


1. STANDPUNT

2. VOORSTELLEN

EERSTE PIJLER: EEN WIJKHUIS IN ELKE WIJK

• We richten wijkhuizen op in elke wijk, per maximum

van 10.000 inwoners. Een wijkhuis voorziet in een

brede en laagdrempelige dienstverlenging

• Het wijkhuis helpt bij administratieve problemen via

het concept ‘koffie en papieren’. Bij een kop koffie of

thee krijgen mensen hulp om officiële papieren in orde

te maken, om de energiefactuur uit te pluizen, en om

andere problemen op te lossen

• In het wijkhuis voorzien we ook budgetbegeleiding,

woonbegeleiding, arbeidsbegeleiding, begeleiding bij

energie en waterproblemen, hulp bij onderwijs en

opvoeding, laagdrempelige medische hulp via

verpleegkundigen

• Via huisbezoeken en straathoekwerk gaan we de

wijk in om mensen te bereiken die de weg naar het

wijkhuis niet vinden

• Via buurtwerkers bouwen onze wijkhuizen aan een

sterke en warme solidaire wijk. Ze organiseren

ontmoetingsmomenten en activiteiten, zodat de

mensen uit de wijk elkaar beter leren kennen

TWEEDE PIJLER: HET OCMW DRAAGT DE
EINDVERANTWOORDELIJKHEID

• We herbevestigen de eindverantwoordelijkheid die

het OCMW heeft in het garanderen van een

menswaardig bestaan voor iedereen die op het

grondgebied verblijft. Het OCMW (ook in de nieuwe

vorm) moet de regie opnemen in het lokaal sociaal

beleid en daarin het middenveld als partner betrekken

• Iedereen met een hulpvraag moet terecht kunnen bij

het OCMW voor hulp en/of begeleiding. Dit gebeurt

vanuit de idee dat ieders sociale grondrechten

gegarandeerd moeten worden

• Voor iedereen gebeurt er een rechtenverkenning. Er

wordt nagegaan op welke rechten en sociale

tegemoetkomingen men recht heeft

• Het leefloon moet gegarandeerd zijn voor eenieder

die een (gezins)inkomen heeft onder het

referentiebudget voor een menswaardig inkomen

Het leefloon wordt opgetrokken tot het

referentiebudget voor een menswaardig inkomen via

een aanvullende financiële steun bovenop het

leefloon

Wat moet het komende stadsbestuur prioritair doen?

Het aanpakken van de armoede! Zo klonk een heel

duidelijk antwoord in onze Grote Bevraging bij bijna

negenduizend Antwerpenaren. Armoedebestrijding is

het allerbelangrijkste. Maar, armoede is ook de olifant

in de kamer. De politiek zwijgt erover. Wel, wij niet. In

plaats van in te zetten op een bestraffend eigen-

schuld-dikke-bult-beleid, willen wij mensen

versterken. We zetten sterk in op wonen, op werk, op

gezondheid, op onderwijs en op ontplooiing. Daar

worden mensen sterker van, en daar wordt de stad

ook sterker van.

In alle stadswijken richten we laagdrempelige

wijkhuizen in, waar mensen terecht kunnen. We

herbevestigen de eindverantwoordelijkheid van het

OCMW in het garanderen van de basisrechten. We

zorgen dat de stedelijke dienstverlening bereikbaar,

begrijpbaar en behulpzaam is. En dat rechten

automatisch worden toegekend. We garanderen het

recht op wonen, en zorgen dat ook mensen in een

kwetsbare positie een job hebben. En we garanderen

de toegang tot water en energie als mensenrechten.

Kortom: we bestrijden de armoede, niet de armen.

2. VOORSTELLEN

EERSTE PIJLER: EEN WIJKHUIS IN ELKE WIJK
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• Dat referentiebudget komt overeen met de Europese

armoedegrens welke voor een alleenstaande 1150

euro bedraagt

• Het leefloon is geïndividualiseerd. Als mensen enkel

de woonst delen wordt je gezien als alleenstaande

DERDE PIJLER: DE 3 B'S IN DE DIENSTVERLENING:
BEREIKBAAR - BEGRIJPBAAR - BEHULPZAAM

• We pleiten voor de invoering van het 3B-principe

voor de stedelijke dienstverlening: bereikbaar –

begrijpbaar – behulpzaam. Dat betekent dat alle

drempels moeten worden weggewerkt

• We maken de dienstverlening bereikbaar: qua

afstand, maar men moet ook kunnen binnenwandelen

voor een afspraak (dus niet alleen een digitale

afspraak)

• We maken de dienstverlening begrijpbaar: geen

moeilijke woorden en geen jargon, geen digitale

doolhoven, maar hulp op maat (dat is aangepast aan

ieders behoefte). Met ook een tolk als dat nodig is

• We maken de dienstverlening behulpzaam:

ambtenaren, loketbedienden moeten niet vertrekken

vanuit regelgeving, maar vanuit de hulpvraag en hoe

ze daarmee kunnen helpen. Ook dat is maatwerk

• Als er maatschappelijke begeleiding nodig is, moet

er ruimte zijn voor een vertrouwensband met de

hulpverlener, en moet continuïteit gegarandeerd zijn

VIERDE PIJLER: AUTOMATISCHE RECHTENTOEKENNING

• We organiseren het zo dat de verschillende rechten

automatisch worden toegekend. Dat kan relatief

gemakkelijk online

• We passen het ‘only-onceprincipe’ toe. Dat betekent:

als je een papier éénmaal binnenbrengt moet het ook

gebruikt kunnen worden voor andere aanvragen. Het

maakt het leven voor iedereen eenvoudiger, ook voor

de administratie

VIJFDE PIJLER: VAST WERK, OOK VOOR MENSEN IN EEN
KWETSBARE POSITIE

• We willen dat het stadspersoneel representatief is

voor de stadsbevolking, voor mensen met een

beperking, voor laaggeschoolden, jongeren, mensen

met een migratieachtergrond

• We willen dat een ‘artikel 60-tewerkstelling’ enkel

nog gebeurt als blijkt dat dit de best mogelijke

werkgelegenheid is voor de werkloze. We werken

samen met organisaties zonder winstoogmerk die de

nodige expertise bieden

• We zorgen ervoor dat het OCMW investeert in goede

en nabije arbeidsbegeleiding. Werk blijft de

belangrijkste hefboom om uit de armoede en een

sociaal isolement te geraken

• We organiseren het zo dat de stad zelf een

representatief aantal werkplaatsen voorziet die

toegankelijk zijn voor mensen met een beperking
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ZESDE PIJLER: HET RECHT OP WONEN GARANDEREN VOOR
ALLEN

• We zorgen voor woonbegeleiders in onze wijkhuizen.

Zij helpen om het recht op een degelijke huisvesting te

vrijwaren. Er wordt geschat dat er evenveel

woonbegeleiding nodig is als gezins- en

bejaardenhulp

• We stimuleren verhuurders om de maatschappelijke

dienstverlening te informeren van zodra iemand twee

maanden huurachterstand heeft. Uithuiszetting kan

enkel in het geval er toegang is tot een andere

woning

• We bouwen de Dienst Huurinterventie en de

Preventieve Woonbegeleiding verder uit

• We organiseren een onvoorwaardelijke noodopvang

voor dak- en thuislozen het hele jaar door die zonder

drempel toegankelijk is, en die ook overdag onderdak

biedt

• We richten een aparte dienst ‘Housing First’ op, die

volgens de internationale regels van Housing First kan

werken. Wie bij de noodopvang aanklopt moet binnen

de drie maanden toegang krijgen tot een woning, via

het Housing First-principe

ZEVENDE PIJLER: ENERGIE EN WATER ZIJN MENSENRECHTEN

• Via de Lokale Adviescommissie (LAC) voor Water en

Energie garanderen we de toegang tot stromend

water en energie. Er wordt dus niet afgesloten. Die

toegang moet voorrang hebben op de

schuldenaflossing. Budgetmeters zijn in deze geen

oplossing

• We rekenen geen herinneringskosten meer aan bij

basisvoorzieningen zoals energie en water

• We zetten meer in op collectieve oplossingen in

plaats van op individuele hulp

• We willen dat de Lokale Adviescommissie zich meer

kan inzetten om mensen met betalingsachterstand te

bereiken en ze de mensen kan helpen met haalbare

afbetalingsplannen

• We versterken het Energiefonds en het Fonds Jovel.

Zo kunnen we beter tussenkomen om (een deel van)

de schulden kwijt te schelden, in die gevallen waar

een volledige schuldaflossing onrealistisch is

3. VISIE

ARMOEDE IN ANTWERPEN: DE OLIFANT IN DE KAMER

In het najaar van 2017 organiseerde de PVDA de

grootste bevraging die ooit in Antwerpen werd

uitgevoerd. Vijf maanden lang trokken honderden

vrijwilligers van de linkse partij door het herfst- en

winterweer de straat op om een veertigtal

programmapunten voor te leggen aan bijna

negenduizend mensen. De meest frappante

vaststelling uit De Grote Bevraging is het belang dat

sinjoren hechten aan de strijd tegen armoede. Uit De

Grote Bevraging komt ‘armoedebestrijding’ als

belangrijkste thema. Het staat met stip op de eerste

plaats, en dat is zo bij alle leeftijden en alle

beroepsgroepen, en in alle districten.

‘Antwerpenaren hebben een groot bakkes en een

peperkoeken hartje’, zo luidt de zegswijze. De

empathie van de Antwerpenaren is alvast groot, ook

bij diegenen die zelf niet rechtstreeks met armoede te

maken hebben. Iedereen wil dat een komend

stadsbestuur prioritair inzet op armoedebestrijding.
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Voor de PVDA is armoedebestrijding alvast het

belangrijkste speerpunt.

Antwerpen is een rijke stad, waar het goed is om te

leven. Maar het is ook een stad waar de tweedeling

tussen arm en rijk steeds groter wordt. Een deel van

de Antwerpenaren, de toplaag, moet zich nooit zorgen

maken over geld. En dus ook niet over voedsel, kledij,

huisvesting, schoolkosten, rekeningen of vakantie. Het

grootste deel van de bevolking maakt zich wel zorgen

over inkomen en geld. Bijna een derde van de sinjoren

moet dat zelfs dagelijks doen. Jawel, bijna 1 op 3

Antwerpenaren heeft een te laag inkomen om

basiskosten voor voedsel, kledij, huur, gas,

elektriciteit, water, telefoon, of school te dragen. Op

het einde van het inkomen is er steevast een stukje

maand over, en dat zorgt elke keer opnieuw voor heel

wat stress.

Een te laag inkomen zorgt voor heel wat problemen.

Meestal moet men dan een huurwoning van slechtere

kwaliteit betrekken. En, wie slecht woont, wordt

sneller ziek door de ongezonde

woonomstandigheden. Gezinnen die met te veel op

een kleine ruimte wonen, hebben meer stress. Er is

meer schooluitval, omdat kinderen niet rustig kunnen

studeren. Mensen in armoede hebben ook meer kans

op chronische ziekten zoals suikerziekte of

hartziekten. Arm zijn maakt ziek, en ziek zijn maakt

arm. En dan is er nog de kinderarmoede, die bijzonder

hoog ligt. In onze stad groeit 1 op 4 kinderen op in

armoede. Dat is enorm.

In de late middeleeuwen werden de sociale

problemen in de stad steeds meer in ‘morele termen’

uitgedrukt. Dat wil zeggen dat men de slachtoffers de

‘schuld’ gaf van hun problemen. De adel en de clerus

lieten de mensen lieten geloven dat iedereen

verantwoordelijk was voor het eigen geluk, en dat

armoede zondig was, het gevolg van luiheid of een

onaangepaste levensstijl. Die moraliserende aanpak

komt vandaag terug. Het stadsbestuur van

nationalisten, liberalen en christendemocraten legt

opnieuw alle verantwoordelijkheid bij het individu.

‘Eigen schuld, dikke bult’, zo zeggen ze bij de N-VA. De

slachtoffers de schuld geven. Diegenen die het hoofd

niet boven water kunnen houden zouden dat aan

zichzelf te danken hebben. Zo wordt er enkel nog

gesproken over de individuele verantwoordelijkheid

van de armen, en niet langer over de olifant in de

kamer. Of beter: de olifant in de stad, zijnde het

massale armoedeprobleem in Antwerpen.

Een goed dak boven je hoofd dat ruimte en rust biedt.

Een vaste baan die werkzekerheid biedt, en een loon

biedt waar je mee rond komt. Toegang tot betaalbare

gezondheidszorg, en onderwijs met kleinere klassen.

Dat zijn allemaal essentiële elementen om mensen

een toekomst te kunnen bieden. Daar moeten

structurele maatregelen voor genomen worden.

Natuurlijk, dat is een verantwoordelijkheid van de

Vlaamse en van de Federale regering. Maar ook de

stad heeft sterke handvaten in strijd tegen armoede.

Haar sterkte is dat ze dichter bij de mensen staat. Of

zou kunnen staan. Wonen, werk, gezondheid,

onderwijs, ontplooiing: dat zijn essentiële

mensenrechten. Elk van deze thema’s afzonderlijk

vind je terug elders in ons stadsprogramma. Maar

specifiek voor mensen in een moeilijke sociale situatie

kan er ook heel wat voorzien worden. Daarover

hebben we het hier.

EERSTE PIJLER: EEN WIJKHUIS IN ELKE WIJKEERSTE PIJLER: EEN WIJKHUIS IN ELKE WIJK

Ondanks vele geëngageerde hulpverleners op het

terrein is de hulp vaak weinig toegankelijk. Mensen

komen niet rond, stapelen schulden op, maar weten

niet waar ze hulp kunnen vragen. En ze weten niet

waar ze recht op hebben.

Iedereen weet: voorkomen is beter dan genezen. Door

in te zetten op toegankelijke hulp- en dienstverlening

vermijd je dat mensen verder wegzakken in financiële

problemen. Het terugverdieneffect hiervan is groot. Je

investeert in dienstverlening maar tegelijk zorg je voor

een hoger inkomen bij de burgers van je stad.

Dienstverlening straalt de kwaliteit van je stad uit.

Iedere burger, zonder uitzondering, komt ermee in

aanraking. Wij willen een brede en laagdrempelige

dienstverlenging dichtbij de mensen brengen. En dat

via wijkhuizen in elke wijk, per maximum van 10.000

inwoners. Een onderdeel van zo’n wijkhuis is een

buurthuis die de wijk versterkt. De focus van een

wijkhuis? Het toezien op de realisatie van de sociale

grondrechten van elke inwoner uit de wijk. Het
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wijkhuis helpt bij administratieve problemen via het

concept ‘koffie en papieren’.

Bij een kop koffie of thee krijgen mensen hulp om

officiële papieren in orde te maken, om de

energiefactuur uit te pluizen, en om andere problemen

op te lossen. Dat is laagdrempelig. Via een

‘rechtenverkenner’ wordt samen met de mensen

nagegaan of men wel alle sociale tegemoetkomingen

krijgt. Want heel veel mensen vragen hun rechten niet

aan. In het wijkhuis voorzien we ook

budgetbegeleiding, woonbegeleiding,

arbeidsbegeleiding, begeleiding bij energie en

waterproblemen, hulp bij onderwijs en opvoeding,

laagdrempelige medische hulp via verpleegkundigen.

Een andere belangrijke poot van zo’n wijkhuis zijn

mensen die de wijk ingaan om mensen te bereiken die

de weg naar het wijkhuis niet vinden, via

huisbezoeken en straathoekwerk. Zij kunnen ook

bepaalde noden detecteren van de wijk waar een

wijkhuis verder in moet investeren.

Tegelijkertijd bouwen onze wijkhuizen aan een sterke

en warme solidaire wijk via het buurthuis en haar

buurtwerkers. Ze organiseren ontmoetingsmomenten

en activiteiten, zodat de mensen uit de wijk elkaar

beter leren kennen. Hierdoor kan je de eenzaamheid

die vele mensen ervaren tegengaan, maar werk je

ook aan een betere veiligheid en meer solidariteit en

samenhorigheid. Een win-winsituatie voor de mensen,

en een win-winsituatie voor de wijk.

TWEEDE PIJLER: HET OCMW DRAAGT DE
EINDVERANTWOORDELIJKHEID

Vroeger, in de eerste helft van de 20ste eeuw, waren

er de Commissies voor Openbare Onderstand. Dat

was de ‘armenzorg’, een gunst voor wie uit de boot

viel. Een gunst, en geen recht. Dat veranderde met de

OCMW-wet. De hulp werd een recht. In de wet van

1976 wordt gesteld dat iedereen recht heeft op

maatschappelijke dienstverlening die tot doel heeft

“eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te

leiden dat beantwoordt aan de menselijke

waardigheid”. In de wet staat dat het OCMW tot

opdracht heeft deze dienstverlening te verzekeren. Zo

ging men van armenzorg naar welzijnszorg, een

belangrijke stap in de democratische ontwikkeling.

Belangrijk omdat men erkende dat de grillen van de

vrije markt geen bestaanszekerheid kunnen geven.

In 2015 werd de missie van het Antwerpse OCMW

officieel gewijzigd. OCMW-raadslid Lise

Vandecasteele (PVDA) trok aan de alarmbel en heel

wat middenveldorganisaties protesteerden. Maar de

N-VA hield voet bij stuk. OCMW Antwerpen zal niet

langer de sociale grondrechten ‘duurzaam

garanderen’ maar ‘eraan bijdragen’. Dat lijkt een klein

verschil, maar dat is het niet. In de nieuwe missie kiest

het bestuur volop voor een verdere individuele en

sanctionerende aanpak. Het accent verschuift naar

louter individuele verantwoordelijkheid, weg van een

solidaire collectieve verantwoordelijkheid. Maar in

een samenleving die meer dan 600.000 werklozen

telt, kan je niet enkel de individuele werkloze hiervoor

verantwoordelijk stellen. Dat is absurd. Toch zien we

dat het nieuwe beleid er vooral op gericht is om

iemands gedrag te veranderen. Zoek maar beter

werk! (Maar waar?) Zoek maar een goedkopere

woning! (Maar waar?)

Onze samenleving heeft nood aan een laatste

vangnet voor mensen in sociale moeilijkheden. Dat

houdt in dat iedereen die nood heeft aan hulp gepaste

dienstverlening moet krijgen. De maatschappelijk

werkers van het OCMW ervaren steeds meer

‘verzakelijking’. Ze krijgen minder ruimte voor

menselijk contact en opvolging, en moeten steeds

meer tijd investeren in administratie,

zelfredzaamheidsmatrixen en screenings.

Maatschappelijk werk is in de eerste plaats

mensenwerk en geen computerwerk.

Wij willen dat de stad en het OCMW opnieuw hun

eindverantwoordelijkheid opnemen in het garanderen

van een menswaardig bestaan voor elke stadsgenoot.

Dat betekent dat ze de regie in het lokaal sociaal

beleid opnemen. En dus ook het middenveld als

partner betrekken, en niet als ‘onderaannemer’ of

‘brandblusser’ inschakelen.

Het laatste vangnet houdt ook in dat elke

Antwerpenaar een inkomen heeft waardoor hij

5 GEEF ARMOEDE GEEN KANS



menswaardig kan leven. Daarvoor moet een leven

boven de armoedegrens gegarandeerd zijn. Onder de

rubriek ‘stad zonder armoede’ is dat ook de meest

populaire eis in onze Grote Bevraging. Vandaag is het

verschil tussen het leefloon en de armoedegrens voor

bepaalde categorieën erg hoog. Het leefloon voor een

alleenstaande bedraagt bijvoorbeeld 892 euro. Dat

terwijl de Europese armoedegrens voor een

alleenstaande op 1.115 euro ligt. Het verschil is dus

223 euro. Voor een gezin met twee kinderen bedraagt

het leefloon 1.190 euro, en is de Europese

armoedegrens bepaald op 2.341 euro. Een verschil

van maar liefst 1 .151 euro, elke maand opnieuw!

Wij willen het leefloon optrekken tot aan het

referentiebudget voor een menswaardig inkomen. Dat

referentiebudget komt overeen met de Europese

armoedegrens. Wij willen ook dat het leefloon

onvoorwaardelijk is. En dat het rekening houdt met

een veranderende realiteit. Zo moeten ook cohousing

of samenwoonst erkend kunnen worden, zonder dat je

een derde van je leefloon verliest. Dat is vandaag niet

het geval. Het OCMW rekent je bij cohousing meteen

als samenwonende, ook al heb je geen relatie. Het

gevolg is dat je leefloon zakt van 892 naar 595 euro.

Het bedrag van het leefloon wordt bepaald door de

federale overheid. De minister belooft al lang dat op

te trekken, maar het gebeurt niet. Nochtans

berekende het Planbureau dat dit financieel haalbaar

is, gezien er ook een terugverdieneffect zal zijn. Dat

zit zo: met een hoger leefloon zal er meer consumptie

zijn, en als er meer consumptie is zullen er meer

taksen betaald worden en trekt de overheid meer

inkomsten. De stad kan zélf een proefproject starten

door het leefloon onvoorwaardelijk te maken en op te

trekken, als sterk signaal naar de federale regering.

Dat is perfect mogelijk. Het zou onze stad jaarlijks

ongeveer 60 miljoen euro kosten. Vergelijk dat met de

290 miljoen euro die de stad zal uitgeven aan het

nieuwe politiegebouw aan Post X. En dan is het

terugverdieneffect nog niet meegerekend. Omdat

mensen in armoede vooral in hun eigen omgeving

kopen, zal de lokale middenstand mee profiteren. Ook

bij de grote winkelketens zullen extra jobs worden

geschapen.

DERDE PIJLER: DE 3 B'S IN DE DIENSTVERLENING:
BEREIKBAAR - BEGRIJPBAAR - BEHULPZAAM

Vandaag lopen mensen zich vaak vast in de

doolhoven en de drempels van de dienstverlening van

de stad en het OCMW.

Wij pleiten als PVDA voor de invoering van wat wij het

3B-principe voor de stedelijke dienstverlening

noemen: bereikbaar – begrijpbaar - behulpzaam:

• De dienstverlening moet bereikbaar zijn qua afstand,
maar men moet ook kunnen binnenwandelen voor

een afspraak (dus niet alleen een digitale afspraak).

Vandaag zijn er wachtlijsten voor budgetbegeleiding

en schuldbemiddeling. Er is dus duidelijk meer nood,

de dienstverlening moet uitgebreid worden en ook

meer toegankelijk op verschillende locaties in de stad.

• De dienstverlening moet begrijpbaar zijn: geen

moeilijke woorden en geen jargon, geen digitale

doolhoven, maar hulp op maat (dat is aangepast aan

ieders behoefte). Met ook een tolk als dat nodig is.

• De dienstverlening moet behulpzaam zijn:

ambtenaren, loketbedienden moeten niet vertrekken

vanuit regelgeving, maar vanuit de hulpvraag en hoe

ze daarmee kunnen helpen. Ook dat is maatwerk. Wij

willen een ‘rechtenverkenner’ bij elk loket. De eerste

vraag die de medewerkers zouden moeten stellen is:

‘Welkom, zullen we samen nagaan of je al je rechten

uitput en hoe we jouw sociale grondrechten kunnen

garanderen?’

Als er maatschappelijke begeleiding nodig is, moet er

ruimte zijn voor een vertrouwensband met de

hulpverlener. Daarvoor moet de continuïteit van

begeleiding gegarandeerd zijn. Het is niet goed dat

mensen die in moeilijkheden zitten hun verhaal elke

keer opnieuw moeten doen. Begeleiding op maat en

op het tempo van de mensen is nodig. Kort als het

kan, lang als het nodig is, met een vaste persoo.
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VIERDE PIJLER: AUTOMATISCHE RECHTENTOEKENNING

Een groot deel van de mensen die recht hebben op

een uitkering, doet hier geen beroep op. Het

Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

onderzocht deze onderbescherming. Hun conclusie:

om en nabij 40 procent van de mensen die recht

hebben op een of andere uitkering, vragen die om

allerlei redenen niet aan. Een van de redenen om

geen hulp aan te vragen, is dat mensen die bij het

OCMW aankloppen vaak zelf het gevoel hebben dat

ze als ‘profiteurs’ of als ‘fraudeurs’ aanzien worden.

Dat is het gevolg van het eigen-schuld-dikke-bult-

model van de rechtse partijen.

Je verarmt een samenleving door de mensen die uit

de boot vallen te wantrouwen, of na te trappen. Er

moet de wil zijn om ook echt hulp te bieden. Heel wat

mensen ervaren het onthaal van het OCMW als weinig

helpend. Je moet steeds aantonen dat je behoeftig en

arm bent, via een hele reeks attesten, papieren en

bankuittreksels. Het lijkt vaak wel een opgeheven

schoolmeestersvingertje van het rechtse beleid. Heb

je wel genoeg inspanningen gedaan om werk te

vinden? Kan je familie je niet helpen? Is je aanvraag

geen sociale fraude? Om dat te onderzoeken worden

disproportioneel veel middelen en mensenkracht

ingezet op fraudebestrijding bij het OCMW. Er wordt

hiervoor zelfs samengewerkt met commerciële

firma’s. Terwijl de sociale fraude geraamd wordt op 5

procent. Vergelijk dat met de 40 procent mensen die

wel hulpbehoevend zijn, maar geen hulp aanvragen.

De prioriteiten liggen dus verkeerd.

Je belastingbrief is al bijna helemaal ingevuld via de

web-applicatie Tax-on-web. Maar toch moet je allerlei

papieren verzamelen om te bewijzen dat je recht hebt

op bepaalde sociale tegemoetkomingen. De overheid

heeft jouw gegevens maar toch moet je ze telkens

opnieuw bewijzen. Dat is erg onlogisch, en

vermoeiend. Dat kan anders. Wij willen dat de

verschillende rechten automatisch worden toegekend.

Je kan ook mensen verwittigen als je vermoedt dat ze

onder de armoedegrens leven en in aanmerking

komen voor steun van het OCMW.

Bovendien moet je vaak voor verschillende

tegemoetkomingen steeds weer dezelfde papieren

verzamelen. Ook dat kan veel eenvoudiger: als je een

papier éénmaal binnenbrengt moet het ook gebruikt

kunnen worden voor andere aanvragen. Dat heet het

‘only-onceprincipe’. Het maakt het leven voor

iedereen eenvoudiger, ook voor de administratie.

VIJFDE PIJLER: VAST WERK, OOK VOOR MENSEN IN EEN
KWETSBARE POSITIE

Dat er in het kader van de mensenrechten veel

aandacht is voor het recht op arbeid hoeft niet te

verbazen: het draagt bij tot de bescherming tegen

armoede. Het risico op armoede is 41 procent bij

werklozen, tegenover 4,7 procent bij werkenden.

‘Eenieder heeft recht op arbeid, op vrije keuze van

beroep, op rechtmatige en gunstige

arbeidsvoorwaarden en op bescherming tegen

werkloosheid’. Zo staat het in Artikel 23 van de

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Het recht op arbeid is ook opgenomen in onze

Belgische Grondwet.

Een eerste uitdaging is dat iedereen toegang krijgt tot

een job die beschermt tegen armoede. Een job moet

degelijk betaald worden, zodat we geen ‘werkende

armen’ hebben. Maar ook in ons land stijgt het aantal

werkende armen, tot bijna 1 op 20 banen. Van de

nieuwe jobs die er bij komen zijn meer dan de helft

tijdelijk (52 procent) en is bijna de helft heel erg

laagbetaald (47 procent). Zo komen we er niet.

Maar ook hoe we deze arbeid invullen is van cruciaal

belang: de impact van een te hoge werkdruk,

flexibiliteit, onzekere contracten en ontslag, is

torenhoog op onze gezondheid en welbevinden.

Gelukkig zijn we met velen, en kunnen we de

arbeidstaken verdelen. Zo kan iedereen naar

vermogen bijdragen via een doenbare job. Naar

vermogen is hierin belangrijk. Mensen in een

kwetsbare positie, mensen met een beperking hebben

aanpassingen en soms meer omkadering nodig in hun

arbeidssituatie.
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Hoe we in Antwerpen kunnen inzetten op jobs kan je

lezen in het hoofdstuk hierover. Hier hebben we het

over mensen in kwetsbare positie of met een

beperking, op de arbeidsmarkt. Mensen zonder

diploma, mensen met een beperkte educatieve

bagage, mensen met een mentale beperking of

chronische ziekte. De meeste mensen willen

bijdragen, maar vinden geen manier om dat te doen.

Om het recht op arbeid voor iedereen te garanderen

zijn er specifieke maatregelen nodig. Dat vergt extra

middelen, maar er is een groot terugverdieneffect op

menselijk én financieel vlak.

Vandaag zet het stadsbestuur steeds meer in op

vrijwilligers. Daarbij worden betaalde jobs van het

stadspersoneel vervangen door vrijwilligerswerk. Wij

willen dat terug ongedaan maken. Zo komen er

opnieuw meer jobs vrij voor mensen in een kwetsbare

positie, ze krijgen opnieuw vast werk en zijn

beschermd tegen armoede.

Wij willen dat de stad een divers personeelsbeleid

voert, dat een afstraling is van de realiteit in de

samenleving en voldoende aandacht heeft voor wie

het moeilijk heeft op de arbeidsmarkt. Vandaag

worden héél wat taken en diensten uitbesteed aan

bedrijven die slechtere arbeidsvoorwaarden en een

slechtere verloning voorzien. We willen dat het

stadspersoneel representatief is voor de

stadsbevolking, voor mensen met een beperking, voor

laaggeschoolden, jongeren, mensen met een

migratieachtergrond. Aansluitend kan de stad kiezen

afstand te nemen van het diplomafetisjisme waardoor

sociale mobiliteit makkelijker wordt. Op deze manier

kan er meer gefocust worden op door ervaring

verworven competenties (EVC’s). Dit heeft impact niet

alleen op de meer kwetsbare doelgroep maar levert

ook doorstroomkansen op.

We willen dat een ‘artikel 60-tewerkstelling’ enkel

nog gebeurt als blijkt dat dit de best mogelijke

werkgelegenheid is voor de werkloze. Het blijft

immers heel vaak een tijdelijke en laag verloonde

tewerkstelling. Er wordt hiervoor enkel samengewerkt

met organisaties zonder winstoogmerk, die de nodige

expertise en omkadering bieden. Er moet de

mogelijkheid bestaan om door te groeien, zodat de

mensen nadien niet terug zonder werk vallen.

Het OCMW moet investeren in goede en nabije

arbeidsbegeleiding. Werk blijft de belangrijkste

hefboom om uit de armoede en het sociale isolement

te geraken. Arbeidsbegeleiders horen thuis in de

sociale centra van het OCMW waar ze moeten kunnen

inzetten op intensieve begeleiding als daar nood aan

is.

Sommige mensen kunnen omwille van allerlei

redenen niet (meer) functioneren in een normale job of

op een beschermde werkplaats. Toch heeft iedereen

recht op arbeid, omwille van de zinvolle

dagbesteding, het sociaal contact en de eigenwaarde.

Voor deze mensen moet bijvoorbeeld arbeidszorg een

mogelijkheid zijn. Daar werken mensen met fysieke of

mentale problemen in een fietsherstelplaats,

houtatelier of bakkerij. Arbeidszorg is een stabiele

tewerkstelling en mag niet gezien worden als een

opstap naar de arbeidsmarkt.

ZESDE PIJLER: HET RECHT OP WONEN GARANDEREN VOOR
ALLEN

Ons ambitieus A-plan voor betaalbaar wonen in

Antwerpen werken we uit in een ander hoofdstuk van

dit programma. Hier hebben we het kort op een aantal

noodzakelijke maatregelen die gericht zijn op de

bescherming van mensen in armoede. Zo willen we

inzetten op laagdrempelige schuldhulpverlening en

budgetbegeleiding in de wijkhuizen. We willen daar

ook woonbegeleiders, die helpen om het recht op een

degelijke huisvesting te vrijwaren. Er wordt geschat

dat er evenveel woonbegeleiding nodig is als gezins-

en bejaardenhulp.

We willen ook meer preventief werken. De

verhuurders moeten gestimuleerd worden om de

maatschappelijke dienstverlening te informeren van

zodra iemand twee maanden huurachterstal heeft.

Dat geldt zowel bij sociale huisvesting als op de

private huurmarkt. Tegelijk willen we dat de Dienst

Huurinterventie en de Preventieve Woonbegeleiding

verder worden uitgebouwd, ondersteund en

gepromoot. Het zijn de sociaal werkers van deze

diensten die ter plaatse gaan, en actief helpen als

huurders huurachterstand hebben. Zij bekijken samen
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met de huurder wat mogelijk is, waarop ze recht

hebben qua tegemoetkomingen. Daarnaast

onderhandelen ze met de eigenaar om

uithuiszettingen te voorkomen. Een uithuiszetting kan

enkel in het geval er toegang is tot een andere

woning.

Wij willen een onvoorwaardelijke noodopvang voor

dak- en thuislozen het hele jaar door die zonder

drempel toegankelijk is, en die ook overdag onderdak

biedt. Wij willen een degelijke infrastructuur met

onder andere kamers van maximaal vier personen en

een aparte opvangplaats voor gezinnen met kinderen.

Dat betekent dat de huidige capaciteit wordt

uitgebreid.

Wie bij de noodopvang aanklopt moet binnen de drie

maanden toegang krijgen tot een woning, via het

Housing First-principe. Het basisidee van Housing First

is eerst een woonst aanbieden en vervolgens

begeleiding opstarten op maat van de mens. Uit

internationaal onderzoek blijkt ondertussen duidelijk

dat voor iedereen Housing First de meest effectieve

en de meest kosteneffectieve manier is om

dakloosheid te bestrijden. ‘Zwemmen leer je niet op

het droge.’ Er wordt een aparte dienst ‘Housing First’

opgericht met voldoende professioneel personeel die

volgens de internationale regels van Housing First kan

werken. Dat behelst de toegang tot degelijke en

duurzame huisvesting verspreid over de stad. Wij

willen een voldoende gedifferentieerd woonaanbod,

omdat we begrijpen dat niet iedereen zich het

gelukkigst voelt in een klassieke woning. Zo zijn

Skaeve Huse of hufterswoningen voor sommige

doelgroepen een betere keuze.

ZEVENDE PIJLER: ENERGIE EN WATER ZIJN MENSENRECHTEN

Onze Grondwet bepaalt dat iedereen recht heeft op

een menswaardig bestaan. Zonder water en zonder

energie is dat niet gegarandeerd. Water en energie

zijn geen luxegoederen, het zijn levensnoodzakelijke

rechten. Ze zijn ook onontbeerlijk in de bescherming

van onze gezondheid. Mensen hiervan afsluiten is dan

ook uit den boze.

Energie is een basisbehoefte. Iedereen heeft het

nodig voor verwarming, de bereiding en bewaring van

voeding, verlichting en tal van activiteiten die in een

moderne samenleving een essentiële component zijn

gaan vormen van communicatie, studie en

informatievergaring, sociale relaties, werk (zoeken) en

ontspanning. Maar heel wat mensen worstelen met de

druk van de energiefactuur op het gezinsbudget, niet

in het minst mensen in armoede. Hierdoor blijven

rekeningen onbetaald, wordt de woning niet adequaat

verwarmd, kan niet gezond gekookt worden of

worden mensen op een andere manier ernstig

beperkt. De hoge kosten voor energie bij mensen in

armoede hebben verschillende oorzaken: slechte

toegang tot de goedkoopste tarieven of extra nood

aan energie per bewoonde m2 door huisvesting van

ondermaatse kwaliteit op het gebied van isolatie en

verwarmingsinstallaties.

De hulp die de stad en het OCMW vandaag aanreikt

voor mensen in energiearmoede is ontoereikend.

Vandaag heeft het OCMW een Energiecel of Lokale

Adviescommissie voor Energie. Mensen die schulden

opbouwen bij hun energieleverancier komen terecht

bij de ‘sociale leverancier’, zijnde Infrax of Eandis. Zij

werken samen met de Energiecel van het OCMW. Zij

maken met de klant een afbetalingsplan, en

verplichten mensen met schulden een budgetmeter te

laten installeren als ze hun schulden niet meteen

kunnen inlossen. Met zo’n budgetmeter kan je enkel

elektriciteit of gas krijgen als je de meter oplaadt. Het

systeem van budgetmeters is een ontoereikende en

averechts werkende maatregel. Het maakt mensen

net méér energiearm.

Bovendien krijgen de mensen in moeilijkheden geen

toegang tot het goedkoopste tarief op de markt. De

'sociale leverancier' rekent immers een duurder

‘ontradingstarief’ aan. Dat is niet te begrijpen, maar

dient om te vermijden dat mensen bij hen 'blijven

hangen'. Ze moeten de reguliere energiemarkt op van

zodra de schulden afgelost zijn.

Enerzijds wordt een duurder tarief aangerekend. En

anderzijds kunnen mensen met een budgetmeter

geen energie verbruiken naargelang de behoefte,

maar naargelang hoeveel geld ze in de budgetmeter

kunnen steken. De budgetmeter biedt geen enkele

structurele oplossing, het biedt slechts twee

mogelijkheden: geen energie hebben of schulden
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maken op andere posten. Ook goed om weten: de

budgetmeters kosten handenvol geld aan de

gemeenschap. Wij willen dat omkeren. Door de

realisatie van het recht op energie voorrang te geven

op schuldenaflossing. En door meer in te zetten op

collectieve oplossingen in plaats van op individuele

hulp. De Energiecel moet zich inzetten om het recht op

energie voor elkeen te realiseren. Zij maken een

haalbaar afbetalingsplan samen met de klant. Een

afbetalingsplan dat een blijvende energievoorziening

waarborgt naar behoefte. Wij willen ook dat er geen

herinneringskosten aangerekend worden bij

basisvoorzieningen zoals energie en water. En dat het

Energiefonds wordt uitgebreid: een fonds waar

mensen in nood beroep op kunnen doen om (een deel

van) de energieschulden kwijt te schelden. Want de

schuldenberg kan soms zo oplopen, dat een volledige

schuldenaflossing onrealistisch is.

Net zoals energie is water een noodzakelijke

basisbehoefte. Je poetst er je tanden mee, je spoelt er

het toilet mee door, je drinkt het, je kookt ermee, je

poetst ermee, … Een menswaardig bestaan kan niet

zonder stromend water. De Algemene Vergadering

van de Verenigde Naties erkende drinkbaar water en

goede sanitaire voorzieningen als een mensenrecht.

Terwijl een gemiddeld gezin in het jaar 2000 nog 100

euro per jaar betaalde voor stromend water, is dat

vandaag 378 euro. De waterprijs zelf is niet zo zeer

gestegen, wel de taksen die we betalen voor de

riolering en de waterzuivering. Voorheen werden deze

kosten voornamelijk betaald met de inkomsten uit de

algemene belastingen. Als gevolg daarvan hebben

steeds meer mensen moeite om deze waterfactuur te

betalen. In 2016 waren er ruim 50.000 gezinnen in

Vlaanderen die een of meerdere afbetalingsplannen

hadden lopen bij hun drinkwaterleverancier.

Bovendien lukt het bij bijna vier op de tien niet om dat

afbetalingsplan te volgen.

De hulp die het OCMW vandaag biedt is vergelijkbaar

met het energieverhaal. Als mensen moeilijkheden

hebben met het betalen van hun waterfactuur, kunnen

ze hulp vragen aan de Lokale Adviescommissie Water

van het OCMW. Samen met de waterleverancier

(Water-Link in Antwerpen) wordt er een

afbetalingsplan opgesteld. Maar als de mensen niet

reageren op de brief van het OCMW of als ze niet te

contacteren zijn via telefoon of een huisbezoek tijdens

de werkuren, wordt de watertoevoer afgesloten ‘om

de mensen te dwingen iets te laten weten’. Ook als ze

het afbetalingsplan niet volgen beslist het OCMW

vaak om de watertoevoer af te sluiten. Zo kwam het

dat Antwerpen koploper was van de waterafsluitingen

in Vlaanderen.

Met de PVDA zijn we jaren op deze nagel blijven slaan

via acties en moties in de OCMW-raad. Het kan niet

dat je mensen een basisbehoefte als water ontzegt.

Ook het middenveld reageerde. ‘Draai de kraan niet

dicht’ was de slogan van een actie van

StopArmoede.nu in 2015. Zo dwongen we het OCMW

begin januari 2018 om een einde te maken aan deze

waterafsluitingen. Er werd beloofd enkel nog af te

sluiten in geval van ‘fraude’. Maar in de plaats wordt

er wel gewerkt met een ‘slimme watermeter’. Deze

registreert het verbruik op afstand en hiermee kan het

water ook op afstand afgesloten worden. Er zou een

gratis minimale levering van water zijn, maar

vooralsnog is onduidelijk hoeveel dat zal zijn én

ontbreekt er een wettelijk kader. De watermeter kan

ook werken als een budgetmeter: je krijgt enkel water

als je de meter oplaadt.

De slimme watermeter is net zomin als de

budgetmeter voor energie een oplossing voor mensen

met betalingsmoeilijkheden. Bovendien kosten zo’n

watermeters héél wat geld en houdt het een inbreuk

op de privacy in: men weet wanneer je doucht, hoe

laat je thuis bent en wanneer niet, maar ook is er het

risico van doorverkoop van gegevens en gebruik van

gegevens door andere instellingen.

De Lokale Adviescommissie (LAC) Water moet erop

gericht zijn de toegang tot stromend water te

garanderen. Deze toegang moet voorrang hebben op

de schuldenaflossing. Er worden haalbare

afbetalingsplannen gemaakt samen met de klant. Er

wordt steeds een rechtenverkenning gedaan. Er wordt

niet gewerkt met slimme watermeters. Wij willen meer

inzetten op huisbezoeken vanuit de LAC om mensen

met betalingsachterstand te bereiken. Daarvoor moet

het nodige personeel voorzien worden. Bij de dienst

controle en inspectie van het OCMW is het vandaag

mogelijk om ’s morgens vroeg tot vijftien

huisbezoeken te doen bij mensen waar verdoken

samenwoonst van wordt vermoed. Maar om mensen

te bereiken die de waterfactuur niet kunnen betalen is

er maar ruimte voor twee huisbezoeken tijdens de

kantooruren.
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De schuldenberg kan soms zo hoog oplopen, dat een

volledige schuldenaflossing onrealistisch is. Op zo'n

moment is het aangewezen (een deel van) de

schulden kwijt te schelden. Dat gebeurt nu al via een

Energiefonds en het Fonds Jovel (voor water), maar

deze zijn ontoereikend. We willen deze fondsen

uitbreiden.
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