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Welkom

Burgemeester Patrick Moenaert

Ik heet iedereen van harte welkom op deze bijzondere bijeenkomst. Uw talrijke opkomst, ondanks de
gladde wegen door de sneeuwval, bevestigt uw inzet voor een goede samenleving en welzijn voor
iedereen. Ik deel uw bekommernis opdat iedereen in deze stad het goed zou hebben. Ik wil deze avond
veel luisteren om heel wat te kunnen leren voor ons toekomstig beleid, en wens u allen een vruchtbare
en leerzame bijeenkomst.

Gesprek in themagroep ‘Cultuur’

3

Waarom ‘Dialoogstad Brugge’

Hilde Brinckman

Geachte Heer Burgemeester, beste deelnemers aan deze belangrijke bijeenkomst. Van harte welkom

Vandaag is het 1 december 2010 en beginnen we de laatste maand van het Europees Jaar van de strijd
tegen armoede en sociale uitsluiting.
Bij het begin van dit jaar stelden verschillende Brugse Verenigingen, die onder een of andere vorm
samenwerken met mensen in armoede, de vraag “Hoe kan dit Europese Jaar weerklank vinden in
Brugge?” Hoe kunnen mensen die in armoede leven, én hun medestanders, een dialoog aangaan met
het beleid? Hoe kan dat beleid met ons een gesprek voeren over de bestrijding van armoede? Want we
zijn ervan overtuigd dat het beleid hier een belangrijke rol kan spelen.
Daarom begon de werkgroep “Brugge dialoogstad” begin maart met de voorbereiding van dat
gesprek. (Allen die eraan deelgenomen hebben staan vermeld op de uitnodiging).
Vanavond staan we zover: mensen die in armoede leven en beleidsverantwoordelijken zitten hier
samen om met elkaar te praten, om de dialoog aan te gaan. Mensen in armoede zullen aan
beleidsverantwoordelijken en medestanders vertellen over wat zij in hun leven kennen en ervaren. Er
komen 7 thema’s aan bod die telkens verband houden met een levensdomein dat voor hen heel
belangrijk is. Armoede is immers meer dan alleen maar gebrek aan geld. Armoede heeft zijn weerslag
op álle facetten van hun leven .
Daarom is deze avond een avond van uitwisseling van kennis. Mensen in armoede willen hun
ervaringen verwoorden, vertellen wat het is om in armoede te leven, ze willen de kennis die ze
daarover hebben opgebouwd meedelen.
En deze avond moet meteen ook getuigen van de kracht van mensen in armoede, van hun
inspanningen om in het leven vooruit te komen, van hun wil om in alle levensdomeinen van onze
maatschappij echt mee te tellen.
Deze bijeenkomst mag geen eindpunt zijn. Ook na 1 december wensen we de dialoog voort te zetten.
Het Brugs Armoedeplatform kan hierin wellicht een belangrijke rol spelen. Ik wil eindigen met een
oproep aan de beleidsverantwoordelijken om in de komende beleidsprogramma’s de belangen van
mensen in armoede een plaats te geven.
Ik wens jullie allen een vruchtbare uitwisseling toe.
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Inleiding dialoogtafels

Jo Dhaenens

Mensen uit de verschillende verenigingen hebben het thema voorbereid en verwoorden eerst wat hun
aanvoelen en hun ervaringen zijn rond armoede. Na het welkom van onze burgemeester en het geven
van de bedoeling van deze dialoog, kunnen we starten met het voornaamste punt van vanavond : de
dialoogtafels (alhoewel de receptie is natuurlijk ook een belangrijk punt..).
Hilde zei het al : van in het begin had de voorbereidende groep als doel om in een sfeer van warme
ontmoeting naar elkaar te luisteren en met elkaar te praten. De vraag die dan natuurlijk onmiddellijk
kwam was : “Hoe doe je nu zoiets ?”. Daarover werd gedacht.. en gedacht… en er vielen moeilijke
woorden zoals speciale berekken, colloquium…Tot Stefan Goemaere, die hier ook is, een fantastisch
idee had… Hij zei : “Laten we een dialoogcafé houden…” en zo zijn we hier terecht gekomen vanavond
aan onze dialoogtafels (want omdat deze mooie zaal géén toog heeft, hebben we het café moeten
laten vallen…).
Wat is dat nu eigenlijk zo’n dialoogtafel ? Dialoogtafels zijn oud en waren al bekend bij de Indianen en
bij stammen in Afrika. Er waren daar wel geen tafels, maar voor bijzondere gelegenheden vormde men
een cirkel en er ontstond heel gemakkelijk een gesprek waar vertrouwen en respect aanwezig was. In
de loop van de geschiedenis werd de dialoog wat verdrongen door debat en discussie. Maar vaak
merkte men dat in deze vormen de ontmoeting en de wil om de beste oplossing te vinden ontbrak en zo
kreeg de dialoog nieuwe kansen. De grote veranderingen in Zuid-Afrika werden geboren aan de
dialoogtafels en nu zijn er zelfs al steden in Nederland en België waar men bij bepaalde gelegenheden
willekeurig in de stad tafels plaatst waar burgers aanschuiven om met elkaar in dialoog te gaan..
We zijn dus heel blij dat we hier in Brugge ook onze dialoogtafels mogen plaatsen. En het wordt tijd
om aan te schuiven. De methode is niet moeilijk, er zijn maar een paar spelregels :
•

Voornaamste regel : voel je helemaal op je gemak… weet dat wie bij jou aan de
tafel zit bereid is om te luisteren naar wat je echt bedoelt en niet onmiddellijk zoekt
naar zijn of haar gelijk.

•

Een gespreksleider leidt het onderwerp in.

•

Hierna kan door iedereen aan de tafel hierop ingegaan worden. Hierbij is het niet
de bedoeling om onmiddellijk in discussie te gaan, maar vooral eigen ervaringen (en
soms onmacht) met de tafelgenoten te delen. Dit wordt aan iedere tafel in goede
banen geleid door een gespreksleider

•

In iedere groep is er ook een verslaggever (waarvoor ook dank), maar er is ook nog
iets extra. Op alle tafels liggen papieren flappen en iedereen kan daar tijdens het
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gesprek iets op schrijven. Je neemt maar een stift vast en noteert gewoon een
gedachte of een zin die je opvalt tijdens het gesprek… In de eerste gespreksronde
zijn er zwarte stiften, in de tweede ronde groene… de kleurencombinatie is geheel
toevallig…
Zo we kunnen beginnen.
•

Voor de eerste gespreksronde neem je het kaartje met nummer 1 en neem je plaats
aan de tafel waar je het thema met dezelfde kleur terugvindt.

•

De eerste ronde duurt ongeveer 35 minuten. Maar wees gerust ik bel het einde…
Dan is er 5 min. voorzien voor de wissel van tafels (en misschien een noodzakelijke
sanitaire stop…). Een grotere pauze is voorzien na de tweede ronde, dus gelieve nog
even geduld te hebben voor een sigaretje tot dan, zodat we vlug kunnen wisselen.
Het thema voor de tweede ronde vind je op papiertje met nr. 2. Dat wordt dan weer
eens het juiste kleurtje zoeken Ik bel voor het einde van de tweede ronde nog eens
en dan is er een langere plas- en rookpauze…

•

Dan wil ik jullie nog allemaal heel veel succes wensen aan de tafels.

Enkele beelden van Dialoogstad-Brugge op 1 december 2010

Jo Dhaenens in gespreksgroep ‘gezondheid’

gespreksgroep ’inspraak-participatie-informatie’
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Verslag dialoogtafels van 1 december 2010
Dialoogtafel 1 : thema arbeid
1ste ronde
Gespreksleider: Fred Boone
Verslaggever: André Maes
Deel 1. Intro
Fred verwelkomt de deelnemers die zich op hun beurt voorstellen.
Fred onderlijnt als intro op de dialoog:
1. Het recht

op arbeid als onderdeel van het recht op een menswaardig leven.

2. Het belang van arbeid :
-voor het vormen van het zelfbeeld (waardigheid) van een persoon.
-voor het verwerven van maatschappelijke waardering en integratie.
-als levensnoodzakelijk inkomen om te kunnen participeren aan het maatschappelijk leven.
-voor het onderhouden van sociale contacten.
3. De toegang tot arbeid (vooral in tijden van crisis) is problematisch en des te meer voor armen
-Armen hebben meestal een bochtig levensparcours afgelegd waardoor ze vaak achterstand
hebben opgelopen in onderwijs, vorming, sociale integratie.
-Ze hebben meer dan wie ook nood aan begeleiding om hun weg te vinden in een steeds
complexer wordende samenleving.
-Armen hebben even sterk als andere mensen een drang om te kunnen en te mogen werken.
Ze hebben daaromtrent vaak te vechten tegen vooroordelen.
4. Vzw Wieder wil een ontmoetingskans bieden tot overleg tussen de armen, de vakbonden,
VDAB, en werkgevers om de arbeidsproblematiek waarmee de armen te maken hebben
bespreekbaar te maken en samen wegen te zoeken tot arbeidsintegratie. Zij komen
daartoe maandelijks bijeen.
Fred stelt een belangrijk initiatief voor dat in de vzw Wieder genomen werd:
-

De armen krijgen de gelegenheid hun verlangens omtrent arbeidsverwachtingen en hun
wensdroom over het soort werk dat ze graag willen doen, uit te spreken
Vervolgens wordt een werkplaats gezocht aansluitend bij hun wensdroom waar ze een
tijd (drie maanden) werkervaring kunnen opdoen.
Daarop volgt een evaluatie in groep.
Men hoopt in 2012 een rapport klaar te hebben waarin alle ervaringen geregistreerd zijn
en de evaluaties: wat er gelukt is en wat mislukt, en waarom.
Met alle actoren van Wieder zal dan bekeken worden wat er kan ondernomen en
gerealiseerd worden voor een bredere groep.

Deel 2. Getuigenissen van de heer D (Wieder), mevr. M (Wieder) en de heer J (Wieder).
Ze brengen een zeer persoonlijk en gewaardeerde getuigenis over hun arbeidservaringen die vaak een
zoeken was naar een arbeidsgelegenheid.
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Deel 3. Dialoog
Uit de getuigenissen en de dialoog weerhouden we:
1. Armoede overkomt je en ontneemt je alles: woongelegenheid, bezit, gezin, arbeid,
gezondheid, maatschappelijke waardering…
2. Armen willen graag werken. Ze willen een kans om te bewijzen dat ze ook iets kunnen.
3. Ze vinden arbeid als mogelijkheid tot sociaal contact en als zelfwaardering (kunnen instaan
voor eigen levensonderhoud) allerbelangrijkst.
4. Ze zijn zich bewust van hun beperktheden maar willen graag (zelfs als vrijwilliger) werken op
het niveau van hun kunnen. Zinvol werk op maat.
5. De drempels (arbeidsvoorwaarden) liggen voor hen vaak te hoog (zelfs voor
vrijwilligerswerk).
-te hoge werkdruk (zelfs in de beschutte werkplaatsen)
-zelfs voor interim-arbeid worden mensen met een opvangcentrum-adres niet aanvaard.
-mensen met schulden krijgen minder kansen op steun en arbeid.
-het loon voor hun werk lijkt eerder op een aalmoes krijgen en versterkt het schaamtegevoel.
(6 jaar inpakken aan 1 euro per uur; 20 euro per week ter beschikking)
6. Armen blijken vaak vechters om te overleven. Ze gaan de uitdaging aan om verder te blijven
vechten voor werk.

2de ronde
I.

Situatieschets:

Het recht op arbeid staat in artikel 23 van onze grondwet ingeschreven als onderdeel van het recht op
een menswaardig leven. Maar wat betekent dit recht in crisistijd voor hen die reeds lang werkloos zijn,
met de huidige budgettaire krapte en piekende werkloosheidscijfers ? Worden de beschikbare middelen,
nu er weer volop verse instroom van werklozen is, terug geheel gericht op de makkelijkst te bemiddelen
werkzoekenden ? Welke plannen heeft men met de nog prille experimenten op vlak van begeleiding van
hen die weinig kansen hebben op werk ? Mogen zij nog hopen op een duurzame job of moeten ze nu
even stil blijven en tevreden zijn dat ze hun uitkering kunnen behouden ? Hoe moet het verder met deze
groep ?
Samenlevingsopbouw brengt in Brugge via de ‘ werkgroep arbeid ‘ van vzw Wieder mensen rond deze
problematiek samen. In deze groep is men zich bewust van de geringe kansen op tewerkstelling.
Sommigen weten dat een terugkeer naar reguliere arbeid definitief uitgesloten is door ziekte of
invaliditeit. Anderen zijn zich bewust dat de afstand tot de tewerkstelling groot geworden is. Toch blijven
ze hopen op een kans om een duurzame job te bekomen. Zij sluiten zich aan bij de werkgroep arbeid
enerzijds vanuit een duidelijke nood aan informatie omtrent het thema werk, werkloosheid en sociale
uitsluiting, en anderzijds vanuit een nood om in contact te komen met lotgenoten en daar kracht uit te
putten.
Recent is de werkgroep arbeid van start gegaan met het thema ‘ Tussen droom en werkelijkheid, mijn
droomjob ‘. Samen met de deelnemers wordt nagegaan wat hun effectieve droomjob is, en proberen we
samen met hen kleine stapjes te zetten naar hun droom.
II.

De getuigenissen

Een eerste getuigenis wordt gebracht door een 50-jarige man, vader van twee kinderen :
In het verleden stond werk centraal in mijn leven. Ik leefde om te werken. Ik was zelfstandige
marktkramer en klopte met gemak 110 uur per week.
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Op 34-jarige leeftijd maakte ik een zware crisis door ten gevolge van een echtscheiding. Hierdoor speelde
ik alles kwijt : niet alleen mijn centen en mijn eigendom, maar ook mijn gezin, mijn vrienden, mijn
zelfbeeld, mijn gezondheid. Alles !
Heel mijn leven veranderde van de ene dag op de andere. Op de ene dag had ik alles, en daarna niets
meer.
Hoe moeilijk het ook was, ik probeerde door te gaan. Ik zocht werk en probeerde de eindjes aan elkaar te
knopen. Na geruime tijd kreeg ik toch de emotionele klap, waardoor werken voor mij zeer moeilijk werd.
Ik probeerde aan de slag te blijven ondanks de psychische problemen. Vooral omdat ik ten koste van alles
mijn schuldenberg wilde afbetalen. En dat is me ook gelukt. Na 13 jaar waren mijn schulden afbetaald.
Maar zelf was ik volledig kapot.
Op 42-jarige leeftijd is bij mij de veer gebroken. Ik verloor mijn psychische gezondheid, en hierdoor kwam
ik terecht op de invaliditeit. Tot op vandaag heb ik een invaliditeitsuitkering. Dit betekent dat ik beschik
over een budget van 749 euro. Aangezien ik nu alleenstaande ben, zijn alle kosten voor mij. De huur van
mijn studio, kortom, alle normale kosten. Jaren heb ik moeten overleven van een budget van 50 tot 70
euro per week. Nu is mijn budget per week iets groter dan vroeger. Onvoldoende om te leven, voldoende
om te overleven.
Om het budget wat bij te werken, begon ik zes jaar geleden in de vereniging WOK. Het bijkomende loon
hiervoor is 38 euro per maand. Hiervoor heb ik dan 38 uur gewerkt. Al 6 jaar pak ik kaartjes in voor 1 euro
per uur. Als variatie mag ik ook eens een klever plakken. Hoe voel ik mij hierbij en wat denk ik hierover ?
( rustpauze )
Ik had nooit gedacht dat ik in zo’n straatje zou arriveren … , ik heb daar nooit naar gevraagd … het is mij
overkomen … Ik heb geprobeerd terug te vechten, maar dat lukte maar gedeeltelijk …
Bovendien zie ik dagelijks rondom mij mensen die in dezelfde situatie terechtkwamen …
Heel vaak hoor ik, en uit ervaring weet ik, dat zelfs sociale werkplaatsen vaak te hoog gegrepen zijn, en in
aantal beperkt zijn. Mijn belangrijkste bemerking is het bijzonder gebrek aan een aanbod van zinvolle
tewerkstelling op maat van mensen die het gewone werk niet meer aankunnen.
Ikzelf doe heel wat vrijwilligerswerk, dat zeer zinvol is, maar waar ik zelf geen euro rijker van word. Waar
blijven voor ons de alternatieven ? Ik heb een droomjob in mijn hoofd. Ik heb die kunnen verwoorden in
de werkgroep arbeid van Wieder. Ik heb besloten om het komende jaar te vechten om mijn droomjob
stapvoets te realiseren. Echter weet ik dat het niet gemakkelijk zal worden en dat ik op heel wat
drempels zal stuiten. Maar toch ga ik de uitdaging aan, en reken ik in Brugge op de nodige ondersteuning
of hulp.
Een tweede getuigenis wordt gebracht door een 39-jarige vrouw.
In het verleden werkte ik in een beschutte werkplaats. De keuze voor een beschutte werkplaats gebeurde
niet zomaar. Door mijn beperking kon ik geen gewoon werk aan.. De keuzes waren voor mij hierdoor
beperkt. Het alternatief dat mij aangeboden werd was Dreef ter Panne, nu Arcotec Brugge, en de
Oesterbank in Oostende.
Ik draaide 2,5 jaar mee in de beschutte werkplaats. Mijn taakinhoud ging van pralines tot aircondicioners
inpakken. Door de hoge werkdruk en bijkomende familiale problemen werd ik ziek. Zo kon ik zelfs aan
sociale tewerkstelling niet meer deelnemen. Ik had vaak het gevoel dat de producten belangrijker waren
dan wij. We moesten, hoewel het een sociale tewerkstelling was, presteren zoals in het gewone circuit.
De verwachtingen zijn te hoog volgens mij, en niet realistisch voor onze mensen.
Op 27-jarige leeftijd kwam ik terecht op invaliditeit. Tot op vandaag krijg ik als alleenstaande een
invaliditeitsuitkering van 850 euro. Ik woon zelfstandig en alleen. Met mijn budget van 850 euro probeer
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ik te overleven. De normale kosten lukken, maar de rekening voor mijn gezondheid is zeer hoog. De
doktersbezoeken en de kosten voor mijn medicijnen zijn zeer hoog. Ze nemen een enorme hap uit mijn
budget van 850 euro. Dus veel geld voor extra’s heb ik niet.
Als ik het woord ‘ werken ‘ hoor, betekent dit voor mij mijn vrijwilligerswerk. Ik ben actief als vrijwilliger
in het Inloophuis ’t Sas en bij vzw Wieder. Dit werk vind ik zinvol, en dat geeft me een goed gevoel. Ik voel
me opnieuw iemand. Ik leer andere mensen kennen, ik voel me gewaardeerd. Belangrijk : ik hoor er
opnieuw bij.
Mijn inzet wordt gewaardeerd, maar zelf word ik er geen euro rijker van. Dat is jammer, maar de situatie
is nu zo. Ondanks mijn laag inkomen staan centen niet centraal bij mij.
Ook ik werk aan mijn droomjob in Wieder. Graag zou ik opnieuw aan de slag gaan als animatrice en kleine
dienstverlening aan senioren in het Brugse. Ik wil echt graag werken, maar de manier waarop zal
belangrijk zijn.
-------------------------------------------Nog een klein aantal ( wegens de beperkte tijd ) verdere tussenkomsten tijdens dit gesprek :
- Alles wat in verband staat met die droomjob komt in de groep.
- Die groep is nodig om te motiveren, om respect en kracht te geven.
- De mensen moeten getraind worden in heel eenvoudige zaken ( vaardigheden die vaak al verondersteld
worden aanwezig te zijn, maar die hier niet zo vanzelfsprekend zijn ).
- Er zijn gesprekken gepland tussen sociale economie en wooncentra om daar zinvolle arbeid te kunnen
verrichten.
- Een drempel kan zijn : in de opvang zitten. Dan krijg je geen kans. Je hebt een domicilie nodig. Nochtans
moet iedereen dezelfde kansen krijgen.
- De drempels die de toegang tot de droomjob versperren zullen doorgegeven worden aan het beleid en
aan verscheidene diensten.
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Dialoogtafel 2 : thema cultuur
Gespreksleider: Hans Dewitte
Verslaggever: Marleen Batsleer
Inleiding van het thema (door verslaggever)
Wie aan armoede denkt, denkt in de eerste plaats aan een slechte huisvesting, een zwakke gezondheid,
werkloosheid,… en niet zo snel aan cultuur. En toch… geen mens houdt het vol om dag in dag uit enkel te
moeten overleven.
Cultuurparticipatie kan voor mensen in armoede de grenzen van sociale, culturele en relationele
eenzaamheid helpen doorbreken. “Kan”, want een combinatie van te weinig sociaal, cultureel en
financieel kapitaal maakt de drempels om deel te nemen aan culturele activiteiten voor deze mensen
extra hoog.
Mensen in armoede nemen minder deel aan (dé) cultuur. De zeldzame onderzoeken naar
cultuurparticipatie tonen het telkens weer: je vindt weinig mensen in armoede in de opera’s, theaters,
musea, bibliotheken, historische kerken, culinaire tempels of bij klassieke concerten.
Drempels om aan cultuur deel te nemen
1. Financieel
Met je gezin naar het theater kost veel geld. Wanneer je onvoldoende geld hebt om in je
basisbehoeften (wonen, eten, gezondheid,…) te voorzien dan is er al zeker geen geld over voor
deelname aan cultuur. Cultuur is dan een ‘luxeproduct’.
2. Angst voor het onbekende
Mensen in armoede zijn vaak nooit naar het theater geweest. Ze geven dan ook aan dat ze niet
weten aan wat ze zich mogen verwachten en hoe ze zich moeten gedragen. Hierdoor voelen zij zich
niet op hun gemak. Men is zelfs bang dat iedereen hen zal bekijken. Zij hebben het gevoel dat de
anderen een stapje hoger staan en zij daar niet thuishoren. Met een groep gelijken naar het theater
gaan geeft hen een beter gevoel.
3. Gebrek aan toegankelijke informatie
Informatie over theater is weinig toegankelijk voor mensen in armoede:
-

-

De informatie is moeilijk begrijpbaar:
• de taal die gebruikt wordt om het aanbod voor te stellen is vaak moeilijk;
• het gebruik van beeldtaal is aantrekkelijk maar is voor minder taalvaardige mensen soms
moeilijk begrijpbaar.
De informatie is moeilijk te vinden:
• internet en websites zijn veel gebruikte informatiekanalen. Veel gezinnen in armoede hebben
geen computer of internetverbinding. Soms beschikken mensen in armoede over internet maar
hebben ze niet de vaardigheden aangeleerd om de juiste informatie te vinden;
• brochures, folders, … over theateraanbod worden dikwijls verspreid op plaatsen waar mensen
in armoede niet komen (bijvoorbeeld bibliotheken, cultuurcentra,…)

4. Bereikbaarheid
- Culturele activiteiten vinden zelden plaats in de buurten waar gezinnen in armoede wonen.
- Mensen kennen soms de weg niet naar de cultuurtempels. Deze liggen vaak in buurten waar zij
zelden of nooit komen.
- Meestal hebben zij geen eigen vervoer (auto of fiets). Dit betekent dat zij een beroep moeten
doen op het openbaar vervoer. Dit veronderstelt dat je over de vaardigheid beschikt om hiervan
gebruik te maken. Bovendien betekent dit voor heel wat gezinnen een extra kost. Als men
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aangewezen is op het openbaar vervoer betekent dit ook een beperking in aanbod door de late
uren, bepaalde locaties die niet bereikbaar zijn, …
5. Kinderopvang
- Vaak hebben mensen in armoede weinig sociale netwerken. Het is voor hen niet altijd makkelijk om
een babysit te vinden.
- Gezinnen in armoede leven door hun voortdurende overlevingsstrijd vaak in het hier en nu. Het is
niet evident om op voorhand kinderopvang te plannen en te regelen.
- Kinderopvang kost opnieuw geld.
6. Persoonlijke levenssituatie
Ondanks het feit dat mensen in armoede aangeven dat cultuur en ontspanning zeer waardevol is
voor hen, is het niet altijd evident om zich hiervoor te engageren.
Mensen in armoede leveren een voortdurende strijd om te overleven, raken moeilijk los van hun
zorgen en worden vaak geconfronteerd met onverwachte gebeurtenissen.
Armen zelf hebben het gevoel geen tijd vrij te hebben. Ze moeten vaak woekeren met de beschikbare
tijd, ook al zijn ze niet afhankelijk van een geregelde of opgelegde arbeidstijd. Er moeten voortdurend
allerlei zaken geregeld worden, papieren moeten in orde worden gebracht, er moet veel gewacht
worden (aan loketten van diensten, bij voedselbedeling of bij huisbezoeken van maatschappelijke
diensten, enz.)
7. Mentaal: schaamte
Mensen zullen mij bekijken en aan mij zien dat ik iemand in armoede ben.
Getuigenissen:

1ste ronde
- Financieel
Met kinderen en/of tieners naar een voorstelling gaan is duur. Als je moeilijk in je basisbehoeften kunt
voorzien is er geen geld om naar de bioscoop of het theater te gaan.
Via het Netwerk Vrijetijdsparticipatie (Bart Hollevoet) heb ik voor het eerst tickets verkregen voor een
voorstelling. De tickets voor die voorstelling (het Zwanenmeer) waren 45 euro waard.
Het Netwerk Vrijetijdsparticipatie (= samenwerking tussen de stad en het OCMW) geeft een boekje uit
met voorstellingen waarvoor er gratis tickets zijn. Daarnaast zijn er ook tickets te bekomen met 80 %
vermindering. De aanvraag gebeurt via Wieder of ’t Sas. Enkel mensen die naar het OCMW of de
armoedeverenigingen komen hebben daar weet van.
De stad kondigt dit nergens specifiek aan. Heel veel personen in armoede weten niet dat het Netwerk
Vrijetijdsparticipatie bestaat.
Het is financieel niet mogelijk om naar commerciële optredens, zoals Rock Werchter, te gaan.
Bovendien kun je geen ticket reserveren als je geen VISA kaart hebt. Misschien kunnen de verenigingen
een VISA kaart aanvragen zodat men kan reserveren via de vereniging.
Ook drankjes tijdens de pauze kosten veel geld. Men durft ook niets drinken omdat men bang is om te
moeten trakteren.
- Angst voor het onbekende
Ik voel me niet op mijn gemak als ik naar een voorstelling ga. Ik heb dan een gevoel dat anderen een
stapje hoger staan en zich daar beter thuis voelen. Je ziet het aan de mensen dat ze arm zijn. Ik haal ze
eruit!
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Als ik met andere mensen van de vereniging naar een concert ga heb ik dat gevoel niet. Dan voel ik me
sterker.
Niet iedereen heeft dat gevoel. Sommige personen hebben daar geen last van.
- Gebrek aan toegankelijke informatie
Op affiches en folders staan meestal onbekende namen. Je weet niet hoe je de organisatoren moet
contacteren voor informatie.
Tickets voor bekende namen vanuit het commerciële circuit zijn niet beschikbaar.
- Kinderopvang
Naast de kostprijs van de voorstelling is er ook nog de babysit om te betalen. Via Wieder kan wel voor
kinderoppas worden gezorgd. Men kan via het ‘Netwerk Vrijetijdsparticipatie’ hiervoor korting krijgen.
Algemene vaststelling:
-

Ook de commerciële circuits zouden tickets moet beschikbaar stellen.

-

De kloof tussen de kinderen in armoede en andere wordt steeds groter.

-

De kinderen kunnen niet naar commerciële films of voorstellingen gaan kijken en kunnen niet
meepraten met hun vriendenkring.

-

Zowel personen in armoede als anderen zouden de knop moeten omdraaien. Eigenlijk mag er
geen onderscheid gemaakt worden tussen beide groepen.

2de ronde
- Financieel
Als je een ticket ontvangt voor een voorstelling met een grote waarde (bijv. 45 euro) voel je je toch iets
waard.
Via het Netwerk Vrijetijdsparticipatie kan je gratis tickets verkrijgen. Dit is enkel voor mensen die naar
het OCMW gaan of naar de armoedeverenigingen.
In het boekje van het Netwerk Vrijetijdsparticipatie staan vooral onbekende namen. Sommigen willen
naar een voorstelling van onbekende personen, anderen niet. Voor voorstellingen uit het commerciële
circuit zijn er echter geen tickets beschikbaar.
Het aantal tickets is wel beperkt bijv. voor Kinepolis is dit 3 ticketten per jaar.
Het is echter niet mogelijk om bijv. naar een groot evenement zoals “Holiday on Ice” te gaan. Voor die
grote evenementen die doorgaan in andere steden telt de 20/80 regel niet. Bij Bart Hollevoet zal
nagevraagd worden of dit via de armoedeverenigingen kan geregeld worden.
Het boekje van het Netwerk Vrijetijdsparticipatie verkrijg je via ’t Sas, Wieder, OCMW, Ûze Plekke,…
- Angst voor het onbekende
Ûze Plekke biedt op de gezinsvergaderingen de mogelijkheid aan om in groep naar een voorstelling te
gaan. Als je in groep gaat heb je dat schaamtegevoel niet.
Als je naar optredens gaat van niet bekende artiesten hoor je er niet bij. Jongeren voelen zich vooral
uitgesloten omdat ze geen budget hebben om uit te gaan en niet kunnen participeren aan cultuur. Ze
hebben niet de vrijheid om te beslissen of ze al dan niet naar een voorstelling gaan.
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- Zelf aan cultuur doen
Door zelf te participeren kan je veel meemaken.
Het was eenvoudig om lid te worden van de Brugse dorpsmuzikanten. Zo hebben mijn kinderen en ik
een muziekinstrument leren spelen en heel wat uitstappen met de harmonie meegemaakt.
Zo kan je als medewerker aan het Cactusfestival, Dranouter, Concertgebouw de evenementen van die
organisaties gratis meemaken.
Het is moeilijk om kinderen naar bijv. een dansschool te laten gaan. Via Bart Hollevoet is het mogelijk
om inschrijvingsgeld en kledij te bekomen volgens de 20/80 regel. Probleem is dat mensen daar geen
weet van hebben. Bijkomend probleem is het vervoer van kinderen naar deze activiteiten.
Besluit:
- Meer gerichte informatie is nodig en het aanbod van mogelijkheden moet bij de juiste mensen terecht
komen. Als je niet bij een organisatie bent aangesloten krijg je geen informatie.
- Als wij werken voor de belangen van anderen komt dit iedereen ten goede.
Onderstaande aanbevelingen waren voorbereid door de werkgroep
Aanbevelingen voor een meer toegankelijk cultuuraanbod voor gezinnen in armoede
Zowel het beleid als de cultuuraanbieders hebben een verantwoordelijkheid in het toegankelijker maken
van het cultuuraanbod voor gezinnen in armoede. Hierbij formuleren we voor beide een aantal
aanbevelingen:
1. Aanbevelingen voor het beleid
1.1. Een kortingssysteem ontwikkelen voor mensen in armoede
- Het lokaal beleid kan een kortingssysteem ontwikkelen waarbij gezinnen met een laag inkomen
tegen een sterk gereduceerde prijs kunnen deelnemen.
In verschillende steden en gemeenten zijn er hiervan voorbeelden te vinden (bijv. vrijetijdspas in
Turnhout, de kansenpas in Aalst).
- Opdat dergelijke kortingssystemen doeltreffend zouden zijn, moet er minstens met volgende
voorwaarden rekening gehouden worden:
* De korting die mensen in armoede krijgen moet voldoende hoog zijn. Wanneer men bijvoorbeeld
‘slechts’ 10 euro in plaats van 15 euro moet betalen, blijft de financiële drempel bestaan. Dit kan
altijd gebeuren in overleg met ervaringsdeskundigen of professionelen.
* Men moet proberen zoveel mogelijk cultuuraanbieders te overtuigen om mee te werken zodat
mensen die gebruik maken van het kortingssysteem kunnen proeven van een divers cultuur- en
vrijetijdsaanbod.
* De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een kortingssysteem moeten voldoende
soepel zijn. Door het hanteren van strikte categorieën (bijv. mensen met een leefloon, mensen met
een invaliditeitsuitkering,…) vallen al te vaak mensen uit de boot die net niet tot die categorieën
behoren, maar wiens inkomen even laag is.
Bovendien houden deze categorieën zelden rekening met de hoge schuldenlast die veel gezinnen in
armoede hebben. Daarom is het belangrijk dat doorverwijzers het besteedbaar inkomen van een
gezin bekijken, om te bepalen of een gezin in aanmerking komt voor het kortingssysteem.
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* Er moet gestreefd worden naar een grote toegankelijkheid van een dergelijk kortingssysteem.
Dit kan door:
° het werken met doorverwijzers die gezinnen in armoede bereiken. Het is belangrijk om niet alleen
via het reguliere hulpverleningscircuit (bijv. OCMW) mensen door te verwijzen, maar ook via
verenigingen waar armen het woord nemen, buurtwerking, opbouwprojecten, kinder- en
jeugdbewegingen, allochtonenverenigingen,… Zij bereiken vaak een groep mensen die niet door
het reguliere hulpverleningsaanbod bereikt worden.
° de doorverwijzers die het kortingssysteem goed moeten kennen en het gebruik ervan moeten
stimuleren bij hun cliënten of doelgroep. Het is belangrijk dat zij dit niet enkel aanbieden wanneer
mensen hiernaar vragen. Zij moeten dit actief promoten.
° de informatie over het kortingssysteem die moet toegankelijk zijn voor mensen in armoede.
Dit kan o.a. door regelmatig informatie te verspreiden via kanalen (buurtkranten, regionale zender,
stadskrant,…) die mensen in armoede bereiken.
* Het kortingssysteem moet gekend zijn door de cultuuraanbieders zodat zij bij de verkoop van
tickets op eenvoudig vertoon van bijvoorbeeld een kaart, de gereduceerde prijs aanrekenen.
Wanneer het kortingssysteem niet voldoende gekend is bij de cultuuraanbieders kunnen er
vervelende situaties ontstaan, waarbij de gebruikers van het systeem moeten uitleggen waarom zij
recht hebben op een korting.
1.2. Middelen voorzien voor cultuuraanbieders die inspanningen leveren om hun aanbod
toegankelijker te maken voor gezinnen in armoede
- Zowel het lokale als het Vlaamse beleid kan subsidies voorzien wanneer cultuuraanbieders extra
inspanningen doen om hun aanbod toegankelijker te maken voor mensen en gezinnen in armoede.
- Hierbij moet er aandacht gaan naar verschillende ‘doelgroepen’: bijvoorbeeld volwassenen, maar
ook jongeren en gezinnen.
- Cultuur mag niet te eng bekeken worden. Men mag zich niet alleen op cultuur met een grote C
richten. Zo leren mensen in armoede cultuur in al haar facetten kennen zodat ze hun leefwereld
kunnen verruimen.
1.3. Cultuur op school stimuleren
Het is belangrijk dat het beleid het onderwijs de financiële mogelijkheden biedt om voldoende
aandacht te besteden aan cultuur binnen het onderwijs. Het is belangrijk dat kinderen die thuis
weinig mogelijkheden hebben om deel te nemen aan cultuur, via de school kennis kunnen maken
met en leren genieten van cultuur.
1.4. Stimuleren van kleinschalige laagdrempelige en buurtgerichte projecten
- Het lokale beleid kan kleinschalige buurtgerichte projecten ondersteunen (bijvoorbeeld financieel,
logistiek,…) die tot doelstelling hebben cultuur in buurten te brengen waar veel mensen wonen die
zelden of nooit deelnemen aan culturele activiteiten. Door deze buurten als locatie voor culturele
activiteiten te kiezen, bieden zij de bewoners van deze buurten de kans om kennis te maken met
cultuur.
- Het aanbod is pas laagdrempelig:
* als de prijs om deel te nemen laag is, liefst gratis
* als er niet vooraf ingeschreven moet worden
* als het plaats vindt op voor de buurtbewoners vertrouwde en toegankelijke plaatsen (bijvoorbeeld
een buurthuis, pleintje,…)
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2. Aanbevelingen voor de cultuuraanbieders
2.1. Samenwerken met organisaties die mensen in armoede bereiken
- De organisaties die mensen in armoede bereiken (verenigingen waar armen het woord nemen,
allochtonenverenigingen, buurtwerken, …) kunnen een brug slaan tussen de gezinnen in armoede en
de cultuuraanbieders. Zij kunnen het aanbod bekend maken bij mensen in armoede en hen
stimuleren om deel te nemen aan het aanbod.
- Wanneer er via deze organisaties gewerkt wordt kunnen mensen ook in groep komen.
Hierdoor zullen mensen in armoede sneller de stap zetten om deel te nemen.
2.2. Bereiken van mensen in armoede als permanent aandachtspunt binnen het beleid van
cultuuraanbieders
Het is belangrijk dat het bereiken van mensen in armoede een permanent aandachtspunt is binnen
het beleid van cultuuraanbieders. Dus geen voorstellingen enkel en alleen voor mensen in armoede.
Geen kaarten wanneer een voorstelling niet uitverkocht geraakt, maar een beleid dat er naar streeft
om een zo divers mogelijk publiek te bereiken en mensen met minder financiële mogelijkheden ook
de kans te geven deel te nemen aan het cultuuraanbod.
2.3. Mensen onthalen en wegwijs maken
- Mensen moeten zich welkom voelen
- Daarnaast is het voor mensen die nog niet veel naar culturele activiteiten geweest zijn belangrijk dat
er duidelijke aanwijzingen gegeven worden in verband met het reilen en zeilen van de culturele
activiteit. Het gaat bijvoorbeeld om iemand die zegt waar mensen naar toe moeten, waar mensen
hun jas kwijt kunnen (is het verplicht of vrijblijvend om je jas af te geven?)
- Duidelijke prijslijsten zodat je bijvoorbeeld weet hoeveel een drankje in de pauze kost. Zo komen
mensen niet voor verrassingen te staan.
2.4. Reducties op niet stigmatiserende manier toekennen
De medewerkers aan de kassa moeten op de hoogte zijn van de kortingssystemen of de speciale
tarieven. Het is zeer vernederend wanneer mensen moeten uitleggen dat ze aan een speciaal tarief
mogen komen.
2.5. Informatie: overzichtelijk, duidelijk, eenvoudig
Het is belangrijk dat cultuuraanbieders hun aanbod op een duidelijke en eenvoudige manier
bekendmaken. In een taal die door iedereen begrepen wordt.
2.6. Op zoek naar buurten die niet of amper bereikt worden
Af en toe iets organiseren in buurten waar mensen wonen die zelden de kans hebben om deel te
nemen aan cultuur. Zo kan je hen ook uit hun isolement halen en hun leefwereld verruimen.
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Dialoogtafel 3 : thema inspraak – participatie - informatie
Gespreksleider: Carmen Dupont (Amnesty International),
Verslaggever: Theo Vandeplas (dienst Welzijn stad Brugge).
1ste ronde
Na een voorstellingsronde licht Carmen de opzet van deze gesprekstafel toe. Finale doel/oogmerk moet
zijn dat mensen die in armoede leven echt hun zeg kunnen doen in beleidsmateries waar ook zij mee te
maken hebben en die op hen een impact hebben.
Hierbij spelen een aantal elementen mee:
-

Het vertrekpunt dient gelijkheid te zijn zoals voor deze dialoogtafels,

-

Informatie dient beschikbaar te zijn voor iedereen. Dit veronderstelt duidelijkheid (is dit
duidelijk/begrijpbaar voor iedereen in een eenvoudige taal?): de info dient opzoekbaar te zijn.

-

De info dient afgestemd op de doelgroep.

-

De info dient effectief te zijn en betekenisvol voor de beoogde doelgroep.

De gespreksleider licht de stellingen toe inzake inspraak en participatie in Brugge
Bestaat er formeel een kanaal/spreekbuis? Neen, en ook zo bevestigd door Schepen Mus. Wel informeel
(cf. opstart overlegplatform uitgaande van het OCMW + deze werkgroep). Stel dat de inspraak en
participatie geformaliseerd wordt (adviesraad?) dan is het op zich geen sinecure om de echt betrokkenen
hieraan te laten participeren (echt discussiëren en vergaderen is hun ding niet).
Getuigenis
“Reeds enkele jaren nemen wij deel aan de werking van Oarm in Oarme. Mensen die in armoede leven
en mensen zonder armoede zijn er gelijkwaardig; We zijn allemaal vrijwilligers zonder onderscheid. We
beslissen alles samen, we praten, luisteren en wisselen ideeën uit. Iedereen doet mee en iedereen helpt
denken, voorbereiden en uitvoeren.
We nemen daar onze tijd voor en we voelen ons daar goed bij.
Twee jaar geleden werden we uitgenodigd om mee te werken aan een project rond armoede buiten
Oarm in Oarme. Wij zagen dat helemaal zitten omdat we dan ook eens ons gedacht kunnen zeggen en
nieuwe ideeën konden opdoen van andere mensen. Het liep echter anders dan verwacht.
Op de vergaderingen moest alles vlug gaan omdat er in weinig tijd veel moest gebeuren. Wij kwamen
bijna niet aan het woord. Wij hebben wat meer tijd nodig om na te denken en de dingen te verwoorden.
Er waren ook veel zaken die we niet verstonden, woorden die we niet begrepen, maar voor we konden
uitleg vragen zaten we al aan het volgende agendapuntje. We durven ook niet altijd om uitleg vragen
omdat we de mensen niet kennen. We willen niet dat ze denken dat we dom zijn.
Op de momenten dat we toch iets konden zeggen werd er amper geluisterd of weinig tijd aan besteed.
Wij kregen het gevoel dat we genegeerd werden of dat onze mening niet meetelde. Het was alsof onze
mening minder waard was dan die van andere mensen. Er was geen tijd en ruimte voor inspraak, er was
geen mogelijkheid om te groeien.
Wij raken hierdoor ontmoedigd. Als het zo verder gaat willen we volgend jaar niet meer meewerken. Dat
is jammer want we weten dat het ook anders kan”.
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Gehoorde opmerkingen/reacties:
-

Kansarmoede staat op beleidsniveau eigenlijk nog in de kinderschoenen. Op provinciaal niveau is
wel de stap gezet om halftijds een opgeleide ervaringsdeskundige aan te stellen (vanuit Thope –
Roeselare) die waar en wanneer nodig tussenkomt en zonodig de handrem aantrekt.

-

Van onderaf laten meedenken en meegroeien wat o.a. een aangepast tempo veronderstelt. De
thema’s van de jaarlijkse provinciale studiedag omtrent kansarmoede gaan bijv. uit van hetgeen
deze mensen zelf bepalen en willen.

-

Er is een duidelijk verschil in taal en communicatie; ook van de professionelen die spreken
namens deze mensen. ‘Samen met’ dient de boodschap te zijn.
Het is belangrijk de mensen rechtstreeks vanuit hun ervaringen te laten vertellen en te
communiceren met hen in een gewone, directe en eenvoudige taal.

-

‘Spreken over’ is een valkuil waarmee professionals echt rekening dienen te houden.

-

Adviesraden hebben een eigen vergadercultuur (‘het moet vooruit gaan’) waarin deze mensen
gewoon dreigen verloren te lopen. Wie het goed kan zeggen, heeft een dikke streep voor. Dus
een ‘andere’ (geduldige) manier van aanpakken met de doelgroep kansarmen (niet de
traditionele vergaderpaden bewandelen).

-

Vanuit het beleid (politici, ambtenaren …) de stap (durven) zetten om zelf naar die mensen toe te
gaan.

-

Mensen in armoede tezelfdertijd ook diets maken dat beleidsmatig werken ook een vorm van
(administratieve) traagheid veronderstelt en dat ook niet alles kan gerealiseerd worden (keuzes
maken).

-

Echt luisterbereid zijn is verschrikkelijk belangrijk en dit door alle betrokkenen.

-

Teveel het gevoel dat bovenaf beslist wordt zonder vat op de beslissingen te kunnen hebben
(bijv. inzake sociale huisvesting).

2de ronde
Noot: vanuit Oarm in Oarme kwam het signaal dat zelfs voor de personen die getuigenis aflegden, het
ritme en de inhoud van de voorbereidende vergadering(en) in het kader van de voorbereiding van de
jaarlijkse dag van verzet tegen extreme armoede (werkgroep 17 oktober) te hoog gegrepen waren.
De opstart van een Brugs armoedeplatform bevindt zich duidelijk in de kinderschoenen. Wie moet de kar
trekken? Doelstellingen? In dergelijk overlegorgaan komen mensen in armoede niet echt aan spreken
toe. Zij voelen zich in dergelijke omgeving minder waardig en vaardig en geraken al vlug ontmoedigd
(nog een frustratie erbij).
Getuigenis: cf. supra
Gehoorde opmerkingen/reacties
-

Schaalgrootte waarop vergaderd wordt speelt toch ook wel een duidelijke rol: meer dan 20 is nog
moeilijk werkbaar o.a. in functie van iedereen volwaardig aan bod te laten komen.

-

De volgorde is van belang: zonder de broodnodige informatie kan niet de stap naar inspraak
gezet worden en nog een stap verder is participatie,
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-

Alles wat naar de burger toe gecommuniceerd wordt, dient sowieso van de basisregel ‘duidelijke
informatie’ te verstrekken, zoniet kan je de stap naar echte inspraak wel vergeten (niet mee zijn).

-

Duidelijkheid dient niet alleen te slaan op schriftelijke communicatie maar ook mondelinge
communicatie: stadhuiswoorden dienen bij wijze van spreken gebannen te worden.
Daarover dragen alle overheidsniveaus een verpletterende verantwoordelijkheid. Het summum
daarvan zijn bijv. de brieven vanwege de federale overheidsdienst Financiën (belastingen). Ook
sommige brieven van B-post, de stad en het OCMW zijn op een te hoog niveau geschreven.

- ‘Wat goed is voor mensen in armoede, is goed voor iedereen’; m.a.w. als iets lees- /begrijpbaar is
voor mensen die zich in een zwakmaatschappelijke positie bevinden, dan is dit voor iedereen zo.
-

Minimale basisvaardigheden inzake vergadertechnieken kan je, met geduld, bijbrengen doch niet
op een belerende wijze.

-

Respect hebben voor het ritme en het moment waarop deze mensen met hun getuigenis naar
derden durven en willen stappen en niet omgekeerd,

-

Duidelijkheid op zich is prima maar de wijze waarop iets gecommuniceerd wordt, is even
belangrijk (terugkoppelen, feedback geven, direct aanspreken, mensen zich op hun gemak laten
voelen ….). Kortstondige trainingen om mensen inzicht te laten krijgen in hun eigen functioneren
bestaan (Voorbeeld: ‘ik doe dit al jaren zo …’).

-

Inzake culturele/vrijetijdsparticipatie: dient veel meer te zijn dan (bijna) kosteloos te laten
deelnemen aan culturele manifestaties (is goedbedoeld maar niet echt o.k.). Uitgangspunt dient
ook hier te zijn: wat willen die mensen eigenlijk?!. Nu is het veel inpikken op wat vanuit de
ruime culturele sector aangeboden en via Bart Hollevoet ‘versast’ wordt tot bij de mensen zelf.
Blijkbaar is dit niet echt hun behoefte.

-

Ander fundamenteel uitgangspunt: iedereen heeft recht op participatie aan het maatschappelijk
leven en het recht zijn stem te laten horen tot bij de beleidsvoerders (evenwaardigheid is de
basisregel),

-

Is een specifiek inspraakorgaan inzake (kans)armoede het meest aangewezen (cf. de veelheid aan
problematieken waarmee de kansarmen geconfronteerd worden: huisvesting, tewerkstelling,
gezondheid, vrijetijd, cultuur ….) dan wel ‘infiltreren’ in bestaande? De eigenheid van en het
inzicht in deze specifieke (beleids)materie + de eigenheid van de doelgroep doen de balans
overhellen naar een eigen inspraakorgaan. Het is niet voor de handliggend of zelfs niet
aangewezen dat het OCMW (cf. aanzet overlegplatform armoede) of de stad daartoe de
kartrekker zijn. Het ‘bottom-up’principe dient ook hieromtrent gerespecteerd te worden. Wel
logistieke steun. De adviesradencultuur (zowel t.a.v. de stad als het OCMW) is vooral een zaak
van de stad Brugge terwijl over de materie armoede het OCMW over cijfer- en ander materiaal
beschikt. Er mag daaromtrent geen spelletje ‘touwtrekken’ gespeeld worden tussen beide lokale
besturen; wel veeleer echte samenwerking en afspraken. Het is niet de lokale overheid die de
agenda van dit nog te creëren adviesorgaan dient te bepalen. Sowieso is en blijft het een
uitdaging om deze mensen mee onder de arm te nemen én bovendien hun stem te laten
weerklinken.

-

Er zou dienen gestreefd naar een toegankelijkheidscharter. We hebben het in deze context dan
niet over fysische toegankelijkheid. Wel veeleer over mentale toegankelijkheid. Dat gaat over
het evenwaardig benaderen in onze maatschappij van personen die ‘anders’ zijn. Specifiek naar
kansarmen toe: is wat gerealiseerd wordt ook effectief en efficiënt voor deze doelgroep
(kansarmoedetoets)?
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Voornaamste topics op flappen
Noot vooraf: zijn grotendeels ook bovenstaand terug te vinden.
-

Geen klare taal = geen participatie.
Mensen in armoede voelen zich apart.
Leerproces
Hét beleid kan naar verengingen in armoede toestappen.
Armen hun verhaal laten doen als zij er klaar voor zijn.
Kloof tussen professionals en mensen in armoede (taal, tempo …),
Een ervaringsdeskundige op vergaderingen die aandacht voor taal, tempo, herformuleren, halt
durven toeroepen …..,
- Van in het begin betrekken bij …,
- Valkuil: wie bepaalt de agenda?
- Leren luisteren,
- Zich op je gemak voelen,
- Vanuit de armen zelf,
- Ambtenaren en vrijwilligers moeten niet steeds spreken in de plaats van mensen in armoede.
- Voorwaarde tot inspraak: zich comfortabel voelen,
- Wisselwerking tussen armen en beleid,
- Duidelijk en eenvoudig schrijven a.u.b.
Beleidsproces en mentaliteitswijziging gaat traag.
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Dialoogtafel 4 : thema gezondheid
Gespreksleidster : Eliane Vanderbeke
Verslaggever : Ignace Huygebaert
1.

Algemene presentatie van de themawerking Gezondheid bij Ûze Plekke

Ûze Plekke wilde graag het thema Gezondheid op zich nemen omdat de vereniging momenteel een
themaproject uitwerkt dat we in 2009 opgestart hebben. Onze doelstellingen zijn:
•
Bij mensen in armoede (m.i.a.) gezondheid bespreekbaar maken,
•
Acties ondernemen om de algemene gezondheid bij m.i. a. te verbeteren,
•
In dialoog gaan met de lokale overheid en lokale actoren om acties af te dwingen zodat
mensen in armoede zich beter gaan voelen in onze samenleving.
Aan de twee eerste doelstellingen heeft Ûze Plekke in 2009 en ook dit jaar intens gewerkt met m. i. a. en
niet in armoede. Voor de laatste doelstelling heeft Ûze Plekke, bij de uitwerking van hun themaproject,
een keuze moeten maken tussen 6 verschillenden onderwerpen om in dialoog te gaan met de lokale
overheid. De keuze is uiteindelijk gevallen op de sociaal derdebetalersregeling, waarbij enkel het remgeld
betaald wordt door de patiënt. De arts vordert rechtstreeks het overige deel bij de mutualiteit.
In dialoog gaan met lokale actoren is niet eenvoudig. Ûze Plekke heeft ervoor gekozen om dit te
benaderen als een proces om de kansen op slagen te optimaliseren. Zo werkt de vereniging in vier
stappen:
- definiëren wat de derdebetalersregeling is;
- definiëren wat we willen bereiken;
- nagaan wie we moeten betrekken bij onze actie;
- nagaan hoe we de actie aanpakken.

2.

Voorstelling van de drie themastellingen op de dialoogtafel Gezondheid

Vooraf heeft Ûze Plekke een keuze gemaakt uit de 6 onderwerpen die tijdens de themawerking als
mogelijke dialoogthema’s in aanmerking kwamen. De keuze viel op:
- de sociaal derdebetalersregeling. De stelling hierbij is:
‘Brugge zou de eerste stad moeten zijn waar het systeem sociaal derdebetalersregeling normaal is.’
- gezonde voeding. De stelling hierbij is:
‘Gezonde voeding is een recht voor iedereen.’
- een stadsgezondheidscentrum. De stelling hierbij is:
‘Ons streven is om van Brugge-centrum een Stadsgezondheidscentrum te maken.’

Brugge zou de eerste stad moeten zijn waar het systeem sociaal derdebetalersregeling normaal is.
Hierboven werd beschreven hoe Ûze Plekke dit thema gekozen heeft en welke stappen de vereniging
ondernam om het thema uit te werken.
Bij stap 4 werden reeds actiepunten vastgelegd:
- eerst het systeem bekendmaken binnen de eigen vereniging door middel van een flyer die de
m.i.a. kunnen meenemen naar hun arts.
- daarna een onderzoek in eigen kring (kleinschalig) en zo zien wie het systeem al kent.
- dan bekendmaking bij andere verenigingen, eventueel met een klein toneeltje.
- Na een bepaalde tijd (bv. zes maanden) naar buiten brengen.
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Argumentatie van mensen in armoede
Iemand in de groep moet haar dokter alleen een klevertje geven. De dokter vraagt het remgeld
niet. De dokter stelde dat zelf voor.
Een vrouw in armoede kende geruime tijd het systeem niet. Zodra ze ervan op de hoogte was,
vroeg ze aan haar dokter om het systeem toe te passen, maar die weigerde. Enkel na lang
aandringen stemde hij toe.
Man: Ja, er is een ernstige drempel om dit aan de dokter te vragen. Vandaar ons idee om met
een flyer te werken. Die flyer kunnen de mensen meenemen en aan de dokter tonen.
Met het geld dat we niet moeten voorschieten voor de mutualiteit, kunnen we naar de
apotheker gaan en zo direct onze medicatie kopen.
Veel mensen weten niet dat ze recht hebben op het derdebetalerssysteem als de laatste cijfers
001 zijn op hun klevertje van de mutualiteit.
Er zijn ook heel wat mythes rond dit systeem. Bepaalde dokters vrezen dat de mensen hiervan
zullen profiteren. Wie gaat er nu meer naar de dokter omdat het (bijna) gratis is?
De CM heeft een tijd geleden geprobeerd om het systeem bekend te maken en ingang te doen
vinden bij de dokters. Daarbij nam een dienst van de CM het administratief werk van de dokter
over om zo het systeem te activeren. Dat initiatief werd stilgelegd bij gebrek aan interesse.
Toen ik er over sprak met een collega van mij zei hij het volgende: “Ik maak gebruik van de
derdebetalersregeling. Ik heb dat aan mijn huisdokter gevraagd en hij heeft het zonder
problemen toegestaan.” Toen ik hem vroeg of hij daardoor nu meer naar de dokter gaat zei hij:
‘Ik maak daar geen misbruik van. Voor een gewone verkoudheid ga je toch niet naar de dokter’
Dialoog binnen de eerste groep
Er werd uitgelegd wat Ûze Plekke doet voor mensen in armoede. De vereniging zoekt mensen
op die nood hebben aan een ondersteunende babbel. Vrijwilligers gaan deze personen
regelmatig bezoeken en nodigen hen uit om eenmaal per maand samen te komen en te
vertellen over hun problemen, hen aan het woord te laten. Zo veranderen zij, ze worden
sterker. Ûze Plekke wil met mensen in armoede in dialoog gaan.
We moeten attent zijn om de verschillende actoren erbij te betrekken. Dat zijn de dokters
(artsenbonden), de mutualiteiten, de lokale overheid en de verenigingen. Ook moeten we heel
duidelijk maken aan de dokters waarover het gaat en waarom we dit willen.
Een mevrouw getuigt dat haar dokter de regeling wel toepast. Ze doet een merkwaardige
oproep dat, bij aankoop van medicatie, de apotheker rechtstreeks de factuur zou regelen met
het OCMW voor die personen die in schuldbemiddeling zitten. Zo moeten zij ook die som niet
voorschieten. Een medische kaart zou hier hulp kunnen bieden.
Meldingen op de flappen (anoniem)
- Dokters moeten eerlijk blijven bij de toepassing van het systeem. Men zou moeten vragen
aan de patiënten om bij een doktersbezoek slechts 1 klevertje af te geven om misbruiken te
voorkomen.
- Derdebetalersregeling is heel belangrijk voor mensen in armoede.
- Het systeem moet bekendgemaakt worden. Weinig mensen kennen het. Men zou in een
werkgroep om de zes maanden moeten evalueren hoever we staan.
- Meer bewustmaking in het algemeen.
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- We vinden het een goed systeem voor mensen in armoede, maar iedereen moet meewerken,
alle mutualiteiten moeten samen uitgenodigd worden voor een gesprek hierover.
- De mutualiteiten uitnodigen.
- Info en afspraken: mutualiteiten, huisartsen, apothekers.
- Hoe alle dokters erbij betrekken? Overleg met mutualiteiten ook heel belangrijk. Oké voor
consultaties, maar wat met medicijnen?
- Apothekers en KGD, manier van afrekenen.
Dialoog binnen de tweede groep
Een lijst aanleggen van dokters die de sociaal derdebetalersregeling (willen) toepassen en dit
bekendmaken ligt gevoelig. Eerst moet met de Orde van Geneesheren overlegd worden.
De drempel ligt heel hoog bij mensen in armoede om bij een doktersbezoek te vragen of ze via
het systeem derdebetalersregeling mogen betalen. Drempelverlagend zou zijn de invoering van
een meldingskaart waar de dokters weet van hebben.
De drempel bij de dokters bestaat ook, nl. het papierwerk dat van hen gevraagd wordt.
Meldingen op de flappen (anoniem)
- De dokter zou het initiatief moeten nemen voor de derdebetalersregeling en steeds een
klevertje moeten vragen van de mutualiteit bij de consultatie. Zo kan hij al zien of de persoon
recht heeft op de regeling.
- We vinden die regeling belangrijk omdat mensen in armoede het uitgespaarde geld kunnen
besteden aan andere zaken, o.a. de medicamenten.
- Belangrijk is het om het project op hetzelfde moment bij de dokters en bij de mutualiteiten
bekend te maken.
- Zieke mensen zijn altijd kwetsbaarder door hun (erg) ziek zijn. Dat maakt hen afhankelijk. Bij
armen is dit nog altijd erger. Dus zijn de drempels hoog om zelf het initiatief te nemen.
Gezonde voeding is een recht voor iedereen.
Ûze Plekke heeft aan zijn mensen in armoede gevraagd wat ze belangrijk vinden in verband met
gezondheid en daar kwam vooral gezonde voeding in voor. Er werd hieraan gewerkt onder meer door het
organiseren van een gezonde en budgetvriendelijke kerstmaaltijd. Samen met een deskundige in gezonde
voeding werd er een menu samengesteld. De bereiding en het feest werden door mensen in armoede en
niet in armoede samen georganiseerd.
Argumentatie van mensen in armoede
Gezonde voeding is niet evident voor mensen met een beperkt budget.
Ûze Plekke is fier een menu te kunnen voorstellen voor zijn kerstfeestje. Het menu houdt
rekening met gezonde voeding en is tezelfdertijd opgemaakt met een beperkt budget. Een
deskundige heeft Ûze Plekke hierbij geholpen. Zij heeft hun verlangens genoteerd, en is naar de
keuken komen kijken of het haalbaar was. Een aantal mensen zullen met een aantal de
boodschappen doen en samen het menu bereiden. Anderen zullen voor de versiering van het
lokaal en voor de sfeer zorgen. “We zullen er een prettig feest van maken.
Mevr. Br: Een ander aandachtspunt is het uitbreiden van het aantal sociale restaurants in
Brugge. Nu is er maar een: de Pas-Partout.
Mr. A: Ûze Plekke vindt dat sociale kruideniers in Brugge noodzakelijk zijn. Een sociale
kruidenier heeft een gevarieerd aanbod aan gezonde voeding, vers fruit en verse groenten,
naast de klassieke ingrediënten. Dit is dus iets heel anders dan de klassieke voedselbanken of
de winkel van ’t Sas, waar er maar een beperkt aanbod is.
Mevr. Br.: Op de school van onze kinderen zijn we getuige van een goed initiatief: tutti-frutti.
Per jaar betaal ik per kind 7 euro. Elke woensdag ontvangen ze een stuk vers fruit, en niemand
mag die dag iets anders meebrengen, zoals koekjes of snoep.
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Deze actie wordt gedeeltelijk gesubsidieerd.
Mevr. A2: Er zijn ook scholen waar de ouderraad heeft kunnen bekomen dat elk kind een beker
meebrengt naar school om kraantjeswater te kunnen drinken in de plaats van frisdrank mee te
brengen.
Dialoog binnen de eerste groep:
Gezonde voeding is een recht voor iedereen.
De dienstencentra van het OCMW zijn ook sociale restaurants, maar dan enkel voor senioren.
Er werd aandachtig geluisterd naar de vraag en naar de argumentatie naar sociale kruideniers
en ook naar de actie tutti-fruti op verschillende scholen. Dit was voor velen onbekend terrein.
Meldingen op de flappen (anoniem):
De dienstencentra en ook Poverello staan in voor goedkope maaltijden.
We steunen de eis naar meer sociale restaurants.
Dialoog binnen de tweede groep:
Er is een algemene consensus om het aantal sociale restaurants uit te breiden. Maar er is een
zekere controle nodig om te vermijden dat sommigen – die het wel kunnen betalen – van dit
systeem profiteren. Die controle bestaat nu al.
Poverello, kan iedereen daar naartoe? Een vrijwilligster bij Poverello legt uit hoe het werkt.
Alle mensen in armoede zijn er welkom. Zij kunnen gestuurd worden door het OCMW of door
een vereniging waar armen het woord nemen of een Welzijnsschakel. Zij helpt mee om de
maaltijden samen te stellen en de aankooplijsten op te maken.
Sociale kruideniers. Het OCMW zal hier aangesproken worden om uit te zoeken of sociale
kruideniers in Brugge kunnen. Het zou niet enkel opengesteld moeten worden voor personen
die binnen het OCMW bekend zijn, maar ook voor leden van de armenverenigingen.
Er is een algemene concensus om de actie tutti-frutti uit te breiden. Er wordt bevestigd dat
men in een aantal scholen vraagt om een beker mee te brengen om kraantjeswater te kunnen
drinken i.p.v. frisdank mee te brengen.
De verleiding binnen de scholen is groot om drankautomaten en verdelers binnen te brengen
omdat die geld opbrengen, bv. ook voor melkproducten. Hier moet een dialoog tot stand
komen tussen de ouders (via de ouderraden) en de directies.
Meldingen op de flappen (anoniem):
Sociale kruidenier ook voor verborgen armoede!
Sociale kruideniers: controles inlassen om misbruik tegen te gaan!
Tutti-frutti niet enkel op woensdag, maar uitbreiden naar andere dagen van de week
Tutti-frutti uitbreiden: gezondheid op school komt op de eerste plaats
Stad subsidieert nu maar één fruitdag
Geen drankautomaten, maar kraantjeswater
Volle medewerking van de scholen gevraagd bij de actie tutti-frutti
Brugge-centrum wordt een Stadsgezondheidscentrum
Naar analogie met de wijkgezondheidscentra in Gent, Antwerpen en Brussel, wil Ûze Plekke in het
centrum van Brugge een stadsgezondheidscentrum.
Eerst wat meer uitleg. Wat is een wijkgezondheidscentrum?
“Een wijkgezondheidscentrum (Gent) is een laagdrempelig, multidisciplinair centrum voor
eerstelijnsgezondheidszorg dat wijkgericht werkt in het kader van het forfaitaire betalingssysteem”.
Laagdrempelig: Het wijkgezondheidscentrum staat voor een kwaliteitsvolle gezondheidszorg die voor
iedereen betaalbaar en toegankelijk is ongeacht de afkomst, stand of rang.
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Multidisciplinair team: Er wordt intens samengewerkt met verschillende disciplines. Men kan er terecht
bij huisartsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, diëtiste, preventiewerkers,
onthaalmedewerkers en tandartsen. Vaak ook kinesisten. Enkele centra werken nauw samen met enkele
kinesisten in de buurt.
Eerstelijnsgezondheidszorg: Hieronder verstaan we het volledige zorgaanbod door huisartsen en andere
paramedici met aandacht voor gezondheid in de ruime zin van het woord. Belangrijke aandacht gaat naar
preventie en gezondheidsbevordering.
Wijkgericht: Er is een sterke betrokkenheid bij de wijk en zijn bewoners. Samen met andere groepen en
de vele organisaties in de wijk, wil het wijkgezondheidscentrum werken aan de verbetering van de lokale
leefomstandigheden. Onze speciale aandacht gaat daarbij naar aspecten die een negatieve weerslag
kunnen hebben op de gezondheid: onveilige verkeerssituaties, ongezonde huisvesting, gebrek aan groen
of aan geschikte speelruimtes voor kinderen, het samenlevingsklimaat tussen de verschillende
bevolkingsgroepen, enz.
Forfaitair betalingssyteem: Patiënten moeten zich inschrijven. De ingeschreven patiënten betalen niet
voor een raadpleging, afspraak of huisbezoek bij de huisarts of verpleegkundige. Ze betalen wel voor
medicatie, verzorgingsmateriaal, raadpleging bij tandarts en specialist. Het wijkgezondheidscentrum
ontvangt hiervoor maandelijks een vast bedrag voor alle ingeschreven patiënten. Dit bedrag komt
overeen met wat de ziekteverzekering gemiddeld maandelijks terugbetaalt aan patiënten voor de
zorgverlening, rekening houdend met hun verzekeringsstatuut.
Zoals hierboven vermeld zijn die centra sterk wijkgebonden. Voor Brugge zullen er speciale afspraken
moeten gemaakt worden bij de omschrijving van een wijk. Daarom wil Ûze Plekke de term
‘Stadgezondheidscentrum’ promoten.
Argumentatie van mensen in armoede
Het eerste voordeel is dat alle hulpverleningsdiensten gecentraliseerd zijn of binnen bereik van
mensen in armoede. Dit zijn: de dokter, de tandarts, de logopedist, de kinesist, de diëtist, de
verpleegkundige, de pedicure en de voetspecialist.
De andere voordelen van een stad(wijk)gezondheidscentrum zijn:
- De drempel om naar de hulpverlener te gaan is heel gering,
- Het is goedkoper,
- Men vindt er een luisterend oor,en er zijn geen vooroordelen tegen m.i.a.,
- Men kan gemakkelijk doorverwezen worden naar een andere dienst,
Dialoog binnen de eerste groep:
Noot van de verslaggever: Hier had men de tijd niet meer om de dialoog aan te vatten.
Dialoog binnen de tweede groep:
De wijkgezondheidscentra in Antwerpen werden geciteerd, omdat die opgericht werden
enerzijds door de CM en de Bond Moyson. Zal dat ook zo zijn in Brugge?
Is dit net hetzelfde als de derdebetalersregeling maar dan voor een groep mensen?
Meldingen op de flappen (anoniem):
Ik steun de vraag naar een stadsgezondheidcentrum in Brugge.
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Dialoogtafel 5 : thema vooroordelen – uitsluiting
Gespreksleidster : Isabelle Maes
Verslaggever : Gilles Michaux
I. Inleiding
Na een korte kennismaking stelt de gespreksleidster het thema voor.
Het voorstel om over vooroordelen te spreken komt van medestanders van ATD – Vierde Wereld. Zowel
in het beroepsleven, als in de vrije tijd, als bij het winkelen, als in familieverband stoten zij op
vooroordelen, zoals :
- Armen zijn lui ; willen niet werken.
- Werklozen zijn profiteurs : er is werk genoeg. Wie wil werken kan werk vinden.
- Armen zorgen niet voor zichzelf. Ze kiezen ongezonde voeding. Ze roken en drinken.
- Ze kunnen niet met geld omgaan. Ze kopen dingen die niet nodig zijn. Ze verdoen veel geld aan GSM’s.
Ze hebben wel geld voor honden en katten.
…
Wat hebben vooroordelen te maken met uitsluiting ?
Wie zich laat leiden door vooroordelen sluit mensen uit. Immers, zonder eerst te luisteren naar hen
hebben we al een oordeel/veroordeling klaar. Het is niet meer nodig ze te laten uitspreken. We weten
het toch al beter. We geloven niet meer in hun kunnen. We zien hen als hopeloos. Ze tellen dus niet mee.
Het gaat over hen, maar zonder hen.
Het is altijd belangrijk om te luisteren naar mensen in armoede, om een beetje te proberen ons in te
leven in wat het betekent te moeten leven in armoede en met uitsluiting.
* Dit kan onze eigen vooroordelen helpen wegwerken. Het feit dat we hier komen luisteren is al een
teken dat we ervoor openstaan. Maar soms komt het duiveltje toch nog naar boven en ontdekken we
ook bij onszelf hardnekkige vooroordelen ; of we hebben een negatieve ervaring meegemaakt. Luisteren
naar mensen met armoede-ervaring leert ons hun inspanningen ontdekken en dit is een hulp om met
minder vooroordelen naar hen toe te gaan.
* Een dialoog als deze van vanavond kan ons helpen om in gesprek met buitenstaanders hun
vooroordelen te doorprikken. En als je met buitenstaanders in dialoog gaat met voorbeelden die je hier
hoort kun je meer resultaat boeken dan met harde discussies.
II. Getuigenissen
Eerste getuigenis
Ik ben mama van drie kinderen. Ik kom uit Armenië.
Mijn man is gestorven in Rusland, het land waar ik toen met hem en mijn kinderen woonde.
Hij stierf en wij moesten vluchten.
Ik vluchtte met mijn jongste zoon, van 8 jaar, naar België. Mijn twee oudere meisjes, van 12 en 15 jaar,
konden niet mee met mij. Zij gingen met onze vrienden naar Oekraïne.
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Mijn zoontje en ik kwamen in 2001 in België aan. We werden toegewezen aan een opvangcentrum.
Daarna kwamen we in een kleine studio in Brugge. Onze procedure liep …. We werden ‘ illegaal ‘.
Ik kwam als moeder met veel pijn … mijn man was dood, mijn meisjes ver weg. En ik wilde een toekomst
voor mijn kinderen.
In juni 2003 kwamen mijn meisjes in België aan. We waren eindelijk samen,
maar ‘illegaal‘….
Een geweldig moeilijke tijd.
1. Mijn kinderen leerden Nederlands op school. Aankoop van de schoolbenodigdheden was duur.
Ik had geen inkomen. Ik moest werk zoeken.
Ze gingen naar Integraal voor de zomerschool en de huiswerkbegeleiding.
We hebben ervaren dat mensen soms van ons wegliepen. Wij zijn immers vreemdelingen.
2. Als we in het OCMW hulp vroegen, kregen we als antwoord : ‘ Jullie zijn illegalen, We kunnen
niets aan illegalen betalen’.
3. We kregen geen buzzy-pass. We waren illegalen. Vele afstanden moesten we te voet doen.
4. We moesten naar het Commissariaat voor ons dossier. We hadden geen geld voor treintickets.
5. Mijn oudste dochter wilde zo graag studeren. Ze kreeg geen kans. Ze moest mij helpen.
We wilden overleven.
6. Ik was ziek. Eerste diagnose : hepatitis. De dokter in het AZ St.-Jan verwees me naar de huisarts.
Ik kon de dokters niet betalen. En het bleek dat ik geen hepatitis had, maar ik had teveel stress en
werd daardoor ziek.
Mijn gezin is begin 2010 geregulariseerd. We hebben papieren. Ik voel me nog ziek.
Ik voel me kapot van het leven in de ‘ illegaliteit ‘… zonder papieren, zonder inkomen …
7. Toch wil ik dank zeggen aan de mensen die me ondersteund hebben, die me geholpen hebben. Ik
heb vele goede vrienden die me gesteund hebben.
Tweede getuigenis
Aan het woord is een vrouw die de opleiding volgt voor ervaringsdeskundige in armoede en sociale
uitsluiting.
Ze legt de nadruk op de generatiearmoede, de armoede die overgeleverd wordt van de ene generatie op
de andere.
Bijvoorbeeld : Ann was een wees die opgroeide in een instelling. Zij wou dat haar kinderen het beter
zouden hebben, ondanks het feit dat zij geen model kreeg hoe je ouder wordt, hoe je relaties aangaat en
een gezin moet runnen. Het liep mis met haar huwelijk. Zij viel alleen en werd depressief. Haar dochter
werd geplaatst nadat zij reeds voor de vijfde keer wegliep van huis.
Generatie-armen hebben te kampen met verscheidene kloven:
1. De structurele kloof
De samenleving wordt grotendeels georganiseerd door de middenklasse. Rechten, wetgevingen, diensten
worden gemaakt volgens de normen en waarden van de middenklassers. Hierdoor hebben de armen
geen basisrechten. Bijvoorbeeld :
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- Recht op onderwijs : Velen komen ten onrechte in het bijzonder onderwijs terecht, of kunnen hun
opleiding niet afmaken.
- Recht op huisvesting : Ze wonen in ongezonde woningen aan dure prijzen, en verhuizen vaak uit angst
voor de deurwaarders.
- Recht op gezondheid : Ze leven 7 tot 8 jaar minder lang , en hebben serieuze problemen ( kanker,
longaandoeningen, rugklachten ).
De wetten en voordelen worden gemaakt op maat van een normaal middenklassegezin ; daardoor
hebben armen minder recht op woonpremies, belastingvermindering, kinderbijslag.
2. De participatiekloof
Deze gaat over het feit dat aan mensen het recht ontnomen wordt over hun eigen leven en over de
maatschappelijke besluitvorming ( politiek ). De middenklasse beslist vanuit hun waarden en normen wat
goed is voor de arme, zonder hem hierbij te betrekken. Het plaatst de armen in een
onafhankelijkheidsrelatie en aan de onderkant van elke sociale relatie.
3. De vaardigheidskloof
Armen hebben een tekort aan vaardigheden op het praktische vlak : huishouden, administratie,
geldbeheer.
Ik heb niet leren kuisen. Ik heb niet leren omgaan met geld. Ik kocht op krediet om niet uitgesloten te
worden.
Armen hebben een tekort aan vaardigheden op emotioneel en opvoedkundig vlak : communicatie,
affectie, conflicten uitpraten, erkenning geven en ontvangen …
Er zijn belangrijke oorzaken voor deze tekorten :
- Het aanleren van vaardigheden gebeurt vanaf de geboorte in een liefdevolle band tussen ouders en
kinderen. Vele armen werden geplaatst of werden affectief verwaarloosd.
- Er zijn weinig voorbeelden aanwezig van hoe het moet. Kansarme ouders kregen zelf geen model en
kunnen dit dan ook moeilijk doorgeven aan hun kinderen.
- Het leren op volwassen leeftijd is moeilijk en de gekwetste binnenkant maakt dat er geen ruimte is om
te leren.
4. De krachtenkloof
Opmerkelijk hebben armen een enorme draagkracht. Hun fundamenteel project is dat hun kinderen het
beter moeten hebben.
Ze hebben een grotere strijdbaarheid en solidariteit.
Ze moeten overleven in onmogelijke omstandigheden.
Ze hebben een directe communicatie en een confrontatiekracht.
Ze zijn radars van gevoelens en hebben een kunstzinnig vermogen.
Ze hebben een groot gevoel voor humor.
5. De gevoelskloof
De structurele uitsluiting heeft twee belangrijke gevolgen op het gevoel van de kansarmen. Enerzijds laat
dit een zwaar gekwetste binnenkant na, en anderzijds geeft dit een enorme drang om erbij te horen,
zoals elke andere mens erbij hoort.
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Kansarmen ontwikkelen een sterk verlangen om bij de samenleving te behoren. Ze gaan overnemen wat
ze kennen en zien van de middenklasse ( dure auto, GSM … ).De reactie van de middenklasse is er een
van schuldtoewijzing. ‘ Het is jouw schuld dat je in de problemen komt, en trek nu maar je plan ‘…
Armen hebben een diepgekwetste binnenkant.
Enerzijds geven de middenklassen hen het gevoel dat ze falen en er niet bijhoren. Sinds ze kind zijn
voelen kansarmen dat ze falen, en dit dragen ze heel hun leven mee. Kinderen worden op school
uitgelachen en vernederd omdat ze niet meekunnen, omdat ze geen mooie kleren hebben, omdat de
laatste snufjes ontbreken.
Anderzijds gaan vele armen gebukt onder een innerlijke pijn en een onbevredigd basisverlangen ( wie zal
mij eindelijk eens graag zien ? ), die het gevolg zijn van het feit dat de band met het natuurlijk milieu
reeds vroeg werd doorgeknipt ( plaatsingen, scheidingen, verwaarlozing, misbruik ).
Hierdoor leven armen in schaamte, met gevoelens van vernedering, en vanuit een sterk
minderwaardigheidsgevoel. Het ingeslikte schuldgevoel en het onverwerkt verdriet maken dat mensen in
armoede geblokkeerd raken in hun gevoel, en verlamd in hun functioneren.
7.De kenniskloof
De kansarmen hebben weinig kennis van de maatschappij en haar instituten. Ze weten wel hoe de
hulpverlening werkt, maar kennen hun rechten niet, en weten niet hoe deze in orde te maken.
De arme weet weinig af van het leven bij de gewone burger, en heeft een geringe kennis van de
simpelste zaken die de middenklasse wel kent : uurwerk, trein …
De middenklasse weet niet dat de arme het niet weet, en geeft geen informatie, en de arme stelt geen
vragen omdat hij deze kennis niet heeft.
III. Deelnemers aan de gespreksgroep noteerden op de flappen wat hen trof in de getuigenissen.
- Niemand komt in een ander land zonder reden.
- Wij zijn een tweede soort mensen.
- Ik wil mijn best doen voor mijn kinderen ;
ik wil leven voor mijn kinderen.
- Stress !
- Overleven !
- Pijn ! Gekwetste binnenkant !
- Geloofd worden !
- Niemand gelooft mij.
- Luisteren !
- Houvast ! Belgische steun ! Familie !
- Vooroordelen leiden tot uitsluiting.
- In Integraal is er geen uitsluiting : armen en niet-armen leven samen zonder vooroordelen.
- Ik heb nooit leren omgaan met geld.
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- Ik heb nooit leren kuisen.
- Ik kocht op krediet ‘om erbij te horen’.
- Ik heb heel mijn leven moeten liegen om niet uitgesloten te worden.
- Altijd met de handen open : dat kan niet !
- Het is belangrijk dat mijn zoon geen ‘ dikke nek’ wordt.
N.B. Al deze uitspraken werden genoteerd met groene stift, dus tijdens de eerste ronde. De tweede
ronde leverde geen schriftelijke reacties op.
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Dialoogtafel 6 : thema onderwijs – opvoedingsondersteuning
Gespreksleider: Pascale Cockhuyt
Verslaggever: Noël Ramon
Na de inleiding door de gespreksleider (zie bijlage 1 blz. 32: voorbereiding dialoogstad), volgden sterke
getuigenissen van:
-

-

een moeder in armoede (bijlage 1 blz. 32) die zelf de beslissing genomen heeft haar 2 kinderen te
plaatsen hetgeen de moeilijkste beslissing uit haar leven is geweest.
Het oordelen en veroordelen komt zwaar aan. Zij wordt bestempeld als weekendmama.
Zij stelt dat haar verantwoordelijkheid 7 dagen op 7 blijft. ‘Ouders blijven de ouders’.
Een belangrijke positieve steun heeft zij bekomen langs de ‘babbelmama’s en –papa’s’.
een alleenstaande holebi mama van 1 zoon (bijlage 1 blz. 33)bevestigt de waarde van de
gesprekken die zij had in de ‘Babbelmama’s en –papa’s’
een jongere anderstalige nieuwkomer uit het secundair onderwijs ondersteund door begeleider
(bijlage 2 blz. 34).
Als anderstalige, komend uit een land met zelfs een ander alfabet, wordt de waarde bevestigd
van begeleiding en ondersteuning, zoals deze geboden wordt door de initiatieven van
Welzijnsschakel INTEGRAAL en door ’t SCHARNIER. Door begeleiding van (kans) autochtone en
allochtone kinderen, jongeren en eventueel volwassenen, verruimen de slaagkansen, en de
kansen om te integreren en/of om geïntegreerd te blijven in hun klas, school en in de
samenleving.

Uit de gesprekken volgt:
1) Mentaliteitswijziging en opvoedingsondersteuning
-

-

-

dat een ‘mentaliteitswijziging’ absoluut noodzakelijk is.
Er wordt te gemakkelijk een oordeel geveld. Zowel personen als groepen personen worden
hierdoor bestempeld, alsook wordt gezegd wat zij zouden moeten doen in hun geval, en dit
zonder de onderliggende situatie te kennen.
Wie bepaalt wat juist of wat fout is?
Wie participeert en wie neemt de beslissingen? Worden beslissingen samen met de personen
genomen?
‘Opvoedingsondersteuning’ krijgt absoluut voorrang op ‘opvoedingscontrole’(vb: jeugdzorg).
Positieve dingen moeten kunnen bevestigd worden. Daarop kan voortgebouwd worden.
Kunnen moeilijke problemen bevraagd worden?
Kan er in alle openheid door de persoon zelfs met controlerende organismen gesproken worden?
Is de vrees voor een negatieve beoordeling en zelfs een veroordeling (bestraffing) gegrond?
Dat een initiatief zoals de ‘babbelmama’s’ ontwikkeld in de opvoedingswinkel zeer waardevol is.
De opvoedingskoffer blijkt hierin een waardevol middel te zijn.
Gelijkgestemden zoeken samen naar oplossingen en worden hiertoe gesteund door een positief
ingestelde begeleiding.
Gezinnen kunnen ondersteund worden. Dit betekent dat zowel ouders als toekomstgerichte
mogelijkheden voor hun kinderen open, en met een hoopvol perspectief, kunnen besproken en
ondersteund worden (ieder ouder wenst dat de toekomstsituatie van hun kinderen positief zal
zijn of worden).
Besluiten:
1) Projecten als ‘Opvoedingswinkel’ en ‘Babbelmama’s’ bieden heel wat mogelijkheden aan de
doelgroepen. De vraag naar het beleid om deze projecten verder te ondersteunen en uit te
bouwen blijken een noodzaak.
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2) De organisaties waar personen in armoede zonder bijkomende verplichtingen welkom zijn en
(individueel of in groep met gelijkgestemden) kunnen gehoord en ondersteund worden zijn zeer
belangrijk. Zij leiden tot het doorbreken van de armoedespiraal en tot het ervaren van positieve
mogelijkheden alsook tot het realiseren van een eigenwaarde. Getuige stelde dat de organisatie
“waar armen het woord nemen” voor haar bijzonder waardevol is geweest in haar persoonlijke
ontwikkeling en bevestiging van de eigenwaarde.
2) Ondersteuning van kinderen en jongeren in het onderwijs.
-

-

-

-

De armoedeproblematiek ontdekken bij kinderen en jongeren in het onderwijs, is niet eenvoudig.
De symptomen in houding, het niet in orde zijn met een aantal verplichtingen (aan te kopen
uitrusting en kledij die niet binnen het bereik van het gezin ligt, enz…), rekeningen die niet
betaald zijn; leiden eerder tot uitsluiting dan tot een invoelend gesprek met betrokken ouders en
jongeren (die er ook niet graag mee naar buiten komen). Ouders komen er ook moeilijk mee naar
buiten uit vrees voor uitsluiting, enz…
Een aanwezige leraar bevestigt dat ondersteuning bij heel wat kinderen en jongeren heel
belangrijk is. Omdat onvoldoende gerichte ondersteuning kan geboden worden in de
onderwijsinstellingen, vindt hij de ondersteuningsinitiatieven ’t Scharnier en Integraal bijzonder
waardevol.
Hij bevestigt dat de bekendmaking onder de directies, de leerkrachten, de zorgcoördinatoren en
de klastitularissen van zeer groot belang is. Hun interesse en engagement voor de (kans)arme
leerlingen is reeds een belangrijke stap die kan aanleiding geven tot het benutten van de
begeleiding (hetzij voor één of meerdere vakken, hetzij voor begeleiding bij het studeren in het
algemeen).
De verspreiding van de ondersteuningsmogelijkheden hangt af van heel wat actoren. Vanuit de
school en de leerling wordt aandacht gevraagd om ook de ouders sterk te betrekken. Hen
betrekken en stimuleren bij het mogelijks begeleidingsproces, alsook soms hen bijkomende
kansen bieden langs het tweedekansonderwijs, kunnen een belangrijke positieve stap betekenen.
De stelling ‘Slagen in het onderwijs = slagen in de samenleving = garantie op werk’.
Het behalen van een diploma wordt zowel door de aanwezige leden als door de jongere als een
belangrijke en noodzakelijke doelstelling bekrachtigd. Met een positieve instelling van de
persoon biedt zij mogelijkheden op tewerkstelling. Tewerkstelling biedt daarbij een inkomen en
meer mogelijkheden op integratie in de samenleving. Integratie biedt ook kansen dat de
eigenwaarde van de persoon positief wordt beïnvloed.
Bij het zich aanbieden op de arbeidsmarkt, ook eventueel langs een interim-kantoor, wordt eerst
gevraagd ‘Wat kan je voorleggen aan getuigschrift, diploma?’ of ‘Wat zijn je gecertifieerde
bekwaamheden?’.
De mogelijkheden voor (kans)arme kinderen en jongeren meedelen tot integratie langs
jeugdclubs, jeugdorganisaties en initiatieven (vb:sportclubs, computerbegeleiding,..), bieden
eveneens kansen tot integratie in de samenleving op basis van gelijkwaardigheid.
Kosten van het onderwijs van de kinderen.
Er wordt aandacht gevraagd voor de kosten die opleidingen met zich meebrengen. Ouders zijn
verrast door de hoge kosten bij vakopleidingen zoals ‘kok’, ‘haarkapper’ en andere technische en
beroepsopleidingen. Goede informatie en mogelijke financiële ondersteuning blijken
noodzakelijk bij de (kans)arme doelgroepen. Zo voorkomt men het niet kunnen betalen van
schoolrekeningen of van noodzakelijke uitrusting om de opleiding te kunnen volgen.

Besluiten:
1) Het ondersteunen en stimuleren van de leerlingen tot het bekomen van een diploma betekent
‘mogelijkheden voor kinderen en jongeren tot slagen in de samenleving meegeven.
2) Alle actoren: leerling, ouders, leerkrachten, en overheid kunnen meewerken aan de ondersteuning van
de leerlingen en aan het voldoende bekendmaken en ondersteunen van de bestaande initiatieven.
3) Ook integratie in jeugdverenigingen en initiatieven leiden tot integratie in de samenleving
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Bijlage 1:
Voorbereiding dialoogstad: uitwisselingstafel
opvoedingsondersteuning:
1.1 Opvoedingsondersteuning: (korte voorstellingsronde= 5’. Eindtotaal beschikbare tijd = 30’)
1.1.1

Inhoud toelichting ( 5’)

Uit onderzoek is gebleken dat mensen in armoede bijzonder veel moeilijkheden ondervinden bij de
opvoeding van hun kinderen. Doorgaans geen gebrek aan liefde en genegenheid, maar een tekort aan
middelen en mogelijkheden. Bovendien is hun ervaring dat zij hierbij maatschappelijk al te nauw
gecontroleerd worden, veel meer dan gezinnen die niet in hun situatie leven. En vaak klagen zij aan dat
de maatschappij, al te snel, te radicaal en zonder ontzag voor hun intenties of hun grote inzet, ingrijpen in
hun gezinsleven.

Ouders in kansarmoede hebben maar één groot streven: hun kinderen moeten het beter hebben. Maar
vaak kunnen ze alleen maar doorgeven wat ze zelf hebben gekregen. Mensen in armoede weten vaak
heel goed wat ze moeten doen, om hun kinderen kansrijker op te voeden, echter krijgen ze deze kans
niet altijd.

Naast het luik van opvoedingsondersteuning nemen we jullie deze avond mee in het verhaal van het
belang van onderwijs. Mensen in armoede en kansarmoede hebben heel veel te maken met hindernissen
met betrekking tot onderwijs, vb. alleenstaande ouders, stress binnen het gezin, beperkingen, andere
waarden en normen, anderstalig, algemene gezinssituatie, … Onderwijs is een hefboom ter bestrijding en
voorkoming van armoede.

Aan de hand van getuigenissen willen we jullie dan ook meenemen verder in dit verhaal, om ons daarna
samen te buigen over de stellingen.
+ aanvullen met korte getuigenis:
Getuigenis mevrouw D:
Ik ben mevrouw D., alleenstaande mama van dochter L. 12 jaar en zoon N. 10 jaar. Drie jaar geleden
maakte ik de moeilijkste beslissing ooit. Ik besliste om mijn kinderen als preventieve maatregel uit huis te
plaatsen. Deze beslissing is ten allen tijden mijn beslissing geweest, en ze werd dan ook door geen enkel
dienst of organisatie opgelegd. Kinderen uit huis plaatsen is nooit evident, en hiervoor ga je ook niet over
één nacht ijs. Maar ik merkte bij mezelf dat het niet meer lukte om de rol als ouder op te nemen, en dat
het geen gezonde situatie was ten opzichte van mijn kinderen.
We zijn nu drie jaar verder, en achteraf bekeken was het de beste maar moeilijkste beslissing ooit. Toch
word ik hiervoor vaak bestraft door mensen uit mijn omgeving of uit de maatschappij. Mensen oordelen
en veroordelen heel snel, en dat maakt het voor mij zeer moeilijk om bij deze beslissing te blijven.
Ondanks dat de kinderen uit huis geplaatst zijn, zal ik altijd hun ouder blijven. Mijn rol als mama is net als
bij alle andere ouders 24/24 7/7, maar de invulling is anders. Voor mij is het dan ook belangrijk dat ik
erkend word als ouder. De verwijten dat ik maar een weekendmama ben, doen pijn en zorgen ervoor dat
ik nog meer twijfels heb over mijn rol als mama. Om alle muizenissen in mijn hoofd een plaats te geven
word ik ondersteund door een team van hulpverleners, aangezien ik zelf weinig of geen “normaal”
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netwerk heb. Het project babbelmama’s en babbelpapa’s was ook zo’n ondersteuning. En die bevestiging
en erkenning was voor mij zeer belangrijk.
Opvoedingsondersteuning is voor mij samen op weg gaan ten allen tijde met de ouders. Niet voor of over
hen als ouder, maar samen met hen.
Getuigenis mevrouw Ch.:
Ik ben mevrouw Ch., alleenstaande & holebi mama van een zoon R. van 9 jaar. Voor mij,en net voor alle
andere ouders volgens mij, is mijn zoon mijn grootste en belangrijkste project. Alles wat ik doe en wat ik
beslis is in functie van hem.
Het feit dat ik alleenstaande ben, heeft tot gevolg dat ik de taak van de opvoeding alleen op mij neem. En
dat is op zich geen evidentie. Opvoeden is niet simpel. Iedere keuze zorgt voor de nodige twijfel of
bedenking. En zolang er geen kookboek bestaat hoe het wel moet, zal ik die twijfels hebben. Maar volgens
mij is dit niet anders bij ons dan bij andere ouders. Wanneer ik kijk naar mijn rol als ouder, denk ik dat ik
het al bij al niet slecht doe. Ook al denken mensen uit mijn nabije omgeving er soms anders over, en geven
ze mij niet de nodige feedback en ondersteuning. En dat heb je als ouder nodig, want een dergelijke
ondersteuning zorgt voor de nodige positieve bevestiging. Een tijdje geleden volgde ik het project
Babbelmama’s en Babbelpapa’s. Dit niet zozeer omdat ik grote ondersteuning nodig had in mijn rol als
ouder. Maar vooral de bevestiging en erkenning dat ik op de goede weg was. En dat kregen we in dit
project. Ik vind het belangrijk dat we als ouder in een kansengroep niet alleen die ondersteuning vinden in
dergelijke projecten, maar ook dat er maatschappelijk gezien een mentaliteitswijziging komt voor ons als
ouders. We zijn vragende partij voor gezonde ondersteuning, in plaats van opvoedingscontrole.
Getuigenis ‘Anderstalige jongere’ Vl.:
Bij Integraal krijg ik hulp om mijn huiswerk te maken. Ik kan er vooral Nederlands leren, en ik leer er goed
articuleren. Vorig jaar zat ik in de Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers (OAN-klas). Dan had ik
soms les in het huis van Integraal. Ik ken het huis dus goed. De mensen die mij helpen zijn vrijwilligers.
Vorig jaar waren dat twee mensen: één op dinsdag en één op donderdag. Dit jaar zit ik in een gewone
klas.
Nu één keer per week naar Integraal. Ik kom één uurtje, na de school.
Ik kan kiezen welke cursus ik meebreng. Daar krijg ik dan uitleg over.
We bereiden ook veel toetsen voor. Zonder de hulp van Integraal zou het veel moeilijker zijn voor mij om
de leerstof te begrijpen.
1.1.2

Stellingen/discussiepunten/Reflectievragen: (20’)

Methodiek: World Café ( zie hierboven)
Mogelijke voorbeelden van brandende vragen/stellingen mbt het thema
opvoedingsondersteuning:

• Opvoedingsondersteuning = (kansen) bieden aan gezinnen ( ouders en kinderen)
• Slagen in het onderwijs = Slagen in de samenleving en = garantie op werk.
Bij een volgende voorbereiding worden de stellingen onder de loep genomen, en een definitieve keuze
gemaakt.
1.1.3
•

Samenvatting ( aantal minuten 5’)
En nu verder?: Wat kunnen kleine stappen zijn om bestaande kloven te dichten?
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Bijlage 2 :
Bij Integraal krijg ik hulp om mijn huiswerk te maken.
Ik kan er vooral Nederlands leren, en ik leer er goed articuleren.
Vorig jaar zat ik in de Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers (OAN-klas).
Dan had ik soms les in het huis van Integraal.
Ik ken het huis dus goed.
De mensen die mij helpen zijn vrijwilligers.
Vorig jaar waren dat twee mensen: één op dinsdag en één op donderdag.
Dit jaar zit ik in een gewone klas.
Nu één keer per week naar Integraal.
Ik kom één uurtje, na de school.
Ik kan kiezen welke cursus ik meebreng.
Daar krijg ik dan uitleg over.
We bereiden ook veel toetsen voor.
Zonder de hulp van Integraal zou het veel moeilijker zijn voor mij om de leerstof te begrijpen.
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Dialoogtafel 7 : thema wonen
Gespreksleider Geert Van Hecke, (Ûze Plekke)
Verslaggever: Marc Lamoot, (Amnesty International)
De gespreksleider schetst met enkele woorden het doel van het gesprek: de nood aan ondersteuning en
de toegankelijkheid om een huis te huren.
Vraag: Je bent op zoek naar een woning, waar klop je aan?
Ik ga naar mijnheer S. van Samenlevingsopbouw want ik had angst om naar de Huurdersbond te gaan.
Ik had probleem met de Huurdersbond omdat ze onbeleefd waren. Ik kan moeilijk lezen en schrijven en
op mijn vragen voor hulp, kreeg ik het antwoord: “Trek uw plan”.
Ik kwam uit Aalst en zocht via reclamebladen naar een woning in Brugge maar dit bleek zeer moeilijk. Als
invalide die niet kan lezen of schrijven is het moeilijk om de juiste formulieren te bekomen. Ûze Plekke
heeft een gespreksgroep om die problemen te helpen op te lossen. Na een tijd heb ik toch iets gevonden
via Brugse vzw ‘t Huizeke
Het is moeilijk om een huis te vinden dat betaalbaar is. Bij toeval heb ik een huis gevonden met een
vriendelijke eigenaar. De eigenaar moet toegeeflijk zijn om iemand met weinig geld en geen zicht op werk
een huis aan te bieden.

1ste ronde
In Brugge zijn er veel diensten maar toch vinden bepaalde mensen het moeilijk om contact te leggen,
daarom helpen wij hen vanuit Samenlevingsopbouw,. Er is een voorstel om te werken met een
“woonwinkel” waar kwetsbare mensen extra geholpen worden. Iedereen kan er terecht maar indien
nodig krijgen sommigen meer aandacht en ondersteuning.
De woonwinkel werd besproken in het Schepencollege maar dit moet nog verder uitgewerkt worden. Er
bestaat reeds de mogelijkheid via het OCMW en de stadsdienst huisvesting maar dit is blijkbaar nog niet
voldoende gekend.
Verwonderlijk dat iemand die verplicht uit huis wordt gezet, volgens de wetgeving hulp moet krijgen toch
geen hulp krijgt en dat er bovendien ook geen reactie komt vanuit het OCMW waar de gedupeerde
nochtans gekend is.
Extra probleem is het lang wachten omdat er geen woningen zijn.
Vaststelling!
Vertrouwen is zeer belangrijk.
Er zijn teveel drempels
Woonclub: vrijwilligers die helpen in de zoektocht.
Hoe is je ervaring met de immobiliënkantoren?
Ik ben een alleenstaande moeder met twee kinderen en kon alleen een huis huren mits mijn oudere
werkende zoon mee huurde als tweede huurder.
Via een reclameblad vond ik een huis met twee slaapkamers voor 400 euro. Toen ze hoorden dat ik
leefde van een OCMW-steun werd het gesprek beëindigd.
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Vaststelling!
De immobiliënmarkt discrimineert. Te vaak horen de mensen: “sorry we hebben niets voor u”.
Er is dringend een gesprek nodig met de sector.
Voor mensen in armoede zijn vragen naar –inkomen, huurwaarborg, commissieloon een
onoverbrugbare muur.
Commissieloon mag wettelijk niet meer (17/02/1992) maar nu noemen ze het bemiddelingskosten.
P M: via vereniging van steden en gemeenten ondervinden we dat de wetgeving niet gevolgd wordt.
Vaststelling!
De private huurmarkt is moeilijk te controleren. De sociale huurmarkt is een oplossing voor mensen in
armoede maar de wachtlijst is zeer lang.
Er kan ingeschreven worden op 4 maatschappijen en dan nog is het jaren wachten.

2de ronde
Ik begrijp niet waarom er geen doorverwijzing van het OCMW was voor woonbegeleiding.
Ik ken niemand van woonbegeleiding en had om de drie maanden een andere persoon bij mijn
schuldbegeleiding als hulp.
In hoeverre kan iemand in armoede rekenen op hulp van het OCMW.
Als een eigenaar hoort dat je van het OCMW steun geniet, gaan alle deuren dicht. Ik zit nu in een
doorgangshuis.
Men wijst nogmaals op de woonwinkel.
Is het voldoende om door te verwijzen naar een dienst? Het OCMW zou zelf in eigen OCMW moeten
doorverwijzen.
Dossiers eenvoudiger maken is al een eerste stap.
Een aanvraagformulier werd ingediend voor een sociale woning. Nu heb ik een huisje gevonden bij toeval
en de eigenaar heeft mij niets gevraagd naar loon. De waarborg werd betaald via het OCMW.
Bestaat er een systeem om immobiliënmarkt te verplichten om kwetsbare huurders te helpen?.
Er wordt nogmaals gewezen op de dringende noodzaak voor een gesprek met de sector en het in kaart
brengen van de situatie.
Zijn huisvestingskantoren beter?
Huisvestingskantoren zetten iemand met leefloon en/of werkloos is achteraan op de lijst!
Je moet je nummer vragen en dat opvolgen.
Sociale woningen zijn alleen voor mensen met geld door de koop-huur contracten.
De stad koopt twee terreinen in het centrum om sociale woningen te bouwen die enkel als
huurwoningen zullen dienen.
Betaalbare kwaliteit?
625 € huur + 25 € onderhoud voor 3 slpk’s. Het kan mits samen met mijn zoon te huren. Ik kan geen
huursubsidies krijgen omdat de huur te hoog is (mag maar 500€ zijn).
432 € voor 2 kamers, de woning is niet in orde. Ik durf niets te vragen uit vrees om op straat te staan.
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De Staddiensten kunnen inderdaad onderzoek uitvoeren maar het gevaar van nadien op straat te staan
is reëel.
Zelfs een energiescan van een huurwoning tonen aan een eigenaar kan ook gevolgen hebben voor de
huurder.
Bij een onbewoonbaar verklaarde woning krijgt de huurder voorrang voor huur van een sociale
woning.
Als een woning in slechte staat is, heeft de huurder geen rechten.
Geschreven reacties:

1ste ronde
1: er is een loket nodig waar je kan inschrijven voor alle sociale huurmaatschappijen.
2: doet Brugge iets voor de daklozen en de asielzoekers?
3: waar moet iemand met een leefloon van 750 € een woning vinden in Brugge?
4: een woonwinkel met speciale aandacht voor kwetsbare mensen.
5: een vertrouwenspersoon!
6: immobiliënkantoren: geen kansen krijgen.
7: het is raar dat de Burgemeester niet op de hoogte is van de gang van zaken.

2de ronde
1: er zou minder papierwerk moeten meegegeven worden aan cliënten.
2: nood aan betere nazorg voor de mensen.
3: een woonwinkel of woonclub zou zeker een aanrader zijn voor mensen in armoede.
4: laat de sociale woningen voor de mensen die het echt nodig hebben.
5: dringend: meer sociale woningen!
6: de ambtenaren mogen niet in vakjes denken maar de totale mens met alle problemen begeleiden.
7: er is nood aan meer sociale woningen – vooral voor alleenstaanden – acuut: bv.: scheidingen,
ex-gevangenen , …
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Verloop van het plenum

Jo Dhaenens

Welkom terug voor het 2de deel… Ik hoop dat jullie goede gesprekken gehad hebben in het 1ste deel (in
de pauze positieve geluiden gehoord). Maar we willen vanavond toch afsluiten met een paar
gedachten en indrukken. Hierbij willen we niet alleen het beleid, maar ook de verenigingen aan het
woord laten… Daarom hebben we alle politieke fracties en alle verenigingen gevraagd om een
woordvoeder af te vaardigen. En nu wordt het moeilijk : die woordvoeder krijgt precies 3 minuten (en
de zandloper is onverbiddelijk) om een indruk van deze avond weer te geven en hierbij wordt kort
geantwoord op : wat heb ik geleerd, wat heeft me getroffen, waar willen wij werk van maken…Drie
korte gedachten in exact 3 minuten (vooral voor politiekers een bijna onmogelijke opgave…). Omdat
we veel gedachten willen laten naar voor komen, duurt dit wel even … maar er is ook wat afwisseling :
telkens nieuwe frisse sprekers en vooral telkens opnieuw nieuwe indrukken…
De woordvoerders zitten hier vooraan en we proberen vlug te wisselen.

Wat hebben we geleerd ?
1. Groen ( Guido Maertens )
Meer aandacht besteden en werken aan een sociale economie.
Meer steun verlenen aan sociale huurkantoren.
Betere informatie en bekendmaking van de rechten van de armen en van de wegen die
hen ter beschikking liggen om hun rechten te krijgen.

-

2. Ûze Plekke ( Angelino Meuleman )
Alle betrokkenen (en instanties) inzetten voor sociale huurkantoren
Realiseren van een sociaal-kruideniers zaak

-

3. NVA ( Ann Minne – Soete )
-

Communicatie met armen over diensten, hulpwegen, ontmoetingsmogelijkheden
versterken.
Drempelverlaging bij de diensten
Informatie over hun rechten duidelijker en dichter bij de mensen brengen.

4. Integraal ( zuster Noëlla Lapon )
-

- Jongeren stimuleren naar sport en ontspanningsmogelijkheden
Volwassenen oriënteren naar het verenigingsleven
Voor vrijwilligers een initiatief opzetten naar het voorbeeld van het initiatief van ’t Sas

5. CD&V ( Lieve Mus )
-

Informele instanties kansen bieden tot meer inspraak
Overlegplatform moet degelijk uitgebouwd worden
In dienst nemen van ervaringsdeskundigen.
Betere opvolging bij huisvesting: te lange wachttijden.
Gesprek aangaan met de artsen voor probleem van gezondheidszorg voor de armen.
De illegaliteits-periode inkorten.
Buitenschoolse begeleiding van schoolkinderen uit financieel zwakkere gezinnen
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6. Oarm in Oarme ( Mieke David )
-

Onze mensen meer stimuleren tot medeparticipatie aan het sociale leven
Vrijwilligers vormen: ze moeten niet het woord van de armen overnemen.
Het initiatief van “dialoog-tafels” moet worden voortgezet.

7. Vlaams Belang ( Liliane Cottenie )
-

Armen beter informeren over hun rechten
Scholen sensibiliseren voor kinderen uit financieel zwakkere gezinnen (vb.drinkwater
voorziening).
Waardigheid van elk mens bevestigen.

8. SP.A ( Annick Lambrecht )
- Bij politieke beslissingen de armoede toets doen (wat betekent ze voor de armen).
- De dialoog met de armen intensifiëren
- Werk maken van een sociale economie (arbeidstoegankelijkheid).
- Ondersteuning van het vrijwilligerswerk
- Taalkennis blijvend ondersteunen.
Open VLD was verontschuldigd
Verslag : André Maes

Wat heeft me getroffen ?
Wat heeft getroffen in de gespreksgroepen ?
Antwoorden van politieke fracties en van verenigingen :

1. Groen ( Guido Maertens )
Guido was getroffen door de herkenbaarheid van de verhalen van mensen in armoede, door hun vraag
naar waardering en door hun hunker naar zinvolle arbeid .

2. Ûze Plekke ( Angelino Meuleman )
“ Ik kon zeggen wat ik wou zeggen.” ( Maar het deed pijn.)
“ Het OCMW staat positief tegenover de derde betaler.”

3. NVA ( Ann Minne – Soete )
Ann was erdoor getroffen hoe moeilijk het is het altijd te moeten uitleggen.
Ook door de heel concrete specifieke nood : de derde betalersregeling.
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4. Integraal ( zuster Noëlla Lapon )
Het treft hoe het spreken de getuigen sterker maakt, maakt dat ze iemand zijn.
En hoe daardoor ook de problemen klaarder worden.

5. CD&V ( Lieve Mus )
Men is getroffen door de bezorgdheid van mensen in armoede om hun kinderen.
Ook treft de nadrukkelijke vraag van mia naar het sociale derde betalerssysteem .
Verder : de nood aan luisterbereidheid eerder dan aan raadgevingen.
Ook dat de vooroordelen wederzijds zijn.
Bijzonder treft hoe de “ illegaliteit “ vreet aan de mens.
Indruk maakt de manier ( met Buddy ) om intensief te zoeken naar werk.

6. Oarm in Oarme ( Mieke David )
De nadrukkelijke vraag van mensen in armoede om te participeren aan het beleid.
“ Wat goed is voor mensen in armoede is goed voor iedereen.”
Het gesprek met het beleid is een aangename verrassing.

7. Vlaams Belang ( Liliane Cottenie )
Liliane is getroffen door de openheid van iedereen voor iedereen, en door de bekommernis om mensen
dicht bij ons.
De eigen rechten zijn te weinig gekend door mensen in armoede.
“ Via de cultuur leren mensen mekaar begrijpen “.

8. Wieder ( Dirk Dossche )
“ Er is een gebrek aan informatie die gericht is op mensen in armoede.
“ De commerciële sector in de cultuur is onbereikbaar voor mensen in armoede “.

9. SP.A ( Annick Lambrecht )
De mandatarissen zijn getroffen door de zin van mensen in armoede om te werken,
door de vraag naar zinvolle tewerkstelling,
door het feit dat de werkdruk in beschermde werkplaatsen te hoog is,en door de zin om te leren bij
mensen in armoede.
Het treft eveneens hoe erg het is om als alleenstaande dagelijks keuzes te moeten maken in de
opvoeding. ( Hierbij is er nood aan raad, maar de beslissing moet door mensen in armoede genomen
worden.)
NB. Mevrouw Sandrinne De Crom ( Open VLD ) heeft zich verontschuldigd wegens ziekte van haar
dochtertje.
( notities van Erik Vanackere )
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Waar willen we werk van maken ?
1. Groen ( Guido Maertens )
-

-

Sociale economie biedt kansen voor onze (kans)arme personen en gezinnen.
Welke zijn de te bewandelen wegen voor de bekendmaking van de mogelijkheden van sociale
economie?
Sociale economie dient sterker te worden ondersteund door de overheid.
Er is nood aan een sociaal verhuurkantoor.

2. Ûze Plekke ( Angelino Meuleman )
-

Wachttijden voor sociale woning beperken.
Mogelijkheid scheppen om te weten op welke plaats men staat voor een sociale woning.

3. Integraal ( zuster Noëlla Lapon )
-

-

Het helpen functioneren van onze (kans)armen in onze brede samenleving. Dit geldt zowel voor
de ondersteuning van kinderen en jongeren bij hun studies, als het betrekken van de ouders en
de andere actoren zoals scholen leerkrachten, CLB’s, enz…
Stimuleren van mensen om deel te nemen aan het verenigingsleven en initiatieven.
Initiatieven en vrijwilligerswerk ondersteunen die zich inzetten voor de doelgroepen.
Het stimuleren en ondersteunen van onze (kans)arme doelgroepen in hun specifieke noden en
hen bemoedigen en kansen geven.
Het stimuleren van het vrijwilligerswerk.

4. CD&V ( Lieve Mus )
-

Op het ‘Overlegplatform Armoede’ is de aanwezigheid van mensen in armoede noodzakelijk.
Noodzaak aan sociale huisvesting (meer huurwoningen nodig) en opvolging nodig.
Gezondheid: samenwerking met het derde betalersysteem nodig.
Gezondheidspromotie naar scholen stimuleren.
Ondersteuning van de initiatieven die de (kans)armen steunen en begeleiden is nuttig en
noodzakelijk.
Alles doen om illegaliteit in te korten.
Binnen de fractie werk maken van de vele aspecten van het (kans)armenbeleid.

5. Oarm in Oarme ( Mieke David )
-

Informatie moet leesbaar en begrijpbaar zijn.

6. Vlaams Belang ( Liliane Cottenie )
-

Hoe kunnen wij met hen communiceren, hen begeleiden?
Werk maken van het doorbreken van armoede. Hoe maken wij dit structureel mogelijk?
Waarde en gelijkwaardigheid van elke mens erkennen .
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7. SP.A ( Annick Lambrecht )
-

Werken in dialoog
‘Dialoogstad’ met de getuigenissen en met de verschillende actoren hier vandaag aanwezig, was
voor mij belangrijker dan een aantal studiedagen rond het thema.
Er moet werk gemaakt worden van de inzet van vrijwilligers.

Algemeen besluit
1) Het verslag wordt binnen de 2 maanden bezorgd.
2) Dit is geen eindpunt. Dit is een start die aanleiding geeft tot een beleidsmatige aanpak
voor de komende jaren.
3) De Burgemeester stelt dat er een vervolg noodzakelijk is aan deze eerste samenkomst.
4) Ook alle aanwezige mandatarissen en organisaties vinden het voortzetten van de dialoog
noodzakelijk.
( notities van Noël Ramon )

Burgemeester Patrick MOENAERT dankte in het bijzonder Schepen voor Welzijn Lieve MUS,
die mede Brugge-Dialoogstad heeft vorm gegeven.
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