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         Sociale behoeften  
actief detecteren

‘Achteraf gezien had ik een aantal 
beleidsdoelstellingen graag nog een 
stuk ambitieuzer geformuleerd willen 
hebben in het meerjarenplan,’ vertelt 
OCMW-voorzitter Lieven Meert. Aan 
gedrevenheid en visie ontbreekt het 
nochtans niet in het Ninoofse sociale 
beleid, waar samenwerking, solidariteit 
en participatie als een rode draad 
doorheen lopen.
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H oe hij het OCMW-voorzitter-
schap linkt aan zijn schepenbe-
voegdheid voor jeugd? Lieven 

Meert ziet een duidelijk verband in 
het outreachende beleid dat in beide 
domeinen wordt gevoerd. ‘Daarmee 
bedoel ik dat we actief naar de doel-
groep gaan en ook preventief werken. 
We wachten niet meer tot er een pro-
bleem ontstaat of een hulpvraag komt. 
Dat is een speerpunt in het jeugd-
opbouwwerk, waar we maatschap-
pelijk kwetsbare jongeren proberen te 
bereiken en te begeleiden, ook in hun 
vrije tijd. Zij zullen de hulpverlening 
of het jeugdwerk niet snel uit eigen be-
weging opzoeken. Ook bij het OCMW 
ligt de klemtoon op preventief werk, in 

uiteenlopende domeinen. Zo doen we 
samen met het CAW aan preventieve 
woonbegeleiding bij huurders die in 
moeilijkheden verkeren, waardoor we 
het aantal uithuiszettingen – in Ninove 
zijn er dat een honderdtal per jaar – 
met 36% hebben kunnen doen dalen.’ 
Het project van het mobiel sociaal 
huis, waarop het OCMW trots is, 
kadert in dezelfde aandacht voor 
preventief werk. ‘Nee, het is geen bus 
of caravan die fungeert als diensten-
centrum op wielen,’ glimlacht Lieven 
Meert. ‘Wel een team van vrijwilligers 
die mensen uit kansengroepen bezoe-
ken om zo de sociale dienstverlening 
proactief tot in de huizen te brengen. 
De prioritaire doelgroep waarvoor 
we met dit project zijn gestart, zijn 
75-plussers. Ze zijn minder mobiel, 
vaak vereenzaamd, kennen hogere 
zorgbehoeften en zijn een risicogroep 
wat betreft armoede. Al die inwoners 
kregen in de voorbije twee jaar een 
vrijwilliger op bezoek, die naar hun 
behoeften peilde en hun informa-
tie verschafte over de beschikbare 
diensten en premies. Die acties willen 
we nu uitbreiden naar 65-plussers en 
naar alleenstaande ouders, groepen 
waarvan we de – dikwijls verborgen 
– problemen in kaart willen brengen. 
Vooral alleenstaande ouders zijn 
moeilijk te bereiken: vaak zijn ze bui-
tenshuis in de weer, om de eindjes aan 
elkaar te knopen.’ Veel lokale besturen 
leggen vandaag soortgelijke proactieve 
en preventieve klemtonen en spitsen 
hun sociale diensten toe op doelgroe-
pen, stelt Lieven Meert vast. Toch is 
het mobiel sociaal huis een voorbeeld 
door de verbreding van de dienstverle-
ning die erbij hoort. 
Senioren kregen daarnaast een ont-
moetingscentrum, een soort lightver-
sie van een lokaal dienstencentrum. 

Het plan is ook dergelijke centra op te 
richten in deelgemeenten zoals Den-
derwindeke, om het sociale weefsel 
rond oudere Ninovieters in hun eigen 
dorpen of buurten te versterken. ‘Ook 
ergotherapie aan huis kadert in onze 
projecten van preventieve werking,’ 
zegt Lieven Meert. ‘Omdat het aantal 
plaatsen in woonzorgcentra beperkt is 
en we ons daar toeleggen op bewoners 
met zwaardere zorgbehoeften, wil-
len we ouderen bijstaan om langer 
zelfstandig te wonen. De praktijk bij 
OCMW Gent bijvoorbeeld wijst uit 
dat ergotherapeutische hulp ouderen 
in staat stelt gemiddeld zes maanden 
langer thuis te blijven wonen.’

Samenwerking verlaagt drempels
Ruim tien procent van de burgers leeft 
in armoede, en daar bereikt de sociale 
dienstverlening van het OCMW naar 
schatting een derde van. Een aanzien-
lijk deel van de sociale kaart blijft voor 
tal van hulpbehoevenden onbekend 
terrein. ‘Niet verwonderlijk als je weet 
dat zelfs professionelen vaak moeite 
hebben om die sociale kaart helemaal 
te doorgronden,’ merkt Lieven Meert 
op. ‘Maar ons netwerk van partner-
organisaties helpt ons dat bereik te 
vergroten en meer mensen de weg 
te wijzen naar de diverse rechten die 
ze kunnen uitputten.’ Zo werkt het 
OCMW van Ninove nauw samen met 
onder meer het CAW en de armen-
vereniging Teledienst. In het nieuwe 
sociaal huis, waarvan de bouw nog 
dit najaar start, zullen al die sociale 
partners eenzelfde onthaal delen, of 
minstens vertegenwoordigd zijn met 
een aanspreekpunt. ‘Zo maken we 
het integrale hulpverleningsaanbod 
toegankelijk via één deur. De drempel 
naar de hulpverlening zal misschien 
blijven bestaan, maar het áántal drem-

‘We wachten niet meer tot er een probleem 
ontstaat of een hulpvraag komt. We stappen 
actief naar de doelgroep en werken preventief.’
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pels kunnen we in ieder geval verlagen. 
Wat overigens ook een opzet is van het 
mobiel sociaal huis.’
Samenwerking is er uiteraard ook tus-
sen stads- en OCMW-diensten. Op het 
vlak van vrije tijd is er de Uitpas als so-
ciocultureel participatieproject, en ook 
daarnaast werken de cultuur-, jeugd- 
en sportdienst samen met het OCMW. 
Stad en OCMW zijn samen betrokken 
bij het kinderarmoedeoverleg en het 
scholenoverleg, waar brugfiguren 
verbindingen slaan tussen scholen, 
ouders en sociale diensten. Maar ziet 
de OCMW-voorzitter evidente plus-
punten in al deze samenwerkings-
vormen, dan is dat voor de mogelijke 
integratie tussen stad en OCMW al 
veel minder het geval. ‘Samenwerking 
met het oog op efficiëntiewinst en om 
financiële redenen is aannemelijk, die 
tendens is er al op het vlak van de on-
dersteunende diensten,’ beaamt Lieven 
Meert. ‘Maar integratie houdt voor mij 
eerder een risico dan een broodnodige 
versterking in voor het lokaal sociaal 
beleid, zeker gezien de huidige toene-
mende armoede. Dan heb ik het over 
de lokale besturen in het algemeen en 
niet alleen over Ninove. De open-ein-
definanciering die we nu hebben voor 
armoedebeleid, wordt bewaakt door 
de OCMW’s, die tot de best werkende 
overheidsinstellingen van het land 
behoren. Voer je de integratie door, dan 
worden budgetbesprekingen denkbaar 
waarbij de gemeenteraad bij wijze van 
spreken moet kiezen tussen de bouw 
van een nieuwe sporthal en armoede-
bestrijding. De lokale overheid moet 
regie voeren voor armoedebeleid, maar 
er ook actief aan deelnemen en er de 
motor van zijn. Dat is althans wat we in 
Ninove proberen te doen. Een sociaal 
ingesteld bestuur zal daar natuurlijk 
altijd naar streven, integratie of niet. 
Maar zou het niet jammer zijn als een 
bestuurlijke hervorming die actieve 
deelname principieel ontmoedigt?’ 

Solidariteit en participatie als sociaal kapitaal
Op het lokale niveau is de betrokken-
heid van burgers groter, in de eigen 
buurt is de neiging om hulp te bieden 
aan medeburgers sterker. ‘Dat sociale 
kapitaal is een hefboom om armoede 
effectiever te bestrijden,’ weet Lieven 
Meert. ‘Spontane solidariteit van bur-
gers kan een verlengstuk zijn van het 
sociaal beleid, het is dan ook belangrijk 
om daar als bestuur op in te zetten. 
Vrijwilligerswerkingen nemen toe en 
dat is een positieve ontwikkeling. Wij 
maken dankbaar gebruik van vrijwil-
ligers in begeleidingsprojecten voor 
bijvoorbeeld jonge gezinnen in ar-
moede en bij kwetsbare zwangerschap-
pen. Een buddywerking is er specifiek 
voor vluchtelingen, en daarnaast voor 
nieuwkomers in het algemeen. Dat 
willen we uitbreiden en buddy’s ook 
inschakelen bij andere kansengroepen.’
De link van burgerbetrokkenheid naar 
participatie is snel gelegd. Zoals in veel 
andere gemeenten trok het schepencol-
lege in het begin van de bestuursperi-
ode naar de deelgemeenten en wijken 

om met bewoners te praten en naar 
hen te luisteren. ‘Ontmoeting stimu-
leren tussen inwoners is belangrijk,’ 
vindt Lieven Meert. ‘En ook het gevoel 
van mede-eigenaarschap bij buurtpro-
jecten versterkt de betrokkenheid van 
burgers. Zo kregen kinderen en ouders 
binnen het beschikbare budget ver-
regaande inspraak in het ontwerp van 
speeltuintjes voor elke deelgemeente. 
Burgers krijgen er zo ontmoetings-
plekken bij, waarvoor ze zich ook echt 
verantwoordelijk voelen. We zouden 
nog een stap verder kunnen gaan in 
participatie door dorps- en wijkra-
den te installeren. In deelgemeente 
Lieferinge werkt zo’n dorpsraad goed. 
Burgerbudgetten, waarmee bewoners 
voor bepaalde buurtprojecten zelf aan 
de slag kunnen, kunnen ook een mooie 
prikkel zijn voor participatie en bur-
gerbetrokkenheid. De sleutel ligt bij de 
lokale overheid: die moet ontmoeting, 
betrokkenheid en inspraak stimule-
ren.’ •
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‘We maken het integrale hulpverleningsaanbod 
toegankelijk via één deur. De drempel naar de 
hulpverlening zal misschien blijven bestaan, 
maar het aantal drempels kunnen we in ieder 
geval verlagen.’
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