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2017/027

Suggestie woonzorgcentra en
lokale dienstencentra als
studieruimte

Mevrouw Els Roegiers , OCMW-raadslid
Sinds enkele jaren opent Zorgbedrijf Antwerpen de deuren voor studenten
tijdens de examenperiodes. Hierdoor ontstaan dagelijks 150 à 200
‘blokplaatsen’ in deze unieke, rustige locaties.
Ook bij OCMW Gent stellen we vast dat er hier wordt ingezet op
intergenerationele projecten.
Onze fractie heeft daarom de volgende vraag:
•

In welke mate bent u bereid om te onderzoeken of deze actie ook in
onze woonzorgcentra en lokale dienstencentra kan plaatsvinden?

Alvast bedankt voor uw antwoord.

De heer Rudy Coddens, OCMW-voorzitter
Geachte raadslid Roegiers,
Beste Els,
Als principe zouden we wel graag positief willen antwoorden op uw vraag
om de woonzorgcentra en de lokale dienstencentra van OCMW Gent open
te stellen tijdens de examenperiodes. Maar er zijn toch wel enkele
belemmeringen waardoor dit toch niet evident is.
Enerzijds worden er in onze woonzorgcentra als in de lokale dienstencentra
gedurende de hele dag heel wat activiteiten georganiseerd, waardoor we
ondanks dat we grote WZC hebben, niet echt beschikken over ‘stille’
ruimtes.
Het is immers niet zo ‘rustig’ in een WZC als men doorgaans denkt. Ook in
de lokale dienstencentra is het elke dag weer (gelukkig) een gezellige
drukte en een komen en gaan. Je zou dat moeten doen ten koste van het
programma van het lokale dienstencentra
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Anderzijds bevinden de woonzorgcentra van het OCMW in de rand van
Gent en niet in het stadscentrum. Wat het voor studenten ook niet altijd
evident maakt.
De afstand van faculteit of kot kan een duidelijke drempel zijn om ‘in
groep’ te gaan studeren. Want het moet nog steeds de bedoeling zijn om
dat te organiseren voor een groep, niet voor één individu.

Woordelijk verslag van het debat
De heer Rudy Coddens, OCMW-voorzitter
Goede avond collega’s. Iedereen van harte welkom. Ik stel voor dat we
starten met het vragenmoment.
Mevrouw Els Roegiers , OCMW-raadslid
Sinds enkele jaren opent Zorgbedrijf Antwerpen de deuren voor studenten
tijdens de examenperiodes. Hierdoor ontstaan dagelijks 150 à 200
‘blokplaatsen’ in deze unieke, rustige locaties.
Ook bij OCMW Gent stellen we vast dat er hier wordt ingezet op
intergenerationele projecten.
Onze fractie heeft daarom de volgende vraag: in welke mate bent u bereid
om te onderzoeken of deze actie ook in onze woonzorgcentra en lokale
dienstencentra kan plaatsvinden?
Alvast bedankt voor uw antwoord.

De heer Rudy Coddens, OCMW-voorzitter
Ja, collega Els.
Als principe hebben we daar totaal niets tegen en vinden we dat positief en
zouden we daar positief willen op antwoorden op uw vraag,
woonzorgcentra en lokale dienstencentra openstellen. Maar er zijn toch wel
enkele belemmeringen waardoor dit toch niet evident is.
Enerzijds worden er in onze woonzorgcentra als in de lokale dienstencentra
gedurende de hele dag heel wat activiteiten georganiseerd, waardoor we
ondanks dat we grote WZC hebben en grote LDC hebben, niet echt
beschikken over ‘stille’ ruimtes. Of je zou dat moeten doen ten koste van
het programma van het LDC. Dat is ook niet direct de bedoeling. In dat
LDC als het wzc zijn er eigenlijk vele uren per dag waar er drukte is. Je zou
in een LDC het moeten open stellen ’s avonds om te studeren maar daar is
dan geen personeel. Dus dat zorgt dan weer voor dergelijke problemen.
Woonzorgcentrum, dat is iets anders, daar is altijd personeel, maar echte
studieruimten, we zien niet direct waar dit zou kunnen gebeuren zonder
dat de gewone werking in het gedrang zou komen. Dat is een eerste punt.
Een tweede punt, en dat is ook een verschil met Antwerpen, mochten ze
daar dan effectief stille ruimtes hebben, dat is dat onze woonzorgcentra
gelegen zijn aan de rand, in de deelgemeenten van de stad en dat de
studenten vooral plekken zoeken die dichtbij een kot zijn of bij de campus
waar ze les hebben. We denken dat dit een duidelijk drempel en een
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afstand is om daar dan in groep te gaan studeren. Dat is ook de bedoeling,
niet dat je daar alleen zit, maar dat je in groep gaat studeren. Bijvoorbeeld
ook het feit dat het project hospita-wonen, ouderen-jongeren, één van de
elementen dat dit geen succes is geworden, is dat grotere woningen die we
aangemeld kregen, Mariakerke, Drongen, Sint-Denijs, waar grotere
woningen zijn, maar dat de studenten dat niet zagen zitten om daar te
gaan. Men wilde eerder binnen die R40 blijven, dit wordt ervaren als de
studentenbuurt. Dat is ook één van de elementen en hier is dat hetzelfde:
Zwijnaarde, Mariakerke, Wondelgem, Sint-Amandsberg, Gentbrugge. Onze
wzc zijn anders ingeplant in ons stedelijk weefsel dan bijvoorbeeld een
aantal wzc in Antwerpen. Maar als principe, mocht dit kunnen en mochten
daar dan toch mogelijkheden zijn, zijn we daar niet tegen.

Mevrouw Els Roegiers , OCMW-raadslid
Dank voor uw antwoord. Ik vind het heel jammer, maar ik denk dat wonen
nog iets anders is dan ergens blokken. Dat gaat over een dag die ze
kunnen prikken om ergens te gaan studeren en ik denk dat er wel LDC zijn
die een ruimte kunnen vrijhouden en die ook in het centrum gelegen zijn of
dichter bij dan de wzc.

De heer Rudy Coddens, OCMW-voorzitter
In de LDC, als je het programma in WIJS bekijkt, dat zit echt bomvol. Men
moet daar dikwijls met een programma zelf ideeën gaan afblokken. Je
moet ook steeds dezelfde ruimte kunnen voorzien waar men altijd terecht
kan, zodat je niet eerst een ruimte moet vrijmaken om te kunnen
studeren. In de Krook hebben we een ruimte die altijd gebruikt wordt.
Mocht het nodig zijn, zeggen we niet per definitie nee. Het idee zelf vinden
we aantrekkelijk en er is echt gekeken van is er een mogelijkheid, waar,
hoe en wat, maar op dit moment ziet men teveel hinderpalen om dat op
een degelijke manier te kunnen doen.

VRAGENUURTJE - MONDELINGE VRAGEN - 2017

3

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN

2017/028

Sociale invulling
Citadelpark Gent

De heer Nicolas Vanden Eynden , OCMW-raadslid
Geachte heer voorzitter
Beste Rudy
Het Citadelpark is al enige tijd aan een opfrisbeurt toe. Daarom werd in
2010 het proces rond de opwaardering van het Citadelpark nieuw leven
ingeblazen via een masterclass. Tijdens deze denk- en
discussietweedaagse dacht de Stad Gent samen met de betrokken actoren
uitvoerig na over de nieuwe toekomst van het Citadelpark. Behalve
landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen en mobiliteitsdeskundigen
verleenden ook autoriteiten uit de cultuur- en evenementenwereld hun
medewerking aan deze oefening. De discussie tussen de deskundigen werd
mee gevoed door medewerkers van de meest betrokken kabinetten,
stadsdiensten en musea.
Vanuit deze denkoefening werden volgende ambities geformuleerd:
* Internationale uitstraling
* de parkfunctie als bindend element
* groene schakel binnen het stedelijke netwerk
* een park voor de stad, een tuin voor de buurt
* gebouwen zijn te gast in het park
* transparantie : elke bezoeker voelt zich thuis
* het park heeft kwaliteitsvolle randen
Ondertussen zijn er reeds heel wat stappen ondernomen vanuit Stad Gent
en de private actoren ifv de toekomst van het gebouwencluster. De private
actoren zijn er zelfs in geslaagd om via een hefboomproject middelen te
verkrijgen vanuit Vlaanderen.
De buurt heeft vandaag nog vele vragen om de sociale invulling van het
Citadelpark.
Bijgevolg heb ik volgende vragen :

VRAGENUURTJE - MONDELINGE VRAGEN - 2017

4

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN
* Zijn er door de Stad Gent en het OCMW Gent hiertoe initiatieven
genomen ?
* Kan er tegemoet worden gekomen aan de vraag van de buurt om het
Citadelpark ook meer sociale invulling te geven als ontmoetingsplek, vb
met het ldc De Regenboog ?
Met dank voor uw antwoorden.

De heer Rudy Coddens, OCMW-voorzitter
Geacht raadslid,
Beste Nicolas,
Tijdens de laatste Klankbordgroep Citadelpark (8 mei '17) , waar we samen
aanwezig waren, kwam de vraag naar een buurtgerichte/sociale invulling
van het Citadelpark ter sprake. We hebben dat samen gehoord.
Nadien werd bekeken wat de mogelijkheden zijn voor activiteiten op maat
van de buurt in het Citadelpark met diverse mogelijke actoren. Daarom
ging men in gesprek met het Lokaal Dienstencentrum De Regenboog, die
nabij ligt en eventueel een rol kan spelen, de Jeugddienst en de sportdienst
die eventueel activiteiten daar kan laten doorgaan.
Dat was het uitgangspunt.
Het is echter ook belangrijk dat deze activiteiten worden gedragen door de
buurt. Daarom was er, na een interne vergadering, op 5 oktober '17 een
nieuw overleg met de geïnteresseerde buurtbewoners uit de
Klankbordgroep Citadelpark en het Buurtoverleg Zwijnaardsesteenweg.
Ook medewerkers van de betrokken diensten, de sociaal regisseur &
wijkregisseur waren aanwezig.
Op deze vergadering bleek, tot mijn verwondering, vooral een sterke
interesse voor de tijdelijke invulling van het dierenasiel. Men wil een
tijdelijke buurtgerichte/sociale invulling te geven aan het huidige
dierenasiel. Dit wordt verder opgenomen, met de buurtbewoners. Maar het
gebouw is in slechte staat. Daarom moet er eerst worden bekeken wat de
fysieke mogelijkheden zijn. En wat dit financieel zal kosten.
Er was ook weinig draagkracht en geen consensus bij de bewoners over
welke buitenactiviteiten nodig zijn in het park. Er was ook weinig animo om
zonder vaste thuisbasis (zoals het gebouw van het voormalig asiel) zelf
initiatieven te ontwikkelen.
Het wordt als jammer ervaren dat er nu weinig enthousiasme was hiervoor.
Maar er wordt niet uitgesloten dat er in de toekomst misschien toch nog
iets mogelijk is.
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Woordelijk verslag van het debat
De heer Nicolas Vanden Eynden , OCMW-raadslid
Voorzitter, collega’s.
Het Citadelpark is al enige tijd aan een opfrisbeurt toe. Daarom werd in
2010 het proces rond de opwaardering van het Citadelpark nieuw leven
ingeblazen via een masterclass. Tijdens deze denk- en discussietweedaagse dacht de Stad Gent samen met de betrokken actoren uitvoerig
na over de nieuwe toekomst van het Citadelpark. Behalve
landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen en mobiliteitsdeskundigen
verleenden ook autoriteiten uit de cultuur- en evenementenwereld hun
medewerking aan deze oefening. De discussie tussen de deskundigen werd
mee gevoed door medewerkers van de meest betrokken kabinetten,
stadsdiensten en musea.
Vanuit deze denkoefening werden volgende ambities geformuleerd:
* Internationale uitstraling
* de parkfunctie als bindend element
* groene schakel binnen het stedelijke netwerk
* een park voor de stad, een tuin voor de buurt
* gebouwen zijn te gast in het park
* transparantie : elke bezoeker voelt zich thuis
* het park heeft kwaliteitsvolle randen
Ondertussen zijn er reeds heel wat stappen ondernomen vanuit Stad Gent
en de private actoren i.f.v. de toekomst van het gebouwencluster. De
private actoren zijn er zelfs in geslaagd om via een hefboomproject
middelen te verkrijgen vanuit Vlaanderen.
De buurt heeft vandaag echter nog vele vragen om de sociale invulling van
het Citadelpark.
Bijgevolg heb ik volgende vragen :
* Zijn er door de Stad Gent en het OCMW Gent hiertoe initiatieven
genomen?
* Kan er tegemoet worden gekomen aan de vraag van de buurt om het
Citadelpark ook meer sociale invulling te geven als ontmoetingsplek, vb
met het ldc De Regenboog ?
Met dank voor uw antwoorden.

De heer Rudy Coddens, OCMW-voorzitter
Dank u wel collega.
We waren samen aanwezig tijdens de laatste Klankbordgroep Citadelpark
(8 mei '17), ik als schepen voor openbaar groen maar natuurlijk ook als
OCMW-voorzitter, u professioneel. We hebben daar zelf ook kunnen
vaststellen dat er daar de vraag kwam in afwachting van grote plannen en
gebouwenaanpak, die nog een tijd op zich kan laten wachten, dat er
inderdaad een buurtgerichte en sociale invulling noodzakelijk was. We
hebben dat samen gehoord.
Nadien werd bijna onmiddellijk samen gekomen en opdracht gegeven aan
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de diverse mogelijke actoren om te kijken wat de mogelijkheden zijn voor
activiteiten op maat voor de buurt van het Citadelpark. Om te kijken hoe
kunnen we tegemoetkomen aan de opmerkingen die daar door diverse
mensen werden gemaakt.
We zijn dan in gesprek gegaan met het Lokaal Dienstencentrum De
Regenboog, omdat dit op een boogscheut ervan af is en omdat er gekeken
wordt, kan het Citadelpark een plek zijn waar je bijkomende activiteiten
gaat organiseren uitgaande van de Regenboog? Kan bijvoorbeeld de
Jeugddienst, want dat kwam ook ter sprake, een tijdelijke invulling,
activiteiten organiseren via de pretcamionet en andere mogelijkheden die
bij de stad aanwezig zijn. Kan de sportdienst met de buurtsporters een rol
spelen om bijvoorbeeld in de ruimte Citadelpark bijkomende of bepaalde
afspraken te maken om mensen meer te verenigen in dat park. Het park is
daar, andere plannen rond gebouwen, ICC, enz, dat zal hopelijk allemaal
wel eens komen, maar dat is niet voor morgen.
Dat was het uitgangspunt.
Nu, het is zo, dat het belangrijk is dat als we zulke inspanningen doen
vanuit het LDC, vanuit de Jeugddienst, vanuit de Sportdienst, dat het
activiteiten moeten zijn die gedragen worden door de buurt. Vandaar dat
na een interne vergadering met de Regenboog, de Jeugddienst, de
Sportdienst, er heel wat ideeën zijn naar voor gebracht, binnen de
mogelijkheden die er zijn en dat op 5 oktober er een nieuw overleg was
met de geïnteresseerde buurtbewoners uit de Klankbordgroep Citadelpark
en het Buurtoverleg Zwijnaardsesteenweg. Ook medewerkers van de
betrokken diensten, de sociaal regisseur & wijkregisseur waren aanwezig.
Eigenaardig genoeg en ook wel een beetje tot mijn ontgoocheling, maar
anderzijds, te verwachten of niet te verwachten, op deze vergadering bleek
vooral een sterke interesse voor de tijdelijke invulling van het dierenasiel.
Ook dat is aan bod gekomen tijdens die klankbordgroep, dus wij hadden
gehoopt, dat kan een beetje opengetrokken worden, laat ons het park
gebruiken. Neen, men heeft op dat moment zeer sterk gefocust op het
gebouwtje van het dierenasiel. Men wil het een tijdelijke
buurtgerichte/sociale invulling geven. Op zichzelf is daar niets verkeerd
aan. Dit wordt verder opgenomen, met de buurtbewoners. Maar het
gebouw is in slechte staat. Daarom moet er eerst worden bekeken wat de
fysieke mogelijkheden zijn. En wat dit financieel zal kosten.
Er was ook weinig draagkracht en geen consensus bij de bewoners over
welke buitenactiviteiten nodig zijn in het park. Er was ook weinig animo om
zonder vaste thuisbasis (zoals het gebouw van het voormalig asiel) zelf
initiatieven te ontwikkelen.
Het wordt als jammer ervaren dat er nu weinig enthousiasme was hiervoor.
Maar er wordt niet uitgesloten dat er in de toekomst misschien toch nog
iets mogelijk is.

VRAGENUURTJE - MONDELINGE VRAGEN - 2017

7

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN

2017/029

Werelddag van de geestelijke
gezondheidszorg

Mevrouw Sara Willems , OCMW-raadslid
Voorzitter,
Collega’s
Gisteren, 10 oktober, was het werelddag van de geestelijke
gezondheidszorg, met daaraan gekoppeld de Vlaamse week van de
geestelijke gezondheid 2017. De stad organiseert tijdens deze week in
samenwerking met vele Gentse organisaties een uitgebreid aanbod voor
kinderen, jongeren en volwassenen. Zo worden deze week in Gent meer
dan 30 activiteiten georganiseerd onder het motto 'Train uw Veerkracht!'
Ook OCMW Gent is een van de die organisaties en dat doet plezier! Als
OCMW Gent is het onze opdracht om voor elke Gentenaar het recht op een
goede en laagdrempelige gezondheidszorg, en dus ook geestelijke
gezondheidszorg, te verzekeren. Het is dan ook fijn om te horen dat we
ons steentje bijdragen aan dit project.
Zoals we allen weten is de impact van geestelijke gezondheidsproblemen
op de maatschappij en op elk van ons groot. 1 op vier mensen zullen ooit
in hun leven geconfronteerd worden met min of meer ernstige psychische
problemen. Slechts 1 op 3 personen zoekt professionele hulp. Elke dag
plegen drie mensen in Vlaanderen zelfmoord.
Daarnaast is er een duidelijk verband tussen psychische problemen en de
socio-economische status: 3 op 4 van de personen die beroep doen op een
OCMW of CAW voelen zich psychisch niet goed. Daarvan ondernam 36%
reeds een poging tot zelfdoding, en 20% doet beroep op de GGZ. Dit zijn
veel hogere cijfers dan bij personen die geen beroep doen op sociale
ondersteuning. Armoede zorgt voor heel veel kopzorgen: dag in dag uit
geconfronteerd worden met onbetaalbare rekeningen, zorgen over (de
toekomst van) de kinderen, uitsluiting en het gevoel er niet bij te horen, …
Al deze stressfactoren gecombineerd met een laag zelfbeeld verhogen de
kans op psychische problemen. Anderzijds verhogen psychische problemen
de kans om in armoede terecht te komen. Zeker mensen zonder voldoende
ondersteunend netwerk zijn hiervoor kwetsbaar. De noden zijn dus groot
en de drempels naar het zorgaanbod -zeker voor mensen in armoede- zijn
hoog.
Wanneer we mensen terug willen activeren en hun eigen krachten
versterken, is zorg voor deze psychische problemen een noodzakelijke
voorwaarde. Het OCMW Gent investeert hiervoor in een uitgebreide
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psychologische dienst die op verschillende manieren probeert deze
doelstellingen te ondersteunen.
•

Voorzitter, kan u mij vertellen hoe de samenwerking met de stad
Gent rond het project Week van de Geestelijke Gezondheid juist
verloopt?

•

Ik weet dat het nog loopt, maar kon u al opvangen hoe dit loopt?

•

Welke van onze diensten en projecten worden hier juist in
betrokken?

•

Wat zijn de belangrijkste doelstellingen binnen de therapieën
gevolgd door cliënten bij de psychologische dienst ?

•

Zijn er nieuwe projecten opgestart het voorbije jaar?

Bedankt voor uw antwoord.

De heer Rudy Coddens, OCMW-voorzitter
Geacht raadslid
Beste Sara,
De week van de geestelijke gezondheidszorg is een initiatief van Stad
Gent. Naast OCMW Gent werken er nog heel wat andere partners mee:
zoals: CGG Eclips, het PAKT, de Gentse Wijkgezondheidscentra, Logo
Gezond+, mutualiteiten, Gentse ziekenhuizen, de Gentse Hogescholen en
de Ugent, vzw Lejo, vzw Jong, De Bleekweide en heel wat anderen….
Alle activiteiten staan vermeld in het programmaboekje; Dit kan online
geraadpleegd worden of afgehaald worden in de GentinfoPunten, de
dienstencentra en welzijnsbureaus.
Alle maatschappelijk werkers zijn hiervan op de hoogte en kunnen of zelf
deelnemen of cliënten toeleiden naar de verschillende acties.
Vanuit het OCMW Gent houden we op woensdag 11/10 opendeur op onze
psychologische dienst en op de vakantiewerking. Geïnteresseerden
(professionelen en niet-professionelen) kunnen tussen 14.00 en 17.00 uur
langskomen om kennis te maken, info op te vragen, een gesprek te
hebben,…
Op hetzelfde moment gaat het jongerenfestival Geestig Gent door. Hierbij
wordt aandacht gevraagd voor jongeren met psychische problemen. Als
OCMW zetelen wij in de projectgroep warme stad Gent die dit festival
organiseert.

VRAGENUURTJE - MONDELINGE VRAGEN - 2017

9

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN
Onze maatschappelijk werkers van de methodische cel jongerenwerking die
inzetten op het toeleiden van jongeren, en zullen daar aanwezig zijn. Zij
zullen daar ook mee de tattoos verspreiden, die als symbool fungeren voor
de Gentse dag van verzet tegen armoede van 17/10 (armoede kruipt onder
je huid). Zo willen ze de aandacht vestigen op jongeren die bovenop
psychische problemen in een maatschappelijk kwetsbare situatie zitten.
De Psychologische dienst richt zich tot cliënten en gezinnen die vragen
naar psychologische hulpverlening, opvoedkundige of psychosociale
ondersteuning. Thema’s die de voorbije jaren het meest aan bod kwamen
in onze begeleidingen zijn: activering, werken aan zelfbeeld/identiteit,
psycho-educatie, inzetten op copingsvaardigheden, werken aan problemen
met of door het gezin van herkomst en tenslotte opvoedingsondersteuning.
Dit jaar zijn geen nieuwe projecten gestart, maar was er een uitbreiding in
het MIRIAM-project. Hierbij hebben we in Ledeberg en Nieuw Gent
specifiek aandacht voor alleenstaande moeders via een integrale
begeleiding en groepswerking. Het project “kinderen eerst” kreeg ook een
uitbreiding. In dit project versterken we de link tussen welzijn en
onderwijs. Er zijn nu meer zitdagen en er is samenwerking met nieuwe
scholen.
Er is ook uitbreiding in de samenwerking waarbij we onze hulpverlening en
expertise (tegen betaling) ter beschikking stellen van externe OCMW’s.
OCMW Geraardsbergen, St-Lievens-Houtem, De Pinte, en St-MartensLatem hebben nu ook ingetekend op deze samenwerking.

Woordelijk verslag van het debat
Mevrouw Sara Willems , OCMW-raadslid
Voorzitter,
Collega’s
Gisteren, 10 oktober, was het werelddag van de geestelijke
gezondheidszorg, met daaraan gekoppeld de Vlaamse week van de
geestelijke gezondheid 2017. De stad organiseert tijdens deze week in
samenwerking met vele Gentse organisaties een uitgebreid aanbod voor
kinderen, jongeren en volwassenen. Zo worden deze week in Gent meer
dan 30 activiteiten georganiseerd onder het motto 'Train uw Veerkracht!'
Ook OCMW Gent is een van de die organisaties en dat doet plezier! Als
OCMW Gent is het onze opdracht om voor elke Gentenaar het recht op een
goede en laagdrempelige gezondheidszorg, en dus ook geestelijke
gezondheidszorg, te verzekeren. Het is dan ook fijn om te horen dat we
ons steentje bijdragen aan dit project.
Zoals we allen weten is de impact van geestelijke gezondheidsproblemen
op de maatschappij en op elk van ons groot. 1 op vier mensen zullen ooit
in hun leven geconfronteerd worden met min of meer ernstige psychische
problemen. Slechts 1 op 3 personen zoekt professionele hulp. Elke dag
plegen drie mensen in Vlaanderen zelfmoord.
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Daarnaast is er een duidelijk verband tussen psychische problemen en de
socio-economische status: 3 op 4 van de personen die beroep doen op een
OCMW of CAW voelen zich psychisch niet goed. Daarvan ondernam 36%
reeds een poging tot zelfdoding, en 20% doet beroep op de GGZ. Dit zijn
veel hogere cijfers dan bij personen die geen beroep doen op sociale
ondersteuning. Dat is ook begrijpelijk, ik denk dat daar een aantal
verklaringen voor zijn. Armoede zorgt voor heel veel kopzorgen: dag in dag
uit geconfronteerd worden met onbetaalbare rekeningen, zorgen over (de
toekomst van) de kinderen, uitsluiting en het gevoel er niet bij te horen, …
Al deze stressfactoren gecombineerd met een laag zelfbeeld verhogen de
kans op psychische problemen. Anderzijds verhogen psychische problemen
de kans om in armoede terecht te komen. Zeker mensen zonder voldoende
ondersteunend netwerk zijn hiervoor kwetsbaar. De noden zijn dus groot
en de drempels naar het zorgaanbod -zeker voor mensen in armoede- zijn
hoog.
Wanneer we mensen terug willen activeren en hun eigen krachten
versterken, toch ook één van de doelstellingen van het OCMW, is zorg voor
deze psychische problemen een noodzakelijke voorwaarde. Het OCMW
Gent investeert hiervoor in een uitgebreide psychologische dienst die op
verschillende manieren probeert deze doelstellingen te ondersteunen.
• Voorzitter, kan u mij vertellen hoe de samenwerking met de stad
Gent rond het project Week van de Geestelijke Gezondheid juist
verloopt?
• Ik weet dat het nog loopt, maar kon u al opvangen hoe dit loopt?
• Welke van onze diensten en projecten worden hier juist in
betrokken?
• Wat zijn de belangrijkste doelstellingen binnen de therapieën
gevolgd door cliënten bij de psychologische dienst ?
• Zijn er nieuwe projecten opgestart het voorbije jaar?
Bedankt voor uw antwoord.

De heer Rudy Coddens, OCMW-voorzitter
Ja, dank u wel collega Sara.
We spreken over de week van de geestelijke gezondheidszorg, we doen dat
meer dan één dag, daarom hebben we daar een week van gemaakt. Het is
een initiatief van Stad Gent. Naast OCMW Gent werken er nog heel wat
andere partners mee: zoals: CGG Eclips, het PAKT, de Gentse
Wijkgezondheidscentra, Logo Gezond+, mutualiteiten, Gentse
ziekenhuizen, de Gentse Hogescholen en de Ugent, vzw Lejo, vzw Jong, De
Bleekweide en heel wat anderen….
Alle activiteiten staan vermeld in een programmaboekje. Dit kan online
geraadpleegd worden maar is ook beschikbaar in alle GentinfoPunten, de
dienstencentra en welzijnsbureaus.
Alle maatschappelijk werkers zijn hiervan op de hoogte en kunnen of zelf
deelnemen of cliënten toeleiden naar de verschillende acties.
Het OCMW Gent heeft vandaag woensdag 11/10 een opendeurdag
gehouden op onze psychologische dienst en op de vakantiewerking.
Geïnteresseerden (professionelen en niet-professionelen) konden tussen
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14.00 en 17.00 uur langskomen om kennis te maken, info op te vragen,
een gesprek te hebben,…
Op hetzelfde moment ging het jongerenfestival Geestig Gent door. Hierbij
wordt aandacht gevraagd voor jongeren met psychische problemen. Als
OCMW zetelen wij in de projectgroep warme stad Gent die dit festival
organiseert.
Nu, het is ook zo dat de maatschappelijk werkers van onze methodische cel
jongerenwerking die inzetten op het toeleiden van jongeren, hier ook op
aanwezig waren. Zij hebben daar mee de tattoos verspreid, die als symbool
fungeren voor de Gentse dag van verzet tegen armoede van 17/10
(armoede kruipt onder je huid). Zo willen ze de aandacht vestigen op
jongeren die bovenop psychische problemen in een maatschappelijk
kwetsbare situatie zitten.
De Psychologische dienst richt zich tot cliënten en gezinnen die vragen
naar psychologische hulpverlening, opvoedkundige of psychosociale
ondersteuning. Thema’s die de voorbije jaren enorm aan bod zijn gekomen
in onze begeleidingen zijn: activering, werken aan zelfbeeld/identiteit,
psycho-educatie, inzetten op vaardigheden, werken aan problemen met of
door het gezin van herkomst en tenslotte opvoedingsondersteuning.
Dit jaar zijn geen nieuwe projecten gestart, maar was er een uitbreiding in
het MIRIAM-project. Hierbij hebben we in Ledeberg en Nieuw Gent
specifiek aandacht voor alleenstaande moeders via een integrale
begeleiding en groepswerking. Het project “kinderen eerst” kreeg ook een
uitbreiding. In dit project versterken we de link tussen welzijn en
onderwijs. Daar is ook de psychologische dienst nauw bij betrokken omdat
vooral bij die kinderen, maar ook ouders die daarbij betrokken zijn, ook
heel dikwijls aan bod komt. Er zijn nu meer zitdagen en er is
samenwerking met nieuwe scholen.
Er is ook uitbreiding in de samenwerking waarbij we onze hulpverlening en
expertise (tegen betaling) ter beschikking stellen van externe OCMW’s.
OCMW Geraardsbergen, St-Lievens-Houtem, De Pinte, en St-MartensLatem hebben nu ook ingetekend op deze samenwerking.
Als er nog vragen zouden komen, zullen we daar ook op ingaan onder
dezelfde voorwaarden.
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2017/030

Gezonde en gevarieerde
maaltijden voor mensen in
armoede

Mevrouw Liliane De Cock , OCMW-raadslid
Op 17 oktober klagen we opnieuw met z’n allen extreme armoede aan. In
Gent doen we dit niet enkel op die dag en doen we het met daden. We
kijken ook uit naar de volgende evaluatie van het Armoedebeleidsplan
komende donderdag.
Eén van de rechten waar mensen in armoede moeilijk toegang toe hebben
is betaalbare gezonde en gevarieerde voeding. Twee concrete
beleidsmaatregelen die we hier reeds namen is het Foodsaversproject, dat
met succes van start ging, en het ondersteunen van verschillende sociale
restaurants. Toeleiding naar sociale restaurants blijft een uitdaging en het
gaat dan niet enkel over de prijs, maar bijvoorbeeld ook over de
aantrekkelijkheid voor gezinnen met kinderen.
Zo maakte de kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen kritische
kanttekeningen bij het project van de 1€ maaltijden vanuit de Vlaamse
overheid. Hij stelt dat de beoogde doelen,
1. voldoende en gezond voedsel als basisvoorziening;
2. mensen in armoede bereiken om gezinsondersteuning aan te
bieden;
niet echt bereikt worden omdat het onvoldoende beantwoordt aan de
realiteit van gezinnen met kinderen in armoede. Ook in Gent blijven we
zoeken naar maatregelen die echt helpen. We denken hier o.a. aan het
verder verhogen van de toegankelijkheid van de sociale restaurants, ook
de kindvriendelijkheid van de sociale restaurants is volgens het rapport een
aandachtspunt.
Hieromtrent hebben we volgende vragen:
•

Welke andere pistes volgt ons OCMW nog om gezonde maaltijden
toegankelijk te maken voor gezinnen met kinderen?

•

Hoe kunnen/ zullen we deze doelgroep nog beter toeleiden naar de
sociale restaurant?
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•

Hoe maken we onze sociale restaurants nog aantrekkelijker voor de
doelgroep? Zijn er aandachtspunten uit het rapport van het
kinderrechtencommissariaat waarmee we aan de slag gaan?

De heer Rudy Coddens, OCMW-voorzitter
Geacht Raadslid,
Beste Liliane,
Naast het project foodsavers zijn er ook nog andere acties die OCMW Gent
onderneemt om gezonde maaltijden toegankelijker te maken voor
iedereen, maar zeker voor gezinnen met kinderen.
OCMW Gent heeft dankzij de vzw Solidaris een convenant met de KRASdiensten (50 000 euro) om ouders te helpen met het betalen van
maaltijdfacturen op school. We bereiken hier de meest kwetsbare ouders
en kinderen en zorgen dat kinderen op deze manier een warme maaltijd
kunnen nuttigen. We gaan ook verder dan enkel warme maaltijden, want
er zijn scholen die dat niet aanbieden. Als er fruit, schoolmelk of soep
wordt aangeboden kan dat ook worden ingebracht.
Na een aarzelende opstart loopt dit goed nu. We gaan hier ten gepaste
tijde zeker ook nog een evaluatie over brengen.
-Foodsavers zorgt niet alleen voor verdeling van gezonde
voedseloverschotten aan de sociale restaurants. Ook een groot aantal
sociale organisaties krijgen voedseloverschotten die zij op hun beurt als
voedselpakketten verdelen.
-OCMW Gent ondersteunt de 2 sociale kruideniers met een subsidie van
3000 Euro. De sociale kruideniers vormen een structureel alternatief voor
de klassieke voedselondersteuning. Ze bieden voedingswaren aan,
waaronder groenten en fruit, aan sterk verlaagde prijzen.
Ze zorgen er ook voor dat mensen worden doorverwezen naar de reguliere
dienstverlening.
-Met de aanvullende financiële hulp tracht het OCMW Gent de financiële
draagkracht van gezinnen te verhogen. Want we blijven zeggen dat
voedselondersteuning, hulp geven is onder protest!
De sociale restaurants hebben ook aandacht voor toegankelijkheid van
gezinnen in armoede. Ze bieden kindermaaltijden aan en dat aan de helft
van de normale prijs. Daarnaast zetten ze ook in op afhaalmaaltijden en
indien mogelijk op het kindvriendelijk maken van de restaurants.
Bovendien zetten ze in op samenwerkingen met de buurt zoals
buurtontbijten en af en toe ook activiteiten met gezinnen op
woensdagmiddagen. We willen ook kijken om hoe we met acties nog meer
mensen kunnen toeleiden naar de sociale restaurants.
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In de week van 27 november tot en met 1 december plannen de Stad Gent
en de sociale restaurants de “Week van de Pollepel”. Tijdens die week
willen we nieuwe klanten en vooral deze uit de doelgroep laten kennis
maken met de sociale restaurants. Op woensdag zal de Week van de
Pollepel in het teken staan van ouders met kinderen.
De sociale restaurants stuiten op dezelfde beperkingen als deze vermeld in
het rapport van de Kinderrechtencommissariaat. Dat vloeit voort uit het feit
dat sociale restaurants niet tot de primaire leefwereld van kinderen
behoren.
Maar ik kan u alvast verzekeren dat we de aandachtspunten uit het rapport
meenemen naar het Netwerk van de sociale restaurants.

Woordelijk verslag van het debat
Mevrouw Liliane De Cock , OCMW-raadslid
Op 17 oktober klagen we opnieuw met z’n allen extreme armoede aan. In
Gent doen we dit niet enkel op die dag en doen we het met daden. We
kijken ook uit naar de volgende evaluatie van het Armoedebeleidsplan
komende donderdag.
Eén van de rechten waar mensen in armoede moeilijk toegang toe hebben
is betaalbare gezonde en gevarieerde voeding. Twee concrete
beleidsmaatregelen die we hier reeds namen is het Foodsaversproject, dat
met succes van start ging, en het ondersteunen van verschillende sociale
restaurants. Toeleiding naar sociale restaurants blijft een uitdaging en het
gaat dan niet enkel over de prijs, maar bijvoorbeeld ook over de
aantrekkelijkheid voor gezinnen met kinderen.
Zo maakte de kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen kritische
kanttekeningen bij het project van de 1€ maaltijden vanuit de Vlaamse
overheid. Hij stelt dat de beoogde doelen,
3. voldoende en gezond voedsel als basisvoorziening;
4. mensen in armoede bereiken om gezinsondersteuning aan te
bieden;
niet echt bereikt worden omdat het onvoldoende beantwoordt aan de
realiteit van gezinnen met kinderen in armoede. Ook in Gent blijven we
zoeken naar maatregelen die echt helpen. We denken hier o.a. aan het
verder verhogen van de toegankelijkheid van de sociale restaurants, ook
de kindvriendelijkheid van de sociale restaurants is volgens het rapport een
aandachtspunt.
Hieromtrent hebben we volgende vragen:
• Welke andere pistes volgt ons OCMW nog om gezonde maaltijden
toegankelijk te maken voor gezinnen met kinderen?
• Hoe kunnen/zullen we deze doelgroep nog beter toeleiden naar de
sociale restaurant?
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•

Hoe maken we onze sociale restaurants nog aantrekkelijker voor de
doelgroep? Zijn er aandachtspunten uit het rapport van het
kinderrechtencommissariaat waarmee we aan de slag gaan?
Alvast bedankt voor uw antwoord.
De heer Rudy Coddens, OCMW-voorzitter
Ja, dank u wel collega Liliane.
Naast het project foodsavers zijn er ook nog andere acties die OCMW Gent
onderneemt om gezonde voeding/maaltijden toegankelijker te maken voor
iedereen, maar zeker voor gezinnen met kinderen.
OCMW Gent heeft dankzij de vzw Solidaris een convenant met de KRASdiensten (50 000 euro) om ouders te helpen met het betalen van
maaltijdfacturen op school. We bereiken hier de meest kwetsbare ouders
en kinderen en zorgen dat kinderen op deze manier een warme maaltijd
kunnen nuttigen. We gaan ook verder dan enkel warme maaltijden, want
er zijn scholen die dat niet aanbieden. Als er fruit, schoolmelk of soep
wordt aangeboden kan dat ook worden ingebracht.
Na een aarzelende opstart loopt dit goed nu. We gaan hier ten gepaste
tijde zeker ook nog een evaluatie over brengen.
-Foodsavers zorgt niet alleen voor verdeling van gezonde
voedseloverschotten aan de sociale restaurants. Ook een groot aantal
sociale organisaties krijgen voedseloverschotten die zij op hun beurt als
voedselpakketten verdelen.
-OCMW Gent ondersteunt de 2 sociale kruideniers met een subsidie van
3000 Euro. De sociale kruideniers vormen een structureel alternatief voor
de klassieke voedselondersteuning. Ze bieden voedingswaren aan,
waaronder groenten en fruit, aan sterk verlaagde prijzen.
Ze zorgen er ook voor dat mensen worden doorverwezen naar de reguliere
dienstverlening.
-Met de aanvullende financiële hulp tracht het OCMW Gent de financiële
draagkracht van gezinnen te verhogen. Want we blijven zeggen dat
voedselondersteuning, hulp geven is onder protest! Het moet de bedoeling
zijn dat mensen zelf hun eten kunnen kopen en uiteindelijk moeten die
leeflonen en die minimum uitkeringen naar omhoog door onze aanvullende
financiële hulp en in het bijzonder naar mensen met kinderen zal je dichter
bij dit referentiebudget komen.
Belangrijk is ook, naar toegankelijkheid van de sociale restaurants, u heeft
daar zeker gelijk in. We zien twee zaken. Ten eerste de prijs. Het is zo dat
we het voornemen hebben om de prijs te laten zakken omdat we gemerkt
hebben dat de foodkost geen 3,5 euro is, maar 3 euro is. We zijn altijd
uitgegaan van het feit dat we niet minder gingen vragen dan de foodkost.
Het sociaal restaurant is daar vrij, maar ligt meestal 8,5 – 9 euro, niet
meer. Het eerste sociaal tarief is 5,5 euro en het laagste sociaal tarief is
3,5 euro. Hier hebben we een voorstel om, naar de toekomst toe, te laten
zakken naar 3 euro. Dat is al een beetje verlaging. Wetende dat er
misschien nog bijkomende acties kunnen gebeuren. Bijkomende acties om
mensen toe te leiden. Er zijn voorbeelden bij, als je mensen toeleidt, men
moet de weg vinden. Men moet daar met een groep naartoe gaan om ook
in sociaal contact te zijn. We zijn aan het bekijken hoe we dat kunnen
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doen. Bijvoorbeeld, gaan we, zoals men donderdag veggie-dag heeft, gaat
men één dag in de week, nog eens de prijs verlagen. Of verschillende
evenementen organiseren per jaar, bijvoorbeeld in de kerstperiode, de
paasperiode, andere momenten, waarbij je acties gaat doen. Eén van de
elementen die zeker zal gebeuren is van 27 november tot en met 1
december waarbij de “Week van de Pollepel” wordt georganiseerd. Wordt
georganiseerd door de stad en daar willen we extra doelgroepen laten
kennis maken met de sociale restaurants. Op woensdag zal de Week van
de Pollepel in het teken staan van ouders met kinderen. Het is ook zo dat
de kinderrechtencommissaris in zijn rapport duidelijk heeft gezegd dat een
sociaal restaurant niet direct tot de primaire leefwereld van de kinderen
behoort en dat daar kindvriendelijkheid en speelhoekjes enzovoort zeker
op hun plaats zijn. Ook daar zijn er afspraken met de sociale restaurants
om te kijken hoe men daar verder kan evolueren. Omdat, kinderen eten
rap iets en dan willen ze spelen, de ouders willen dan blijven zitten. In die
zin zal dit een goede zaak zijn. Het is zo dat we verder met het netwerk
van sociale restaurants nu in dialoog zijn om ook te kijken welke
voorstellen hebben zij zelf. Zij moeten ook kijken wat haalbaar is voor hen,
maar in ieder geval is het zeer goed om dat onder de aandacht te brengen.
Ik denk dat we daar zeker nog in de goede zin kunnen evolueren.
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