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Opm. Het geheel van de statistieken en cijfers die in dit
programma worden geciteerd is afkomstig van het Brussels
Instituut voor statistiek en analyse (BISA) en de monitoring van de wijken, de POD Maatschappelijke Integratie en
van de sociale software GESDOS. Het betreft dus officiële en gecontroleerde cijfers.
De cijfers voor 2019 zijn nog niet bekend omdat het jaar nog niet is afgelopen.
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Mooie
uitdagingen
voor een

administratie
in beweging

INTRO
ductie

Onze gemeente wordt geconfronteerd met
een aantal grote uitdagingen die te maken
hebben met een sterke groei van de bevolking. Door een sterk verjonging is de demografische groei van de Everse bevolking een
van de sterkste in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest. Daarnaast tellen we een groeiend
aantal personen die steun behoeven om de
strijden tegen verschillende vormen van armoede.
Ons centrum wil tegemoet komen aan de
sociale noden van de medeburgers en wil dit
doen met de nodige rechtlijnigheid, professionalisme, coherentie en ambitie. Ze wil een
toekomst voor de mensen van Evere en aandacht voor het personeel door zich te voorzien
van de nodige middelen voor een modern
beheer. .
De werkzaamheden zijn sterk geëvolueerd.
Naast financiële behoefte is er nu ook sprake
van kinderarmoede, voedingsarmoede, een
gebrek aan medische zorgen, schulden, energiebeheer, moeilijkheden bij het zoeken naar
werk of nog de uitdating van het ouder worden.
Onderhavig programma van algemeen beleid
dat werd opgemaakt overeenkomstig het artikel 27 van de organieke wet op de OCMW, is
het resultaat van en groot aantal overlegmomenten en uitwisselingen met begunstigden
van het OCMW, de gemachtigden, het directiecomité, de maatschappelijk werkers en alle
andere medewerkers die er mee voor instaan
dat de hulp aan de meest hulpbehoevenden
kan worden gerealiseerd.
Het programma wil de sociale inschrijven in
een globale visie en brede partnerschappen te
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beginnen met de uitvoering van het luik "sociale gezondheid" van de regionale politieke
verklaringen in de breedste zin van het woord.
Enkel van de belangrijkste uitdagingen waarmee het OCMW van Evere wordt en zal worden geconfronteerd zijn:
 de algemene stijging van het aantal
hulpvragen en de onmiddellijke gevolgen ervan, te weten de kwestie van het
doorschuiven van de budgettaire laste
op de gemeentefinanciën,
 een bijzondere aandacht voor speficieke
doelgroepen zoals de jongeren (die zowat een derde vertegenwoordigen van
de begunstigden), de eenoudergezinnen
(en in het bijzonder alleenstaande
vrouwen met kinderen) en het doelpubliek dat de eigen autonomie heeft verloren, in het bijzonder de senioren.

Hiervoor is bijstand van ons personeel nodig:
de werkplekken moeten worden aangepast,
er moeten progressief nieuwe initiatieven
worden genomen, IT-tools moeten worden
gemoderniseerd, de onthaalomstandigheden
moeten worden herbekeken, werkprocedures
worden geformaliseerd, beveiligd maar vooral
ook worden vereenvoudigd.
Tenslotte heeft het OCMW het vaste voornemen om zijn ecologische voetafdruk te verbeteren door een aantal maatregelen te nemen
die gaan van het volledig bannen van plastic
tot de vernieuwing van het wagenpark over
de vermindering van het papierverbruik.
Grote en mooie uitdagingen die noodzakelijk
zijn voor een administratie in beweging ten
dienste van de Everse bevolking.
Ik wens u veel leestgenot!

 voor het geheel van deze begunstigden
toegang tot huisvesting, gezondheid
en verzorging, de energievoorziening,
scholing, cultuur, vorming en opleiding
en tewerkstelling
Om deze uitdagingen met succes te kunnen
aangaan zal het sociaal aanbod op ons gemeentelijk grondgebied moeten worden
uitgebreid en gediversifieerd.

Sébastien Lepoivre,
Voorzitter
PAB 2019 - 2024
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A

EVERE
in 2018 - 2019

De gemeente Evere is in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
de gemeente met de hoogste
demografische groei. In tien jaar
tijd, tussen 2008 en 2018 steeg
de bevolking met 6400 mensen,
zijnde meer dan 18 %.
De groei gaat dus aan een tempo van 1,8 % per jaar en de
voorspellingen van het BISA, het
Federaal Planbureau en de FOD
Economie geven aan dat dit nog
tot 2025 zo zal zijn.

Evolution deBevolkingsevolutie
la population
48 000
46 000
44 000
42 000
40 000
38 000
36 000
34 000
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De nieuwe populaties die zich in de gemeente
vestigen of populaties die uitbreiden zijn niet
noodzakelijk de bevolkingscategorieën die het
goed doen in de maatschappij.
De leeftijdspiramide verandert progressief en
wordt jonger, het percentage eenouderge		 Alleen		

Gehuwd
Gehuwd
staande zonder kinderen met kinderen

zinnen is bijzonder hoog, vooral vrouwen worden getroffen door deeltijds werken en door
een nieuwe vorm van armoede, deze van de
werkende mens.

Typologie van de Everse gezinnen:

Samenwonend Samenwomend
zonder kinderen met kinderen

Eenoudergezinnen

Andere
gezinstypes

Totaal

2017 6.993

2.156

3.854

738

901

2.209

459

17.310

2018 7.215

2.117

4.079

749

900

2.261

501

17.822

Verhouding eenoudergezinnen in het totaal
van de private gezinnen:
		 Evere
BHG
2015

13,1%

11,6%

2016

12,9%

11,6%

2017

12,8%

2018

12,7%

		

2001

2016

11,7%

Gemiddeld in BHG

20,95%

23,90%

11,6%

Evere

22,61%

26,98%

Toegang tot onderdak (met steeds duurder
wordende prijzen), tot gezondheidszorgen,
tot gezonde voeding zijn voor een steeds groter aantal inwoners van Evere minder en minder een evidentie.
Als gevolg hiervan zakken alle socio-economische indicatoren, die heel lang boven of in
de buurt van het gewestgemiddelde lagen,
progressief onder het gemiddelde waardoor
we moeten vaststellen dat de Everse bevolking verarmd.
PAB 2019 - 2024

Verhouding
koppels met
kinderen:

Hetzelfde geldt voor het gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner, de tewerkstellingsgraad, de verhouding deeltijds werk, het
aantal eenoudergezinnen, de gemiddelde
maandhuurprijzen en globaal de cijfers van
sociale onzekerheid (5,8 % in Evere van personen met een bestaansminimum of een uitkering gelijk aan het bestaansminimum ten
overstaan van een regionaal gemiddelde van
5,4 %).
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Leeftijdspiramide (cijfers 2015) :

Deze verpaupering van de bevolking vertaalt
zich in een sterke stijging van de hulpvragen
aan het OCMW van Evere.
Het bestaansminimum is in 6 jaar met bijna
33 % gestegen, zijnde een constante stijging
van meer dan 5 % per jaar. In 2018 kende het
OCMW 1820 bestaansminima toe tegen 1365
in 2012.
Wanneer het aantal begunstigen stijgt, stijgt onvermijdelijk ook het aantal bijkomende
15 000
hulp en bijstandsvragen
dat hen wordt toegekend. Deze explosie
dus niet alleen
14 betreft
500
het BM maar ook de14
medische,
paramedische
000

en apotheekkosten, de schoolkosten en algemeen gesproken alle kosten die te maken hebben met kinderarmoede en de verblijfskosten
in rust- en verzorgingstehuizen voor bejaarden en ouderlingen.

De globale uitgaven voor sociale
bijstand zijn in 5 jaar tijd gestegen met
40,94 % (2015-2019).

Revenu net imposable moyen

De vestiging van een nieuwe antenne van
Samu Social op Evers grondgebied heeft
trouwens vandaag voor gevolg dat het aantal
bijstandsaanvragen nog is gestegen.

13 500
13 000

belastbaar
inkomen
12 Gemiddeld
500 Revenunetto
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1. SOCIALE ACTIE : "DIVERSIFICATIE VAN DE

EVERE
Richting 2024

1.1. Onthaal
Geconfronteerd met de constante stijging van
het doelpubliek is een van de belangrijkste
uitdagingen van het OCMW de kwaliteitsverbetering van het onthaal: zowel wat betreft
organisatie, als de inrichting van de lokalen,
de kwaliteit van het telefonisch onthaal en het
fysieke onthaal.
Dit onthaal vormt immers het visitekaartje
van het OCMW voor het grote publiek. Deze
eerste ontmoeting tussen de burger en de
instelling kan beslissend zijn voor het vervolg
van zijn traject en de kwaliteit van de hulpverleningsrelatie, de samenwerking met de pro10

fessionals en de sereniteit van de behandeling
van het dossier dat er het gevolg van zal zijn.
Hoewel de Everse burger meestal de dag zelf
van zijn aanbieding al wordt ontvangen voor
een eerste gesprek (tijdens de permanenties
op maandag-, woensdag- en vrijdagvoormiddag en dinsdagavond), kan niet worden
ontkend dat de wachttijd tijdens dit eerste
contact, de daaropvolgende termijnen en
informatie en de uitwisselingsprocedures van
documenten voor verbetering vatbaar zijn.

Daarom zet het OCMW
van Evere in op:
 de reorganisatie van
de onthaalprocedures
in de eerste lijn met
de bedoeling om de wachttijd
zoveel mogelijk te beperken.
 een kwaliteitsverbetering
van het telefonisch onthaal.
 de herinrichting van enkele
ontvangstruimtes
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ACTIES EN AANGEPASTE DIENSTVERLENING"
1.2. Kwaliteit van het sociaal werk
De stijging van het publiek, maar ook de toevloed aan administratieve eisen opgelegd
door de verschillende subsidiërende overheden houden risico's in, niet alleen een overbelasting van de maatschappelijk werker, maar
ook een afleiding van hun "core business"
naar een hoofdzakelijk administratieve verwerking van sociale omstandigheden.
Het OCMW van Evere heeft bijzondere aandacht voor de kwaliteit van het sociaal werk in
alle stappen die de begunstigde in zijn relaties
met het Centrum op zijn weg kan vinden.
Het OCMW wenst de stromen, cijfers, rapporten en tabellen niet te beheren, maar wil de
omstandigheden creëren waar de noden van
de Everse bevolking correct worden gehoord,
geanalyseerd, behandeld en opgevolgd.

Hiervoor moeten de maatschappelijk werkers
in de mate van het mogelijke worden ontlast
van een aantal administratieve taken om zich
opnieuw te kunnen richten op directe contacten met de begunstigden.
Ze moeten eveneens over de nodige tijd
kunnen beschikken om tijdens de gesprekken
een echte anamnese te kunnen doen en reële
informatie kunnen geven over bestaande
oplossingen. Ze moeten effectief toegang
hebben tot de rechten in het kader van hun
actieve informatieplicht aan gebruikers, regelmatige opvolgingscontacten teneinde de evolutie van de toestanden te kunnen opvolgen.
Een bijzonder accent moet eveneens worden
gelegd op het "preventieve" luik van het sociaal werk, zoals trouwens door de organieke
wet op de OCMW's zelf aangemoedigd.

©Freepik.com

PAB 2019 - 2024

11

Om dit te realiseren wil het
OCMW investeren in:
 De versterking van de sociale en
juridische permanentie, toegankelijk
voor elke inwoner van Evere, ook zij
die geen bijstand genieten van het
OCMW zodat ze er terecht kunnen
met alle vragen die ze hebben (bijv.
betreffende hun woning, het gezin,
consumentenkrediet, enz..
 De aanwerving van extra maatschappelijk werkers in functie van de toename
van de vragen teneinde het aantal
opvolgingsdossiers per maatschappelijk
werker constant te houden in overeenstemming met de omkaderingsnormen die op dit moment gangbaar
zijn (max. 100 dossiers per maatschappelijk werker).
 De organisatie van informatiesessies
die voor iedereen toegankelijk zijn
rond terugkerende thema's tijdens per-
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manenties (bijvoorbeeld in
verband met huur en huurprijzen
of contacten met eigenaars, scheiding
en kinderoppas, verslavingsproblemen,
gezondheidsproblemen, enz.) of over
de diensten aangeboden door het
OCMW (budgetbegeleiding, schuldbemiddeling, hulp en bijstand betreffende energie, culturele activiteiten,
overleggroepen van buurtbewoners,
maaltijdbedeling, familiehulp en huishoudhulp, enz.
 De versteviging van partnerschappen en netwerken (met huisartsen
en gezondheidshuizen, apothekers,
sociale verhuurbedrijven, Everecity,
Egregoros, crèches, culturele centra,
logementshuizen, opvanghuizen of
daklozenorganisaties, centra geestelijke gezondheidszorg... )
 Investeren in en opvolging van continue opleiding van de sociale werkers.
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1.3. "Focus" op gezinnen
In Evere is het percentage eenoudergezinnen
in private gezinnen 12,8 % terwijl het regionale gemiddelde ligt op 11,7 %. Bijgevolg
moet permanent en op transversale wijze
een bijzondere aandacht worden besteed aan
deze omstandigheden die mogelijk bijzondere
interventies vereisen, met name in het kader
van het sociaal onderzoek uitgevoerd voor
toekenning van bijstand of hulp.
Tegelijk is het aandeel koppels met kinderen:
in de laatste 15 jaar permanent gestegen en
wordt steeds verder afgeweken van het regionale gemiddelde.
De populatie wordt jonger. De gezinnen die
zich pas op het grondgebied zijn komen vestigen zijn eerder jong, met heel vaak jonge
kinderen.
Het is bijgevolg van fundamenteer belang dat
de gemeente en het OCMW samen op deze
evolutie kunnen anticiperen en aangepaste
oplossingen kunnen aanbieden aan al deze
gezinnen, met name de gezinnen die het
moeilijk hebben.
Deze moeilijkheden kunnen te maken hebben
met deeltijds werken, wat vooral bij vrouwen
veel voorkomt.

Focus op het deeltijds werken :
		 Mannen

Vrouwen

Totaal

2014

836

2227

3063

2015

888

2231

3119

2016

917

2251

3168

De onzekerheid mag geen rem zijn voor de
ontwikkeling van kinderen en hun gezin.
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Daarom zal het OCMW
voorrang geven aan:
 De oprichting van een onthaalstructuur
voor baby's en peuters (een crèche,
een kinderopvang of iets anders),
met ondersteuning van regionale,
federale of Europese fondsen of ten
minste de toekenning via Actiris of de
gemeentelijke overheid van een aantal
crècheplaatsen gereserveerd voor
de begunstigden van het Centrum.
 De oprichting van een rondetafel met
de Everse scholen om de directe en
indirecte schoolkosten van kinderen te
evalueren, te bekijken welke moeilijkheden scholen ondervinden om sommige
kosten terugbetaald te krijgen en de
interventiemodaliteiten van het OCMW.
 Het ter beschikking stellen van basis
schoolmateriaal aan de meest hulp-behoevende gezinnen wvoor het nieuwe
schooljaar.
 Het herdenken van de financiële steun
aan gezinnen met schoolgaande kinderen zodat deze beter beantwoordt
aan de reële behoeften (interventies
voor schoolreizen, in de kosten van
voor- en naschoolse opvang, in diverse
kosten tijdens het schooljaar, enz.).
 De versterking van de steun voor buitenschoolse activiteiten van kinderen,
bijvoorbeeld de inschrijving in sportclubs of culturele activiteiten, deelname
aan stages tijdens schoolvakanties,
enz.).
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1.4. Focus op senioren
Ondanks de algemene verjonging van de populatie geeft de leeftijdspiramide eveneens
aan dat de Everse bevolking gemiddeld ouder
is dan deze van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.
De sociale onzekerheid treft ook onze senioren: een deel van onze populatie trekt een
gewaarborgd pensioen, wat betekent dat een
aantal van onze 65+ te weinig middelen hebben om in te staan voor hun levensonderhoud.
Maar sommigen voldoen niet aan de
voorwaarden om er aanspraak te kunnen op
maken. In dat geval neemt het OCMW over.
Bij het OCMW van Evere zijn 159 personen
ouder dan 65 jaar in deze toestand en krijgen
ze bijgevolg een bestaansminimum (6,5 % van
het totaal aantal dossier) of een tegemoetkoming gelijk aan het BM (9,4 %).
Deze tussenkomsten hebben een belangrijke
impact op ons budget.
De gemeente Evere telde op 1 januari 2019,
6653 inwoners van 65 jaar en ouder. Op een
totaal van 41.763 inwoners op dezelfde datum
is dit 15,93 % Het regionale gemiddelde zit op
13,30 %..
Sommigen onder hen doen het goed, leven
thuis, zijn autonoom en kennen nog geen
gezondheidsproblemen.
Maar anderen hebben hulp nodig. De
doelstellingen van het OCMW moeten gericht
zijn op participatie van mensen aan hun eigen
levensloop en het behoud van autonomie en
moet tegelijk gericht zijn op de strijd tegen het
isolement, wat een essentieel aandachtspunt
is. Het OCMW moet er eveneens voor zorgen
14

dat de senioren kunnen beschikken over de
financiële middelen waar ze recht op hebben.
De begeleiding door het OCMW, na een actief
leven, is voor sommigen een noodzaak. Het
Centrum moet dus zorgen voor een synergie ten gunste van onze ouderen. Ze leven
vaak geïsoleerd maar moeten op het OCMW
kunnen rekenen om hen bij elke fase te begeleiden (pensioen, onderdak, gezondheid, activiteiten, bijstand, zorginstelling).
De dienst sociale bijstand kan hen vervolgens
helpen met financiële extra's een administratieve hulp of medische kaarten of bons voor
de apotheek.
De dienst familiehulp van het OCMW stelt hen
bijgevolg, met het oog om hen zo lang mogelijk thuis te kunnen houden, huishoudhulp
en familiehulp ter beschikking, thuisbedeling
van maaltijden en een "klein restaurant" met
sociaal karakter.
De plaatsingscel helpt de gezinnen dan weer
wanneer een ouderling naar een rust (en
verzorgingste)huis moet en biedt bijstand
tot de effectieve opname. Dit kan eventueel
in het Home Roger Decamps, dat eigendom
is van het OCMW van Evere. De maatschappelijk werker zorgt tijdens de volledige duur
van de opname voor de opvolging en blijft in
contact met de resident en zijn familie (indien
dit wordt gewenst).
Het Home Roger Decamps biedt ruimte aan
80 personen en omvat sinds 2004 een vleugel met 32 bedden voor gespecialiseerde medische verzorging.
Een deel van het gebouw is bijna een halve
eeuw oud en moet snel door een fase van
grondige renovatie.
PAB 2019 - 2024

Met de leeftijd stijgt ook het aantal ziektes die
te maken hebben met ouderdom. De aanpassing van de praktijken aan deze evoluties en
de permanente kwaliteit van de zorg voor de
residenten is een van de belangrijkste prioriteiten van het OCMW.

Het verder zetten van een echt integratiebeleid, gespecialiseerd, gediversifieerd en compleet ten dienste van de derde en de vierde
leeftijd is voor het OCMW van Evere een absolute prioriteit die zich vertaald in de volgende
hefbomen.

Daarom wil het OCMW:
 Een multidisciplinair en gespecialiseerde "senior pool" oprichten binnen
de sociale teams van het OCMW
en een echte loopbaanbegeleiding
van de ouderling waardoor kan worden
gezorgd voor een aangepaste bijstand
in elk van de levensfasen gaande van
volledige autonomie tot een eventuele
plaatsing in een rusthuis, maar via
een hele reeks tussenliggende fasen
en gespecialiseerde en gediversifieerde
diensten zoals thuiszorg, dagopvang,
nachtopvang, enz..
 Van start gaan met een haalbaarheidsstudie en openbare aanbesteding
in verband met de renovatie en/
of heropbouw van het Home Roger
Decamps, met een analyse van alle
mogelijke alternatieven op de traditionele rusthuizen.
 Een brochure maken waarin de rol
van de maatschappelijk werker van
de plaatsingscel wordt uitgelegd en
met een overzicht van alle diensten ter
beschikking van de Everse senioren.
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 De samenwerking met de culturele
verwijzer versterken teneinde het culturele aanbod aan onze Everse ouderlingen te verhogen.
 Elk partnerschap ten dienste van de
senior en elke intergenerationele activiteit voortzetten en verder ontplooien,
zoals het project "3de Zen leeftijd"
of nog de intergenerationele activiteiten georganiseerd binnen het Home
tussen residenten en de schoolkinderen
van Evere.
 Thema's met betrekking tot ouder
worden en het isolement op de agenda
plaatsen van de vergaderingen van
de sociale coördinatie. In dit kader werd
een werkgroep "senioren" opgericht met
als doelstelling om in onderling overleg
te werken aan netwerkprojecten.
 De diensten maaltijd aan huis en "P'tit
resto" evalueren en eventueel aanpassen en tegelijk werken aan
de ontwikkeling van een nieuwe restaurantstructuur met een sociaal karakter
(in het centrum van de gemeente of in
het hoger gelegen gedeelte.
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1.5. Focus op jongeren
In de loop der tijden is het aantal jongeren in
onze gemeente ondanks de demografische
evolutie flink gestegen.
Vandaag is 32 % van de begunstigden binnen
het OCMW van Evere 18 tot 25 jaar. Dit
percentage stijgt naar 45 % wanneer de grens
wordt gelegd op 30 jaar.
Volgens de cijfers van de sociale barometer (Brussels rapport van het observatorium
gezondheid en welzijn - COCOM 2018) wordt
in ons Gewest tot op vandaag:
 1 op de 5 kinderen geboren in een gezin
zonder inkomen uit arbeid.
 2 op de 5 kinderen geboren in een gezin
met slechts één inkomen,
 1 op de 5 kinderen geboren uit
een alleenstaande moeder op het
moment van de bevalling.
Armoede begint dus al bij de geboorte. De
ontberingen vanaf zeer jonge leeftijd bepa16

len de levensloop en wegen zwaar op de
schoolresultaten. Gelijkheid van kansen is dus
voor het OCMW een prioriteit omdat jongeren die het vandaag niet goed doen, morgen
kansarme ouders zullen zijn. De interventies
van het OCMW zijn dus een investering voor
de toekomst!
Het Centrum moet dus doorgaan met de
ontwikkeling van de emancipatiekansen vanaf een zo jong mogelijke leeftijd door kinderen van kansarme ouders de mogelijkheid
te bieden om op dezelfde manier als andere
te kunnen deelnemen aan schoolreizen, buitenschoolse activiteiten en toegang krijgen tot
elke opleiding.
Studenten of jongeren die alleen de wereld
intrekken hebben vaak nood aan aandachtige
en gespecialiseerde referenten om hen te begeleiden bij de eerste administratieve plichtplegingen en goed voorbereid hun eerste
stappen te zetten in onze complexe maatschappij.
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Hiervoor wil het OCMW:
 De opleiding en hulpmiddelen van
de sociale werkers verder versterken
teneinde deze aan te passen aan de
wensen en behoeften van de jongeren.
 In dit kader de samenwerkingen intensifiëren en partnerschappen aangaan
met gespecialiseerde operatoren (bijvoorbeeld: SOS Jongeren, Siep, jeugden wijkhuizen, AMO-acties in een open
milieu, specifieke hulpverlening aan
jongeren, enz.).
 De studiehulp voortzetten en intensifiëren met name door ondertekening
van contracten "Financiële bijstand
aan studenten", maar ook door het
ter beschikking stellen aan studenten
van studieruimte tijdens de examenperiodes.
 De financiering van de inschrijvingsgelden verbeteren voor hogere studies en
van het nodige pedagogisch materieel
voor deze studies.

 Tussenkomen in de abonnementskosten voor internet in het kader van de
studie van de kinderen.
 Ingaan op alle vragen van het doelgroepproject NEETS ("Not in Education,
Employment or Training") of van jongeren in een stage- of leertraject.
 Deelnemen aan regionale debatten
met de bedoeling om te komen tot
een transversaal inclusieplan voor de
Brusselse jeugd.
 Voor wat betreft de niet-studerende
jongeren, de opvolging en het (professionele) opleidingsaanbod versterken
en de ondersteuning bij het zoeken
naar een baan.
 Een bijzondere aandacht besteden en
de sociale opvolging verbeteren van
hangjongeren.
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1.6. Huisvesting en energie
In Evere is de gemiddelde prijs voor en woning
natuurlijk in de loop der tijd gestegen en werd
in de loop der jaren een woning duurder dan
het regionale gemiddelde.
Bovendien is de meerderheid van de inwoners van Evere huurder van zijn woning, niet
eigenaar.
		 2013
Gemiddelde
Evere
696
maandhuren
BHG
695

2015
736
709

2016
740
710

2017
725
700

2018
752
739

Aantal en type woningen
Woningen
bewoond
door hun
eigenaar

Gehuurde
woningen

Evere

6665

BHG

183606

Niet vermeld

Andere wooneenheden
of collectieve
woningen

Totaal

8903

96

19

15683

299609

4367

843

488425

In het gezinsbudget is de huur een belangrijk
element in de maandelijkse uitgaven. Hoewel
de gemeente Evere beschikt over een groot
aantal sociale woningen of gelijkgesteld moet
tegelijk worden vastgesteld dat meer dan 5
% van de gezinnen zijn ingeschreven op een
wachtlijst in afwachting van toewijzing van
een sociale woning.
Als we een vergelijking maken tussen het
gemiddelde inkomen van een Evers gezin en
de gemiddelde kostprijs van de huur, stellen
we snel vast dat de huur bijna 66 % vertegenwoordigt van het maandbudget!
Meer en meer gezinnen komen dus bij het
OCMW aankloppen om te worden geholpen.
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Soms gaat het om hulp bij het betalen van
de energiefacturen (gas, water en elektriciteit). Soms worden mensen eveneens geconfronteerd met moeilijkheden om de huur
te betalen of om uit hun woning te worden
gezet wegens huurachterstallen.
Het OCMW wordt, in het kader van sociale
onderzoeken die het uitvoert, eveneens
geconfronteerd met ongezonde woningen,
slecht geïsoleerde woningen die eveneens
abnormaal hoge uitgeven genereren of met
eigenaars die niet altijd even zorgzaam zijn.
De zoektocht naar betaalbare woningen is
soms erg moeilijk, de wachtlijsten worden
vaak lang en de tijdelijke oplossingen, die het
OCMW kan bieden, vaak onvoldoende.
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Het OCMW van Evere beschikt inderdaad niet
over een eigen patrimonium.
Geconfronteerd met dringende hulpvragen
kan het OCMW:
 bijstand bieden in de zoektocht
naar tijdelijke oplossingen, bijvoorbeeld
in een onthaaltehuis.
 de administratieve inschrijving (= referentieadres) van inwoners van Evere
die geen onderdak hebben vergemakkelijken en inschrijven op het adres
van de maatschappelijke zetel om
te voorkomen dat het verlies van de
woning ook een verlies van (administratieve en financiële) rechten voor gevolg
heeft.
 de aanvragers doorverwijzen naar een
van de 4 transithuizen die het OCMW
huurt van de gemeente.
Deze oplossingen zijn echter onvoldoende
gezien de omvang van de behoeften.
Daarom heeft het OCMW eind 2019 een overeenkomst afgesloten met de sociale woningbouwmaatschappij Everecity teneinde voor
zijn publiek te kunnen genieten van een prioritaire toekenning, onder bepaalde voorwaarden, van minimaal 9 sociale woningen.
Eenzelfde initiatief kan worden genomen met
de andere sociale woningbouwmaatschappij
op het grondgebied van Evere.

Voor de volgende jaren
zijn de prioriteiten van het
OCMW voor wat betreft
huisvesting en toegang tot
energie de volgende:
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 De concrete uitwerking in samenwerking met Everecity van het beheer van
de prioritaire toewijzing van sociale
woningen die kortgeleden aan het
OCMW werden toegewezen.
 Een aanpassing van de toewijzingsprocedures en -regels en een beter
beheer van het transitverblijf.
 De deelname aan de creatie van een
gemeentelijke cel "huisvesting" die
moet een centralisatie moet mogelijk
maken van de aanvragen en informatie,
een betere oriëntering van het publiek
en een betere samenwerking tussen
alle lokale actoren die rechtstreeks of
onrechtstreek betrokken zijn bij vragen
betreffende huisvesting.
 Dankzij, in voorkomend geval, de nieuwe
regionale richtlijnen inzake lokale
"welzijns- en gezondheidscontracten"
en de regionale wil om initiatieven van
tijdelijke sociale huisvesting te promoten wil het OCMW investeren in nieuwe
oplossingen van noodhuisvesting.
 Het verder zetten, of zelfs verhogen
van het aantal hulpvragen "energiebijstand" aangepast aan de sociale
omstandigheden van gezinnen.
 Ontwikkelen van preventieprogramma's
om te informeren en tools aan te reiken
om te strijden tegen energieverspilling
en met kennis van zake keuzes
te maken.
 Vanaf 2021 werken aan de implementatie van de nieuwe regionale regels
betreffende het statuut van de beschermde klant inzake watervoorziening en
de medebewoners, de controle van
de correcte toepassing van het sociaal
tarief voor water door de leveranciers
van drinkbaar water.
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1.7. Daklozen
Binnen de huisvestingsthematiek, neem
dakloosheid, niet alleen in Evere maar in het
hele Gewest en steeds belangrijkere positie in.
Hoewel er in Evere geen enkele officiële registratie is geweest van een fenomeen dat in
essentie eerder de neiging heeft om zich te
verstoppen is de evolutie duidelijk.
Het geheel van de sociale actoren (gemeente,
politie, preventiedienst, vzw Egregoros,
OCMW, vrederechter) werd de laatste geconfronteerd met een stijging van squat-toestanden, de aanwezigheid van mensen zonder

Daarom wenst het OCMW van
Evere voor de komende jaren:
 Een specifiek contactpunt te voorzien
voor daklozen binnen de sociale teams.
 Voorrang te geven aan het overleg met
de gemeente en de regionale instanties
voor een gecoördineerde aanpak van
daklozen en de omstandigheden waarbij dakloosheid ontstaat.
 In tweede instantie aanvullende aan
de interventies van de andere lokale
sociale operatoren en in samenwerking
met deze actoren de zwerver te versterken teneinde de omstandigheden
van daklozen te identificeren en hen
te voorzien van basisinformatie en in
voorkomend geval ook hun opvolging.
 Personen die worden getroffen door
dakloosheid beter begeleiden en bijstaan in hun administratieve handelingen.
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vaste verblijfplaats in het park en met een
stijgend aantal vragen om het leven op straat
een halt toe te roepen.
Natuurlijk kan het OCMW aan een dakloze die
deze toestand verlaat een installatiepremie
toekennen aangevuld met een rechtstreeks of
onrechtstreekse tussenkomst in het kader van
het Brugal-fonds voor de huurwaarborg.
De toestand van het volledige verlies aan huisvesting, tot het leven op straat vereist echter
een veel bredere en meer gespecialiseerde
hulp en bijstand van alle gevolgen die een
dergelijke levenswijze met zicht meebrengt
en die te maken heeft met vragen van waardigheid, bestaanszekerheid, hygiëne, (mentale) gezondheid, kortom met elementaire
rechten van de mens.
 Samen met de lokale actoren en op
voorwaarde dat er nieuwe middelen worden gevonden, investeren in
nieuwe projecten van noodhuisvesting
en in projecten van het type "housing
first" of "begeleid wonen" die tot doel
hebben om definitief uit de dakloosheid
te stappen.
 Deelnemen aan alle vergaderingen, met
name van de sociale coördinatie van de
19 OCMW's rond het thema huisvesting
en dakloosheid met de bedoelen om
nieuwe gemeenschappelijke denkpistes
te ontwikkelen met een regionale
draagwijdte.
 Deelname aan de gemeentelijke
denktanks over het vriesplan en in het
geval van een adequate financiering
het instellen van een goed beheerde
winterkoker
PAB 2019 - 2024

1.8. Budgetbegeleiding
en schuldbemiddeling
Binnen het "sociaal huis" biedt het OCMW
eveneens een dienst aan, die bedoeld is voor
alle inwoners, gericht op alle vragen en problemen betreffende het gezinsbudget: of het
nu gaat om de samenstelling van een gezinsbudget, hulp bij het lezen van een factuur,
het betwisten van een betaling, nadenken
over het nut van een aankoop, onderhandelen, in het geval van een schuldenberg, met
schuldeisers of een aanvraag indienen voor en
collectieve schuldregeling. De dienst schuldbemiddeling biedt iedereen aan waaier aan
mogelijkheden aan, waar iedereen vrij gebruik
kan van maken in functie van de behoefte en
de persoonlijke keuzes.
De teams die actief zijn binnen het "Sociaal
huis" maken ook programma's en organiseren
sensibiliserings- en communicatieacties over
consumptie, consumptiegedrag en preventie.

In dit kader wenst het OCMW:
 De informatie en preventie inzake
budgetbeheer te versterken via de
consumptieruimte.
 De aanwezigheid met betrekking tot
vragen rond budgetbeheer verder te
zetten en te versterken tijdens openbare evenementen (organisatie van
informatiestands, sensibilisering voor
consumptie door sport en spel, publicatie van informatiebrochures, opmaak
van een video, enz.
 Informatiesessies en uitwisselingen
organiseren over thema's die werden
opgemerkt tijdens permanenties en
sociale coördinatie.
Soms ludiek, soms didactisch gaan ze de
Everse bevolking tegemoet om tussenbeide te
komen en hen eraan te herinneren dat ze voor
hen klaar staan.

©Freepik.com
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2. GEZONDHEID
Van de 19 gemeenten in ons Gewest
staat Evere op de 17de plaatst voor
wat betreft het aantal huisartsen
per inwoner. Terwijl het regionale
gemiddeld aantal huisartsen per
100 inwoners 1,23 is, ligt dit in Evere
een heel pak lager op 0,96.
Deze cijfers doen vragen stellen betreffende
de reële toegang tot medische zorgen op het
gemeentelijke grondgebied.
Naast deze alarmerende vaststellingen tonen
de statistieken van het OCMW in de afgelopen
vier jaar zelf een constante stijging van alle
hulp en bijstand inzake gezondheidszorgen.
2015

2016

2017

Toekenning

80

75

67

Verlenging

71

68

98

Totaal

151

143

165

2015

2016

2017

Weigering

33

36

15

Terugtrekking

44

40

41

Totaal

77

76

56
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Medische kaart :
2015

2016

2017

Aantal afgeleverde
2989
MK

3083

3108

Aantal begunstigden van een MK

5635

5788

5474

Apotheekkaart :
2015

2016

2017

Aantal afgeleverde AK

2784

2898

2940

Aantal begunstigden

5116

5304

5439

Bovenstaande cijfers stoppen in 2018 omdat
2019 nog niet is afgelopen en de sociale statistieken nog niet zijn opgemaakt voor het
lopende jaar. Nochtans verwachten we dat de
stijging zich zal doorzetten, met
name omwille van de oprichting
Dringende van een antenne van Samu Somedische cial op het grondgebied van de
bijstand gemeente.
Naast de toegang tot de eigenlijke curatieve zorgen, wordt de
gezondheid van een populatie eveneens gemeten op basis van gezondheidsdeterminanten, met andere woorden door een analyse te
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 Deelname aan de oprichting van
een nieuw medisch huis in Evere in
samenwerking met de aanwezige krachten in de gemeente en met de eventuele steun van de toekomstige lokale
socio-sanitaire contracten.
 In samenwerking met de gespecialiseerde actoren en het lokale verenigingsleven animaties organiseren over
gezondheidsthema's (diabetes,
de positieve impact van een regelmatige sportbeoefening, het opsporen
Daarom wil het OCMW:
van sommige kankersoorten, preventie
 Zijn partnerschappen met de regionale
van hart- en vaatziekte, enz.).
actoren in preventie en promotie van
 Werk maken van een gratis systemaeen goede gezondheid versterken
tische preventie van tandbederf.
met de bedoeling om te komen tot een  Participeren in regionale werkgroepen
medico-sociale en sanitaire diagnose
betreffende de harmonisering van het
per wijk om vervolgens projecten op
gezondheidsbeleid van de 19 Brusselse
te zetten met de bedoeling om een
OCMW's.
antwoord te bieden op de geïdenti Werken aan gezonde voeding voor alle
ficeerde noden.
inwoners van Evere door de oprichting
 Het overleg met de inwoners versterken
van een sociale kruidenier met sensibiover gezondheidsthema's binnen de soliseringsacties en kennisuitwisselingen
ciale coördinatie versterken en de reeds
en workshops over een evenwichtige
gedetecteerde projecten aan te pakken
voeding.
(voorstelling van de gezinsplanning van  De "kook"-workshops verder zetten
Evere, voorstelling van de zoom van het
en eventueel versterken die worden
Observatorium gezondheid en welzijn,
georganiseerd door de diens "Culturele
voorstelling van de sociale diensten
participatie" van het OCMW.
van de ziekenfondsen, enz.).
 Het aanbod sociaal restaurant verster Het systeem van medische kaarten en
ken waar de tarieven zijn aangepast
aan het inkomen van de begunstigden
apotheekkaarten behouden en verder
en de levering van evenwichtige
uitbouwen door opmaak van nieuwe
maaltijden aan huis.
gedragslijnen.

maken en in te werken op het geheel van de
factoren die de goede of slechte gezondheid
van een gemeenschap kunnen beïnvloeden.
Het is vandaag bewezen dat door in te spelen op deze determinanten zoals huisvesting,
een gezonde voeding, een goed sociaal en
cultureel leven of sportbeoefening en aan
preventie te doen en een goede gezondheid
te promoten positieve gevolgen heeft voor de
volksgezondheid.
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3. SOCIO-PROFESSIONELE INTEGRATIE
Hoewel de globale werkloosheidscijfers
in Evere, net zoals elders in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest zijn gedaald, moet
worden vastgesteld dat twee elementen deze
positieve vaststelling in belangrijke mate hypothekeren:

gemeenten, zijnde 11,56 % terwijl het regionale gemiddelde ligt op 9,95 %.

enerzijds de correlatieve stijging van de sociale bijstand die in Evere ligt op 5,8 % terwijl
deze voor het Gewest 5,4 % is.

In deze context is de ondersteuning bij het
zoeken naar duurzaam en kwaliteitsvol werk,
en dus moeten alle mogelijke wegen die hiertoe kunnen leiden worden onderzocht als mogelijkheden of al "mogelijke uitwegen" die aan
begunstigden van het OCMW kunnen worden
aangeboden.

anderzijds het feit dat Evere de gemeente is
waar het percentage jongeren (18 tot 24 jaar)
bij werkzoekenden het hoogste is van de 19

Het beleid van socio-professionele integratie
is dan ook een van de belangrijkste uitdagingen van het OCMW voor deze legislatuur.

Het OCMW heeft de bedoeling:
 Het contingent van de betrekkingen
onder artikel 60 te doen toenemen met
de bedoeling om tegemoet te komen
aan de nieuwe regionale verplichtingen.
 Om dit te kunnen doen overwegen om
gehele of gedeeltelijke vrijstelling
te verlenen van uitbetaling van werknemers onder het statuut van artikel 60
voor sommige partners.
 De integratietewerkstelling die het
OCMW aanbiedt en de beroepen waartoe deze verwijzen te diversifiëren door
werk te maken van echte prospectie.
 Het opleidingsaanbod te verhogen
(bepaling van een beroepenproject,
vooropleiding, basisopleiding, kwalificatieopleiding, competentievalidatie) ten
gunste van de begunstigden.
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 De ISP-teams te versterken (dit zijn
integratieambtenaren en begeleiders
art. 60), zowel kwantitatief als methodologisch.
 In voorkomend geval teams te installeren in nieuwe speciaal ingerichte
lokalen aangepast aan de activiteiten.
 In de mate van het mogelijke zelf een
werkgever worden in de sociale economie of ten minste om de ontwikkeling
van initiatieven van circulaire en duurzame economie te ondersteunen ten
gunste van de groepen die het moeilijk
hebben.
 Met de regionale instanties te onderhandelen voor een betere subsidiëring.
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4. ECOLOGISCHE
Transition écologique
TRANSITIE
Als openbare dienst verankerd met de huidige
uitdagingen wil het OCMW het voorbeeld
zijn in het progressieve beheer van de milieuvraagstukken. Op zijn niveau kan het Centrum
een aantal concrete acties uitvoeren om de
ecologische voetafdruk zowel intern als bij de
inwoners van de gemeente te beperken.
De urgentie is genoegzaam bekend en de
antwoorden moeten globaal zijn en technisch
worden opgevolgd. De snelle implementatie van nieuwe verantwoordelijke gewoontes
moet in overleg gebeuren met onze teams.
Elke burger moet naar eigen mogelijkheden
worden betrokken in dit essentiële gemeenschappelijke project.

Daarom wenst het
OCMW:
 Volledige afvalvrij te worden binnen alle
sociale antennes en plastics voor eenmalig gebruik volledig te bannen.
 Progressief te investeren in een
nieuwe vloot die volledig of gedeeltelijk elektrisch is, en aan werknemers
andere oplossingen voor zachte mobiliteit ter beschikking te stellen voor hun
verplaatsingen binnen de gemeente.
 Verder te gaan in en te komen tot een
veralgemeende administratieve vereenvoudiging waarbij het papierverbruik
binnen de administratie wordt beperkt
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(door digitalisering, onder meer van de
beslissingen van de beslissingsorganen,
recto-verso-afdruk op gerecycleerd
papier, enz.).
 In het kader van de ruimte Conso, sensibiliseringsacties voor te stellen over de
belangrijke noties van de ecologie.
 Het gebruik van hernieuwbare energie
te generaliseren voor de gebouwen en
streven naar energieneutraliteit bij de
bouw van een nieuw pand.
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5. GOUVERNANCE
5.1. Personeel

5.3. Administratieve optimalisering

Om deze evoluties en de sociale doelstellingen
die onmisbaar zijn voor de inwoners van Evere
is het noodzakelijk om de teams van het OCMW
te versterken, zowel voor wat betreft de sociale
werkers in de ruimste zin van het woord en van
alle mensen werkzaam in de administratie, financiën, technische diensten en logistiek die het
sociaal werk voorbereiden of begeleiden.
Het OCMW heeft eveneens de bedoeling om
verder te werken aan goed bestuur, met ruimte
voor inspraak en aandacht voor het welzijn van
het personeel en de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden. Het Centrum zet eveneens
in op de continue vorming en opleiding van het
personeel.

Naast de wettelijke verplichtingen inzake programmering en planifiëren, het naleven van
GDPR (AVG) en een interne controle wenst het
OCMW van Evere verder te gaan in een zo groot
mogelijke administratieve vereenvoudiging,
zowel voor het personeel als voor de gebruikers, terwijl tegelijk de veiligheid van de werkprocedures moet worden verstevigd. Het doel is
om de kwaliteit van de sociale dienstverlening
te verbeteren, te lange wachtrijen te voorkomen
voor de begunstigden en inefficiënte antwoordtermijnen en laattijdige betalingen te vermijden.
Hiervoor moet het OCMW in het bijzonder aandachtig zijn voor de interne werkorganisatie.

5.2. Patrimonium
Om de teams te kunnen versterken is meer
ruimte nodig. Het OCMW werkt op dit moment
in 5 verschillende sites, die soms niet echt geschikt zijn voor sociaal werk en onvoldoende zijn
uitgerust om het publiek kwaliteitsvol te ontvangen. Ook de omstandigheden voor het personeel zijn niet conform de Code welzijn. Deze decentralisatie is nefast en oncomfortabel voor de
behandeling van de dossier en de gerichtheid op
de dienstverlening en heeft voor gevolg dan een
aantal kosten dubbel moeten worden gemaakt.
Daarom opteert het OCMW van Evere voor de
hercentralisering van de diensten, ofwel door
aankoop en renovatie van een bestaand pand,
of door de bouw van nieuwe kantoren. Het
huidige toestand is slechts tijdelijk houdbaar
op voorwaarde dat een aantal belangrijke inrichtingswerken worden uitgevoerd.
26

5.4. IT
Deze administratieve vereenvoudiging moet
echter eveneens worden ondersteund door
performante IT-tools die zijn aangepast aan het
vakgebied, gebruiksvriendelijk zijn en op een
correcte manier onderling met elkaar zijn verbonden.
De IT-behoeften van het OCMW hebben vooral betrekking op de werknemers. Ze betreffen
niet alleen de infrastructuur, maar ook en vooral software (sociale software, boekhoudpakket,
openbare aanbestedingen, rusthuizen, schuldbemiddeling, enz.). Het OCMW van Evere heeft
in dit verband een duidelijke voorkeur voor de
ondersteuningsinitiatieven van het Gewest (via
de CIRB) ten overstaan van een quasi monopolistische markt in deze materie.
Het OCMW moet eveneens haar beleid van de
strijd tegen de digitale fractuur voortzetten door
ondersteuning van de digitale openbare ruimte.
Een hiervan is terug te vinden in het sociaal huis

PAB 2019 - 2024

en is toegankelijk voor alle inwoners, de andere
is voorbehouden voor de residenten van het
rusthuis. Hun opdracht is om te voorzien in een
aangepaste opleiding voor het doelpubliek met
eigen doelstellingen.

5.5. Communicatie en transparantie
Een van de IT-projecten van het OCMW is
de realisatie van een website (wettelijke
verplichting) die gemakkelijk te gebruiken en
duidelijk is, waardoor iedereen toegang zal hebben tot doelgerichte informatie. Het Centrum
moet eveneens tot leven komen in de sociale
media, waardoor snel informatie zak kunnen
worden doorgegeven betreffende socio-culturele activiteiten.
Door te weken op het oordeelkundige papiergebruik en veralgemeende ecologische besparingen zal het OCMW ervoor moeten zorgen om
de digitale fractuur van sommigen niet nog te
verhogen. Er zullen dus brochures worden opgemaakt in beperkte oplage gericht op een doelpubliek in functie van het beleid en de acties die
worden overwogen.
Bovendien moet de algemene informatie over
een modern en open centrum bij de hele bevolking worden verzekerd. We stellen een tweejaarlijkse publicatie voor die wordt verdeeld aan alle
inwoners van Evere waarin onze dienstverlening
aan de bevolking wordt voorgesteld, maar waarin eveneens de balans wordt opgemaakt van de
socio-economische toestand van de gemeente.

5.6. Budgetelementen
Omdat het aantal bestaansminima stijgt met
meer dan 5 % per jaar en hetzelfde het geval
is voor de bijkomende steun wordt het verschil
van 30 % tussen de kost van de maatregel en de
terugbetaling ervan steeds groter en heeft dit
gevolgen voor de gemeentefinanciën.
Sommige subsidies dekken trouwens de behoeften niet meer (dit is bijvoorbeeld het geval voor
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de kinderarmoede) of verminderen elk jaar (wat
het geval is voor de federale subsidie voor gas
en elektriciteit) of in de toekomst zullen verminderen (zoals het geval is voor de regionale steun
voor de begeleiding van artikel 60) of na een
zekere tijd een degressieve curve volgen (zoals
het geval is voor de financiële bijstand gelijk aan
het bestaansminimum) of vanaf een bepaalde
drempel helemaal wegvallen (zoals het geval is
voor het nursingpersoneel van de rusthuizen na
een aantal jaren anciënniteit).
Nochtans betekent de stijging van de sociale
hulp noodzakelijkerwijze ook de stijging van
de administratieve omkadering, de financiële
omkadering en de logistiek en techniek die het
geheel ondersteunen. Dit is het onzichtbare gedeelte van de ijsberg dat vaak veel minder wordt
gesubsidieerd. De kosten van het OCMW stijgen
terwijl de middelen stagneren.
Hierbij moet eveneens worden opgemerkt
dat het OCMW als Centrum van "gemiddelde"
grootte en armoede in Brussel ontsnapt aan een
groot deel van de hulp- en bijstandsmaatregelen van het Gewest, federaal of Europees wat
ons zou toelaten om onze financiële last (en
deze van de gemeente) iets te verlichten. Evere
komt niet in aanmerking voor Europese middelen zoals FEDER en praktisch ook niet voor het
grootstedenbeleid of wijkcontracten.
Het OCMW van Evere ondersteunt bijgevolg
alle initiatieven die met name worden genomen
binnen de federatie (Brulocalis) om het debat
te openen over de overdracht van lasten tussen entiteiten (en hoofdzakelijk van het federale
naar de gemeenten en het OCMW).
Het beveelt ook aan dat het Gewest, via de mechanismen voor stedelijke of sociale planning
die het ontwikkelt, een meer preventieve visie
ontwikkelt die het mogelijk maakt om verarmde
gemeenten in aanmerking te laten komen voor
bepaalde subsidies.
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Conclusie
De uitdagingen zijn duidelijk en de bevol- back-office) omdat ze allemaal worden
king van Evere heeft het recht dat we er bevraagd en de gevolgen ondervinden van
aanspraak op maken.
de stijging van de populatie. De demograGeconfronteerd met deze uitdagingen fische en socio-economische realiteit van
wenst het OCMW van Evere, met het in Evere zijn dusdanig dat het OCMW op
belangrijke mate vernieuwde Comité en coherente wijze moet tegemoetkomen
gemobiliseerde teams zich in te schrijven aan de lokale behoeften en specificiteiten,
in een moderne en voluntaristische dyna- terwijl tegelijk moet worden meegewerkt
aan regionale projecten.
miek naar de begunstigden.
De beleidsvisie in dit programma alge- Een maatschappij die de meest kwetsbare
meen beleid is ambitieus maar ook bevolkingsgroepen links laat liggen kan
realistisch op voorwaarde dat ze wordt niet functioneren.
ondersteund door de verschillende subsidiërende overheden.
Dit is ons project
Het is onze vaste bedoeling om elke mogelijke inspanning te doen om alle diensten
te verbeteren (zowel de eerste lijn als de
28

van rechtvaardigheid
en solidariteit
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