontmoeting of deelname aan (vrijetijds)activiteiten
stimuleren. Hierbij hebben we aandacht voor de randvoorwaarden, zoals fysieke toegankelijkheid,
vervoer, financiële drempels, de spanning tussen initiatieven voor iedereen en initiatieven voor specifieke
doelgroepen… Net als bij vele andere voorzieningen en activiteiten bestaat er ook voor cultuur- en
vrijetijdsparticipatie een resem aan tussenkomsten die op dit moment echter nog ondergebruikt worden.
We streven naar één systeem van financiële ondersteuning voor activiteiten, dat eenvoudig is, automatisch
kan worden toegepast en niet stigmatiserend werkt. Daarnaast willen we organisaties actief op het vlak
van vrije tijd en cultuur sensibiliseren en ondersteunen om kwetsbare inwoners te bereiken.
Zoals voor veel andere initiatieven, is ook een goede communicatie over het aanbod aan activiteiten in de
stad of buurt cruciaal om alle burgers te bereiken. Begrijpbare en duidelijke informatie die mensen
wegwijs maakt in het aanbod en via de juiste kanalen wordt verspreid, kan al voor heel wat inwoners een
hulpmiddel zijn om de weg naar dit aanbod te vinden. Eén van de mogelijke kanalen is een laagdrempelig
aanspreekpunt (in de buurt) waar inwoners alle informatie kunnen vinden rond de activiteiten in hun stad
en in hun buurt.
Voor een aantal mensen zal de stap tot deelname aan activiteiten of ontmoetingsmomenten echter een
drempel blijven. Vaak is er dan iemand nodig om hen over de brug te trekken: een vertrouwenspersoon,
een buddy. Dit gegeven van ‘vertrouwen’ en ‘vertrouwdheid’ brengt ons opnieuw bij de sociale cohesie in
buurten. Inzetten op een buurt waar mensen zich thuis voelen, zich veilig voelen en met elkaar in contact

staan, zorgt er ook voor dat drempels naar activiteiten of naar ontmoetingsplekken verlaagd worden. Het
verhaal van warme buurten geldt dus zeker ook als hefboom naar maatschappelijke participatie, niet
alleen als ‘gevolg van’. De buurt – en hierbinnen ook de buurtschool (cf. ‘brede school’ in werf 1) – is
bovendien de plek bij uitstek om laagdrempelige activiteiten te organiseren. Hierbij is het belangrijk om
activiteiten op maat van deze buurt te organiseren. Dit kan enerzijds door te luisteren naar interesses en
vragen vanuit de buurt en anderzijds door de buurt zelf tools te geven om activiteiten en
ontmoetingsmomenten te organiseren of te faciliteren. Het gebruik van burgerbudgetten en dergelijke
die burgers mee het stuur in handen geven om in te zetten op een warme en sociale buurt biedt in dit
kader zeker mogelijkheden.
Mee kunnen doen heeft echter ook te maken met waardering, met “wederkerigheid”. Mensen
aanspreken op hun talenten, op wat zij kunnen betekenen in de buurt, zorgt er voor dat ze kunnen
openbloeien en zich verbonden weten met de buurt. Initiatieven zoals burenhulp, deeleconomie, e.d.
zetten in op deze wederkerigheid en verbondenheid.
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E-inclusie
Het hebben van toegang tot digitale media in al zijn vormen en het ontwikkelen van (digitale) vaardigheden
is een andere noodzakelijke voorwaarde om maximaal te kunnen participeren in onze samenleving. De

digitalisering van onze wereld gaat immers supersnel. Het is onmogelijk om dit op je eentje te blijven
opvolgen. In een wereld die steeds meer draait op data en technologie, mogen we diegenen die
moeilijker kunnen omgaan met digitale en technologische middelen niet uit het oog verliezen.
Het hebben van toegang tot digitale media in al zijn vormen blijft een eerste voorwaarde. Er moet worden
ingezet op het verlagen van de drempels inzake de toegang thuis. Tegelijk blijven openbare
computerruimtes, met kwalitatieve begeleiding nodig. Heel wat plaatsen beschikken reeds over deze
mogelijkheden (scholen, openbare gebouwen, …) maar worden in dit kader nog onderbenut.
Daarnaast is het ontwikkelen van (digitale) vaardigheden een belangrijk aandachtspunt. Kunnen omgaan
met digitale media vraagt om een aantal specifieke competenties. Met andere woorden: we moeten via
verschillende acties inzetten op het wegwerken van de digitale kloof.
Tot slot mag het streven naar inclusie in de e-maatschappij natuurlijk geen excuus zijn om achter te laten
wie echt (nog) niet meekan. Onder meer in onze dienstverlening blijft het belangrijk om een alternatief
aan te bieden voor wie aan de andere kant van de digitale kloof staat.
Vervoersarmoede
Wanneer mensen op meerdere domeinen van het maatschappelijk leven worden uitgesloten door een
beperkte mobiliteit – zij het door armoede, het persoonlijk minder mobiel zijn of beperkingen van een
andere aard (bv. visueel) − spreken we van vervoersarmoede. Mobiliteit is vaak een belangrijke
voorwaarde om de weg vrij te maken voor deelname aan arbeid, onderwijs en het culturele leven.
Vervoersarmoede wordt grotendeels bepaald door je socio-economische positie in de maatschappij.
Tegelijkertijd vormt het minder mobiel zijn een belangrijke dimensie in socio-economische uitsluiting: je geraakt

immers niet op het werk, school, op een verenigingsactiviteit of bij de gepaste medische zorg. Zo krijg je
een continue versterking van maatschappelijke uitsluiting door vervoersarmoede.
Er zijn vier grote drempels voor mobiliteitsarmoede die leiden tot sociale en economische uitsluiting: de
kost van privé-vervoer, geen aangepast (collectief) vervoer, beperkt netwerk en een tekort aan
persoonlijke vaardigheden in mobiliteit. Vb: digitale kloof en/ of het gebrek aan kennis van het Nederlands
maakt dat mensen hun weg niet vinden in het doolhof van tickets, abonnementen en haltes. Fietsen in de
stad is een kunde op zich,… Thuis blijven wordt vaak genoemd als enige alternatief.
De centrale vraag in de discussie over vervoersarmoede is in wezen de vraag naar toegankelijkheid of
nabijheid. De plaatsen die maatschappelijk belangrijk zijn, moeten voor iedereen te bereiken zijn. Het gaat
om meer dan vervoer alleen. Het idee van recht op mobiliteit maakt hier plaats voor recht op
bereikbaarheid. Nabijheid is immers de beste mobiliteit.
Ons streefdoel is het garanderen van mobiliteit/ bereikbaarheid voor iedereen, ook voor mensen met een
fysieke beperking, of voor hen zonder auto, rijbewijs of fiets. Dit door enerzijds in te zetten op het
verhogen van de competenties en mogelijkheden zodat iedereen ten volle gebruik kan maken van diverse
vervoersmiddelen (fietscursus, deelfietsen/fietsbibliotheek, deelauto’s, eenvoudige klare taal bij het
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openbaar vervoer etc. …). Anderzijds willen we de bereikbaarheid van maatschappelijk belangrijke
plaatsen structureel verzekeren door te streven naar een duurzaam en goed verknoopt vervoersnetwerk
(voor verschillende beschikbare/betaalbare modi) én door te streven naar nabijheid. Hierbij is het
belangrijk om o.a. te reflecteren over hoe, waar en in welke onderlinge verhouding we woonwijken,
bedrijventerreinen, publieke gebouwen, voorzieningen etc. .. gaan inplanten. Of bijvoorbeeld over
hoeveel overstappen je per bus moet doen om naar onze ziekenhuizen te gaan. Ook is het belangrijk om
na te denken over de ontsluiting van de vertrekpunten (bv. inplanten van sociale huisvesting) naast de
bereikbaarheid van de bestemmingen.?
Mee in de leefwereld van de burgers zelf
Last but not least moeten we echter waakzaam zijn. Waakzaam dat we geen goedbedoelde oplossingen
aanbieden, die eigenlijk niet tegemoet komen aan vragen en noden van inwoners (met specifieke
aandacht voor kwetsbare groepen). De dialoog met inwoners en met doelgroepen moet dan ook de basis
vormen voor het verder uitwerken, evalueren en bijsturen van actieplannen en acties in het kader van
een lokaal sociaal beleid.
Tot slot is “mee komen doen” niet los te zien van de leefsituatie en leefwereld van mensen, en dat gaat
nog verder dan de door hen ervaren, eerder praktische drempels die we hierboven beschreven (inclusief
financiële middelen). Wanneer het inkomen maar net voldoende is om de eindjes aan elkaar te knopen of
wanneer problemen zwaar op het gezin wegen, dan zal alle energie eerst en vooral naar de
basisbehoeften van het gezin gaan, en is er vaak geen fut meer over om letterlijk stappen naar buiten te
zetten.

D OELSTELLINGEN MEE KUNNEN ( KOMEN ) DOEN
Strategische doelstelling 13

We zorgen ervoor dat iedereen mee kan (komen) doen.

Alle Brugse inwoners kunnen deelnemen aan een vrijetijdsaanbod
dat aanleunt bij hun interesses en mogelijkheden.
Er wordt ingezet op een warme buurt met “warme” activiteiten en
ontmoetingsmomenten.
We garanderen de bereikbaarheid van maatschappelijk belangrijke
plaatsen voor elke burger.
Brugse inwoners kunnen ten volle mee in de digitale wereld.
Initiatieven rond “mee kunnen (komen) doen” nemen we samen
met de inwoners zelf.
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Werf 7: Toegang tot hulp en diensten

In elk van voorgaande 6 werven botsten we op de muur van een ontoegankelijke hulp- en dienstverlening.

In de horizontale accenten haalden we toegankelijkheid reeds aan als een belangrijk aandachtspunt. Ook
voor de eerstelijnszone is deze toegankelijkheid een fundamentele pijler. De missie van de eerstelijnszone
Brugge luidt immers als volgt: Wij zijn een samenwerkend netwerk: personen met zorg- en
ondersteuningsnood, professionelen, mantelzorgers , vrijwilligers en lokaal bestuur, dat wil inzetten op
effectieve en kwalitatieve eerste lijn waar de burger centraal staat en die toegankelijk is voor iedereen.
Maar wat betekent toegankelijkheid nu concreet in het kader van hulp- en dienstverlening?
Misschien moeten we niet de vraag stellen hoe mensen toegang kunnen krijgen tot de juist hulp- en
dienstverlening, maar hoe we er kunnen voor zorgen dat de hulp- en dienstverlening toegang krijgt tot de
(leefwereld van) mensen die nood (en recht) hebben op deze hulp en dienstverlening.

Automatisch rechten toekennen?
Wie lang genoeg zoekt, of de weg naar de juiste dienst vindt, zal beamen dat er heel wat toelagen,
tussenkomsten, … bestaan. Er zijn tussenkomsten in kinderopvang, in schoolkosten, in medische kosten,
in huisvestings- en energiekosten… en noem maar op. Helaas weten heel wat inwoners, die recht hebben
op deze tussenkomsten, niet dat ze bestaan of waar je hiervoor terecht kan. Het automatisch toekennen
van rechten lijkt dan ook geen overbodige luxe. Als we er kunnen voor zorgen dat iedereen de rechten,

ondersteuning of hulp aangeboden krijgt waarop hij/zij recht heeft, zonder dat de inwoners hier expliciet
om vragen, dan zouden we reeds grote stappen vooruit zetten. Denken we maar aan onderwijscheques,
de axibonnen en andere sociale voordelen.
Het is uiteraard niet mogelijk om alle toelagen en dienstverleningen “automatisch” toe te kennen –
denken we maar aan de privacy en het zelfbeschikkingsrecht van de burger - maar we moeten wel
manieren vinden om de drempels naar dienstverlening te verlagen. De stap naar de juiste dienst is voor
de hulpvrager immers telkens opnieuw een drempel overwinnen, want steeds moeten mensen het
verhaal vertellen over hun persoonlijke moeilijkheden. Het zorg- en welzijnslandschap is versnipperd,
voor informatie over de ene dienst moet je bij het OCMW zijn, voor de andere dienst bij het CAW, en
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soms bij het ziekenfonds, ….Iedere dienst doet zijn best om de hulpvrager te helpen, maar vaak wordt
slechts een partieel antwoord geboden op de vraag van de inwoner.
Het opnemen van de verschillende dienstverleningen van de welzijns- en zorgactoren in één
overzichtelijke (digitale) productencatalogus, zou al transparantie kunnen brengen in het aanbod. We
moeten bovendien blijvend inzetten op de bekendmaking van de dienstverlening in Brugge, en dit via alle
mogelijke kanalen. Ook hier kan een nauwe samenwerking met onderwijs de kennis over de welzijns- en
zorgsector en de zelfredzaamheid van de burger alleen maar verbeteren.
Duidelijke aanspreekpunten voor de burger
Maar er ontbreekt ook een duidelijk aanspreekpunt, waar iedere burger met al zijn vragen rond sociale
dienstverlening en zorgverlening terecht kan. Een aanspreekpunt waar vraagverheldering en
rechtenverkenning kan gebeuren. Het huis van de Bruggeling (waar ook het sociaal huis een plaats vond)
wil alvast een aanspeekpunt vormen voor alle diensten van het lokale bestuur, maar wordt soms ook
ervaren als een huis met drempels (vb. door enkel te werken op afspraak, door de inzet op digitale
dienstverlening).
Het in partnerschap realiseren van een gezamenlijk aanspreekpunt voor de burger voor alle welzijn- en
zorgvragen (ongeacht wie de diensten verleent), zou zeker een hulpmiddel zijn in de zoektocht naar
gepaste ondersteuning. Dit is alvast één van de doelstellingen van het geïntegreerd breed onthaal in
Brugge (dat een concreet project heeft rond werklozen). Maar misschien moeten we ambitieuzer durven
zijn en in de toekomst evolueren naar een breed onthaal voor de Bruggeling met nog meer partners en
thema’s – zodat er voor hem/haar maar 1 contact op 1 plek en met 1 organisatie nodig is om alle vragen
beantwoord te krijgen, of minstens een intake te krijgen en onmiddellijke afspraak in het juiste
(gespecialiseerde) team (in plaats van doorgestuurd te worden naar een plek 2 km verder). Bij de focus die

gelegd wordt bij het geïntegreerd breed onthaal willen we alvast het kompas van het lokaal sociaal beleid
gebruiken om prioriteiten te leggen bij het inzetten op thema’s en doelgroepen (vb. kinderarmoede).
Ook het huis van het Kind wil de toegangspoort worden voor iedereen die vragen heeft rond preventieve
gezinsondersteuning. Nu is het huis van het Kind in Brugge een samenwerkingsverband, en dus een
“virtueel” huis. Het zou een meerwaarde zijn in termen van toegankelijkheid, moest de dienstverlening
van het Huis van het Kind ook kunnen landen op 1 of meerdere fysieke plekken.
Buurtgericht en outreachend
Laten we even teruggrijpen naar de inleiding: Hoe zorgen we er voor dat de dienstverlening tot bij de
burger komt?
Een buurtgericht aanspreekpunt kan alvast de toegang tot dienstverlening verlagen. De buurt- en
dienstencentra hebben hierbij een belangrijke rol. Maar gezien het grote aantal zorg- en
welzijnsorganisatie in Brugge zouden we er moeten in slagen om in iedere wijk, in iedere buurt wel een
dergelijk aanspreekpunt te realiseren. Dit betekent echter dat de ganse zorg- en welzijnssector bereid
moet zijn om, met de nodige flexibiliteit, samen in te zetten op buurtgerichte aanpak, met een aantal
“generalisten” die de buurt kennen, maar ook een brede kijk hebben op het hulp- en
dienstverleningsaanbod én de directe lijn kennen naar de specialisten (Huis van het Kind, woon- en
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energieloket, budgetbegeleiding…). Regelgeving, wetgeving en methodieken zijn per sector, per domein
vaak zo specifiek dat diensten er nu voor kiezen om meer in te zetten op gespecialiseerde medewerkers.
Maar dit leidt soms tot een gefragmenteerde aanpak.
Het gaat echter verder dan het voorzien van aanspreekpunten. Armoede, hulp- of zorgnoden,
eenzaamheid, e.d. gaan nog te vaak schuil achter de Brugse gevels. Mensen lopen niet te koop met hun
problemen, hun gevoelens van uitsluiting. Door het realiseren van een netwerk met sleutelfiguren in de
wijk, door gerichte huisbezoeken, door samenwerking met partners die vaak aan huis komen (vb. de
maaltijdbedeling, de gezinszorg, de poetshulp, de postbode), door het inzetten op warme buurten waar
buren zich betrokken voelen op elkaar, willen we problemen/noden (rond eenzaamheid,
kwetsbaarheid,…) veel vlugger detecteren en de nodige ondersteuning veel vlugger naar de mensen toe
brengen. Outreachend werken wordt dit in vaktermen genoemd.
Het is hierbij ook belangrijk dat mensen met een hulp- of zorgvraag gewoon “vastgepakt” worden. Het
zou mooi zijn mochten we meer vertrouwenspersonen kunnen inzetten, een soort buddies of, beter nog,
lifecoaches, die cliënten van nabij ondersteunen in het hele traject om oplossingen te vinden voor hun

vragen (cfr. casemanagement LOGIN, toeleiders in diversiteit). Iedere burger die hier nood aan heeft zou
beroep moeten kunnen doen op een dergelijke “buddy”, maar moet wel het recht behouden om zelf te
blijven sturen en mag niet overladen worden met allerlei professionelen die elk slechts een deel van de
problematiek kennen. Bovendien mag zo’n buddy of casebegeleiding niet tot excuus dienen om de
inherente ontoegankelijkheid van de hulp- en dienstverlening (inclusief de soms kafkaiaanse toestanden)
te laten voor wat ze is. Integendeel: buddies, lifecoaches, casebegeleiders… kunnen een waardevolle rol
spelen als adviseur voor toegankelijkheid.
Uiteraard staat de toegankelijkheid van dit alles haaks op de wachtlijsten voor gespecialiseerde hulp.
Onze signaalfunctie naar de hogere overheden moeten we hierbij blijven opnemen.
Administratieve vereenvoudiging
Een grote uitdaging voor het lokaal bestuur en de zorg- en welzijnssector is de administratieve
vereenvoudiging, met inbegrip van aandacht voor duidelijke en eenvoudige taal.

Voor heel wat toelagen, tussenkomsten en dienstverleningen hebben het lokaal bestuur, maar ook zorgen welzijnsorganisaties criteria opgesteld. Voor de ene dienst komen mensen met het statuut Verhoogde
Tegemoetkoming in aanmerking, voor een andere toelage wordt rekening gehouden met de
armoedegrens, …
Om middelen efficiënt en effectief in te zetten, zijn deze criteria zeker nodig. Alleen is het kluwen aan
voorwaarden en criteria om een beroep te kunnen doen op bepaalde dienstverlening nu een groot bos,
waar niemand meer de bomen door ziet. Bovendien vereist het huidige kluwen een veelheid van in te
vullen uitgebreide aanvraagformulieren en cliëntdossiers waardoor we het zowel de cliënt nodeloos lastig
maken, als kostbare personeelstijd verliezen die zou kunnen ingezet worden om mensen werkelijk te
helpen met hun problemen (eerder dan met hun formulieren). Dus administratieve vereenvoudiging in
dit kader kan de toegang tot deze dienstverlening alleen meer vergroten (o.a. het eenmalig uitvoeren van
een sociaal onderzoek voor alle diensten, het gebruik van 1 globaal sociaal dossier en maximaal vooraf
ingevulde en onderling afgestemde aanvraagdossiers).
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In dialoog met de Bruggelingen zelf
Een laatste aandachtpunt rond toegankelijkheid is de dialoog met de Bruggelingen zelf, met specifieke
aandacht voor kwetsbare groepen (bv. anderstaligen, nieuwkomers, laaggeletterden, vrouwen, holebi’s
en transgenders, personen in armoede,…) en regio’s (bv. Zeebrugge). Want wie beter kan ons vertellen
welke drempels er zijn, hoe de dienst- en hulpverlening in (Zee)Brugge ervaren wordt, dan onze eigen
inwoners. In samenwerking met de partners van Brugge dialoogstad, met de adviesraden, met het lokaal
bestuur en met andere relevante partners willen we inzetten op het capteren van vragen, noden en
ervaringen van inwoners.
De hiertoe gebruikte concepten (bv. ‘Buurt aan de beurt’) moeten ook telkens zelf getoetst én
geëvalueerd worden op de 7B’s van toegankelijkheid.
Deze dialoog mag geen vrijblijvend gesprek blijven, maar moet resulteren in een gezamenlijk
langetermijn- en dus duurzaam beleid, vertaald in concrete acties om de toegankelijkheid tot de
dienstverlening te verhogen.

Strategische doelstelling 14

We gaan doortastend op weg naar een betere toegang tot hulp- en
dienst verlening.

We zetten volop in op een vlottere (automatische)
rechtentoekenning en een administratieve vereenvoudiging om
actuele administratieve drempels tot hulp- en dienstverlening
maximaal weg te werken.
We werken in partnerschap aan duidelijke aanspreekpunten of
loketten binnen onze gezamenlijke dienst- en hulpverlening waar
een eerste vraagverheldering en rechtenverkenning gebeurt en
minstens een intake en/of afspraak geregeld wordt vooraleer men
doorverwijst naar een andere plek.
We realiseren buurtgerichte aanspreekpunten voor wie op zoek is
naar de juiste hulp- of dienstverlening en gaan nog meer
outreachend te werk, onder meer met de hulp van sociale ‘life
coaches’.
We gaan in dialoog met de inwoners om de toegankelijkheid van de
hulp- en dienstverlening te verbeteren.
We toetsen de nieuwe concepten en methodieken voor
toegankelijkheid af op hun effectiviteit en duurzaamheid en gaan
voor een gezamenlijk lange termijn toegankelijkheidsbeleid
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NAAR EEN STERKE SAMENWERKING EN REGIE

Een kompas wijst de richting aan, maar zet de stappen niet.
Overheen de 7 werven hebben we jullie nog een aantal signalen en doelstellingen onthouden. Overheen
alle thema’s hamerden deelnemers in het beleidsplanningstraject op een goede samenwerking en regie,
om effectief slagkrachtig te kunnen zijn op het terrein. De nood tot een betere samenwerking wordt
overal gevoeld. Burgers hekelen het gefragmenteerd hulp- en dienstverleningsaanbod. Sociale actoren
zijn op hun beurt op zoek naar ‘dezelfde’ informatie, ze willen ‘dubbel werk’ uitsluiten en ze streven naar
afstemming rond projecten en in buurten.
De meest benoemde samenwerkingsnoden, waren de volgende:
1) Samenwerken rond het verzamelen en delen van data, kennis en expertise. Dit gaat over het
nastreven van sterkere ‘evidence-base’ voor beleid én praktijk: beter weten wat we (moeten)
doen. Ook stelt het sociaal beleid ons voor uitdagingen die van zo’n orde zijn dat het geen
overbodige luxe is om gezamenlijk te bouwen aan kennis en expertise om tot oplossingen te
komen. Een inhoudelijke samenwerking kan tot slot bijdragen tot meer professionaliteit binnen
elk van de deelnemende organisaties. De nood aan een dergelijke samenwerking wordt met
name heel sterk gevoeld voor het thema gezondheid en voor de problematiek van de dak- en
thuisloosheid.
2) Samenwerken om de versnippering en het tijdelijke karakter van initiatieven tegen te gaan. Er
worden in Brugge heel wat initiatieven genomen die kaderen in sociaal beleid, en dat is zeer
positief. Maar er is onderlinge afstemming nodig om overlappingen en lacunes in het aanbod te
detecteren en goed te kunnen doorverwijzen. We kunnen bovendien alleen efficiëntie en
effectiviteit bereiken door onze krachten te bundelen in een structureel verhaal voor Brugge,
eerder dan met zijn allen, apart van elkaar, én zonder duidelijke richting van project naar project
te springen. Projecten kunnen zeer waardevol zijn door de gaatjes die ze dichten en de
vernieuwing die ze brengen, maar ze worden best complementair ingezet ten aanzien van andere
initiatieven en projecten om ze te kunnen verduurzamen binnen een groter verhaal. In dat kader
moeten we ook de initiatieven borgen die goed werken. Enkel op die manier kunnen we komen
tot een structurele meerwaarde en een voldoende return on investment op de ingezette
middelen en het personeel. De aangekaarte versnippering in het aanbod zien we nu met name
heel vaak in de gezondheidsbevordering en bij tewerkstellingstrajecten.
3) Samenwerking om de toegang tot hulp- en dienstverlening voor de burger te verbeteren en een
continuïteit van zorg en hulp te kunnen realiseren. Deze cliëntgerichte nadruk op samenwerking
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is een van de pijlers van Brugge(n) voor jongeren. Daarnaast is dit ook het voornaamste motief
voor de oprichting van de eerstelijnszones. De belangrijkste reden voor de lancering van de
eerstelijnszones was immers de vaststelling dat een meer gecoördineerde zorg- en
dienstverlening, met de zorgvrager aan het stuur, broodnodig was. Tot slot is duidelijk dat er
moet samengewerkt worden om de toegang tot hulp en diensten in Brugge in zijn algemeenheid
te verbeteren. We denken aan software, aan gedeelde ruimtes, aan samenwerking met scholen,
aan administratieve vereenvoudiging, een betere informatiedoorstroom, en bijvoorbeeld ook aan
casebegeleiders die de verbinding vormen tussen burgers en een heel netwerk aan diensten en
hulp. Binnen dit kader komt het belang van samenwerking op buurtniveau zeer sterk naar voor.
4) Samen communiceren. Hoewel er een sterke link is met de cliëntgerichte samenwerking uit de
vorige paragraaf, willen we communicatie hier nog eens apart benoemen. Veel van wat er
gebeurt en kan in Brugge, is onvoldoende bekend bij de burger. In plaats van alweer nieuwe
initiatieven op te starten, is het soms beter om in te zetten op het communiceren van het aanbod
in functie van een betere bekendheid én begrijpbaarheid. We denken hierbij niet alleen aan het
gecoördineerd inzetten op informatiecampagnes- en dragers, maar ook op de rol van de
(generalistische) sociaal werker in het communiceren van het lokaal sociaal aanbod. Het DETprincipe (Duidelijke en Eenvoudige Taal) moet hierbij door alle partners gehanteerd worden.
5) Samenwerken overheen niveaus en met andere stadsmakers. Samenwerking mag niet beperkt
blijven tot samenwerking tussen beleidsmedewerkers van verschillende sociale organisaties.
Lokaal sociaal beleid – van voorbereiding tot uitvoering – vraagt dat er ook op buurtniveau
samenwerking is tussen sociale voorzieningen en diensten, niet in het minst om de cliëntgerichte
samenwerking naar het meest aangewezen niveau te kunnen brengen: ‘de woon- en
leefomgeving’. Omwille van de schaal van uitdagingen en de verdeling van bevoegdheden over
verschillende overheidsniveaus, moet er anderzijds ook uitgezoomd worden: van buurten, naar
de stad, naar de stadsregio, naar Vlaams en federaal niveau. Er moet communicatie zijn tussen de
beleidsniveaus om lokaal de juiste keuzes te kunnen maken. Anderzijds willen we dat de signalen
vanuit de lokale praktijk tot op de bovenlokale beslissingstafels terechtkomen. Samenwerking
tussen veldwerkers en beleidswerkers is evenzeer belangrijk, maar omwille van een andere
reden. Veldwerkers bergen de schat aan praktijkkennis die nodig is om zowel de uitdagingen
goed te kunnen vatten als de juiste oplossingen te kunnen vinden én in uitvoering te brengen.
Ook andere steden en gemeenten kunnen hier inspireren. Tot slot: als we echt het verschil willen
maken moeten we de komende jaren evolueren naar een werkmodel waarbij zowel de overheid,
de bevolking, de verschillende partners actief in Brugge, maar ook onze kennisinstellingen samen
zoeken naar creatieve antwoorden op noden van onze Brugse bevolking. In de literatuur noemt
men dit de quadruple helix.
6) Samen actie ondernemen en sociaal vernieuwen. Ons belangrijkste argument om meer samen te
werken, is natuurlijk dat we geloven dat we samen meer kunnen bereiken op het terrein. Dat
betekent dat we er over moeten waken dat het sociaal beleid niet blijft hangen bij het samen
dromen. Een goede samenwerking betekent dat we in onderling overleg de taken kunnen
verdelen voor het realiseren van de gezamenlijk bedachte oplossingen. Enkel in deze fase maken
we daadwerkelijk een verschil. Enkel dan dragen we effectief bij tot het verbeteren van de
toegankelijkheid tot de sociale grondrechten in Brugge. We willen samen voluit gaan voor sociale
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vernieuwing. Dit vraagt dat we buiten de lijntjes moeten durven kleuren, en dat we een aantal
proeftuinen/proefprojecten moeten ondernemen (waar er even regelluwte kan zijn).

Het lokaal bestuur wil om deze samenwerking mogelijk te maken haar rol als regisseur van het lokaal
sociaal beleid ten volle opnemen. Hiervoor zet ze met het team lokaal sociaal beleid in op de volgende
activiteiten:
1) Coördinatie beleidsplanning lokaal sociaal beleid. De coördinatie van de opmaak, monitoring en
bijsturing van het lokaal sociaal beleidsplan zien we als een belangrijk aspect van onze regierol.
Het beleidsplan is het product van de samenwerking binnen het sociaal werkveld en vormt
tegelijk het houvast voor die samenwerking. Als regisseur zetten we sterk in op de
beleidsvoorbereidend werk (onder andere via de opmaak van omgevingsanalyses,
kennisuitwisseling met andere lokale overheden…) en op het verweven van de horizontale
accenten en thema’s van het lokaal sociaal beleid. We zorgen ervoor dat inspanningen in 1 werf
ook in andere werven een stap vooruit kunnen betekenen.
2) Faciliteren van netwerken en samenwerken tussen de sociale partners. We organiseren overleg,
en moedigen kennisuitwisseling en samenwerking (mét een actiecomponent) aan.
3) De brug slaan naar andere beleidsdomeinen, stadsdiensten en -niveaus. We zetten in op
beleidsoverschrijdend werken (‘in all policies’) door binnen het lokaal bestuur sterke
verbindingen te maken tussen alle beleidsdomeinen, met bijzondere aandacht voor flankerende
beleidsdomeinen (bv. mobiliteit in kader van vervoersarmoede, gezinsbeleid…). Voorts zijn we
ambassadeurs van sociale duurzaamheid binnen de stedelijke organisatie en pleiten we onder
meer voor sociaal duurzaam aanbesteden en aanwerven. Als regisseur werken we ook (steeds
meer) regionaal, en geven we signalen door naar Vlaamse en federale niveaus. We grijpen
eventuele kansen om te adviseren in bovenlokale beslissingen over het Brugse sociale werkveld.
4) Ondersteunen en ontwikkelen.
We nemen een ondersteunende rol op in de verdere ontwikkeling van de diensten en initiatieven
die in Brugge gestalte geven aan lokaal sociaal beleid. Dit doen we door expertise in te winnen en
op te bouwen, en door acties op te starten en nauw op te volgen. We zetten in op initiatieven en
(subsidie)projecten die passen binnen het ruimere doelstellingenkader (de toets is dit ‘kompas
voor samenwerking’) en een tekort vullen, noodzakelijke vernieuwing brengen of bestaande
initiatieven versterken.
5) Communiceren en mobiliseren. We communiceren (mee) naar de burger over het aanbod aan
sociale hulp en diensten. We mobiliseren organisaties, bedrijven, burgers, kennisinstellingen… om
het lokaal sociaal beleid met ons (uit) te dragen in Brugge.
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Strategische doelstelling 15

We zetten in op een sterke samenwerking en regie in lokaal sociaal
beleid
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