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Werkgroep duurzaamheid

Mevrouw Evita Willaert, OCMW-raadslid
Tijdens de raad van februari kondigde de voorzitter aan de werkgroep
duurzaamheid opnieuw op te starten. Een belangrijke opdracht van de
werkgroep zou zijn om het water- en energieverbruik van het OCMW in de
verschillende vestigingen op te volgen maar er zijn ook nog andere
uitdagingen voor deze werkgroep (afvalbeheer, mobiliteitsgedrag,…)
In sommige ondernemingen en organisaties wordt het personeel extra
gesensibiliseerd voor deze problematiek door de oprichting van een ecoteam. Onder begeleiding van een ervaren coach gaat het eco-team,
samengesteld uit medewerkers van verschillende niveau’s en werkvloeren,
een dubbele uitdaging aan, door zowel verbetervoorstellen te formuleren
als sensibiliserende acties op te zetten. Doel is ook de andere collega’s op
de werkvloer aan te zetten tot duurzame gedragsverandering.
Is het al duidelijk wanneer zal de werkgroep duurzaamheid van start zal
gaan?
Zou een eco-team ook in het OCMW Gent een meerwaarde kunnen
hebben?
Zal de oprichting hiervan verder onderzocht worden?

De heer Rudy Coddens, OCMW-voorzitter
Beste raadslid Willaert
Beste Evita
Eerder dit jaar kwam de werkgroep duurzaamheid inderdaad al ter sprake.
Binnen het OCMW werd bekeken wie de drijvende kracht van de werkgroep
duurzaamheid kon zijn. De diensten van FM werden in tussentijd getroffen
door enkele veranderingen waardoor het tot nu onmogelijk was om grote
tijdsinspanningen voor deze werkgroep te leveren.
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Gelukkig komt hier binnenkort verandering in.
Bij de personeelsdienst zal er vanaf 1 juli 2013 een adjunct van de directie
binnen de beleidscel P & O aan de slag gaan. Ondertussen is ook al
besproken dat binnen het takenpakket van deze persoon FM een
belangrijke rol zal spelen. Zo zal deze persoon ook trekker van de
werkgroep duurzaamheid worden. Hij zal instaan om de werking van deze
werkgroep opnieuw op de rails te krijgen.
Het voorstel van een eco-team lijkt me een zeer interessante piste om ook
in OCMW Gent te bewandelen. Het sensibiliseren en vooral het betrekken
van het personeel bij mogelijke acties en verbetervoorstellen lijkt me een
methodiek die bij OCMW Gent ook zou kunnen aanslaan. De verhoging van
de bewustwording van het duurzaam omspringen met grondstoffen is een
belangrijk aandachtspunt voor de werkgroep duurzaamheid. De oprichten
van een eco-team zou zeker kunnen bijdragen tot het verspreiding van
deze bewustwording.
Ik zal jouw voorstel zeker doorgeven aan de betrokken diensten, zodat dit
op de agenda van de werkgroep duurzaamheid kan verschijnen. Neem me
echter niet kwalijk dat ik nog geen concrete beloftes kan doen, maar het
lijkt me aangewezen dat men dit voorstel eerst zal bespreken op de
werkgroep duurzaamheid. Ik hou je zeker ook op de hoogte van het verder
verloop van deze werkgroep en het verder verloop van jouw voorstel.

Woordelijk verslag van het debat
De heer voorzitter:
Oké. Collega Willaert … alstublieft.
Mevrouw Willaert:
Voorzitter, tijdens de raad van februari kondigde u aan de werkgroep
duurzaamheid opnieuw op te starten. Een belangrijke opdracht van de
werkgroep zou zijn om het water- en energieverbruik van het OCMW in de
verschillende vestigingen op te volgen maar er zijn ook nog andere
uitdagingen voor deze werkgroep , bijvoorbeeld op het vlak van
afvalbeheer, mobiliteitsgedrag enzoverder. In sommige ondernemingen en
organisaties wordt het personeel extra gesensibiliseerd voor deze
problematiek door de oprichting van een eco-team. Onder begeleiding van
een ervaren coach gaat het eco-team, samengesteld uit medewerkers van
verschillende niveaus en werkvloeren, een dubbele uitdaging aan, door
zowel verbetervoorstellen te formuleren als sensibiliserende acties op te
zetten. Doel is ook de andere collega’s op de werkvloer aan te zetten tot
duurzame gedragsverandering.
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Wanneer zal de werkgroep duurzaamheid effectief van start gaan en kan
de oprichting van zo’n eco-team hierbij ook overwogen worden?
De heer voorzitter:
Collega Willaert, dus inderdaad eerder dit jaar kwam de werkgroep
duurzaamheid inderdaad al ter sprake. Binnen het OCMW werd bekeken
wie de drijvende kracht van de werkgroep duurzaamheid kon zijn. De
diensten van FM werden in tussentijd getroffen door enkele noodzakelijke
veranderingen waardoor het tot nu onmogelijk was om grote
tijdsinspanningen voor deze werkgroep te leveren. Gelukkig komt hier
binnenkort verandering in. Bij de personeelsdienst zal er vanaf 1 juli 2013
een adjunct van de directie binnen de beleidscel P & O aan de slag gaan.
Ondertussen is ook al besproken dat binnen het takenpakket van deze
persoon FM een belangrijke rol zal spelen. Zo zal deze persoon ook trekker
van de werkgroep duurzaamheid worden. Hij zal instaan om de werking
van deze werkgroep opnieuw op de rails te krijgen. Het voorstel van een
eco-team lijkt me een zeer interessante piste en ondertussen werd dat ook
al afgetast bij het managementteam. Ik denk dat dat inderdaad heel
belangrijk is dat we die weg in het OCMW te bewandelen. Het sensibiliseren
en vooral het betrekken van het personeel bij mogelijke acties en
verbetervoorstellen lijkt ons eigenlijk ook een methodiek die we hier in het
OCMW kunnen hanteren en die eigenlijk ook wel zou kunnen aanslaan. De
verhoging van de bewustwording van het duurzaam omspringen met
grondstoffen is een belangrijk aandachtspunt voor de werkgroep
duurzaamheid. De oprichten van een eco-team zou zeker kunnen bijdragen
tot het verspreiden van deze bewustwording. Ik zal jouw voorstel zeker
doorgeven aan de betrokken diensten, zodat dit op de agenda van de
werkgroep duurzaamheid kan verschijnen. Neem me echter niet kwalijk dat
ik nog geen concrete beloftes kan doen en dat de persoon die in dienst
komt zich eerst een klein beetje zou kunnen inwerken, bekend wordt met
de organisatie maar in ieder geval proberen we zo snel als mogelijk daar
werk van te maken en dan ook verder te rapporteren.
Mevrouw Willaert:
Alle begrip daarvoor. Bedankt voorzitter.
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2013/010

Kinderarmoede

De heer Jurgen Bockstaele, OCMW-raadslid

Geachte heer Voorzitter
In het bestuursakkoord van de stad Gent staat kinderarmoede als één van
de belangrijkste strijdpunten geformuleerd. Ook voor mij en onze fractie is
dit een uiterst belangrijk thema.
Volgens Kind en Gezin is kansarmoede een toestand waarbij mensen
beknot worden in hun kansen om voldoende deel te nemen aan de
samenleving: zoals onderwijs, arbeid, huisvesting. Het gaat hierbij helaas
niet om een eenmalig feit, maar om een blijvende toestand die zich
voordoet op verschillende terreinen, zowel op het gebied van materiële als
immateriële zaken.
Wij merken op dat de geboortes in deze kansarme gezinnen in Gent, net
zoals in veel andere steden en gemeenten, toeneemt. In 2011 heeft Gent
zelfs het grootse aantal geboortes in kansarme gezinnen in 10 jaar.
Wanneer wij ons vergelijken met de andere centrumsteden merken wij dat
Gent een relatief hoog percentage geboortes in kansarme gezinnen heeft.
Van al de geboortes in Gent worden er 18.18% van de kinderen geboren in
een kansarm gezin. Dit is bijna 1 op 5. Wanneer wij de evolutie van de
geboortes in kansarme gezinnen bekijken, merken wij wel dat Gent in
vergelijking met de andere centrumsteden een relatief lagere stijging
heeft. Wij kunnen dus besluiten dat Gent in vergelijking met de andere
centrumsteden een hoog % geboortes in kansarme gezinnen heeft, maar
de stijging ervan is in vergelijking met de andere centrumsteden relatief
lager.

Wij merken dat er in het verleden al inspanningen gedaan zijn, maar naar
de toekomst toe zullen wij nog de nodige inspanningen moeten leveren
want elk kind in armoede is er één te veel.
Voor de toekomst van deze kinderen en voor de toekomst van Gent zal het
essentieel zijn om deze legislatuur volop in te zetten op de bestrijding van
kinderarmoede.
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Vorige legislatuur stond kinderarmoede ook al op de politieke
agenda. Wij gaan er uiteraard vanuit dat dit deze legislatuur ook het
geval zal zijn, gezien het bestuursakkoord. Kan u ons al mogelijke
initiatieven meegeven?



Worden er initiatieven genomen samen met andere partners? En
hoe zal dan deze samenwerking eruit zien?



Worden bepaalde doestellingen voorop gezet?



Kunnen wij hierover op regelmatige basis ingelicht worden?

De heer Rudy Coddens, OCMW-voorzitter

Beste raadslid Bockstaele
Beste Jurgen
Sedert 2010 is er binnen OCMW bijzondere aandacht voor de bestrijding
van kinderarmoede. We kiezen er als OCMW voor om duurzame acties uit
te werken. Dit betekent in de praktijk dat acties gedurende vele jaren
lopen. Elk jaar een groot aantal nieuwe acties opstarten lijkt ons niet de
beste werkwijze. We kiezen bewust voor kwaliteit en willen bestaande
zaken uit de vorige jaren die goed zijn bestendigen, bijsturen en
optimaliseren. Maar natuurlijk moet ook ruimte zijn om te experimenteren
met nieuwe acties zodat we blijven inspelen op nieuwe noden en nieuwe
opportuniteiten.
Veel van de acties die we met het OCMW ondernemen zijn acties die we
samen met andere partners uitvoeren. Zo wordt er intensief samengewerkt
met andere partner in individuele cliëntdossiers.
Zo werken we bijvoorbeeld samen met de scholen, Kind en Gezin, comité
bijzondere jeugdzorg,… om er maar enkele op te noemen.
Daarnaast hebben we als OCMW van een grootstad een belangrijke
voorbeeldfunctie. We investeren regelmatig in kennisoverdracht en
disseminatie naar andere OCMW’ s of andere organisaties. Daarnaast zijn
we ook partner in intersectorale intervisies, leveren we input vanuit onze
expertise aan rondetafelgesprekken, debatten enz… . Regelmatig worden in
tijdschriften zoals OCMW Visies artikels geschreven over dit thema.
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Voor 2013 ligt de grootste uitdaging in het tot stand komen van het
armoedebeleidsplan waarin OCMW Gent een regierol opneemt.
Kinderarmoede is hier een belangrijk onderdeel van. We zullen m.a.w. dit
jaar een richting kiezen om samen met andere partners in Gent
doelstellingen en acties uit te voeren in de strijd tegen kinderarmoede.
Algemeen kunnen we stellen dat in onze strijd tegen kinderarmoede we
bijzondere aandacht willen hebben voor het kind in armoede. Maar een
kind in armoede leeft in een gezin in armoede en wordt opgevoed door
ouders in armoede. We vertrekken dus van het principe dat we ons niet
enkel op het kind, maar ook op zijn ouder(s),
opvoedingsverantwoordelijken en zijn gezin moeten focussen. Daarnaast
komt het kind in een netwerk terecht (opvang, school, vrije tijd,…) waar
ook verschillende acties kunnen gebeuren om het kind in armoede alle
kansen te bieden de cirkel van generatiearmoede te doorbreken. Hierbij is
een samenwerking met andere partners in Gent noodzakelijk.
Vanuit OCMW Gent proberen we op de belangrijkste terreinen te werken
die een significant effect kunnen hebben in de strijd tegen kinderarmoede,
deze zijn opvoedingsondersteuning, onderwijs, opvang en vrije tijd,
psychologische hulp, zwangerschap en verhogen expertise van
maatschappelijk werkers.
Vanuit deze visie worden concrete acties genomen zoals bijvoorbeeld:


Inzetten op huistaakbegeleiding door het ondersteunen van
huistaakbegeleidingsdiensten



Sociaal steunfonds versterken



Er is een samenwerking in het kader van wederzijdse
doorverwijzingen naar spelotheken, inloopteams,
opvoedingswinkel



We ontwikkelden een tool waarmee maatschappelijk werkers het
thema van kinderopvang bespreekbaar kunnen stellen en hun
cliënten kunnen motiveren.



We ontwikkelden een intern spijbelactieplan en voeren dit nu uit
(gaat over zeer intensieve begeleidingen en opvolgingen van
gezinnen met een spijbelprobleem)



We hebben in onze dossiers bijzondere aandacht voor
tienermoeders en bieden hen steeds extra ondersteuning
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We ondersteunen werkingen zoals BabyNest waar kwetsbare
zwangeren en jonge ouders terecht kunnen voor noodzakelijke
materialen voor hun baby.

enz…
Het zou ons te ver leiden alle acties die we concreet nemen op te sommen,
maar graag bezorg ik u een overzicht van alle acties die we binnen het
OCMW nemen om kinderarmoede effectief aan te pakken.
Gezien de belangrijkheid van het thema lijkt een terugkoppeling naar de
raadsleden geen overbodige luxe. Een rapportage over alle acties is
mogelijk op jaarlijkse basis. Meer specifieke acties kunnen gerapporteerd
worden van zodra ze uitgevoerd zijn. Op deze manier blijven de raadsleden
ook op de hoogte over alle inspanningen die we als OCMW ondernemen om
de strijd tegen kinderarmoede aan te gaan.

Overzicht:
1. Opvoedingsondersteuning: opvoeden is iets dat je ‘automatisch’
leert, je haalt dingen uit het voorbeeld van je eigen ouders, je
gebruikt je netwerk om je heen om dingen te leren, je zoekt de
nodige hulpbronnen bij problemen,…
Voor mensen in armoede zijn dit geen vanzelfsprekende aspecten.
Ouders in armoede hebben meer nood aan een specifieke
opvoedingsondersteuning en hebben nood aan hulpbronnen die
aangereikt worden vanuit de hulpverlening. Vanuit OCMW willen we
kinderen en ouders niet enkel individueel benaderen, maar hen
‘empowerend’, participatief laten deelnemen aan hun hulpverlening.
We hanteren methodieken zoals groepsgericht werken om ouders
en kinderen meer weerbaar te maken. Deze weerbaarheid is een
essentieel onderdeel om uit armoede te komen.
Acties:
- De vorige jaren organiseerden we regelmatig oudertrainingen
(opvoedingsondersteuning,
psycho-educatie,
omgaan
met
‘probleem’kinderen,…). Deze zullen vanaf 2014 herhaald worden .
- Groepstraining voor kinderen in hun eigen opvoeding: kinderen
weerbaarder maken via assertiviteitstraining, communicatietraining,
omgaan met angst en depressiegevoelens, omgaan met problemen
van ouders, zelfredzaamheid en zelfvertrouwen verhogen
- Methodische cel Integrale gezinsbegeleiding : Deze cel wordt
methodisch aangestuurd vanuit de psychologische dienst.
Maatschappelijk
werkers
werken
intensief
met
multiproblemgezinnen rond opvoedingsondersteuning.
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Binnen deze werking wordt ook een maatschappelijk werker van
Turkse origine ingeschakeld om de ECM (etnisch-culturele
minderheden)-doelgroep in de gespecialiseerde werking van
integrale gezinsbegeleiding te helpen.
- Methodische cel Jongerenwerking: Deze cel wordt methodisch
aangestuurd vanuit de psychologische dienst. Maatschappelijk
werkers werken intensief met multiproblemjongeren. Dit zijn
jongeren/jongvolwassenen met een verleden in de bijzondere
jeugdzorg, die zelf ook al ouder zijn of binnenkort zullen zijn. Bij
deze doelgroep worden acties gericht op anticonceptie,
geboorteplanning en opvoedingsondersteuning. In dit kader werd
ook meegewerkt aan de werkgroep rond toekomstperspectieven van
jongvolwassenen in armoede die een instelling van bijzondere
jeugdzorg verlaten. Dit wordt georganiseerd door het Steunpunt tot
bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting.
Dit leverde een rapport op dat voor beleidsmakers een belangrijk
document is. Dit is een doelgroep die binnen het thema
kinderarmoede zeker aandacht moet krijgen gezien zij zelf
kwetsbaar zijn bij het toekomstig ouderschap. Er is in dit kader
regelmatige basis overleg met Bijzondere Jeugdzorgdiensten.
- Methodische cel Perspectief: Deze cel wordt methodisch
aangestuurd vanuit de psychologische dienst. Maatschappelijk
werkers werken intensief met (ex-) verslaafden in een
activeringstraject. Vele ouders in onze doelgroep hebben een
verslavingsproblematiek. Binnen deze cel wordt extra aandacht
besteed aan verslaafde ouders.
- We ontwikkelden een actieplan kindermishandeling en voeren dit
verder uit
- Er is een samenwerking in het kader van wederzijdse
doorverwijzingen naar spelotheken, inloopteams, opvoedingswinkel.
Er wordt steeds deelgenomen aan de week van de opvoeding.
- We zijn partner in het Lokaal Overleg Opvoedingsondersteuning
- Als OCMW zijn we niet alleen actor, maar maken we ook deel uit
van de stuurgroep voor de regie (getrokken door LSB) van de
Huizen van het Kind waar preventieve gezinsondersteuning het
kernthema is.
- Er is een structurele inbedding in de verslaggeving BCSD door een
aantal richtvragen die zich specifiek richten tot het thema
opvoeding.
2. Onderwijs is een belangrijke protectieve factor en een hefboom om
uit
armoede
te
geraken.
We
stellen
regelmatig
spijbelproblematieken vast waardoor we voor het thema spijbelen
binnen de peiler onderwijs zeker blijvend aandacht moeten hebben.
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Acties:
- We ondersteunen huistaakbegeleidingsdiensten en werken op
individueel dossierniveau samen
- We participeren aan verschillende netwerken : WESCO (werkgroep
structureel
casusoverleg
rond
onderwijs),
werkgroep
kleuterparticipatie,
Steunpunt
Leerrecht/Leerplicht,
Overleg
armoede en scholen (steunfonds)…
- We verspreiden de kennis over het algemene spijbelactieplan in de
organisatie
- We ontwikkelden een intern spijbelactieplan en voeren dit nu uit
(gaat over zeer intensieve begeleidingen en opvolgingen van
gezinnen met een spijbelprobleem)
- We schrijven elk jaar alle ouders van 2-jarige kinderen aan in
functie van de meld-je-aan procedure om kinderen ingeschreven te
krijgen in het systeem. Elk jaar worden hierdoor een 30-tal kinderen
uit bijzonder kwetsbare groepen bereikt.
- We organiseren in samenwerking met Intercultureel Netwerk Gent
groepen voor Bulgaarse en Slovaakse ouders waar ‘schoolgaan
moeilijk is’
- Er is een lopende expertise-overdracht vanuit Integrale
Gezinsbegeleiding over schoolsystemen naar het wijkwerk.
- Er is materiaal ter beschikking gesteld vanuit de psychologische
dienst voor MW’s om het schoolgaan bij kleuters bespreekbaar te
maken met de cliënten en te stimuleren. Ook voor thema’s zoals
bijzonder onderwijs, internaten wordt materiaal aan de MW’s ter
beschikking gesteld.
- We gaan in 2013 in samenwerking met Stad Gent een plan
uitwerken voor sensibiliseringsacties in het onderwijs met
betrekking tot het thema armoede en heel specifiek ‘het kind in
armoede’
- We plannen in 2013 overleg met de brugfiguren uit de
verschillende
onderwijsnetten.
3. Opvang en vrije tijd. Ouders in armoede hebben op veel terreinen
ondersteuning nodig. Bovendien hebben zij zelf vaak het gevoel
‘niet goed genoeg’ te zijn, ‘het niet alleen te kunnen’,… En ze
aanvaarden meestal ook hulp op allerlei terreinen. Het enige waar
ouders in armoede vaak zeker over zijn, is hun taak als ouder. Het
is de enige ‘identiteit’ waar ze nog trots of fier op zijn, waardoor ze
minder snel hun kinderen zullen overlaten aan anderen. Dus naast
belangrijke aspecten van toegankelijkheid van opvang en vrije tijd,
van aansluiting vinden bij opvang en vrijetijdsinitiatieven voor
kinderen moeten ouders gestimuleerd worden om kinderen ‘uit
handen te geven’, hen een stukje los te laten en hun kinderen te
stimuleren in de richting van participatie in de maatschappij.
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Acties:
- Verzamelen en dispatchen van vakantieopvangmogelijkheden en
ouders hiernaar gericht toeleiden
- We ontwikkelden een tool waarmee maatschappelijk werkers het
thema van kinderopvang bespreekbaar kunnen stellen en hun
cliënten kunnen motiveren.
Er
zijn
voorbehouden
plaatsen
kinderopvang
tijdens
activeringstrajecten (vanuit OTC)
- We promoten socio-culturele participatie en geven hiervoor
financiële incentives (Staf)
- We hebben onze eigen vakantiewerking binnen OCMW Gent
waarbij we speelpleinwerking gebruiken om de hulpverlening aan
kinderen (en ouders) te laten continueren tijdens schoolvakanties.
We zorgen voor een doorgroei van kinderen uit de doelgroep naar
de functies van animator en doen op deze werking aan
vroegdetectie van problemen bij kinderen. Binnen deze werking
wordt in 2013 een actief taalbeleid gevoerd om meer kinderen te
kunnen helpen die geen, of onvoldoende Nederlands spreken.
- In 2013 – 2014 willen we werken met groepen van een andere
origine
waarbij
we
grootouders
uitnodigen
om
op
woensdagnamiddag met hun kleinkinderen boekjes te komen lezen
onder
begeleiding.
We
willen
hiermee
een
zinvolle
woensdagnamiddagactiviteit aanbieden, de Nederlandse taal
stimuleren, aandacht hebben voor intergenerationeel werken,…
4. Psychologische hulp: Veel kinderen in armoede hebben te
kampen met psychische problemen. Ook hun ouders hebben een
bijzondere
kwetsbaarheid
voor
psychische
problemen,
verslavingsproblemen,... We zien ook een significant aantal
kinderen met ouders met een mentale beperking wat een invloed
heeft
op
opvoeding.
Om
de
toegang
tot
geestelijke
gezondheidszorg mogelijk te maken voor kinderen en ouders in
armoede en deze hulpverlening af te stemmen op de specifieke
noden van mensen in armoede bieden wij hen individuele
psychologische
hulpverlening
aan.
Deze hulpverlening is zowel gericht naar ouders (met psychische
problemen, met opvoedingsproblemen,…) als naar kinderen (met
psychische problemen, met ontwikkelingsproblemen of KOPPbegeleidingen[1],…)

[1]

KOPP : kinderen van ouders met een psychische problematiek.
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Acties
- In de bestaande hulpverlening op de psychologische dienst is een
extra focus op opvoedingsondersteuning. Indien nodig wordt
voorrang
gegeven
aan
dossiers
rond
activering,
opvoedingsondersteuning en kinderen- en jongerenbegeleiding.
- Er wordt individuele psychologische hulpverlening geboden aan
ouders met een psychische, mentale of verslavingsproblematiek
- Er wordt individuele opvoedingsondersteuning geboden binnen een
psychologische begeleiding.
- Er wordt individuele psychologische hulpverlening geboden aan
kinderen en jongeren. Hierbij verplaatst de psycholoog zich vaak
tijdens de middagpauzes naar de school van de kinderen om de
belasting voor het kind minimaal te houden
- Specifieke therapieën voor kinderen voor kinderen worden ten
laste genomen
- Er wordt psychologische begeleiding geboden aan kinderen van
ouders met een psychisch probleem (KOPP-begeleiding)
- Indien ouders toch de weg (nog niet) gevonden hebben naar de
psychologische dienst ondersteunen wij de maatschappelijk werker
in zijn interventies naar het gezin.
- Voor elke Gentse burger nemen we een eerstelijns-psychologische
functie op waarbij ook ouders en kinderen die geen cliënt zijn een
gepaste en laagdrempelige doorverwijzing krijgen naar de reguliere
hulpverlening.
- Voor ouders en kinderen die onvoldoende Nederlands spreken
worden
begeleiding
voorzien
met
een
tolk.
5. Zwangerschap: Kinderarmoede start van voor de conceptie. Dus
moeten ook onze acties zich richten op die zeer vroege fase.
Onderzoek heeft uitgewezen dat de hersenactiviteit reeds op zeer
jonge leeftijd van kinderen is ‘aangetast’, te starten van in de
baarmoeder. Dus aandacht voor gezinsplanning, zwangerschap,…
zijn
nodig.
Acties:
- Er is op verschillende terreinen een samenwerking met Kind en
Gezin.
- We volgen de werkgroep kwetsbare zwangeren
- We volgen acties op die gebeuren in het hulpverleningslandschap
rond tienermoeders
- We hebben in onze dossiers bijzondere aandacht voor
tienermoeders en bieden hen steeds extra ondersteuning
- Er worden tools beschikbaar gesteld om anticonceptie
bespreekbaar te maken
- Maatschappelijk werkers promoten op gepaste wijze anticonceptie.
- Er wordt een voorstel uitgewerkt om in precaire en uitzonderlijke
situaties anticonceptie ten laste te nemen.

VRAGENUURTJE - MONDELINGE VRAGEN - 2013

11

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN
- We stellen een lijst beschikbaar met anticonceptiemiddelen (de pil)
die gratis zijn voor jongeren.
- We ondersteunen werkingen zoals BabyNest waar kwetsbare
zwangeren en jonge ouders terecht kunnen voor noodzakelijke
materialen voor hun baby.
6. Verhogen expertise maatschappelijk werkers: Acties rond
kinderarmoede worden (aan)gestuurd vanuit de psychologische
dienst. De psychologische dienst is daarnaast ook zelf actor in een
groot aantal specifieke acties. Maar grootste actor in de bestrijding
van kinderarmoede zijn onze maatschappelijk werkers zelf. Zij
hebben contact met elke ouder, elk gezin dat een OCMW-dossier
heeft. Onze maatschappelijk werkers werken integraal op alle
levensdomeinen en moeten aandacht hebben voor vele thema’s
binnen hun begeleidingen. Kinderarmoede is daar één van. Daarom
is het belangrijk dat zij maximaal ondersteund worden bij dit thema
en hun expertise blijvend verhoogd wordt.
Acties:
- We ontwikkelden tools waarmee de maatschappelijk werkers
ondersteund worden in hun opdracht om mee de kinderarmoede te
bestrijden. Hoe ouders motiveren tot bepaalde zaken ? Hoe aan
vroegdetectie doen? Bvb. De opvolging van de ontwikkeling van het
kind. Hoe omgaan met kinderen in precaire situaties ? bvb.
Kinderen van verslaafde ouders, kinderen in situaties van
verwaarlozing en mishandeling, kinderen in spijbelsituaties,…
Daarnaast stellen we ook thema-folders ter beschikking (rond
straffen en belonen, zindelijkheid,…)
- We bieden, naast de ondersteuning van de HMW’s, een individuele
ondersteuning van MW’s in dossiers waar zij dit nodig
hebben/vinden.
- We bieden ondersteuning op teamniveau van MW’s waarbij themateams, intervisies rond dit thema een plaats vinden
- We plaatsen berichten in de nieuwsbrief
- We volgen ontwikkelingen in het hulpverleningslandschap op
(bijvoorbeeld de ontwikkeling in Integrale Jeugdhulp,…) en
communiceren veranderingen naar de organisatie
- We stellen tools en informatie ter beschikking op intranet
- We bieden een permanente ondersteuning tijdens de werkuren
waarbij ook steeds in crisissituaties (bijvoorbeeld dringende
plaatsing van het kind,…) de MW beroep kan doen op een
psycholoog.
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Opvoeden in twee culturen heeft een aantal valkuilen. Bovendien zien we
binnen onze doelgroep een subdoelgroep van ‘etnisch culturele
minderheden’ waar extra noden zijn in de strijd tegen kinderarmoede. Dus
in alle acties is ook bijzondere aandacht zijn voor deze groep.

Woordelijk verslag van het debat
De heer voorzitter:
Voila, nen goeien avond collega’s. Ik stel voor dat we beginnen met het
vragenhalfuurtje. En ik zal beginnen met de vraag van collega, Jurgen
Bockstaele. ’t Is de tweede vraag maar collega Willaert is juist toegekomen
en ze kan dan een beetje op adem komen. Alstublieft.
De heer Bockstaele:
Geachte heer voorzitter, in het bestuursakkoord van de stad Gent staat
kinderarmoede als één van de belangrijkste strijdpunten geformuleerd.
Ook voor mij en onze fractie is dit een uiterst belangrijk thema.
Volgens Kind en Gezin is kinderarmoede en kansarmoede een toestand
waarbij mensen beknot worden in hun kansen om voldoende deel te nemen
aan de samenleving zoals onderwijs, arbeid, huisvesting enzoverder. Het
gaat hierbij helaas niet om een eenmalig feit maar om een blijvende
toestand die zich voordoet op verschillende terreinen. Zowel op het gebied
van materiële als immateriële zaken.
Wij merken op dat de geboortes in deze kansarme gezinnen in Gent, net
zoals in veel andere steden en gemeenten, toeneemt. In 2011 heeft Gent
zelfs het grootse aantal geboortes in kansarme gezinnen in 10 jaar.
Wanneer wij ons vergelijken met de andere centrumsteden merken wij dat
Gent een relatief hoog percentage geboortes in kansarme gezinnen heeft.
Van al de geboortes in Gent worden er 18.18 procent van de kinderen
geboren in een kansarm gezin. Dit is bijna 1 op 5.
Wanneer wij de evolutie van de geboortes in kansarme gezinnen bekijken,
merken wij wel dat Gent in vergelijking met de andere centrumsteden een
relatief lagere stijging heeft. Wij kunnen dus besluiten dat Gent in
vergelijking met de andere centrumsteden een hoog percentage geboortes
in kansarme gezinnen heeft, maar de stijging ervan is in vergelijking met
de andere centrumsteden relatief lager. Wij merken dat er in het verleden
al inspanningen gedaan zijn, maar naar de toekomst toe zullen wij nog de
nodige inspanningen moeten leveren want elk kind in armoede is er één te
veel. Voor de toekomst van deze kinderen en voor de toekomst van Gent
zal het essentieel zijn om deze legislatuur volop in te zetten op de
bestrijding van kinderarmoede.
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Mijn vragen voorzitter : vorige legislatuur stond kinderarmoede ook al op
de politieke agenda – dat kan ik ook getuigen - en wij gaan er uiteraard
vanuit dat dit deze legislatuur ook het geval zal zijn, gezien het
bestuursakkoord. Kan u ons al mogelijke initiatieven meegeven? Worden er
initiatieven genomen samen met andere partners en hoe zal dan deze
samenwerking eruit zien? Worden bepaalde doestellingen voorop gezet? En
kunnen wij hierover op regelmatige basis ingelicht worden? Dank u.
De heer voorzitter:
Goed. Dank u wel, collega. Dus, zoals u terecht ook zegt, in de vorige
legislatuur en meerbepaald sedert 2010, is er binnen OCMW bijzondere
aandacht voor de bestrijding van kinder- en jongerenarmoede. We kiezen
er als OCMW voor om duurzame acties uit te werken. Dit betekent in de
praktijk dat acties gedurende vele jaren lopen. Elk jaar opnieuw een groot
aantal nieuwe acties opstarten, lijkt ons niet de beste werkwijze. We kiezen
bewust voor kwaliteit en willen bestaande zaken uit de vorige jaren die
goed zijn bestendigen, bijsturen en optimaliseren en eventueel zelfs
uitbreiden. Maar natuurlijk moet er ook ruimte zijn om te experimenteren
met nieuwe acties zodat we blijven inspelen op nieuwe noden en ook op
nieuwe opportuniteiten. Veel van de acties die we met het OCMW
ondernemen zijn acties die we niet alleen doen maar vooral ook samen met
andere partners uitvoeren. Zo wordt er intensief samengewerkt met een
andere partner in individuele cliëntdossiers.
Zo werken we bijvoorbeeld samen met de scholen, Kind en Gezin, comité
bijzondere jeugdzorg,… om er maar enkele op te noemen. Daarnaast
hebben we als OCMW van een grootstad een belangrijke voorbeeldfunctie
en die willen ook vast en zeker behouden. We investeren regelmatig in
kennisoverdracht en disseminatie naar andere OCMW’ s of andere
organisaties.

Daarnaast zijn we ook partner in intersectorale intervisies, leveren we input
vanuit onze expertise aan rondetafelgesprekken, debatten enzovoort.
Regelmatig worden in tijdschriften, zoals OCMW Visies, artikels geschreven
over dit thema.
Ik denk dat we hier in huis, in ons OCMW, terecht fier mogen zijn dat we
toch wel een aantal heel deskundige mensen onder ons hebben die ook
hun kennis willen delen met anderen. Voor 2013 ligt de grootste uitdaging
in het tot stand komen van het armoedebeleidsplan waarin OCMW Gent
een regierol opneemt. Kinderarmoede is hier een belangrijk onderdeel
van. We zullen met andere woorden dit jaar een richting kiezen om samen
met andere partners in Gent doelstellingen en acties uit te voeren in de
strijd tegen kinderarmoede. Algemeen kunnen we stellen dat in onze strijd
tegen kinderarmoede we bijzondere aandacht willen hebben voor het kind
in armoede. Maar een kind in armoede leeft in een gezin in armoede en
wordt opgevoed door ouders in armoede.
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We vertrekken dus van het principe dat we ons niet enkel op het kind,
maar ook op zijn ouder(s), opvoedingsverantwoordelijken en zijn gezin
moeten focussen. Daarnaast komt het kind in een netwerk terecht
(opvang, school, vrije tijd,…) waar ook verschillende acties kunnen
gebeuren om het kind in armoede alle kansen te bieden de cirkel van
generatiearmoede te doorbreken. Hierbij is een samenwerking met andere
partners in Gent strikt noodzakelijk en vooral ook moet dit nog aangehaald
worden. Vanuit OCMW Gent proberen we op de belangrijkste terreinen te
werken die een significant effect kunnen hebben in de strijd tegen
kinderarmoede. Deze zijn opvoedingsondersteuning, onderwijs, opvang en
vrije tijd, psychologische hulp, zwangerschap en verhogen expertise van
maatschappelijk werkers. Vanuit deze visie worden concrete acties
opgenomen, of zullen die opgenomen worden, zoals bijvoorbeeld inzetten
op huistaakbegeleiding door het ondersteunen van
huistaakbegeleidingsdiensten. Maar ook sociaal steunfonds versterken. Dat
is eigenlijk ook één van mijn dada’s. In het verleden als schepen van
Onderwijs en Opvoeding via het flankerend onderwijsbeleid en als het van
mij afhangt – en hopelijk word ik daarin gesteund in deze raad – wil ik
eigenlijk ook dat fonds vanuit het OCMW nog gaan versterken omdat het
bestaande fonds onvoldoende is om inderdaad die scholen extra te gaan
ondersteunen. Zoals u weet, stad Gent kan retributie vrijstellen maar
andere scholen van het gemeenschapsonderwijs, van het katholiek
onderwijs kunnen dat niet en het is vooral om die scholen extra te gaan
ondersteunen. En er zijn eigenlijk ook al gesprekken en afspraken met
collega, Elke De Cruyenaere.
Er is een samenwerking in het kader van wederzijdse doorverwijzingen
naar spelotheken, inloopteams, opvoedingswinkel. We ontwikkelden een
tool waarmee maatschappelijk werkers het thema van kinderopvang
bespreekbaar kunnen stellen en hun cliënten kunnen motiveren.
Dus met andere woorden, we moeten niet alleen proberen om de
drempelopvang naar kinderopvang zo laag mogelijk te houden maar voor
sommige mensen, waar er toch nog een drempel is, moeten we proberen
om die mensen over die drempel te helpen naar kinderopvang omdat
inderdaad, in onze visie, kinderopvang niet alleen is voor mensen die
werken maar dat inderdaad de kinderopvang voor iedereen is en eigenlijk
ook toch wel een belangrijk onderdeel heeft in opvoeding van de kinderen
en ondersteuning van de kinderen en de ouders. We ontwikkelden een
intern spijbelactieplan en voeren dit nu uit. Het gaat over zeer intensieve
begeleidingen en opvolgingen van gezinnen met een spijbelprobleem.
We hebben in onze dossiers bijzondere aandacht voor tienermoeders en
bieden hen steeds extra ondersteuning aan. We ondersteunen werkingen
zoals BabyNest, dat is een Krasdienst binnen de Bloemekenswijk, waar
kwetsbare zwangeren en jonge ouders terecht kunnen voor noodzakelijke
materialen voor hun pasgeboren kindje en zo kan ik nog heel veel dingen
opnoemen wat we verder zouden willen doen. Maar het zou ons te ver
leiden. Alle acties die we concreet nemen en willen nemen op te sommen,
maar graag bezorg ik u een overzicht van alle acties die we binnen het
OCMW nemen om kinderarmoede effectief aan te pakken.
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En ik stel voor dat ik u dat ook schriftelijk overmaak en dit laat deel
uitmaken van het verslag. Gezien de belangrijkheid van het thema lijkt een
terugkoppeling naar de raadsleden geen overbodige luxe. En ik denk dat
het ook wenselijk is om heel regelmatig dit punt te agenderen te
agenderen, ofwel in de raad of in één van onze bijzondere comité’s,
bijzonder comité algemene zaken om een rapportage te doen en dan
vooral ook de acties toe te lichten. Meer specifieke acties kunnen inderdaad
gerapporteerd worden van zodra ze uitgevoerd zijn want persoonlijk hou ik
er niet van van zo’n ballonekes op te laten en ideetjes te spuien als die niet
echt concreet zijn of nabij zijn. Dus in die zin hoop ik met iedereen samen
dat we voldoende middelen kunnen verzamelen, dat we voldoende
middelen hebben om vooral die kinderarmoede, jongerenarmoede maar
vooral de armoede in gezinnen met kinderen … om dat aan te pakken en
daar verder op in te zetten, samen met iedereen.
De heer Bockstaele:
Dank u wel voorzitter. Ik ben zeer tevreden met uw antwoord.
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