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2018/008

Wachtlijsten
inburgeringslessen

De heer Pascal Verbeke, OCMW-raadslid
Geachte voorzitter
Collega's
Laatst las ik in de krant dat tot 1.500 mensen al meer dan een jaar
wachten op inburgeringslessen. Men spreekt van een onzichtbare wachtrij,
omdat er geen zicht zou zijn op de grootte van elke groep, en hoelang zij al
wachten. Er zouden mensen zijn die wachten om persoonlijke redenen:
ziekte, geen kinderopvang. Er zouden ook mensen wachten omdat sinds
november vorig jaar geen tolken meer ingehuurd worden voor de zeldzame
talen.
Nu aangezien het volgen van deze lessen belangrijk is voor deze mensen
en vaak als voorwaarde voor het ontvangen van een leefloon opgelegd
wordt, had ik graag geweten
•

of we hiermee in Gent geconfronteerd worden;

•

of er bepaalde nationaliteiten meer dan wel minder tot deze groep
wachtenden gerekend kunnen worden.

•

Kan u ten slotte kort het hier gevoerde beleid toelichten om aan
vraag voor opleidingen in gevallen van wachtlijsten tegemoet te
komen?

•

Idem in het geval er geen wachtlijsten in Gent zijn: hoe ziet het
hierrond gevoerde beleid er uit?

We zijn er immers van overtuigd dat het volgen van deze lessen het voor
de anderstaligen makkelijker maakt zich een weg te banen in onze
samenleving. Kansen worden immers bij uitstek gecreëerd via onderwijs,
vorming en finaal werk. Integratie moet uitgaan van emancipatie via
onderwijs en werk, en we leggen dan ook een sterke klemtoon op vorming
en de kennis van het Nederlands. Ook dit vergroot de kansen van
nieuwkomers.

Ik dank u voor uw antwoord
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De heer Rudy Coddens, OCMW-voorzitter
Geacht raadslid Verbeke,
Beste Pascal,
Inburgeraars die leefloon genieten worden door OCMW Gent doorgestuurd
naar IN-Gent in het kader van hun inburgeringstraject. Dit
inburgeringstraject bestaat uit maatschappelijke oriëntatie (MO) en lessen
Nederlands (NT2-lessen).
Het inburgeringstraject is voor inburgeraars een onderdeel van de
werkbereidheidsvoorwaarde. Daarom heeft deze deelname impact op hun
recht op leefloon. Cliënten die positief meewerken aan dit traject worden
als werkbereid beschouwd. Ook als zij op een wachtlijst terecht komen
wegens gebrek aan aanbod.
Voor sommige cliënten zijn er problemen rond de randvoorwaarden om
deel te nemen aan deze inburgeringslessen. Aan hen bieden wij de nodige
begeleiding en verwachten wij inzet op dit vlak.

Er zijn momenteel geen wachtlijsten voor het volgen van taallessen.
Voor maatschappelijke oriëntatie wordt er soms gewacht om de lessen te
organiseren omdat er onvoldoende deelnemers zijn die een bepaalde taal
spreken om een groep te vormen.

In 2016 en 2017 hebben er in totaal ongeveer 3180 personen een
inburgeringscontract getekend bij IN-Gent. Eind februari 2018 zijn er
daarvan 31 personen waarvoor er ‘geen passend aanbod’ is.

Dit cijfer bevat ook mensen die minder dan 3 maanden geleden een
inburgeringscontract getekend hebben. Het gevat ook mensen di e op een
vorig tijdstip wel een passend aanbod kregen, maar daar op dat moment
om persoonlijke redenen niet op ingingen.

Woordelijk verslag van het debat
De heer voorzitter:
Voila, een goede avond collega’s. Ik stel voor dat we starten. Een vraag
aangebracht door collega, Pascal Verbeke, in verband met de wachtlijsten
voor inburgeringslessen.
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De heer Verbeke:
Voorzitter, collega’s, laatst las ik in de krant dat tot 1.500 mensen al meer
dan een jaar wachten op inburgeringslessen. Men spreekt van een
onzichtbare wachtrij, omdat er geen zicht zou zijn op de grootte van elke
groep, en hoelang zij al wachten. Er zouden mensen zijn die wachten om
persoonlijke redenen: ziekte, geen kinderopvang. Er zouden ook mensen
wachten omdat sinds november vorig jaar geen tolken meer ingehuurd
worden voor de zeldzame talen. Nu aangezien het volgen van deze lessen
belangrijk is voor deze mensen en vaak als voorwaarde voor het ontvangen
van een leefloon opgelegd wordt, had ik graag geweten: of we hiermee in
Gent geconfronteerd worden; of er bepaalde nationaliteiten meer dan wel
minder tot deze groep wachtenden gerekend kunnen worden. Kan u ten
slotte kort het hier gevoerde beleid toelichten om aan vraag voor
opleidingen in gevallen van wachtlijsten tegemoet te komen? Idem in het
geval er geen wachtlijsten in Gent zijn: hoe ziet het hierrond gevoerde
beleid er uit? We zijn er immers van overtuigd dat het volgen van deze
lessen het voor de anderstaligen makkelijker maakt zich een weg te banen
in onze samenleving. Kansen worden immers bij uitstek gecreëerd via
onderwijs, vorming en finaal werk. Integratie moet uitgaan van
emancipatie via onderwijs en werk, en we leggen dan ook een sterke
klemtoon op vorming en de kennis van het Nederlands. Ook dit vergroot de
kansen van nieuwkomers.

De heer voorzitter:
Ja. Dank u wel collega. Pascal … Inburgeraars die leefloon genieten worden
door OCMW Gent doorgestuurd naar IN-Gent in het kader van hun
inburgeringstraject. Dit inburgeringstraject bestaat uit maatschappelijke
oriëntatie en lessen Nederlands, NT2. Het inburgeringstraject is voor
inburgeraars een onderdeel van de werkbereidheidsvoorwaarde. Daarom
heeft deze deelname impact op hun recht op leefloon. Cliënten die positief
meewerken aan dit traject worden als werkbereid beschouwd. Ook als zij
op een wachtlijst terecht komen wegens gebrek aan aanbod is dat zo.
Voor sommige cliënten zijn er problemen rond de randvoorwaarden om
deel te nemen aan deze inburgeringslessen. Aan hen bieden wij de nodige
begeleiding en verwachten wij inzet op dit vlak. Er zijn momenteel geen
wachtlijsten voor het volgen van taallessen hier in Gent. Voor
maatschappelijke oriëntatie wordt er soms gewacht om de lessen te
organiseren omdat er onvoldoende deelnemers zijn die een bepaalde taal
spreken om een groep te vormen. In 2016 en 2017 hebben er in totaal
ongeveer 3180 personen doorgestuurd en een inburgeringscontract
getekend bij IN-Gent. Eind februari 2018 zijn er daarvan 31 personen
waarvoor er ‘geen passend aanbod’ is. Dit cijfer bevat ook mensen die
minder dan 3 maanden geleden een inburgeringscontract getekend
hebben. Dus eigenlijk kort. Het gevat ook mensen die op een vorig tijdstip
wel een passend aanbod kregen, maar daar op dat moment om
persoonlijke redenen niet op ingingen of konden op ingaan.
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85 personen hebben een contract getekend in 2016 en 2017 maar zijn niet
ingeschreven in een cursus maatschappelijke oriëntatie wegens
onbeschikbaarheid. Dit gaat dan bijvoorbeeld over zwangerschap of ziekte,
te moeilijke combinatie met andere lessen of een tewerkstelling of nood
aan kinderopvang. Dus eigenlijk een kleine groep. Deze zaken worden
meegenomen in de begeleiding van het OCMW en volgt men samen op met
de cliënt. In 2017 bedroeg de gemiddelde wachttijd tot de eerste stap, tot
maatschappelijke oriëntatie, 7 maanden. En dat was 6 maanden in 2016.
Circa 10 procent van de inburgeraars stapt pas na meer dan een jaar
concreet in op de lessen maatschappelijke oriëntatie.
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2018/009

Vormingen en screening op
holebi- & transgender
vriendelijkheid in OCMWrusthuizen

Mevrouw Els Roegiers, OCMW-raadslid
Geachte Voorzitter
Collega's
Wij lezen in de media dat op vrijdagmiddag 16 februari het OCMW de
Nederlandse experte Eveline van de Putte naar woon-zorgcentrum
Zonnebloem in Zwijnaarde haalde.
De schrijfster van levensverhalen van homoseksuele ouderen ging er onder
de naam Tour d’Amour het gesprek aan met senioren en rusthuispersoneel
uit alle Gentse woon-zorgcentra. Om het taboe te doorbreken, steken de
Gentse OCMW-rusthuizen een tandje bij. Eind vorig jaar werd woonzorgcentrum Het Heiveld in Sint-Amandsberg gescreend op holebi- en
transgendervriendelijk beleid in het kader van een proefproject van de
Vlaamse Overheid.
Wat was de overkoepelende boodschap van de uitgenodigde experte?
Wat waren de reacties van de senioren en het rusthuispersoneel op dit
project?
Zal een dergelijke actie herhaald worden?
Zijn er nog bezorgdheden met betrekking tot dit thema waar wij als
OCMW-Gent rekening mee kunnen houden?
Dank u voor uw antwoord.

De heer Rudy Coddens, OCMW-voorzitter
Geachte raadslid Roegiers,
Beste Els,
De overkoepelende boodschap die de experte -Eveline van de Putte -met
haar voordrachten en boek “stormachtig stil, levensverhalen van roze
ouderen” wil uitsturen is ‘het recht op liefde voor iedereen’.
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Ze bracht, samen met een holibi –oudere, enkele herkenbare verhalen over
de (soms stormachtige) liefdeslevens, maar vaker nog over het stilzwijgen
en de angst om (nog steeds) niet geaccepteerd te worden. Getuigenissen
over openheid en taboe, moed en wanhoop, de kracht en de kwetsbaarheid
van de partners en de reacties van de omgeving.
Daarnaast werd ook de evolutie geschetst van hoe de maatschappij zich in
deze en vorige eeuw ten opzichte van het thema ‘andersgeaardheid’ heeft
opgesteld.
De reacties in het WZC waren hoofdzakelijk zeer lovend. Reeds de dagen
voorafgaand aan de voordracht werden er heel wat vragen gesteld door
bezoekers, vrijwilligers en medewerkers. Ook de dagen na de voordracht
werd er heel wat nagepraat en gediscussieerd over het onderwerp.
Het was de eerste maal dat deze lezing in Vlaanderen doorging, waar dit in
Nederland al meer dan 100 gelijkaardige sessies doorgingen in tal van
organisaties en (zorg)instellingen.
Dit maakte dat VRT nieuws ook aanwezig was en getuigenissen van
bewoners en de experte in WZC Zonnebloem in het laatavondjournaal van
16 februari 2018 bracht. De media-aandacht gaf ook aanleiding tot vragen
van andere woonzorgcentra.
Mogelijks kunnen gelijkaardige lezingen plaatsvinden in de andere
woonzorgcentra. Het thema zal als onderdeel van het ruimere kader,
namelijk de groeiende diversiteit in de Stad Gent, immers blijvend
aandacht vragen.
Een vorming specifiek over seksualiteit en intimiteit bij personen met
dementie “Als Amor de draad kwijtraakt” is bijvoorbeeld gepland voor alle
medewerkers in de WZC Zuiderlicht (3 mei), Het Heiveld (24 mei), De
Vijvers (31 mei), Zonnebloem (12 juni) en De Liberteyt (14 juni).
Op 7 april gaat in Gent als vervolg op de ’80-Tinten-Studiedag’ van 2017
een studiedag over dit thema door.
De percentages holebi-ouderen in de algemene populatie en eveneens in
woonzorgcentra zijn statistisch gezien onrealistisch laag ten opzichte van
de percentages in de jongere lagen van de bevolking.
Onderzoek bevestigt dat er heel wat holebi-senioren terug ‘in de kast
kruipen’ na een verhuis naar een zorginstelling. Dit betekent dat zij
‘zichzelf niet (meer) kunnen zijn.’
Dit is zeker een aandachtspunt. Daarom dragen de WZC van OCMW Gent
huiselijkheid hoog in het vaandel. We geven het signaal aan onze bewoners
dat ze zich hier thuis mogen voelen. Naast deze huiselijkheid is ook privacy
in de eigen woning belangrijk. Onlosmakelijk is intimiteit hier mee
verbonden.
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Het OCMW wil blijvend het signaal uitsturen dat alle Gentse Senioren
welkom zijn in de WZC, ongeacht socio-economische afkomst of status,
geaardheid, geslacht, enzoverder

Woordelijk verslag van het debat
De heer voorzitter:
Ik geef het woord aan collega, Els Roegiers, in verband met een vraag rond
vormingen en screening van holebi- & transgendervriendelijkheid in de
OCMW woonzorgcentra want rusthuizen is een verouderd begrip.
Alstublieft …

Mevrouw Roegiers:
Dank u wel voorzitter. Collega’s, wij lezen in de media dat op
vrijdagmiddag 16 februari het OCMW de Nederlandse experte Eveline van
de Putte naar woon-zorgcentrum Zonnebloem in Zwijnaarde haalde. De
schrijfster van levensverhalen van homoseksuele ouderen ging er onder de
naam Tour d’Amour het gesprek aan met senioren en rusthuispersoneel uit
alle Gentse woon-zorgcentra. Om het taboe te doorbreken, steken de
Gentse OCMW-rusthuizen een tandje bij. Eind vorig jaar werd woonzorgcentrum Het Heiveld in Sint-Amandsberg gescreend op holebi- en
transgendervriendelijk beleid in het kader van een proefproject van de
Vlaamse Overheid. Wat was de overkoepelende boodschap van de
uitgenodigde experte? Wat waren de reacties van de senioren en het
rusthuispersoneel op dit project? Zal een dergelijke actie herhaald worden?
Zijn er nog bezorgdheden met betrekking tot dit thema waar wij als
OCMW-Gent rekening mee kunnen houden? Alvast bedankt voor uw
antwoord.

De heer voorzitter:
Dank u wel collega. Beste Els, de overkoepelende boodschap die de
experte -Eveline van de Putte -met haar voordrachten en boek
“stormachtig stil, levensverhalen van roze ouderen” wil uitsturen is ‘het
recht op liefde voor iedereen’. Ze bracht, samen met een holibi –oudere,
enkele herkenbare verhalen over de (soms stormachtige) liefdeslevens,
maar vaker nog over het stilzwijgen en de angst om (nog steeds) niet
geaccepteerd te worden. Getuigenissen over openheid en taboe, moed en
wanhoop, de kracht en de kwetsbaarheid van de partners en de reacties
van de omgeving. Daarnaast werd ook de evolutie geschetst van hoe de
maatschappij zich in deze en vorige eeuw ten opzichte van het thema
‘andersgeaardheid’ heeft opgesteld. De reacties in het woonzorgcentrum
waren hoofdzakelijk zeer lovend.
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Reeds de dagen voorafgaand aan de voordracht werden er heel wat vragen
gesteld door bezoekers, vrijwilligers en medewerkers. Ook de dagen na de
voordracht werd er heel wat nagepraat en gediscussieerd over het
onderwerp.
Het heeft dus wat in beweging gebracht. Het was de eerste maal dat deze
lezing in Vlaanderen doorging, waar dit in Nederland al meer dan 100
gelijkaardige sessies doorgingen in tal van organisaties en ook in diverse
(zorg)instellingen. Dit maakte dat VRT nieuws ook aanwezig was en
getuigenissen van bewoners en de experte in WZC Zonnebloem in het
laatavondjournaal van 16 februari 2018 bracht. De media-aandacht gaf ook
aanleiding tot vragen van andere woonzorgcentra. Mogelijks kunnen
gelijkaardige lezingen plaatsvinden in de andere woonzorgcentra. Het
thema zal als onderdeel van het ruimere kader, namelijk de groeiende
diversiteit in de Stad Gent, immers blijvend aandacht vragen. Een vorming
specifiek over seksualiteit en intimiteit bij personen met dementie “Als
Amor de draad kwijtraakt” is bijvoorbeeld gepland voor alle medewerkers
in het woonzorgcentrum Zuiderlicht, en die zal doorgaan op 3 mei, in Het
Heiveld op 24 mei, in De Vijvers op 31 mei, in Zonnebloem op 12 juni en in
De Liberteyt op 14 juni. Op 7 april gaat in Gent als vervolg op de ’80Tinten-Studiedag’ van 2017 een studiedag over dit thema door. De
percentages holebi-ouderen in de algemene populatie en eveneens in
woonzorgcentra zijn statistisch gezien onrealistisch laag ten opzichte van
de percentages in de jongere lagen van de bevolking. Onderzoek bevestigt
dat er heel wat holebi-senioren terug ‘in de kast kruipen’ na een verhuis
naar een zorginstelling. Dit betekent dat zij ‘zichzelf niet meer kunnen
zijn.’ Dit is zeker een aandachtspunt. Daarom dragen de WZC van OCMW
Gent huiselijkheid hoog in het vaandel. We geven het signaal aan onze
bewoners dat ze zich hier thuis mogen voelen. Naast deze huiselijkheid is
ook privacy in de eigen woning/kamer belangrijk. Onlosmakelijk is
intimiteit hier mee verbonden. Het OCMW wil blijvend het signaal uitsturen
dat alle Gentse Senioren welkom zijn in de woonzorgcentra, ongeacht
socio-economische afkomst of status, geaardheid, geslacht, enzoverder en
we willen daar een voortrekker in zijn om dit standpunt volop te
verdedigen. Dank u wel voor uw vraag.
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