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Geachte lokale mandataris, 
Geachte kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezing 2018,

De lokale verkiezingen 2018 naderen snel. Ongetwijfeld bent u begaan met het 

welzijn van alle burgers in uw gemeente. U staat hierin niet alleen!

Elk jaar doen ongeveer 30.000 inwoners van Oost-Vlaamse gemeenten en  

steden beroep op het Centrum Algemeen Welzijnswerk Oost-Vlaanderen 

(CAW). Ze vragen onze hulp voor uiteenlopende problemen zoals dakloosheid, 

dreigende uithuiszetting, het zoeken van een aangepaste woonst, het in orde 

brengen van een inkomen of hun sociale zekerheid. We zien mensen die vast-

lopen in hun relatie met partner en/of kinderen, die slachtoffer zijn van geweld of 

verkeersongevallen of in de knoei zitten n.a.v. hun detentie. Anderen voelen zich 

psychisch onwel of nemen nauwelijks deel aan de samenleving.

CAW is een ongebonden en pluralistische welzijnsorganisatie, erkend en  

gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. We zetten deze Vlaamse middelen in 

om het sociaal beleid te realiseren dat ontwikkeld wordt door de lokale overheid. 

Ons aanbod is er voor elke burger, maar volgens de richtlijnen van ons decreet  

richten we ons proactief op de meest kwetsbaren in de samenleving. Tal van 

Oost-Vlaamse gemeenten hebben intussen met CAW als regionale welzijns- 

organisatie samenwerkingsovereenkomsten afgesloten. We realiseren gezamen-

lijke sociale doelstellingen.  

Voor de concrete voorstellen in dit memorandum hebben we geput uit onze 

dagelijkse praktijk. We zijn overtuigd dat onze ideeën veel sociale problemen in 

de toekomst in grote mate helpen voorkomen. Het zijn voorstellen waarop het  

gemeentelijk en stedelijk beleid effectief een impact hebben. Als regionale  

organisatie en als betrokken partner in tal van regionale netwerken, willen 

we graag onze expertise inzetten en essentiële ondersteuning bieden bij de  

uitvoering ervan.

We hopen hiermee een constructieve bijdrage te leveren aan het welzijn van elke 

burger in alle Oost-Vlaamse steden en gemeenten.

We zijn steeds bereid om hierover verder in dialoog te gaan.

Met vriendelijke groeten,

Patrick Seys,       Kris Coenegrachts,

Algemeen directeur     Voorzitter

patrickseys@cawoostvlaanderen.be  
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1. RECHT OP EEN MENSWAARDIG INKOMEN

Financiële armoede heeft bijna altijd benadeling op vele andere levensdomeinen tot gevolg. Een leefbaar basisinko-

men is een voorwaarde voor een menswaardig kwaliteitsvol bestaan. CAW Oost-Vlaanderen pleit voor verhoging 

van de vervangingsinkomens en de laagste lonen tot (minstens) het Europees bestaansminimum.

ONZE VOORSTELLEN:
1. Stimuleer dat lokale besturen soepel en creatief omgaan met de instrumenten die ze ter beschikking  

 hebben, zolang het Europees bestaansminimum niet wordt toegepast.

2. Bepleit mee dat automatische rechtentoekenning wordt toegepast.

3. Ondersteun een verregaande samenwerking tussen lokale besturen, OCMW’s en het CAW in de hulp- 

 verlening aan mensen met schulden. 

CAW wil haar expertise inzetten op het continuüm van schuldpreventie tot budgetbegeleiding. Goede praktijken: 

‘Budget-In-Zicht’ van CAW Oost-Vlaanderen is een totaalpakket dat preventie-initiatieven/projecten, methodiek-

ontwikkeling, (intersectorale) vorming en intervisie biedt. Het wordt in nauwe samenwerking met OCMW’s uitge-

werkt en aangeboden. Een goede schaalgrootte daarvoor zijn de eerstelijnszones. Ons aanbod is complementair 

en aanvullend aan dat van andere organisaties en samenwerking kan worden uitgebouwd.

2. RECHT OP EEN GOEDE EN BETAALBARE WONING

CAW Oost-Vlaanderen pleit voor solidariteit tussen gemeenten om een integraal woon- en armoedebeleid 

te realiseren. We presenteren ons als lokale partner voor de realisatie van bovenlokale strategieën in de strijd 
tegen dak- en thuisloosheid, b.v. in welzijnsraden of zorgraden.

ONZE VOORSTELLEN VOOR SAMENWERKINGEN OP BOVENLOKAAL VLAK:
1. Maak werk van een poule van noodwoningen voor tijdelijke opvang, over de gemeenten heen.

2. Help partnerschappen tot stand komen tussen OCMW en CAW (b.v. bovenlokaal poolen van middelen en  

 expertise), om uithuiszetting op de private en sociale huurmarkt te voorkomen.

3. Ondersteun de uitbreiding van het project ‘Leegstand’ in de hele provincie.

4. Ondersteun de realisatie van een intergemeentelijke /supra-gemeentelijke organisatie van nacht-, winter en  

 acute opvang.

ONZE VOORSTELLEN VOOR HET LOKALE NIVEAU:
1. Maak werk van de mogelijkheid om vlot een referentie-adres te bekomen. 

Mensen in een kwetsbare situatie die geen referentie-adres hebben komen vaak in een neerwaartse spiraal 

terecht omdat een referentieadres een noodzakelijke opstap is om andere rechten te kunnen opeisen.

2. Maak prioritair werk van innovatieve, creatieve initiatieven om ‘wonen’ voor onze diverse doelgroepen  

 mogelijk (=toegankelijk en betaalbaar) te maken. Zorg in het bijzonder voor voldoende grote woningen  

 voor grote gezinnen.
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3. Bestrijd de leegstand en verkrotting door correcte en éénduidige registratie en een sanctionerings- en  

 aanmoedigingsbeleid. Denk na over de inzet van een ‘renovatie-begeleider’ die eigenaars en verhuurders  

 ondersteunt met tips en premies, als ze hun eigendom willen renoveren.

Als sociale ondernemer kan CAW Oost-Vlaanderen een maatschappelijke meerwaarde creëren door een tijde-

lijke functie te geven aan leegstaande panden: cfr. Project Leegstand. 

4. Zorg er mee voor dat woonbegeleiding breed kan worden ingezet op de sociale en private woonmarkt ter  

 vermijding van uithuiszettingen.

5. Bestrijd discriminatie op de private huisvestingsmarkt op basis van inkomen, herkomst, een beperking,  

 leeftijd… Overweeg het idee van een ‘gelijke behandelingsprotocol’ waarbij de ondertekenaars zich  

 engageren om jaarlijks een vorming bij te wonen,  met als bedoeling vooroordelen weg te nemen. Over- 

 weeg ook controle en sanctionering.

6. Maak verschillende vormen van samenwonen zonder inkomensverlies mogelijk door soepelheid en  

 wijziging in de regelgeving. 

Het delen van een woning is voor personen in een kwetsbare situatie vaak een overlevingsstrategie: door hun 

beperkte middelen samen te leggen, kunnen ze toch een degelijke en betaalbare woning huren. De interpretatie 

van de wetgeving op dit vlak is momenteel echter vaak afhankelijk van de welwillendheid van lokale besturen 

en vaak nadelig voor mensen in een kwetsbare woonsituatie. Goede praktijken: Solidair Wonen, hospitawonen,…

7. Zorg voor een Woon-en energiewinkel die toegankelijk en meer op maat is van mensen in kwetsbare situaties.

8. Realiseer betaalbare opslagruimte voor inboedels van mensen die (tijdelijk) zonder vast verblijf zijn, 

 zoals de cliënten van de opvangcentra en mensen die uit huis gezet worden.

 Sociale huisvesting:

9. Breid het aantal woningen uit die beheerd worden door het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) en zorg ervoor  

 dat het puntensysteem van de SVK’s niet meer in het nadeel is van mensen in een kwetsbare situatie.

10. Zorg er mee voor dat er één centraal aanmeldingspunt (wachtlijst) komt voor de inschrijving bij alle  

 sociale huisvestingsmaatschappijen in een gemeente.

3. RECHT OP CULTURELE EN MAATSCHAPPELIJKE ONTPLOOIING

1. Zorg voor een substantiële verhoging van het aantal tolken, met name voor Arabisch (klassiek),  

 Maghrebijns, Pashtoe, Dari, Somalie en Tigrenya. 

Mensen die geen Nederlands, Engels of Frans spreken vinden zeer moeilijk hun weg in de samenleving en de 

hulpverlening in het bijzonder. 

2. Ondersteun de oprichting van ontmoeting- en inloopcentra voor kwetsbare doelgroepen in stedelijke  

 context. 

CAW Oost-Vlaanderen organiseert deze nu al op verschillende plaatsen. Brugfiguren proberen samen met de  

bezoekers die een hulpvraag hebben, (terug) de brug te maken naar de reguliere dienst- en/of hulpverlening.  

CAW Oost-Vlaanderen wil samen met lokale partners bekijken of samenwerking mogelijk is.
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4. RECHT OP SOCIALE ZEKERHEID EN RECHT OP SOCIALE, 
   GENEESKUNDIGE EN JURIDISCHE BIJSTAND

1. Zorg voor aangepaste opvang en verblijfsvormen voor vluchtelingen, zowel voor volwassenen als  

 voor kinderen. 

Vluchtelingen hebben vaak een traumatisch parcours achter de rug voor ze in Oost-Vlaanderen terecht komen. 

Investeer in een goede praktijk zoals Mind-Spring, een psycho-educatief aanbod voor jonge én volwassenen 

nieuwkomers. 

2. Zorg er voor dat mensen automatisch op de hoogte worden gebracht van hun rechten of dat deze rechten  

 automatisch worden toegekend. Grijp het Geïntegreerd Breed Onthaal aan om hierin grote stappen voor- 

 uit te zetten.

Mensen in een kwetsbare situatie zijn vaak niet op de hoogte van de voordelen, premies e.d. waar ze recht op 

hebben: vrijstelling voor de provinciebelasting, minimale levering van aardgas, stookoliepremie, recht op huur-

subsidie enz. 

3. Zorg voor meer ontmoetingsplaatsen (o.a. inloopcentra en nachtopvang) en ondersteun de inzet van méér  
	 outreachende	gespecialiseerde	hulpverleners	en	brugfiguren. 

Een aantal mensen in een zeer precaire situatie vermijden hulp.  Ze vallen overal buiten het aanbod en/of worden  

geweigerd omwille van hun houding. 

4. Zoek mee naar bovenlokale strategieën om rechten van dak- en thuislozen  te vrijwaren. 

Dak- en thuislozen bewegen zich in verschillende gemeenten en worden zo vaak uitgesloten van het lokale hulpaan- 

bod.  Bekijk en implementeer de bestaande goede intersectorale praktijken zoals het Opvangnetwerk Vlaamse  

Ardennen en het Opvangnetwerk Waasland met OCMW-noodwoningen en CAW-begeleiding. 

5. Zet meer in op preventie-initiatieven, op monitoring van zorgwekkende zorgmijdende jongeren en op  
 instellingsverlaters. 

Jongvolwassenen (18-25 jaar) zijn sterk vertegenwoordigd in de categorie leefloontrekkers en binnen de groep  

dak- en thuislozen. Maak preventieve en aanklampende projecten mogelijk zoals 4HOBO die jongeren helpen bij een  

moeilijke transitie na hun 18de jaar.

6. Zorg er als lokale overheid voor dat slachtofferbejegening partnergeweld en ouderenmis(be)handeling een  

 volwaardig rol krijgt in de politionele opdrachten en dat de politie haar sensibiliserende rol opneemt. Ze  

 kan het hulpverleningsaanbod van CAW Oost-Vlaanderen voor slachtoffers (en hun omgeving) van mis- 

 drijven en verkeer en ontspoorde zorg, bekend maken en toeleiden naar de hulpverlening.

In het kader van de slachtofferzorg is een goede samenwerking tussen de verschillende actoren belangrijk. 

De lokale besturen moeten deze mee helpen faciliteren. Er bestaat een traditie van goede samenwerking  

tussen politie en CAW Oost-Vlaanderen.  We stellen echter grote verschillen vast tussen de politiezones in  

alertheid, gevoeligheid en aanbod. Spreek CAW Oost-Vlaanderen aan als partner om lokaal sensibiliseringsacties  

uit te werken.

7. Bundel de krachten en zet middelen in over de gemeenten heen om psychologen te betalen. 

Er is een tekort aan eerstelijnspsychologen voor mensen met psychosociale noden. CAW Oost-Vlaanderen kan 

een partner zijn om een dergelijk lokaal aanbod van psychologen uit te bouwen, tewerk te stellen en te coachen. 



8. Zet sterk in op de preventie van vechtscheidingen.

Benut de ervaring van CAW Oost-Vlaanderen met het project Hoog Conflictueuze Scheidingen en Kinderen Uit 

de Knel.

9. Stimuleer bovenlokale buddyprojecten (vrijwilligers) en maak het mogelijk dat deze op een significant  

 lange termijn worden uitgebouwd, zodat duurzame resultaten worden bereikt.

10. Zorg ervoor dat vrijwilligerswerk een basisrecht wordt van iedereen die zich belangeloos wil inzetten voor  

 de maatschappij, ongeacht het statuut van de persoon en faciliteer dit.
Vrijwilligerswerk versterkt solidariteit en interpersoonlijke relaties, leidt tot sociale cohesie en bestendigt het  

sociaal kapitaal. CAW Oost-Vlaanderen heeft ruime ervaring met lokale initiatieven waarin burgers gestimuleerd 

worden om zich in te zetten voor mensen in zeer kwetsbare situaties. We ondersteunen via screening, werving 

en selectie van vrijwilligers en buddy’s. 
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