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1. Hoe het dossier ontstond?
Na de studiedag rond 'participatie creëert toekomst' naar aanleiding van het 5jarig bestaan van WZS De Springplank komen de deelnemers vanuit
professionele hoek als onze bezoekers tot dezelfde conclusie namelijk er is
binnen de stad te weinig concrete informatie over diensten en organisaties
waar kwetsbare mensen met hun vragen terecht kunnen.
De volgende dag starten we binnen WZS De Springplank en WZS Tereken met
een bevraging bij alle bezoekers. We hangen grote bladeren uit waar mensen
hun kennis kunnen delen met anderen. We zien een grote schroom bij onze
bezoekers. Samen met het Wijkgezondheidscentrum De Vlier doen we een
makkelijke, individuele bevraging naar de noden van onze cliënten.
We starten met een veertiendaagse themagroep 'de sociale gps van SintNiklaas' en nodigen kwetsbare mensen uit van andere organisaties binnen de
stad. We krijgen de hulp van Cindy, een laatstejaars studente maatschappelijk
werk en reeds heel geëngageerd actief binnen de VLOS werking.
Sommige andere Polsslagpartners zoals Samenlevingsopbouw, CAW, Den
Durpel, De Vlier en Vlos, sluiten zich aan bij ons idee en samen gaan we naar
het stadsbestuur en OCMW met onze vraag. Er wordt een stuurgroep van
professionelen opgericht vanuit diverse organisaties.
De droom van de themagroep wordt gedeeld door de professionelen, we gaan
voor een zakboekje met alle informatie op een duidelijke manier vermeld.

2. de activiteiten
1. 24/09/2014 studievoormiddag ‘Participatie creëert toekomst’ en het
besluit we ervaren een grote nood aan informatie van
eerstelijnsdiensten zowel bij professionelen als mensen in armoede.
2. 25/09/2014 het opstarten van een bevraging bij onze bezoekers van de
vereniging
3. 29/10/2014 evaluatiemoment studievoormiddag met ontstaan van idee
voor een nieuwe themawerking op te starten
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4. 19/11/2014 eerste werkvergadering binnen De Springplank: wat kennen
wij?; drempels naar organisaties
5. 17/12/2014 samen zitten met Cindy, studente maatschappelijk werk
Kortrijk, verdeling taken, fiches organisaties
6. 19/12/2014 samen zitten met De Vlier rond gezamenlijke wandelingen
7. 7/01/2015 overlopen informatieflappen (eten, materiële hulp)
8. 21/01/2015 overlopen informatieflappen (ontmoeting, wonen, geld)
9. 26/01/2015 wandeling samen met De Vlier naar Den Durpel, De Variant,
buurthuis Reinaert
10. 03/02/2015 overleg met Zigzag en Sint-Hiëronymus rond mogelijke
samenwerking
11. 04/02/2015 overlopen informatieflappen (vervoer, jongeren)
12. 09/02/2015 overleg met stadsdiensten en OCMW om mogelijke
middelen ter verkrijgen om project tot stand te brengen
13. 12/02/2015 bezoek collega-vereniging Puurs samen overleg rond
drempels en aanbevelingen naar organisaties en beleid
14. 18/02/2015 overlopen informatieflappen (onthaal, werk, leren, vrije tijd)
en evaluatiemoment
15. 23/02/2015 wandeling samen met De Vlier naar het welzijnshuis
(rondleiding en infomoment rond woondiensten)
16. 23/02/2015 overlopen van traject Samenlevingsopbouw Meetjesland
17. 4/03/2015 info vanuit Zigzag rond hun sociale kaart op hun website,
voorbereiding eerste stuurgroep met stad en OCMW
18. 6/03/2015 eerste stuurgroep met stad, ocmw, samenlevingsopbouw,
CAW, Vlos, De Keerkring, Zigzag, Sint-Hiëronymus rond thema’s voeding,
ontmoeting, kleding en …. en herstellingen en klussen; traject van
Meetjesland bekijken, verdere planning .
19. 9/03/2015 vorming rond diverse vormen van schuldhulpverlening
20. 18/03/2015 terugkoppeling stuurgroep, overlopen flap ‘gezondheid’
21. 30/03/2015 wandeling samen met De Vlier naar stadsschouwburg en
infomoment rond kansenpas
22.1/04/2015 evaluatie wandeling, overlopen flap ‘gezin’
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23.3/04/2015 tweede stuurgroep met kostenbespreking, layout en
praktische afspraken, indienen projectaanvraag bijstad om middelen te
krijgen, thema’s geld, werk en wonen
24.15/04/2015 tot 27/05/2015 tweewekelijkse bijeenkomsten werkgroep
binnen De Springplank
25.12/05/2015 derde stuurgroep met stand van zaken projectaanvraag,
overlopen organisaties en planning
26.9/06/2015 goedkeuring van projectaanvraag door stadsbestuur, we
krijgen centen
27.10/06/2015 toonmoment van stand van zaken en in overleg gaan met
diverse kwetsbare mensen van verschillende organisaties rond drempels
naar hulpverlening.
28.30/06/2015 vierde stuurgroep rond layout en nalezen
29.augustus - september 2015 nalezen budgetgids
30.31/10/2015 persvoorstelling budgetgids
31. najaar 2015 verspreiding budgetgids
32. 25/01/2016 zesde stuurgroep met evaluatie en planning website
33. voorjaar 2016 schrijven dossier
34. mei - juni 2016 bevraging bij organisaties en gebruikers budgetgids
35. 23/06/2016 voorstelling einddossier aan beleid, organisaties en
anderen

3. streefdoel.
Streefdoel is een zakagenda, een mooi uitziend boekje met fiches per thema
van alle mogelijkheden binnen Sint-Niklaas, daartussen door tips voor
kwetsbare mensen, budgetvriendelijke receptjes bij het thema ‘eten’ en
sfeerfoto’s om de thema’s te scheiden van elkaar. De website wordt
opgebouwd op dezelfde wijze als de zakagenda. De gekozen thema’s zijn eten,
geld, gezin, gezondheid, herstellingen en klussen, jongeren, justitie, kleding,
huisraad en meubelen, lichaamsverzorging, mobiliteit, onderwijs, onthaal,
ontmoeting, strijd tegen armoede, vrije tijd, werk en wonen. De verspreiding
van het boekje gebeurt op plaatsen waar kwetsbare mensen langskomen en
via de verschillende partners. De deelnemers van de werkgroep willen graag
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hun noden en bevindingen duiden op een infomoment en meteen de
organisaties wegwijs maken in dit boekje. Verschillende partners willen ook de
online versie bereikbaar maken voor kwetsbare mensen door onder andere het
organiseren van computervormingen.
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I. Inleiding.
I - 1. Onze vereniging.
Binnen onze vereniging 'Welzijnsschakels vzw Sint-Niklaas' brengen we mensen
samen die nood hebben aan voedselondersteuning maar evenveel nood
hebben aan sociale contacten. Zo creëren we een veilige omgeving waarin
mensen zich goed kunnen voelen. Binnen deze omgeving komen vele
problemen rond het niet kennen van de weg naar dienstverlening naar boven.
Zo vangen we heel wat signalen op. Door de kennis die binnen de groep
aanwezig is, kan er heel wat informatie worden uitgewisseld en naar mogelijke
oplossingen worden gezocht. Daarnaast gaan we met de problemen aan de slag
om op lokaal of nationaal niveau de belangen van onze mensen te verdedigen.
Het idee van het uitwerken van een 'sociale GPS voor Sint-Niklaas' is dan ook
de verdienste van de leden van onze themagroep.
Binnen onze vereniging dragen we participatie hoog in het vaandel niet alleen
in onze eigen werking maar ook in het beïnvloeden van beleidsmakers. Samen
met de groep stelden we dan ook een woordwolk rond participatie op.
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I - 2 Gebrek aan informatie leidt tot sociale onderbescherming.
'Iedereen beschermd tegen armoede?', het campagnethema van Welzijnszorg
in 2014 sluit nauw aan bij ons thema. Systemen van sociale bescherming door
uitkeringen, tegemoetkomingen en hulpverlening, werken pas wanneer
mensen krijgen waar ze recht op hebben. Dat kan door toegankelijke en
kwaliteitsvolle diensten uit te bouwen die mensen ondersteunen en samen
met hen proberen om de problemen aan te pakken. Met onze 'sociale gps van
Sint-Niklaas' en het daaruit vloeiend zakboekje helpen we mensen die de weg
zelf niet vinden of tegengehouden worden door diverse drempels. Want
doorheen het project ontdekten we dat onze stad heel wat diensten en
organisaties telt die samen met kwetsbare mensen op pad willen gaan.

I - 3. Wat is armoede?
Als vereniging van het netwerk tegen armoede mag een stukje
armoedevorming niet ontbreken in dit dossier, nog te dikwijls ontdekken we
dat deze basiskennis bij heel wat diensten of organisaties niet voldoende
gekend is.
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'Armoede is een netwerk van sociale uitsluitingen, dat zich uitstrekt over
meerdere gebieden van het individuele en collectieve bestaan. Het scheidt de
armen van de algemeen aanvaarde leefpatronen van de samenleving, zodanig
dat een kloof ontstaat die zij niet op eigen kracht kunnen overbruggen.'
Professor Jan Vranken, Universiteit Antwerpen, 2002.
Deze definitie beschrijft de complexiteit van armoede. Armoede heeft
betrekking op alle levensdomeinen: inkomen, werk, gezondheid, huisvesting,
onderwijs, .... Mensen in armoede worden blootgesteld aan allerlei vormen van
uitsluiting die vaak hand in hand gaan met elkaar. Een leven in armoede
betekent vaak dat je niet altijd op eigen kracht de kloof met de samenleving
kan overbruggen, laat staan zelf uit de armoede geraken.
Willen we als samenleving armoede bestrijden, dan moeten we ook werk
maken van een systeem van sociale bescherming dat mensen beschermt tegen
risico's en uitsluiting in die verschillende levensdomeinen. Vandaag moeten we
vaststellen dat dit niet gelukt is, 1 op de 10 in Vlaanderen leeft in armoede.

Onderwijs

Cultuur

gezin

Huisvesting

Arbeid en tewerkstelling

Gezondhei
d

Sociale contacten

Justitie

Inkomen en schulden

Welzijn

Het spinnenweb hierboven toont aan dat armoede niet gewoon een optelsom
is, meer een verwevenheid van uitsluitingsmechanismen in verschillende
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levensdomeinen. Het is een web waar je niet zomaar uit kunt ontsnappen en
dat zowel zichtbare als een minder zichtbare kant heeft. Armoede is het
ontbreken van kansen en het niet mogen en kunnen meedoen, er niet bijhoren.
België heeft in zijn grondwet aandacht voor sociale grondrechten. Artikel 23
van de grondwet zegt:
'Ieder heeft het recht om een menswaardigbestaan te leiden. (....)Die
rechtenomvatten inzonderheid:
1. het recht op arbeid en op de vrije keuze van beroepsarbeid in het raam
van een algemeen werkgelegenheidsbeleid dat onder meer gericht is op
het waarborgen van een zo hoog en stabiel mogelijk
werkgelegenheidspeil, het recht op billijke arbeidsvoorwaarden en een
billijke beloning, alsmede het recht op informatie, overleg en collectief
onderhandelen;
2. het recht op sociale zekerheid, bescherming van de gezondheid en
sociale, geneeskundige en juridische bijstand;
3. het recht op een behoorlijke huisvesting
4. het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu
5. het recht op culturele en maatschappelijke ontplooiing.'

De armoedecijfers en de getuigenissen van de werkgroep leren ons dat de
garantie van deze grondrechten voor heel wat mensen geen realiteit is. Je kan
bijna alle aspecten van armoede, zoals te zien in het armoedeweb, onder één
van deze grondrechten plaatsen. Eigenlijk stelt de grondwet hiermee duidelijk
dat armoede geen plaats heeft in onze samenleving. In de praktijk neemt de
overheid best wel voldoende maatregelen om deze rechten te garanderen:
o we kennen in België een minimumloon voor alle sectoren
o er wordt toegezien op de arbeidsvoorwaarden
o via sociale woningbouw wordt ervoor gezorgd dat gezinnen met lagere
inkomens toch een betaalbare woning kunnen huren
o het onderwijs zorgt ervoor dat mensen zich kunnen ontplooien voor een
relatief kleine prijs
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o er is een betaalbaar en kwaliteitsvol systeem van eerstelijns juridische
bijstand
o het hele systeem van de sociale zekerheid zorgt voor bescherming op
verschillende vlakken zoals gezondheid
o ....
Een samenleving zonder armoede zou er in slagen om alle sociale grondrechten
voor iedereen te garanderen. Helaas lukt dit niet, de regels en wetten die
systemen om die grondrechten te garanderen, vertonen gaten waardoor heel
wat mensen uit de boot vallen. Eén van de eerste dingen die opvallen binnen
onze werking is dat mensen de weg niet vinden in het complexe aanbod en
daardoor heel wat rechten mislopen.
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II. Het afgelegde traject.
II-1 De tweewekelijkse vergaderingen.
Van bij aanvang van het project wordt duidelijk dat we snel tot resultaat willen
komen. De geplande verhuis van het OCMW en sommige stadsdiensten naar
het nieuwe 'Welzijnshuis' kan voor sommige bezoekers een bijkomende
hindernis zijn. De groep besluit daarom dat we om de twee weken
samenkomen op woensdagvoormiddag. De groepswerkers doen het
voorbereidend werk namelijk bestaande zakboekjes aanvragen, polsen of er
interesse is bij andere Polsslagpartners, een basis sociale kaart opstellen van de
stad, ....

De 'sociale gps' van
Sint-Niklaas.

De naam en het herkenningssymbool van de nieuwe themawerking wordt
vastgelegd. De groepswerkers krijgen de toestemming van de werkgroep de
nieuwsbrief van Welzijnsschakel De Springplank met hierin een woordje uitleg
van het thema en een bevragingsfiche naar diverse diensten en organisaties
binnen de stad te sturen om informatie te verzamelen. We starten met het
'echte' werk, op grote flappen vermelden we de meeste levensdomeinen(de
grondrechten van hierboven). Deelnemers maken extra flappen bij met voor
hen belangrijke zaken, dit zijn vooral basisbehoeften. Iedereen loopt rond en
vermeld de diensten die men kent. De flappen worden uitgehangen in de
ontmoetingsruimte zodat andere bezoekers meedenken, ook tijdens de
ontmoetingsmomenten bij Welzijnsschakel Tereken wordt er meegedacht.
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We ontdekken dat er binnen de stad heel wat diensten en organisaties zijn om
hulp te vragen, verder ontdekken we de website 'de rechtenverkenner'.
'hé ik heb recht op een verwarmingstoelage voor petroleumkachels: 3 jaar lang
wist ik dit niet ondanks dat ik cliënt bent bij het OCMW.'
Om nog meer input te krijgen, bevragen we de noden van de bezoekers van de
vereniging aan de hand van een korte vragenlijst, met dank aan de vrijwilligers
die hier tijd voor maakten. We blijven bezoekers van diverse verenigingen
uitnodigen om mee te werken.
'bij nieuwe armen binnen de vereniging zoals ik, is ook weinig kennis aanwezig
over de verschillende diensten binnen de stad. Vroeger stond ik er gewoon niet
bij stil en nu is de schaamte om hulp te vragen nog te groot.'
De lijsten met namen van organisaties groeien, de één al beter gekend dan de
andere,bij de één al meer vragen of bemerkingen dan bij de ander. Sommige
organisaties vallen af omdat hun aanbod niet is afgestemd op kwetsbare
mensen. Elke vergadering bekijken we een aantal flappen.
Als afwisseling gaan we op bezoek bij een collega-vereniging uit Puurs die ook
gewerkt hebben rond drempels naar dienstverlening toe.
De themagroep bepaalt de layout van het zakboekje, ze beslissen met een
verschillende kleurcode te werken per thema. Een herkenbare layout per
organisatiefiche met vermelding van naam, adres, telefoonnummer, mailadres
en openingsuren. Naast het ontwerpen van een zakboekje ontstaat ook de
vraag om een website te ontwikkelen omdat dit makkelijker up-to-date te
houden is.
Tijdens de vergaderingen van de themagroep noteren we vele vragen naar
diensten toe,tips naar elkaar toe en lijsten we toch een aantal bekommernissen
naar een kwaliteitsvolle dienstverlening op.

12

II-2 De maandelijkse wandelingen en vormingsmomenten.
Wijkgezondheidscentrum De Vlier organiseert wekelijkse wandelingen in het
kader van een gezondheidsproject namelijk '10.000 stappen per dag houden je
fit'. Na overleg besluiten de deelnemers van de themagroep zich hierbij de
laatste maandag van de maand aan te sluiten. We bezoeken dan één of
meerdere van de organisaties uit het zakboekje en leggen hen dan meteen
onze vragen rond hun dienstverlening voor.
Zo stappen we op onze eerste gezamenlijke wandeling op maandag 26januari
2015 naar Den Durpel, dienstencentrum De Wilg (helaas geen uitleg) en het
sociaal restaurant De Variant in het kader van het thema ontmoeting en eten.
Bij de laatste vragen we of men al nagedacht heeft over het voorstel dat we in
een andere themawerking aankaartte om de keuze voor enkel een
hoofdgerecht te kunnen nemen om zo de kostprijs te drukken.
Informatiefolders, activiteitenlijsten en andere worden meegenomen om in de
ontmoetingsruimte van WZS De Springplank te verspreiden.
Op 23 februari 2015 wandelen we naar het nieuw geopende Welzijnhuis waar
we in primeur een rondleiding krijgen. Een deskundige uitleg over de diverse
woondiensten van de stad die daar nu gevestigd zijn, wordt gesmaakt door alle
deelnemers. Het rap-op-stap kantoor rond vrijetijdsparticipatie is helaas niet
toegankelijk.
30 maart 2015 krijgen we een rondleiding achter de schermen van de
stadschouwburg en wordt het systeem van de kansenpas uitgelegd.
Op 20 april 2015 wandelen we in het kader van de valpreventie samen met
LOGO naar de thuiszorgwinkel en het dienstencentrum De Wilg (nu wel met
uitleg en cake!).
Naast deze wandelactiviteiten worden ook een aantal vormingsmomenten
binnen de vereniging georganiseerd zowel voor bezoekers, als vrijwilligers, als
professionelen van andere diensten.
We starten op maandag 9 maart 2015 met 'wegwijs in de budget- en
schuldhulpverlening van OCMW en CAW. Mensen wijzen op het voorkomen
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van schulden en het tijdig inschakelen van hulpbronnen zijn het doel van deze
vorming.
In de paasvakantie (13, 16 en 18 april 2015) komen de kansenwerkers van de
stad het Huis van het Kind voorstellen in WZS De Springplank aan de hand van
informatieborden, folders en flyers maar ook met leuke activiteiten voor de
kinderen. Elke deelwerking van het Huis van het Kind krijgt zijn plaats,belangrijk
te noteren is dat de werking of het bestaan bij de meeste van onze bezoekers
niet gekend is.

II-3 De Stuurgroep van professionelen
Na de eerste vergadering van de werkgroep van de 'sociale GPS van SintNiklaas' krijgt de groepswerker het mandaat om in gesprek te gaan met de
Schepen van Welzijn en de OCMW-voorzitter (december 2014) want we
beseffen dat onze plannen geld kosten.
Een eerste overleg met professionelen vanuit OCMW en stadsdiensten samen
met professionelen uit verschillende Polsslagpartners komt samen op 9
februari 2015. Van hieruit wordt een stuurgroep opgericht die regelmatig zal
samenkomen en het project zal afwerken in samenspraak met de werkgroep
van de vereniging.
We dienen een aanvraagformulier voor betoelaging van kansarmoede-,
achterstellings- en welzijnsprojecten in. Op 9 juni krijgen we het heuglijke
nieuws dat we werkingsmiddelen krijgen.
De stuurgroep kijkt vooral na of alle diensten en organisaties vermeld worden,
de communicatiedienst van de stad doet een voorstel tot layout en zorgt voor
de eindplanning.
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II-4 Drempels naar dienstverlening toe
Tijdens het traject ontdekken we verschillende drempels die het moeilijk
maakten om onze rechten te verkrijgen. We kiezen er een 6-tal uit en deze
stellen we op een ludieke manier voor door het maken van cartoons. Tijdens de
vergaderingen noteren we getuigenissen en zoeken we naar een aantal
aanbevelingen naar diensten, organisaties en het beleid toe.

II-4-1. het armoedeweb.

'wanneer ik bij mijn VDAB-consulente zit, vertelt zij dat een job vinden het
belangrijkste is voor mij. In mijn hoofd zit ik te denken aan de achterstallige
rekeningen die liggen wachten, de ruzie met mijn man over de problemen, het
feit dat er niks in huis is om vanavond eten op tafel te zetten voor de kinderen,
.... Ik durf haar niet te vertellen dat er dringendere dingen zijn.'

15

'je moet gaan werken. Ik heb niet eens een officieel adres om op mijn cv te
zetten.'
'je moest eens weten welke problemen ik heb. Een degelijke hulpverlening moet
ik hebben, waar kan ik terecht met al mijn problemen? En laat mij a.u.b.
bepalen welk probleem voor mij het belangrijkste is!'
'weet je hulp vragen is het moeilijkste wat er is, ik moet er echt mijn moed voor
verzamelen om naar het OCMW toe te stappen.'
'ik sta hier al enkele keren voor de deur om voedselondersteuning te vragen
maar de trappen die ik moet nemen zijn keer op keer te hoog. Nu heb ik al
enkele dagen niet gegeten, ik moet nu wel.' bezoekster tijdens een
intakegesprek bij WZS De Springplank
'de ergste hulpverleners zijn diegenen die denken te weten wat armoede is.'
'ze kunnen hun rekeningen niet betalen maar hebben wel een grote auto, een
flatscreen, een gsm en ..... Hulpverleners die je met de vinger wijzen, zijn de
ergste.'
'ik ben cliënt bij het OCMW waarom hoor ik dan pas in de ontmoetingsruimte
van De Springplank over de kansenpas.'
'weet je bij de 'oudgedienden' van de vereniging krijg ik meer informatie dan bij
alle diensten waar ik ga.'
Onze belangrijkste aanbeveling is: 'zorg dat je voldoende kennis hebt over de
leefwereld van mensen in armoede'. Binnen onze vereniging brengen we
mensen in een veilige omgeving samen die nood hebben aan sociale contacten.
Binnen deze veilige omgeving komen problemen van onderbescherming naar
boven. Laat ons samen werken met deze signalen om informatie uit te wisselen
en samen naar oplossingen te zoeken. Binnen onze vereniging zijn we steeds
bereid om in dialoog te gaan, de buitenkant van armoede te verduidelijken
maar om zelfs de binnenkant van armoede (onze gevoelens) samen met jullie
te bespreken.
Andere aanbevelingen bij deze drempel:
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 luister naar het ganse verhaal van mensen, geef hen een figuurlijk duwtje
in de rug wanneer ze moeilijk op gang komen met hun verhaal.
 probeer de vraag achter de vraag te ontdekken.
 ben je als hulpverlener bewust dat de hulpverleners van de andere
levensdomeinen ook vragen stellen.
 zorg voor een eerste warm onthaal, laat de vertrouwensband groeien.
Het moet mogelijk zijn voor gezinnen als de vertrouwensband niet groeit
met de hulpverlener over te schakelen naar een andere. Het is wel
belangrijk dat de 'stempel' niet mee overgaat en dat de nieuwe
hulpverlener zonder vooroordelen kan kijken naar het gezin.
 zie verder dan je eigen 'hokje' bij het informeren, probeer de ganse
sociale kaart te kennen.
 wees je bewust dat de eerste stap een moeilijke stap is. Vaak luisteren
hulpverleners onvoldoende naar de 'binnenkant' van mensen in
armoede: hun ervaringen uit het verleden, angsten, wensen, dromen,
..... Bijgevolg oordelen en handelen hulpverleners te snel op basis van
hun 'buitenkant', hun problematische situatie en uiterlijk. De ganse
mens speelt een rol om het bekomen van een vertrouwensrelatie.
 Nog steeds merken we grote verschillen in begeleiding tussen
hulpverleners,dit zorgt voor een grote frustratie bij mensen.
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II-4-2. Oei, een muis. of de gedigitaliseerde samenleving.

'ik heb geen vertrouwen in internet bankieren, ik ga naar de bank om mijn
overschrijvingen af te geven dan kom ik nog eens buiten.'
'ik kan nog geen pc aan of afzetten, wat zou ik dan online solliciteren.'
'misschien moet ik leren met een pc werken maar de meeste cursussen zijn
betalend en daarbij wie zal er zoveel geduld hebben om 100 keer dezelfde vraag
te beantwoorden.'
'Oei ik kom in het ziekenhuis aan en ik moet me inschrijven aan den terminal!
Vond het vroeger al moeilijk om te kijken aan welk loket ik moest zijn. Nu ben ik
naar huis gegaan zonder den specialist gezien te hebben. Volgende keer moet
mijn dochter mee.'
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Onze aanbevelingen bij deze drempel zijn:
 houd rekening met de mensen die niet met de computer kunnen of
willen werk om diverse redenen zoals de betaalbaarheid van internet of
vormingen, de beschikbaarheid van pc of internet, ....
 een internet aansluiting in september betekent niet dat ouders ook in
januari nog internet hebben, schakel zonder vragen te stellen over van
digitale informatie naar papieren informatie.
 Duidt alle punten aan waar er gratis internet aanwezig is
 Ga er niet vanuit dat mensen inschrijfterminals kennen. Zorg steeds voor
voldoende hulp.
 laat ons op zoveel mogelijk plaatsen eenvoudige vormingen organiseren
 check steeds of mensen mee zijn met de digitale wereld
 als een e-loket de enige bron wordt, verklein je net voor de meest
kwetsbare mensen de kans om via de nodige informatie bij de juiste
dienstverlening te geraken
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II-4-3. van het kastje naar de muur gestuurd worden.

'na mijn invaliditeitsaanvraag ontving ik een brief dat alle betreffende diensten
op de hoogte werden gebracht. Toen ik deze diensten contacteerde, wisten zij
van niets;'
'ik kocht een kastje in de kringloopwinkel. Bij thuiskomst zag ik dat er een
binnenplank ontbrak. Ik keerde terug naar de kringloopwinkel en aan de balie
zei men dat ik in het magazijn moest zijn. In het magazijn verwees men me door
naar den bureau. Toen heb ik naar de verantwoordelijke gevraagd en hem
mijnongenoegen geuit. Pas dan werd het snel in orde gebracht.'
'Plots had ik geen recht meer op verhoogde tegemoetkoming bleek bij mijn
apotheker toen ik mijn maandelijkse medicijnen ging afhalen. Ik stapte naar de
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mutualiteit en kreeg daar te horen dat ik een heleboel aan documenten moest
verzamelen om terug recht te kunnen openen. Een heel over en weer geloop
naar verschillende diensten en weer naar de mutualiteit.'
'Soms kom je op een dienst terecht en verwijst men je door naar een collega die
je op zijn beurt weer doorverwijst naar een andere collega ..... Het ergste is
steeds maar weer je verhaal moeten doen, dikwijls niet in een afgesloten
bureau iedereen luistert mee.'
'het in orde brengen van al het papierwerk is een voltijdse bezigheid.'
Onze aanbevelingen bij deze drempel zijn:
 alle diensten onder één dak met een infobalie waar men juist kan
doorverwijzen. Een onthaalmedewerker moet doorverwijzen maar krijgt
meestal als eerste de grote lijnen van een probleem te horen. Ook de
onthaal medewerker moet de privacy van iedereen respecteren. Een
onthaalmedewerker moet goed opgeleid zijn om mensen te ontvangen
en overweg kunnen met mensen die vol stress zitten, onvriendelijk of
agressief zijn.
 een toegankelijke dienst moet bereikbaar zijn d.w.z. dat de ligging en de
openingsuren aangepast moeten zijn aan iedereen. Hou rekening met
wie de bus moet nemen, soms kan overleg i.v.m. de openingsuren nuttig
zijn om ieder de kans te geven langs te komen.Maak ook de
openingsuren van specifieke diensten binnen het Welzijnshuis bekend.
 Een dienst kan ook ontoegankelijk zijn omdat het erg ingewikkeld is om
informatie te verkrijgen of een afspraak te maken. Een goed menselijk
contact is een belangrijke meerwaarde van de dienstverlening, een
centraal aanspreekpunt kan hierbij helpen.
 wie naar de dienstverlening toe stapt, verwacht een antwoord op een
vraag of de oplossing voor een probleem. We beseffen dat mensen vaak
de hulpvraag uitstellen tot een crisis onafwendbaar is. Geef een duidelijk
antwoord zodat mensen niet buitenstappen met meer vragen. Maak hen
duidelijk wat de procedures zijn, hoelang deze in beslag nemen,
wanneer er nieuws kan zijn, .... Door duidelijkheid te scheppen kan je er
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als hulpverlener voor zorgen dat mensen 'mee zijn', dat ze begrijpen wat
er zal gebeuren.
 de eenvoudigste manier om ieder zijn rechten te doen krijgen is de
automatische toekenning van rechten. Hierbij geef je de mensen op
basis van de gegevens die al bij de overheid beschikbaar zijn de rechten
die hen toekomen. Als vereniging van het netwerk tegen armoede
blijven we hier op inzetten.
 werk aan empowerment van de mensen; een mail samen versturen kan
een leerkans zijn.
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II-4-4. Klare taal.

'ik help regelmatig buren en vrienden die brieven krijgen van justitie (bv. van de
vrederechter). Ondertussen weet ik dat ik al die wetteksten kan overslaan, het
belangrijkste staat achteraan.'
'als ik ergens uitleg overvraag, dan antwoordt men mij ofwel met 50%
vaktermen ofwel op een kinderlijke manier.'
'éénmaal kreeg ik als antwoord: ik leg het je niet uit dat zou toch tijdsverspilling
zijn.'
'als ik bij de dokter, advocaat of openbare dienst ga, ben ik zo onder stress. Ik
klap toe zodat ik niet alles begrijp en vergeet wat ik wou zeggen.'
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'omdat ik moeilijk Nederlands spreek, wil ik graag papieren meenemen naar
mijn vriend die mij dan helpt. Dit mag niet altijd, op het werk kreeg ik papieren
die ik direct moest ondertekenen. Ik begreep niet wat ik tekende, het kon mijn
C4 wel zijn.'
'vaktermen!! ik krijg er het schijt van.'
'ik kan lezen hoor, moeilijk maar ça va, vraagt men of ik vlug een
tevredenheidsenquête wil invullen van 8 bladzijden. Vlug??'
Onze aanbevelingenbij deze drempel:
 de meest voorkomende en misschien wel moeilijkste drempel om aan te
pakken is het taalgebruik. Mensen begrijpen niet altijd wat van hen
verwacht wordt in officiële communicatie, het gebruik van ambtelijke
taal, vakjargon en ingewikkelde zinsconstructies doet mensen afhaken.
Laat documenten, folders, ... nalezen door ervaringsdeskundigen en
organisaties die gespecialiseerd zijn in klare taal.
 een algemene aanpak zou veel helpen nl. het vereenvoudigen van
regelgeving, het gebruik van éénduidige begrippen, het niet opvragen
van reeds gekende informatie, het invullen van persoonsgegevens in een
zelfde volgorde, ..... Hulpverleners die mensen ondersteunen door
samen met hen formulieren in te vullen of een tekst te bekijken.
 een teveel aan moeilijke woorden zorgt ervoor dat personen in armoede
niet meer kunnen volgen, een minderwaardig gevoel krijgen en
dichtklappen. Het is belangrijk dat hulpverleners niet te snel
veronderstellen dat hun boodschap begrepen is, eenvoudige taal
gebruiken en steeds bereid zijn om hun boodschap in andere woorden te
herhalen. Deze tip helpt om de vertrouwensrelatie te versterken.
 Mensen die de taal moeilijk spreken hebben op dit vlak nog meer
hindernissen. Het is aan ieder van ons om deze mensen te helpen bij het
invullen van officiële documenten of hen de kans te geven het
Nederlands te oefenen.
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 laat mensen toe in tandem te komen, met twee hoor je meer dan alleen.
Mensen nemen toch een vertrouwenspersoon mee.
 Geef een naamkaartje mee met de volgende afspraak (datum, uur,
plaats) mee.
 Maak op brieven de kleine lettertjes wat groter!
 Probeer als hulpverlener niet constant de telefoon op te nemen tijdens
een gesprek.
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II-4-5. Telefonische hulpverlening.

'als ik bel is het nog enkel om een afspraak te maken, via telefoon bereik je niet
veel meer'
'ik heb nooit dezelfde persoon aan de telefoon, er wordt nooit dezelfde
informatie gegeven.'
'voor een vraag over een polis druk 1, voor een schadegeval druk 2, voor een
boekhoudvraag druk 3,voor andere druk 4. Lap ik weet niet waar mijn vraag
thuis hoort.'
'bel maar eens om een afspraak te maken met een gsm-kaart met beperkte
belwaarde. Het begint met 'alle medewerkers zijn momenteel bezet, we vragen
u even geduld te hebben'; je wordt doorverbonden met de balie; kan ik
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mevrouw x even aan de lijn. natuurlijk ik schakel je door; muziekje 1 minuut, 2
minuten, 3 minuten; als je geluk hebt neemt balie u terug anders zit je er nog.
Tot gsm uitvalt je belkrediet is op .'
Onze aanbevelingen bij deze drempel zijn:
 Heel veel dienstverlening verloopt telefonisch. Alles is dan toegespitst op
het verbale. Dit geeft beperkingen waarvan de dienstverlener zich niet
altijd bewust is. Mensen in armoede worden vaak gedreven door
emotionele beweegredenen, ze durven niet doorvragen of worden snel
boos, … Je krijgt dan heel moeizame gesprekken zowel voor de
dienstverlener als voor de klant, met frustratie tot gevolg .
 zorg als dienst of organisatie voor een gratis nummer. Geef duidelijk
aan welke telefoonnummers gratis zijn of betalend of extra duur zijn.
 bij het telefonisch doorschakelen zorg je ervoor dat de persoon niet
steeds zijn verhaal volledig moet vertellen, beperk het aantal
doorschakelmomenten. Noteer de gegevens van de beller en vertel
hem dat de juiste persoon hem zelf zal opbellen. Hou je dan ook aan
deze afspraak.
 gebruik als dienst of organisatie geen anonieme nummers of spreek een
duidelijk bericht in. Heel wat mensen in armoede reageren niet op
anonieme nummers uit schrik voor deurwaarders.
 Zorg ervoor dat de onthaalmedewerker weet wie er aanwezig is als
hulpverlener, dit voorkomt nutteloos doorschakelen.
 als vereniging of middenveldorganisatie kunnen we zorgen voor gsm of
smartphone opleidingen.
 geef als hulpverlener je gsm-nummer door, een berichtje kost minder
dan een belletje. Maak geen loze beloftes als je toch geen contact gaat
opnemen.
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II-4-6. Samen naar oplossingen zoeken

'bij het ocmw zeggen ze mij dat ik dop moet aanvragen. Bij de vakbond blijkt
dat ik geen recht heb op dop. Ik ga terug naar het OCMW en ik krijg hetzelfde
antwoord. Grote probleem ondertussen heb ik geen centen!'
'ik moet van mijn schuldbemiddelaar naar die supermarkt, naar die
brillenwinkel, .... Ik vroeg geld voor een fiets om te gaan werken en een pc, toch
krijg ik enkel geld voor een pc.'
'men komt af met 4 mogelijke oplossingen, maar zegt er niet bij welke
voorwaarden eraan verbonden zijn of waar je ervoor terecht kan.'
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'ik heb een maatschappelijk werkster op het ocmw, ik krijg iemand van
familiehulp over de vloer om te poetsen, de thuisverpleegster zorgt voor de
medische dingen op vraag van mijn huisarts. Weet je wat ik mis iemand die
gewoon eens luistert naar mijn verhaal.'
Onze aanbevelingen bij deze drempel zijn:
 mensen willen op elk moment weten waar ze staan. Sommige
procedures duren erg lang, dit zorgt voor onzekerheid bij de mensen:
zijn ze me niet vergeten? Proactief communiceren helpt, zelfs als het
geen positief nieuws is.
 Vaak hebben gezinnen in armoede meerdere problematieken en worden
ze geholpen door meerdere diensten. Er is dan een groot risico dat
niemand nog het hele plaatje ziet terwijl het in het dagelijks leven van
dat gezin wel allemaal samenhangt. Mensen kampen dan met het gevoel
dat ze de vat op hun leven kwijt zijn. Daarom is een goed overleg met
het gezin nodig, niet enkel om uit te leggen wat er kan gebeuren, maar
ook om samen keuzes te maken.
 In elke situatie moet de persoon zelf het beslissingsrecht kunnen
behouden.
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II-5 Tips naar elkaar toe
Tijdens het traject komen er een aantal aanbevelingen naar boven die we graag
aan andere kwetsbare mensen willen meegeven.
Heel belangrijke vinden wij:
- Besef dat hulpverlening geen wondermiddel is, al je problemen kunnen
niet direct opgelost worden. We moeten hulpverleners de tijd geven.
Belangrijk is dat we tijdig hulp vragen en niet wachten tot het te laat is.
- Hou je aan de afspraken met je hulpverleners. Als je niet kan komen of te
laat zal zijn, verwittig dan.
- Geef de juiste en volledige informatie aan de hulpverlener door dat
bespaart voor beide partijen heel wat tijd. Vertel bij welke diensten of
organisaties je al bent langs geweest, zo gebeurt er geen dubbel werk.
- Durf aan je hulpverlener aan te geven wat voor jou het meest dringend is
en wat minder.
- Schrijf op voorhand je vragen op, zo vergeet je niets tijdens het gesprek.
- Vraag aan je hulpverlener om de bewijzen die je indient voor jou te
kopiëren, zo heb je zelf een dubbel.
- Gebruik een schriftje of een agenda waarin je afspraken, vragen en
antwoorden zet.
- Weet wat je tekent, neem iemand mee als je iets moet tekenen. Met
twee hoor je meer. Neem je tijd om alles te lezen en durf vragen te
stellen als je iets niet begrijpt.
- Energiezuinige apparaten zijn duurder in aankoop maar goedkoper in
verbruik. Mensen met een beperkt inkomen (beschermde klant) kunnen
een kortingsbon krijgen voor de aankoop van een energiezuinige
wasmachine(met AAC-label) of een koelkast (met A+ label) De
aanvraagformulieren vind je op de website van je netbeheerder
www.eandis.be bij energie besparen. Lees eerst goed de voorwaarden!
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- Wil je op termijn een betaalbare huur, laat je dan inschrijven bij de
sociale huisvestingsdiensten.
- Laat nakijken bij de mutualiteit of je recht hebt op verhoogde
tegemoetkoming.
- Laat je ziekenhuisfactuur voor je betaald gratis nakijken door uw
mutualiteit.
- Generische geneesmiddelen zijn goedkoper dan debekende merken,
maar werken even goed. vraag er naar bij je huisarts of apotheek.
- De derdebetalersregeling is wettelijk verplicht bij de huisarts als je
verhoogde tegemoetkoming hebt, vraag er naar. Durf ook bij het maken
van een afspraak met een specialist vragen of hij werkt aan
derdebetalersregeling.
- Werkzoekenden die kinderen hebben die nog niet naar school gaan, en
bij de VDAB een erkende opleiding volgen, kunnen een vergoeding voor
kinderopvang ontvangen. Vraag er naar bij de VDAB.
- Als je solliciteert of je bent in begeleiding bij de VDAB en hebt een
vervoersprobleem, kan je een goedkoop treinbiljet, netabonnement
krijgen. Vraag informatie bij je VDAB-kantoor of bel het gratisnummer
0800/30700
- Bij telefonische hulpverlening vraag naar de naam van de hulpverlener
en noteer deze. Vraag eventueel een bevestiging van het gesprek via
mail of sms.
- Hou bij wat je uitgeeft en waaraan. Hierdoor kun je zien of je geld naar
de juiste dingen gaat en niet naar onzin.
- Het is verstandig een vast bedrag per maand te reserveren voor grote of
onverwachte uitgaven. Denk aan een wasmachine of reparatie van je
auto.
- Doe navraag of je recht hebt op een pro-deo advocaat. Hij kan je
evengoed helpen.
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- (Kinder)kleding kan je ruilen.
- Heb je een rijbewijs maar geen auto, zoek info over autodelen.
- Bespreek je financiële situatie op school.
- Vraag na wat een opleiding of schooljaar kost.
- Door in te gaan op uitnodigingen van organisaties die je kunnen helpen
bouw je een netwerk uit, leg je contacten en leer je bij. Doe de deur
open! Alleen los je weinig op.
- Sommige ziekenfondsen voorzien een tussenkomst voor het
inschrijvingsgeld als je lid wordt van een sportclub.Vraag er naar.
- Op het internet wordt er heel wat gratis aangeboden zowel huisraad als
voeding. Je kan daarvoor terecht op facebook onder 'FreeCircle SintNiklaas','FreeCircleFood Sint-Niklaas', 'FreeCircle Waasland' en 'gratis
spullen regio Waasland'
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III. Het eindresultaat.
Het voorlopig eindresultaat is de gids 'Veel doen in Sint-Niklaas met weinig
geld', een resultaat waar de werkgroep bijzonder trots op is. We zijn dan ook
heel blij en tevreden met de positieve feedback die we kregen bij de
verspreiding van het budgetboekje vanuit het beleid, andere organisaties en
gewone burgers uit de stad. Maar het leukste vinden wij de verhalen van
kwetsbare mensen die door deze uitgave een weg vinden in het doolhof van
diensten en organisaties. Vooral voor hen doen we het!

In het voorjaar van 2016 was er een bevraging bij de gebruikers en organisaties
binnen de stad over hun ervaringen met de budgetgids, hun eventuele
aanvullingen of bemerkingen. De gebruikers zijn tevreden, velen wisten niet
dat er zoveel diensten en organisaties zijn binnen onze stad. Een bemerking is
'of we overal geen prijzen kunnen vermelden' want het blijft een drempel aan
een activiteit deel te nemen als de kostprijs niet vooraf gekend is. Diverse
organisaties vinden het budgetboekje een handig en volledig werkinstrument
dat ze door het kleine formaat steeds makkelijk mee kunnen nemen. De frisse
layout met foto's kan op veel goedkeuring rekenen, al vinden sommigen de
foto op de voorpagina niet goed gekozen. Leuk is ook te horen dat organisaties
opmerken dat heel wat mensen met het zakboekje in de hand langskomen om
33

een vraag te stellen. Enkele organisaties geven de tip om het boekje te
verspreiden bij huisartsen, apothekers, ... en om ook de leerlingen van de ASO
scholen in Sint-Niklaas van het boekje op de hoogte te brengen. Andere
organisaties stellen de vraag wanneer de online versie beschikbaar is.
Tijdens een voorstellingsmoment van dit einddossier kunnen organisaties en
diensten luisteren naar de drempels die de leden van de werkgroep tegen
komen en luisteren naar de aanbevelingen voor hen werking. Op deze
voormiddag merkten we dat velen de budgetgids nog niet voldoende kenden
Enkele organisaties vragen aan de werkgroep om dit voorstellingsmoment
binnen hun organisatie voor hun bezoekers te herhalen.
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Dankwoord.
Dank aan alle leden van de werkgroep binnen Welzijnsschakel De Springplank
voor hun inbreng, hun opzoekingswerk, hun trouw aanwezig zijn op de
vergaderingen, de wandelingen, de vormingen en zoveel meer. Dank om jullie
verhalen te willen vertellen en samen naar aanbevelingen te zoeken voor
diensten en beleid.
Dank aan alle bezoekers van Welzijnsschakel De Springplank en Welzijnsschakel
Tereken om mee te werken aan onze bevragingen rond dit thema.
Dank aan Cindy Vercruyssen om als laatstejaars studente in te stappen in het
project en hier haar eindwerk rond te bouwen.
Dank aan de Polsslagpartners om samen met ons de uitdaging aan te gaan een
budgetboekje samen te stellen, dank voor jullie creatieve inbreng.
Dank aan stadsbestuur en OCMW bestuur voor de financiële tussenkomst bij
onze plannen. Dank aan alle diensten van beide besturen om samen met ons
de stuurgroep te ondersteunen.
Een speciaal woord van dank aan Jan en Christine van de communicatiedienst
om van onze wirwar aan info zo’n prachtig resultaat te maken.
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