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De sector

In de sector werken zo’n 300 professionals samen met
mensen in maatschappelijk kwetsbare posities aan de
toegang tot sociale grondrechten en de leefbaarheid
in aandachtsgebieden. Ons doel zijn structurele veranderingen voor noden en problemen onder meer op het
vlak van wonen, onderwijs, maatschappelijke dienstverlening. Daarom willen we een beleid dat luistert naar
mensen en kiest voor sociale maatregelen.
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De acht regionale instituten voor Samenlevingsopbouw
begeleiden de buurt- en opbouwwerkers in meer dan 150
lokale projecten in Vlaanderen en Brussel.

12

Mensen
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Samenlevingsopbouw Vlaanderen ondersteunt de
werking en de medewerkers van de regionale instituten
met vorming, onderzoek en methodiekontwikkeling,
thematische werkingen, beleidswerk, informatie en
communicatie.
De acht regionale instituten en het ondersteuningsinstituut bundelen de krachten over wonen en energie,
onderwijs, maatschappelijke dienstverlening, platteland.
Ze overleggen over vorming en communicatie.
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Politieke
Ruimte

samenleving en beleid
mee vorm geven

De sector Samenlevingsopbouw komt op voor het recht op
een menswaardig leven voor iedereen. We ondersteunen
mensen in maatschappelijk kwetsbare posities in hun
strijd tegen achterstelling en uitsluiting. We maken hen
sterker zodat ze actief kunnen participeren aan alle domeinen van de samenleving, ook aan het beleid. Samen
met hen werken we aan structurele veranderingen die de
oorzaken van achterstelling en uitsluiting aanpakken.

Het politiek werk is de voorbije maanden prominent op de
voorgrond gekomen in de sector Samenlevingsopbouw.
Het kreeg een nieuwe boost, niet in het minst door de
campagne ‘Ieders stem telt’. De campagne creëerde een
grote dynamiek binnen en buiten de sector. Bij middenveld en beleid.

Om onze maatschappelijke opdracht te realiseren doen
we politiek werk. We beïnvloeden het beleid en werken
aan politieke bewustwording met mensen in maatschappelijk kwetsbare posities. Beleidsbeïnvloeding en
politiserend werken zijn beide sleutels om te komen
tot structurele veranderingen. Veranderingen die een
ingrijpende verbetering teweegbrengen in het leven van
mensen en gezinnen die kampen met één of meerdere
vormen van maatschappelijke achterstelling. Zo geven wij
mee vorm aan de organisatie van de samenleving en het
beleid.

Samen met andere organisaties stellen we vast dat we
vandaag niet altijd de ruimte krijgen om ons politiek werk
optimaal te doen. Niet alle beleidsmakers zijn overtuigd
van het belang van politiek werk door het middenveld.
Integendeel. Soms wordt het middenveld herleid tot
louter uitvoerder van het beleid.

Samenle vingsopbouw
in beeld
De praktijk van de kust tot
Limburg

Toch wordt ons politiek werk er niet gemakkelijker op.

Een box met twee dvd’s stelt de sector
Samenlevingsopbouw in Vlaanderen en
Brussel voor.
Dvd 1 biedt een algemene kennismaking
met de sector (ook beschikbaar met Franse
ondertiteling)
Dvd 2 zoomt in op negen werkingen.
Zij illustreren elk op hun manier hoe
Samenlevingsopbouw concreet vorm krijgt
op het terrein.

De ruimte om politiek bezig te zijn, moet gevrijwaard
worden om onze maatschappelijke opdracht te kunnen
waarmaken. Daarom denken we na over wat ons als middenveldorganisatie te doen staat om ons politiek werk
ten volle te realiseren. En over hoe we ons moeten verhouden tot andere actoren in de politieke arena. Welke
ruimte ze ons laten om aan politiek te doen.

Een voorsmaakje? De trailer is te bekijken op
www.samenlevingsopbouw.be (Tekst &
Beeld)

Een andere bezorgdheid is die over de plaats in ons politiek werk van die mensen waar we dagelijks mee aan de
slag gaan. Mensen in maatschappelijk kwetsbare posities
een plaats en stem geven, samen met hen werken aan
oplossingen en aan structurele verandering, hen betrekken bij het beleid, vraagt een volgehouden inspanning en
doordacht handelen van buurt- en opbouwwerkers.

Studiedag Politieke Ruimte, 28 maart 2013

Prijs: €15
Bestellen: info.vlaanderen@samenlevingsopbouw.be

In dit jaaroverzicht lees je de resultaten van het politieke
werk over de thematische samenwerkingen binnen de
sector. Ze zijn indicatief voor het werk van de sector vandaag. Al is de werking van de sector Samenlevingsopbouw
niet beperkt tot deze thema’s.

© Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen

Veel leesplezier.
Chris Truyens
Directeur Samenlevingsopbouw Vlaanderen
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Ieders
stem telt

2012 was een verkiezingsjaar. Samen met vele partners
grepen we de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober
aan om de noden van mensen in maatschappelijk kwetsbare posities op de voorgrond te plaatsen.
De campagne ‘Ieders stem telt, 2012’ zette sociale
thema’s voor het voetlicht. Na de verkiezingen en begin
2013 deden we een appèl aan politici om bij de onderhandelingen van het bestuursakkoord en de opmaak van
de beleidsplannen uitdrukkelijk te kiezen voor een sociaal
beleid. Ook de komende zes jaar houden we nauwlettend
in de gaten wat er met onze prioriteiten gebeurt.

maatschappelijk
kwetsbare groepen
mengen zich in het
verkiezingsdebat

Lokale besturen hebben hefbomen in handen om het
leven van de inwoners van hun stad of gemeente te
verbeteren. Bestuurders bepalen de koers van het OCMW
en hebben een zeg in het sociaal huisvestingsbeleid. Hun
keuzes hebben een impact op de leefbaarheid van wijken
en buurten, en op de toegang voor mensen tot sociale
grondrechten zoals werk, cultuur en onderwijs.

4 september 2012 – lanceermoment van de Sociale Stemtest in het
Brusselse Stadhuis met de politici Maggie De Block, Freddy Tielemans,
Wouter Van Besien, Tom Dehaene, Ingrid Lieten en Lies Jans.

De stem van de zwaksten
8.000 mensen

‘Ieders stem telt, 2012’ is gebouwd op de inbreng van
meer dan 8.000 mensen in maatschappelijk kwetsbare
posities in Vlaanderen en Brussel. Samen stelden ze 28
regionale prioriteitennota’s op met “12 werken” voor
lokale besturen. We kaartten deze beleidsprioriteiten
aan bij de politieke partijen en vroegen politici om een
engagement uit te spreken. De campagne bestond uit
vorming, persacties, politieke debatten en dialoogtafels.
Begin september 2012 lanceerden we de Sociale Stemtest
en daagden de deelnemers uit door een sociale bril naar
de verkiezingen te kijken.

in een kwetsbare positie werden bevraagd
over hun prioriteiten

28 prioriteitennota’s
schuiven ‘12 werken voor het lokale bestuur’
naar voor

380 lokale en 9 Vlaamse
partners deden met ons mee

11 persacties
van de kust tot Limburg lanceerden ‘Ieders
stem telt’

280.000 mensen

In de bestuursakkoorden

deden de Sociale Stemtest

34 politieke debatten

De campagne ontwikkelde een grote dynamiek in de
sector Samenlevingsopbouw en bij de partners. En we
boekten ook heel wat beleidssuccessen. Meer dan ooit
bleken politici in de aanloop naar 14 oktober aandacht te
hebben voor sociale thema’s en maatschappelijk kwetsbare groepen. Mensen in achtergestelde posities werden
gehoord. In een aantal gevallen vertaalde zich dit ook in
de bestuursakkoorden waar beleidsvoorstellen letterlijk
zijn overgenomen uit de prioriteitennota’s.

vonden plaats in Vlaanderen en in Brussel

6.000 geïnteresseerden
kwamen er op af

80 bijdragen
verschenen in diverse media

40.000 muntrolletjes,

© Samenlevingsopbouw Vlaanderen

15.000 stickers,
6.500 balpennen en

“We maken een analyse van het bestuursakkoord in Gent en gaan na
welke van onze prioriteiten zijn opgenomen. Daarover gaan we het gesprek
aan met de vier schepenen die deze
prioriteiten dekken.
De analyse beschouwen we als een
nulmeting. Jaarlijks zullen we de
voortgang evalueren en plaatsen we
één prioriteit in de picture. We doen
dit telkens op 10 december, de Dag
van de Mensenrechten.”

1.000 rode kleur-potloden
werden uitgedeeld

15.000 mensen
bezochten iedersstemtelt.be

A nn- S op hie, S a me nl e v ings op b ou w Ge n t
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Nu de beleidsplannen nog

“We deelden zakdoeken uit met een
knoop er in, opdat de verkozenen
niet zouden vergeten werk te maken
van een effectief armoedebeleid in
Oostende. We vroegen de gemeenteraadsleden om een uitvergroot
exemplaar van onze zakdoek te
ondertekenen als engagementsverklaring om samen met ons werk te
maken van een armoedebeleid in
Oostende. Alle aanwezige gemeenteraadsleden hebben dit ook gedaan.
We houden de zakdoek bij om de
beleidsmakers op tijd en stond te
herinneren aan hun engagement.”

Maar we zijn er nog niet. Aandacht voor sociale thema’s
bij de verkiezingen is één zaak. Onze eisen ook effectief
in de gemeentelijke beleidsplannen krijgen, is een andere
zaak. We blijven politici achter de veren zitten en hen aan
hun beloftes herinneren. We blijven hen bestoken met
concrete maatregelen over lokaal woonbeleid, onderwijs,
dienstverlening en andere. Maatregelen die een verschil
maken. Hardleerse politici moeten begrijpen dat kiezen
voor solidariteit een keuze is voor een samenleving waar
iedereen beter van wordt. Samenlevingsopbouw blijft de
kritische luis in de pels die consequent de kant van de
meest kwetsbaren kiest. Tot er beleidsplannen liggen die
blijk geven van kordaat sociaal beleid.

12 werken voor gemeent en
en OCMW’s
1.

Een toereikend minimuminkomen: basis van een
menswaardig bestaan

2.

Recht op zowel een gegarandeerde en toereikende minimumlevering van energie en water als
op betaalbare energie- en waterfacturen

3.

Nood aan een ambitieus sociaal woonbeleid

4.

Geen menswaardig leven mogelijk zonder aangepaste woonvorm

5.

School als hefboom tegen sociale uitsluiting

6.

Een vrijetijdsaanbod voor maatschappelijk kwetsbare groepen

7.

Goed uitgebouwde eerstelijns welzijns- en gezondheidszorg: noodzakelijke fundamenten van
een proactief lokaal sociaal beleid

8.

Sociale activering op ieders maat

“In Halle kregen de schepenen een
Bongobox cadeau. In de box een zakdoek met knoop en een uitnodiging
om een dag mee te werken in het
buurthuis of een gesprek te hebben
over onze voorstellen.”

9.

Recht op een leefbare woonomgeving

L ie sbe t h, R is o V l aa ms-Br a b a n t

De integrale teksten van het Vlaams memorandum en
van de prioriteitennota’s vind je op
www.iedersstemtelt.be

2 januari 2013 - Bij de installatie van de nieuwe gemeenteraden deelden we
op tal van plaatsen in Vlaanderen zakdoeken uit met de reminder: “Urgentie
hoog: ! Werk maken van sociaal beleid”
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10. Ruimte voor kinderen en jongeren
11. Mensen zonder papieren: neen aan een rechteloze
en verpauperde onderklasse in onze samenleving
12. Participatie: noodzakelijk cement van onze 21ste
eeuwse lokale democratie

© Walter Busschots

© Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen
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Ieders stem telt, 2014:
een nieuwe campagne

Samen me t vele
par t ner s

Op 25 mei 2014 is het weer verkiezingszondag. ‘De moeder
aller verkiezingen’, zo wordt gezegd. Regionale, federale en Europese kieslijsten moeten worden ingekleurd.
‘Ieders stem telt’ gaat door!

In de campagne ‘Ieders stem telt’ staan
participatie en samenwerken centraal.
Slagkracht ontwikkelen doe je door de
handen in elkaar te slaan en krachten
te bundelen. Partnerorganisaties zoals
de centra voor algemeen welzijnswerk,
armenverenigingen, sociaal-culturele verenigingen, werkingen met maatschappelijk
kwetsbare kinderen en
jongeren, Welzijnsschakels, VormingPlus en
vele andere, droegen bij tot het succes van
‘Ieders stem telt, 2012’. Ook voor de campagne 2014 kunnen we een beroep doen op
vele partners.

Sedert 1 april 2013 vaart de
sector Samenlevingsopbouw
onder één gemeenschappelijke vlag.

Net als de lokale besturen hebben de hogere overheden
hefbomen in handen om de situatie van mensen die
kampen met achterstelling en uitsluiting te verbeteren.
Zeker in tijden van crisis! Politiek gaat om keuzes maken, en ‘Ieders stem telt’ vraagt politici uitdrukkelijk
om te kiezen voor armoedebestrijding, solidariteit en
herverdeling.
Ook met de nieuwe campagne zullen we het publieke
en het politieke debat proberen te beïnvloeden. Samen
met mensen in maatschappelijk kwetsbare posities.
Beleidseisen, campagnetools, lobbywerk en persacties
zijn de instrumenten waarmee we aan de slag gaan om
een socialer beleid uit de brand te slepen.

© Bram Mylemans

Iedereen in Vlaanderen en Brussel zal de volgende maanden met ‘Ieders stem telt, 2014’ geconfronteerd worden.
Dat is een belofte!
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Mensen

Meer dan 8.000 mensen gaven hun mening over wat nodig is om menswaardig te leven. Ze dachten na over welke
maatregelen lokale besturen moeten nemen in de strijd
tegen armoede en sociale uitsluiting. Hun beleidsvoorstellen zijn gebundeld in 28 regionale prioriteitennota’s.
Nu zijn de nieuw verkozen lokale bestuurders aan zet.
Een greep uit de honderden voorstellen.

liggen er wakker van

Recht op wonen en energie

“Sommige huurbazen nemen geen
genoegen met een waarborg van het
OCMW, maar vragen een loonfiche
en willen enkel een huurder met een
blanco strafblad. Dat maakt het voor
sommigen bijna onmogelijk om een
geschikte en betaalbare woning te
vinden.”
J e ugd w e r k C a s a bl a nc a , L e u v e n

“Zolang er op nationaal niveau geen
beslissing is genomen om het recht
op energie als een grondrecht te
erkennen, is het aan het lokaal bestuur om dit recht te waarborgen. Zij
garanderen dat burgers niet worden
afgesloten van gas, elektriciteit en/of
water.”

Recht op maatschappelijke dienstverlening

“De cliënt moet niet enkel een antwoord
krijgen op zijn vragen, maar de sociale
dienst van het OCMW moet aan de hand
van de Rechtenverkenner ook aangeven
waar de cliënt recht op heeft.”
Op e n S c ho ol W e s t-V l aa nde r e n

De Fa k k e l , H e r e n ta l s

Recht op gezondheid
Recht op werk

“Een job zorgt ervoor dat je niet langer afhankelijk bent van het OCMW
of de VDAB. Het lokale bestuur
moet blijven investeren in goede
begeleiding. Belangrijk is wel dat
de begeleidingsorganisaties in jou
blijven geloven want het is niet motiverend om telkens te moeten horen
dat je te weinig draagkracht hebt.”
’ t K oe k e g oe d, O C M W R oe s e l a r e

“Geen werk betekent geen geld, ook niet
om naar de dokter te gaan. Een slecht
huis is een ongezond huis. Ook de hoge
prijs voor gas, elektriciteit en water is
slecht voor de gezondheid.”
Op e n H u i s PS C, A n t w e r p e n

Recht op onderwijs

“Scholen moeten meer weten over de
thuissituatie van kinderen. Ze gaan er
te gemakkelijk vanuit dat wat ze vragen
ook haalbaar is voor alle ouders. En
vaak is dat niet zo. Zoals bijvoorbeeld
tegen de volgende dag iets opzoeken op
de computer, terwijl mensen thuis geen
toegang hebben tot internet.”

© Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen

R e ch t- Op K i e l , A n t w e r p e n
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Politiek
werk
kan je leren

Samenlevingsopbouw Vlaanderen helpt buurt- en opbouwwerkers over hun koudwatervrees heen. Werkers
moeten goesting krijgen om op een kritische manier over
politiek na te denken. De studiedag ‘Politieke ruimte’ (28
maart 2013) en cursussen als ‘Politieke filosofie’ prikkelen
hen om hun visie te verruimen.

Het handboek ‘Met hoge heren kersen
eten’ loodst werkers door de fasen van
beleidsbeïnvloeding. Tijdens een meerdaagse cursus leren ze op een systematische
manier een proces van beleidsbeïnvloeding
ontwikkelen.

In het kader van ‘Ieders stem telt’ werden werkers
voorbereid om met hun groepen aan de slag te gaan.
De deelnemers leerden op een laagdrempelige manier
uitleggen wat democratie is, hoe een gemeente functioneert, wat er bij lokale verkiezingen op het spel staat, en
hoe je geldig stemt.

In de praktijkgroep bespreken werkers hun
beleidswerk na de verkiezingen. Ze wisselen
ervaringen uit over de stappen die ze zetten
en de moeilijkheden waar ze op stuiten.
Gesterkt door de positieve ervaringen met
‘Ieders stem telt’ treden opbouwerkers
meer beslagen in de politieke arena. Zij
maken zich alvast op voor de stembusslag
in 2014!

Later volgde vorming over de nieuwe beheers- en
beleidscyclus voor de gemeenten en over hoe een
bestuursakkoord tot stand komt. Met het oog op de federale, Vlaamse en Europese verkiezingen in 2014 komen
er infosessies over onder meer de staatshervorming en de
werking van het parlement.

Me t hoge heren ker sen e t en
Beleidsbeïnvloeding
in de praktijk
Brussel, Politeia, 2012
Beleidsbeïnvloeding is
cruciaal om tot maatschappelijke verandering te
komen. Maar hoe begin je er
aan? Het boek loodst de lezer
doorheen de vijf fasen van het proces. De theorie wordt
afgewisseld met veel oefeningen en praktisch materiaal.
Intermezzo’s en citaten geven extra duiding. Interviews
brengen praktijkverhalen.

Een wijkwandeling met Brusselse politici over de situatie van thuislozen

© Samenlevingsopbouw Brussel

© Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen

2 januari 2013 – Zakdoekenactie in Ieper
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Tien jaar
VIVAS

VIVAS werd in 2003 opgericht door Samenlevingsopbouw
Vlaanderen. De voorbije tien jaar groeide het netwerk uit
tot een volwaardige partner in het Vlaamse woonbeleid.
Vlaams minister van Wonen, Freya Van den Bossche,
omschrijft VIVAS in haar beleidsbrief als “een belangrijk
overlegforum en belangenbehartiger voor de bewoners
van sociale huurwoningen in Vlaanderen en gesprekspartner voor de overheid”.

netwerk van sociale
huurders

Het is de verdienste van VIVAS dat ‘bewonersparticipatie’ ingeschreven staat in de Vlaamse Wooncode en in
het Kaderbesluit Sociale Huur. Het netwerk heeft sinds
2007 een vertegenwoordiger in de Vlaams Woonraad. In
2010 werkte VIVAS actief mee aan een praktisch handboek voor sociale huisvestingsmaatschappijen over
huurdersparticipatie.

VIVAS ondersteunt de start
van de Visitatieraad

Sedert 1 september 2012 is de werking ondergebracht bij het Vlaams
Huurdersplatform (VHP). Maar de sector
Samenlevingsopbouw blijft nauw betrokken
bij de ondersteuning van het netwerk. VHP,
VIVAS en Samenlevingsopbouw ontwikkelen
samen een toekomstvisie. De samenwerking
moet op langere termijn evolueren naar
een volwaardige ondersteuningsstructuur
voor sociale huurdersgroepen, met een
vormingsaanbod, juridische en inhoudelijke
ondersteuning.

Het Erkenningsbesluit voor sociale huisvestingsmaatschappijen (22 oktober 2010) voorziet in een
onafhankelijke visitatiecommissie om de prestaties van
een huisvestingsmaatschappij door te lichten en te beoordelen. Onder andere op de inspanningen die ze levert
om bewoners in haar werking te laten participeren.
VIVAS droeg actief bij aan de goede start van de
Visitatieraad. “Dat de stem van huurders wordt gehoord
bij de prestatiebeoordeling is mede aan VIVAS te danken,”
zegt Gerard van Bortel, voorzitter van de Visitatieraad.
In het najaar 2012 was VIVAS betrokken bij de opbouw van
het visitatiesysteem en bij het advies over de selectie
van de visitatoren. VIVAS werkte een handleiding uit voor
gesprekken tussen huurders en visitatoren. In oefengesprekken met VIVAS-leden konden visitatoren proeven
van de gesprekken die zij tijdens de echte visitaties zullen
voeren. De gesprekshandleiding komt in het handboek
‘Huurders en de prestatieboordeling van SHM’s’. De eerste
visitaties vonden plaats in november en december 2012.
De komende vier jaar krijgen alle huisvestingsmaatschappijen een doorlichting.

Stuurgroep, 2012

T ien ja ar VIVA S
Bewonersparticipatie in de sociale
huisvesting 2003 – 2012

© Walter Busschots

De publicatie stelt de geschiedenis, de
werking en de bereikte resultaten voor.
VIVAS zette het begrip ‘bewonersparticipatie’ op de kaart. Bewoners, medewerkers
van sociale huisvestingsmaatschappijen
en politici laten hun licht schijnen op het
belang ervan. Getuigenissen van mensen op het terrein kruiden de algemene
beschouwingen.

Jaaroverzicht Samenlevingsopbouw 2012 – 2013

16

17

Jaaroverzicht Samenlevingsopbouw 2012 – 2013

Community
Land Trust

Samenlevingsopbouw ijvert voor de opwaardering en
ontwikkeling van alternatieve woonvormen als oplossing voor de precaire woonsituatie van kansengroepen:
noodkopers, kwetsbare private huurders … De rode draad
doorheen deze woonvormen is het collectieve, solidaire
aspect.

betaalbare woningen

In Brussel en Gent neemt Samenlevingsopbouw een rol op
in de Community Land Trust (CLT). Een woonvorm die het
voor mensen met een laag inkomen mogelijk maakt een
eigen woning te verwerven. De woning wordt eigendom
van de koper, maar de grond blijft in het bezit van de
coöperatie.
In het najaar 2012 richtte Samenlevingsopbouw Brussel,
als lid van het CLT-Platform BXL, mee de eerste CLT van
het Europese vasteland op. In Gent is met de ‘Blauwdruk
Pilootproject Coöperatief Ondernemen’ het doek gevallen over het eerste luik van het CLT-project in de
buurt van de Dampoort. De haalbaarheidsstudie is voor
Samenlevingsopbouw Gent de basis om verder op zoek te
gaan naar opportuniteiten om een volwaardige CLT op te
richten.

Jaaroverzicht Samenlevingsopbouw 2012 – 2013

Verheydenstraat in Anderlecht, waar
we ondertussen eigenaar van zijn.
De weg ligt dus open. Vanaf nu kunnen we tonen dat dit model, dat al
zo vaak vruchtbaar is toegepast in
de Verenigde Staten, ook bij ons kan
zorgen voor betaalbare woningen en
levendige buurten. En het stopt niet
bij dit eerste project. Ook elders in
Brussel bereiden we samen met lokale
partners projecten voor. Zo bouwen we aan de stad van morgen, op
gemeenschapsgrond.”
ui t : Nie u w sbr ie f # 2 P l at f or m CLT Br usse l

29 maart 2012 – 27 middenveldorganisaties en overheden ondertekenen
het charter CLT Gent

© Samenlevingsopbouw Gent
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L’Espoir, Molenbeek

“Het is zover. Na twee jaar hard
werken, dankzij de brede steun van
het Brusselse middenveld, en dankzij een vruchtbare samenwerking
met de Gewestelijke overheid, is de
eerste Community Land Trust van
het Europese vasteland een feit.
Op 20 december 2012 erkende de
Brusselse regering, op voorstel van
Staatssecretaris Christos Doulkeridis,
onze CLT. Tegelijkertijd werd ons een
subsidie van 670.000 euro toegekend
voor de aankoop en de renovatie
van een leegstaand gebouw in de
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Gelijke
onderwijskansen

Wat is de plaats van de school in onze samenleving en
hoe kunnen we gelijke onderwijskansen realiseren? Het
discussietraject ‘Zaak van iedereen’ (ZVI) nodigt leerkrachten, ouders, directies, CLB’s, welzijnsorganisaties
en andere geïnteresseerden uit om hierover mee na te
denken
Het traject startte in 2011 en loopt tot eind 2013. Twee jaar
lang verzamelt Samenlevingsopbouw Vlaanderen reacties, bedenkingen, suggesties en ‘goede praktijken’ over
gelijke onderwijskansen.

een zaak van iedereen

Tijdens het tussentijds Congres ZVI op 14 december 2012
bespraken de deelnemers ontwerp-aanbevelingen over
onder meer de ondersteuning van leerkrachten en schoolteams, de relatie school-ouders-leerlingen en de school
als ontmoetingsplaats in de buurt.
Het discussietraject sluit af met een Signaaldag op 13
december 2013. Dan formuleren we definitieve aanbevelingen en gaan we in dialoog met onder meer de
onderwijskoepels, vakbonden, lokale besturen en het
Vlaamse onderwijsbeleid.
We nemen de aanbevelingen ook op in het memorandum
voor de verkiezingen van 2014.

Doe ook mee!
Word GOK-activist en
volg de discussie op

www.zaakvaniedereen.be

“De school maakt ruimte voor een
ouderwerking en zorgt ervoor dat
ouders kunnen beschikken over een
ouderlokaal in de school.”
“Buiten het oudercontact moeten er
ook momenten zijn van gewoon leuk
samenzijn. Of activiteiten waarbij
ouders van andere ouders kunnen
leren.”

Congres ZVI, 14 december 2012

“Heel wat scholen hebben het gevoel er alleen voor te staan en aan
het maximum van hun draagkracht
te zitten. Er is een grote nood aan
uitwisseling, ervaring en steun van
lokale en bovenlokale partners om
naar werkbare oplossingen te zoeken
voor de complexe realiteit die jaar na
jaar toeneemt.”
Jaaroverzicht Samenlevingsopbouw 2012 – 2013
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Congres ZVI, 14 december 2012

“Het is belangrijk dat zorgleerkrachten goed opgeleid zijn. Dat ze een
goede opleiding in het werkveld krijgen. Dat ze terecht kunnen bij andere
zorgleerkrachten voor onderling
overleg. Dat ze intern in een ‘zorgcel’ (zorgleerkrachten, coördinator,
directeur, opvoeder en CLB) terecht
kunnen. Dat er voldoende tijd en
ruimte is voor intern overleg met alle
leerkrachten.”
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Proactieve
dienstverlening

OCMW’s, CAW’s, mutualiteiten en andere voorzieningen staan in voor het welzijn van mensen. Soms vallen
mensen door de mazen van dit vangnet en krijgen, om
uiteenlopende redenen, niet de dienstverlening waar ze
recht op hebben. Door gebrek aan informatie weten ze
niet op welke maatregelen ze een beroep kunnen doen.
Ze kunnen de administratieve drempels niet de baas, of
zijn beschaamd om hulp te vragen.
Zij bevinden zich in een situatie van ‘onderbescherming’.

Project ‘Lokaal Proactief
Kader’ (2012-2014)

in de strijd tegen
onderbescherming

Als oplossing voor het probleem van onderbescherming
schuift Samenlevingsopbouw ‘proactief handelen’ naar
voor. Hulp- en dienstverleningsinstanties nemen zelf het
initiatief om rechthebbenden te bereiken. Het kader werd
ontwikkeld op basis van lokale praktijken zoals dorpsrestaurants en zorgnetwerken.
De doelstelling van het project is dat er op lokaal niveau
meer proactief gehandeld wordt in de beleidsvoering en
het dienstverleningsaanbod. Dit veronderstelt overleg
en samenwerking tussen lokale besturen, welzijnsorganisaties, dienstverleners en basiswerkingen. Er lopen
momenteel pilootprojecten in 19 gemeenten. Zij werken
met een draaiboek en worden opgevolgd in een praktijkgroep. De praktijkgroep werkt een handeiding uit en
formuleert beleidsaanbevelingen.
Het project is in handen van Samenlevingsopbouw.
De partners in de stuurgroep zijn: Steunpunt
Algemeen Welzijnswerk – Vlastrov, Steunpunt Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin, Vereniging van Vlaamse Steden
en Gemeenten, Vereniging van Vlaamse Provincies,
Vlaamse Gemeenschap, Netwerk tegen Armoede, Federaal
Steunpunt Armoedebestrijding en maatschappelijk
kwetsbare groepen. HIVA (KU-Leuven) levert de wetenschappelijke onderbouw.

Colofon
Samenlevingsopbouw Vlaanderen vzw
Vooruitgangstraat 323 bus 2
1030 Brussel
Tel. 02/201.05.65
wwww.samenlevingsopbouw.be
info.vlaanderen@samenlevingsopbouw.be

Het project loopt tot eind 2014. In het voorjaar van 2014
komen we met tussentijdse resultaten en beleidsaanbevelingen naar buiten.

Samenstelling: Geert Schuermans & Bernadette Verreth
Vormgeving: MadeByhanna.com
mei 2013
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De sector Samenlevingsopbouw organiseert
maatschappelijk kwetsbare groepen. Samen met hen
pakken buurtwerkers en opbouwwerkers gemeenschappelijke problemen aan die te maken hebben met
grondrechten of met de leefbaarheid in hun buurt,
stad, dorp of streek. De focus ligt op de verbetering van de kwaliteit van het leven en het samenleven. Samenlevingsopbouw werkt aan een beleid
dat afgestemd is op de noden en behoeften van
maatschappelijk kwetsbare groepen.

www.samenlevingsopbouw.be

v.u. Chris Truyens, Vooruitgangstraat 323 bus 2 1030 Brussel
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