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IEDERS STEM TELT!

MAATSCHAPPELIJK KWETSBARE GROEPEN MENGEN ZICH IN
HET LOKALE VERKIEZINGSDEBAT

Voldoende inkomen, een dak boven het hoofd, de dienstverlening van het OCMW, de schoolrekening
van de kinderen, redelijke toegangsprijzen voor cultuurevenementen, taallessen voor
anderstaligen… Dat zijn de bekommernissen en noden van mensen en gezinnen die het moeilijk
hebben in onze samenleving. Helaas beheersen sociale thema’s zelden de verkiezingscampagnes.
‘IEDERS STEM TELT’ doet daar iets aan en geeft mensen in maatschappelijk kwetsbare posities een
megafoon.
EEN STERK PARTNERSCHAP
In Limburg slaan een 20-tal organisaties de handen in elkaar om het project ’Ieders stem telt’
vorm te geven. Al deze organisaties werken met mensen in kwetsbare posities in de
samenleving: in buurt- en opbouwwerkprojecten, in verenigingen waar armen het woord nemen,
in inloopcentra, via jongerenwerkingen, vormingswerk, migrantenverenigingen, ... Samen schuiven
we beleidsprioriteiten naar voor die we op de politieke agenda willen van de komende legislatuur.
Lokale besturen hebben immers belangrijke sleutels in handen voor verbeteringen in het dagelijkse
leven van mensen en gezinnen die kampen met achterstelling en uitsluiting.
DE STEM VAN KWETSBARE MENSEN VANUIT DIALOOG EN ERVARINGSKENNIS
Via diverse participatiemethoden betrekt het partnerschap Limburgers die het moeilijk hebben
in de samenleving bij het lokale verkiezingsdebat. We gingen in gesprek over de inhoud van onze
beleidsaanbevelingen voor lokale besturen. De ideeën werden verzameld, gewikt, gewogen
en gebundeld in een prioriteitennota. Aan elke lokale politieke partij om te bepalen hoe onze
beleidsaanbevelingen over sociale thema’s in concrete engagementen vorm kunnen krijgen.
IN DIALOOG MET BELEIDSMAKERS
Vanaf 2018 gaat de campagne voluit! De verschillende partners gaan met deze prioriteitennota in
gesprek met politieke partijen, managementteams, provinciale partijbesturen, … We verspreiden
maximaal onze boodschap met constructieve voorstellen over onze bezorgdheden. Ook na
de verkiezingen zijn we steeds bereid om lokale besturen bij te staan bij het schrijven van
beleidsplannen.
ONLINE TOOL VOOR HET BREDE PUBLIEK
Extra troef is een online tool waarmee elke Vlaming vanaf september 2018 kan ervaren wat ‘leven
in armoede’ betekent en wat de consequenties zijn van beleidskeuzes op diverse levensdomeinen.
De tool bevat ook de partijstandpunten hierover. Ons doel is het brede publiek ertoe te bewegen
om te stemmen met aandacht voor sociale thema’s.
SAMEN AAN DE SLAG MET HET BELEID: TREFDAGEN ARMOEDE
Na 14 oktober 2018 begint het echte werk: samen met lokale beleidsmakers werken aan een
structureel sociaal beleid. Want lokale besturen kunnen écht wel het dagelijkse leven verbeteren
voor mensen en gezinnen die het moeilijk hebben in hun stad of gemeente.
RIMO Limburg organiseert trefdagen na afloop van de verkiezingen om aandacht te vragen voor
sociale thema’s bij het opstellen van de meerjarenplanning. We reiken onze expertise aan om
kwetsbare mensen samen te brengen en participatie op maat van een lokaal bestuur vorm te
geven. Daarnaast zorgen we op basis van onze lokale aanbevelingen dat de stem van Limburgers in
moeilijkheden vertaald wordt in zoveel mogelijk lokale beleidsplannen voor de komende jaren.

		 KRACHTIG ARMOEDEBELEID
Duurzame armoedebestrijding in de beheers- en beleidscyclus (BBC) vraagt:
• een gefundeerde beleidsvisie gebaseerd op een objectieve analyse van de omgeving en
inbreng van ervaringsdeskundigheid;
• concrete en becijferde voorstellen in een strak tijdspad voor verschillende lokale diensten
met acties op alle levensdomeinen die in beeld komen bij de complexe en veelzijdige
armoedeproblemen;
• grote betrokkenheid van maatschappelijk kwetsbare groepen bij de planning, uitvoering en
evaluatie van het lokaal sociaal beleidsplan via een armoedebarometer en een armoedeimpactmeting.

		 KWALITEITSVOLLE MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING
• Garandeer als actor je medewerkers voldoende tijd voor een kwaliteitsvolle
dienstverlening. Zo kunnen de rechthebbenden op een proactieve en persoonlijke manier
benaderd worden en op een volledig rechtenonderzoek en nazorg rekenen.
• Coördineer als regisseur de verschillende relevante lokale actoren.

		 INKOMEN
• Via aanvullende steun trekken lokale besturen het leefloon op tot het niveau van de
wetenschappelijk gefundeerde budgetstandaard.
• Voorzie deze ook voor andere groepen dan leefloongerechtigden met een inkomen
beneden de budgetstandaard zoals vele werklozen, gepensioneerden, mensen met een
handicap of mensen met een laag inkomen uit arbeid.

		 WONEN
• Stem het lokale woonaanbod af op de lokale woonnoden (zowel privaat als sociaal);
• Zorg voor kwaliteitsvolle en betaalbare woningen voor kwetsbare mensen door:
o Stimulansen te geven aan de sociale en private woonmarkt;
o In te zetten op meer sociale woningbouw en sociale huur via SVK en SHM.
• Pak dak- en thuisloosheid aan, met de klemtoon op preventie en verbetering van de
doorstroming naar private en sociale huisvesting;
• Voer de strijd op tegen leegstand en verkrotting;
•
Sluit discriminatie op de private huurmarkt uit;
• Voorzie voor woonwagens en woonwagenbewoners:
o voldoende standplaatsen;
o de mogelijkheid om privéterreinen aan te leggen;
o doortrekkersplaatsen;
o flexibiliteit bij het maken en uitvoeren van lokale regelgeving
• Geen afsluiting meer van gas, water en elektriciteit.

		
		 WERK, WERK, WERK
• Verhoog lokale tewerkstelling van maatschappelijk kwetsbare groepen door onder
andere sociale clausules en inzet op eigen personeelsbestand;
• Investeer in Lokale Diensten Economie;
• Bied integrale begeleidingstrajecten aan met vooral een ondersteunende i.p.v.
controlerende rol van de begeleiders;
• Waardeer opleiding en vrijwilligerswerk als volwaardige alternatieven voor
tewerkstelling.

		 GEZONDHEID
• Werk een lokaal gezondheidsbeleid uit dat nauw gekoppeld is aan het algemene welzijn
van mensen in armoede.
• Gezondheidszorg moet betaalbaar en toegankelijk zijn voor iedereen, bij uitstek voor de
meest kwetsbaren.
• Inzetten op preventieve acties is een investering die loont op lange termijn.

		 ONDERWIJS
• Zorg voor omkadering en middelen zodat de scholen op het grondgebied een kwaliteitsvol
onderwijssysteem kunnen uitbouwen met extra aandacht voor de meest kwetsbare kinderen.
• Zet als regisseur van lokaal sociaal beleid onderwijs in als structurele hefboom in de strijd
tegen armoede.

		 IEDEREEN HEEFT RECHT OP SPORT, CULTUUR & VRIJE TIJD
• Werk drempelverlagende initiatieven uit, zodat vrijetijdsparticipatie voor kansengroepen
mogelijk wordt.
• Schakel hierbij de ervaringsdeskundigheid in van mensen in armoede om alle drempels in
kaart te brengen en hier constructief mee over na te denken.

		 RECHT OP EEN LEEFBARE WOONOMGEVING
• Verzorg een goede monitoring van de kwetsbare buurten en speel hierop in met
wijkplannen, die soelaas bieden op het vlak van de sociale en fysieke leefbaarheid.
• Zet in op de aanwezige troeven en de wijkidentiteit, dit versterkt het imago van
achtergestelde buurten.
• Streef naar maximale toegang tot sociale grondrechten in de buurt voor iedereen met
een toegankelijk, kwalitatief en toereikend aanbod. Dit kan door de inzet van multifunctionele
gebouwen en samenwerkingsverbanden. Idealiter evolueren deze tot een geïntegreerde
basisvoorziening.

