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1. Goedkeuring verslag 9 mei 2016.
Goedkeuring verslag vorige vergadering.

2.

Federale Prijs Armoedebestrijding 2016 voor Sociaal Huis Mechelen, Cachet vzw
en Jeugdzorg Emmaüs - Toelichting

Mathias Vaes geeft een toelichting bij het samenwerkingsverband tussen Sociaal Huis
Mechelen, Cachet vzw en Jeugdzorg Emmaüs, dat ontstaan is naar aanleiding van het boek
‘Sur Ma Route’ van Cachet (digitaal te vinden op www.cachetvzw.be )
Presentatie in bijlage.
Vragen van aanwezigen:
1. Hebben jullie alle aanbevelingen van Cachet kunnen realiseren?
We hebben alle aanbevelingen gerealiseerd die we vanuit het lokale bestuursniveau
konden realiseren. De aanbeveling met betrekking tot het inkomensonderzoek naar
aanleiding van onderhoudsplicht hebben we overgemaakt aan de POD MI. Dit kunnen
we niet zelf binnen ons wettelijk kader opnemen. De aanbeveling met betrekking tot
een persoonlijk budget voor specifieke uitgaven inzake vrijetijdsbesteding realiseren we
indirect door te werken met individuele hulpgelden via het bijzonder comité Sociale
Zaken.
2. Draagt het werken met 2 vaste maatschappelijk assistenten een risico inzake
continuïteit met zich mee?
Ja, maar dit is beheersbaar. Stel dat één van hen de organisatie zou verlaten (wat we
uiteraard hopen van niet), dan zoeken we een vervanger binnen de sociale dienst voor
deze specifieke opdracht en we schatten dit als haalbaar in.
3. Staat de co-housing formule ook open voor het nieuwe project van Emmaüs voor niet begeleide minderjarigen?
De 2 woningen van dit samenwerkingsverband zijn voorbehouden voor dit
samenwerkingsverband. Maar uiteraard zullen we samen werken met Emmaüs rond
hun nieuwe project om deze jongeren ook zo goed mogelijk te begeleiden.
4. Hoe ga je de andere OCMW’s overtuigen om deze werkwijze over te nemen?
De getuigenissen van de jongeren van Cachet zijn hiervoor cruciaal en zullen helpen bij
het creëren van een ‘sense of urgency’ indien nodig. Daarnaast zullen we vanuit Sociaal
Huis Mechelen en Jeugdzorg Emmaüs heel transparant zijn over hoe we te werk zijn
gegaan en hoe anderen deze manier van werken kunnen overnemen.
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