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Omschrijving van de vraag
Toelichting:

Al enkele jaren maakt ons OCMW budget vrij waarop het Gentse sociale middenveld
vernieuwende projecten kan indienen in de strijd tegen (kinder)armoede. Recent nam het
vast bureau kennis van de evaluatie van de drie projecten die begin '19 geselecteerd
werden. Het betreft een project van Sivi, van WGC De Kaai en van de secundaire school
Sint-Antonius. Hoewel het project van Sivi en van De Kaai andere doelstellingen hebben,
zijn beiden toch ook gelieerd, vanwege hun inzet op proactieve rechtentoekenning; samen
maakten ze een document met beleidsaanbevelingen op.
Vraag:

•
•

Hoe evalueert de schepen de verschillende aanbevelingen die gedaan worden?
Sivi merkt op dat gezinnen die door het OCMW begeleid worden beter op de
hoogte zijn van hun rechten dan andere gezinnen, dankzij de rechtenverkenner, en
De Kaai verwijst naar diezelfde rechtenverkenner van het OCMW als de
succesfactor bij hun project. De stopzetting van het project rechtenverkenner
wordt dan ook luidop betreurd.
• Wat is de reden van de stopzetting van het project? Van de functie van
rechtenverkenner?
• Werd dit project ondertussen heropgestart gezien de waarde ervan voor
deze en andere gezinnen/hulpverleners? Of zullen hiertoe stappen gezet
worden?

Antwoord

Het overzicht met beleidsaanbevelingen die SIVI en De Kaai bevatte heel wat degelijk
onderbouwde en concrete voorstellen, gebaseerd op hun ervaringen op het terrein. Hun
bevindingen en signalen komen sterk overeen met wat onze OCMW maatschappelijk
werkers dagdagelijks ook ervaren. Ook tijdens de projecten was er nauwe afstemming
met diverse collega’s binnen het OCMW. Hierdoor vonden heel wat van hun
aanbevelingen nu al hun weg naar het proactief rechtenbeleid. Het is wel belangrijk dat er
voldoende dialoog plaats vindt met de sociale organisaties over wat er gebeurt met deze
signalen en welke nieuwe acties rond rechtenbenadering opgestart zijn.
De rechtenverkenner of de rechtenmaatschappelijk werker binnen het proefproject
proactieve rechtenbenadering van OCMW Gent had als doel om verschillende
methodieken uit te testen om onder bescherming aan te pakken. Er was een sterke link
met de projecten van SIVI-vzw en WGC De Kaai. Vanuit het proefproject leerden we
welke methodieken een groot resultaat geven om onder bescherming weg te werken. Het
project is dus gestopt, maar de leerpunten werden omgezet in een structurele extra inzet
op de rechtenbenadering.
Sinds januari 2021 is het welzijnsonthaal binnen de verschillende wijken veranderd. Elk
onthaalteam werd uitgebreid. Er is niet één rechtenverkenner per welzijnsbureau, want
dan zou die er ook vaak niet zijn bij ziekte, vakantie, … Maar alle onthaalmedewerkers
passen de nieuwe methodieken toe om rechten maximaal waar te maken. Er wordt vanuit
elk welzijnsonthaal ingezet op het Lerend Netwerk binnen de wijken. Het OCMW gaat
vanuit het welzijnsbureau ook vaker langs bij laagdrempelige organisaties in de wijk. Er
zal na de versoepelingen van de coronamaatregelen opnieuw en meer ingezet worden op
informatiesessies en rechtenateliers. Zo worden mensen sneller toegeleid naar
hulpverlening en hun rechten. Alle wijkorganisaties kunnen contact opnemen met de
SPOC-lijn (Single Point of contact) van het OCMW. Ze beschikken over een rechtstreeks
telefoonnummer en emailadres voor al hun vragen naar OCMW toe.
Stad en OCMW Gent ondersteunt daarnaast ook heel wat organisaties en werkingen die
een rol spelen in het uitputten van rechten, door in te zetten op een warm onthaal waar
men aan de slag gaat met de vragen waarmee mensen binnenstappen. Het gaat onder
meer over een aantal STEK werkingen van SAAMO, de verenigingen waar armen het
woord nemen, de inloopteams en basisvoorzieningen materiële ondersteuning.
Geïnspireerd door de rechtenwijzer van SIVI verbeteren we dit jaar onze eigen
communicatie over sociale rechten en voordelen. De brochures om rechten beter bekend
te maken kregen een nieuwe format en werden fiches op maat. Hierbij houden we
rekening met kennis en ervaringen uit deze projecten van SIVI en De Kaai, maar ook met
de lessen die de Zuidpoort ons aanreikte rond communicatie en heldere taal. Vanuit het
Geïntegreerd Breed Onthaal wordt ook meer gecoördineerd ingezet op betere informatie
over rechten, bijvoorbeeld via de actie ‘recht van de maand’.
We werken ook verder mee aan een Vlaamse Rechtenverkenner, die bovenlokale en
lokale rechten in één digitale toepassing wil ontsluiten.

