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Voorwoord
Dominic Verhoeven

Coördinator - Geestelijk Adviseur

Luk De Geest
Voorzitter Werkgroep Armoede

Voorzieningen in de welzijns- en de gezondheidssector hebben als éérste
opdracht om goede en kwalitatief hoogstaande zorg te verlenen. Maar ze
vervullen deze opdracht niet in een maatschappelijk vacuüm, integendeel.
Voorzieningen zijn geen ‘technische werkplaatsen’ voor zorg, maar hebben
ook een bredere, eigen opdracht, namelijk om bij te dragen tot een brede-
re ontplooiing van ieders kansen en, meer in het algemeen, tot het bevor-
deren van sociale integratie en het bekampen van sociale uitsluiting, en zo
tot versterking van de sociale cohesie in de samenleving. De zorg die in de
voorziening wordt geboden, is een specificatie van de brede zorg die de
samenleving voor haar burgers, die wij allen voor elkaar moeten opnemen.
Zorg en solidariteit zijn op die manier wezenlijk met elkaar verknoopt. Niet
voor niets hebben we ze in de opdrachtverklaring van Caritas Vlaanderen
ook in één adem genoemd. 

Voorzieningen zijn vaak ook ‘vindplaatsen’ waar we in contact komen met
armoede en sociale uitsluiting. Er bestaat immers een duidelijke samen-
hang tussen armoede en gezondheid. Arm maakt ziek, en ziek maakt vaak
arm.  Op die manier komt vaak een bijkomende last te liggen op de toch
al broze schouders van bewoners en patiënten. 

In dit Caritas Cahier willen we dieper op deze problematiek ingaan. Het eer-
ste hoofdstuk biedt een situatieschets vanuit het perspectief van de gebrui-
ker. Ann Van der Wilt van Welzijnszorg vzw schetst ons een – soms con-
fronterend – beeld van de struikelstenen waarmee arme en sociaal zwakkere
medemensen te maken krijgen, wanneer ze aankloppen bij de voorzieningen.
Ann eindigt haar betoog met een oproep om te werken aan een andere kijk
op armoede, en dit in het beleid van de voorziening te integreren. 

In het volgende deel,  in de hoofdstukken twee tot zes, wordt de hand-
schoen opgenomen en laten we mensen uit het werkveld en vanop de
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werkvloer aan het woord, over de uitdagingen en hindernissen waarmee ze
geconfronteerd worden, maar vooral over de manier waarop ze met hun
voorziening kansen en mogelijkheden creëren voor mensen die tot de
meest zwakke en uitgesloten groepen in onze samenleving behoren.
Verschillende sectoren passeren daarbij de revue: Tony De Jans brengt het
verhaal van het AZ Sint-Lucas en Volkskliniek vzw in Gent; Anne Dussart
van Caritas International vzw behandelt de specifieke problematiek van
migranten; Hendrik Delaruelle belicht de sector van de gehandicaptenzorg
en Ivan Nulens van De Wiekslag vzw gaat nader in op de ervaringen binnen
de bijzondere jeugdzorg. Marcel Plessers tenslotte zoomt in op de band
tussen armoede en geestelijke gezondheidszorg. 

Deze voorbeelden willen bescheiden aanzetten bieden – onder de vorm van
good practices – om er iets aan te doen. Vanuit het AZ Sint-Lucas werd
bovendien een zeer sprekende DVD ontwikkeld rond hun ervaringen, die we
u graag ook als bijdrage bij dit cahier aanbieden. 

Na de praktijkvoorbeelden keren we terug naar het beleid. Toenmalig
minister van Welzijn, Gezondheid en Gezin, Inge Vervotte, breekt in een
interview een lans voor een geïntegreerde aanpak met veel aandacht voor
preventie en toegankelijkheid, o.m. via het concept van de zorgbonus. 

Zoals gezegd willen we met deze Caritas Cahier vooral de focus richten op
de rol die voorzieningen kunnen spelen in de strijd tegen armoede en soci-
ale uitsluiting. We reiken daartoe niet alleen een aantal goede praktijk-
voorbeelden aan, maar breken ook een lans voor het institutionaliseren van
deze aandacht in elke voorziening, door het oprichten van aandachtscellen
in (grotere) voorzieningen, dan wel door het aanduiden van aandachtsper-
sonen (in kleinere voorzieningen). 

We wensen u alvast veel leesplezier ! 
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UITGESLOTEN WEGENS… HOGE DREMPELS
Gezondheids- en welzijnsvoorzieningen in de
strijd tegen sociale uitsluiting en armoede

Ann Van der Wilt,
Verantwoordelijke project ‘Armoede’ Welzijnszorg vzw

Wie in armoede leeft, ervaart heel wat knelpunten in zijn zoektocht naar
zorg of hulpverlening. Organisaties en voorzieningen hebben een
belangrijke verantwoordelijkheid én de mogelijkheden om die knelpun-
ten weg te werken. Slechte ervaringen kunnen immers verregaande
gevolgen hebben:

• Armen laten zich niet verzorgen of helpen, stellen verzorging en
hulpverlening uit of stoppen ermee.

• Armen kunnen de gegeven adviezen niet opvolgen, bijvoorbeeld
inzake de aankoop van medicatie. Niet-behandeling leidt tot een toe-
name van de klachten.

• Zich niet laten verzorgen of helpen heeft ook sociale gevolgen zoals
jobverlies, relatieproblemen en een toename van schulden en stress
omwille van afbetalingsprogramma’s.

• De concrete hulp- of zorgvraag krijgt geen oplossing, een aanzet in
de verbetering van de situatie gaat verloren.

Wat betekent armoede in de praktijk en welke zijn de knelpunten die
mensen in armoede ervaren in hun contacten met gezondheids- en
welzijnsvoorzieningen?

Binnenw_cahier_solidariteit en zorg  05-10-2007  11:05  Pagina 8



9nummer 7 • oktober 2007
[

Een leven in armoede

Armoede heeft met geld te maken. Vanzelfsprekend. Een gering of
onzeker inkomen vormt een belangrijk aspect van armoede. Dat geldt
ook voor een lage scholing, een zwakke positie op de arbeidsmarkt,
slechte woonsituaties waarin armen ziek worden van tocht en vocht.
Komen daarbij de schaamte en de voortdurende stress, de moeilijke rela-
ties en de problemen met de kinderen. Armoede is erg complex. Het
gaat niet om één probleem, maar om met elkaar verbonden problemen
die elkaar bovendien versterken.

Meekunnen in onze snelle, complexe en veeleisende maatschappij vraagt
allerlei vaardigheden: omgaan met geld, wegwijs geraken uit een wirwar
van diensten en paperassen, taalvaardig en sociaal zijn, de methodes en
de cultuur van administraties kunnen hanteren, verantwoord met zijn
gezondheid omgaan, pedagogische kwaliteiten hebben… 

Het gaat om basiscompetenties die velen van ons met de paplepel mee-
kregen, ontwikkelden tijdens studies en opleiding en verfijnden in de
leerschool van het leven. Die vaardigheden maken dat we het leven aan-
kunnen, dat we problemen kunnen voorkomen en tegenslagen kunnen
verwerken. Niet zo voor mensen in armoede: veelal moeten ze het stel-
len met minder (of andere!) competenties waardoor de armoede in stand
wordt gehouden of zelfs toeneemt. 

Wie de leefwereld van de arme cliënt of patiënt wil kennen, zal inzicht
moeten hebben in deze problemen en de complexe manier waarop ze
onderling gelinkt zijn... Bij mensen van allochtone origine, asielzoekers en
mensen zonder papieren komen daar vaak nog een aantal (onbekende)
cultuurgebonden dimensies bij.  

a. Het rijk der armen
Armoede kan en mag niet worden herleid tot een centenkwestie, het
financiële aspect is wel een belangrijk facet van armoede. Geld mag dan
niet gelukkig maken, het helpt alleszins om basisbehoeften zoals zorg
en hulpverlening gegarandeerd te zien. 
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“Veel mensen met een laag inkomen die gehospitaliseerd moeten worden,
kunnen dat doodeenvoudig niet betalen en keren naar huis terug voor ze
genezen zijn. Of ze blijven liever ziek thuis dan naar de dokter te gaan.
In het weekend durven sommige mensen al helemaal geen dokter meer
op te roepen sinds die visites 76 EUR kosten. Een goed deel wordt wel
terugbetaald maar dan nog, wie van ons heeft er gewoonlijk 80 EUR op
zak? Ik in elk geval niet.” 1

Bijna anderhalf miljoen mensen, of 1 op 7 Belgen (14,8%), loopt een verhoogd
risico op armoede. Men spreekt van een verhoogd risico op armoede, wanneer
het beschikbaar inkomen (in relatie tot de gezinssamenstelling) lager ligt dan
60% van het mediaan beschikbaar inkomen per maand. Concreet wil dat zeg-
gen dat je als alleenstaande een armoederisico loopt als je met een bedrag van
777 EUR moet rondkomen, of als gezin van vier met 1.243 EUR. 

Leven met een zeer beperkt budget is geen sinecure. Het vraagt specifieke
vaardigheden die net bij mensen in armoede vaak ontbreken. Die combi-
natie van een karig budget en een beperkt vermogen om met geldzaken
om te gaan, zorgen – soms letterlijk – voor een overlevingsstrijd. Financiële
problemen houden ook soms verband met het feit dat hulpvragers niet in
orde zijn met hun papieren omdat ze geen domicilie hebben, bijvoorbeeld
daklozen of mensen die illegaal in ons land verblijven.

Onderzoek wijst uit dat mensen in armoede zorg uitstellen om financiële rede-
nen. Vooral bij residentiële zorg weegt dit door. Sommige mensen kunnen de
hoge ziekenhuisrekening van een langdurige hospitalisatie of een gespeciali-
seerde ingreep niet betalen. Of ze kunnen de kosten niet dragen voor de aan-
passing van hun woning, voor paramedische verzorging of thuiszorg. 

Sommigen hebben geen geld voor elementaire zaken zoals kleding en per-
soonlijke hygiëne en durven zich dan ook niet laten opnemen zonder
‘geschikte nachtjapon of toonbaar ondergoed’. Bovendien vrezen ze de
dubbele kost: gedurende een opname moeten thuis nog steeds de huishuur
en de nutsvoorzieningen verder betaald worden. 

10 Caritascahier ]

1 Alle getuigenissen komen uit het achtergronddossier van de Welzijnszorgcampagne 2006, ‘Samen
Armoede Uitsluiten’.
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b. www.zoekjeweg.be
U kijkt op het internet voor informatie, u neemt de telefoon en vraagt
inlichtingen, u schrijft een brief met uw klachten of u spreekt desnoods de
directeur of de burgemeester aan. Met de nodige assertiviteit krijgen de
meeste van uw vragen wel een antwoord. Al eens bij stil gestaan hoeveel
vaardigheden dat vergt? U moet weten waar u moet zijn en bij wie u terecht
kan. U moet het vakjargon begrijpen en zelf kunnen hanteren. U moet de
regels én uw plaats kennen. U moet geduldig zijn, beleefd ook, maar wel
kordaat. U moet vragen waar u recht op hebt maar de zaak zelf in handen
houden. Dat is heel wat. Al die vaardigheden zijn niet voor iedereen weg-
gelegd. Net de sociaal zwakkere mensen zijn het minst gewapend tegen het
‘bureaucratisch geweld’ dat uitgaat van voorzieningen en diensten.

c. Anders dan gewoon
Patiënten, cliënten, hulpverleners en zorgverstrekkers behoren vaak niet tot
dezelfde sociale klasse. Het normen- en waardepatroon kan erg verschillen,
wat de communicatie en samenwerking erg moeilijk kan maken. 

Sommigen benoemen het als ‘een schone volksaard’, anderen ergeren zich
mateloos aan het vele lawaai, de stoere en directe taal en overdrijvingen, de
platvloerse humor, de kledij en lichamelijkheid die kansarmen vaak kenmerkt.
Het ontbreekt hen aan de nodige sociale competenties om op een voor de
ander ‘normale’ manier met niet-armen om te gaan. Wie zich anders
gedraagt en afwijkt van de norm wordt daar gegarandeerd op aangekeken.
De gebruikelijke omgangsvormen moeten gerespecteerd worden. Maar ach-
ter dat gedrag gaat heel vaak hulpeloosheid en wantrouwen schuil… en een
heel onzeker zelfbeeld dat men probeert te verstoppen voor de buitenwereld.
Het stoere gedrag is een pose.

d. Respect moet je verdienen
Erkenning krijg je pas als je wat betekent in deze maatschappij, als je een posi-
tie hebt verworven waar je meetelt. Door hun opvoeding, scholing, werksitua-
tie en financiële situatie krijgen kansarmen minder kansen en mogelijkheden.
Hun mening is niet van tel, aan hen wordt niets gevraagd. Er zijn er anderen
die het beter weten en die beslissen… zelfs wanneer het over de eigen situatie
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[

Binnenw_cahier_solidariteit en zorg  05-10-2007  11:05  Pagina 11



12 Caritascahier ]

gaat. Ook al brengt het materieel wat op (een uitkering bijvoorbeeld), het
dwingt armen tot slaafse en zwijgzame volgzaamheid en het tast hun zelfbeeld
en zelfredzaamheid aan. Het versterkt hun gevoel van waardeloosheid en het
benadrukt het onvermogen om zelf hun problemen aan te pakken.

Net omdat mensen in armoede niet aan de verwachtingen van de zorgver-
strekkers kunnen voldoen, verliezen ze het vertrouwen en het respect van
de zorgverstrekkers. Ze krijgen een negatieve stempel die hen voortdurend
achtervolgt. Er is geen geloof meer in hun kunnen of in hun goede wil. Dat
versterkt het gevoel van niet gerespecteerd te worden en maakt hen
beschaamd waardoor ze nog minder snel naar hulp vragen. 

“Het gebeurt nog regelmatig dat hulpverleners vinden dat mensen niet
voldoende hun best gedaan hebben, terwijl die mensen zelf nog geregeld
het gevoel hebben dat ze niet gehoord of begrepen worden, of dat er
buiten hun weten informatie uitgewisseld wordt. Nog al te vaak worden
hun kracht, hun moed, hun pijn, hun dromen en wensen niet gezien en
begrepen. Ze hebben dat in het verleden zo vaak meegemaakt dat ze
wantrouwig geworden zijn. Dagdagelijks ervaren ze weinig verbetering
van hun situatie. Het blijft dus aartsmoeilijk om uit een ´wij en zij` pat-
stelling te geraken.” 

Wie voortdurend gekwetst wordt en nooit erkenning krijgt voor wat hij is of
doet, verliest de capaciteit anderen te vertrouwen en vertrouwt ook zichzelf
niet langer. Wie niet meer in zichzelf gelooft, is niet in staat een vertrou-
wensband met anderen aan te gaan. Kinderen die in armoede opgroeien,
missen vaak een gevoel van basisveiligheid en vertrouwen omdat ze weinig
warme en hechte vertrouwensfiguren kennen (bijvoorbeeld door plaatsing in
een instelling, door wisselende partners van de ouders, …).

Dat gevoel is nochtans noodzakelijk om ook op latere leeftijd hechte ver-
trouwensrelaties te kunnen aanknopen. In plaats van een vertrouwensrelatie
ontstaat er een basiswantrouwen met wisselende gevoelens van aantrekken
en afstoten. Je ziet bij kansarme gezinnen dikwijls een alles-of-niets-hou-
ding: vriendschappen en relaties zijn hevig en intens, maar zijn net zo goed
plots voorbij of erg vijandig. Ook dat is een aspect van armoede.
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Struikelstenen en valpartijen

De zoektocht naar hulp of zorg is een pad dat niet altijd over rozen loopt.
Struikelstenen en valpartijen zijn ieders deel maar dat van mensen in
armoede des te meer.

a. Waar kan ik terecht?
Mensen in armoede kennen het aanbod aan voorzieningen en diensten
vaak niet. Wie niet beschikt over de nodige administratieve vaardigheden
vindt ook de weg niet in het kluwen van organisaties en instellingen en
hun specialisaties. 

“Kijk nu toch eens. Met deze folder jaag je mensen meer angst aan dan
hen aan te sporen hulp te zoeken, ” snuift Doris. Op de tafel voor haar
en Lea ligt een kladversie van een brochure voor mensen met huurach-
terstanden. Het OCMW heeft de mensen van de vereniging gevraagd er
hun mening over te geven. ‘Huurgelden betalen moeilijk? Praat erover
met je maatschappelijk werker’, kopt één versie van de sneuveltekst. Praat
erover met het OCMW, luidt een andere versie. “Hoe moeten mensen nu
het verschil tussen de twee kennen?”, merkt Lea op. Doris: “Dat er op de
duur een deurwaarder aan te pas komt bij betalingsachterstanden, weten
mensen zo ook wel. En lees hier: “Wie niet tijdig betaalt, kan uit huis
gezet worden’. Is dat nu een tip voor wie in de problemen zit of voor de
huisbaas? We zijn blij dat de mensen van het OCMW onze mening vra-
gen voor ze zo´n folder uitbrengen, maar we merken dat men de taal van
armen echt nog niet spreekt. Zoveel intellectueel jargon! 2“

Het lijkt evident dat voorzieningen en diensten hun aanbod duidelijk voor-
stellen, maar de praktijk wijst anders uit. In de wijze waarop het aanbod
bekend wordt gemaakt, merk je vaak dat de organisatie centraal staat en
niet de cliënt die op zoek is naar een antwoord op zijn hulpvraag.
Bovendien vertrekt men al te vaak van een doorsnee situatie: opvattingen
botsen vaak met de cultuur van mensen in armoede, in het bijzonder van
armen met een andere origine. Vaak wordt informatie verspreid op plaat-
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2 Alle getuigenissen komen uit het achtergronddossier van de Welzijnszorgcampagne 2006, ‘Samen
Armoede Uitsluiten’.
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sen waar kansarmen zelden komen, bijvoorbeeld in de bibliotheek, of via
het internet, waar ze geen toegang tot hebben.

b. Waar kan ik terecht? (bis)
De verregaande versnippering van diensten duwt mensen in een hokje. Dat
hokjesdenken geeft ontstaan aan restgroepen van mensen wiens profiel niet
in het hokje past en dat bemoeilijkt de toegang tot de zorg. De verregaande
specialisering van de zorg verhoogt wellicht de kwaliteit maar doet afbreuk
aan een integrale benadering, wat net in de bestrijding van armoede cruci-
aal is. Wie houdt nog het overzicht? Wie bewaakt het totale plaatje?

c. Hoelang moet ik wachten?
Voor sommige voorzieningen bestaan er lange wachtlijsten. De huidige
tekorten aan opvang in psychiatrie, revalidatie, kortopvang, arbeidszorg,
thuiszorgdiensten… werken ontzettend demotiverend en verhinderen om
de problemen krachtdadig aan te pakken. Bij de beslissing tot psychiatri-
sche opvang bijvoorbeeld, gaat men (gelukkig) niet over één nacht ijs. Maar
dat betekent ook dat de emoties en praktische beslommeringen die een
residentieel verblijf met zich meebrengen, blijven aanslepen. 

Soms werken die wachtlijsten de uitsluiting van sociaal zwakkere groepen
in de hand. Zo durft men de opnameduur in een ziekenhuis te rekken in
afwachting dat er een bed vrijkomt in bijvoorbeeld een rusthuis, een psy-
chiatrische afdeling, een revalidatiecentrum. En intussen lopen de kosten
door…

d. Geraak ik daar wel met de bus?
Mensen in armoede beschikken zelden over een eigen wagen of een fiets en
zijn dus aangewezen op het openbaar vervoer om de voorziening te bereiken.
Vele voorzieningen zijn regionaal ingebed en kennen geen dienstverlening op
wijkniveau. Dat maakt de verplaatsing duur en tijdrovend. Het gebrek aan
mobiliteit is niet eenvoudig te verhelpen. Voorzieningen zijn niet zomaar te
verplaatsen en decentralisatie is zelden een optie. Het verbeteren van de
mobiliteit van sociaal achtergestelde mensen vormt een discussie op zich.

14 Caritascahier ]

Binnenw_cahier_solidariteit en zorg  05-10-2007  11:05  Pagina 14



15

Maar met begrip en menselijkheid voor de situatie en enkele praktische ingre-
pen, zoals afspraken over de bezoekuren, kan men al een heel eind op weg.

e. Eerst betalen… dan zorg halen
Armen hebben weinig financiële ruimte en beschikken over minder vaardig-
heden om met die beperkte ruimte om te gaan. Maar ook de instellingen en
voorzieningen maken deel uit van het probleem. Armen maken in sommige
voorzieningen gewag van een grote terughoudendheid met het verlenen
van (niet dringende) zorg, als men niet zeker is dat de cliënt/patiënt kan
betalen. Soms moet een voorschot betaald worden. Wie het voorschot niet
betaalt, kan zich aan problemen verwachten. Het vragen van voorschotten
gebeurt bovendien vaak op een weinig tactvolle manier. Wie zich daaren-
tegen een dure hospitalisatieverzekering kan permitteren, hoeft geen voor-
schot te betalen. 

Ook consultaties dienen vooraf betaald te worden. Dat betekent dat het
geld onmiddellijk op tafel moet liggen, ook al trekt men het later terug. Het
derdebetalerssysteem wordt maar met mondjesmaat toegepast.
Doorverwijzing naar de sociale dienst verloopt soms moeilijk. Afbetalings-
plannen worden uiterst moeizaam bekomen of zijn onrealistisch. De stand
van zaken wordt te weinig meegedeeld. 

Dat de verplichte ziekteverzekering in een aantal sectoren niet of nauwelijks
tussenkomt, is een structureel knelpunt. Privéverzekeringen zijn steeds meer
noodzakelijk. De gezondheid van mensen in armoede is slechter dan die van
de gemiddelde Vlaming, maar net zij die het meest aangewezen zijn op
betaalbare zorg, kunnen zich die niet permitteren. Hospitalisatieverzekerin-
gen zijn hen onbekend, te duur en ten gevolge van risicoselectie van de
verzekeraars komen ze vaak hiervoor zelfs niet in aanmerking.

f. Wasda?
Een eerste contact verloopt al te vaak via computergestuurde telefoonlijnen
en antwoordapparaten die je vraag tot een nummer herleiden. Contact tussen
mensen lijkt hoe langer hoe meer overbodig te worden. Maar ook in formu-
lieren en in gesprekken is het taalgebruik van zorgverstrekkers en hulpverleners
vaak onverstaanbaar. Weinig zorgverstrekkers kunnen hun boodschap in een-
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voudige taal overbrengen. Er wordt ook te weinig tijd voor uitgetrokken.
Armen hebben het gevoel dat er boven hun hoofden wordt gepraat en dat zij
geen volwaardige gesprekspartner zijn. Onderzoek wijst bijvoorbeeld uit dat
artsen meer informatie geven aan patiënten waarvan zij het opleidingsniveau
hoog inschatten. In een recent onderzoek van het Vlaams Patiëntenplatform
geeft 60% van artsen en verpleegsters toe het moeilijk te hebben met com-
municatie met laag opgeleiden. Amper 2% informeert de patiënt over de
kosten van onderzoeken en behandelingen! 

Door het gebrek aan (duidelijke) informatie lopen doorverwijzingen soms
fout en krijgen armen het gevoel van het kastje naar de muur gestuurd te
worden. Bij vluchtelingen en asielzoekers die onze taal niet machtig zijn
ontstaat al eens de vrees niet goed begrepen en daardoor verkeerd behan-
deld te worden. De zorg verschilt erg van die van het thuisland. Door de
taalbarrière is er ook minder vertrouwelijkheid, gegevens gaan verloren
omdat de zorgverstrekker niet goed kan vragen wat het probleem is en de
cliënt/patiënt het niet uitgelegd krijgt.

g. Time is money
Omwille van de vlotte gang van zaken op organisatorisch vlak, worden hulp-
vragers in een strak stramien ingepast. In de residentiële sector bijvoorbeeld
is er vaak een dagelijkse routine: men staat elke dag op hetzelfde tijdstip op,
neemt om 17u00 het avondmaal, gaat om 21u00 naar bed, mag men niet
vrij beschikken over zakgeld… Natuurlijk vraagt het samenleven van mensen
regels en afspraken en hebben sommige mensen net nood aan structuur.
Maar soms gaat het miskennen van de persoonlijke levensstijl wel erg ver,
zeker wanneer die niet aan de middenklassecultuur beantwoordt. 

Een andere oorzaak van tijdsdruk is het te groot aantal ‘dossiers’ waardoor
zorgverstrekkers te weinig tijd voor hun hulpvragers kunnen vrijmaken. Het
ritme ligt te hoog: cliënten krijgen niet de tijd om hun verhaal te doen,
want er zijn te veel wachtenden; patiënten krijgen niet meer de tijd rustig
te herstellen maar worden vlug naar huis gestuurd. Kansarmen kunnen
zelden rekenen op een ondersteunend netwerk, zij worden aan hun lot
overgelaten of moeten zelf nazorg organiseren.
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Werken aan een andere kijk op armoede

“Soms is een kleine opmerking als ´je ziet er mooi uit` al geweldig con-
fronterend. Kansarme mensen kunnen daar soms kwaad om worden,
omdat ze een laag zelfbeeld hebben en niet gewend zijn een compliment
te krijgen. Ze hebben zo vaak gehoord wat ze niet kunnen, niet weten.
Veel kansarme ouders en alleenstaanden hebben als kind erkenning
gemist. Ze hebben vaak jaren nodig om de verbinding te maken met
zichzelf, met anderen en de maatschappij. Sommige beleidsmensen of
hulpverleners hebben daar geen flauw benul van.”

Armoede en uitsluiting, we spreken het haast in één adem uit. Iedereen is
het erover eens dat armoede ook een dimensie kent van uitsluiting, van er
niet bij horen, aan de kant staan of in de marge van de samenleving gedre-
ven worden. Die uitsluiting is vaak het gevolg van een financiële situatie,
maar evenzeer van gedrag, cultuur en etniciteit.

a. Wat betekent leven in armoede?
“Wie de realiteit van armoede niet zelf ondervonden heeft, slaat de bal
er dikwijls naast. Lea: “Voorbeelden genoeg. Neem nu de leerkracht die
goedbedoeld een winterjas van haar eigen kind meegeeft aan een leer-
ling die in de winter te licht gekleed is. Zoiets jaagt kansarme ouders de
kast op. Waarom niet eerst eens polsen bij de ouders of ze die jas soms
kunnen gebruiken? Handel toch niet over het hoofd van mensen heen.”

Tussen de zorgverstrekker en de hulpvrager bestaat een kenniskloof. De
verregaande professionalisering en specialisatie vergroten die kloof. De
sociale achtergrond, financiële situatie, ervaring en opleiding bepalen hoe
men tegen een probleem aankijkt. Door zijn deskundigheid zit de zorgver-
strekker bijna onvermijdelijk in een machtspositie. Hoe hij daarmee
omgaat, is bepalend voor het verdere zorgproces. 

“Hoe dommer je bent, hoe beter je behandeld wordt. En te netjes moet
je er ook al niet uitzien. Wij geven mensen allerlei tips in de werkgroep
´zelfzorg` over hoe ze met weinig geld toch goed verzorgd en fris voor
de dag kunnen komen. Als je dan aankomt in nette kleding, je haren
mooi gekamd en met nog wat kennis van de sociale wetgeving, dan zie
je die hulpverleners van over hun bril naar je kijken en hoor je ze den-
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ken ´Wat komt die hier doen?`. Soms zeggen ze het ook rechtuit: ´Als je
het toch allemaal zo goed weet, waarom kom je dan naar hier?’ ”.

En ondanks hun deskundigheid miskijken zorgverstrekkers zich nogal eens
op de omstandigheden waarin mensen in armoede leven. Ze bekijken alleen
de concrete hulpvraag maar gaan voorbij aan de specifieke omstandighe-
den en het globale plaatje: de betalingsmoeilijkheden, de woonomgeving,
het gebrek aan een sociaal netwerk, de slechte ervaringen met zorg in het
verleden, het wantrouwen ten aanzien van hulpverleners, de angst voor
plaatsing van de kinderen. De hoge verwachtingen die zorgverstrekkers
koesteren ten aanzien van hun cliënten en patiënten om het probleem snel
en accuraat aan te pakken, worden niet ingelost.

b. Respect geven en krijgen
“´Die mensen zijn onbekwaam`. ´Ze nemen geen verantwoordelijkheid
op`. ´Ze wíllen niet uit de armoede geraken`. Dat soort uitspraken.
Mensen werden daardoor angstig en vijandig tegenover de hulpverle-
ning, waarvan ze weinig heil verwachtten. En dat versterkte dan weer de
neiging van hulpverleners om in te grijpen in zwakke gezinnen. ´Wij`
bleven al te vaak de hulpverleners die ´in het belang van het kind` han-
delden, ´zij` de ouders die er niks van bakten. Ik voelde me fundamen-
teel ongelukkig bij die tegenstelling.” 

Als je arm bent, ben je bij voorbaat niet te vertrouwen, zo lijkt het wel. Je pro-
fiteert van de sociale zekerheid, wil niet werken of leren, pleegt domiciliefrau-
de, bedriegt en beliegt hulpverleners en ambtenaren. Contacten met diensten
en voorzieningen zijn dus allerminst een pretje. Je wordt voortdurend gewan-
trouwd en streng gecontroleerd, alsof je een mogelijke oplichter bent. Respect
en discretie zijn vaak ver zoek. Er wordt verwacht dat je - voor de zoveelste keer
- je hele verhaal doet terwijl de hele wachtzaal meeluistert. De regeltjes zijn hei-
lig, en primeren op de menselijke kant van het verhaal. En of je zaak in orde
komt, hangt af van de goodwill van de meneer of mevrouw tegenover je.

c. Aandacht voor angst
De angst voor het onbekende manifesteert zich ook in contacten met welzijns-
en gezondheidsvoorzieningen. Nieuwe en onbekende situaties en mensen, en
vooral niet weten wat je te wachten staat, zorgen bij de meeste mensen voor
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een onaangenaam gevoel. Voor mensen zonder papieren en vluchtelingen is de
angst veel reëler omdat het contact consequenties heeft op het vlak van hun
verblijf. Er bestaat de angst dat de organisatie de politie zal bellen of de dienst
vreemdelingenzaken en dat ze opgepakt zullen worden. Er bestaat de angst
dat ze een voorschot zullen moeten betalen of dat ze de rekening niet kunnen
betalen. Er bestaat de angst dat ze helemaal niet worden geholpen. 

d. Participatie en empowerment voorop!
“Weet je wat me de meeste voldoening geeft? Dat mensen over wie de
samenleving zegt dat ze niets waard zijn, werk vinden. Och, dat werk op
zich is nog niet zo interessant, maar dat zij sterkte ontdekken in zichzelf,
dat ze een hele persoonlijke groei doormaken, daar is het ons eigenlijk om
te doen. Dat de cirkel van kansarmoede doorbroken raakt. Sommigen heb-
ben thuis nooit gezien dat hun vader en moeder werkten. De grootouders
werkten ook niet. Begrijpelijk toch dat zoon- en dochterlief dat ook niet
zien zitten? Als je dan ontdekt wat werk is, niet alleen in de enge zin van
sleutelen aan die fietsen, maar ook in de brede zin van samen met colle-
ga´s een tas koffie drinken, van hen een kaartje krijgen als je verjaart, een
pluim incasseren voor puik werk en een personeelsfeestje meemaken, dan
heb je een nieuwe wereld leren kennen. Daar doen we het voor.”

Omdat zorgverstrekkers te weinig geloven dat hulpvragers de capaciteit
hebben om mee te zoeken naar een oplossing voor hun problemen, wor-
den beslissingen maar al te vaak boven hun hoofden genomen. Participatie
van de cliënt/patiënt kan alleen op uitvoerend vlak, niet in het bepalen van
de oplossingsstrategie. Een empowerment - gerichte benadering ontbreekt
nog vaak. Verantwoordelijkheid wordt uit handen genomen. Vele mensen
durven de stap naar de hulpverlening niet meer zetten uit angst hun pro-
bleem uit handen te geven of betutteld te worden.

In de strijd tegen armoede vertrekt Welzijnszorg vanuit een rechtendis-
cours. Dat discours houdt in dat iedereen zijn basisrechten kan laten gel-
den en dat mensen de vrijheid hebben er naar eigen tempo en behoefte
gebruik van te maken. Spijtig genoeg wordt nog dagelijks voorbijgegaan
aan de kracht en de energie die mensen in armoede zelf aan de dag leg-
gen in hun strijd tegen armoede. Alleen al elke dag opnieuw die overle-
vingsstrijd voeren, vraagt een meer dan behoorlijke dosis moed en door-
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zettingsvermogen van mensen in armoede. Maar het is blijkbaar menselijk
om veeleer te zien wat zij niet kunnen en te focussen op hun tekortko-
mingen en gebreken. 

‘Empowerment’3 gaat daar tegenin en probeert net de aanwezige kracht en
potentie bij arme personen en gezinnen te benutten. De krachtenbenade-
ring gaat ervan uit dat ook armen en hun omgeving de capaciteiten in zich
hebben om te leren en te veranderen. In tegenstelling tot de bestaande klas-
sieke, negatieve kijk op armoede, die vooral naar persoonlijke gebreken kijkt,
is empowerment een positieve basishouding. Het is “een actieve aandacht
voor wat personen over zichzelf hebben geleerd, maar ook over anderen en
de wereld wanneer ze met moeilijke levensgebeurtenissen werden gecon-
fronteerd. Dit betekent ook ruimte creëren voor gevoelens van trots over de
manier waarop ze met moeilijkheden of tradities zijn omgesprongen (‘sur-
vivor’s pride’), oog hebben voor hun inzet, overlevingsstrategieën, hun
levenskracht en -energie, voor hun constructief verzet. Dit betekent op een
andere wijze leren kijken naar pijnlijke levensverhalen dat terug openingen
geeft en toekomst schept.” 

“Als ik zeg dat we onze mensen goed moeten begeleiden, betekent dat
dus niet alleen goede technische uitleg geven. Je moet problemen eer-
lijk durven doorpraten. We hadden hier iemand die zwaar alcoholist was
en na een poosje opgenomen werd in de psychiatrie. We brengen
iemand in zo´n situatie regelmatig een bezoek, en met regelmatig
bedoel ik één- of tweemaal per week. Die man weet dat hij na zijn peri-
ode van opname mag terugkomen.

Welnu, die man presteerde het om een half jaar nuchter te blijven.
Nieuwjaar kwam eraan en hij schreef een kaartje aan de kinderen uit zijn
eerste huwelijk, dat onder meer door zijn drankprobleem was stukge-
lopen. Niemand antwoordde. Na nieuwjaar stond hij hier voor de deur,
volslagen dronken. ‘Ik heb zoveel moeite gedaan om nuchter te blijven
en ze kijken niet naar me om. Jullie mogen zeveren zoveel jullie willen,
ik ben toch niets meer waard,` fulmineerde hij. Uiteraard zijn we
waardeloos in zijn familiesysteem van geven en nemen, wij zijn maar
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3 Empowerment is een proces van versterking waarbij individuen, organisaties en gemeenschappen
greep krijgen op de eigen situatie en hun omgeving en dit via het verwerven van controle, het aan-
scherpen van kritisch bewustzijn en het stimuleren van participatie.
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een hulpbron van buitenaf. Je moet daarin je positie kennen, maar ik wil
ook eerlijk blijven. Ik zei dus: ´Ik voel goed aan dat je inspanningen wilt
leveren maar jij verwacht al na zes maanden resultaten te zien. Dat is
misschien niet voldoende. Misschien moet je eerst tien jaar of langer
nuchter zijn en nog andere inspanningen leveren.` Deze mens was ook
zelf in staat dat te beseffen. Je moet ons publiek niet onderschatten. Het
is mogelijk dat iemand na zo´n confrontatie eerst nog een week van het
werk wegblijft voor hij klaar is om zichzelf weer onder ogen te zien. Dan
is dat maar zo. Soms is het leven hard. Maar dan gaan we weer verder
met onze mensen, we laten hen niet vallen.”

Het proces van empowerment vertrekt vanuit een zoektocht naar de
mechanismen die armoede en sociale ongelijkheid veroorzaken en in stand
houden, zowel in de samenleving als bij armen zelf. Het functioneren van
de samenleving en haar sociale systemen staan centraal. In die samenleving
moeten armen kansen vinden om zichzelf te ontplooien. Dat iedereen zijn
sociale grondrechten kan uitoefenen, is de doelstelling. Empowerment mag
dan een houding zijn waarin begrippen als ‘nabijheid, ontmoeten, betrok-
kenheid, verbinding, positieve aandacht’ centraal staan, het is allerminst
een softe houding. Het werken eraan is geen vrijblijvende praatbarak waar
niets gebeurt of verandert. Er worden wel degelijk afspraken gemaakt en
spelregels besproken. Empathie of de actieve aandacht voor personen mag
hier niet verward worden met medelijden. Dit proces van empowerment
betekent ook niet dat de niet-arme steeds meegaat in het verhaal van de
arme. Slechts als beiden een eigen mening hebben en die ook durven en
kunnen vertolken, is er sprake van evenwaardigheid in de relatie. De niet-
arme laat zich ook niet zomaar afschepen. Overigens kan het proces van
empowerment ook tussen armen onderling plaatshebben.

“´Ze hebben het financieel moeilijk en toch kopen ze dit of dat. Wij
moeten ook keuzes maken.´ Dan zeg ik: ´Ja, jij kúnt keuzes maken want
jouw basisbehoeften zijn ingevuld!` Op momenten dat ik het moe word
dit te herhalen, denk ik aan de kracht die mensen in armoede moeten
opbrengen om, ondanks hun dagelijkse strijd, toch mee te werken aan
een Verslag tegen armoede, om mee De Meander uit te bouwen, om te
gaan getuigen opdat hun kinderen het beter zouden krijgen. Dat geeft
me de moed om door te gaan.”
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Tot slot
Dit zijn enkele van de struikelstenen en valkuilen waarmee mensen die in
armoede leven in hun zoektocht naar hulp en zorg of in contacten met
gezondheids- en welzijnsvoorzieningen geconfronteerd worden. Of – en in
hoeverre - voorzieningen deze context van armoede en de gesignaleerde
knelpunten meenemen in de uitbouw van hun werking, is een afweging die
elk voor zich dient te maken (de test hierbij kan alvast helpen om dit voor
de eigen dienst of voorziening ter sprake te brengen). 

Vast staat alleszins dat de impact van voorzieningen op het leven van mensen
in armoede – en bijgevolg hun rol en verantwoordelijkheid in het bestrijden
van sociale uitsluiting - groter is dan ze zelf wellicht vermoeden. Nochtans ligt,
naast het wegwerken van concrete drempels, de belangrijkste opdracht en de
grootste opgave van voorzieningen erin achter elke specifieke problematiek de
hele mens en de hele armoedeproblematiek te blijven zien.

Doe de test: hoe scoort uw voorziening?

JA NEEN

Mensen in armoede ervaren knelpunten 
in hun contacten met onze voorziening.
Contacten met onze voorzieningen 
werken stigmatiserend.
Het personeel en de vrijwilligers van onze 
voorziening gaan respectvol om met 
mensen in armoede.
Onze voorziening houdt rekening met 
de specifieke situatie van armen.
De financiële en culturele situatie van 
armen is een struikelblok voor de zorg.
Het contact met onze voorziening bevestigt 
of verhoogt de armoedesituatie.
Symptoombestrijding staat voorop. 
Oorzaken worden later aangepakt.
De arme cliënt/patiënt behoudt zijn 
waardigheid.
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MACHTELOOS… OF TOCH NIET!? 
Good practices vanuit AZ Sint - Lucas te Gent

Tony De Jans
Diensthoofd Patiëntenbegeleiding

& Aalmoezenier AZ Sint Lucas en Volkskliniek vzw

De armoedeproblematiek zoals ze zich aandient in een modern en groot zie-
kenhuis heeft vele gezichten en is complex. Ons ziekenhuis heeft op vele vragen
nog geen gepast antwoord gevonden. Soms is het ploeteren met de beperkte
middelen die je daarvoor vrij hebt. Soms krijg je tegenwind omdat ook hier heel
wat medewerkers denken: “Armoede vandaag, het is je eigen schuld als je erin
verzeild raakt”. Gelukkig helpen er heel wat mensen van hoog tot laag om klei-
ne maar tastbare projecten te realiseren die het armoedeleed wat verzachten. 

In onze opdrachtverklaring lees ik daarover: “De hoofdopdracht van ons zie-
kenhuis is het aanbieden van kwaliteitsgeneeskunde aan betaalbare prijzen,
aan al wie op het ziekenhuis een beroep wenst te doen, ongeacht zijn gods-
dienstige, filosofische of politieke overtuiging, zijn ras, huidskleur of geslacht,
zijn sociale of culturele herkomst, zijn financiële of maatschappelijke status”.

Ter illustratie volgen 4 voorbeelden, 2 heel praktische en 2 structurele pro-
jecten, die concrete uiting geven aan onze ambitie om “affectiviteit en
bekommernis om het welzijn van mensen” temidden van “effectiviteit en
techniciteit” verder te blijven waarmaken. Want temidden van gewenste
moderne structuren en aangepaste infrastructuren is een ziekenhuiscultuur
van “Zorg voor mekaar, maakt een warm huis”, een levensnoodzakelijk goed!

Bij deze tekst hoort een DVD waarin vele medewerkers van op de werkvloer
met hart en handen  uitleggen en getuigen, hoe zij hun steentje willen bij-
dragen om, zoals iemand het verwoordde: “die armen nabij  te zijn en niet
aan hun lot over te laten”. Deze DVD, die u in bijlage bij dit Caritas Cahier
vindt, geeft een duidelijk beeld van de good practices die dagdagelijks
binnen een complex geheel als een ziekenhuisgebeuren worden toegepast.
Bedoeling van de DVD is de lezers en toeschouwers te prikkelen om ook in
hun voorziening soortgelijke en haalbare acties op het getouw te zetten of
deze als bruikbare middelen te benutten om een gesprek of een reflectie
over de armoedeproblematiek tot stand te brengen. 
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Eerst even voorstellen…
AZ Sint - Lucas en Volkskliniek vzw1 is een modern, sociaal en vlot bereikbaar
ziekenhuis in hartje Gent. Het ziekenhuis is verspreid over twee campussen –
campus Sint - Lucas en campus Volkskliniek – op nauwelijks honderd meter van
elkaar. Ons ziekenhuis telt 833 bedden hospitalisatie met daarnaast nog 64
bedden dagkliniek. Jaarlijks worden een 30.000 patiënten voor minimum één
nacht opgenomen. Het aantal patiënten in dagkliniek ligt iets boven de 20.000.
Het medisch aanbod bestrijkt nagenoeg alle specialismen en subspecialismen. 

Aandacht voor elke mens in al zijn aspecten maakt de basisfilosofie van AZ
Sint - Lucas uit. Naast de medische zorg, biedt het ziekenhuis zijn patiën-
ten een totaalzorg die rekening houdt met sociale, psychische en spirituele
dimensies. Kwaliteitszorg en een open communicatie met de patiënt dragen
daartoe bij. 

Ons ziekenhuis dankt zijn kwaliteit aan de mensen die er werken. Naast de
uitgebreide medische staf van zo’n 200 artsen, telt het ziekenhuis circa
2.000 medewerkers. Daarmee behoort AZ Sint - Lucas tot de grootste
werkgevers uit de streek. 

1 Verder afgekort als AZ Sint-Lucas
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Ons ziekenhuis en financieel armen = Propere Lei

Dit initiatief voor en naar patiënten wordt tweevoudig ingekleurd: het is
een (gedeeltelijke) kwijtschelding van ziekenhuiskosten én een concrete
noodhulp. Het wordt gedragen door de  dienst patiëntenbegeleiding en er
wordt gebrieft aan de stuurgroep christelijke inspiratie (een denk- en visie-
groep over de actuele betekenis van de christelijke en evangelische inspira-
tie voor ons fusieziekenhuis).

Propere Lei kent zijn ontstaan in het jaar 2000. Dit was een “jubeljaar”
voor de kerk, omdat 2000 jaar geleden Jezus Christus geboren werd. In de
bijbelse traditie is een jubeljaar een jaar van verlossing en bevrijding. De
kerngedachte is dat mensen een nieuwe kans moeten krijgen om in vrijheid
hun leven uit te bouwen, ook al zijn ze in armoede en slavernij wegge-
zonken. Onderdrukking en discriminatie horen niet thuis in een bijbelse,
door godsgeloof gedragen wereld. Ook in Gent werden we toen door het
bisdom opgeroepen om als algemeen ziekenhuis mee te werken aan “kwijt-
schelding van schulden bij ons”. En wat als een éénmalige grote actie werd
gestart (een kwijtschelding van 430.000 BEF) kent tot op vandaag zijn
concrete en niet te missen werking (tussen 3.500 en 5.000 EUR per jaar).

Ik licht kort even toe hoe wij “Propere Lei” tweevoudig en praktisch aan-
pakken:

• Eerst en vooral is er een “kwijtschelding van schulden” voor mensen die
hun ziekenhuisrekening moeilijk of bijna niet kunnen betalen. Deze
mensen krijgen een afbetalingsplan of hebben er een nodig, want de
ziekenhuisrekening(en) belast(en) hun leefgeld zodanig, dat ze in moei-
lijkheden komen. “Hierbij denken wij niet in de eerste plaats aan een
schuldsituatie die veroorzaakt werd door overmatig ontlenen van geld of
omdat wegens werkloosheid of faillissement de vroeger aangegane
engagementen niet meer nagekomen kunnen worden. Maar wel aan
mensen met een minimumuitkering (bestaansminimum, lage invali-
diteits- of werkloosheidsuitkering, minimumpensioen) voor wie één
tegenslag of een extra kost volstaan om maandenlang met achterstalli-
ge rekeningen te zitten, of mensen die worstelen met de nasleep van een
zware ziekte. Elke factuur met enig gewicht is dan een forse streep door
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hun leefgeld. De actie Propere Lei wil een aantal van hen helpen door
een streep te trekken onder die slepende, kleine achterstallen, zodat ze
op adem kunnen komen en wat minder zorgen tellen.”

Concreet vertaald: deze mensen (dikwijls jonge, alleenstaande moeders
en ouderen met een klein pensioen) betalen een stuk van hun zieken-
huisrekening via een afbetalingsplan en een stuk wordt gedragen/over-
genomen door Propere Lei.

Een paar voorbeelden uit de praktijk ter illustratie:

Voorbeeld1
Meneer X heeft een negen maanden durende oncologische behandeling
moeten ondergaan. Hij was ruim acht maanden werkloos en kreeg weinig
werklozensteun. Zijn partner werkte tegen een laag inkomen in een socia-
le werkplaats. Beiden waren zwakbegaafd en huurden een sociale woning.
Ze hadden drie kinderen, waarvan één kind op internaat in een school voor
buitengewoon lager onderwijs en met mogelijks invaliditeit. Meneer takel-
de enorm af en overleed in juni 2001. In augustus waren er nog voor 2.696
EUR aan onbetaalde facturen in ons ziekenhuis. Daarvan was een kleine
1.735 EUR uitbesteed aan afbetaling van een gerechtsdeurwaarder, omdat
meneer en mevrouw vroeger nooit op betalingsherinneringen waren inge-
gaan. De crematiekosten van een sober gehouden begrafenis bedroegen
ongeveer 1.983 EUR. De weduwe stond nu, met een beperkt inkomen,
alleen in voor de zorg van haar drie kinderen. Bovendien had ze voor ruim
6.197 EUR aan afbetalingen lopen bij diverse schuldeisers. Gezien deze
schrijnende gezinssituatie en de schuldenlast, heeft Propere Lei beslist om
alle openstaande ziekenhuisfacturen (diegene die nog niet aan een
gerechtsdeurwaarder waren toegewezen) kwijt te schelden en dit voor een
bedrag van 1.004,69 EUR.

Voorbeeld 2
Voor een andere patiënt werd 1.350 EUR besteed uit de kas van Propere
Lei. Meneer Y werd in 2000 in het ziekenhuis opgenomen na een CVA. Hij
verbleef geruime tijd in het ziekenhuis en kreeg uiteraard verschillende fac-
turen. Meneer Y trachtte dit altijd zelf op te lossen en ging zelfs voor één
van de facturen een lening aan die hij nog steeds afbetaalt. De laatste fac-
tuur die hij ontving, bedroeg 3.830 EUR en daarvoor werd de sociale dienst
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gecontacteerd door het OCMW. De dienst besliste om Propere Lei aan te
spreken voor bovenstaand bedrag en voor de overige 2.480 EUR werd een
afbetalingsplan opgemaakt van 124 EUR per maand. 

• Daarnaast is het ook “concrete noodhulp” om mensen onmiddellijk te
helpen, met bijvoorbeeld een taxivervoer naar huis omdat de patiënt nie-
mand heeft om hem op te halen, of met een startpakket ‘moeder & kind’
voor een jong koppel dat juist bevallen is maar het (momenteel) finan-
cieel heel moeilijk heeft.

Grote vraag is : hoe blijf je dit financieel mogelijk maken? Je kunt immers
niet zomaar het geld van het ziekenhuis (dit zijn werkingsmiddelen van de
overheid én het geld van patiënten) gebruiken om goede werken te doen
of om regelmatig sinterklaas te spelen. Dit geld dient om kwalitatieve
goede gezondheidszorg te verlenen die toegankelijk is voor iedereen. Dus
ga je op zoek naar milde schenkers. Onze eerste grote kwijtscheldingsactie
werd vooral gedragen door de twee stichtende zustercongregaties van ons
fusieziekenhuis. Vandaag wordt onze pot vooral gespijsd door heel concre-
te acties van medewerkers in het ziekenhuis. 

Ik geef enkele recente voorbeelden. Ieder jaar wordt er eind november door
de pastorale dienst een poster- en kaartenverkoop georganiseerd in samen-
werking met UM - muurkranten, goed voor ongeveer 800 EUR. Een hoofd-
verpleegkundige organiseerde een concert met The Zombies en schonk ons
een deel van de meeropbrengst (1.000 EUR). Verpleegkundigen van onze
palliatieve eenheid stapten de dodentocht van Bornem en lieten zich spon-
soren ten voordele van ‘Propere Lei’ (330 EUR). De afwerkingaannemers
van onze nieuwbouw bedankten onze directie en mezelf met een gezellig
etentje en schonken 2.500 EUR. In samenwerking met het departement
infrastructuur organiseerde ik een “garage sale”. Dit is een grote opruim-
verkoop van allerhande ziekenhuismateriaal (kleer- en dossierkasten, tafels,
bureaus, stoelen, …) aan rommelmarktprijzen, uitsluitend voor artsen en
ziekenhuismedewerkers (970 EUR ). Al deze acties maken het verschil en
zorgen ervoor dat aan kleinen recht wordt gedaan.
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Tweemaandelijks overleg sociale dienst – klantenboek-
houding – facturering – patiëntenbegeleiding – directie
In een ziekenhuis zijn er vele noden en belangen, één ervan is het finan-
ciële. De begroting moet kloppen, dus facturen moeten betaald worden.
Slechte betalers dienen aangemaand te worden met herinneringsbrieven,
door een incassobureau en in het slechtste geval stuur je er de deurwaarder
op af. Dit alles klinkt niet zo mensvriendelijk maar getuigt meer van harde
business en ambitieus management. Maar wie als ziekenhuismedewerker
zou durven beweren dat dit niet belangrijk is!? Een op tijd gestorte maand-
wedde en een (noodzakelijk) verdere uitbouw van een modern ziekenhuis
laat al vele proteststemmen verstommen. 

Voor ons ziekenhuis is er dus een voortdurende evenwichtoefening tussen “aan
je centen geraken” en “sociaal” zijn. Daardoor waren er in het verleden wel
enkele misverstanden en botsingen tussen de financiële en de sociale dienst.
Nu kan ik getuigen dat ze eerder vrienden geworden zijn. Het is in feite het ei
van Colombus. Zet mensen samen aan tafel zodat ze elkaar leren kennen en
respecteren, en er gebeuren wonderen. Concreet proberen we via overleg en
SLA’s (service level agreements) een ‘sociaal’ en ‘doorzichtig financieel’ beleid
te voeren. Daarbij is er speciale aandacht voor de meest kwetsbaren: mensen
onder begeleiding van het OCMW, daklozen, vierdewereld patiënten, … 

Met een beperkte groep bekijken we bijvoorbeeld ‘het al dan niet aanwezig
zijn van een (humanitair) drempelbeleid’ in het ziekenhuis. En we praten over
wat het standpunt is in verband met uitzichtloze situaties: gezinnen die
zodanig veel schulden hebben en zodanig weinig bezitten dat we misschien
nooit ons geld zien? Is het mogelijk op de lijsten met onbetaalde facturen
een kolom te voorzien voor de sociale dienst, zodat iedereen kan zien voor
welke patiënt er ook een sociaal dossier bestaat? Wat als de dokters het attest
medische dringendheid niet “kunnen” tekenen en de prestaties gebeurd zijn?
Er is onduidelijkheid over “wanneer er geen OCMW - aanvraag nodig is”,
maar de factuur toch mag/moet verzonden worden naar het OCMW? Wie
houdt de lijst bij van de prestaties en leveringen waarvoor het OCMW nooit
tussenkomt? Hoe inschrijven van daklozen, personen die ambtshalve
geschrapt zijn en krakers? Welke opvolging van SLA tandartsen en SLA
ombudsdienst? Er is volgende vergadering een voorstelling van de actuele
“procedure afbetalingsplan”… En iedereen zag dat het goed was!
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Zorgtraject voor behoeftige, niet-verzekerde illegale
vreemdelingen (of het Zie-Ha-project)
We zien in het Gentse een grote toename van behoeftige en niet-verze-
kerde patiënten in vergelijking met enkele jaren terug. Daarnaast komen
heel wat patiënten met klachten en problemen die geen specialistische zorg
vereisen terecht op spoedopname en op poliklinische afdelingen. Deze
groeiende groep patiënten bestaat uit steeds meer allochtonen, meestal
“mensen zonder gewettigd verblijf in België” (illegalen) die de organisatie
van de gezondheidszorg niet of onvoldoende kennen. Zij zijn vaak niet
bekend met de functie van een huisarts. Veelal kunnen zij de consultatie
niet betalen en/of beschikken zij niet over een ziekteverzekering.

Er gaat onmiskenbaar een grote aantrekkingskracht uit van het ziekenhuis
en zijn uitgebreide infrastructuur, op mensen uit andere culturen, mensen
die uit een land komen waar de gezondheidszorg veel zwakker uitgebouwd
is. De problematiek van het groot aantal niet- verzekerde, illegale vreem-
delingen in het ziekenhuis moet vertaald worden naar:
• het inadequaat gebruik van het ziekenhuis
• het werken aan echelonnering
• het tonen van de weg naar de huisarts.

Hoe beheers je als betrokken hulpverlener al deze problemen? De ontwik-
keling van “samenwerkingsafspraken tussen drie Gentse ziekenhuizen en de
eerste lijn” tracht daar iets aan te doen. Door wederzijdse verwijzingen van
patiënten tussen onze ziekenhuizen en de eerstelijnsgezondheidszorg, pro-
beren we de juiste patiënt op de juiste plaats te brengen. 

Er worden drie praktische doelstellingen vooropgesteld:
• ervoor zorgen dat iedereen toegang krijgt tot kwaliteitsgeneeskunde
• zorgen dat de wettelijke garanties toegepast worden (tijdig aanvragen

“voor ten laste name van de gezondheidskosten”)
• niet-gefactureerde prestaties uitsluiten om de financiële leefbaarheid van

de voorzieningen te waarborgen.

Onder impuls van de drie Gentse ziekenhuizen (Universitair Ziekenhuis
Gent, AZ Jan Palfijn en AZ Sint - Lucas) werd in samenwerking met het
bestuur van de Huisartsenvereniging Gent en het stadsbestuur van Gent
een procedure “SLA Zorgtraject Illegalen” uitgeschreven. 
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Samengevat komt deze procedure hierop neer dat wanneer iemand uit de
bovenvermelde doelgroep zich zonder verwijsbrief van een huisarts, meldt
op spoedopname of een polikliniek, er in overleg met de spoedarts of de
geneesheer - specialist wordt nagegaan of een verwijzing naar de huisarts
al dan niet aangewezen is. Indien ze geen huisarts hebben, dan wordt via
een databestand, opgemaakt door de Huisartsenvereniging Gent, een huis-
arts aangewezen die praktijk heeft in de buurt waar zij wonen. De terug-
verwijzing naar deze huisarts wordt adequaat begeleid (via telefonische
contact) door de sociale dienst van de ziekenhuizen.

Verloop Zie-Ha (zie schema hiernaast)
Spoed:
• Inclusie gebeurt op spoed.
• Arts duidt op document aan dat patiënt in aanmerking komt voor door-

verwijzing naar huisarts.

Secretariaat:
• Zoekt huisarts op op CD-rom.
• Geeft plan van Gent mee waarop weg van het ziekenhuis naar huisarts is

aangeduid.
• Geeft document mee waarop alle gegevens van huisarts vermeld staan.
• Stuurt fax aan huisarts met gegevens patiënt.
• Probeert huisarts telefonisch te contacteren om situatie toe te lichten en

een afspraak te maken.

Huisarts:
• Fax wordt teruggestuurd door huisarts zodat de nodige terugkoppeling

gebeurt.

Dit project loopt sinds enige tijd. De eerste grote meerwaarde is onge-
twijfeld de extramuros samenwerking van drie grote ziekenhuizen in onze
stad. Bundeling van krachten en inzichten leidt tot een meer gerichte en
effectieve aanpak van actuele samenlevingsvragen aan onze gezond-
heidszorg. (Voor meer informatie over dit project kan men terecht bij
Oriëntatiepunt Gezondheidszorg Oost-Vlaanderen, “de sociale dienst van
UZ - Gent, AZ Jan Palfijn en AZ Sint - Lucas”)

Binnenw_cahier_solidariteit en zorg  05-10-2007  11:05  Pagina 32



33

Een schematisch overzicht van het verloop van dit zorgtraject zorgt wel-
licht voor meer duidelijkheid: 
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Het kledingdepot

Tot slot neem ik jullie mee naar onze linnenkamer en naar de kelder van
zuster Emmanuel die verantwoordelijk is voor het kledingdepot. Allerlei
mannen-, vrouwen- en kinderkledij wordt van binnen en buiten het zie-
kenhuis aangebracht door patiënten, hun familie en ziekenhuismedewer-
kers. Zuster Emmanuel, zorgt in nauwe samenwerking met de linnenkamer
voor het wassen van de kledij en het sorteren ervan op bruikbaarheid.
Concreet gaat het hier over ondergoed, nachtkledij, pantoffels en schoe-
nen, … Er wordt op zeer regelmatige basis (soms tweemaal per week)
beroep gedaan op deze dienstverlening. Teveel aan kledij wordt doorgege-
ven aan buurtcentra en wijkwerkingen. Deze medewerkers en vrijwilligers
hebben het hart op de juiste plaats.

Machteloos… of toch niet!?

Zo luidt de titel van deze bijdrage. Aan u om een antwoord op deze vraag
te formuleren. Weet dat bovengenoemde projecten heus niet spectaculair
zijn. Hopelijk kunnen de getuigenissen, de DVD-beelden en deze tekst je
prikkelen om ook in jouw ziekenhuis “haalbare acties” op touw te zetten.
Of misschien is het een uitnodiging om even samen aan tafel te gaan zit-
ten en met jullie de wederzijdse geslaagde acties te delen. Vertrekken uit een
bezieling die zorg wil dragen voor eenieder lijkt mij hierbij onontbeerlijk!

Soms overvalt me een gevoel van machteloosheid
en denk ik: Ik ben ook maar een mens.

Ik ben machteloos om jouw zieke lichaam
de kracht van een gezond mens te geven,
maar ik ben niet machteloos om mijn handen
zegenend op je hoofd te leggen.
Ik ben machteloos om jouw eenzaamheid op te heffen,
maar ik ben niet machteloos
om naar jouw verhaal te luisteren.
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Ik ben machteloos de plaats in te nemen
van die overleden vriend, die je zo dierbaar was,
maar ik ben niet machteloos je verdriet
dragelijker te maken door je te laten merken 
dat ik met je mééleef
en me probeer in te denken wat jij voelt.
Ik ben machteloos om het zinloze martelen,
moorden en verminken te stoppen,
maar ik ben niet machteloos
mijn stem, mijn papier en pen te gebruiken
om een gesproken of geschreven protest te laten horen.
Ik ben machteloos om de honger uit te bannen,
de droogte en mislukte oogsten,
maar ik ben niet machteloos
om mijn brood te breken en te delen
en mijn beker rond te laten gaan.
Ik ben machteloos om jou een leven zonder
verdriet en kommer te geven,
maar ik ben niet machteloos om jouw gezicht
in mijn handen te nemen en te fluisteren:
Ik zal er zijn voor jou.
Soms overvalt me een gevoel van zo veel te kunnen
en ik denk: Ik ben een machtig mens! 

(Genomen uit: Kees Harte, Woorden met elkaar. Teksten voor bezinning
en viering, Gooi & Sticht, Baarn, 1992).
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DE ROL VAN DE GEZONDHEIDS - EN WELZIJNS-
VOORZIENINGEN IN DE STRIJD TEGEN SOCIALE
UITSLUITING EN ARMOEDE
Vanuit het oogpunt van Migratie

Anne Dussart
Diensthoofd Sociale Programma’s Caritas International vzw

Migraties zijn geen recent fenomeen, maar hebben altijd al bestaan. De
redenen die mensen ertoe aanzetten om hun thuisland te verlaten, zijn
velerlei. Velen ontvluchten hun land omwille van vervolging, of gewapen-
de conflicten. Deze mensen vragen asiel aan. Naast hen is er ook een groep
die hun land verlaat in de hoop op een menswaardig bestaan elders, in
West - Europa, de VS, Canada...  Maar wat ook de reden van vertrek is, nie-
mand verlaat zijn land zonder pijn en blijvende littekens.

Migratie gaat in de eerste plaats over mensen. Toch wordt het eerder geas-
socieerd met maatschappelijke problemen dan met menselijke situaties. Het
beeld van de vreemdeling als maatschappelijk probleem wordt ons via de
media, de politiek en de maatschappelijke debatten veel scherper voorge-
houden dan dat van de mens die ontworteld is en die soms jaren verplicht
gescheiden leeft van zijn familie.

Hoe staat België anno 2007 tegenover de migrantenarmoede? Wanneer we
spreken over sociale uitsluiting en armoede, houden we dan voldoende
rekening met de etnische en culturele verschillen? Welke zijn de levensom-
standigheden van deze mensen in ons land? 

We stellen spijtig genoeg vast dat bij een analyse van de peilers logement,
gezondheid, onderwijs, en tewerkstelling, de migrant er doorgaans slechter
voorstaat dan de autochtoon. Dit wordt trouwens bevestigd door het derde
armoederapport van Caritas Europa, ‘Migration, a Journey into Poverty ?’,
dat werd gepubliceerd in juni 2006.

De term migrant staat voor: immigranten, vluchtelingen, personen onder
subsidiaire bescherming, asielzoekers, geregulariseerde migranten maar ook
mensen zonder wettig verblijf. Deze laatste categorie omvat zowel mensen
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die een procedure hebben opgestart maar die uitgeprocedeerd zijn, zij die
met een visum kwamen en gebleven zijn na de toegekende periode, als die-
genen die clandestien België zijn binnengekomen. 

Huisvesting
Voor migranten die een tijdelijk of definitief verblijf in België hebben, is
het zoeken naar een adequate, degelijke woning niet makkelijk. Migranten
worden vaak geconfronteerd met de discriminerende houding van de eige-
naar die heel weigerachtig staat tegenover mensen die vaak afhankelijk zijn
van een sociale uitkering en die bovendien geen Belg zijn. De sociale dienst
van Caritas International zoekt samen met hen naar een duurzame oplos-
sing voor hun leefsituatie in België. 

Niet alleen het vinden van een degelijke woning tegen een redelijke huur-
prijs is moeilijk voor deze groepen van ontvankelijk verklaarde asielzoekers
en geregulariseerde vluchtelingen, ook het bekomen van fondsen voor een
huurwaarborg is geen sinecure. Al te vaak hebben de mensen te maken met
verhuurders die het niet zo nauw nemen met de huurwetgeving en die de
huurwaarborg cash wensen te ontvangen. Zij weten immers dat deze men-
sen zich in een uiterst precaire situatie bevinden (ze spreken vaak de taal
nog niet, kennen onze regelgeving niet en zijn soms ook nog zwaar
getraumatiseerd). De OCMW’s daarentegen passen de regels strikt toe en
weigeren meestal dat de huurwaarborg cash wordt betaald. 

Caritas Internationaal helpt deze mensen door hen een lening toe te staan
waarbij een redelijk bedrag van terugbetaling wordt afgesproken zodat ze
een dak boven hun hoofd hebben en ze zich kunnen bezighouden met de
andere problemen die hun verblijf in België met zich meebrengt. 

Als partner in de opvang van asielzoekers (eerste fase) biedt Caritas
International via zijn dienst huisvesting onderdak aan ongeveer 600 asiel-
zoekers verspreid over een 200-tal huizen. Caritas opteert voor individuele
en kleinschalige opvang, omdat op die manier de eenheid, de privacy en de
dynamiek binnen het gezin maximaal wordt gevrijwaard en omdat deze
aanpak ook meer kansen biedt op een vlottere integratie. De dienst huis-
vesting is dan ook permanent op zoek naar gezinswoningen tegen een
redelijke huurprijs voor de opvang van asielzoekers.
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Nieuwkomers die door Caritas International worden gehuisvest, worden bij
aankomst enkele dagen opgevangen in het transithuis van Caritas, tot er
een geschikte woning, gehuurd door Caritas International, vrij komt. Deze
mensen hebben vaak een traumatische en uitputtende reis achter de rug en
verlangen vóór alles naar rust en duidelijkheid. Tijdens deze periode staat
een maatschappelijk werker ten dienste van de families waarbij vooral naar
hen wordt geluisterd, maar waarbij ze ook op weg worden geholpen met
het oog op de administratieve stappen die in deze korte tijd soms al moe-
ten genomen worden. De nieuwkomers verblijven slechts korte tijd in het
transithuis, zodat de maatschappelijke begeleiding niet echt kan gestart
worden. Wel kan zo nodig contact worden gehouden met de sociale dien-
sten in de regio waarnaar het gezin dan verhuist.

Caritas International ijvert zo voor een onthaalstructuur die veeleer reke-
ning houdt met de noden van de betrokken asielzoeker en zijn verblijfs-
perspectief dan met de fase van de asielprocedure waarin hij of zij verkeert.

Best Practice 

Om een kwalitatieve begeleiding te kunnen garanderen werkt de dienst
samen met een 20-tal sociale diensten die de maatschappelijke begeleiding
ter plaatse verzekeren. De sociale diensten helpen de asielzoekers met hun
asielprocedure, maar ook met de organisatie van hun dagelijks leven:
inschrijven in de school en de gemeente, vrije tijdsbesteding, taallessen en
praktische zaken zoals nuttige informatie in verband met het ophalen van
huisvuil, adressen van dokter, tandarts, ziekenhuis en dergelijke. 

De moeilijkheid bij de begeleiding van deze asielzoekers bestaat erin dat
wanneer de procedure met een negatieve beslissing eindigt, deze mensen
de opvangstructuur moeten verlaten en er voor hen geen andere mogelijk-
heid van opvang meer overblijft. Ze vallen dan terug op landgenoten, of
verdwijnen.

Wanneer daarentegen de aanvraag van een gezin ontvankelijk wordt ver-
klaard, begint de vaak lange en moeilijke zoektocht naar een woning op de
privémarkt. Zij verkiezen om in de grote steden te verblijven maar worden
daar geconfronteerd met hoge huurprijzen, zodat zij soms noodgedwon-
gen de grootstad moeten verlaten.
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Naast de mensen met een verblijfsstatuut krijgt Caritas International ook
heel wat vragen van mensen zonder papieren, o.m. om tussen te komen bij
de betaling van de huur(waarborg). Dit gebeurt ook, wanneer er voor deze
mensen een toekomstperspectief is. Dat kan er in bestaan dat de maat-
schappelijk werker de piste van vrijwillige terugkeer met de persoon onder-
zoekt. Het is belangrijk dat deze mensen op een serene en menswaardige
manier over hun toekomst kunnen nadenken, wanneer zij voor zo een
moeilijke beslissing staan.

Gezondheid
Armoede verhoogt het risico op gezondheidsproblemen. Gezondheid is
ontegensprekelijk verbonden met de mogelijkheden om te kunnen beschik-
ken over een inkomen en een leefbare woning. 

Anderzijds is gezondheid duur: bepaalde zorgen en medicijnen blijven heel
duur en onbetaalbaar voor mensen met een laag inkomen, waartoe de
migranten vaak behoren. Wanneer men kijkt naar de terugbetaling via het
ziekenfonds, stelt men vast dat niet alles wordt terugbetaald, en dat de
hulpvrager bovendien de kosten dient voor te schieten, terwijl dat vaak
onmogelijk is. Mensen zonder wettig verblijf vormen ook hier een uiterst
kwetsbare groep. Ze zijn uitgesloten van heel wat aspecten van het dage-
lijks leven en moeten leven met de gedachte uit het land te zullen worden
gezet. Op vlak van gezondheidszorg hebben ze echter via art. 57 van de
organieke OCMW - wet en het koninklijk besluit van 12 december 1996 wel
recht op Dringende Medische Hulp. 

De procedure om deze zorgen te bekomen, loopt via het OCMW. Het
OCMW verwacht dat de hulpvrager een attest ‘Dringende Medische Hulp’
indient. Dit attest dient ingevuld te worden door een zorgverstrekker met
hierop de zorgen vermeld die de hulpvrager nodig heeft. Het OCMW zal
dan een sociaal onderzoek uitvoeren naar de verblijfplaats, verblijfstatus en
behoeftigheid en moet binnen de maand een beslissing nemen. Als die
beslissing positief is, betaalt het OCMW de zorgverstrekker en krijgt het op
haar beurt - als de vereiste voorwaarden vervuld zijn - de factuur terugbe-
taald door de Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke
Integratie (POD-MI).
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Deze procedure is echter weinig gekend bij de verschillende actoren (bij de
mensen zonder wettig verblijf, maar ook bij zorgverstrekkers en OCMW -
medewerkers) en is administratief hoogdrempelig en omslachtig. Vaak
wordt ook gedacht dat enkel de zorgen die via de spoedgevallendienst ver-
strekt worden, onder deze procedure vallen. Hierdoor blijven mensen zon-
der wettig verblijf met gezondheidsnoden vaak onnodig en onterecht in de
kou staan.

Naast de administratieve moeilijkheden stelt men ook vast dat mensen
zonder wettig verblijf vaak bang zijn om contact te nemen met het OCMW
in het kader van de procedure Dringende Medische Hulp. Ze vrezen immers
dat de OCMW - medewerker de dienst vreemdelingenzaken zal contacte-
ren. Het is daarom belangrijk dat de overheid het signaal blijft geven en
herhalen dat van maatschappelijk werkers niet verwacht wordt dat ze mee-
werken aan een verwijdering van het grondgebied. 

Om al deze redenen gaan mensen zonder wettig verblijf vaak onmiddellijk
naar de spoedgevallendienst in plaats van naar eerstelijnszorgverstrekkers.
De hoge kosten die dit met zich meebrengt, kunnen vermeden worden
door de toegang tot deze diensten voor mensen zonder wettig verblijf vlot-
ter te laten verlopen.

Onderwijs
Een gebrek aan opvoeding kan leiden tot armoede.

Het niveau van opvoeding is een belangrijke factor van professionele inte-
gratie en dus van de toegang tot welzijn en tot deelname in de samenle-
ving. Hoe lager het niveau van de scholing, hoe moeilijker het wordt een
betrekking te vinden. De stappen die nodig zijn om onderdak te vinden en
om zich te verzorgen, om de kinderen in een school in te schrijven, om toe-
gang te krijgen tot de openbare diensten, zijn voor mensen met een lage-
re of zonder opleiding moeilijk te overbruggen obstakels. 

Het resultaat is armoede en sociale uitsluiting. Volgens een onderzoek
bestaat er ook een link tussen het onderwijsniveau van de ouders en het
vroegtijdig verlaten van de school.1 In 2000 verlieten 26% van de kinderen,
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1 Nationaal Belgisch Plan sociale integratie 2003 – 2005
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waarvan de ouders als hoogste niveau het basis- of secundair onderwijs
volgden, vroegtijdig de school, tegen slechts 3% van de kinderen waarvan
de ouders hoger onderwijs volgden. Dit is een proces dat zich van genera-
tie tot generatie herhaalt.

Discriminatie – Onderwijskansen 

Reeds in 1995 omschreef het Centrum voor gelijkheid van kansen en racis-
mebestrijding de problematiek van het overmatig oriënteren van migran-
tenjongeren naar het technisch, beroeps- of bijzonder onderwijs als priori-
tair. Slechts weinige van deze leerlingen bereiken het hoger onderwijs. Deze
situatie wordt in meerdere studies aangehaald en is ook onderwerp geweest
van meerdere parlementaire debatten. 

In haar jaarrapport van 2001 leverde het Centrum verder kritiek op de cul-
turele bias van de oriëntatietesten die worden gebruikt om leerlingen te
testen, en waarschuwt tegen het risico “dat éénzijdige socioculturele
gedragingen en storende feiten door CLB’s2 te gemakkelijk vastgesteld
worden als persoonlijkheidsstoornissen.”

Ondanks de maatregelen genomen door de Vlaamse en de Franse gemeen-
schap, zijn er nog onderwijsinstellingen die trachten de aanwezigheid te
vermijden van leerlingen uit benadeelde milieus, van migranten of alloch-
tonen, hetzij door een weigering om hen in te schrijven, hetzij door
gewoon hoge schoolkosten aan te rekenen.

Sommige gezinnen kennen zulk extreme armoede dat ze zelfs de midde-
len niet hebben om de ‘gewone’ schoolkosten te betalen en het is dan ook
niet vreemd dat zij zich in de schulden steken bij het begin van het school-
jaar. Deze gezinnen worden beperkt in hun keuze van school of van
schoolrichting voor hun kinderen door het tekort aan financiële mogelijk-
heden.

Beide Gemeenschappen zetten echter belangrijke stappen om de kosten
van het onderwijs ter verlagen voor de ouders. Vanaf het schooljaar 2007
– 2008 is het lager onderwijs in principe gratis in Vlaanderen, en ook voor
andere kosten als schoolreizen e.d. is een maximumfactuur ingevoerd. En
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ook de Franse Gemeenschap plant een aantal concrete maatregelen die
tegen 2007 geleidelijk aan in voege moeten komen: de afschaffing van
bepaalde kosten (fotokopies, klasagenda’s), informatieverspreiding naar de
families toe in het begin van het schooljaar betreffende de gevraagde
kosten, invoeren van solidariteitswerkingen....

Discriminatie - Gettoscholen en scholen met een hoog percentage aan
allochtone leerlingen

De concentratie van allochtone leerlingen in sommige scholen (vooral
afhankelijk van hun ligging) wordt nog verhoogd, omdat de andere scho-
len uit de buurt er leerlingen naar toe sturen waarvan ze zich zelf willen
ontdoen. Er moet eveneens rekening gehouden worden met het feit dat
Belgische ouders vermijden om hun kinderen in te schrijven in scholen met
veel ‘buitenlanders’. In Brussel werd er een gelijkaardige reactie waargeno-
men bij Turkse en Marokkaanse ouders, die hun kinderen weghalen uit
scholen waar het aantal zigeunerleerlingen hoog is.

Toegang tot de arbeidsmarkt
Om op grond van de Belgische wet inzake tewerkstelling als buitenlandse
arbeidskracht in loondienst te kunnen werken, moet een vreemdeling -
werknemer ofwel vrijgesteld zijn of in het bezit zijn van een arbeidskaart
(arbeidskaart A – B - C).

Om over een werkvergunning te kunnen beschikken, dient men uiteraard
een verblijfsvergunning te hebben.

Momenteel zijn er drie categorieën uitgesloten van de toegang tot de
arbeidsmarkt:

1. Asielzoekers in de ontvankelijkheidsfase: zij die opgevangen worden in een
federaal of Rode Kruis Centrum, ontvangen materiële hulp. Hun procedu-
re kan makkelijk een aantal maanden, soms jaren aanslepen. Dit geeft aan-
leiding tot een vorm van verarming en armoede die zich niet noodzakelijk
uit, aangezien aan de primaire behoeften (bed-bad-breakfast) is voldaan.
Ze blijven echter wel volledig afhankelijkheid en op non-activiteit, waar-
door ze hun zelfvertrouwen en hun eigenbeeld verliezen.
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2. Buitenlanders, afkomstig uit de nieuwe toegetreden Europese lidstaten,
kunnen momenteel ook niet tewerkgesteld worden (transitieperiode).

3. Personen zonder wettig verblijf in België: zij komen vaak terecht in het
niet-officiële arbeidscircuit, in bedelarij, prostitutie of delinquentie. Voor
hen opent zich uiteraard geen recht tot de sociale zekerheid. Zij hebben
enkel recht op dringende medische hulp en, indien het om families met
kinderen gaat, op een opvangplaats in een federale structuur. Wanneer
deze personen tewerkgesteld worden, gebeurt dit vaak in zeer slechte
werkomstandigheden en worden ze onderbetaald.

Een specifieke groep die geen enkele bescherming krijgt en die nochtans
op ons grondgebeid ‘gedoogd wordt’, omvat degenen die niet naar hun
land van herkomst terug kunnen om redenen buiten hun wil. Deze wor-
den gedoogd (wat betekent dat ze niet zullen worden uitgewezen), maar
ze mogen niet werken en hebben ze geen recht op een sociale uitkering.  

Naast deze groepen bij wet uitgesloten personen, stelt zich echter ook nog
het probleem van de discriminatie op de arbeidsmarkt. De werkloosheid
onder de etnisch – culturele minderheden is groot. Allochtonen zijn niet
alleen vaker werkloos dan autochtonen, ze zijn ook ondervertegenwoor-
digd in hogere functies en ze hebben soms last van pesterijen op de werk-
vloer. Soms is een vreemde naam al voldoende om niet uitgenodigd te wor-
den voor een sollicitatiegesprek.

Algemene Conclusie

De dagdagelijkse praktijk van het opvangen van vluchtelingen, het bege-
leiden van kwetsbare mensen op de rand van de armoede en het luisteren
naar verhalen van mensen zonder papieren, toont de vaak nog onaan-
vaardbare ‘menselijk onwaardige’ toestanden waarin mensen verplicht zijn
te leven: mensen die een aanvraag voor regularisatie hebben ingediend
maar ondertussen op geen enkele wettelijke bijstand recht hebben, men-
sen die het recht niet hebben om te werken zolang de procedure loopt. 

Ook administratieve procedures verlopen niet altijd even vlot, wat de
opvang van deze mensen in nood vaak nog meer bemoeilijkt. Het is vaak
moeilijk, zoniet onmogelijk, om een voorschot voor een huurwaarborg te
bekomen. Het trage verloop van de procedures brengt ook mee dat ener-
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zijds de begeleiding van de gebruikers moeizaam verloopt, en zet ook hun
vaak broze mentaal en fysiek evenwicht onder druk.

Het blijft belangrijk de aandacht van de beleidsmensen hierop te richten.
Het recht op adequate medische bijstand, op een waardige woning en op
een correcte maaltijd, zou voor iemand die een procedure heeft opgestart
en die wacht op een beslissing van de overheid toch automatisch moeten
gegarandeerd worden, rekening houdend met het feit dat iedereen recht
heeft op een waardig leven?
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DE ROL VAN DE GEZONDHEIDS- EN WELZIJNS-
VOORZIENINGEN IN DE STRIJD TEGEN SOCIALE
UITSLUITING EN ARMOEDE.
Een bijdrage uit de sector gehandicaptenzorg

Hendrik Delaruelle
Adjunct-sectorverantwoordelijke orthopedagogische zorg 

bij de Broeders van Liefde
Sectorvoorzitter gehandicaptenzorg Vlaams Welzijnsverbond

Inleiding
Als we de missie of opdrachtverklaringen van voorzieningen lezen dan
loopt de visie op mensen met een handicap daar als een rode draad door-
heen. Deze rode draad komt erop neer dat een persoon met een handicap
wordt beschouwd als een volwaardig burger die nood heeft aan een indi-
viduele en een flexibele ondersteuning (i.p.v. een groepsmatige, rigide
benadering) en dit binnen een gewone (i.p.v. een speciale) omgeving.

Personen met een handicap zijn actieve participanten (en geen ‘hulpeloze
wezens’) met wie we samen op zoek gaan naar de juiste ondersteuning
opdat ze hun rol als volwaardig en actief burger en mens kunnen opne-
men. Mensen met een handicap horen er m.a.w. gewoon bij.

Ook de overheid verwijst in verklaringen naar de gelijke kansen van perso-
nen met een handicap, naar een inclusief beleid en dergelijke meer.
Recentelijk keurde een ad hoc commissie binnen de schoot van de
Verenigde Naties een conventie goed betreffende de rechten van de men-
sen met een handicap. Een van de uitgangspunten daarvan is dat mensen
met een handicap moeten kunnen deelnemen aan een inclusieve ‘gewone’
samenleving en niet binnen een aparte wereld of circuit.

Een handicap is nog steeds een grote risicofactor voor soci-
ale uitsluiting
Er wordt héél hard vanuit bovenstaande visie gewerkt, maar toch moeten
we toegeven dat we niet buiten de vaststelling kunnen dat er nog een hele
weg af te leggen is … Een handicap blijkt immers nog steeds een grote
risicofactor voor sociale uitsluiting.
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Zo zien we bijvoorbeeld dat personen met een handicap sterk onderver-
tegenwoordigd zijn op de arbeidsmarkt met een zwakkere economische
positie tot gevolg. Vele personen met een handicap blijken op slechts een
heel klein (sociaal) netwerk te kunnen terugvallen (en slechts weinig men-
sen zonder handicap kennen in hun vriendenkring een persoon met een
handicap). Ook in clubs, vrije tijdsinitiatieven, in een TV-quiz, … ontmoe-
ten we weinig tot geen personen met een handicap. Uit onderzoek blijkt
dat de doorsnee bevolking een ontzettend lage kennis heeft over mensen
met een handicap, wat soms leidt tot paternalisme, maar soms ook tot
afwijzing: volgens een groots opgezette enquête blijkt de Vlaming het
helemaal niet te zien zitten om de buur van een persoon met een handi-
cap te worden. 

Mensen met een handicap horen er gewoon bij? Blijkbaar gaapt er toch
nog een kloof tussen het woord en de daad…

Aangezien volwaardig burgerschap afhankelijk is van de samenleving, ligt
hier voor ons als initiatiefnemer een belangrijke opdracht. Als voorzienin-
gen moeten we ons nog veel meer dan nu het geval is, richten naar de
samenleving. Consequent met de visie op personen met een handicap die-
nen we onder andere: 

• veel meer werk te maken van de beeldvorming rond mensen met een
handicap

• een breed sociaal netwerk te realiseren, dat mensen met een handicap in
de mogelijkheid moet stellen om te participeren aan het gewone leven,
om burger te worden, om vrienden te maken, enz.

• algemeen maatschappelijke voorzieningen te sensibiliseren, zodat zij
inzien dat zij ook voor mensen met een handicap een belangrijke func-
tie hebben

• die algemeen maatschappelijke voorzieningen te steunen door onze
kennis, kunde en ervaring ter beschikking te stellen

Een handicap in combinatie met armoede werkt de sociale
uitsluiting nog meer in de hand
Personen met een handicap in Europa zijn door de band genomen armer
dan de gewone bevolking en mensen die in armoede leven zijn verhou-
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dingsgewijs meer gehandicapt en meer langdurig ziek1. Handicap en
armoede blijken elkaar te versterken en dragen aldus bij tot een sterk ver-
hoogde kwetsbaarheid voor nog meer armoede, ziekte en sociale uitslui-
ting. Armoede en handicap zijn dus én oorzaak én gevolg van sociale uit-
sluiting. Bovendien vormen die handicap en armoede niet alleen een ver-
hoogd risico op sociale uitsluiting voor de persoon in kwestie maar riske-
ren ze eveneens de familie en de omgeving van de persoon in kwestie mee
te sleuren in een negatieve spiraal. 

Inclusion International en Inclusion Europe2 ontwikkelden hiertoe een
actieplan met volgende tien aanbevelingen: 

• de toegang tot onderwijs en levenslang leren voor mensen met een han-
dicap verbeteren

• de discriminatie van mensen met een handicap op vlak van tewerkstel-
ling bestrijden

• gelijke toegang tot de gewone gezondheidszorg verzekeren

• thuiszorg organiseren met focus op de familie van mensen met een
handicap

• juridische ondersteuning verzekeren

• de link tussen armoede en uitsluiting aanpakken

• de meerkosten ten gevolge van handicap compenseren

• specifieke maatregelen ontwikkelen voor mensen met een handicap in
Centraal en Oost - Europa

• beleid inzake sociale inclusie beter opvolgen

• op alle beleidsniveaus (wereldwijd, Europees, nationaal) leven met een
handicap onder de aandacht brengen.

Hoe gaan we daar nu mee om in onze voorzieningen? 
Een liefdevolle grondhouding gekenmerkt door o.a. respect, dialoog
en niet-(ver)oordelen

Respect: respect voor de andere als persoon is een basiswaarde in elke men-
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1. EASPD, ‘Disability, identity & Inclusion, community services in ordinary houses’2004.

2. Inclusion Europe, ‘Poverty and intellectual disability in Europe’ report, 2006.

Binnenw_cahier_solidariteit en zorg  05-10-2007  11:05  Pagina 49



selijke relatie en als dusdanig onvoorwaardelijk. Respect hebben voor de
persoon houdt een erkenning in van de waardigheid van die persoon. 

K. heeft een matig verstandelijke handicap en is een trouwe bezoeker
van ons dagcentrum. Hij leeft bij zijn vader in heel erbarmelijke omstan-
digheden. Zijn moeder is overleden, met zijn broer en zussen is alle con-
tact verbroken. Zijn vader is ziek maar blijft zwaar drinken. Zoals elke
ochtend begon de dag in het dagcentrum met een kort kringgesprek. De
cliënten kunnen dan zelf kiezen aan welke workshop ze deelnemen.
Brood bakken staat op de agenda voor het kookatelier. K.  geeft zich
enthousiast op … De opvoedster ziet K. staan: zijn kleren zijn vies, hij
stinkt, zijn handen zijn vuil, de randen onder zijn nagels … Het is niet
verantwoord denkt de opvoedster om K. in het deeg te laten werken
zonder een douche en verse kleren … Maar K.  is heel gevoelig voor zo’n
zaken, hij zou het direct doorhebben dat hij wel en de anderen niet
onder de douche moet, en hoe zouden de anderen reageren... De
opvoedster wijst naar het mooie weer en stelt voor om de sportactiviteit
naar de voormiddag te verhuizen en het brood bakken naar de namid-
dag. Iedereen gaat akkoord en zo neemt iedereen een douche.

Dialoog: het voeren van dialoog tussen de hulpverlener en de betrokken
personen is cruciaal. Hulpverleners moeten hiervoor de nodige tijd nemen
en rekening houden met de mogelijkheden van de andere. 

We horen regelmatig dat brieven verloren raken, dat het maken van
afspraken moeilijk lukt. Een regelmatig huisbezoek werkt daarentegen
wel.  Het is heel intensief maar het werkt. Van zodra er iets is – wat het
ook moge zijn – is in gesprek gaan de boodschap. Kortom : frequente
contacten, tijdig dialogeren en kort op de bal spelen. 

Niet (ver)oordelen : we moeten onszelf verplichten om in onze dialoog niet
alleen rekening te houden met de mogelijkheden van de andere maar
tevens met de zienswijze van de andere.  

M. heeft een matig verstandelijke handicap én autisme. Er is niet veel
nodig om haar van streek te maken, maar in het dagcentrum loopt alles
redelijk vlot. De dagelijks weerkerende activiteiten, de duidelijkheid wat
dagstructuur, afspraken enz. betreft, geven haar een gevoel van veilig-
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heid. Naar het einde van de maand komt M. niet meer dagelijks naar het
dagcentrum. Het is altijd weer onvoorspelbaar wanneer ze wel en niet
komt. M. klaagt over het gebrek aan regelmaat en de onvoorspelbaar-
heid en ze zegt dat ze niet mag komen van mama. Met de ouders is het
al doorgesproken dat het voor M. toch wel goed is als ze dagelijks komt.
‘Thuis doet ze toch niets’, denken de teamleden erbij ‘behalve TV kij-
ken’. Moeten we niet duidelijker zijn naar de familie toe en in het belang
van M. stellen dat ze regelmatiger moet komen?

Naarmate we de familie beter leerden kennen, bleek dat er toch twee
belangrijke redenen waren waarom ze soms niet naar het dagcentrum
’mocht’ komen. De uitkering van M. is voor het gezin het enige stabie-
le en zekere inkomen. De héél bescheiden bijdrage per dag voor het dag-
centrum is er soms te veel aan. Een tweede reden heeft met vervoer te
maken. M.  rijdt als ‘minder valide’ gratis met het openbaar vervoer.
Haar begeleider ook. En omdat M.’s moeder een paar keer per maand
naar de andere kant van de stad moet wordt M. ingeschakeld om dit tra-
ject gratis te kunnen afleggen…

Laagdrempelig werken

Een veel gehoorde klacht is dat bepaalde mensen nooit te zien zijn op bijv.
opendeurdagen, ouderavonden enz. We realiseren ons echter niet altijd wat
het moet betekenen als je onder de armoedegrens leeft en een uitnodiging
voor de opendeurdag ontvangt waar de warme beenham met frietjes aan-
geprezen staat voor slechts (?) 12 EUR. Natuurlijk komen die mensen dan
niet. Vaak is het niet kunnen. We proberen te zoeken naar gelegenheden
die voor iedereen haalbaar zijn (gratis dus) maar het blijft moeilijk en con-
fronterend. 

Ook in de begeleidingscontacten is het zinvol om zeer laagdrempelig te
werken. 

Sedert we de afspraken en het dagschema van M. die in het dagcentrum
werden gemaakt doortrokken naar de thuissituatie gaat het daar ook
veel beter. Deze afspraken waren eerder al op papier gezet en bij een
overleg met de ouders toegelicht maar het werkte niet. Het is pas toen
opvoedster samen met M. naar huis is gegaan en er thuis een groot bord
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met het dagschema heeft opgehangen dat men er iets in zag en ermee
begon te werken.

Rappels, incassobureaus, advocaten, sociale kassen en afboeken

Vertrouwen moet groeien. Vaak leven deze mensen en hun familie met
gevoelens van schuld, onmacht, een laag zelfvertrouwen, soms zelfs angst
(en niet in het minst voor de toekomst). Als vertegenwoordiger van een
voorziening behoor je ook tot ‘een kamp’. Een geschreven aanmaning tot
betaling van facturen wordt geassocieerd met brieven van advocaten en
incassobureaus. Dan is het zij tegen ons. Anderzijds is een voorziening ook
geen OCMW. Zomaar alle kosten op ons nemen is ook geen goede, laat
staan een haalbare zaak. Mensen responsabiliseren door ze de weg te wij-
zen naar instanties die kunnen of moeten helpen en door ze te helpen bij
de administratie kan al een hele stap voorwaarts zijn. Een afbetalingsplan,
hoe bescheiden ook, kan een volgende stap zijn. Een sociale kas blijft
nodig. En elk jaar boeken we af omdat verder aandringen toch zinloos is. 

Teamwork en soms een ethische commissie

Dat normen nogal eens verschillen, is een open deur intrappen. Soms ver-
schillen die normen echter zo grondig dat je als individuele hulpverlener er
geen weg meer mee weet. Kunnen bepaalde situaties nog of moet je ingrij-
pen? De beste oplossing is daar met collega’s rond in overleg te gaan. 

In een aantal extreme situaties raak je er ook als team niet uit. Een ethische
commissie, waar naast mensen van buiten het team ook een expert bij
betrokken wordt, kan dan helpen. Een voorbeeld van zo’n extreme situatie
deed zich voor in één van onze instellingen voor minderjarigen. 

F. en J. zijn 2 broers. Ze zijn 9 en 7 jaar oud. De instelling is eigenlijk
hun thuis geworden. Nog maar heel zelden gaan ze naar huis. Thuis is
het armoe troef. De vader belt af en toe en belooft dan telkens weer dat
ze volgend weekeinde naar huis mogen. Uiteindelijk is er altijd een reden
dat dit niet gebeurt. Met alle gevolgen van dien. Toch blijven ze op hun
manier loyaal aan hun vader. Ondanks dit alles eist die vader zijn ‘vader-
rol’ op. Zeker als het op de besteding van het kindergeld aankomt. Hij
eist hierover het laatste woord. Het geld wordt duidelijk niet gebruikt
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voor de kinderen. Rekeningen van de instellingen laat hij onbetaald. Ook
de rekeningen van de school legt hij systematisch naast zich neer. Of de
vader uit het ouderschap kan ontzet worden is geen evidente vraag. Ook
al sleept die situatie een paar jaar aan. Een ethische commissie kan hier
helpen.

Samenwerken met andere instanties

Nogal wat mensen vinden gewoon hun weg niet meer in het kluwen van de
administratie, van wat mogelijk is en wat net niet. Vaak ontbreekt het hun
aan mogelijkheden om voor hun rechten op te komen. Contacten leggen
met andere instanties (zoals OCMW, mutualiteit, verzekeringsinstantie, …)
en met die diensten samenwerken, kan heel wat ellende voorkomen.

Het verschil maken?!

Een laatste element van hoe we met armoede en handicap omgaan, komt
recht uit het hart van medewerkers. Heel spontaan nemen ze allerlei zaken
op zich die ze eigenlijk niet moeten doen. Het wordt niet gevraagd of
geëist maar toch gebeurt het. En die spontane reacties en inzet maken net
het verschil.

J. komt naar een van onze dagcentra in Gent. Moeder is al lang overle-
den. Zijn vader is terminaal ziek. J. staat er eigenlijk alleen voor. Elke
dag ging de opvoedster die J. op de bus begeleidde even mee naar
binnen om te zien hoe het thuis was. Op een avond bleek J.’s vader ster-
vende. De maatschappelijk werkster werd gecontacteerd en reed
onmiddellijk naar J. Zij bleef samen met hem bij de stervende vader
waken. ’s Morgens sliep J.’s vader rustig in. En dan … De begrafenis
moet geregeld worden, maar familie is er niet, geld is er niet, en J. kan
het niet alleen. De maatschappelijk werkster belt in overleg met J. de
arts, een begrafenisondernemer, en een priester. Met het OCMW wordt
contact opgenomen voor een bijdrage in de kosten. Hoe lager het inko-
men, hoe kleiner het bedrag voor de begrafenis, zo blijkt. Tot in de dood
is men dus ongelijk. 

J. wordt in tussentijd opgevangen in het tehuis. Hij komt een tijdje loge-
ren. Het is beter zo. Tijdens de begrafenis zijn alleen de vrienden van het
dagcentrum aanwezig. Een maaltijd wordt in het dagcentrum voorzien.
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Nadien rijdt de maatschappelijk werkster nog eens met J. naar het graf.
Het enige dat nog aan J.’s vader herinnert is een klein heuveltje aarde.
Verder is er niets dat naar J.’s vader verwijst. J. ziet dit, voelt dit maar
zwijgt. Daarop gaat de maatschappelijk werkster met J. terug naar het
dagcentrum en ze stelt voor een kruis te maken. J. kiest in het houtate-
lier een paar planken uit. Met de begeleider maakt hij een groot kruis.
De naam en geboorte- en sterfdatum van zijn vader brandt hij in het
hout met een pyrogravure. ’s Anderendaags vernist hij het kruis. Het is
voor J. een heel emotioneel moment als hij het kruis op zijn vaders graf
zet. Dit gaat om waardigheid.

Valkuilen / bedreigingen

Projectie van eigen normen

In het concept kwaliteit van leven is de subjectieve beleving van de per-
soon zelf een cruciaal element. Toch stellen we vast dat onze eigen nor-
men al te vaak de maatstaf vormen om situaties te beoordelen. Het is een
goed vertrekpunt om te stellen dat wanneer iets niet goed genoeg is voor
ons, dit dan ook niet goed genoeg is voor mensen met een handicap. Maar
gaat dat altijd op? Riskeren we niet mensen op die manier te beoordelen
en hen zelfs kansen te ontnemen? Een voorbeeld ter verduidelijking.

D. verblijft in een tehuis voor werkenden. Elk weekeinde gaat hij naar
zijn ouders. De kloof tussen zijn woonsituatie in het tehuis en bij zijn
ouders is enorm. D. heeft een heel klein inkomen, het is al jaren geleden
dat hij nog gewerkt heeft. Door het vangnet van de reglementering
komt hij niets tekort in het tehuis. Maar D. is het tehuis beu. Hij vraagt
steeds weer om alleen te wonen. Alle teamleden vinden dat D. perfect
in een project voor beschermd wonen zou functioneren maar gelet op
D.’s héél krappe uitkering blijkt dit niet haalbaar. D. dringt toch aan. Hij
beseft dat hij heel bescheiden zal moeten wonen en leven, maar zelfs
met één kamertje is hij tevreden, zegt hij. Ook over het eten moeten we
ons geen zorgen maken, zegt hij. Alle teamleden zeggen dat ze met D.’s

inkomen nooit zouden kunnen overleven. Maar D. wil proberen …

54 Caritascahier ]

Binnenw_cahier_solidariteit en zorg  05-10-2007  11:05  Pagina 54



55

Installeren van een loyauteitsconflict

In het verlengde van het voorgaande moeten we ons terdege hoeden voor
het installeren van loyauteitsconflicten bij de cliënt tav zijn familie en dit
door toedoen van begeleidend personeel, soms bewust maar vaak onbe-
wust of zeker ongewild. Dit kan de betrokken persoon in moeilijkheden
brengen omdat hij én goed voor de familie én goed voor de opvoeder wil
doen. Een voorbeeld: 

Het is verbazend hoeveel mensen strategieën hebben ontwikkeld om te
overleven. Het is niet altijd gemakkelijk daarmee om te gaan in de leef-
groep. P. wil altijd meewerken in het kookatelier. Bij het schillen van de
aardappelen en het kuisen van de groenten klaagt ze altijd dat er véél
te weinig zal zijn. Na de maaltijd haalt P. een plastic box boven waar
ze de overschotjes in wil doen. ‘Voor de hond’ zegt ze. Als de opvoeder
goedbedoeld stelt dat we toch niet te veel mogen koken, knikt P. van ja,
maar je ziet haar denken hoe ze de lege box thuis moet uitleggen.

Mensen onvoldoende respecteren in hun waardigheid 

De keuze van de gebruiker is in het model van kwaliteit van leven een
hoeksteen. Mensen hebben het recht om hun keuzes uit te drukken en
waar mogelijk om deze te realiseren. De aanvaarding van die keuze is voor
de begeleiding een opdracht. Niet alleen moeten we de cliënt de gelegen-
heid bieden om zijn keuzes kenbaar te maken, we moeten de cliënt ook
leren om die keuzes te maken. Ten slotte, en dit is misschien wel het moei-
lijkste, moeten we aanvaarden dat ze zelf keuzes maken. 

Ondanks alle armoede stellen we vast dat mensen zich soms vastklam-
pen aan luxezaken die niet levensnoodzakelijk zijn. Er is in huis wel een
TV en een GSM maar er is geen geld voor gezond eten of deftige kledij,
laat staan dat er geld is voor een tube tandpasta. Hoever moeten we
daarin meegaan, waar moeten we “bijsturen” ?

Als je zonder moeite al die luxeartikelen kan verwerven is het precies veel
gemakkelijker om het noodzakelijke van het niet-noodzakelijke te
onderscheiden. Als je daarentegen keuzes moet maken blijkt dat al veel
minder gemakkelijk en wil je er op één of andere manier toch bijhoren. 
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Wie zijn wij om te bepalen welke de juiste keuzes zijn? Hoe emancipato-
risch werken we echt? 

Inclusie kost geld

Hoe je het draait of keert: leven in een instelling is goedkoper dan leven in
de maatschappij. Lid zijn van verenigingen, verplaatsingen met openbaar
vervoer, wonen in een rijhuis enz., het biedt een ontegensprekelijke meer-
waarde voor de persoon met een handicap maar het kost geld. De uitke-
ringen volgen deze actuele tendensen niet in dezelfde mate.

Besluit
Een handicap in combinatie met armoede werkt sociale uitsluiting in de
hand. Beiden versterken elkaar. Voorzieningen kunnen dit niet alleen
oplossen maar kunnen wel een essentiële ondersteuning bieden.
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HET HEO-PROJECT: HULPBRONNEN IN DE EIGEN
OMGEVING

Ivan Nulens
Verantwoordelijke ambulante werking

De Wiekslag vzw

HEO staat voor hulpbronnen in de eigen omgeving. Het betreft een
beproefde methodiek inzake praktische woonbegeleiding, concrete opvoe-
dingsondersteuning, netwerkverbreding en maatschappelijke participatie
voor multi-probleemgezinnen binnen de bijzondere jeugdbijstand.

Situering HEO-project

In 2002 richtte de Provincie Limburg een oproep naar de Limburgse voor-
zieningen in de sectoren algemeen welzijnswerk en bijzondere jeugdbij-
stand. Deze projectoproep kaderde in het subsidiereglement ‘projecten ver-
nieuwende antwoorden op maatschappelijke noden’. Als maatschappelijke
nood koos het Provinciebestuur voor het thema ‘wonen’.

Vzw De Wiekslag is een dienstencentrum binnen de bijzondere jeugdbij-
stand, erkend door de Vlaamse Gemeenschap. De voorziening heeft in de
voorbije 48 jaar een ruime expertise opgebouwd in het begeleiden van kin-
deren, jongeren en gezinnen die in een achtergestelde situatie verkeren. In
2002 diende ze dan ook een projectaanvraag in bij het Provinciebestuur,
die werd geselecteerd. Op 1 november 2002 ging ons HEO-project van
start. 

Het provinciaal subsidiereglement voorziet echter dat een project slechts
maximaal 3 jaar kan worden gesubsidieerd, zodat op 1 april 2006 de wer-
king moest worden stopgezet wegens gebrek aan financiële middelen. De
Wiekslag blijft echter zoeken naar wegen om de HEO-werking terug op te
starten.

Wij werken reeds sedert vele jaren met multi-probleemgezinnen. Wij stel-
len vast dat huisvestingsproblemen een grote belasting vormen voor onze
gezinnen. Deze huisvestingsproblemen hebben hun weerslag op al de
anderen domeinen van het gezinsfunctioneren en staan in belangrijke mate
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de ontwikkelingskansen van kinderen en ouders in de weg. We stellen dat
woonproblemen een speerfunctie hebben omdat er andere problemen mee
door worden gegenereerd. Deze verminderde kansen kunnen resulteren in
kansarmoede over de generaties heen. Verder stellen wij vast dat het onze
gezinnen vaak ontbreekt aan een sociaal netwerk in hun eigen omgeving.
Het HEO-project bracht vernieuwing in de hulpverlening aan multi-pro-
bleemgezinnen, omdat op een unieke wijze de verbinding gemaakt werd
tussen woonbegeleiding – opvoedingsondersteuning – netwerkverbreding
– maatschappelijke participatie.

Tijdens de 3 jaren hebben we 22 gezinnen begeleid en bereikten we in
totaal 53 kinderen. Gezinnen waren gemiddeld één jaar in begeleiding. We
stelden ons in eerste instantie tot doel om op korte tijd de kwaliteit van
wonen te verhogen. Dit gebeurde door de inzet van de gezinsleden zelf,
met professionele hulp en met de inzet van vrijwilligers. Door concreet,
praktisch en zichtbaar aan de slag te gaan werd er op korte termijn een
positieve spiraal in deze gezinnen op gang gebracht. Het HEO-project gaf
in al zijn facetten gestalte aan het begrip empowerment.

Het HEO-project was goed bekend bij de verwijzers, wat meebracht dat de
vraag naar HEO-begeleidingen het aanbod overtrof. De begeleide gezin-
nen, de hulpverleners en huisvestingsactoren waar we mee samenwerkten,
zegden allen zeer tevreden te zijn over de bereikte resultaten.

Doelgroep

Het HEO-project is er voor gezinnen waarvan de kinderen in een proble-
matische opvoedingssituatie verkeren en waarbij de woonproblematiek een
dominant probleem is. Het voorkomen van een uithuisplaatsing van kinde-
ren staat voorop. Slechte woonomstandigheden spelen mee in het beslis-
sen tot een uithuisplaatsing. Onder ‘problematische opvoedingssituatie’
verstaan we dat de ontwikkelingskansen van kinderen zo in gevaar komen,
dat een interventie in de vorm van het nemen van een maatregel door het
comité voor bijzondere jeugdbijstand of van de jeugdrechtbank zich
opdringt. 

Bij voorrang wordt er gewerkt met gezinnen met twee en meer kinderen,
en met gezinnen waarvan één of beide ouders een hulpverleningsverleden
hebben binnen de bijzondere jeugdbijstand. Kenmerkend voor deze gezins-
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systemen is de generatiekansarmoede waarin ze zich bevinden. De proble-
men situeren zich op de volgende domeinen: wonen, opvoeding, netwerk
en maatschappelijke participatie. Er is een grote verwevenheid en beïn-
vloeding tussen als deze noden, waarbij het geheel meer is dan de som van
de delen: het voorkomen van meerdere noden zorgt voor een additionele
problematiek, i.e. de dimensie van multi-probleemgezinnen.

Praktische woonbegeleiding

We zien dat het in hoofdzaak gaat om een chronische problematiek. De
mensen komen er niet of niet meer toe om nog stappen te zetten.
Berusting en negativisme halen de bovenhand. Huurschulden, het ver-
waarlozen van de woning e.a. maken dat ze in conflict komen met de huis-
baas, overheidsinstanties, de buurt. De woonproblematiek bij multi-pro-
bleemgezinnen is vaak heel erg ingrijpend op al de domeinen van het
gezinsfunctioneren.

Het ontbreekt hen aan de nodige sociale vaardigheden om hierin verande-
ring te brengen. Zij hebben nood aan iemand die model staat en die samen
met hen op pad gaat (moving). Huurwetgeving en huurcontracten zijn in
een veel te ingewikkelde taal geschreven, zijn té uitgebreid, gezinnen
begrijpen ze niet. De mensen kennen het belang niet van een huurcontract,
het geraakt zoek of ze ontvangen er geen. De woning voldoet niet of niet
meer aan de gezinstoestand (té klein, te weinig slaapkamers, …). Vaak is het
een moeilijke zoektocht naar een betere huisvesting. Begeleiding op dit
vlak is zeker nodig.

De ouders beschikken vaak niet over de nodige praktische vaardigheden om
de woning goed te onderhouden (behangen, verven, kleine herstellingen,
onderhoud tuin, …). Ze hebben te weinig zicht op welk onderhoud en
welke herstellingen voor hun rekening zijn of voor rekening van de huis-
baas. Vaak ontbreekt ook het geld voor het aankopen van materialen en
gereedschap.

Er worden in samenspraak met het gezin en betrokken derden, concrete
doelen geformuleerd ter verbetering van de kwaliteit van wonen. Hierover
wordt een plan opgemaakt en worden de handen uit de mouwen gesto-
ken. Ouders, kinderen, HEO-begeleider, vrijwilligers gaan aan de slag. We
zijn erop gericht binnen een kort tijdsbestek op dit terrein resultaat te boe-
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ken. De logistieke medewerkers worden in de gezinnen ingezet om op
praktisch vlak de kwaliteit van wonen te verhogen (bvb. inrichting van de
woonst, naar het kringloopcentrum gaan, verven, behangen, klussen, …).

Bij de uitvoering van deze praktische werkzaamheden worden de gezinsle-
den maximaal betrokken en krijgen ze de gelegenheid om praktische
vaardigheden te verwerven.

Daar waar nodig kunnen de gezinnen blijvend beroep doen op een vrijwil-
liger om hen op praktisch vlak bij te staan.

Concrete opvoedingsondersteuning

De ouders hebben nood aan het verhogen van hun pedagogische vaardig-
heden. Thema’s zijn o.a. lichamelijke verzorging, gezondheid; structuur
bieden, belonen en straffen, omgaan met conflicten, onderwijs, vrijetijds-
besteding, leeftijdsadequaat gedrag, verwenning, verwaarlozing, parentifi-
catie,… In veel gezinnen vormt het woonprobleem de ingangspoort om ook
op het terrein van de opvoeding begeleiding te bieden. 

Het samen-doen is essentieel binnen het HEO-begeleidingswerk. Er worden
telkens concrete problemen aangepakt, er wordt gewerkt met de ouders, de
kinderen en met de kinderen en de ouders samen. Belangrijke methodie-
ken zijn modelling en moving. Volgende denkkaders worden daarbij
gehanteerd: het systeemdenken en de communicatietheorie, het contextu-
eel denken van Ivan Boszormenyi-Nagy en het model inzake empowerment
van o.a. Koen Vansevenant.

Netwerkverbreding en maatschappelijke participatie

De gezinnen beschikken slechts over een beperkt sociaal netwerk. Vaak
hebben ze wel ruime sociale contacten, maar ze doen er weinig beroep op
ter ondersteuning. Bij een aantal gezinnen bestaat bovendien de tendens
om in hoge mate beroep te doen op verschillende soorten professionele
hulp. Dit leidt tot versnippering en weinig resultaat. Er is nood aan een
netwerk dat goed op mekaar is afgestemd en dat zich engageert ten aan-
zien van de gezinnen.

Een goed uitgebouwd netwerk van enerzijds professionele hulp en ander-
zijds inschakeling van vrijwilligers – al dan niet uit de eigen omgeving
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(familie, vrienden) – , verlaagt de draaglast en verhoogt de draagkracht van
de gezinnen. Het aanboren én creëren van hulpbronnen in de eigen omge-
ving was een belangrijk doel van het project. 

Het HEO-project vormt een netwerk van professionele – én van vrijwillige
hulpverlening in en met multi-probleemgezinnen. We verstevigen het soci-
ale netwerk rond deze gezinnen als preventie voor de volgende generatie.
Vrijwilligers worden daarbij ingeschakeld voor o.a. huishoudelijke taken,
onderhouds- en aanpassingswerken aan de woning, huiswerkbegeleiding,
vrijetijdsbesteding, e.a.

Er is tot nu toe weinig praktijkervaring inzake het inschakelen van vrijwil-
ligerswerk in de bijzondere jeugdbijstand. De afgelopen decennia was er
een grote toename van de professionalisering van de zorg. Het sociaal
weefsel rond de gezinnen brokkelde tegelijkertijd verder af. Wij menen
nochtans dat vrijwilligerswerk en het werk van professionelen goed kunnen
samengaan. In het HEO-project waren dan ook een tiental vrijwilligers
actief. Het werven, het coachen en het behouden van vrijwilligers vraagt
wel de nodige zorg en inzet van de organisatie. 

Het belang van maatschappelijke participatie behoeft geen betoog. Multi-
probleemgezinnen vinden minder goed aansluiting met onderwijs, oplei-
ding, tewerkstelling, sociale voorzieningen, sport en cultuur. Het HEO-pro-
ject begeeft zich op al deze terreinen samen met de gezinnen. Bvb. school-
contacten, huiswerkbegeleiding, werk zoeken, jeugdverenigingen, buurt-
werk, sportclubs, gezinsvakanties, … De begeleiding op deze terreinen
wordt zeer concreet en praktisch ingevuld.

Besluit

Het HEO-project zorgt ervoor dat de gezinnen na verloop van tijd verder
kunnen met de hulpbronnen die zich in de vrijwilligerssector situeren of in
de omgeving van het gezin, zoals familie, vrienden en buren.

Wij zijn ervan overtuigd dat de HEO-methodiek ingang dient te vinden in
het reguliere ambulante hulpaanbod binnen de bijzondere jeugdbijstand.
Binnen dit ambulant begeleidingswerk is er in het verleden een (té) grote
beweging gemaakt naar relatie- en psychotherapeutische hulpverlening.
Wij menen dat het hulpaanbod evenwichtig dient te worden uitgebouwd.
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Het HEO-project is een eigenzinnig project in de jeugdhulpverlening.

Basic to basic en no-nonsense kleuren de werking. We verbinden een prag-
matische aanpak met bestaande visies inzake hulpverlening binnen de bij-
zondere jeugdbijstand en zijn gericht op het effect van de  hulpverlening.

De voorbije jaren hebben ons geleerd dat het HEO-project heel goed aan-
sluit bij de noden van deze kinderen, jongeren en gezinnen.

Wij blijven acties ondernemen om middelen te verwerven om ook in de
toekomst het HEO-project de kansen te bieden die het verdient.
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ARMOEDE EN GEESTELIJKE GEZONDHEID

Marcel Plessers
Directeur vzw Bewust – Beschut Wonen Sint-Truiden

Voorzitter vzw ’t Heft – Woon- en zorgcentrum Den Akker 
en activiteitencentrum

In de geestelijke gezondheidszorg kunnen we vaststellen dat de gekende stel-
ling “ziek maakt arm, arm maakt ziek” nog altijd geldt. Een psychiatrische
stoornis kan - als de ziekte een langdurig verloop kent - een belangrijke
invloed hebben op het inkomen en de uitgaven van deze psychiatrische pati-
ënten. 

• Als de betrokkene een vervangingsinkomen heeft, dan betekent dit bijna
altijd een belangrijk verlies aan inkomen, en geen inkomen uit arbeid.

• De tegemoetkomingen voor personen met een handicap komen voor
psychiatrische patiënten vaak neer op enkel een inkomensvervangende
tegemoetkoming, wat een bedrag oplevert gelijk aan het leefloon. Het
onderzoek naar hun handicap houdt geen rekening met psychiatrische
stoornissen en daardoor krijgen ze vaak geen of een te laag bedrag voor
de berekening van hun integratietegemoetkoming. Ook wordt er geen
rekening gehouden met de extra kosten ten gevolge van de ziekte. 

• Het bedrag van een invalide van de mutualiteit als onregelmatig werk-
nemer is gelijk aan het leefloon. Dat de betrokkenen niet regelmatig werk-
nemer zijn, komt vaak door hun psychiatrische stoornis waardoor ze niet
bekwaam waren om via voltijds werk een gewoon statuut te verwerven.

• Er zijn veel medische kosten zowel voor dokterconsultatie, als voor
medicatie en ziekenhuisopnames.

• Deze patiënten hebben vaak dubbele kosten zoals de hotelkosten bij
een opname in een psychiatrisch ziekenhuis, terwijl tegelijkertijd de
kosten van hun woning doorlopen. Het project van Caritas Hulpbetoon
vzw om in 2006 personen met dubbele kosten tijdelijk voort te helpen,
beantwoordde aan de noden van meerdere bewoners van beschut
wonen. Via het nieuwe ‘OMNIO’ statuut hopen we dat weer een belang-
rijke groep armen kan geholpen worden. 

• Gezien de wisselende levensomstandigheden is hun levenswijze vaak niet
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aangepast aan een lager inkomen. Dit brengt dan weer schulden en bij-
komende kosten mee. 

• Schulden en/of onderhoudsgelden zijn vaak een gevolg van de psy-
chische ontreddering.

• Ouderen uit de psychiatrie hebben vaak een te laag pensioen om de
kosten van een verblijf in een rustoord of PVT te kunnen betalen.

• Daarbovenop komen soms nog nodeloze kosten voor deurwaarders en
incassobureaus, in een aantal gevallen gemaakt om onbetaalde zieken-
huisfacturen te innen. 

De hulpverlening heeft dan ook een belangrijke taak:

• Een goed sociaal onderzoek en een duidelijke indicatie van wat er moet
gebeuren, kunnen ervoor zorgen dat zowel aan de zijde van het inko-
men (ziektevergoeding, mindervaliden, werkloosheid…) als aan de zijde
van de uitgaven (voorkeurregeling, eenpersoonskamer, juiste verhouding
tussen volledige opname en daghospitaal…) de juiste beslissingen geno-
men worden. Er is vastgesteld dat er nogal wat verschillen bestaan in de
afhandeling van dergelijke problemen bij verschillende hulpverlenings-
instanties.

• In het team moet er een blijvende aandacht zijn voor de financiële
draagkracht van de patiënt. Daarbij moet ook de situatie na ontslag mee
in rekening gebracht worden. Vaak stellen we vast dat het behandelen-
de team geen aandacht heeft voor de financiële situatie en dat na ont-
slag een grote factuur voor een nieuw “herval” kan zorgen. 

• De aandacht van de ‘sociale component’ wordt door de behandelende
psychiater vaak onderschat; psychiaters weten bovendien vaak veel te
weinig af over het verschil in kostprijs tussen bijvoorbeeld beschut
wonen en daghospitaal en beschut wonen en volledige opname; of wat
het verschil is in meerkost voor iemand met of zonder voorkeurregeling.
Het blijft een moeilijk punt voor elke organisatie om toch nog hulpver-
lening te blijven aanbieden voor wanbetalers. Hierbij zal er altijd geke-
ken moeten worden naar de (dringende) hulpvraag en welke alternatie-
ven er zijn om wegens wanbetaling hulp te weigeren. Degelijke psy-
chiatrische hulpverlening dient ook het probleem van armoede en het
niet (kunnen) betalen aanpakken. Dit is een belangrijk onderdeel van de
hulpverlening en krijgt vaak te weinig aandacht.
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• De aanvraag van een ‘voorlopig bewindvoerder’ moet blijven uitgaan van
de nood van de betrokkene zelf en kan niet vanuit de indicatie dat vroe-
gere facturen niet betaald werden. Het bespreekbaar maken van de pro-
blemen is een onderdeel van de behandeling. 

Het blijft nodig om een goede communicatie te onderhouden tussen de
financiële en de sociale dienst. Zo kan de schrijfstijl van een brief reeds
opgewonden reacties veroorzaken. Een bewoner was erg boos toen onder-
aan een rekening van minder dan 10 EUR de boodschap volgde dat ‘bij niet
betaling er gerechtelijke stappen zouden volgen’. 

Hoe gaan we als hulpverlener om met het gegeven dat soms de kosten voor
de inning van een bedrag hoger oplopen dan de eigenlijke factuur?

Er zijn heel wat elementen die een belangrijke rol kunnen spelen en waar
we als hulpverlener invloed op kunnen hebben:

Voor wat betreft de woning zijn er veel mogelijkheden die zowel kennis als
tijd vragen. Zorgen we ervoor dat een patiënt na zijn behandeling een
betaalbare (sociale) woning kan bekomen, al dan niet met huursubsidie?
Hoe betaalbaar is de huisvesting in beschut wonen? Worden bewoners met
een te laag inkomen geweigerd?

Als iemand over een woning beschikt, zorgen we er dan voor dat de opname
in volledige hospitalisatie zo kort mogelijk is, zodat dure ziekenhuiskosten zo
weinig mogelijk gecombineerd worden met kosten voor de eigen woning ?

Hoever willen we gaan om te reageren tegen een te dure woningmarkt die
ervoor zorgt dat onze cliënten bijna nergens meer terecht kunnen ? Zijn we
bereid om samen met een sociale huisvestingsmaatschappij te investeren in
betaalbare en degelijke woningen ? Een goed voorbeeld kunnen we vinden
bij de mogelijkheid om sociale woningen te laten bouwen voor bijzondere
doelgroepen. Via deze weg kunnen we de gekende moeilijkheden voor onze
doelgroep verminderen, bijvoorbeeld door de verplichting om meer dan 3 jaar
op het grondgebied van een gemeente te wonen, te omzeilen. 

Voor wat betaalde arbeid betreft: kennen we alle mogelijkheden om de
doelgroep aan betaalde arbeid te helpen en hebben we een uitgebouwde
trajectbegeleiding? Krijgt iemand uit de doelgroep ook de kans op betaald
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werk in de eigen voorziening of in aanverwante organisaties? Zijn alle
hulpmiddelen uitgeput om voor de persoon in kwestie eventueel (deeltijds)
betaald werk te vinden ((al dan niet) in het enclavemodel, in de sociale
werkplaats, Wep +, VIP en CAO nr. 26, art. 60 § 7 OCMW-wet…).

Uit een onderzoek in beschut wonen blijkt dat de financiële situatie van
iemand die 10 uur per week betaald werk verricht, gevoelig verbetert (hij
beschikt over 1/3de meer inkomen). We moeten blijven aandringen om het
eigen doelpubliek in eigen of aanverwante organisaties een kans op tewerk-
stelling te geven. Via deeltijds werk en allerlei tussenkomsten in het loon
kan dit leiden tot een succesvolle en efficiënte manier van werken. Het gelo-
ven in de mogelijkheid dat de cliënten uit de doelgroep ook op het gebied
van betaalde arbeid een bijdrage kunnen leveren, is van enorm belang voor
hun empowerment. In ons eigen initiatief hebben we kunnen nagaan welk
een belangrijke invloed dit heeft op de doelgroep en hun omgeving maar
ook op de hulpverleners die met hen moeten samenwerken. 

Tenslotte kunnen we ook niet voorbij aan vrije tijdsbesteding. Ook daar
hebben we een taak. Een betaalbare vakantie, een ontmoetingsplaats waar
iemand met een klein inkomen toch volwaardig kan participeren, een soci-
aal restaurant, een dienstencentrum, een buurthuis… het zijn middelen om
vereenzaming en marginalisatie te voorkomen. Hierbij is samenwerking met
andere instanties zoals OCMW’s en CAW’s zeker aangewezen. 

Als besluit meen ik te mogen stellen dat bestrijding van armoede een
belangrijk onderdeel is in het herstel van psychiatrische patiënten. We
weten dat in beschut wonen nog 25% van de bewoners moet leven met
een inkomen onder de armoedegrens of minder dan 650 EUR per maand.
Het blijft een noodzaak om hun problemen onder de aandacht te brengen
en tegelijkertijd voor ieder van hen naar oplossingen te zoeken. 
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DE SOCIALE DIMENSIE VAN DE ZORG. 
PREVENTIE, ZO VROEG ALS MOGELIJK. 

Interview met minister Inge Vervotte
Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid en Gezin

Interview door:
Dominic Verhoeven

Gerda Goeman
Caritas Vlaanderen vzw

De wijze waarop voorzieningen en geledingen daadwerkelijk een rol kunnen
spelen bij het bevorderen van sociale integratie en het bekampen van sociale
uitsluiting, is niet alleen een zaak van de voorzieningen zelf – waarvan we
er in de voorbije hoofdstukken enkele aan het woord hebben gelaten, maar
heeft ook een beleidskant. Daaraan zitten zowel federale als Vlaamse aspec-
ten, en ook de Europese Commissie komt met haar inclusiebeleid meer en
meer om de hoek kijken. Armoedebeleid staat bovendien niet alleen op zich,
maar dient zich ook te ontwikkelen binnen de verschillende bevoegdheids-
domeinen, zo ook binnen de domeinen van Welzijn, Volksgezondheid en
Gezin. Tijd dus voor een gesprek met (toenmalig) Vlaams minister Vervotte,
die in maart 2007 tijd in haar drukke agenda inruimde voor een gedreven
interview, waarvan u hieronder de weerslag vindt.

Mevrouw de minister, sociale verantwoordelijkheid, aandacht voor sociaal
zwakkeren, het bestrijden van sociale uitsluiting, het zijn opdrachten
zowel voor de samenleving als dusdanig en voor elk van ons daarbinnen,
maar vanzelfsprekend heeft ook de overheid hier een bepalende taak. Op
welke manier ziet u het als minister als uw taak om op de u toevertrouwde
domeinen die maatschappelijke opdracht mee ter harte te nemen? 

Minister Vervotte – Laat mij vooreerst zeggen dat ik het ten zeerste waardeer
en ondersteun dat jullie ook vanuit Caritas en de voorzieningenwereld die
accenten leggen naar de armoedeproblematiek. Dat kan alleen maar worden
aangemoedigd. Want ondanks de talrijke initiatieven die vandaag de dag
worden genomen, blijven er toch nog heel wat mensen geconfronteerd met
een kluwen van sociale uitsluiting. Die uitsluiting kan vele vormen aannemen
en ze is vaak zo complex, veel te complex voor veel mensen.   
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Vanuit het beleid trachten we een globale visie op deze problematiek te ont-
wikkelen, en willen we vooral naar structurele oplossingen zoeken. We moe-
ten daarbij de moed hebben om de uitsluitingsmechanismen aan te pakken
op een veelheid van vlakken. We mogen ons er niet toe laten verleiden om
ons op één bepaald aspect of op enkele elementen te concentreren en daar
met een bepaalde oplossing aan te komen. Het is een breed probleem, waar
zowel tewerkstelling, onderwijs, gezondheid, kinderopvang, en nog zoveel
meer mee te maken heeft. Dat is geen gemakkelijk opgave en het gaat hem
daarbij ook over veel meer dan alleen maar ‘meer financiële middelen’. Heel
cruciaal is ook de manier waarop die dingen worden aangepakt.

Twee uitgangspunten zijn daarbij voor mij héél belangrijk. Ten eerste is dat een
oprechte dialoog met de mensen die vanuit hun leefwereld spreken en die in
hun leven aan den lijve ondervonden hebben wat uitsluiting is, wat sociale uit-
sluitingsmechanismen zijn. Die dialoog is van essentieel belang. Het zijn immers
juist die mensen die kunnen aangeven wat de reële obstakels zijn. Ze hebben
er zelf mee te maken ! En het tweede uitgangspunt is dat we werk maken van
structurele maatregen op lange termijn. Dat is voor mij primordiaal.  

Precies voor die dialoog met de ervaringsdeskundigen krijgen we ook
goede punten van Europa. Vlaanderen loopt daar duidelijk voorop, als
we zien hoe dit ook in het Vlaams armoederapport gestalte krijgt. Hoe
probeert u dit voor uw domein uit te bouwen, en hoe kan ook de rol
van de zorgverstrekkers meer in dat verhaal worden geïntegreerd ?

Minister Vervotte – Ik kan daar alleen maar voor pleiten. Ik ben altijd al
voorstander van een open dialoog met alle betrokken partijen, waarbij het
er niet alleen om gaat de overheid samen aan tafel te zetten met de betrok-
ken doelgroep(en), maar ook met al wie oprecht bekommerd is om de pro-
blematiek, wil mee zoeken naar oplossingen terzake en zich bovendien in
een positie bevindt dat hij daar ook daadwerkelijk toe kan bijdragen. Dat
is voor de instellingensector zeker het geval. Ik denk dat de instellingen hier
heel wat dynamieken op gang zouden kunnen brengen. 

Ik heb zelf al gemerkt hoe belangrijk het is om met ervaringsdeskundigen
te werken. Het inschakelen van die mensen heeft voor een echt hefboom-
effect gezorgd, heeft ons de problematiek ook anders doen inzien. Het
komt er nu op aan om dat hefboomeffect nog verder te versterken. 
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Daarbij is het natuurlijk wel zo dat je die mensen goed moet opvolgen en
ondersteunen. En hen tegelijk ook perspectieven bieden. Ze moeten weten
wat ze aan een dergelijke dialoog hebben, hoe dit voor hen zowel op col-
lectief vlak als op het individuele niveau uitzicht biedt op verandering. Als
het er alleen maar zou toe leiden meer mensen in een vergadering te stop-
pen, zijn we verkeerd bezig. Maar als we dat goed kunnen kaderen, als het
duidelijk is wat we van deze ervaringsdeskundigen mogen en kunnen ver-
wachten, dan zal dit zeker het debat flink vooruit helpen.

Het opgestarte verticale armoedeoverleg is daarvan een goede illustratie.
Hoe wil u dit verder uitbouwen ?

Minister Vervotte – Het verticale armoedeoverleg is daarvan inderdaad een
goede illustratie. De basis daarvan blijft het ‘Vlaams Actieplan inzake
Armoede’. Dat is de leidraad geweest voor het verticaal overleg, dat overigens
voor alle bevoegdheden binnen de Vlaamse Regering vooropgesteld wordt. 

Het verticale armoedeoverleg is het overleg dat binnen elk beleidsdomein met
de vertegenwoordigers van de mensen in armoede wordt gevoerd. Samen met
deze vertegenwoordigers en de aangestelde aandachtsambtenaren kunnen
ook derden deelnemen aan dit overleg. Iedere minister bepaalt voor zijn of
haar beleidsdomein op welke manier dit verticaal overleg wordt georganiseerd.
Het overleg gaat voor elk beleidsdomein twee keer per jaar door.

Voor mijn bevoegdheden zijn dat bijvoorbeeld het Vlaams Netwerk van ver-
enigingen waar armen het woord nemen, het Steunpunt Algemeen
Welzijnswerk, Samenlevingsopbouw Vlaanderen, Welzijnszorg, het Vlaams
Minderhedencentrum, enzovoort. Ook het Vlaams Welzijnsverbond en het
Verbond der Verzorgingsinstellingen zijn betrokken partijen.

Voor mijn werkveld hebben we reeds twee keer samen gezeten, en zijn er
vruchtbare uitwisselingen gebeurd rond schuldbemiddeling, maar het pro-
ces kan nog versterkt worden. Het is mijn bedoeling om te komen tot heel
concrete actieplannen en tot een planning om het proces zo efficiënt
mogelijk te laten verlopen. Wellicht moeten we kijken welke partners we
voor welk thema rond de tafel zetten. Op die manier gaan we meer oplos-
singsgericht kunnen werken, dan wanneer we telkens iedereen moeten uit-
nodigen. Maar het is een initiatief waarbij we alle partners van het werk-
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veld hebben willen betrekken, en ik ben blij dat ook de Caritassector en de
voorzieningen actief aan dit gesprek willen participeren. 

Van het Vlaamse naar het federale niveau, met name naar het National
Strategic Report, de opvolger van het Nationaal actieplan voor sociale
inclusie. Weerspiegelt dit rapport voldoende de Vlaamse accenten en
aanpak? Waarop ligt voor u de nadruk?

Er zijn verschillende belangrijke elementen in dit rapport waarrond men kan
gaan werken. Heel belangrijk voor mij is daarin het thema rond kinderen en
uitsluiting. Mechanismen van uitsluiting moeten zo vroeg mogelijk worden
aangepakt, zodat kinderen vroegtijdig kansen krijgen en ze niet reeds met
een welhaast onoverbrugbare achterstand aan hun schoolloopbaan moeten
beginnen. We moeten vooral trachten te voorkomen dat kinderen van jongs
af in de armoede terechtkomen en er verder in hun ganse leven nooit uit-
komen. Zoals u weet is preventie een belangrijke invalshoek van mijn beleid.
Mijn referentiekader blijft dan ook het Vlaams Actieplan Armoede, al zijn we
wel blij dat het thema rond armoede en uitsluiting bij kinderen een promi-
nente plaats gekregen heeft binnen het Nationaal Strategisch Rapport.

Andere specifieke initiatieven terzake die we binnen de Vlaamse regering
willen nemen, zijn de bewaking van de toegankelijkheid van de kinderop-
vang en de ermee samenhangende sociale en pedagogische aspecten,
waaronder een eenvormige kwaliteitsbewaking. We willen in het bijzonder
aandacht besteden aan moeilijke doelgroepen die met uitsluitingsmecha-
nismen geconfronteerd worden. Nog andere aandachtspunten zijn o.m. de
opvoedingsondersteuning, losgekoppeld van de bijzondere jeugdbijstand,
of nog, in samenwerking met Kind en Gezin en met de minister van
Onderwijs, de kleuterparticipatie. We weten immers dat schoolachterstand
reeds vroeg wordt opgebouwd. 

Het gaat hier bijgevolg altijd om initiatieven die alles te maken hebben met
er zo vroeg mogelijk bij te zijn. Andere invalshoeken die evenwel van een
andere orde maar zeer actueel zijn, hebben te maken met acties inzake
energie en wonen.  

Feit is dat het perspectief van het kind in geen enkele situatie uit het oog
mag worden verloren, zeker in een tijd met wisselende gezinsvormen. De ver-
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banden rond de kinderen dienen te worden versterkt en verstevigd. Het is
belangrijk dat dit niet alleen op pedagogisch vlak gebeurt maar ook op
financieel vlak, door middel van bv. kosteloos onderwijs, gezondheidszorg en
welzijn enz. Hier mag geen discriminatie bestaan. Kinderen opvoeden zou
geen luxe mogen zijn. Ook hier is het nemen van structurele maatregelen van
essentieel belang, zowel op het Vlaamse als op het federale niveau. 

We zitten in de aanloop naar de federale verkiezingen. Welke maatregelen
op federaal vlak ziet u dan? Impliceert dit volgens u de overheveling van
bijkomende bevoegdheden, zoals bijvoorbeeld de kinderbijslag ?

Minister Vervotte – De gemeenschappen zijn verantwoordelijk voor de per-
soonsgebonden aangelegenheden. Door het overhevelen van de kinderbij-
slagen zou er een meer coherent gezinsbeleid kunnen gevoerd worden. Er
zou meer speelruimte zijn om doelgerichte maatregelen te nemen en een
adequater, meer coherent en daadkrachtiger beleid uit te bouwen op struc-
turele basis en uitgaande van de reële noden. Het is belangrijk om hierover
een globale visie te ontwikkelen. 

De factuur van de gezondheidszorg blijft voor heel wat mensen te hoog
om dragen. Ze wordt dan ook vaak nog eens verhoogd met een veel-
voud, omwille van incassoprocedures en gerechtskosten. Voorzieningen
trachten soms zelf met creatieve acties dergelijke kosten, al dan niet
gedeeltelijk en in een beperkt aantal gevallen, kwijt te schelden. Met de
energiesector werden, mede onder impuls van Welzijnszorg, afspraken
gemaakt rond gelijkaardige problemen met de energiekosten, waardoor
een laagdrempelig vangnet werd gecreëerd. Is iets gelijkaardigs zinvol
voor de sociale sector? Of welke benadering vindt u meer aangewezen?

Minister Vervotte – De doelstelling is ongetwijfeld mooi doch in tegenstelling
tot de energiesector, is het in gezondheidszorg vooral de overheid - en de
sociale zekerheid - die de financiële input voor de zorg levert. De mogelijk-
heden tot sturing voor de overheid zijn bijgevolg veel groter dan in de ener-
giesector, wat betekent dat we meer zouden moeten ingrijpen aan de kant
van de ‘input’, eerder dan tekorten bij te passen aan de kant van de ‘output’.

De geschetste problematiek geeft aan dat er nog altijd problemen bij de
input zijn en hier moeten we dan ook verder beleid rond ontwikkelen, ook
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federaal. Een concreet voorbeeld van wat we zelf al proberen te doen in dit
verband betreft de zorgbonus waar momenteel aan wordt gewerkt. 

Met deze zorgbonus wensen we de niet-medische zorg financieel toegan-
kelijk te maken voor zwaar zorgbehoevende personen die zeer hoge zorg-
kosten hebben.  Indien de zorgbehoevende persoon over onvoldoende
financiële middelen beschikt, dan worden de niet-medische zorgkosten die
hij zelf dient te betalen, vanaf een bepaald grensbedrag volledig ten laste
genomen van de zorgbonus. 

Door de zorgverzekering wordt reeds een grote doelgroep bereikt maar het
is de bedoeling om het systeem nog selectiever aan te passen. We beogen
een mechanisme te creëren dat een bovenbouw gaat vormen binnen de
zorgverzekering, om op een selectieve manier tussen te komen voor die
mensen die reëel in de problemen komen door de niet-medische kosten.
Het is in die richting dat we in Vlaanderen naar oplossingen willen zoeken.
Voor de medische kosten gaat het natuurlijk om een federaal verhaal, maar
de denkoefening kan dezelfde zijn.

Het uitgangspunt moet zijn dat de gezondheidszorgen er voor eenieder zijn.
De toegankelijkheid van de zorg is zeer belangrijk. Precies daarom zijn we
voorstander van een bijkomende selectieve bovenbouw op de zorgverzekering,
waardoor we er voor zorgen dat de middelen terecht komen bij hen die er de
meeste nood aan hebben. Hier zal het debat structureel moeten over gaan. 
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TOT SLOT: AANDACHT VOOR ARMOEDE IN ELKE
VOORZIENING!
OPROEP AAN ALLE CARITASVOORZIENINGEN

Luk De Geest
Vicaris bisdom Gent

Voorzitter Werkgroep Armoede
Ondervoorzitter Caritas Vlaanderen vzw

Hoe kunnen we de aandacht rond armoede en sociale uitsluiting gestalte
geven in onze voorziening? Dat is wellicht de vraag die bij de lezer opkomt
na het doornemen van dit Cahier. Zowel de analyse over de struikelstenen
en de valkuilen van Welzijnszorg als de good practices uit diverse voor-
zieningen zetten aan het denken, en reiken mogelijkheden aan. 

Graag willen we hier pleiten voor een ‘geïnstitutionaliseerde’ aandacht in
elke voorziening: voor grote instellingen bepleiten we de oprichting van
een “aandachtscel armoede”; in kleinere voorzieningen zou de aandui-
ding van een “aandachtspersoon armoede” een goede optie zijn. We geven
enkele aanzetten voor een mogelijk traject. 

Uitgangspunten
Armoede en sociale uitsluiting zijn maatschappelijke fenomenen die op
alle mogelijke terreinen en manieren doorwerken, dus ook in al onze voor-
zieningen. Vanuit de opdrachtverklaring van Caritas Vlaanderen is bijzon-
dere aandacht voor deze problematiek aangewezen. Heel dikwijls bevesti-
gen de missies van voorzieningen ook deze bijzondere aandacht. Daarom
is het wenselijk dat in elke voorziening de aandacht voor de problematiek
van armoede en uitsluiting een structurele plaats krijgt. 

Opdracht
De hoofdopdracht is intern. Het is de taak van deze aandachtscel (of aan-
dachtspersoon) om de strijd tegen armoede en uitsluiting op de agenda
van de voorziening te plaatsen. Dat kan op de eerste plaats door aandacht
te vragen voor de maatschappelijke realiteit van armoede en uitsluiting, en

Binnenw_cahier_solidariteit en zorg  05-10-2007  11:06  Pagina 77



zowel de bestuurders als het personeel te sensibiliseren voor deze realiteit.

Op de tweede plaats dient men na te gaan waar deze maatschappelijke rea-
liteit impact heeft op het instellingsgebeuren: waar en hoe dringt armoede
en sociale uitsluiting door in onze voorziening? Waar worden wij met armoe-
desituaties geconfronteerd? Vanuit deze analyse is het dan de opdracht om
voorstellen te formuleren en acties en projecten te ontwikkelen waarbij de
voorziening de strijd tegen armoede en uitsluiting concreet aanpakt.

Maar het is ook duidelijk dat wanneer we in onze voorzieningen de zorg
voor mensen die lijden onder armoede en sociale uitsluiting opnemen, we
ook een maatschappelijke signaalfunctie hebben. Goede interne werking
rond armoede en sociale uitsluiting mondt uit en verplicht tot externe
communicatie of actie.

Werkwijze
Zo’n aandachtscel of aandachtspersoon kan deze opdracht maar tot een
goed einde brengen, wanneer dit structureel is ingebed in de voorziening.
Daartoe suggereren we hier enkele stappen:

• Het zou een duidelijk engagement zijn wanneer de voorziening in haar
opdrachtverklaring of missie de aandacht voor de armen, en de strijd
tegen armoede en uitsluiting expliciet opneemt. 

• Een tweede stap bestaat er dan in dat wordt nagegaan op welk niveau
(directie/dienst patiëntenbegeleiding/sociale dienst/werkgroep/ aan-
dachtspersoon) deze problematiek best wordt opgenomen.

• Het verdient ook aanbeveling om de werking rond armoede en uitslui-
ting op te nemen in het kwaliteitshandboek.

• Belangrijk is verder dat de voorziening de concrete manier formuleert waar-
op deze zorg gestalte krijgt in sensibilisering en vorming van medewerkers,
in het wegwerken van toegankelijkheids- en communicatiedrempels, in het
uittekenen van zorgpaden en procedures voor kansarme groepen, in con-
crete acties om de problemen aan te pakken. Met andere woorden: er moet
werk gemaakt worden van een echt werk- of actieplan.

• Tenslotte kan er jaarlijks een evaluatie gehouden worden om te zien of
de vooropgestelde doelen werden bereikt.
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Profiel aandachtscel
Zoals reeds aangegeven verdient het in grote instellingen aanbeveling om
een aandachtscel ‘armoede en uitsluiting’ op te richten en ze een duidelijke
plaats te geven in het organogram. Het kan natuurlijk ook dat de boven
geformuleerde opdracht wordt toevertrouwd aan een bestaande dienst,
werkgroep of commissie… (bv. patiëntenbegeleiding, sociale dienst, werk-
groep ‘Propere Lei’, enz....). In dat geval moet er echter over gewaakt worden
dat deze bijkomende opdracht binnen het reeds bestaande takenpakket van
deze structuur haalbaar is. De gestelde problematiek is immers zo belangrijk
dat hij niet mag ‘verdronken’ worden in een veel ruimere taakstelling.

In deze aandachtscel horen mensen thuis uit de sociale dienst, onthaal, …,
allerlei zorgverleners die vanuit een persoonlijk engagement, en gedragen
door een professionele vorming en/of verworven deskundigheid deze pro-
blematiek speciaal willen behartigen. Gezien de aandachtscel mee de lijnen
uittekent voor de realisatie van haar opdracht, moeten er duidelijke com-
municatielijnen zijn tussen deze cel en directie en bestuur. Deze ‘cel’ is
immers (minstens voor een deel) het sociaal geweten van de instelling. 

Profiel aandachtspersoon
In kleinere voorzieningen kan de opdracht worden toevertrouwd aan een
‘aandachtspersoon’. Het spreekt vanzelf dat deze opdracht specifiek in
zijn/haar takenpakket wordt opgenomen.

Deze aandachtspersoon wil deze problematiek behartigen vanuit een per-
soonlijk engagement en heeft bij voorkeur een professionele vorming of
verworven deskundigheid. De aandachtspersoon is mede het sociaal gewe-
ten van de instelling en tekent de lijnen uit voor de realisatie van haar/zijn
opdracht. De aandachtspersoon rapporteert aan de directie. Maar ook hier
zou er moeten uitgekeken worden naar ‘medestanders’, zodat de aandacht
en de zorg door meerderen ‘gedragen’ wordt.

Concrete aandachtspunten
Sensibilisering: voor vele mensen in onze ‘welvaartstaat’ blijkt armoede en
sociale uitsluiting geen probleem meer te zijn. De realiteit is echter anders.
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Daarom is goede sensibilisering een must. Een goede opstap is mogelijks
de jaarlijkse campagne van Welzijnszorg. (Info: www.welzijnszorg.be)

Toegankelijkheid: is uiteraard een belangrijk item in de problematiek, en
verdient zeker de nodige aandacht. Maar misschien kan men makkelijker
enkele kleine stappen zetten rond andere facetten (zie inleidend artikel over
struikelstenen en valkuilen, en de verschillende voorbeelden uit het veld).

Communicatiedrempels: niet alleen bij de opname, maar doorheen het
hele zorgtraject moet er aandacht gegeven worden aan het feit dat vele
mensen niet over de gepaste kennis en attitudes beschikken om ‘vanzelf’
hun weg te vinden in de voorziening, in de gevolgde of te volgen proce-
dures, de formulieren, enz. Hier kan heel wat inspanning nodig zijn om
‘recht te doen aan mensen’!

Actieplannen: actieplannen vormen het sluitstuk van een heel proces. Als
ze willen slagen, moeten ze goed voorbereid, eenvoudig uitgewerkt en
goed gecommuniceerd worden. Dat gaat niet zomaar. Niet teveel hooi op
de vork nemen is ook hier aan aanrader.  

Vorming: is ook hier nodig. Uitwisseling van ervaringen en inzichten
binnen de voorziening, en tussen verschillende voorzieningen kan hier wel-
licht heel verrijkend zijn. 

Veel succes !
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Fotografie: Gene Lettany, op verzoek van de Beweging van Mensen met Laag
Inkomen en Kinderen vzw (Nieuwebosstraat 3, 9000 Gent) en met medewerking
van Gentse gezinnen.

Copyright DVD
Multimedia makers, Plotersgracht 2, 9000 Gent, www.multimediamakers.be.
In opdracht van AZ Sint - Lucas en Volkskliniek vzw
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