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INLEIDING
Antwerpen is een bruisende, levendige stad. Een stad waar meer dan een half miljoen mensen
wonen, waar mensen dagelijks werken, winkelen, zich ontspannen, op vakantie gaan. Een stad waar
170 nationaliteiten (178 nationaliteiten van herkomst) bij elkaar leven. Een superdiverse stad. Een
stad met een internationale uitstraling.
Deze superdiversiteit is een realiteit en geeft Antwerpen kleur. We moeten de verschillen tussen
mensen leren omarmen en er uit leren. Diversiteit is verrijkend. Het beleid moet werk maken van
een samenleving waarin we – ook in deze verschillen – gelijkwaardig zijn.
Het samenleven in deze grote diversiteit biedt kansen voor de stad, maar leidt soms ook tot
wrijvingen. Er dient resoluut gekozen te worden voor een onderhandelde samenleving, waarbinnen
mensen en groepen – in alle diversiteit – als volwaardige gesprekspartners kunnen deelnemen.
Met dit memorandum willen we het beleid van deze stad de nodige tools geven om die kansen vast
te nemen en het beste uit deze stad en haar bevolking te halen.
We zien in Antwerpen een toenemend aandeel senioren en jongeren, alleenstaanden en etnischculturele minderheden. In de huidige bevolkingssamenstelling schuilen heel wat risicofactoren die
armoede in de hand werken. De toenemende diversiteit en de armoedeproblematiek versterken
elkaar bovendien. Zo krijgt armoede er nieuwe gezichten bij: nieuwkomers, generatiearmen in
bevolking van buitenlandse herkomst, werkende armen, eenoudergezinnen, jongeren, … Veel van
deze risicofactoren raken vrouwen het meest. Armoede wordt meer en meer vrouwelijk.
De wachtlijst voor een sociale huurwoning, de hoge water- en energiefactuur, hulp van het OCMW,
de zoektocht naar werk, een toereikend inkomen, de schoolrekening. Mensen die het moeilijk
hebben, liggen hier wakker van. Verkiezingsprogramma’s gaan zelden over deze thema’s, of ze
krijgen een plaatsje in de marge.
‘Ieders stem telt’ vraagt aandacht voor deze thema’s en daagt politici uit om met deze thema’s aan
de slag te gaan. De campagne stelt de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting centraal, ook bij de
lokale verkiezingen van 14 oktober. ‘Kies voor beleid waarin iederéén meetelt’ doet een appèl op
beleidsmakers én kiezers.
Armoede en sociale uitsluiting bestrijden vergt politieke maatregelen, ook op het lokale niveau,
want de kabouters gaan het niet doen. Stad Antwerpen heeft de sleutels in handen om het dagelijks
leven voor hun inwoners te verbeteren. Ook voor zij die het moeilijker hebben.
‘Ieders stem telt’ geeft een megafoon aan de stem van deze mensen. Samenlevingsopbouw en haar
vele partners slaan de handen in mekaar om te ijveren voor een socialer beleid. We mengen ons
actief in het verkiezingsdebat en schuiven aan de hand van dit memorandum beleidsprioriteiten
naar voor ter inspiratie en waarover we dialoog kunnen voeren. De stad maken we samen.
Ook dit memorandum maken we samen. Samen met mensen in kwetsbare positie, samen met
partnerorganisaties. Het is niet af en zal dat ook op 14 oktober niet zijn. We blijven dan ook
gesprekken voeren en streven continu participatie na. Voor de gemeenteraadsverkiezingen, maar
ook erna.
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1. EEN KRACHTIG, STRUCTUREEL

ARMOEDEBELEID
Stad Antwerpen neemt een stevig en ambitieus luik
armoedebestrijding op in het nieuwe bestuursakkoord

PROBLEEM
In Antwerpen ligt het armoedepercentage heel wat hoger dan het gemiddelde voor Vlaanderen
(10,3%). Indicatoren geven aan dat we zelfs over een verdubbeling kunnen spreken. Het
armoederisico is hoog bij laaggeschoolden, eenoudergezinnen, huurders, mensen met een
migratieachtergrond, werkzoekenden. Bij mensen met een migratieachtergrond loopt het cijfer zelfs
op tot meer dan 30% voor mensen van Turkse en Oost-Europese origine en maar liefst 54% voor
mensen van Marokkaanse afkomst. Daarnaast zien we dat dit armoederisico zich heel sterk
manifesteert bij vrouwen.
Armoede is meer dan een gebrek aan financiële middelen. Problemen op het ene terrein, tasten
ook andere terreinen aan. Dit betekent dat je armoede maar kan bestrijden als je goede
maatregelen neemt op verschillende beleidsdomeinen tegelijk.
Zowel op Europees, federaal als op Vlaams niveau worden plannen rond armoedebestrijding
opgemaakt. Ook op Antwerps niveau wordt gewerkt aan een stedelijk armoedebeleidsplan, met vijf
grote uitdagingen.
1.

Kinderarmoede: maar liefst 27% van de kinderen in Antwerpen groeit op in kansarmoede

2.

Ongekwalificeerde uitstroom: ruim een kwart van de jongeren in Antwerpen verlaat de school
zonder diploma

3.

Werkloosheid bij kwetsbare groepen: de werkloosheidsgraad in Antwerpen bedraagt 15%

4.

Betaalbaar en kwaliteitsvol wonen: de meerderheid van de Antwerpenaren is afhankelijk van
een steeds duurder wordende huurmarkt

5.

Aanvullende maatregelen voor mensen in armoede: de meeste vervangingsinkomens zijn te
laag om de eindjes aan elkaar te knopen. Zo bedraagt het leefloon voor een alleenstaande €
892,70 en blijft het ruim € 200 onder de Europese armoedegrens. Het leefloon voor gezinnen
bedraagt € 1190,27, slechts de helft van de Europese armoedegrens. Met deze bedragen
verplicht de overheid mensen met een uitkering om in armoede te leven.

Plannen voor armoedebestrijding worden meestal opgesteld zonder participatie van de groepen
waarvoor ze bedoeld zijn. Ook organisaties uit het sociaal middenveld die met deze doelgroepen
werken, worden te weinig betrokken. Hetzelfde zien we bij de opvolging van de uitvoering van
dergelijke plannen. Evaluaties worden pas zeer laat of enkel op het einde van de planningstermijn
opgemaakt, wanneer het te laat is om ze bij te sturen.
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ONZE OPLOSSINGEN IN EEN NOTENDOP
• Stad Antwerpen en OCMW Antwerpen engageren zich tot een armoedebeleidsplan dat vertrekt

vanuit het recht op een menswaardig bestaan voor iedereen. Armoedebestrijding wordt
benoemd als één van de belangrijkste uitdagingen en wordt gezien als een probleem dat een
structurele aanpak vergt. Met concrete en becijferde voorstellen waarin een tijdspad wordt
uitgetekend.
• Stad Antwerpen en OCMW Antwerpen zetten de REMI-tool in om een referentiebudget voor een

menswaardig inkomen te berekenen, op maat van elke burger. Om aan dit referentiebudget te
komen, worden maatregelen voorzien voor aanvullende steun van het OCMW. Deze worden
uitgebreid en gegarandeerd en worden voorzien voor alle groepen met een inkomen onder de
budgetstandaard: werklozen, gepensioneerden, mensen met een handicap of mensen met een
laag inkomen uit arbeid.
• Stad Antwerpen maakt werk van structureel overleg met mensen in armoede, verenigingen waar

armen het woord nemen, buurt- en opbouwwerkprojecten en sociale middenveldorganisaties.
Signalen, voorstellen en mogelijke oplossingen worden meegenomen in beleidsbeslissingen.
• Stad Antwerpen werkt aan het begin van de legislatuur een armoedetoets uit, zodat het effect

van bepaalde beleidsbeslissingen voor mensen in armoede expliciet in beeld wordt gebracht.

TOELICHTING
Om armoede daadkrachtig te bestrijden, is er nood aan een plan dat inzet op structurele
oplossingen op de verschillende beleidsdomeinen. Een plan dat vertrekt vanuit een menswaardig
leven voor elke burger, zonder uitzondering.
De doelstellingen en acties van de stad moeten duidelijk omschreven zijn. Ze moeten effectief
gericht zijn op het terugdringen van de armoede en moeten gekoppeld worden aan een concrete
timing. De doelen worden uitgewerkt aan de hand van streefcijfers en meetbare indicatoren. Dit
gaat gepaard met een armoedetoets (waaraan belangrijke nieuwe maatregelen moeten getoetst
worden, ook binnen zogenaamd harde beleidsdomeinen). Jaarlijks wordt in de gemeenteraad
gerapporteerd over de vooruitgang en resultaten van het armoedebestrijdingsplan en wordt er
debat over gevoerd.
We vragen dat het Antwerpse stadbestuur zich ertoe verbindt om bij het begin van de legislatuur
een dergelijk plan op te maken in samenspraak met verenigingen waar armen het woord nemen,
buurt- en opbouwwerkprojecten en sociale middenveldorganisaties. Bij mensen in armoede leeft
er een specifieke kennis wat helpt en wat niet. De betrokkenheid mag niet stoppen bij het maken
van plannen. Ook tijdens de uitvoering en bij de evaluatie en bijsturing van het plan, is participatie
essentieel. Groepen met een verhoogd armoederisico, zoals mensen met een migratieachtergrond,
moeten hierbij uitdrukkelijk als doelgroep gehoord worden. De stad moet initiatieven nemen om
hen, net als andere mensen in armoede, te betrekken in het beleid omtrent armoedebestrijding.
Een eerste stap in het armoedeplan kan het toepassen van de REMI-tool zijn. De REMI-tool is een
hulpmiddel om alle levensdomeinen in kaart te brengen. Op basis van deze analyse kan er –
rekening houdend met de persoonlijke leefsituatie en vraag van mensen in armoede – gekeken
worden naar welke onvoorwaardelijk gegarandeerde maatregelen de situatie van de persoon
kunnen verbeteren.
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2. EEN VOLDOENDE HOOG INKOMEN VOOR

IEDEREEN
Elke Antwerpenaar heeft het recht op een toereikend inkomen.

PROBLEEM
De meeste vervangingsinkomens – zowel in de sociale zekerheid (bv. werkloosheidsuitkering) als
vanuit sociale bijstand (bv. leefloon) – zijn te laag om de eindjes aan elkaar te knopen. Ze blijven
ook onder de Europese armoedegrens (die bepaald wordt op 60% van het mediaan inkomen van
het land)1. Bij een aanvraag tot vervangingsinkomen worden de middelen getoetst wordt (via een
sociaal onderzoek vooraf dat nagaat of de persoon geen andere bronnen van inkomsten heeft of er
gebruik kan van maken). Zo verplicht de overheid mensen met een uitkering om in armoede te
leven. Dit kan niet het doel zijn van een overheid die het welzijn van haar burgers ernstig neemt. De
OCMW’s hebben de laatste jaren bij verschillende gelegenheden verklaard dat het leefloon
opgetrokken moet worden. Mensen kunnen er niet de noodzakelijke kosten voor hun
levensonderhoud van betalen. Voor noodzakelijke uitgaven zoals schoolonkosten, energie en huur,
moeten vaak schulden aangegaan worden. Kosten die niet onmiddellijk dringend zijn zoals
gezondheid, hygiëne en soms zelfs verwarming, worden uitgesteld, met vaak een verergering van de
situatie als gevolg.
Niet alleen is het leefloon niet toereikend, het komt de laatste jaren ook steeds meer onder druk
staan. De overheid stelt een steeds groter aantal voorwaarden rond activering zoals taal,
solliciteren, vrijwilligerswerk. We onderschrijven de doelstelling dat elke burger maximaal moet
kunnen participeren aan de samenleving. Mensen moeten zoveel mogelijk ondersteund worden om
actieve burgers te zijn. Een voorwaardelijk leefloon vraag echter controle en ook sancties wanneer
de voorwaarden niet worden nageleefd. Ze hebben niet gesolliciteerd, ze volgen geen opleiding, er
woont meer volk op hun adres dan gezegd bij hun hulpvraag … De nadruk verschuift van
ondersteuning naar controle. Mensen vallen hierdoor sneller uit de boot en verliezen hun recht op
maatschappelijke dienstverlening.
De schaarste aan middelen, de dagelijkse strijd om te overleven neemt bij maatschappelijk
kwetsbare groepen een groot stuk ‘bandbreedte’ in. Er blijft te weinig energie over om plannen te
maken, met de kinderen bezig te zijn, een opleiding te volgen, een job te zoeken … Wanneer
hulpverlening nog meer verplichtingen oplegt en de uitkering dreigt af te pakken verliezen ze niet
alleen geld maar nog meer bandbreedte. Terwijl hulpverlening net tot meer bandbreedte moet
leiden. Een toereikend inkomen en een emanciperende hulpverlening stelt mensen in staat zelf
keuzes te maken en hun leven in handen te nemen.

1

De Europese armoedegrens voor een land wordt berekend door alle inkomens in een lijst onder mekaar te
plaatsen; daarvan neemt men het middelste inkomen, de mediaan (niet het gemiddelde!) en schakelt dit gelijk
met 100%; daarvan 60% nemen en je hebt de armoedegrens. Men spreekt ook over een “relatieve
armoedegrens” omdat ze bepaald wordt in relatie tot alle inkomens van een bepaald land. De armoedegrens
verschilt dus voor elke lidstaat van de Europese Unie.
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ONZE OPLOSSINGEN IN EEN NOTENDOP
• Stad Antwerpen stelt iedereen die op hun grondgebied verblijft in staat een leven te leiden dat

beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Via aanvullende steun trekt OCMW Antwerpen de
laagste inkomens op tot het niveau van de wetenschappelijk gefundeerde budgetstandaard.
• De aanvullende steun van het OCMW wordt ook voorzien voor andere groepen dan

leefloongerechtigden met een (middelen getoetst) inkomen beneden de budgetstandaard:
werklozen, gepensioneerden of mensen met een laag inkomen uit arbeid (zelfstandig of in
dienstverband).
• Stad Antwerpen vraagt hogescholen en universiteit om wetenschappelijk onderzoek te doen

naar de these dat een regelarm leefloon de maatschappelijke integratie beter bevordert dan
een leefloon met voorwaarden en controle. Zij bouwen kennis en praktijk op om het systeem
van een regelarm leefloon te verspreiden.

TOELICHTING
Voor onze eisen i.v.m. het minimuminkomen richten wij ons naar het wetenschappelijke onderzoek
dat de voorbije jaren op dit vlak gevoerd is om een budgetstandaard vast te leggen.
De budgetstandaard vertrekt van de vraag wat een gezin nodig heeft om te kunnen beantwoorden
aan alle functies die de samenleving er van verwacht. Hierbij werd rekening gehouden zowel met de
menig van mensen in armoede (via verenigingen waar armen het woord nemen en OCMWcliëntengroepen) als van experts per thema.
Finaal is ons objectief gericht op het verhogen van de vervangingsinkomens. Deze bevoegdheid ligt
nu nog op federaal vlak, maar op gemeentelijk niveau kunnen de OCMW’s de budgetstandaard al
gebruiken om via aanvullende steun het inkomen van leefloners op te trekken tot een toereikend
niveau, d.w.z. “om een leven te leiden dat overeenstemt met de menselijke waardigheid” (deze
uitdrukking ontlenen we aan een beslissing op Europees niveau bekrachtigd door alle lidstaten in de
Aanbeveling Actieve Inclusie).
Voor het wetenschappelijk onderzoek naar het regelarm leefloon, willen we een experiment
opzetten. Een groep gezinnen met een leefloon krijgt twee jaar lang een regelarm leefloon. Het
leefloon is gelijk aan het referentiebudget dat voor deze groep van toepassing is. Het
hulpverleningsaanbod van het OCMW is vrijblijvend toegankelijk net zoals
tewerkstellingsinitiatieven, vormingsaanbod, … van het OCMW. Een controlegroep krijgt een
uitkering die gekoppeld is aan de bestaande voorwaarden en controle. Een hogeschool of
universiteit volgt dit experiment op en brengt de verschillen in kaart tussen beide groepen.
Een regelarm leefloon is geen onvoorwaardelijk leefloon of basisinkomen, maar blijft aan twee
regels gebonden: (1) het gezin heeft geen of onvoldoende bestaansmiddelen en is gedomicilieerd in
de betrokken gemeente of stad en (2) wanneer de persoon weer over voldoende middelen beschikt
of verhuist naar een andere gemeente vervalt dit recht.
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3. MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING IN

DUIDELIJKE TAAL EN OP HET RITME EN DE
MOGELIJKHEDEN VAN DE CLIËNT
Stad Antwerpen zorgt ervoor dat alle inwoners dienstverlening op
maat krijgen

PROBLEEM
Uit onderzoek blijkt dat nogal wat mensen zich in een situatie van onderbescherming bevinden.2 Dit
betekent dat ze bepaalde rechten hebben, maar die niet ontvangen. Door de moeilijkheid en
ontoereikendheid van de dienstverlening worden mensen uitgesloten van dit recht. Mensen worden
achtergesteld omdat ze niet beschikken over de vaardigheden, het materiaal of het sociaal netwerk
dat je nodig hebt voor deze papieren en procedures.
Maatschappelijk kwetsbare groepen3 geven aan dat de administratie te ingewikkeld is. Papieren
leiden tot heel wat zorgen en problemen. Brochures, formulieren en brieven zijn vaak opgesteld
met technisch jargon en onduidelijke zinnen. Zoveel moeilijk papierwerk heeft soms serieuze
gevolgen, bijvoorbeeld het mislopen van tegemoetkomingen of veelvuldige aanmaningen. Papieren
en procedures vormen een structurele hinderpaal. Het ‘omgaan met papieren’ belangt zowat alle
groepen aan en niet enkel anderstaligen of meest kwetsbaren van de samenleving.
De dienstverlening is versnipperd. Hierdoor is het moeilijk om te weten waar je moet zijn.
Werkingen waar je met alle soorten vragen terecht kan, zijn in aantal verminderd. Dienstverlening is
vaak specialistisch georganiseerd. Men werkt rond één domein en stelt het eigen aanbod centraal.
Er ligt een grote druk op werkers van diensten. Ze moeten te veel personen begeleiden waardoor
ze niet de tijd vinden om een volledige uitleg te geven in een gesprek. Personen die hulp vragen,
weten onvoldoende wat van hen verwacht wordt en kunnen dus niet aan de vereiste verwachtingen
voldoen. Maatschappelijk kwetsbare groepen worden hier vaak persoonlijk voor verantwoordelijk
gesteld en als onwillig beschouwd. Met verregaande gevolgen hebben, tot en met het verliezen van
een uitkering, hun enige bron van inkomen.
De digitalisering is niet meer weg te denken binnen de dienstverlening. Maar niet iedereen is mee
met deze voortdurende digitalisering. 10 tot 15% van de Vlamingen gebruikt nog geen internet, laat
staan wifi. Wie wel internet gebruikt, beschikt niet altijd over de vaardigheden om informatie te
zoeken, te vinden, te lezen, te begrijpen, te selecteren en te vertalen naar de eigen behoeften.

2

Katrien Steenssens, e.a. (2007), Leven (z)onder leefloon Deel 1, onderbescherming onderzocht, Leuven, HIVA.

3 Zie hiervoor "omgaan met papieren, lessen uit een sociaal-cultureel vormingstraject." een samenwerking tussen
Samenlevingsopbouw Antwerpen stad, Recht-Op, Vormingplus.
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ONZE OPLOSSING IN EEN NOTENDOP
• Stad Antwerpen en OCMW Antwerpen moeten hun brieven en documenten vereenvoudigen. Het

gebruik van begrijpbare taal, pictogrammen en een duidelijke structuur kan een groot verschil
maken.
• De dienstverlening die stad Antwerpen aanbiedt via het e-loket moet aanvullend zijn op de

klassieke dienstverlening via fysieke loketten en mag deze niet vervangen. Stad Antwerpen
moet rekening blijven houden met groepen die moeite hebben met digitale dienstverlening en
moet inzetten op verschillende informatiekanalen zonder meerkost (gratis telefoonnummer).
• Maatschappelijk kwetsbare bewoners kunnen terecht bij een laagdrempelige onthaalplaats voor

administratieve ondersteuning (uitleg bij brieven, ondersteuning bij het invullen van
documenten, informeren over rechten, telefoneren naar diensten en begeleide doorverwijzing
naar de juiste dienst). Het personeel in die diensten moet daarvoor tijd krijgen.
• Stad Antwerpen zorgt er voor dat (stedelijke) diensten zelf het initiatief nemen om mensen op

de hoogte te stellen van hun rechten. Daarbij wordt vermeden dat begunstigden van de ene
dienst naar de andere moeten lopen voor documenten die diensten (via elektronische weg) aan
elkaar kunnen doorgeven
• Inwoners van Antwerpen worden automatisch geïnformeerd over alle voordelen en

tegemoetkomingen waar zij recht op hebben

CONCREET
Stad en OCMW houden bij al hun dienstverlening actief rekening met laaggeletterden. Dit betekent:
eenvoudige formulieren, heldere informatie, heldere en korte procedures en het gebruik van
pictogrammen en foto’s. Deze vereenvoudigde brieven en documenten worden getest bij
maatschappelijk kwetsbare groepen. Een toets op begrijpbaarheid, bruikbaarheid, beschikbaarheid,
bereikbaarheid en betaalbaarheid (de 5 B’s) is essentieel.
Het behoud van fysieke loketten, is belangrijk voor het directe contact tussen de rechthebbende en
de medewerker. Er moet ook tijd en respect zijn voor de cliënt. Indien nodig wordt een tolk of
vertaaldienst ingeschakeld.
Stad Antwerpen investeert in een geïntegreerd breed onthaal. Het is belangrijk om in te zetten op
meer herkenbare, duidelijke onthaalpunten. Deze moeten bemand worden door werkers met
brede kennis en die kunnen omgaan met maatschappelijk kwetsbare groepen en diversiteit.
Mensen in kwetsbare posities hebben nood aan maatwerk. Er moet gekeken worden naar het ritme
en de mogelijkheden van de cliënt. Zonder dit maatwerk blijven of komen ze in onderbescherming.
Niet iedereen kan terugvallen op een netwerk. De stad moet voldoende initiatieven (bv. campagnes)
nemen om mensen te informeren over rechten en diensten.
Stad en OCMW bieden ook op digitaal vlak maatwerk. Digitalisering vraagt een verdere inzet op een
goed aangepast e-inclusie aanbod om het werken met de computer en internet voor kwetsbare
groepen toegankelijk te maken. Er wordt blijvend ingezet op het oefenen met computer en internet.
Er wordt wifi aangeboden op openbare plaatsen en mensen kunnen onder begeleiding gebruik
maken van computers. Diverse organisaties kunnen computers aanbieden, buiten de webpunten.
Hier wordt actief naar toegeleid.
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4. EEN LEEFBARE WOONOMGEVING
Stad Antwerpen garandeert een veilige en leefbare woonomgeving voor
alle Antwerpenaren

In een aantal wijken in Antwerpen staat het recht op een leefbare woonomgeving onder druk.
Bewoners gaan er niet alleen gebukt onder de gevolgen van een persoonlijk leven in armoede, ook
het onderlinge samenleven in de buurt, de fysieke woonomgeving, het aanbod van voorzieningen
zoals de post, de bank, … baart hen zorgen.
Dit zijn wijken waar de openbare ruimte beperkt is. Het aantal inwoners per vierkante meter is zo
hoog dat deze problemen wel heel dicht bij elkaar komen. Overlast die op die manier ontstaat,
wordt te streng aangepakt door ordehandhaving die deze wijken en de bewoners ervan
onvoldoende kennen.

4.1. HET RECHT OM MEE TE BESLISSEN OVER JE BUURT

PROBLEEM
In de stad zijn er wijken waar de leefomstandigheden niet optimaal zijn. Wijken die vaak ook een
lage ruimtelijke kwaliteit kennen: de fysieke omgeving is onaantrekkelijk, of problemen zoals
criminaliteit en sluikstorten maken het leven onaangenaam.
Daarnaast is er een gebrek aan open en groene ruimte en blijft ook voor jongeren steeds minder
speelruimte over. Daar waar wel geïnvesteerd wordt in speelterreinen voor kleine kinderen,
gebeurt dat minder voor jongeren +14 jaar. Terwijl ook zij veel gebruik maken van de pleinen in de
buurt om af te spreken met vrienden of te sporten. Jongeren dromen van een betere infrastructuur
op de pleinen, van meer groen, van voldoende openbare ruimte waar ze zichzelf kunnen zijn.
De uitdaging is om in de inrichting van de beperkte publieke ruimte de dialoog open te houden voor
alle betrokkenen, en niet enkel met de sterke bewoners. We streven naar een invulling die
verbindend werkt en niet uitsluitend.

ONZE OPLOSSINGEN IN EEN NOTENDOP
• Stad Antwerpen ondersteunt (tijdelijke) experimenten die gericht zijn op de creatie of gebruik

van publieke ruimte. Ze werkt een faciliterend beleid uit dat snel en flexibel antwoorden biedt;
dat mogelijk maakt om ‘regelluwe tijdelijke ruimte’ te ontwikkelen, zonder afbreuk te doen aan
minimale veiligheidsvoorwaarden. De stad waakt er over dat bewoners in kwetsbare posities
toegang tot tijdelijke invullingen hebben en daarin waar nodig ook ondersteund worden.
• Stad Antwerpen richt de openbare ruimte in, in dialoog met buurtbewoners, ook met

jongeren. Dialoog start in de conceptfase van projecten. Op die manier verhoog je de
slaagkansen van openbare ruimte als plaats voor ontmoeten, leren en ontwikkelen.
• Stad Antwerpen ondersteunt en begeleidt moskeeën als multifunctioneel centrum
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TOELICHTING
Publieke ruimte en infrastructuur kunnen het sociaal weefsel ondersteunen. Om de leef- en
woonkwaliteit te verbeteren, neemt de stad samen met instanties en bewoners een rol op bij de
zorg en de (her)inrichting van de publieke ruimte. We vragen dat de stad hier experimenten toelaat,
al dan niet op vraag van bewoners : om de periode tussen plannen en realisatie te overbruggen, om
te experimenteren met nieuwe ideeën, leegstaande gebouwen,… Hier kunnen bewoners de nodige
ruimte vinden voor meer ontmoeting en solidariteit.
De stad ondersteunt bewoners bij het toe-eigenen van publieke ruimte en van hun leefomgeving.
De inrichting van de openbare ruimte wordt aangepast aan de behoeften van de verschillende
groepen bewoners. Deze afstemming kan leiden tot structurele antwoorden, kwetsbare bewoners
krijgen letterlijk ruimte om opnieuw hun plek in de gemeenschap te vinden.
Stad Antwerpen moet jongeren beschouwen als evenwaardige partners in de opbouw van de
samenleving en hen dus ook actief betrekken in de uitbouw van voorzieningen die zij nodig hebben:
scholen, spelmogelijkheden, vrijetijdsbesteding, ontmoetingsplaatsen, … Bij de inrichting van de
openbare ruimte moet er met hen nagedacht worden hoe ook zij die kunnen gebruiken. Denk
hierbij aan brede voetpaden, verzorgde pleintjes die bruikbaar zijn voor informeel sporten,
installeren van straatmeubilair dat ontmoeten aanmoedigt, …
De functie van een moskee is breder dan enkel een gebedsplaats. Zij kan ook een educatief en
sociaal centrum te zijn. En ze heeft een belangrijke signaal- en doorverwijsfunctie naar
hulpverlening. Een moskee versterkt de sociale binding in de buurt door in te zetten op het
welbevinden van alle burgers: moslims, andersgelovigen of andersdenkenden. Daarbij is het
belangrijk een “thuis” te bieden aan kwetsbare jongeren, waar ze een sterke identiteit en
toekomstmogelijkheden kunnen ontplooien. Heel wat moskeebesturen delen deze visie, maar
hebben ondersteuning en begeleiding nodig.
Ook moeten moskeeën een plek te krijgen in het ruimtelijk structuurplan, zodat ze op een
behoorlijke afstand van elkaar liggen en in geschikte panden worden ingericht. Moskeeën ontstaan
vaak door initiatieven van onderuit. Ze worden ingericht in kleinere ruimten in woonhuizen die
weinig geschikt zijn om klaslokalen of extra ontmoetingsruimten voor jongeren of vrouwen in te
richten. De stedelijke ondersteuning van moskeebesturen moet de aandacht richten op toekomstige
groeimogelijkheden: specifieke doelgroepen aantrekken en ruimte aanbieden voor activiteiten.

4.2. HET RECHT OP EEN LEEFBARE WOONOMGEVING ZONDER SOCIALE

VERDRINGING

PROBLEEM
Er zijn een aantal wijken in Antwerpen waar naast structurele armoedebestrijding tegelijk moet
worden ingezet op een consequente strijd tegen verloedering. Het zijn die wijken waar mensen
met een laag inkomen - of zelfs zonder inkomen - hun toevlucht zoeken en waar weinig in
geïnvesteerd wordt. Om de neerwaartse dynamiek van achterstelling en uitsluiting te keren,
verdienen deze gebieden een gerichte en integrale aanpak, zodat ook deze gebieden duurzame
buurten kunnen worden, waar iedereen wil en kan wonen en leven.
Bij grote infrastructuurwerken en stadvernieuwingsprojecten geven buurtbewoners aan dat ze zich
te weinig betrokken voelen. Ze worden laat ingelicht, plannen liggen al vast, er valt niet veel meer
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aan te doen. Vaak wordt de herinvulling van bepaalde wijken eenzijdig geclaimd door sterke
groepen, die mee bepalen wat getolereerd wordt in de publieke ruimte en wat niet, wie er mag
aanwezig zijn en wie niet. Daarnaast probeert de stad nieuwe groepen bewoners aan te trekken van
buitenaf om een sociale mix te bewerkstelligen. Deze strategie kan echter leiden tot sociale
verdringing van de bewoners in een meer kwetsbare positie.

ONZE OPLOSSINGEN IN EEN NOTENDOP
• Stad Antwerpen verzorgt een goede monitoring van de aandachtsgebieden.
• Stad Antwerpen komt tegemoet aan de noden van de buurten en haar bewoners. Er is een

basisaanbod van dienstverlening in elke wijk van de stad.
• Stad Antwerpen versterkt het positief imago van achtergestelde buurten en wijken. De stad zet in

op aanwezige troeven en geeft vorm aan een door de bewoners gedragen wijkidentiteit.

TOELICHTING
De ontwikkeling van een visie op de wijk en de analyse van dergelijke wijken is een continu proces.
Door de vinger aan de pols te houden over wat er leeft in de wijk, in te zetten op ontwikkelingen en
tendensen, systematische betrokkenheid te creëren, kunnen er doelstellingen geformuleerd
worden op korte, middellange en lange termijn.
Stad Antwerpen is verantwoordelijk voor de toegang tot de sociale grondrechten en dit op haar
hele grondgebied. Zij investeert in een toegankelijk, kwalitatief en toereikend aanbod in en rond de
buurt voor degelijke huisvesting, hulp- en dienstverlening, gezondheidszorg, arbeidsplaatsen,
onderwijskansen, en culturele ontplooiingskansen.
Ofwel verzekert de stad de bereikbaarheid van dit aanbod, ofwel verzekert ze het aanbod in de
buurt zelf door antennewerkingen, zitdagen, permanenties, mobiele teams, … De toegang tot
grondrechten is een noodzakelijke voorwaarde om een menswaardig leven voor alle bewoners te
garanderen.
Inzetten op samenleven in het gebied gebeurt via initiatieven van community building, die
vertrekken vanuit de krachten en kansen die reeds in het gebied aanwezig zijn. De initiatieven
bouwen aan de voorwaarden voor thuisgevoel, zelfontwikkeling, publieke vertrouwdheid,
ontmoeting, maar maken ook eigenaarschap van en identificatie met de leefomgeving mogelijk. Het
is belangrijk dat initiatieven die reeds bestaan in de wijk ook erkend en gewaardeerd worden.

4.3. HET RECHT OP EEN VEILIGE LEEFOMGEVING

PROBLEEM
Alle Antwerpenaren hebben recht op veiligheid en op het gevoel dat hun veiligheid belangrijk
wordt geacht. Een situatie waarbij sommige groepen enkel benaderd worden als potentiële daders
en anderen enkel als potentiële slachtoffers is nefast en zorgt op lange termijn voor negatieve
effecten en polarisatie.
Als gevolg van verschillende gewelddadige aanslagen en het vertrek van honderden Belgische
jongeren naar de oorlog in Syrië is onze samenleving en onze stad op korte tijd erg veranderd. Het
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thema veiligheid staat voorop op de agenda. Het Antwerpse stadsbestuur en de Belgische regering
heeft er voor gekozen om in de strijd tegen terreur erg in te zetten op repressie. Een aantal
maatregelen werden in een klimaat van angst ingevoerd: het Snelle Respons Team, het invoeren
van tanks en gewapende auto’s, militairen die patrouilleren in de straat, …
Deze gewapende aanpak speelt in op de angsten van een deel van de bevolking, die een antwoord
verwacht op de risico’s en gevaren die de huidige geopolitieke context met zich meebrengen. Tot op
heden werd Antwerpen nog niet geconfronteerd met terroristische aanslagen. Op dit moment
dienen de politionele en militaire maatregelen vooral om op het veiligheidsgevoel van een deel van
de Antwerpenaren in te spelen.
We zien dat deze maatregelen niet worden ingezet voor hun oorspronkelijke doel, namelijk
terrorismebestrijding. Dit leidt in sommige gevallen tot buitenproportionaliteit, met een risico op
mensenrechtenschendingen. Het beleid dat gevoerd wordt is een beleid dat het veiligheidsgevoel
van sommigen verhoogt, maar onvermijdelijk de veiligheid van anderen in gevaar brengt.

ONZE OPLOSSINGEN IN EEN NOTENDOP
• Stad Antwerpen investeert meer in wijkpolitie. Er is een laagdrempelig onthaal in de

wijkkantoren, aanwezigheid van wijkagenten op straat en in de buurt. Wijkagenten worden
ondersteund en gevormd om correct op te treden in een stedelijke omgeving
• Antwerpse politie en sociale organisaties werken samen om de vinger aan de pols te houden in

de wijken en vertrouwen en legitimiteit op te bouwen in verschillende gemeenschappen. Er
wordt m.a.w. geïnvesteerd in gemeenschapsgerichte politiezorg.
• Stad Antwerpen zorgt voor een betere en meer transparante klachtenprocedure, waarbij

teruggekoppeld wordt na elke melding of klacht.
• Meer diversiteit binnen het korps is een must, maar is niet voldoende om ervoor te zorgen dat

iedereen gelijk behandeld wordt. Er moet een absolute nultolerantie gehanteerd worden voor
discriminerend politiegedrag. Naast preventie en sensibilisering via vorming dient er meer ingezet
te worden op controle en handhaving.
• Gemeenschapsgerichte politiezorg moet uitgedragen worden door het hele korps en niet enkel

door de Dienst Diversiteit. De Dienst Diversiteit en de bemiddelingsteams moeten het mandaat
krijgen om effectief en efficiënt op te treden.

TOELICHTING
Lokale partijen engageren zich om in een toekomstig stadsbestuur te werken aan een preventief
beleid als alternatief voor een repressief stedelijk beleid dat bepaalde bevolkingsgroepen viseert.
We pleiten voor een lange termijn denken bij het beleid. Dit betekent dat er zo min mogelijk wordt
geïnvesteerd in brandjes blussen en des te meer in het preventief werken, door aanwezig te zijn en
jongeren te wijzen op risico’s. hiervoor organiseert de stad een respectvol overleg en dialoog tussen
jongeren, buurtbewoners, sociale middenveldorganisaties en beleid. Op deze manier wordt er
gewerkt aan bindingen en vertrouwen tussen verschillende bevolkingsgroepen in de stad en
jongeren.
Het is zinvol om tijd en ruimte te creëren waarin agenten die regelmatig opereren in een bepaalde
wijk, kennis kunnen maken met de jongeren in die wijk. Dit kan deels via de jeugdwerkingen en
andere middenveldorganisaties. Deze wederzijdse kennismaking schept bekendheid en vermindert
het bestaande wantrouwen bij jongeren.
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5. EEN AMBITIEUS EN SOCIAAL GEÏNSPIREERD

WOONBELEID
Stad Antwerpen zorgt voor voldoende kwalitatieve en betaalbare
woningen.

PROBLEEM
Wij zien dagelijks de winst van goed wonen. Een goed dak heeft een positief effect op andere
levensdomeinen zoals gezondheid, onderwijs en werk en het jaagt mensen minder op juridische
kosten.
Iedereen heeft het recht om menswaardig te wonen. Toch blijkt dat mensen in armoede – en
steeds meer Antwerpenaren die het financieel moeilijk hebben – problemen krijgen om betaalbaar
en kwaliteitsvol te wonen. De kosten die naar huisvesting gaan, stijgen jaar na jaar. Maar de
koopkracht neemt niet in dezelfde mate toe.
Er is nood aan meer sociale woningen. Deze zijn beter betaalbaar en bieden vaak meer kwaliteit
dan de woningen op de private huurmarkt. Maar er zijn er veel te weinig. Al scoort Antwerpen met
gemiddeld 10% sociale woningen beter dan andere Vlaamse gemeenten, er blijft een groot tekort.
Over de hele stad Antwerpen is er een gemiddelde van 10% sociale woningen. Niet alle districten
halen dit percentage. Bij Woonhaven alleen al staan meer dan 16.000 gezinnen en alleenstaanden
op de wachtlijst. Ongeveer 20% van alle Antwerpenaren voldoet aan de voorwaarden voor een
sociale woning.
Het profiel van de sociale huurder is de laatste jaren erg veranderd. Huurders met hogere inkomens
verdwijnen, nieuwe huurders beschikken over weinig budget. Er is een toename aan bewoners met
een psychische problematiek als gevolg van veranderingen in de geestelijke gezondheidszorg. Ook
de culturele diversiteit neemt toe. Dit zorgt voor nieuwe uitdagingen op het vlak van leefbaarheid.
De diversiteit van de huidige bewoners creëert zowel nieuwe kansen als nieuwe problemen.
Mensen met een lager inkomen zijn, door het tekort aan sociale woningen, aangewezen op de
private huurmarkt. Maatschappelijk kwetsbare gezinnen komen vaak terecht in ongezonde en
onveilige woningen: vocht en schimmel, gevaar voor CO2 of electrocutie, onveilige trappen, ramen
die niet goed sluiten, enz.

ONZE OPLOSSINGEN IN EEN NOTENDOP
• Stad Antwerpen engageert zich om tegen het einde van de volgende legislatuur meer sociale

woningen te realiseren, rekening houdend met de concrete noden en een weloverwogen
ruimtelijke inbedding. Het bindend sociaal objectief beoogt een percentage sociale
huurwoningen dat beter tegemoet komt aan de bestaande vraag en dat op lange termijn vraag en
aanbod in evenwicht brengt. Bij nieuwbouwprojecten wordt een verplicht percentage sociale
huisvesting gecreëerd.
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• Stad Antwerpen investeert in gespecialiseerde leefbaarheidswerkers, wijkwerkers en

woonbegeleiders die de sociale cohesie in sociale woonwijken herstellen door actief in te spelen
op nieuwe dynamieken die zich aandienen.
• Het stadsbestuur doet alle inspanningen die nodig zijn om huurders van sociale woningen als

ervaringsdeskundigen te betrekken bij het uitwerken van een stedelijk woonbeleid.
• In de strijd tegen huisjesmelkerij maakt het stadsbestuur het conformiteitsattest verplicht voor

elke woning die op de private markt verhuurd wordt. Het stadsbestuur gaat actief aan de slag met
‘sociaal beheer’ als effectief instrument om huisjesmelkerij aan te pakken. Gelijktijdig voert het
de kwaliteitscontroles van huurwoningen op de private huurmarkt op. Het stadsbestuur voorziet
tijdelijke woongelegenheid voor slachtoffers van huisjesmelkerij.
• Het stadsbestuur faciliteert de stedelijke woonraad als een onafhankelijk adviesorgaan waarin de

expertise voor het ontwikkelen van stedelijk (sociaal) woonbeleid bijeen gebracht wordt.

TOELICHTING
De stad heeft zelf een aantal belangrijke instrumenten in handen om het aanbod van sociale
woningen op haar grondgebied te verhogen, waarbij rekening gehouden kan worden met de
concrete nood (analyse van de wachtlijst) en een weloverwogen ruimtelijke inbedding van sociale
woonprojecten. De stad blijft de regisseur van het lokale woonbeleid.
Stad Antwerpen verplicht sociale huisvestingsmaatschappijen om, samen met de bewoners(groep)
en/of het opbouwwerk, een participatieplan op te stellen. Met dit plan wordt een vruchtbare
bodem gecreëerd voor bewonersparticipatie. In dit plan worden duidelijke engagementen en een
planning opgenomen om de huurders maximaal te betrekken bij het beleid van de sociale
huisvestingsmaatschappij. De minimale financiële ondersteuning van de stad dekt de kosten van
een professioneel kader en de werkingskosten van de bewonerswerking. Gezien het kwetsbaar
profiel van sociale huurders is professionele omkadering noodzakelijk. Daarnaast is het ook nodig
om participatieprocessen in goede banen te leiden. Een professioneel ondersteuner heeft twee
taken: de organisatie en vorming van de bewoners(groep), en het optreden als brugfiguur tussen de
bewoners en de huisvestingsmaatschappij. Dit laatste is belangrijk bij de opbouw van wederzijds
vertrouwen, maar ook en vooral in de vertolking van de stem van moeilijk bereikbare groepen bij
het beleid.
Sinds 2016 wordt de OCMW-waarborg gekoppeld aan het conformiteitsattest. Kandidaat huurders
dienen een conformiteitsattest op te vragen bij de verhuurder. Experten merken op dat de maatregel
ervoor zorgt dat eigenaars kandidaat huurders met een OCMW-waarborg weigeren. Zij geven
voorkeur aan huurders die geen conformiteitsattest nodig hebben. Uit het jaarverslag van
Huurdersbond Antwerpen blijkt dat het aantal onwettige cash-waarborgen stijgt in de districten waar
deze maatregel werd ingevoerd: in de wijk 2060 van 52% in 2015 naar 61% in 2016, district 2140 van
44% in 2015 naar 51% in 2016.
Sinds 2012 kent Antwerpen een stedelijke woonraad waarin alle woonactoren (van AG Vespa, tot
immo-kantoren en middenveldorganisaties) vertegenwoordigd zijn. Op dit moment is de stedelijke
woonraad een informeel orgaan waar vooral informatie wordt uitgewisseld. Recent werden binnen
de raad 3 werkgroepen gevormd om gerichter te kunnen werken rond 3 thema’s: alternatieve
woonvormen, ontzorging van kleine verhuurders en de OCMW-huurwaarborg. De gehele stedelijke
woonraad zal nog één maal per jaar samengeroepen worden.
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6. EMANCIPERENDE ACTIVERING EN EEN

AANGEPASTE ARBEIDSMARKT
Stad Antwerpen zet mensen op een zorgzame en respectvolle manier
aan het werk

PROBLEEM
Hoe langer hoe meer beslissen lokale overheden om vooral functies voor laaggeschoolden uit te
besteden. Via een openbare uitbesteding wordt een uitvoerder gekozen die de snelste en
goedkoopste oplossing aanbiedt. Het gaat over poetswerk, groenonderhoud, de keuken van de
dienstencentra, voor- en naschoolse opvang, … Vaak zijn de werkomstandigheden minder goed.
In het huidige activeringsbeleid staat de integratie op de reguliere arbeidsmarkt centraal. Wie daar
ondanks alles niet aan kan voldoen wordt met de vinger gewezen en voelt de druk van sancties.
Men gaat er van uit dat werkzoekenden bijna per definitie een foute arbeidsattitude hebben en
enkel naar werk zoeken als er een stok achter de deur staat. Werkloosheid is echter een complex en
structureel probleem dat iedereen kan overkomen. Naast deze professionele activering is er ook
een sociaal activeringsbeleid ontstaan, waarbij maatschappelijke integratie de doelstelling is. Het
bevorderen van de maatschappelijke deelname van kwetsbare groepen aan de samenleving is een
lovenswaardige doelstelling. Maar wanneer deze binnen een rechten- en plichtendiscours wordt
geplaatst, krijgt het een ander effect. Mensen moeten in ruil voor hun uitkering blijk geven dat ze
zich nuttig inzetten en dus een tegenprestatie leveren. In beide gevallen gaat men uit van
disciplinering en sanctie in plaats van een emanciperend activeringsbeleid dat mensen versterkt
en hen kansen biedt om zelfredzaam te zijn.
Sinds 2016 kunnen mensen met een leefloon verplicht worden om nuttige taken voor de
gemeenschap te verrichten binnen een ‘Geïnvidualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie
(GPMI)’. De toepassing hiervan is een verantwoordelijkheid van lokale OCMW’s. Voor alle nieuwe
aanvragers van leefloon moet een GPMI afgesloten worden binnen de drie maanden nadat hun
recht op leefloon is vastgesteld. Op papier gebeurt deze gemeenschapsdienst vrijwillig, in de
praktijk zien we echter dat de machtsbalans tussen beide contractpartijen niet in evenwicht is.
Mensen met een leefloon zijn voor hun inkomen volkomen afhankelijk van het OCMW. Wanneer
het GPMI contract niet wordt nageleefd, kan het recht op leefloon tijdelijk of volledig geschorst
worden. Bovendien is een van de voorwaarden om recht te hebben op leefloon werkbereidheid. Die
werkbereidheid kan blijken uit het aanvaarden van gemeenschapsdienst.

OPLOSSINGEN IN EEN NOTENDOP EN TOELICHTING
• Stad Antwerpen moet werkgever blijven voor laaggeschoolde functies. De stad maakt enkel

gebruik van uitbestedingen als de opdracht zo gespecialiseerd en uitzonderlijk is dat het moeilijk
is om deze zelf uit te voeren.
• VDAB en OCMW moeten emanciperende activering nastreven waarbij het verrichten van

vrijwilligerswerk gefaciliteerd wordt en uitkeringen er niet aan voorwaardelijk gemaakt worden.
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• In haar activeringsbeleid stelt stad Antwerpen zich tot doel om het aantal schorsingen te

herleiden tot nul.
• Bij VDAB en OCMW moeten voldoende mensen zijn die verschillende talen, expertise inzake

armoede en cultuurpatronen kennen in het begeleiden van werkzoekenden met een
migratieachtergrond.
• De stad maakt werk van voldoende (flexibele) plaatsen in de kinderopvang.
• Stad Antwerpen investeert in de ontwikkeling van IEP-sites in samenwerking met verschillende

organisaties die werken rond integrale economische participatie van sociaal kwetsbare mensen.
Zo faciliteren steden het maatschappelijk verantwoord ondernemen op een concrete manier.
• Een uitkering mag niet voorwaardelijk gemaakt worden van gemeenschapsdienst. Dit mag niet

opgenomen worden in het GPMI. Leefloonbegunstigden kunnen vrijwilligerswerk doen zonder
gemeenschapsdienst te laten opnemen in hun GPMI. Vrijwilligerswerk moet op basis van
vrijwilligheid gebeuren. Het is een kostbaar goed dat mensen de kans geeft om hun talenten te
ontwikkelen, hun netwerk te vergroten en iets voor de samenleving te doen.

TOELICHTING
De bestaande begeleidingen vanuit de VDAB (of tenderorganisaties) of arbeidsbemiddelaars,
focussen voor sommige (vaak langdurig) werkzoekenden te éénzijdig op tewerkstelling.
Om tot resultaten te komen met ‘moeilijk toeleidbare werkzoekenden’ moet er ook aan de slag
gegaan worden met hun welzijnsproblemen en welzijnsvragen. Ze hebben of ontwikkelen
problemen op diverse levensdomeinen, problemen die niet enkel arbeid specifiek zijn vb. op vlak
van wonen, financiën, gezondheid, kinderopvang, mobiliteit, taalkennis, computerkennis,
relationeel, sociaal isolement, enz.
Voor mensen in een sociaal kwetsbare situatie is het niet eenvoudig om hun economische positie op
een structurele wijze te verbeteren. De creatie van IEP-sites (Inclusieve Economische Participatie)
kan dit probleem verhelpen. Het gaat om een stedelijk ‘knooppunt’ dat publieke, social profit en
private organisaties fysiek samenbrengt en zo met elkaar verbindt. Voorwaarde is dat ze allemaal
werken rond integrale economische participatie van sociaal kwetsbare mensen. Er zijn verschillende
functies: Een IEP-site (1) verschaft onderdak aan diverse organisaties die werken rond een inclusieve
economische participatie (2) is een gemakkelijk te vinden locatie in de stad (3) biedt mogelijkheden
om sociaal kwetsbare mensen te laten participeren in de aangeboden initiatieven en de inrichting
van de locatie (4) stimuleert de fysieke nabijheid van ‘gelijkgestemde’ organisaties en mogelijk ook
de nodige synergiën en innovaties (5) draagt via een weldoordachte vormgeving en inplanting van
de site, bijvoorbeeld in achtergestelde of kwetsbare wijken, bij tot een buurtgerichte ontwikkeling.
De gemeenschapsdienst is naast vele andere maatregelen een instrument binnen de sociale,
maatschappelijke en socio-professionele integratie van leefloonbegunstigden. Het past binnen de
activatieladder die in het OCMW wordt toegepast om de afstand tot de arbeidsmarkt stap voor stap
te helpen dichten.
Het opnemen van gemeenschapsdienst in het GPMI is een verdere contractualisering van het recht
op inkomen, tast het vrijwilligerswerk aan en maakt het solidariteit voorwaardelijk.
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7. SCHOOL ALS HEFBOOM TEGEN SOCIALE

UITSLUITING
Stad Antwerpen garandeert gelijke kansen voor alle kinderen, eender
in welke school ze zitten.

PROBLEEM
Onderzoek heeft aangewezen dat het Belgische onderwijssysteem een sterke segregatie kent.
In de eerste plaats gaat het om een sociaal - economische segregatie die verband houdt met
de sociale klasse waartoe de ouders behoren. Natuurlijk kennen ook leerlingen uit
maatschappelijk kwetsbare gezinnen succes op school, maar systematisch minder dan anderen.
Het onderwijs slaagt er momenteel niet in om de sociaal ongelijke startpositie van kinderen weg
te werken, wel integendeel de sociale ongelijkheid wordt gereproduceerd.
Daarnaast treedt ook steeds meer een etnische segregatie op die verband houdt met de nationale
herkomst van de ouders. De meest recente PISA-cijfers tonen aan dat er in Vlaanderen een zeer
grote kloof is tussen de kennis en vaardigheden van leerlingen met een migratieachtergrond en
zonder.
Leerlingen die behoren tot kansengroepen zijn oververtegenwoordigd onder de vroegtijdige
schoolverlaters. Ongeveer één op vier Antwerpse jongere verlaat de school zonder diploma.
Verschillende elementen kunnen er voor zorgen dat de leerling zich niet meer verbonden voelt met
de school of samenleving en hierdoor een moeilijke schoolloopbaan doorloopt of zelfs afstoot.
Jongeren ervaren snel een label opgeplakt te krijgen door hun moeilijke thuissituatie en worden
vaker georiënteerd naar richtingen waar minder van hen verwacht wordt of naar het buitengewoon
onderwijs. Dit draagt bij tot een laag zelfbeeld en een negatief toekomstbeeld.
De afgelopen jaren is het aanbod van studie op school na de schooluren sterk afgebouwd. Nochtans
kan zo’n studie na de schooluren voor zowel maatschappelijk kwetsbare kinderen als voor kinderen
van tweeverdieners het verschil maken. Het biedt hen de gelegenheid om in alle rust aan huiswerk te
werken of te studeren.

ONZE OPLOSSINGEN IN EEN NOTENDOP
• Stad Antwerpen centraliseert informatie over infomomenten en inschrijvingen op de scholen en

communiceert hier duidelijk, tijdig en op een toegankelijke manier over. De stad maakt ouders en
leerlingen wegwijs in bestaande voorzieningen zoals studietoelagen en investeert in het aanleren
van sterke communicatieve vaardigheden aan voor diverse gespreksvormen bij leerkrachten.
• Stad Antwerpen verbetert, onder andere via het stedelijk CLB, de oriëntatie naar een gepaste

studierichting van maatschappelijk kwetsbaren in de secundaire school. De stad maakt ruimte
voor laagdrempelig contact in verband met school- en studiekeuze. Leerkrachten (in opleiding)
worden gesensibiliseerd over leerkrachtverwachtingen – vooroordelen en beeldvorming – en
ongelijkheid bij de overgang van basis- naar secundair onderwijs.
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• Stad Antwerpen installeert een laagdrempelig studieaanbod na de schooluren voor kinderen die

thuis niet de noodzakelijke rust, ruimte en materialen hebben om hun huiswerk te maken of te
studeren.

TOELICHTING
Niet alle ouders zijn even goed geïnformeerd over de start van de inschrijvingen van de secundaire
scholen. Vooral ouders in maatschappelijk kwetsbare positie blijken minder goed op de hoogte te
zijn. Op die manier lopen zij soms de kans mis om een goed onderbouwde schoolkeuze te maken.
Heldere, tijdige en toegankelijke communicatie (online, maar ook face-to-face) over infomomenten
en inschrijvingen kan dit voor een stuk oplossen. Inschrijvingsprocedures verschillen van school tot
school en ook het geldende schoolreglement is niet overal hetzelfde. Voor kwetsbare, maar ook
weerbare ouders is het niet evident te weten welke rechten en plichten ze hebben ten aanzien van
de school en weten ze zelden hoe het ondersteunend veld en voorzieningen met betrekking tot het
welzijn van hun kind en het gezin er lokaal uitziet. Kwetsbare ouders en leerlingen hebben nood
aan een proactief, nabij en permanent aanspreekpunt in de school in verband met school- en
studiekeuze. Dit aanspreekpunt versterkt scholen in hun relatie met en ondersteuning van
kwetsbare ouders en leerlingen in het studie- en schoolkeuzeproces. Individueel contact en
persoonlijke interactie, in verband met vragen en onzekerheden over school- en studiekeuze, zijn
zeker voor kwetsbare ouders en leerlingen van zeer groot belang.
Stad Antwerpen inventariseert het huidige aanbod studie na de schooluren, de kostprijs en de
participatiegraad van leerlingen in maatschappelijk kwetsbare positie. Hiaten kunnen in kaart
gebracht worden om maatregelen te treffen. Idealiter vindt de studie na de schooluren in de
scholen zelf plaats. Dit is zowel voor ouders als kinderen een voldoende vertrouwde context.
Leerkrachten weten niet altijd goed hoe ze ouders kunnen benaderen. De stad kan leerkrachten
versterken in het voeren van soms moeilijke gesprekken met ouders, onder andere over de
loopbaan van hun kind. Het is belangrijk dat er geïnvesteerd wordt in een goede en open
communicatie waardoor kinderen, jongeren en ouders zich thuis voelen. Scholen moeten aandacht
en tijd besteden aan leerlingen die het moeilijk hebben. Leerkrachten en CLB’s moeten meer inzicht
krijgen in de armoedeproblematiek en de etnisch-culturele diversiteit in de school, reeds tijdens hun
opleiding.
Leerlingen zijn zich vaak weinig bewust van hun interesses en hoe deze zich zouden kunnen vertalen
in een (latere) studiekeuze. Bovendien blijkt dat leerlingen die minder goed presteren in het
basisonderwijs vaak minder positief tegenover school staan dan leerlingen die wel goed presteren.
Stad Antwerpen kan bij leerlingen een bredere kijk ontwikkelen op hun eigen interesses en
talenten en zo een buffer vormen tegen zulke negatieve gevoelens ten opzichte van de school.
Scholen moeten vervolgens ook gestimuleerd worden om deze talenten en interesses gelijkwaardig
te behandelen in de rapportering naar leerlingen en ouders toe.
Leerlingen met een lagere SES en leerlingen met een migratieachtergrond krijgen andere adviezen
dan leerlingen met een hogere SES en leerlingen zonder migratieachtergrond. Ongeacht de
prestaties en capaciteiten van de leerlingen. De relatie tussen ouders en leerkrachten zijn soms
moeilijk omwille van onuitgesproken verwachtingen van beide kanten en wederzijds onbegrip.
Leerkrachten die zich hier bewust van zijn, van de mogelijke verwachtingseffecten die meespelen,
kunnen hier reflexief mee omgaan en hun eigen werking en oriëntering in vraag stellen. De stad
moet hiervoor inzetten op sensibilisering bij leerkrachten en scholen.
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8. EEN BETAALBARE EN LAAGDREMPELIGE

GEZONDHEIDSZORG VOOR IEDEREEN
Stad Antwerpen promoot de derdebetalersregeling en
stimuleert en ondersteunt de opstart en werking van
Wijkgezondheidscentra.

PROBLEEM
Gezondheid is meer dan gezondheidszorg. In de gezondheidszorg en in het beleid op vlak van
gezondheidszorg heeft men weinig oog voor de context waarin mensen leven. In welke
omstandigheden wonen mensen, welke impact hebben de arbeidsomstandigheden op de
gezondheid, hoe groot is de stress die mensen ervaren om in het dagelijkse leven rond te komen?
De gezondheidskloof in ons land neemt onrustwekkende proporties aan. Mensen met een lage
socio-economische status (SES) leven minder lang. Ze leven ook minder lang in een goede
gezondheid in vergelijking met hogere klassen.
De eerste lijn van de gezondheidszorg kampt met een probleem van toegankelijkheid. De
leefwereld van mensen in kwetsbare posities verschilt sterk van de leefwereld van beroepskrachten
op de eerste lijn. Zo komt het dat traditionele preventiecampagnes vaak hun doel missen t.a.v.
mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie. Omdat zij te kort schieten op vlak van
begrijpbaarheid, bereikbaarheid, beschikbaarheid en betaalbaarheid.
Een belangrijk aspect van toegankelijkheid is de betaalbaarheid. De gezondheidszorg in ons land
wordt duurder. Het aandeel dat mensen zelf betalen neemt toe. Zij die het minder breed hebben
stellen vaker hun medische consumptie uit. In het gezinsbudget nemen de kosten voor gezondheid
een steeds groter deel in. Ziek maakt arm. De leefomstandigheden (o.a. huisvesting,
werkomstandigheden) van mensen in maatschappelijk kwetsbare positie zijn beduidend minder
goed, wat ook een negatieve invloed heeft op de gezondheid. Arm maakt ziek.
Mensen in armoede lopen een hoger dan gemiddeld risico op verslaving voor alcohol of andere
(illegale) drugs. Ook gedragsverslavingen als gokken en een ongezond voedingspatroon komen hier
vaker voor. Verslavingsgedrag kan een oorzaak zijn van armoede maar vaker is het er een gevolg
van. Middelengebruik vormt dan een effectief copingmechanisme om met de dagelijkse ellende om
te gaan.

ONZE OPLOSSINGEN IN EEN NOTENDOP
• Stad Antwerpen geeft een brede invulling aan het thema gezondheidszorg. Want naast

natuurlijke aanleg hebben ook omgevingsfactoren, de organisatie van gezondheidsvoorzieningen
en de leefstijl een grote invloed op de gezondheid van mensen.
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• Stad Antwerpen promoot de derdebetalersregeling zowel ten aanzien van artsen en tandartsen

(die bovendien mogen rekenen op administratieve ondersteuning vanuit de stad) als ten aanzien
van patiënten (met extra aandacht voor maatschappelijk kwetsbare groepen).
• Stad Antwerpen stimuleert de opstart en werking van wijkgezondheidscentra.

TOELICHTING
Reeds geruime tijd bestaat het systeem van de derde betaler. Hierbij betaalt de patiënt niet het
volledige bedrag van het consult bij de arts of tandarts, maar slechts het zogenaamde remgeld. Deze
regeling wordt momenteel weinig toegepast. Het systeem is administratief zeer ingewikkeld voor
artsen. Bovendien moet de patiënt zelf vragen om deze regeling toe te passen.
Waar de derdebetalersregeling een grote stap vooruit betekent op vlak van betaalbaarheid, kent
deze regeling zijn overtreffende trap in het forfaitair systeem. De gezondheidszorg in ons land
werkt volgens het systeem van de prestatiegeneeskunde. Artsen worden per prestatie betaald. Bij
een forfaitair systeem krijgt een arts per patiënt een vast bedrag per maand. Hoe minder
consultaties, hoe minder hij werkt voor hetzelfde bedrag. De arts heeft er dus alle belang bij dat zijn
gebruikers gezond zijn en gezond blijven. Het is dus in zijn voordeel om de patiënt een keer meer te
zien met oog op het vermijden van ziekte. Dit betekent het structureel installeren van preventie.
Wijkgezondheidscentra (WGC’s) zijn multidisciplinaire groepspraktijken die werken volgens het
forfait. Deze centra werken met meerdere huisartsen die een team kunnen vormen met disciplines
als geneeskunde, kinesitherapie, maatschappelijk werk, … Op die manier staan ze borg voor zorg die
veel meer vraaggericht is en die bovendien kostenefficiënter is dan de traditionele aanpak toelaat.
Voorwaarde is wel dat er het patiëntenbestand een gezonde sociale mix vertoont. Het is dankzij de
mix van mensen die hulpbehoevend zijn en mensen die in goede gezondheid verkeren, dat WGC’s
goed kunnen functioneren. Deze centra zijn gebaseerd op en promoten solidariteit op lokaal niveau.
WGC’s bieden ook een antwoord op het tekort aan huisartsen. Een team van gezondheidswerkers
kan verhoudingsgewijs meer zorgbehoevenden bedienen en is bovendien gezinsvriendelijker voor
de betrokken gezondheidswerkers. WGC’s hebben vanuit hun opdracht meer oog voor preventie en
gezondheidspromotie.
Verslaving is een langdurige en complexe problematiek, gekenmerkt door herval. Een divers en
vlot toegankelijk hulpverleningsaanbod is dan ook noodzakelijk, zowel ambulant als residentieel.
Stad Antwerpen moet blijvend investeren in herstelgerichte voorzieningen, waar zowel
abstinentiegerichte als schadebeperkende initiatieven worden georganiseerd. Binnen al deze
initiatieven wordt maximaal ingezet op de kwaliteit van leven en het versterken van de persoon.
Binnen de verslavingsproblematiek vragen twee groepen bijkomende aandacht. Enerzijds mensen in
armoede die geïsoleerd leven en een ernstig verslavingsprobleem ontwikkelen. Belangrijk is dat
hulpverleners deze groep bereiken en hen waar nodig de weg wijzen naar adequate hulpverlening.
Daarnaast zijn er ook daklozen en mensen die in slechte omstandigheden wonen. Hun levenswijze
gaat vaak gepaard met ernstig middelengebruik waarbij verschillende middelen gecombineerd
worden (polidruggebruik). Voor deze groep dient er verder ingezet te worden op het
woningaanbod. Stad Antwerpen investeerde afgelopen jaar in een collectief woonaanbod voor deze
groep, maar dit woningaanbod kan diverser en met meer individuele woonvormen met begeleiding.
Vanuit een gezondheidsperspectief kan stad Antwerpen ook een gebruiksruimte organiseren. Daar
kunnen actieve gebruikers worden bereikt zodat zij kunnen worden toegeleid naar gepaste
hulpverlening.
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9. ANTWERPEN, EEN SOLIDAIRE STAD
Stad Antwerpen maakt werk van ontmoetingen en nieuwe
manieren om solidariteit mogelijk te maken in de buurten.

Solidariteit tussen mensen is belangrijk, want het heeft een grote impact op hoe mensen zich voelen
in de stad en hoe ze beroep kunnen doen op buren, vrienden en familie. Solidariteit mag zich echter
niet beperken tot het ‘warme’ netwerk van een persoon. Het vertaalt zich ook in beroep kunnen
doen op professionele diensten en organisaties.
Superdiversiteit heeft een impact op solidariteit. Waar solidariteit vroeger ontstond tussen een
cultureel homogene groep, moeten we vandaag binding zoeken over de grenzen van nationaliteit
van oorsprong heen. Lid kunnen zijn van een gemeenschap, burger kunnen zijn, kan niet louter
gebaseerd zijn op nationaliteit. De superdiverse samenleving in Antwerpen, zorgt ervoor dat we
moeten zoeken naar andere vormen van solidariteit.
In ontmoeting ligt de basis om te werken aan solidariteit en samenleven. Door samen te leven,
ontstaan gemeenschappelijke verantwoordelijkheid en gedeelde regels en ontstaat respect en
begrip voor elkaar. De manier waarop een stad haar publieke ruimte inrichting geeft, kan
ontmoeting stimuleren en faciliteren. Hierdoor wordt herkenbaarheid en betrokkenheid tussen
verschillende bewoners vergroot. Ook buurtwerk is een hefboom om te werken aan solidariteit en
het samenleven in diversiteit, door het organiseren en faciliteren van niet-evidente ontmoetingen.
Vanuit de interactie tussen bewoners, vrijwilligers en professionals van allerlei herkomst, ontstaan
voortdurend nieuwe ideeën voor oplossingen, activiteiten en projecten. Zo ontstaan er
ontmoetingsplekken die uitgroeien tot knooppunten van solidariteit.
Werken aan solidariteit is een eerste stap om gedeelde problemen te benoemen, samen op zoek te
gaan naar oplossingen en hierover de dialoog aan te gaan met potentiële oplossingsactoren.
In het zoeken naar nieuwe vormen van solidariteit kan de stad optreden als ‘partnerstad’. Een stad,
maar ook een district kan de fysieke en mentale ruimte bieden om experimenten op te zetten rond
solidariteit. Zij kan initiatieven van buurtbewoners stimuleren, ondersteunen en opvolgen met
professionele krachten die de continuïteit en betrokkenheid van alle buurtbewoners garanderen.
Daarnaast kan de stad optreden als ‘delende stad’. We zien delen ruim: het gaat om het delen van
tijd en plaats, kennis en talenten, materiaal, voedsel en zoveel meer. Doorheen het thema delen
wordt ontmoeting gecreëerd tussen diverse groepen: zowel maatschappelijk kwetsbare groepen als
meer weerbare groepen worden door het thema aangetrokken.
• Er is nood aan initiatieven van community building die vertrekken vanuit de aanwezige

diversiteit en die thuisgevoel, eigenaarschap, publieke vertrouwdheid, ontmoeting, dialoog,
netwerken en solidariteit stimuleert.
• Laagdrempelige basisvoorzieningen in een wijk of stad vormen een grote troef om buurten te

versterken. Ze vormen een publieke infrastructuur die het sociaal weefsel ondersteunt. Mensen
kunnen elkaar ontmoeten en netwerken versterken. Het gaat om een infrastructuur waar
meerdere diensten en organisaties een aanbod voorzien en een gezamenlijk engagement voor de
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wijk opnemen. Dit stimuleert sociale integratie van verschillende groepen door ontmoeting en
ondersteuning.
• Stad Antwerpen faciliteert ontmoeting door bewoners te stimuleren buurtgebonden ideeën en

suggesties te realiseren. Door bewoners te activeren een rol op te nemen in de eigen buurt en dit
te ondersteunen vanuit het lokale bestuur (materiaal ter beschikking stellen, aanspreekpersonen
aanstellen). Door publieke ruimte te creëren die ontmoeting mogelijk maakt. En door gebouwen
in een wijk op een multifunctionele manier invulling te geven zodat samenwerking tussen
verschillende diensten, verenigingen en organisaties gestimuleerd worden.

ANTWERPEN, EEN DUURZAME STAD
Daarnaast benadrukken we het belang van een duurzaam beleid van een stad. Een beleid op lange
termijn, dat rekening houdt met ontwikkelingen die zich in de (nabije) toekomst zullen afspelen. Dat
bepaalde tendensen in rekening brengt en kiest voor oplossingen die de hele samenleving ten
goede komen, om te bouwen aan een stad voor iedereen. Een beleid dat ook duurzaamheid op vlak
van ecologie nastreeft. Een gezonde stad, voor al haar inwoners. Een stad met voldoende (groene)
ruimte, waar mensen ruimte krijgen om samen te leven.
Stad Antwerpen kan zich profileren als ‘circulaire stad’, waar mobiliteit en ‘mobi-delen’ belangrijke
thema’s zijn. De stad kan duurzame mobiliteit mee ondersteunen en realiseren. We denken aan
auto-delen, (electrische) fietsen voor woon-werk verkeer, …
De stad moet beleidsmaatregelen rond duurzaamheid ook in het bereik brengen van mensen in
een kwetsbare situatie. De Lage Emissie Zone is een duurzame maatregel (of een signaal hiertoe)
voor gezondere stadslucht. Zonder compensaties bewoners met een laag inkomen die daardoor
hun oude dieselwagen niet meer kunnen gebruiken, heeft deze maatregel verregaande gevolgen
voor mensen in maatschappelijk kwetsbare positie. Bijvoorbeeld betaalbare leenauto’s kunnen
hieraan tegemoet komen.
Ook bij duurzaamheidsmaatregelen is de opstelling van de stad als een ‘partnerstad’ van
middenveldorganisaties die bewonersinitiatieven en experimenten professioneel ondersteunen
essentieel.
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10. EEN VOLWAARDIG PARTICIPATIEF BELEID
Stad Antwerpen maakt werk van een innovatief
participatiebeleid en betrekt de inwoners actief bij het beleid.

Van Antwerpen een stad maken waar het aangenaam leven is voor iedereen, dat kan een
stadsbestuur niet alleen. Daar heeft het burgers – al dan niet verenigd in bewonersgroepen –
maatschappelijke organisaties, bedrijven en andere overheden heel hard voor nodig. Maar dan
moeten die groepen en verenigingen consequent actief betrokken worden bij het beleid. Dat
betekent vanaf het moment dat men aan iets begint te denken en niet als alles al vastligt.
Participatief werken levert pluspunten op. Moeilijke beslissingen over gevoelige thema’s kunnen
dankzij een goed participatieproces beter begrepen en aanvaard worden door burgers. Door een
antwoord te formuleren dat passend is, hebben de genomen maatregelen meer effect voor de
vooropgestelde doelgroep. Deelnemen aan een participatieproces zorgt bij de deelnemers voor een
verhoging van het verantwoordelijkheidsgevoel en de eigenwaarde.
Voor bewoners in een maatschappelijk kwetsbare positie moet stad Antwerpen andere wegen
bewandelen die hen actief en effectief bij het beleid betrekken. Het stadsbestuur en
overheidsinstanties zoals het OCMW, de plaatselijke VDAB, sociale huisvestingsmaatschappijen, enz.
moeten hun doelgroep en de organisaties die hen ondersteunen een plek geven in hun
beleidsvoering en dit binnen alle beleidsdomeinen die hen aanbelangen. De beleidsparticipatie
moet gegarandeerd zijn in alle fasen van het proces: van bij de conceptfase, over de uitvoering tot
de evaluatie achteraf en eventuele bijsturing.
Daarvoor moeten groepen en verenigingen ook de nodige steun en middelen krijgen. Kwaliteit heeft
zijn prijs. Een leefbare stad maken we samen!
• Stad Antwerpen maakt werk van een innovatief participatiebeleid en betrekt de burgers actief

bij het beleid. Er gaat extra aandacht naar die burgers, die zich in een maatschappelijk kwetsbare
positie bevinden.
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11. ANTWERPEN, EEN STAD ZONDER

RACISME EN DISCRIMINATIE
Stad Antwerpen treedt kordaat op tegen elke vorm van
racisme en discriminatie. Er wordt gewerkt aan het
vergroten van het maatschappelijk draagvlak voor de
diversiteit in onze samenleving.

De Antwerpse samenleving is een diverse samenleving. Dat is een feit. Deze superdiversiteit heeft
impact op verbondenheid. We kunnen ons lidmaatschap van een gemeenschap en ons burgerschap
niet enkel nog koppelen aan onze herkomst. De superdiverse samenleving heeft nieuwe vormen
van solidariteit en verbondenheid nodig.
Voor verbondenheid en solidariteit moet je op elkaar kunnen rekenen. Vertrouwen is onmisbaar.
Mensen met een migratieachtergrond stoten ondanks inspanningen te vaak op muren. Muren
waarvan vaak onduidelijk is waarom ze er voor hen staan en niet voor anderen. Racisme en
discriminatie is één van de factoren die hen beletten om een volwaardige plaats in te nemen in de
samenleving.
We hebben het niet over de te snel geroepen ‘racist’ tegen de leraar. We hebben het niet over een
excuus om te verantwoorden waarom je geen job vindt. We hebben het over de racisme en
discriminatie die in onze systemen sloop. De angst en de vooroordelen die mensen belet om
onderwijs te volgen op hun niveau, een degelijke woning te hebben of om een gepaste job te
vinden.
We pleiten voor een aanpak van racisme en discriminatie als een maatschappelijk en structureel
probleem. Welke wetten, regelingen, praktijken, mechanismen en manieren van spreken sluiten
mensen uit? En dat in onderwijs, op de arbeidsmarkt, op de woonmarkt, in de media, in de vrije tijd
of in de gezondheidszorg. Wat beknot medeburgers hun kansen om voldoende deel te hebben aan
maatschappelijke hooggewaardeerde materiële (een huis) en immateriële (recht, kennis) goederen?
We pleiten er voor dat stad Antwerpen een gecoördineerde aanpak van racisme en discriminatie
opneemt in haar beleid. Zij heeft ; onder andere als werkgever, dienstverlener, subsidiërende
overheid, opdrachtgever en beheerder van (sociale) huisvesting; verschillende hefbomen om
racisme en discriminatie aan te pakken.

EEN OVERKOEPELEND BELEID DAT RACISME EN DISCRIMINATIE ERKENT,
VOORKOMT EN AANPAKT
• Stad Antwerpen investeert in initiatieven die de maatschappelijke draagkracht voor diversiteit

vergroten. Er zijn plaatsen nodig waar mensen die sterk van elkaar verschillen kunnen
samenkomen en samenwerken. De plaatsen moeten veilig en laagdrempelig zijn. Mensen
luisteren er naar elkaar en leren er van elkaar. Ze bespreken er gemeenschappelijke en politieke
kwesties zoals racisme en discriminatie. De verbinding tussen mensen met verschillende
standpunten, achtergronden en vaak conflicterende belangen is een cruciale uitdaging voor
onze samenleving.
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• Stad Antwerpen heeft een effectief actieplan racisme- en discriminatiebestrijding met

meetbare indicatoren. Dit plan omvat alle beleidsdomeinen. In het plan gaat er aandacht naar:
informeren, sensibiliseren, handhaven, controleren en sanctioneren. Slachtoffers van
discriminatie - en organisaties die met hen werken- werken mee aan de uitwerking van dit plan.
Dit plan geeft het vertrouwen aan burgers dat de stedelijke overheid alles doet om racisme en
discriminatie te voorkomen en te stoppen.
• Stad Antwerpen is lid van ECCAR, het Europees stedennetwerk dat kennis en expertise

uitwisselt rond de bestrijding van racisme, discriminatie en xenofobie. Stad Antwerpen
onderschrijft het tienpuntenactieplan en geeft het vorm volgens de eigen prioriteiten – in
samenwerking met lokale partners. De stad engageert daarvoor een voltijds coördinator die de
tijd en middelen krijgt om dit te realiseren.

NAAR EEN INCLUSIEVE ARBEIDSMARKT
Sociale clausule in gunning van overheidsopdrachten
Stad Antwerpen neemt sociale criteria op bij de toekenning van overheidsopdrachten. Deze
criteria kijken niet enkel naar de levering, de dienst of het werk zelf, maar ook naar de
maatschappelijke effecten en kosten die de aankoop met zich meebrengt:
• Stad Antwerpen integreert, bewaakt en handhaaft sociale criteria op vlak van arbeidsrecht,

gelijke arbeidsparticipatie en antidiscriminatie in de verschillende fases van de uitbesteding
of gunning van overheidsopdrachten.
• Stad Antwerpen legt een anti-discriminatiecharter voor aan bedrijven die intekenen voor

openbare aanbestedingen (ook aan bijvoorbeeld huisvestingsactoren of horecazaken). Om
impact te hebben, is de opvolging van het charter doorslaggevend. Dit kan onder meer via
QuickScans en het voorzien van begeleiding door stadsdiensten.
Handhavingsbeleid tegen racisme en discriminatie
Discriminatie en racisme op de arbeidsmarkt laat teveel talent verloren gaan. De lokale overheid
speelt een belangrijke aanvullende rol in de aanpak hiervan. Het gaat over de aanwerving en de
aanpak op de werkvloer.
• Stad Antwerpen wijst elke vorm van discriminatie en racisme op de arbeidsmarkt kordaat

terecht met een systematisch opsporings- en handhavingsbeleid.
• Stad Antwerpen begeleidt bedrijven om discriminatie aan te pakken.
• Stad Antwerpen zet praktijktesten en mystery calls in.
• Stad Antwerpen eist neutraliteit in het handelen van hun werknemers, maar niet in hun

uiterlijk en zorgt voor oplossingen indien er veiligheidsvereisten spelen.
Personeel openbaar bestuur diverser
De medewerkers van een stad of gemeente zijn vaak geen spiegel van de samenleving. In een recent
advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) (12/06/2017) staat dat niet alle lokale
besturen de gemiddelde norm voor tewerkstelling van mensen met een arbeidshandicap en een
migratieachtergrond halen. De SERV adviseert lokale besturen om evenredige arbeidsdeelname na
te streven. Lokale besturen hebben een voorbeeldfunctie. Diversiteit binnen het personeelsbestand
op alle niveaus creëert verbondenheid tussen verschillende burgers en het overheidsapparaat.
• Stad Antwerpen heeft een evenredige vertegenwoordiging van mensen met

migratieachtergrond in het personeel, op alle functieniveaus.
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• Stad Antwerpen neemt tijdelijk positieve acties om de tewerkstellingskloof tussen mensen met

en zonder migratieachtergrond weg te werken. Bij evenwaardige kandidaten geeft men de
voorkeur aan mensen met een migratieachtergrond.
• Stad Antwerpen gebruikt als werkgever verschillende aanpakken om ontbrekende

competenties bij bepaalde groepen weg te werken. Zoals IBO-contracten of stages voor
jongeren om hun gebrek aan ervaring en netwerk te overbruggen. En Nederlands op de
werkvloer voor kortgeschoolde werknemers.
Een aanwervingsbeleid op maat
Veel openbare besturen hebben een lange aanwervingsprocedure. Soms moet je digitaal
solliciteren; ook voor jobs waarin digitale vaardigheden niet nodig zijn. Dikwijls volgt een
schriftelijke proef; die vaardigheden vereist die voor de job niet prioritair zijn. Dan pas volgt een
praktische proef waarin een kandidaat écht kan laten zien dat hij/zij geschikt is.
Verder is een bepaald diploma vaak een voorwaarde om deel te nemen aan de procedure. Terwijl
de kandidaat de juiste competenties op een andere manier verwierf.
• Stad Antwerpen stelt bij elke vacature de vraag: “Over welke competenties moeten de

kandidaten echt beschikken om de betreffende job goed uit de voeren?” En stemt daar de
aanpak en de vereisten van de aanwervingsprocedure op af.
• Stad Antwerpen maakt jobs toegankelijker voor meer geschikte kandidaten door onnodige

diploma- en taalvereisten weg te werken.

NAAR EEN INCLUSIEVE WOONMARKT
De private huurmarkt
Als gevolg van het schaarse aanbod, is de druk op het onderste segment van de private huurmarkt
groot. Eigenaar-verhuurders kunnen kiezen tussen huurkandidaten, ook voor huurwoningen van
slechte kwaliteit. Mensen met een vervangingsinkomen, mensen met een migratieachtergrond en
alleenstaande moeders met kinderen, worden vaker dan andere kandidaten afgewezen of krijgen te
horen dat het pand ‘al verhuurd is’.
Uit onderzoek van UGent naar etnische discriminatie door makelaars in het Brussel Hoofdstedelijk
Gewest blijkt dat een derde van de makelaars ingaat op de vraag om etnische minderheden te
discrimineren. Kandidaat-huurders met een Turkse of Arabische naam worden in één op zeven
gevallen gediscrimineerd door makelaars, ook mensen met een vervangingsinkomen en met een
beperking worden gediscrimineerd. In Gent daalden de gevallen inzake discriminatie op de Gentse
immobiliënmarkt na een sensibiliseringscampagne.
• Stad Antwerpen strijdt tegen discriminatie van maatschappelijk kwetsbare gezinnen op de private

huurmarkt. De stad doet dat met vorming, sensibilisering, controle en sanctionering voor
verhuurders en immokantoren.
• Stad Antwerpen voert een politiereglement met administratieve boetes in dat verhuurders

verplicht om de gevraagde huurprijs en de gemeenschappelijke lasten te vermelden. De federale
wetgever maakte in 2007 een wettelijk kader om dit mogelijk te maken. Zo voorkom je dat
verhuurders hogere prijzen voorwenden ten aanzien van ongewenste kandidaat-huurders. Ook
andere inbreuken tegen bestaande regelgeving kunnen voorwerp vormen van dit
politiereglement. We denken hierbij onder andere aan onrechtmatige commissielonen ten
voordele van immokantoren bij verhuur of overdreven kosten voor plaatsbeschrijvingen die
eenzijdig aan de huurder worden doorgerekend.
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• Stad Antwerpen installeert een lokaal meldpunt discriminatie voor kandidaat-huurders die

gediscrimineerd worden.
Het lokaal meldpunt discriminatie doet positieve en sensibiliserende acties gericht op
verhuurders/immokantoren en gericht op kandidaat-huurders. Daarnaast spoort het actief
discriminatie op de private huurmarkt op door gerichte controles en steekproefcontroles.
• Stad Antwerpen neemt initiatieven om te garanderen dat de waarborg geen drempel vormt voor

het huren van een kwalitatieve woning. Ze richt een lokaal huurwaarborgfonds op dat kwetsbare
burgers een terug te betalen huurwaarborg voorschiet. De OCMW-waarborg wordt sneller ter
beschikking gesteld. En er wordt een gelijke behandelingsprotocol opgenomen dat immokantoren
een OCMW-waarborg niet kunnen weigeren. Daarnaast worden alternatieven uitgewerkt voor de
OCMW-waarborg zodat verhuurders niet kunnen achterhalen dat de waarborg een OCMWherkomst heeft.

NAAR EEN TAALVRIENDELIJKE SAMENLEVING
Antwerpen is een superdiverse en dus een meertalige stad. Met deze realiteit omgaan, vraagt een
positieve basishouding onder bewoners die erop gericht is om in communicatie te treden met
elkaar, ongeacht de benutte taal, het taalniveau of de communicatievorm. Het doel om de ander te
begrijpen, primeert op de vorm.
Anderstaligen zijn gebaat bij een goede kennis van het Nederlands, maar kennis van het Nederlands
creëert vandaag niet automatisch gelijke kansen. Nederlands is een belangrijk middel om
volwaardig te participeren aan de samenleving en niet een voorwaarde. De kennis van het
Nederlands kan geen argument zijn voor het uitsluiten van mensen in hun grondrechten.
Trots op de meertalige realiteit van de stad
Elke ontmoeting tussen mensen in onze stad, kan een oefenkans Nederlands zijn, als de anderstalige
Antwerpenaar zich daar comfortabel bij voelt. Het initiatief van deze leerkans gaat uit van degene
die Nederlands wil leren. In een omgekeerde volgorde komen mensen in een ongelijkwaardige
machtsverhouding ten opzichte van elkaar te staan met polisering tot gevolg.
• Stad Antwerpen geeft het goede voorbeeld in de stedelijke communicatie en beeldvorming.

Het focust in publiekscampagnes op wat alle inwoners van Antwerpen verbindt en toont de
diversiteit van de bevolking.
• Stad Antwerpen zet campagnes op tegen discriminatie. Deze campagnes hebben een positieve

en inclusieve boodschap. De internationale dag tegen racisme is een goede gelegenheid om een
volledige week aan de aanpak van discriminatie te besteden. Gemeenten kunnen daar een
coördinerende rol in spelen, zelf actie voeren en het verenigingsleven ondersteunen in hun
initiatieven.
Dienst- en hulpverlening die er naar streeft om elkaar goed te verstaan
Kwaliteitsvolle dienst- of hulpverlening en kwaliteitsvolle communicatie zijn onlosmakelijk met
elkaar verbonden. De kwaliteit is beter als beide partijen elkaar goed begrijpen en zich genuanceerd
kunnen uitdrukken.
• Stad Antwerpen zorgt dat alle dienst- en hulpverlening in Antwerpen beschikt over een waaier

aan communicatiemiddelen om kwalitatieve dienst- en hulpverlening te garanderen. We
denken hierbij onder andere aan OCMW, VDAB, CAW en sociale huisvestingsmaatschappijen.
Dit kan gaan over meertalige ambtenaren en hulpverleners tot tolken en slimme technologieën.
Het verkrijgen van noodzakelijke dienst- en hulpverlening is nooit afhankelijk van de mate
waarin een cliënt Nederlands praat.
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Blijven leren ook als je Nederlands niet lukt
Het recht op onderwijs is een universeel mensenrecht. Leerprocessen zijn echter grillig, niet lineair
en duren levenslang. De taalleerbehoeftes van mensen veranderen en evolueren of zijn afhankelijk
van de context. Er zijn voldoende Nederlandse lessen nodig, afgestemd op de behoeften van wat en
hoe anderstaligen Nederlands willen en kunnen leren. Het attest ‘uitgeleerd’ zorgt nu voor een
mate van bescherming voor mensen die zeer moeilijk Nederlands leren binnen de huidige context
van het volwassenonderwijs. De keerzijde is dat hen uitsluit van professionele ondersteuning in het
leren van het Nederlands.
• Stad Antwerpen stimuleert, ondersteunt en coördineert het zoeken naar alternatieve

leermethodieken om tegemoet te komen aan de leerbehoeftes van mensen die zeer moeilijk
Nederlands leren binnen de huidige context van het volwassenonderwijs.
Taal geen voorwaarde voor grondrechten
In de Vlaamse Wooncode staat de verwachting dat iedereen in staat is om een bepaald taalniveau
te behalen. Dit is vanuit de praktijk niet voor iedereen realistisch, zeker binnen een termijn van 1
jaar. Een goede woning is net voor die groep erg belangrijk. Maar zo zijn er ook andere.
• Stad Antwerpen maakt de kennis van het Nederlands geen voorwaarde voor het verkrijgen van

een leefloon. Het bijwonen van de Nederlandse les en Nederlands oefenen wordt gestimuleerd,
maar het wordt niet opgenomen als voorwaarde in het GPMI contract van mensen die een
leefloon aanvragen. Het verhoogt de stress en beïnvloedt de leerprestaties vaak negatief.

JONG IN DE STAD
Open communicatie met jongeren in het onderwijs
Jongeren brengen veel tijd door in de school. Het neemt een grote plaats in, in hun leefwereld.
Daarom is het belangrijk dat scholen investeren in goede en open communicatie zodat jongeren er
zich goed voelen.
• Stad Antwerpen stimuleert scholen om racisme te bespreken. Vandaag gebeurt dit heel

oppervlakkig. Er moet meer aandacht gaan naar de geschiedenis van racisme en discriminatie
en hoe dat zich vandaag manifesteert.
• Het Antwerpse stadsbestuur pleit er mee voor dat een realistische geschiedenis van de

kolonisering in de curricula van het Vlaamse onderwijs komt. Hierbij wordt ook het geweld en
de onderdrukking van de kolonisatoren beschreven en krijgt het perspectief van
gekoloniseerden een stem.
Naar een politie, uw vriend
Jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties brengen soms noodgedwongen meer tijd door in
de openbare ruimte. Er is minder ruimte in huis om zich te ontspannen en vrijetijdsactiviteiten zijn
duur. In deze omgeving hebben zij meer kans om in aanraking te komen met criminele feiten en
bijhorende interventies van de politie. Even goed worden deze kinderen en jongeren vaker
geviseerd door de politie omwille van etnische profilering, een bepaald beleid in de openbare
ruimte of armoedesituaties.
Jongeren in maatschappelijk kwetsbare posities komen meer in contact met de controlerende en
sanctionerende aspecten zoals systematische identiteitscontroles, GAS-boetes of huiszoekingen. Dit
zorgt ervoor dat deze jongeren, vaak al zeer jong, een negatief beeld ontwikkelen van de politie.
Deze jongeren doen ook minder snel een beroep op de politie als ze zelf in de problemen zitten of
bescherming nodig hebben. De politie voelen ze niet aan als ‘hun politie’.
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• Stad Antwerpen investeert verder in het meer divers maken van het politiekorps. Het pakt

racisme binnen de politie hard aan. Binnen de politie lopen er campagnes om te sensibiliseren
rond racisme en discriminatie.
• Stad Antwerpen investeert in laagdrempelige (nabijheids)politie. Er gaat meer aandacht naar
wijkpolitie die voldoende tijd krijgt om een vertrouwensband op te bouwen en te kiezen voor
dialoog.
• Stad Antwerpen geeft etnische profilering geen kans binnen de politie. Het wordt niet ingezet
als een werkinstrument binnen de politie.

MOSKEEËN EN ISLAM IN DE STAD
Polarisering tegengaan
De polarisering van de samenleving neemt toe. We stellen vast dat groepen steeds meer tegenover
elkaar komen te staan. De toenemende verscheidenheid in onze samenleving is niet alleen etnisch.
Een aantal maatschappelijke veranderingen maken onze samenleving steeds veelvormiger en
complexer. Dit beïnvloedt het samenleven hier. De cocktail van bestaans(on)zekerheid, diversiteit in
leef- en wooncultuur, etnische afkomst en generaties, leidt tot wrijvingen. In de minst
draagkrachtige wijken hebben bewoners geen mogelijkheid om zich af te sluiten voor elkaar. Dit
leidt automatisch tot spanningen. We zien kloven tussen verschillende groepen, waarbij we de
voorbije jaren een toename zien van het gericht tegenover elkaar zetten van niet-moslims versus
moslims. We verwachten dat de stad hier sterk tegenin gaat door in haar communicatie en
beeldvorming actief in te zetten op hetgeen ons verbindt.
Consultgroep moskeebeleid
We willen streven naar een moskeebeleid dat afgestemd in op de noden en behoeften van de
moslimgemeenschap in al haar diversiteit. Dit kan enkel gerealiseerd worden via een structurele
verankering van de betrokkenheid vanuit de doelgroep. We pleiten daarom voor een consultgroep
van moskeebesturen en sleutelfiguren om samen met de stad vorm te geven aan een gedragen
moskeebeleid.
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12. RUIMTE VOOR JONGEREN EN JEUGDBELEID

IN DIALOOG
Stad Antwerpen investeert in de vele jongeren die in de stad wonen en
spelen

Kinderen en jongeren vormen een zeer grote groep binnen de stedelijke bevolking. In onze
metropool wonen 201.727 mensen die jonger zijn dan 30 jaar. Op een totale geregistreerde
bevolking van 521.946 inwoners vertegenwoordigen zij maar liefst 38,6%. Deze aanzienlijke en
steeds groeiende groep maakt Antwerpen elke dag mee tot de bruisende en dynamische stad waar
wij in leven. De uitdagingen waar de stad als geheel voor staat, zijn vanzelfsprekend ook de
uitdagingen waar kinderen en jongeren mee geconfronteerd worden. Op hun eigen manier, in hun
leefwereld, komen ook zij in contact met heel wat beleidsthema’s. Thema’s als werk en onderwijs,
vrije tijd, mobiliteit, veiligheid of openbare ruimte zijn belangrijk, voor alle inwoners, voor alle
leeftijden. De blik van jongeren is dus niet enkel relevant voor het jeugdbeleid binnen de stad, maar
voor alle beleidsdomeinen.
De Antwerpse jeugdsector organiseerde een bevraging bij zo’n 1000 Antwerpse jongeren over het
belang van de meest courante verkiezingsthema’s voor de leefwereld van jongeren. Enkele
honderden namen deel aan groepsgesprekken waarin die onderwerpen verder werden uitgediept
en waarin hun aanbevelingen aan bod kwamen. Achteraf vergeleken de leden van het Antwerps
Jeugdsectoroverleg de resultaten van een aantal onderwerpen met hun praktijkervaring en voegden
zo hun perspectief toe. Het geheel leidde tot een hele reeks aanbevelingen die we ook binnen
Ieders Stem Telt graag meegeven in de aanloop naar de volgende verkiezingen.
Voor de volledigheid verwijzen we door naar het memorandum van de Antwerpse jeugdsector. Dit
memorandum wil de wensen en bezorgdheden van kinderen en jongeren in de stad in kaart
brengen en deze waarheidsgetrouw weergeven. De stem van de kinderen en jongeren worden
gecombineerd met en afgezet ten opzichte van de ervaringen van de organisaties uit de
jeugdwerksector. Hieruit komen aanbevelingen die antwoorden kunnen bieden aan actuele
uitdagingen die kinderen en jongeren in de stad ervaren.

SAMENLEVEN EN VEILIGHEID
• Versterk en blijf investeren in (intergenerationele) contacten en samenhang in buurten.
• Zorg voor een laagdrempelige en herkenbare vertrouwenspersoon per wijk waar kinderen en

jongeren terechtkunnen met vragen, bezorgdheden en ideeën. Zorg dat die
vertrouwenspersonen centraal contactpunt en bemiddelaar kunnen zijn tussen kinderen en
jongeren en de rest van het sociale netwerk dat de buurt vormgeeft enerzijds en politie en stad
Antwerpen anderzijds. Een nabijheids- en vertrouwenstoets kan helpen om de kloof tussen
bestuursniveau en kinderen en jongeren te verkleinen.
• Kinderen en jongeren vinden politie erg belangrijk om hen een veiligheidsgevoel te geven. Hun

persoonlijke ervaringen met politie zijn echter vaak negatief. Investeer in laagdrempelige
politie, wijkagenten en wijkteams die voldoende tijd hebben om een band op te bouwen en te
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kiezen voor dialoog. Wees bewust van het vaak negatieve imago van de politie bij kinderen en
jongeren.
• Maak werk van minder racisme en een diverser politiekorps. Communiceer hierover met tieners

en jongeren en met de bevolking in het algemeen. Een meer divers korps betekent niet enkel
een diversere personeelssamenstelling maar ook versterking van de competenties om om te
gaan met een diverse bevolking.

WELZIJN EN WELBEVINDEN
• Armoede is als thema zeer aanwezig in de leefwereld van kinderen en jongeren. Zet daarom in

op een goed armoedebeleidsplan en het actief terugdringen van (kinder)armoede.
• Initiatieven om kinderen en jongeren in armoede uit hun isolement te halen, zijn belangrijk en

moeten verder uitgebouwd worden. Kinderen en jongeren zien bijvoorbeeld stabiel werk of een
goede begeleiding naar stabiel werk als een manier om uit armoede te geraken.
• Verlaag de drempel naar (jeugd)hulpverlening. Jongeren hebben het gevoel dat ze er niet

terechtkunnen. Doorverwijzing via vertrouwde organisaties of inzetten op eigen
(vindplaatsgerichte) werking door de jeugdhulpverlening kunnen hieraan bijdragen. Zorg voor
voldoende capaciteit en afstemming op de noden van kinderen en jongeren.
• Geef jeugdwerkers meer tijd en mandaat voor het opvangen van hulpvragen. Investeer in

kennis, expertise en samenwerking tussen jeugdwerk, jeugdwelzijnswerk en
jeugdhulpverlening. Wees je bewust van de risico’s bij verkokering van beleidsdomeinen.
• Programma’s tegen (online en offline) pesten zijn noodzakelijk. Kinderen en jongeren moeten in

georganiseerde omgeving van school of jeugdwerking weerbaarder worden gemaakt om met
pesten om te kunnen gaan. Zorg dat de programma’s werken op het niveau van de pester, de
gepeste en/of de omstaander.

EEN (T)HUIS IN DE STAD
• Maak betaalbaar en kwaliteitsvol wonen in Antwerpen ook in de toekomst haalbaar voor

jongeren.
• Informeer hen over bestaande mogelijkheden en versterk initiatieven rond betaalbaar wonen.

NAAR SCHOOL GAAN OF WERKEN
• Maak het voor alle kinderen en jongeren mogelijk om talenten te verkennen en uit te diepen.

De school lijkt hiervoor niet voor alle jongeren de beste plaats te zijn. Kinderen en jongeren
vragen naar een brede leeromgeving.
• Versterk en sensibiliseer leerkrachten in hun omgang met een diverse groep leerlingen.
• Versterk programma’s die jongeren begeleiden naar en in een eerste werkervaring. Stimuleer

bedrijven om kansen te geven aan schoolverlaters én langdurig werkloze jongeren.

VRIJE TIJD DOORBRENGEN
• Versterk het vrijetijdsaanbod verder zodat ook met de verjonging van de stad alle kinderen en

jongeren kansen krijgen om deel te nemen.

Ieders stem telt 2018 | Memorandum lokale verkiezingen

33|34

• Kinderen en jongeren hebben nood aan meer spel-, cultuur- en sportprikkels in de nabije

omgeving. Dat kan door middel van een georganiseerd aanbod, stimuleren van eigen initiatief
en door het voorzien van (kwaliteitsvolle) infrastructuur.
• Investeer in een tweesporenbeleid. Moedig organisaties aan die drempelverlagend werken naar

alle kinderen en jongeren. Investeer tegelijkertijd waar nodig en wenselijk in eigen
(doelgroepgerichte) plekken.
• Voorzie in overeenkomsten met organisaties voldoende ruimte voor experiment en verdieping,

maar ook voor mislukken en opnieuw beginnen. Niet alles kan in indicatoren gegoten worden.
• Zorg voor laagdrempelige, toegankelijke communicatie en inschrijvingskansen gericht aan alle

gezinnen, kinderen en jongeren in de stad. Vermijd een Mattheüseffect in vrijetijdsdeelname.

OPENBARE RUIMTE EN DE BUURT
• De nood aan openbare ruimte is groot. De verjonging van de stad zorgt voor een stijging van het

aantal kinderen en jongeren dat gebruik wil maken van pleinen en parken. Hierbij moet er oog
zijn voor voldoende spreiding over de stad, en rekening gehouden worden met de demografie
van een buurt of district. Nabijheid van groene ruimte is de sleutel voor kinderen en jongeren.
• De openbare ruimte moet ingericht worden in dialoog met buurtbewoners, ook met kinderen

en jongeren. Dialoog start in de conceptfase van projecten. Op die manier verhoog je de
slaagkansen van openbare ruimte als plaats voor ontmoeten, leren en ontwikkelen.
• Bij inrichting van ruimte moet er oog zijn voor verschillende noden van kinderen en jongeren.

Meisjes hebben andere noden dan jongens, kleine kinderen andere dan oudere jongeren.
• Hou openbare ruimte bespeelbaar en stimuleer ontmoeting en dialoog. Kijk uit voor

over-reglementering.

JE VERPLAATSEN IN DE STAD
• Investeer in veilige fiets- en wandelinfrastructuur en in een gebruiksvriendelijk openbaar

vervoer. Sensibiliseer automobilisten over aangepaste snelheid. Veilige mobiliteit is hét thema
voor kinderen en jongeren.

EEN PLAATS VOOR JOUW IDEEËN EN VRAGEN
• Differentieer in mogelijkheden voor kinderen en jongeren om te participeren aan het beleid:

zorg voor voldoende spreiding in beoogde doelgroep en gebruikte werkvorm. Samenwerking
met organisaties en netwerken die kinderen en jongeren bereiken, kan hiervoor de sleutel zijn.
• Neem kinderen en jongeren ernstig in hun ideeën en bedenkingen. Burgerschap kan enkel

vanuit een wederzijds vertrouwen en respect.
• Participatie vraagt informatie en empowerment. Versterk kinderen en jongeren enerzijds –

onder andere met informatie op maat - en beleid en bestuur anderzijds om in dialoog te gaan
met elkaar. Blijf investeren in bestaande organisaties, zowel vrijwillige als professionele. Ze
bieden kinderen en jongeren een tweede thuis, een veilige omgeving om zichzelf te zijn, om
problemen te bespreken en om nieuwe dingen te ontdekken. Voor informatie en participatie
vinden kinderen en jongeren de jeugdwerkers belangrijke tussenpersonen. De sector ervaart
zelf dat ze de grenzen van wat mogelijk is aan het bereiken is, terwijl de vraag toeneemt. Hou
ook bij eventuele decentralisatie rekening met de kwetsbaarheid van het jeugdwerk.
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