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1.

Goedkeuring verslag vergadering 5 maart 2018.

Het verslag wordt goedgekeurd.
2.

Nieuw decreet Lokaal Sociaal Beleid (toelichting door Jan Bal, secretaris Sociaal
Huis).

Presentatie gaat als bijlage.
Decreet LSB dateert van 2004 en heeft enkele wijzigingen gekend. In Mechelen werd dit na
een heel zwaar participatief proces geleid tot een Beleidsplan LSB. In de marge van dit proces
ontspon zich een interessante discussie naar wie is de doelgroep: enkel kwetsbaren of voor
iedereen. Deze keuze heeft op termijn geleid tot het Sociaal Huis (2014), dat een open
netwerkorganisatie is geworden van vele partners.

Vervolgens werden er ingezet op outreachend werken, een interne reorganisatie van de sociale
dienst, de oprichting van de directie Samen Leven en heel wat lucratieve partnerschappen die
de klant verder helpen.
Met het nieuw decreet wordt de nadruk gelegd op een aantal nieuwe punten: Integraal
werken, grondrechtenbenadering, regie, netwerk en regionale samenwerking.
Op vijf terreinen wordt er verwacht dat er gewerkt wordt: het meerjarenplan, regie over lokale
sociale hulp- en dienstverlening, toegankelijkheid verhogen en onderbescherming tegengaan,
de vermaatschappelijking en de vlaamse ondersteuning.
We gaan verder in op enkele belangrijke elementen:
 Streven naar een integrale benadering die verkokering verder tegengaat.
 De striktere rolafbakening tussen een actorrol en de regierol.
 Sociaal Huis als aanspreekpunt.
 GBO realiseren wat een hele uitdaging wordt.
 Huizen vh Kind die zeker aanwezig is.
Indrani Muyldermans: Hoe wordt onderbescherming gedefinieerd?
Jan Bal: Het gaat over mensen die de weg naar hulpverlening of sociale rechten niet vinden.
Verschillende sporen kunnen hiervoor worden bewandeld: automatische rechtentoekenning,
outreachend werken, fijnmazig netwerk, …
Indrani Muyldermans: Regierol als unieke positie van een lokale overheid om hiaten opnemen.
Voor een actieve regie heb je hefbomen nodig. Maar is daar duidelijkheid over? Zelf actor zijn,
is al een hefboom. Dus is het belangrijk om een actieve regie te voeren met middelen en
mogelijkheden.
Jan Bal: De vorige jaren hebben we toch al heel wat kunnen doen zonder dat we noodzakelijk
grote actor waren: Cachet, FJC, Tejo … Vaak via een stukje middelen, maar niet het grote
geld. Als je dat op een slimme manier aanpakt, kan het wel.
Indrani: Zeker, als het opgenomen wordt.
Hans Keldermans: Ik zie ikv GBO de samenwerking met ziekenfondsen wel niet goed. Hebben
zelf ook hun eigen klanten hé.
Jan Bal: De ziekenfondsen krijgen heel wat vragen op basis van een vertouwd aanpsreekpunt;
ook zo voor SH en CAW; vanuit Vlaanderen wordt gevraagd om die kracht van
toegankelijkheid te bundelen.
Peggy Ghekiere: De mensen die naar de ziekenfondsen gaan hebben soms alleen maar een
specifieke dienstverlening nodig. De samenwerking met de ziekenfondsen loopt goed in de
praktijk.
Indrani Muyldermans: Kan je slot op de middelen even uitleggen?
Jan Bal: Dit betekent dat Vlaanderen een bepaalde dienstverlening of voorziening enkel zal
financieren als er een lokaal akkoord bestaat over de prioriteiten
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