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jan van alsenoy is vvsg-directeur beweging (tot

1 juni 2017)

Lokale democratie: steden en
gemeenten als proeftuin

O
Het gaat niet
alleen meer over
de vraag hoe de
gemeente burgers
betrekt bij het
lokale beleid,
maar evengoed
over de manier
waarop het
lokale bestuur bij
burgerinitiatieven
betrokken wordt.

nlangs debatteerde de commissie
algemeen beleid van het Vlaams
Parlement op vraag van WillemFrederik Schiltz over nieuwe wegen voor
burgerparticipatie en democratie. De VVSG
was erbij en presenteerde haar ideeën. Nagenoeg
in dezelfde week trok Luc Huyse in zijn essay
Red de verkiezingen aan de alarmbel. De
tachtigjarige politicoloog en scherpe observator
is ongerust: ‘Het hart van de democratie is ziek’,
‘België lijdt aan chronische verkiezingskoorts’
en ‘De gemeenteraadsverkiezingen devalueren
tot het voorprogramma van de federale’. Hij
schrijft in zijn analyse over de stroomlijning
van plaatselijke campagnes door nationale
zowel wat lijstvorming en campagnes betreft,
over schijnkandidaten en jobhoppers, over
kiezersbedrog, over ‘een ware volksverhuizing
van nationale coryfeeën, ministers incluis,
richting dorpen en steden’. Hij vraagt opnieuw
‘politiek fatsoen’ in plaats van ‘misbruik van
de verkiezingen voor het sluiks hamsteren van
macht’. Maar hij is niet alleen een pessimist.
De titel van dit stukje is ook de titel van het
laatste en optimistische hoofdstuk uit zijn essay:
‘Steden en gemeenten bieden veel ruimte voor
innovatie en experimenten die de democratie
verrijken en de verkiezingen kunnen redden.’
Het algemeen belang is er zichtbaarder en voor
de burger herkenbaar. Op lokaal niveau zien
we nieuwe, andere allianties dan op centraal
niveau. Lokale partijen zijn soms politiek
dominant en sturen sterk. Denk maar aan de
‘beste gemeente in Vlaanderen’ (Vorselaar
volgens Het Nieuwsblad) waar een op-en-top
lokale partij met ruime meerderheid en veel
participatie bestuurt. Denk aan leiderschap en
de ‘beste burgemeester ter wereld’ (Mechelen).
Denk ook aan de vele burgerinitiatieven,
buurt- en wijkcomités die in aantal en betekenis
groeien. Onze klassieke representatieve
democratie wordt steeds meer vervlochten
met participatieve projecten, met bottom-upinitiatieven. Het essay van Filip De Rynck in het
VVSG-boek Lokale politiek en democratie (2017)

brengt deze soms fragmentaire en brokkelige
omarming mooi in beeld. Het gaat niet alleen
meer over de vraag hoe de gemeente burgers
betrekt bij het lokale beleid, maar evengoed
over de manier waarop het lokale bestuur bij
burgerinitiatieven betrokken wordt. We zien een
veelheid aan strategieën: van doe-democratie
– burgers die samen een parkje beheren –, over
bemiddeling – Oosterweel en verdoofd slachten
–, tot directe democratie en bewonersgroepen
die een rol spelen in de opmaak van de
begroting.
Lokale democratie in al zijn vormen behoort
tot het DNA en de missie van de VVSG,
haar medewerkers, bestuurders en leden.
Zij willen graag inzetten op vernieuwing
en experimenten die de lokale democratie
versterken en verlevendigen. Zo komen we
ook uit bij de organisatie van het bestuur
zelf. Hoe ziet de gemeentelijke organisatie er
uit, bureaucratisch, naar binnen gekeerd of
wendbaar, met sterke voelsprieten voor al wat
leeft in de lokale samenleving. Hoe maken we
van de gemeenteraad een volksparlement dat
mensen van diverse pluimage inspireert om deel
te nemen aan de lokale politiek en de volgende
verkiezingen ziet als positieve uitdaging?
Burgernabij werken en burgers zelf initiatieven
laten uitwerken is een belangrijke sleutel
voor meer lokale democratie. De VVSG
wil alle besturen ondersteunen in dit
veranderingsproces door sterke praktijken te
delen en inspiratie aan te bieden. Dat doen we
zeker op Trefdag 2017, op 12 oktober, een jaar
voor de gemeenteraadsverkiezingen.
Hoe komt het gemeentebestuur in al zijn
verhoudingen – medewerkers, college en de
raad – tegemoet aan verwachtingen van de
lokale samenleving? Maken we zelf ruimte voor
nieuwe, andere vormen van bestuur en politiek
waar maatwerk centraal staat? Hoe maken
we van de raad een volksparlement dat jonge
mensen inspireert deel te nemen aan de lokale
politiek?

Hoe experimenteert u in uw gemeente met een breder gedragen lokale democratie?
Laat het ons op twitter weten! #VVSGlokaal
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“Jongeren die opgroeien in een stad,
zijn eigenlijk al van nature stadsplanners. Zij zien in één oogopslag
wat werkt en wat niet. Of een buurt
gemaakt is om te wandelen, of er
onvoldoende openbaar vervoer is.”
Gabrielle Lyon, adjunct-directeur van
de Chicago Architecture Foundation,
initiatiefnemer van de graphic novel
No Small Plans over stadsontwikkeling – Gazet van Antwerpen 22/4
“Als de provincie bevoegdheden verliest, dan moeten we de gemeentes
versterken. Maar zelfs met vijftien
gemeentes van 60.000 inwoners
moet de samenwerking intensief zijn.
Daarom geloof ik ook niet in een fusie
tussen Hasselt en Genk. Zelfs samen
zal hun stem niet luid genoeg klinken
in Brussel.”
Herman Reynders, gouverneur van
Limburg – Het Laatste Nieuws 22/4
“Ons team wil een representatief
uithangbord zijn van de stad waarin
we wonen. Diversiteit maakt het
verschil. Alleen samen met jongeren
uit andere gemeenschappen, kunnen we werken aan een politie voor
iedereen.”
Bart Somers, burgemeester van Mechelen over de nieuwe rekruteringscampagne van de politie MechelenWillebroek, die zich in het bijzonder
richt tot jongeren met een migratieachtergrond – Belga 21/4
“Heel wat buitenlandse studies tonen
aan dat de gemeentelijke administratie na een fusie niet goedkoper wordt.
In het beste geval kost het even veel,
in het slechtste nog meer. Je krijgt in
ruil wel een sterkere organisatie en
betere dienstverlening.”
Politicoloog Koenraad De Ceuninck
(UGent) – Het Belang van Limburg
19/4

6 mei 2017 Lokaal

Gemeentelijke i nvesteringen hernemen
De meeste gemeenten zijn volop bezig met
hun jaarrekening voor 2016. Die wordt de
komende maanden op de gemeenteraad
geagendeerd. Toch hebben we al een zicht
op de grote lijnen van de uitgaven en
ontvangsten van vorig jaar, want gemeenten
rapporteren ten gevolge van Europese
verplichtingen elk kwartaal over hun
transacties.
Uit de cijfers van de FOD Beleid en Ondersteuning hebben de Vlaamse gemeenten in
2016 voor een bedrag van 1,2 miljard euro investeringen gerealiseerd. Dat is 9,3% of ruim
100 miljoen euro meer dan in 2015. Ondanks
die toename blijft het investeringsvolume
van de Vlaamse gemeenten relatief bescheiden. In 2010 (ook een vierde jaar van een gemeentelijke bestuursperiode) noteerden we
een bedrag van 1228 miljoen euro gemeentelijke investeringen. In reële termen (dus na
aftrek van de inflatie) zitten we daar vandaag
nog steeds onder. Opvallend is verder dat de
investeringen van de Vlaamse OCMW’s tus-

STEFAN DEWICKERE

“We kunnen nog wel van regering
veranderen, maar niet van beleid. En
dat is zorgwekkend. Daarom pleit ik
ervoor dat de kiezer zijn stem terugkrijgt. Dat kan niet meer alleen via
verkiezingen. We zullen mensen ook
op andere manieren de mogelijkheid
moeten geven om te participeren. Op
lokaal niveau is al veel mogelijk: door
bewonerscomités en actiegroepen,
bijvoorbeeld.”
Politiek waarnemer Luc Huyse over de
staat van de democratie – De Morgen
22/4

bestuurskracht nieuws

sen 2015 en 2016 licht daalden, van 262 naar
253 miljoen euro.
Nog dit: ondanks de toegenomen investeringen laten de Vlaamse gemeenten met
485 miljoen euro een fors positief ESR-saldo
noteren. Dat van de OCMW’s is met circa 14
miljoen ongeveer in evenwicht. De komende
maanden wordt het uitkijken of deze voorlopige cijfers ook bevestigd worden door de
echte jaarrekeningen van de besturen.
JAN LEROY

www.begroting.be

Deradicalisering: via lokaal maatwerk
perspectief bieden

Ruim een jaar na de aanslagen in Brussel en Zaventem blijven lokale besturen vragen
om meer ondersteuning vanuit de centrale overheden. Het tegengaan van gewelddadige
radicalisering vraagt een strategie op verschillende niveaus waarbij een goede informatieuitwisseling en coördinatie noodzakelijk zijn.
Doorslaggevend in het opzetten van algemeen beleid is de mate waarin gemeenten
erin slagen intern de regie te voeren en afspraken te maken tussen diverse domeinen
als openbare orde, welzijn, onderwijs, maatschappelijk werk, jeugdbeleid en wijkgerichte strategie. Deze casusgerichte werkwijze
werkt lokaal in diverse steden. De systematische monitoring en evaluatie van de effectiviteit van begeleide trajecten laat wel nog te
wensen over. Bovendien worden gemeenten
geconfronteerd met de groeiende problematiek van de zogenaamde ‘terugkeerders’.
Experts zijn het erover eens dat deze dreiging
lang zal aanhouden, met een significant aandeel van psychosociale problemen en psychische kwetsbaarheid tot gevolg. Lokaal is dit
een grote uitdaging. Lokale besturen kunnen
via samenwerking en maatwerk de veiligheid
en het welzijn van zowel het individu als de

LAYLA AERTS

bestuurskracht perspiraat

lokale gemeenschap sterk verbeteren. Voor
ondersteuning bij het opzetten van deze integrale strategie biedt de VVSG onder meer
regionale overlegmomenten, intervisies en
werkbezoeken aan.
MAARTEN DE WAELE

Hebt u vragen over radicalisering?
Contacteer onze helpdesk
radicalisering@vvsg.be

print & web

Grondwettelijk Hof moet zich uitspreken
over verdeling Gemeentefonds
Schendt de verdeling van het Gemeentefonds het gelijkheidsbeginsel? Over die vraag zal het
Grondwettelijk Hof zich moeten uitspreken, nu een aantal gemeenten het huidige systeem
aanvechten.
Het Gemeentefonds verdeelde in 2016 ruim
2,4 miljard euro onder de Vlaamse gemeenten
en OCMW’s. De wijze waarop dat gebeurt, is
al langer voer voor discussie. Ruim 40% van
de middelen gaat immers naar zogenaamde
voorafnames die uitsluitend bestemd zijn
voor de grote steden, de centrumsteden, een
aantal regionale steden en de kustgemeenten. De rest van het geld wordt verdeeld
onder alle 308 gemeenten, op basis van een
reeks criteria (centrumfunctie, fiscale draagkracht, open ruimte en sociale maatstaven).
Eind vorig jaar onderging het decreet op het
Gemeentefonds een aanpassing om de integratie van het Stedenfonds mogelijk te maken. Dat was meteen de aanleiding voor negentien gemeenten om een verzoekschrift tot
vernietiging in te dienen bij het Grondwettelijk Hof. Ze argumenteren dat de verdelingswijze het gelijkheidsbeginsel schendt, onder
meer omdat de keuze van besturen die een
voorafname genieten niet op een objectief
verantwoorde manier is gebeurd. Ook de Raad
van State had bij de voorbereiding van het

decreet trouwens al gezegd dat de Vlaamse
regering onvoldoende aantoonde waarom de
middelen voor het Stedenfonds, dat voortaan
tot de algemene financiering zou behoren, op
dezelfde wijze moesten worden verdeeld als
toen de besteding ervan nog wel aan voorwaarden was gekoppeld.
Dezelfde negentien gemeenten vragen in een
tweede verzoekschrift ook de vernietiging
van het decreet dat eind vorig jaar de middelen bundelde uit het vroegere Plattelandsfonds, het Stadsvernieuwingsfonds en het
geld van het federale Grootstedenbeleid, zonder iets aan de verdeling of de begunstigden
te veranderen. Het is vandaag totaal onvoorspelbaar wat het Grondwettelijk Hof hiermee
zal doen. In elk geval vormt deze zaak een belangrijke toetssteen voor de rechtmatigheid
van het belangrijkste financieringskanaal
voor de Vlaamse gemeenten. Het is wellicht
nog een jaar wachten op een arrest.
JAN LEROY

Lees meer via www.vvsg.be/nieuws
(bericht van 20 april)

Optimaal belonen:
alternatieve
loonvormen
Lokale besturen kennen de
laatste jaren almaar meer
alternatieve loonvoordelen toe
aan hun personeelsleden. Zo
kunnen ze opteren voor
bijvoorbeeld maaltijdcheques,
een geboortepremie, een
hospitalisatieverzekering of een
groepsverzekering.
Deze loonvormen hebben als
voordeel dat het lokale bestuur
en het personeelslid geen of
slechts beperkte socialezeker‑
heidsbijdragen verschuldigd zijn.
Bovendien zijn bepaalde
loonvoordelen vrijgesteld van
bedrijfsvoorheffing voor het
personeelslid. Dit handige
naslagwerk geeft een overzicht
van de verschillende alternatieve
loonvormen die lokale besturen
kunnen verlenen aan hun
personeelsleden. Ieder
loonvoordeel wordt van naderbij
bekeken op het vlak van sociale
zekerheid en op fiscaal vlak.
E. Verfaillie, Optimaal belonen
binnen lokale besturen: Alternatieve loonvormen in lokale
besturen, Uitgeverij Vanden
Broele, Brugge, 36 euro

Doe mee: Green Deal Circulair Aankopen
Vlaanderen wil een 2050 een circulaire economie
zijn, waarin grondstofkringlopen gesloten worden.
Circulair aankopen is een belangrijke hefboom voor
die verandering. Met hun aankoopbeleid kunnen
overheden, bedrijven en andere organisaties immers circulaire producten en diensten een boost
geven. Daarom werkt Vlaanderen Circulair in 2017,
in samenwerking met The Shift, de VVSG en Bond
G.F.

Beter Leefmilieu aan een Green Deal Circulair Aankopen in Vlaanderen. Via concrete engagementen
van bedrijven, overheden en andere organisaties
willen de initiërende partners de komende twee
jaar circulaire aankoopprojecten helpen realiseren
en kennis over circulair aankopen ontwikkelen,

Op www.circulair-aankopen.vlaanderen
vindt u meer uitleg over de opzet van de
Green Deal.

delen en verspreiden.
LEEN VAN DER MEEREN

Tot 15 juni: innovatieve overheidsopdrachten
Voor het nieuwe Programma Innovatieve Overheidsopdrachten lanceert de Vlaamse overheid een oproep tot projectvoorstellen voor de publieke
sector. Relevante of innovatieve voorstellen komen in aanmerking voor begeleiding of cofinanciering in de voorbereiding van de opdrachten.
www.innovatieveoverheidsopdrachten.be
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Voor een gesproken
citaat uit dit
interview.
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Er is geen politie-, brandweer- of medische
dienst die ASTRID niet gebruikt. Daarnaast
omschrijft het beheerscontract enkele
organisaties die met deze diensten moeten
kunnen communiceren.

Interview met Daniël Haché en
Peter Dedecker (nv ASTRID)

Het vertrouwen in ASTRID
is terug
Het liet jaren op zich wachten, het nieuwe beheerscontract tussen de federale overheid en
telecomoperator ASTRID. Nu de federale dotatie voor de komende jaren vastligt, maken Daniël Haché
en Peter Dedecker zich sterk dat ASTRID zijn dienstverlening aan de veiligheids- en hulpdiensten
verder zal kunnen uitbouwen.
tekst koen van heddeghem, bart van moerkerke, kris versaen beeld stefan dewickere

B

egin 2017 verscheen het beheerscontract
2016-2020 tussen de federale overheid en
de nv ASTRID in het Belgisch Staatsblad.
Dat is de aanleiding voor een gesprek met
directeur externe relaties Daniël Haché
en voorzitter van het auditcomité en ondervoorzitter
van de raad van bestuur Peter Dedecker.

Kunt u kort de belangrijkste activiteiten van
A STRID toelichten?
Daniël Haché: ‘Onze slogan “communicatie voor veiligheid” vat het goed samen, ASTRID is de vennootschap van publiek recht die de mobiele communicatie
tussen hulp- en veiligheidsdiensten verzorgt via een
beveiligd netwerk.’
Peter Dedecker: ‘ASTRID is in de eerste plaats de uitbater van het radionetwerk van de hulp- en veiligheidsdiensten. De gebruikte Tetra-technologie is bijzonder
geschikt voor groepscommunicatie van hulpdiensten,
maar niet om data zoals kaarten, foto’s, filmpjes te versturen. Daarvoor hebben we een nieuwe dataservice
Blue Light Mobile die op een beveiligde manier over de
commerciële 4G-netwerken loopt. Verder is ASTRID
de enige pagingoperator, een dienst die vooral gebruikt
wordt om vrijwillige brandweerlieden op te roepen. Ten
slotte verzorgen we de technische ondersteuning van de
meldkamers voor politie en 100-centrales.’
Wie maakt gebruik van ASTRID?
Daniël Haché: ‘Er zijn twee grote categorieën van gebruikers. De traditionele hulp- en veiligheidsdiensten
zijn de belangrijkste. Er is geen politie-, brandweerof medische dienst die ASTRID niet gebruikt, vooral
voor de radiocommunicatie. Daarnaast omschrijft het
beheerscontract enkele organisaties die, met het oog

op de veiligheid, moeten kunnen communiceren met
de eerste categorie van gebruikers. Denk aan nutsbedrijven, bewakingsfirma’s, gemeenschapswachten, het
openbaar vervoer. Bij de gasexplosie in Gellingen in
2004 bijvoorbeeld had directe communicatie tussen
de netbeheerder en de brandweer, die toen nog niet op
het radionetwerk van ASTRID waren aangesloten, de
ramp misschien wel kunnen voorkomen. De tweede
categorie gebruikers is goed voor ongeveer 2500 van
de 60.000 abonnementen.’
Peter Dedecker: ‘Aan de ene kant is een groot aantal
abonnees belangrijk voor onze financiering en voor de
vlotte samenwerking tussen hulpdiensten. Aan de andere kant zijn we een nv van publiek recht, we willen de
markt niet verstoren door met belastinggeld in concurrentie te gaan met de commerciële operatoren. We zijn
er voor de hulpdiensten en om taken te vervullen die
de marktoperatoren niet spontaan realiseren. Daarom
is het aantal mogelijke klanten ook wettelijk beperkt.’
Wat zijn de krachtlijnen van het nieuwe beheers
contract?
Daniël Haché: ‘We willen de service voortzetten die we
vandaag al bieden. Dat vraagt een forse vervangingsinvestering: we zullen alle infrastructuur vernieuwen die
vijftien jaar oud is. Om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren zullen we de dekking van het netwerk verhogen. We hebben nu 500 zendmasten staan,
daar komen er een dertigtal bij. Ten slotte is er de ontwikkeling van extra diensten zoals Blue Light Mobile.’
Wat moeten we ons bij Blue Light Mobile voor
stellen?
Daniël Haché: ‘Onze radiotechnologie is zeer geschikt
voor spraakcommunicatie en voor het doorsturen van
Lokaal mei 2017
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Peter Dedecker: ‘We moeten er niet flauw over
doen, de politiezones en dus de gemeenten
hebben voor een stuk de weggevallen federale
subsidies opgevangen.’

korte berichten en eventueel een fotootje. Dat volstaat niet meer.
Een team op de plaats van een incident wil meteen een video
van gewonden kunnen doorsturen naar het ziekenhuis, waar
een dokter de eerste vaststellingen doet. De brandweer wil in
sommige situaties kaarten met verschillende lagen en wil bijvoorbeeld toegang tot het kabel- en leidinginformatieportaal.’
Peter Dedecker: ‘Concreet krijgen Blue Light Mobile-abonnees
een speciale simkaart. Die geeft toegang tot de netwerken van
de drie operatoren. Is er geen dekking van het ingestelde voorkeursnetwerk van Proximus, dan maakt het toestel automatisch
gebruik van een van de andere netwerken. En uiteraard is alle
communicatie beveiligd en versleuteld.’
En als de commerciële netwerken overbelast zijn zoals op
22 maart 2016, de dag van de aanslagen in Brussel?
Daniël Haché: ‘In september gaat een overeenkomst in met de
commerciële operatoren om in crisissituaties prioriteit te geven
aan 6000 gebruikers. Zijn er capaciteitsproblemen, dan hebben
mensen met een BLM-kaart van ASTRID voorrang. Onder
meer de burgemeesters zijn daarbij.’
Met de aanslagen werd ook het ASTRID-radionetwerk
zwaar op de proef gesteld. Welke conclusies werden uit die
crisissituatie getrokken?
Peter Dedecker: ‘In Brussel was er een sterke concentratie van
hulp- en veiligheidsdiensten die op hetzelfde ogenblik gebruik
maakten van dezelfde zendmasten. Daardoor werden de limieten van de capaciteit bereikt. Daar hebben we enkele lessen uit
getrokken voor het operationele beheer van de radiocapaciteit.
We hadden bijvoorbeeld geen zicht op hoeveel capaciteit er op
elk ogenblik werd gebruikt en hoeveel er nog beschikbaar was.
Een investering in een nieuwe monitoringtool zal dat in de
toekomst wel mogelijk maken, zodat er indien nodig meteen
operationeel kan worden ingegrepen. Een tweede vaststelling
was dat de Tetra-technologie zeer geschikt is voor radiocommunicatie in groepen, dat is bijvoorbeeld ook gebleken bij de
treinrampen in Buizingen en Wetteren. Als iemand op de “push
to talk”-knop van zijn of haar radio drukt, wordt de boodschap
onmiddellijk over één mast naar alle anderen in dezelfde groep
verstuurd. Voor de capaciteit van het netwerk maakt het niet
uit hoeveel leden een groep telt, in dezelfde groep is ze zowat
oneindig. Het systeem stoot wel op limieten, als er heel veel
verschillende groepen op hetzelfde moment op dezelfde masten actief zijn. Daarom zal er in noodsituaties voortaan een
officier radiocommunicatie zijn die het gebruik door groepen
10 mei 2017 Lokaal

stuurt. Idealiter schakelt iedereen op zulke momenten over op
één en dezelfde noodgroep, maar je kunt niet verwachten van
mensen op het terrein dat ze in die omstandigheden bezig zijn
met hun radioterminal. Dat moet je centraal sturen. Ten slotte
zullen we ook de opleiding radiocommunicatie in politie- en
brandweerscholen verbeteren.’
Hoe zit de financiering van ASTRID in elkaar?
Peter Dedecker: ‘De kapitaalsinvesteringen worden gedragen
met de abonnementsgelden, de operationele kosten zoals onderhoud van het netwerk met de federale toelage. Helaas werd
die federale werkingstoelage gedurende enkele jaren niet of
slechts gedeeltelijk gestort. Het gevolg is dat we de voorbije
boekjaren hebben afgesloten met een overgedragen verlies van
115 miljoen euro. Gelukkig hebben we de levensduur van het
radionetwerk kunnen opkrikken van tien naar vijftien jaar,
een eeuwigheid in de technologiesector, en hebben we 60.000
abonnees in plaats van de initieel geraamde 40.000. We hebben
geteerd op de reserves van abonnementsgelden die moesten
dienen voor vervangingsinvesteringen die we hebben uitgesteld. We moeten er niet flauw over doen, de politiezones en
dus de gemeenten hebben voor een stuk de weggevallen federale subsidies opgevangen. Maar we hebben in die periode
natuurlijk ook het dienstenaanbod en de dekkingsgraad fors
verhoogd.’
Daniël Haché: ‘Eind 2014 is er voor het eerst weer federaal
geld binnengekomen. Voor de komende vijf jaar garandeert
de federale overheid een jaarlijkse subsidie van 46,5 miljoen
euro. Het federale vertrouwen is terug. We zullen 117 miljoen
euro investeren, zonder verhoging van de abonnementsprijs.
Een radioabonnement kost nu 34,47 euro per maand, inclusief
btw, voor ongelimiteerd gebruik. Blue Light Mobile zit daar
niet in, maar ook die prijs wordt zeer laag gehouden, omdat
de federale overheid fors subsidieert. En je krijgt er een uitgebreide dienstverlening bovenop: drie netwerken in plaats
van één, elf netwerken in de buurlanden, vertrouwelijkheid
van de gegevens.’
Zal ASTRID het abonnementsgeld voor gemeenten ver
lagen, nu er weer federaal geld is en het aantal abonnees
groter is dan geraamd?
Daniël Haché: ‘De dekkingsgraad is intussen veel hoger dan
aanvankelijk was voorzien, de meldkamers en het pagingnetwerk worden vernieuwd, Blue Light Mobile is een compleet
nieuwe service met kapitaalsinvesteringen, hier werken hon-

Daniël Haché: ‘Onze slogan “communicatie voor
veiligheid” vat het goed samen, ASTRID is de
vennootschap van publiek recht die de mobiele
communicatie tussen hulp- en veiligheidsdiensten
verzorgt via een beveiligd netwerk.’

derd mensen, we zijn 24 uur op 24 en zeven dagen op zeven
bereikbaar. 34 euro per maand is dan toch een bescheiden bedrag, zeker in vergelijking met andere landen.’
Zoals u al aangaf, is het verhogen van de dekkingsgraad
van het netwerk een belangrijke vraag van politie- en
brandweerzones. Hoe wordt bepaald waar wordt geïnves
teerd in extra zendmasten?
Peter Dedecker: ‘ASTRID beslist dat niet zelf, die knoop wordt
door het raadgevend comité van gebruikers doorgehakt, binnen de beschikbare financiële enveloppe. In het comité zetelen
vertegenwoordigers van de federale en lokale politie, van de
brandweer, de civiele veiligheid, justitie, volksgezondheid, het
leger, de douane enzovoort.’
Voor de brandweer is indoordekking zeer belangrijk. Zijn
daarover veel klachten?
Daniël Haché: ‘Er zijn algemeen vrij weinig klachten over de
dekkingsgraad en met de dertig bijkomende masten zullen we
iets doen aan de meest urgente gebieden. Een volledige indoordekking in alle gebouwen is echter niet haalbaar, dan zouden
we het aantal masten moeten verdrievoudigen. Er is dekking
in bijvoorbeeld voetbalstadions. Daarnaast kan de bouwheer
van grote infrastructuur zoals winkelcentra verplicht worden om op eigen kosten in dekking te voorzien. En zelfs zonder dekking kan een radiogebruiker overschakelen op “direct
mode”. De communicatie verloopt dan rechtstreeks tussen
twee toestellen zonder over de mast te gaan. De afstand mag
dan uiteraard niet te groot zijn, maar dat is indoor meestal
niet het geval.’
Niet alle noodcentrales werken vandaag met dezelfde
technologie. Hoe ver staat de migratie naar het ASTRIDCAD-platform?
Daniël Haché: ‘We zijn indertijd met de uitrusting van de
101-centrales voor de politie begonnen en in 2004-2005 met
de uitbreiding van de technologie naar de 100/112-centrales. In
vier provincies werken brandweer en medische diensten, en politie op eenzelfde technologie. Dan is het project om verschillende redenen door de overheid stilgelegd. Sommige 100/112-centrales draaien dus op ASTRID-technologie, andere niet. Er is
ook een verschil in de manier van beheren en in cultuur. Ik kan
niet zeggen wanneer de migratie voltooid zal zijn. Een project
van deze omvang brengt altijd knelpunten mee, dat kunnen
we niet ontkennen, maar veel ervan zijn intussen weggewerkt.’

Van hulpverleningszones horen we regelmatig klachten
over de cartografie die in de 100/112-centrales wordt
gebruikt. Die zou problemen opleveren met het bereke
nen van aanrijtijden, zodat niet altijd de snelste ploeg ter
plaatse wordt geroepen. Begrijpt u die kritiek?
Daniël Haché: ‘We staan in 2017-2018 voor een grondige vernieuwing van de meldkamers, alle hard- en software wordt
vernieuwd. Intussen is er al één nationale kaart voor het hele
grondgebied geïnstalleerd.’
Peter Dedecker: ‘Waar elke meldkamer nu nog vrij autonoom
opereert, gaan we naar een meer gecentraliseerde, eenvormige
technische werking.’
Door wegenwerken bijvoorbeeld kunnen ook de theore
tische aanrijtijden van de brandweer in het honderd lopen.
Moet er niet veel meer met realtime-informatie worden
gewerkt?
Daniël Haché: ‘We werken met kaarten van het Nationaal Geografisch Instituut. Die worden nu twee keer per jaar geüpdatet,
dat wordt vier keer. Op vraag van de gebruikers hebben we alle
centrales uitgerust met een apart kaartenportaal dat meer dan
tachtig verschillende kaartbronnen bevat. Elke dispatcher kan
daarin alle realtime verkeer, wegenwerken, grote gebeurtenissen, gesloten tunnels en andere gegevens zoals bushaltes, wandelwegen en pijpleidingen opvragen.’
Peter Dedecker: ‘De kaarten van het NGI zijn authentiek. Het
is de bedoeling op termijn ook andere bronnen te gebruiken,
op voorwaarde dat ze absoluut betrouwbaar zijn. Dat geldt ook
voor data van bijvoorbeeld sensoren in allerlei smartcitytoepassingen.’
Daniël Haché: ‘Er zijn nog veel mogelijkheden voor meer integratie. Daarom ook volgen we de innovaties in onder meer
gemeenten, politie- en hulpverleningszones op de voet. Maar
uiteindelijk is het niet aan ASTRID om daarover beslissingen
te nemen. Wij zijn een kenniscentrum en dienstverlener. Wij
voeren uit, rollen toepassingen uit op vraag van de gebruikers
en beheren.’
Koen Van Heddeghem en Kris Versaen zijn VVSG-stafmedewerkers voor
respectievelijk lokale politie en civiele veiligheid, Bart Van Moerkerke is
redacteur van Lokaal
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bestuurskracht regelgeving

Decreet lokaal bestuur
in de steigers
Alle gemeenteraadsleden in de
OCMW-raad, één secretarisdirecteur voor gemeente én
OCMW en de afschaffing van de
schorsing als toezichtsmaatregel.
Het zijn maar enkele elementen
van het nieuwe decreet lokaal
bestuur. Op 24 februari keurde de
Vlaamse regering een eerste keer
een voorontwerp goed. Tegen eind
dit jaar zou het decreet een feit
moeten zijn.
tekst jan leroy
beeld daniel geeraerts en stefan dewickere

H

et Vlaamse regeerakkoord van
juli 2014 bevatte het voornemen
om het Gemeentedecreet, het
OCMW-decreet en het decreet intergemeentelijke samenwerking te vervangen door één nieuw decreet lokaal bestuur. Het geplande ineenschuiven van
gemeente en OCMW zou aparte decreten voor beide lokale besturen immers
overbodig maken. Eerst moest echter de
afschaffing van de OCMW’s als aparte
rechtspersoon federaal geregeld worden,
maar dat lukte niet. De Raad van State
was immers van oordeel dat hiervoor
een bijzondere meerderheid nodig is in
de Kamer, en daarover beschikt de huidige federale regering niet.
Daarom veranderde de Vlaamse regering in mei 2016 het geweer van schouder: in plaats van afgeschaft worden de
OCMW’s nu politiek en ambtelijk-organisatorisch zo dicht mogelijk bij de
gemeenten gebracht.
Politieke organisatie
Behalve in Voeren en de zes facilitei-
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tengemeenten rond Brussel zal wie op
14 oktober 2018 verkozen wordt als gemeenteraadslid, vanaf begin 2019 automatisch ook deel uitmaken van de
raad voor maatschappelijk welzijn of
OCMW-raad. De voorzitter van de gemeenteraad wordt meteen ook voorzitter van die OCMW-raad. Opmerkelijk is
wel dat de Vlaamse regering hier, zonder verdere uitleg, haar eigen regeerakkoord niet volgt. Dat zegt dat het voorzitterschap voortaan verplicht door een
niet-uitvoerend mandataris zou worden
uitgeoefend, als onderdeel van de versterking van de raad. In het voorontwerp van decreet lokaal bestuur wordt
die keuze toch weer aan de gemeente zelf
overgelaten.
Het vast bureau is vandaag nog een facultatief orgaan, maar wordt vanaf 2019
verplicht voor alle OCMW’s. Qua samenstelling is het identiek aan het college, met de burgemeester als voorzitter.
Ook de bevoegdheden zijn grotendeels
gelijklopend. Het maximale aantal schepenen zal trouwens, op de kleinste besturen na, overal met één eenheid dalen.
Als het decreet lokaal bestuur realiteit
wordt, komt er ook in elk OCMW een
bijzonder comité voor de sociale dienst.
Dat wordt gekozen door de OCMWraad en kan bestaan uit raadsleden of uit
andere burgers, een beetje vergelijkbaar
met de OCMW-raad vandaag. Dat bijzonder comité wordt ofwel voorgezeten
door een lid van het college, ofwel door
een daartoe verkozen OCMW-raadslid.
Die persoon wordt dan toegevoegd aan
het college. Het bijzonder comité is geen
beleidsorgaan, het heeft uitsluitend als

opdracht te oordelen over de individuele
dienst- en hulpverlening.
Maar er zijn nog wat politieke innovaties. Zo is het niet langer verplicht de
gemeenteraad te installeren om 20 uur
op de eerste werkdag van het jaar na de
verkiezingen. Gemeenten kunnen dit nu
doen tijdens de eerste vijf werkdagen.
Bovendien mogen ze uitwijken naar een
andere locatie, wat nuttig kan zijn als de
raadszaal te klein is om naast de verkozenen ook een talrijk publiek te ontvangen. Verder worden van elke raadszitting notulen (met de beslissingen) en een
raadsverslag (met alle tussenkomsten)
gemaakt, waarbij dat laatste ook de vorm
van een geluids- of video-opname mag
hebben. De aparte raadscommissie voor
het opvolgen van de verzelfstandigde en
samenwerkingsentiteiten verdwijnt, al

De aparte raadscommissie voor het opvolgen van de
verzelfstandigde en samenwerkingsentiteiten verdwijnt,
al blijft dit wel een opdracht voor de gemeenteraad als
geheel.

De volgende gemeenteraad wordt ook OCMWraad en hoeft niet per se voor de eerste keer
samen te komen op 2 januari 2019.

De gemeentelijke website krijgt een belangrijke plaats
toebedeeld. Zo zullen alle reglementen, belangrijke
besluiten enzovoort van gemeente en OCMW voortaan
digitaal raadpleegbaar moeten zijn.
blijft dit wel een opdracht voor de gemeenteraad als geheel.
Vandaag is een gemeente verplicht een
schepenmandaat dat tijdens de legislatuur vrij komt, weer in te vullen. Met het
decreet lokaal bestuur zal de gemeente
kunnen beslissen het voor de rest van de
bestuursperiode met één schepen minder te doen, uiteraard voor zover er al
niet eerder een opvolger was aangeduid.
In de huidige gemeentelijke legislatuur
leerden we de zogenaamde ‘structurele
onbestuurbaarheid’ kennen, een systeem waarbij de gemeenteraad een politieke blokkering kan vaststellen en na
een bemiddeling van de gouverneur en
groen licht van de minister een nieuw
college van burgemeester en schepenen
kan voordragen. De ervaringen hiermee
waren op zijn zachtst gezegd niet po-

sitief, ook al omdat de Raad van State
in een aantal adviezen oordeelde dat
de gemeente nog niet echt onbestuurbaar was, want ze had wel nog enkele
beslissingen genomen. De verwachting
bestond dat de Vlaamse regering deze
negatieve ervaringen zou oppikken en
het systeem zou aanpassen, met bijvoorbeeld de Waalse constructieve motie van
wantrouwen als model, of het gewoon
weer zou schrappen. De regering raakte
het echter niet eens, en dus blijft alles –
voorlopig? – bij het oude. De structurele
onbestuurbaarheid staat gewoon weer
in de tekst.
Het decreet lokaal bestuur bevestigt ook
dat uitvoerende mandatarissen vanaf
2019 een uittredingsvergoeding kunnen
krijgen van één maand per jaar dienst,
met een maximum van twaalf maanden,

uiteraard gekoppeld aan enkele voorwaarden wat betreft de andere inkomsten.
Ambtelijke organisatie
Politiek schuiven gemeente en OCMW
zeer sterk naar elkaar toe, ambtelijk is
dat zo mogelijk nog meer het geval. Uiterlijk op 1 augustus 2018 zou er overal
één secretaris-directeur en één financieel directeur moeten zijn die, vanuit de
gemeente, beide besturen bedienen. Secretarissen en financieel beheerders die
nu al voor gemeente en OCMW werken,
zullen volgens het voorontwerp automatisch die nieuwe titularis worden. Op
plaatsen waar er nog twee zijn, zal de
gemeente moeten kiezen op basis van
‘titels, verdiensten en een selectieprocedure’. De titularissen die het niet halen,
kunnen adjunct worden of een passende functie op A-niveau krijgen. De bevoegdheden van de secretaris-directeur
en financieel directeur lopen grotendeels
gelijk met die van de secretaris en financieel beheerder vandaag, al komen er wel
veel ruimere delegatiemogelijkheden.
Daarnaast krijgen gemeente en OCMW
ook één gemeenschappelijk organogram,
één managementteam en één deontologische code. Gemeente en OCMW zullen ook vlot personeel aan elkaar kunnen overdragen, al gelden hier ook
beperkingen. Zo zijn de secretaris-directeur en de financieel directeur altijd
in dienst van de gemeente en zal er altijd
ten minste één maatschappelijk werker
in dienst moeten zijn van het OCMW.
Besturen moeten er trouwens rekening
mee houden dat mensen verschuiven
tussen gemeente en OCMW financieel
niet neutraal is: het toepassingsgebied
van de (federale!) Sociale Maribel verschilt immers sterk tussen gemeente en
OCMW en ook voor de pensioenfinanciering kunnen personeelsbewegingen
gevolgen hebben.
Het decreet lokaal bestuur neemt de
versoepelingen qua personeelsbeleid
die al in de loop van 2016 werden doorgevoerd, integraal over. Daar komt nog
een reeks vernieuwingen op het vlak
van tucht bovenop. Zo verschijnen twee
nieuwe tuchtsancties: herplaatsing en
terugzetting in graad. Een beroep bij de
Vlaamse Beroepscommissie voor Tuchtzaken is alleen nog mogelijk tegen de
zwaarste sancties. Een dergelijk beroep
werkt trouwens niet langer opschortend.
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Gemeente en OCMW zullen vlot personeel aan elkaar kunnen overdragen, maar moeten er
rekening mee houden dat mensen verschuiven financieel niet neutraal is.

Openbaarheid
De gemeentelijke website krijgt van het
decreet lokaal bestuur een belangrijke
plaats toebedeeld. Zo zullen alle reglementen, belangrijke besluiten enzovoort
van gemeente en OCMW voortaan digitaal raadpleegbaar moeten zijn. Bovendien kunnen beslissingen pas in werking
treden, nadat ze op die manier publiek
zijn gemaakt. De toezichtstermijn begint
pas te lopen wanneer het bestuur aan de
Vlaamse overheid die digitale publicatie
heeft bevestigd.
Het bestuurlijke toezicht zelf ondergaat
ook wat aanpassingen. Zo verdwijnt het
goedkeuringstoezicht op een aantal lokale beslissingen, zoals de oprichting
van een autonoom gemeentebedrijf en/
of van de filialen van een AGB en het
aangaan van saneringsleningen met gewestwaarborg. De jaarrekening en de
deelname aan OCMW-verenigingen of
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden blijven wel aan het goedkeuringstoezicht onderworpen. Belangrijk is verder dat het tweetrapstoezicht
(schorsing - vernietiging) verdwijnt.
Voortaan worden lokale beslissingen,
uiteraard voor zover daar een grond
voor is, onmiddellijk vernietigd.
Mede op vraag van de VVSG verdwijnt
ook de mogelijkheid dat burgers namens
de gemeente naar de rechtbank stappen.
14 mei 2017 Lokaal

Beleidscyclus
De BBC of beleids- en beheerscyclus
heeft er straks zijn eerste legislatuur op
zitten. De start van de nieuwe bestuursperiode geeft aanleiding tot enkele bijsturingen. De opmerkelijkste is het feit
dat het budget als apart beleidsrapport
verdwijnt. Voortaan zullen de beschikbare kredieten opgenomen worden in
het eerst(volgend)e jaar van het meerja-

gezamenlijk meerjarenplan en een gezamenlijke jaarrekening voor de twee
besturen. Achterliggend zullen gegevens
over kredieten, uitgaven en ontvangsten,
bezittingen en schulden wel gescheiden
blijven, want gemeente en OCMW behouden zoals gezegd elk hun rechtspersoonlijkheid. Wat wel verdwijnt, is de
mogelijkheid om een deel van het Gemeentefonds aan het OCMW toe te kennen. Vandaag kiezen de meeste besturen
hier voor de standaardregeling van 8%
voor het OCMW. Vanaf 2019 gaat het
hele Gemeentefonds naar de gemeente,
die het geld uiteraard ook zal gebruiken
om de activiteiten van het OCMW te
financieren.
Het decreet lokaal bestuur vervangt de
wat verwarrende term ‘interne controle’
door ‘organisatiebeheersing’. Een deel
van de detailregels die vandaag nog in
het gemeente- en OCMW-decreet staan,
verhuizen trouwens naar dat systeem
van organisatiebeheersing: de gemeente
en het OCMW moeten er zelf een sluitende regeling voor uitwerken. Audit
Vlaanderen behoudt de opdracht het lokale systeem van organisatiebeheersing
te onderzoeken. Besturen met een eigen
interne-auditdienst krijgen de mogelijkheid om een uitzondering in te bouwen
op de algemene regel dat de secretarisdirecteur hoofd is van al het personeel.
Op die manier kan de onafhankelijkheid van die auditdienst gewaarborgd
worden.

Vanaf 2019 gaat het hele Gemeentefonds naar de
gemeente, die het geld uiteraard ook zal gebruiken om de
activiteiten van het OCMW te financieren.
renplan. Die kredieten worden trouwens
nog ruimer dan ze al waren, wat zeker
voor investeringen tot meer soepelheid
zou moeten leiden. De kans is dus reëel dat een bestuur in de loop van het
jaar niet meer voor kredietaanpassingen
naar de raad of raden moet gaan. Ter
compensatie wordt het wel verplicht ten
minste één keer per jaar (uiterlijk eind
september met betrekking tot het eerste
semester) een tussentijdse beleidsrapportering aan de raad voor te leggen. Dat
bestond tot nu toe niet.
De toenemende integratie tussen gemeente en OCMW heeft ook hier gevolgen. Zo komen er voortaan een

Verzelfstandiging en samenwerking
Zelfregulering zien we ook op het vlak
van interne verzelfstandiging. Het
Gemeentedecreet pakte in 2005 uit met
budgethouderschap en intern verzelfstandigde agentschappen als nieuwe
vormen van interne verzelfstandiging,
een manier om mensen en diensten verantwoordelijkheid toe te kennen. Een
onverdeeld succes met een ruime toepassing in de Vlaamse gemeenten en
OCMW’s werd dit niet. Het decreet lokaal bestuur schrapt nu deze twee concepten, niet om ze te verbieden, wel om
ze niet langer vanuit Brussel te reguleren. Besturen kunnen dus, binnen de

En wat vindt de VVSG?
De VVSG kan zich vinden in de grote
lijnen van het decreet lokaal bestuur.
Toch is er op diverse plaatsen nog
behoefte aan bijsturing van het
voorontwerp. Dat standpunt nam de
raad van bestuur van de VVSG op 19
april in.
De VVSG gaat akkoord met een van de
basisuitgangspunten van het decreet
lokaal bestuur, de verregaande politieke
en ambtelijke integratie van gemeente
en OCMW, voor zover dit leidt tot een
versterking van het lokale sociale beleid.
Verder moet de uitgewerkte regeling
juridisch sluitend zijn, mag ze geen
vermindering van federale of Vlaamse
financiële stromen veroorzaken en moet
er gewaakt worden over de praktische
uitvoerbaarheid voor alle besturen, ook
voor besturen die de eerste stappen
in de samenwerking tussen gemeente
en OCMW nog moeten zetten. Het in
elkaar schuiven van beide organisaties
heeft trouwens ook federale gevolgen,
bijvoorbeeld voor de pensioenuitgaven
of de middelen uit de Sociale Maribel. De
VVSG vraagt dan ook aan de Vlaamse
regering om hierover gesprekken met de
federale overheid te voeren.
Het decreet lokaal bestuur maakt, in
tegenstelling tot wat hierover in het
Vlaamse regeerakkoord stond, voor

algemene regels van het decreet, zelf aan
de slag gaan met het intern delegeren
van verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
Voor de autonome gemeentebedrijven
verandert er weinig. Zoals gezegd verdwijnt het goedkeuringstoezicht bij de
oprichting van een AGB en zijn filialen.
Verder moeten onder andere de statuten,
de beleidsrapporten en een lijst van de
bestuursbeslissingen bekend gemaakt
worden via de gemeentelijke website.
Het AGB moet zelf voorzien in een systeem van organisatiebeheersing. Zolang
het dat niet heeft gedaan, gelden voor
bijvoorbeeld het visum en de kredietbewaking de gemeentelijke regels.
Het voorontwerp behoudt de samenwerkings- en verzelfstandigingsmogelijkheden van OCMW’s. De vroegere OCMWverenigingen ‘Titel VIII, hoofdstuk 1’

de VVSG onvoldoende werk van een
versterking van de gemeenteraad. Er
is ook behoefte aan een fundamenteel
debat over het statuut (zowel financieel
als sociaal als qua aansprakelijkheid) van
lokale mandatarissen, een debat dat
deels thuishoort op het federale niveau.
De sociale dienst van het OCMW moet
voor de VVSG genoeg maatschappelijk
werkers tellen – nu staat er ‘ten minste
één’ – om de opgelegde taken te kunnen
uitvoeren. Verder vraagt de VVSG
garanties dat het bijzonder comité
voor de sociale dienst adviezen kan
uitbrengen aan de beleidsorganen van
gemeente en OCMW.
De VVSG vindt het behoud van
het systeem van structurele
onbestuurbaarheid geen goede zaak,
want intussen is aangetoond dat het
gewoon niet werkt.
Voor de aanstelling en de verloning van
de secretaris-directeur en financieel
directeur die de gemeente en het OCMW
gaan bedienen, wil de VVSG meer
vrijheidsgraden voor de besturen. Verder
moeten de afwijkingen op het vlak
van rechtspositieregeling die vandaag
kunnen voor specifieke OCMW-diensten,
behouden blijven en uitgebreid kunnen
worden naar gemeentelijke diensten,
bijvoorbeeld voor kinderopvang.
Voor veel besturen is de ultieme
datum van 1 januari 2019 om te

zonder ziekenhuisactiviteiten heten
voortaan ‘welzijnsverenigingen’. Voor
hun oprichting is niet langer de goedkeuring van de gemeenteraad vereist,
wel die van de Vlaamse Regering. Verder maakt het decreet lokaal bestuur ook
komaf met de moeilijk toepasbare regeling dat de beleidsrapporten van een
OCMW-vereniging aan de gemeenteraden van de deelnemende OCMW’s moeten worden voorgelegd. Voortaan wordt
dat gewoon de algemene vergadering,
met nadien voor de jaarrekening de definitieve goedkeuring door de Vlaamse
regering.
Voor de intergemeentelijke samenwerking neemt het voorontwerp integraal
de wijzigingen over die al in 2016 bij
decreet werden ingevoerd. Die hadden
onder meer betrekking op de mogelijke

beschikken over één organogram en één
managementteam voor gemeente en
OCMW wellicht niet realistisch. Maak
snel veel mogelijk voor besturen die
dat al willen, maar geef wat meer tijd
aan wie het nodig heeft, zo luidt het
standpunt.
De VVSG vraagt ook specifieke aandacht
voor Voeren en de zes randgemeenten
rond Brussel. De delen van het decreet
lokaal bestuur over de politieke organen
gelden daarvoor niet (want Vlaanderen
is hiervoor niet bevoegd), de andere
stukken van de tekst dan weer wel. Het
gevolg is een moeilijk leesbare regeling,
waardoor die besturen niet echt weten
waar ze aan toe zijn. Ook de afstemming
van de verplichtingen voor politie- en
hulpverleningszones met de federale
regels kan beter.
Tot slot vraagt de VVSG dat er nog
eens met de fijne kam door de vele
detailregels wordt gegaan, niet alleen in
het decreet lokaal bestuur, maar ook in
de uitvoeringsbesluiten die nog zullen
volgen.
Jan Leroy

Het volledige VVSG-standpunt is
beschikbaar op www.vvsg.be >
werking en organisatie > integratie
gemeente-OCMW.

deelname van hulpverleningszones, op
de creatie van een samenwerkingsvorm
met participatie van privékapitaal (alleen in de energie- en afvalsector) en op
het uittreden van de provincies.
Daar komen nu nog enkele aanpassingen bovenop. Zo zullen projectverenigingen een (afgeslankte) versie van de
beleids- en beheerscyclus kunnen toepassen. Na de heisa over mandaten in
intercommunales beperkt de Vlaamse
regering ook het aantal afgevaardigden
in interlokale verenigingen en projectverenigingen tot maximaal één per bestuur. Voor de dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen worden
de maximale presentiegelden voortaan
bij decreet in plaats van bij besluit vastgelegd. Bovendien moeten de jaarlijkse
overzichten ook de presentiegelden in
alle directe en indirecte filialen bevatten.
Lokaal mei 2017
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Huidige timing decreet
lokaal bestuur
•

•

•

•
•

•

•

•
•
•

•

24 februari 2017: eerste
principiële goedkeuring Vlaamse
regering
Maart-april 2017: bespreking
personeelsaspecten binnen
Comité C1
Voorjaar 2017: tweede
principiële goedkeuring Vlaamse
regering
Advies Raad van State
Na zomervakantie 2017: derde
principiële goedkeuring Vlaamse
regering
Vóór eind 2017: bespreking en
goedkeuring door het Vlaamse
parlement
1 augustus 2018: aanstelling
één secretaris-directeur en
financieel directeur
14 oktober 2018:
gemeenteraadsverkiezingen
1 januari 2019: inwerkingtreding
meeste bepalingen
Binnen eerste vijf werkdagen
2019: installatie nieuwe
gemeente- en OCMW-raden
Vóór eind 2019: vaststelling
gezamenlijk meerjarenplan
2020-2025 door gemeente en
OCMW-raad

Er komt een deontologische code voor
het personeel en een code van goed bestuur die de algemene vergadering moet
goedkeuren.
Een andere entiteit oprichten of eraan
deelnemen zal voortaan pas kunnen
nadat een analyse heeft uitgewezen dat
gelijkaardige voordelen niet binnen de
entiteit zelf kunnen worden gehaald. Bovendien worden ook de presentiegelden
in die filialen zelf beperkt.
Het voorontwerp creëert voorts de mogelijkheid voor een gemeente vóór de einddatum toch al uit een project-, dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging
te stappen. Dat kan alleen wanneer die
gemeente voor eenzelfde sector in meer
dan één van die entiteiten participeert,
bijvoorbeeld ten gevolge van een fusie.
De algemene vergadering moet hier wel
mee instemmen en de vertrekkende gemeente moet de schade vergoeden.
16 mei 2017 Lokaal

In plaats van afgeschaft worden de
OCMW’s nu politiek en ambtelijkorganisatorisch zo dicht mogelijk bij de
gemeenten gebracht.

En nu?
De Vlaamse regering keurt, na de behandeling van de personeelskwesties binnen
Comité C, nog in de loop van het voorjaar het voorontwerp een tweede keer
goed. Daarna volgt het zeer belangrijke
advies van de Raad van State. Er wordt
door de sector het meest uitgekeken naar
wat die zal zeggen over de politieke en
ambtelijke toenadering tussen gemeente
en OCMW die het voorontwerp voorstelt. Blijft Vlaanderen hiermee binnen
de eigen bevoegdheden, of is dat niet het
geval? Het advies wordt doorslaggevend
voor het verdere verloop. In elk geval is
de Vlaamse regering van plan kort na
de zomer het ontwerpdecreet naar het

Vlaamse parlement te sturen. Dat zal wel
wat tijd nodig hebben om de 613 artikelen en 147 pagina’s memorie van toelichting te bespreken en uiteindelijk goed te
keuren. Tegen eind 2017 zou dat rond
moeten zijn, zodat de besturen ongeveer
een jaar vóór de inwerkingtreding van
de meeste bepalingen weten waar ze aan
toe zijn.
Jan Leroy is directeur bestuur van de VVSG
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Wilt ook u uw lokale economie versterken op een
innovatieve manier? Neem dan zeker contact op met
uw Relationship Manager.

Met Joyn hebben uw lokale handelaars al een digitaal getrouwheidsprogramma
waarmee ze klanten kunnen belonen. Joyn Urban is de tegenhanger voor steden
en gemeenten. Dit digitaal platform brengt alle activiteiten in uw stad of gemeente
samen. Met Joyn Urban kunt u niet alleen communiceren met inwoners,
maar ook hun loyaliteit belonen met tal van voordelen.

Ontdek Joyn Urban en verbind de verschillende spelers in uw stad of gemeente!

Bent u klaar voor de digitale revolutie
van uw stad of gemeente?

Over opportuniteiten gesproken!

DOE-BOEK

Samenwerking
gemeente
en OCMW
HOE

BEGIN IK ERAAN?

Tegen 2019 moeten de Vlaamse OCMW’s
opgaan in de gemeentes, maar nu al werken
gemeentebesturen en OCMW’s steeds vaker
samen. Er komen bijvoorbeeld meer gezamenlijke
secretarissen en financieel beheerders. Dergelijke
samenwerkingen
kunnen
lokale
besturen
besparingen of efficiëntiewinst opleveren.

Wat kan u verwachten
van het DOE-boek?
Een concrete handleiding die vertrekt vanuit
de lokale praktijk

Maar hoe begint u hieraan? Dit doe-boek focust op de
vragen waar u mee worstelt. Levert zo’n samenwerking
voor uw bestuur voordelen op? Rond welke thema’s kunt u

Tools die u uw organisatiecultuur en vertreksituatie
helpen te bepalen

samenwerken? En hoe organiseert u dat met de beperkte
middelen en mensen die u heeft?
Het doe-boek schetst verschillende scenario’s voor samen-

Praktische vragenlijsten waarmee u uw
samenwerkingsprojecten succesvol kunt opstarten

werking en helpt u de ideale aanpak kiezen voor uw
bestuur. Het doel: komen tot een (nog) sterker lokaal
sociaal beleid.

✁
BESTELKAART

Ja, ik bestel .... ex. van het Doe-boek Samenwerking gemeente en OCMW
....

boek € 29/25*

....

e-book € 25/19* ....

Uitgeverij Politeia

*

Keizerslaan 34
1000 Brussel
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Tel.: ..........................................................................................
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Of bestel via
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www.politeia.be
info@politeia.be

Prijzen inclusief btw en exclusief verzendingskosten. Voor actuele prijzen, raadpleeg steeds
www.politeia.be. Uw gegevens worden door ons in een bestand bijgehouden en niet aan
derden doorgegeven.
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bestuurskracht innovatief beleid

Vijf jaar geleden besloot Mechelen een
kindvriendelijke, klantgerichte, inclusieve,
participatieve en slimme stad te worden. Na
‘Laat je stem horen’, een onlineonderzoek
bij de bevolking, werd een zesde doelstelling
toegevoegd: Mechelen Winkelstad.

Waarom Groep Mechelen
overheidsorganisatie van het jaar is
Groep Mechelen is de samensmelting tussen de stad, het sociaal huis en de andere samenwerkende partners.
Niet enkel de stad is veranderd, ook de organisatie van het bestuur. En dat gebeurde zo innovatief dat Mechelen
overheidsorganisatie van 2017 is geworden.
tekst erik laga

H

beeld daniel geeraerts

et grauwe, onaangename en onveilige Mechelen van twintig jaar
geleden is de voorbije jaren veranderd in een stad die op veel domeinen de toon aangeeft. In sectoren als
radicalisering, veiligheidsbeleid, aanleg
en onderhoud van publieke ruimte, armoedebeleid of slimme stad toont Groep
Mechelen hoe een lokaal bestuur écht
verandering kan creëren. Daar was vernieuwend beleid voor nodig, gekoppeld
aan een voluntaristische investeringsstrategie. Ondanks de financiële crisis
besloot Mechelen de investeringen op
te voeren. Ter compensatie werd zeer
zuinig omgesprongen met de werkingsuitgaven en werd het personeelsbestand
met honderd VTE verminderd. Al in
2013 werd beslist het organisatiemodel
om te gooien, waarbij ondersteunende
diensten fuseerden, de operationele zorg

werd ondergebracht in een grensoverschrijdend zorgbedrijf en beleidsdiensten werden geïntegreerd in een vereenvoudigde structuur.
Mechelen ligt centraal in Vlaanderen en
Europa. Deze troef heeft ongetwijfeld bijgedragen tot de sterke bevolkingstoename. In 2016 kende Mechelen de sterkste
bevolkingsgroei ooit. Vooral de groep
0-19-jarigen nam toe. De bevolkingstoename vertaalt zich ook in een toename
van de woongelegenheden, het aantal
leerlingen en studenten en de arbeidsplaatsen. De Mechelse bevolking omvat
138 verschillende nationaliteiten.
De fierheid van de Mechelaar over de
stad is onze belangrijkste indicator. Volgens de Stadsmonitor nam ze snel toe
van 64,2% in 2008 naar 75,9% in 2014.
Dit was alleen mogelijk door de inzet van
wendbare medewerkers die de ambitieu-

ze doelstellingen van de politici hebben
gerealiseerd.
Waardegedreven organisatie
Onze organisatie vertrekt van een duidelijke missie: ‘Het bestuur en het personeel werken aan de verdere uitbouw
van Mechelen als een hartelijke, verrassende en dynamische stad waar iedereen
zich thuis voelt. De historische, economische en culturele troeven vormen de
fundamenten van een inspirerende, solidaire en duurzame leefomgeving. Elke
persoon heeft recht op maatschappelijke
dienstverlening, zodat iedereen een leven
kan leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.’
Dat vormt het fundament voor de organisatie, in de deontologie, in het model van organisatiebeheersing en in
het HRM-beleid. Zo streeft het traject
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‘ Talent aan het werk’ naar meer werkplezier, meer rendement en loopbaankansen door sterk in te zetten op de talenten
van de medewerkers. Dit wordt gecombineerd met gerichte vorming (coachend
leidinggeven, leidinggeven op talentontwikkeling) om deze talenten te ontdekken en in te zetten voor de organisatie.
Aandacht voor organisatiewaarden kan
enkel als alle niveaus meetellen. Met tal
van initiatieven werden het middenkader en alle medewerkers bij het project
betrokken. Zo werd MIKADO opgericht
(Middenkader Doet), een platform van
en voor het middenkader, en kwamen
er Zomersessies waar medewerkers in
gesprek kunnen gaan met leden van het
M-team (managementteam). Gezamenlijke betrokkenheid betekent ook dat
ambtenaren en politici samenwerken.
Dit resulteert in een uniek samenwerkingsmodel, waarin het M-team en het
college van burgemeester en schepenen
als volwaardige partners het beleid voorbereiden en realiseren.
Samen 1 Groep
‘Samen 1 Groep’ is de naam voor het veranderingstraject van de fusie van stad
en sociaal huis tot Groep Mechelen. In
2010 begon de eenmaking van beide personeelsdiensten. Sindsdien kwamen er
tal van samenwerkingsinitiatieven tot
stand, zoals de fusie van de politiezone
Mechelen-Willebroek of de regiowerking
binnen intercommunale Igemo. In 2015

organiseerde het gezamenlijke M-team
momenten met externe deskundigen om
na te denken over de toekomst. Dit resulteerde in twaalf organisatieprincipes
die de leidraad vormen voor de verdere vormgeving van de nieuwe entiteit:
een open organisatie. Vervolgens werd
een nieuwe organisatiestructuur uitgetekend, waarbij stad en sociaal huis worden samengevoegd, steeds op basis van
de twaalf organisatieprincipes.

Groep Mechelen zet de middelen flexibel in. De
algemene strategie verzandt niet in te gedetailleerde
meerjarenplannen, er is ruimte om bij te sturen in functie
van wijzigende behoeften.
Organisatiedoelstellingen
Een lokale organisatie werkt pas sterk als
ze organisatiebrede samenwerking tot
stand kan brengen. Bij het begin van de
legislatuur werden de doelstellingen vastgelegd: kindvriendelijke, klantgerichte,
inclusieve, participatieve, slimme stad.
Na ‘Laat je stem horen’, een onlineonderzoek bij de bevolking, werd op vraag van
de Mechelaars een zesde doelstelling toegevoegd: Mechelen Winkelstad. Voor elk
van de organisatiedoelstellingen werd de
visie geformuleerd, met bijhorende projecten, telkens met een hoog gehalte aan
innovatie en s amenwerking vanuit een
wendbare organisatie.

Prijs!
Brussel, 14 maart 2017. In Brussel worden in bijzijn van vice-eerste minister Jan
Jambon en tal van andere vertegenwoordigers van de regering voor de vierde keer
de prijzen uitgereikt voor de ‘Overheidsorganisatie van het jaar’ 2017. Die van
de categorie ‘Lokale besturen’ gaat naar Groep Mechelen. De prijs werd in het
leven geroepen om overheidsorganisaties die zich onderscheiden qua strategie,
efficiëntie en effectiviteit, klantgerichtheid, duurzaamheid, betrouwbaarheid,
wendbaarheid, innovatie en partnership te belonen. Eerder werden de stad Genk
(2014), de gemeente Aalter (2015) en Zorgbedrijf Antwerpen (2016) al bekroond.
Groep Mechelen diende in oktober 2016 haar kandidatuur in. De jury hanteert
zes beoordelingscriteria: strategie, klantgerichtheid, effectiviteit, efficiëntie,
betrouwbaarheid en duurzaamheid. Op basis hiervan werden de finalisten
geselecteerd. In januari 2017 volgde het bezoek van de experts voor een interview
waarbij ook werd gepolst naar drie bijkomende criteria: wendbaarheid, innovatie
en samenwerking. Op 20 februari 2017 vond de juryvoorstelling plaats. De jury, een
selectie van topfiguren uit de privésector, werd voorgezeten door Michèle Sioen,
voorzitter VBO en CEO van Sioen Industries NV. Ze gaf alle finalisten de kans
zichzelf voor te stellen en vragen te beantwoorden. Voor Groep Mechelen werden
burgemeester Bart Somers en stadssecretaris Erik Laga afgevaardigd.
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Wendbaarheid, innovatie,
samenwerking
Groep Mechelen zet de middelen flexibel
in. De algemene strategie verzandt niet
in te gedetailleerde meerjarenplannen, er
is ruimte om bij te sturen in functie van
wijzigende behoeften. Het belangrijkste
aspect is de wendbaarheid van het personeel. Ook de financiële vertaling van
de algemene strategie laat ruimte voor
bijsturing. Een mooi voorbeeld van die

wendbaarheid vinden wij in het project
M-power, de Mechelse omgang met de
asielcrisis.
Innovatie zit er bij Groep Mechelen ingebakken, zowel in de behandeling van
uitdagingen met innovatieve methodieken als in de omgang met slimme technologie. Wij willen een ‘slimme stad’ zijn
om problemen en knelpunten op te lossen, samenleven mogelijk te maken, de
band met de burger te versterken en de
dienstverlening te verbeteren.
Groep Mechelen zet sterk in op samenwerking om de doelstellingen te realiseren, dat blijkt al uit de missie. Maar
de samenwerking is ook extern gericht:
met burgers en verenigingen, met bedrijven, met andere besturen, met hogescholen en universiteiten. Daarnaast bouwt
Mechelen met Igemo en de aangesloten
gemeenten aan een structuur om regionale samenwerking mogelijk te maken
met een nieuwe bestuurlijke organisatie.
En binnen de organisatie werd Citylab
Mechelen opgericht.
Groep Mechelen inspireert andere besturen. Nationale en internationale pers
schenken aandacht aan de soms eigenzinnige omgang met samenlevingsproblemen en maatschappelijke uitdagingen. Het meest overtuigt echter een
bezoek aan de stad zelf: een bruisende
stad waar inwoners met roots in 138 verschillende landen samen gestalte geven
aan een interculturele samenleving.
Erik Laga is stadssecretaris van Mechelen

SYNERGIE IN OPTIMA FORMA!

Bij JCC Software geloven we in de kracht van samenwerken. Samen bereik je meer door gebruik te maken van ieders
kwaliteiten en kennis. De bundeling van krachten van ieder individu levert daardoor meer op dan de som der delen;
synergie in optima forma. Voor de oplossingen van JCC Software geldt precies hetzelfde. Het zijn stuk voor stuk krachtige
applicaties die los van elkaar gebruikt kunnen worden om uw processen te optimaliseren. Door ze samen te gebruiken
versterken ze elkaar en daarmee uw organisatie. Zo bereikt u een nóg hogere efficiency tegen lagere kosten. Een absolute
meerwaarde in combinatie met een verhoogde kwaliteit en tevreden klanten en medewerkers.
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bestuurskracht Europa

Turnhout trekt volop de
Europese kaart
Het afgelopen jaar is in Turnhout
een strategie ontwikkeld met als
voornaamste doel sterker in te
spelen op beleidsrelevante Europese
subsidies. Voor de stad die bekend
staat om haar speelkaarten, is deze
Europese troefkaart onontbeerlijk.

De Europanetwerker zoals Katrijn
Raeymaekers in Turnhout moet
de tijd krijgen om netwerken te
onderhouden.

tekst betty de wachter beeld gf

I

n Turnhout had de dienst lokale economie veel ervaring met het Europees
Fonds voor Regionale Ontwikkeling
(EFRO), een van de beter bekende Structuurfondsen die door Vlaanderen beheerd worden. Dat liep vlot, maar daardoor bleven de subsidies nogal beperkt
en voornamelijk economisch gericht.
Een visie van hoe de stad wilde omgaan
met ‘Europa’ of een meer organisatiebrede inzet op Europese middelen voor
bijvoorbeeld cultuur en welzijn ontbrak.
Uiteindelijk besliste de stad een specifieke vacature voor een Europawerker
uit te schrijven. Vanaf het begin werd
deze functie in de strategische cel ingebed, aangestuurd door de stadssecretaris. Samen met de medewerkers voor het
meerjarenplan, data en GIS, maakt de
Europawerker deel uit van het drietal dat
letterlijk tussen de burgemeester en de
stadssecretaris op het stadskantoor gehuisvest is. Dat Europa niet gelijk staat
met geld binnenrijven, was een eerste
horde. Meedoen aan Europese projecten
betekent immers in de eerste plaats een
extra stimulans om het eigen s trategische
beleid inzake innovatie, duurzaamheid
en inclusie te versterken. Vanuit die visie
kon de tweede horde genomen worden:
het uitwerken van duidelijke interne
procedures.
Afspraken
De Europawerker heeft de opdracht
mogelijke subsidies te screenen op inhoudelijke relevantie en gaat hierover
in gesprek met de betrokken stedelijke
diensten. Zij organiseert brainstormsessies en nodigt externe deskundigen,
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zoals van de provincie Antwerpen en
van de Vlaamse contactpunten, uit om
inspiratie op te doen. Indien er een projectvoorstel tot stand komt, stelt zij een
interne projectfiche op. Daarna houdt
de Europawerker samen met de betreffende beleidsmedewerker een presentatie voor het managementteam op basis

overzicht wordt behouden. Indien een
projectvoorstel wordt afgekeurd, wint
de Europawerker bijkomend advies in
bij de provincie of bij de programmacontactpunten. Met die feedback wordt het
project eventueel herwerkt en opnieuw
ingediend.

Een intern draagvlak en eigenaarschap voor elk project
creëren is tegelijk een gevolg van en een voorwaarde voor
een succesvolle omgang met Europese projecten.
van een ontwerpbesluit. Wanneer het
managementteam met het voorstel akkoord gaat, komt het op het schepencollege. Een afwegingskader met onder andere een scan van het programma en het
projectvoorstel, advies over de voordelen en de cofinanciering is een bijzonder
nuttig instrument bij de voorbereiding.
Daarna kan het projectvoorstel formeel
worden ingediend. Bij goedkeuring
wordt het project voorgesteld aan de relevante commissies die de gemeenteraad
vooraf gaan. De betrokken schepen kan
daar het project toelichten: wie is hier in
de stad mee bezig, met welke partners
wordt er samengewerkt, wat is het budget, hoeveel bedragen de subsidies voor
de stad? In commissie één komen alle
Europese projecten aan bod zodat het

Beheer van projecten
Elk goedgekeurd project wordt begeleid door een stuurgroep die afspraken maakt over de werkpakketten. Die
stuurgroep is verantwoordelijk voor de
inhoudelijke rapportages, met een projectleider, meestal van de betreffende
thematische dienst. De dienst financiën
neemt de technisch boekhoudkundige
opvolging op zich, levert materiaal aan
voor de audits en volgt de voorschotten op. De dienst facilitymanagement
waakt over de correcte toepassing van
de wetgeving overheidsopdrachten. De
juridische dienst kijkt na of het projectvoorstel geen onvoorziene juridische angels heeft. De dienst ICT maakt mappen
aan per werkpakket zodat alle informatie gebundeld blijft, en houdt een out-

lookagenda voor de projectgroep bij. De
dienst archief staat in voor het bewaren
van alle stukken, zodat de bewaarplicht
gegarandeerd is. Voor Europese projecten is dat meestal drie jaar, maar het
varieert volgens het programma en de
omvang van het budget. Samen met de
personeelsdienst wordt er berekend hoeveel procent van het personeel kan worden ingezet als cofinanciering en wordt
het globale overzicht behouden. Een intern draagvlak en eigenaarschap voor
elk project creëren is tegelijk een gevolg
van en een voorwaarde voor een succesvolle omgang met Europese projecten.
Deelname van collega’s bijvoorbeeld van
de financiële dienst aan Europese projectbijeenkomsten kan een eyeopener
zijn, met positieve gevolgen voor de hele
Europawerking. Goed bedoelde opmerkingen over ‘op reis gaan’ krijgen dan
een andere dimensie. Ook de interne en
externe communicatie krijgt de nodige
aandacht. Het interne personeelsblad
geeft tekst en uitleg bij de projecten zelf
en bij de bijdrage van de collega’s. Op
de website staat het volledige overzicht
van de Europese projecten waarin de
stad betrokken is, met uitleg waarover
elk project gaat. Dat inzetten op Europa loont, illustreren de acht inhoudelijk

boeiende projecten met daarin stimulansen voor een ondernemingsvriendelijk beleid, de strategie voor vroegtijdige
schoolverlaters, de korte voedselketen,
kinderopvang bij kwetsbare ouders en
informele zorg.

Betty De Wachter is stafmedewerker VVSGInternationaal
https://www.turnhout.be/europeseprojecten

Gouden tips
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Europawerking valt niet samen met subsidiewerving: de meerwaarde voor de
eigen beleidsprioriteiten is een essentieel uitgangspunt.
Europawerking is verweven met het meerjarenplan.
Europawerking is een strategische keuze en zit centraal in de stadsorganisatie.
Goede professionele samenwerking tussen de Europawerker en het college van
burgemeester en schepenen is onontbeerlijk.
Een Europawerker is bij uitstek een ‘generalist’ met brede interesses en zin voor
overzicht.
Een duowerkwijze Europawerker-inhoudelijke beleidsmedewerker is een
pluspunt.
Duidelijke interne procedures afspreken over onder meer financieel-technische
zaken en interne en externe communicatie houdt alles in het juiste spoor.
Kennis opbouwen in projectmanagement maakt vanzelf deel uit van de
werking: projecten initiëren, opvolgen en bijsturen.
Kosten-batenanalyses maken blijft nodig: projecten zonder voordelen voor het
eigen beleid halen het niet.
De Europawerker moet tijd nemen en krijgen om netwerken te onderhouden en
er nieuwe aan te knopen.
De Europawerker moet leren omgaan met diversiteit en open staan voor andere
denkwijzen.

Uw partners voor Kwaliteit
www.benor.be

Benor
info@benor.be - 02 511 65 95

www.copro.eu
Pantone kleuren
Donker groen: 349
Licht groen: 360
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de raad van van Willebroek

In vliegende vaart
vooruit
De gemeenteraad van Willebroek is een geoliede machine, de raad verloopt op een drafje, alle
punten zijn een week eerder al op een raadscommissie besproken en de antwoorden op de
bijkomende punten van de openbare zitting hebben de schepenen en de burgemeester perfect
in hun hoofd.

tekst marlies van bouwel
beeld stefan dewickere

D

insdagavond 28
maart. Zonder vertraging door de brug van
Willebroek ben ik vroeg in
het oude gemeentehuis waar
de raadszittingen nog altijd
worden gehouden. Wat ik
op voorhand niet wist, is
dat om half acht de persbriefing begint. En daar kan ik
me nog mooi bij aansluiten.
Zo hoor ik de antwoorden
van de schepenen twee keer.
Zoals burgemeester Eddy
Bevers (N-VA) het zegt: ‘Op
de persbriefing loopt het college zich warm, zodat de gemeenteraad een vliegende
start krijgt.’ En gelijk zal hij
krijgen. Op minder dan een
kwartier zijn de tien punten van de gemeenteraad erdoor. Raadsvoorzitter Eddy
Moens (N-VA) begint dan
ook goed opgewarmd aan de
eigenlijke zitting in de pompeuze zaal. Rad leest hij de titel van het agendapunt voor
met daarna de feiten en de
context. Op geen enkel van
de punten meegedeeld door
het college van burgemeester en schepenen komt een
vraag of een opmerking, zo-
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dat de voorzitter al snel met
vragende stem opmerkt dat
het punt dan unaniem wordt
goedgekeurd en afsluit met
‘Waarvoor dank!’ Nochtans
zijn het interessante punten,
zoals een update van locaties
voor de camerabewaking en
de trajectcontrole, straatnamen voor een nieuwe verkaveling, de afstemming van
de algemene bestuurlijke
politieverordeningen van
Willebroek met die van Mechelen, omdat ze sinds 1 januari 2015 een gezamenlijke politiezone vormen. Het
betreft hier een verordening
omtrent de uitbating van
wedkantoren, het repressief optreden tegen seksuele en andere intimidatie, en
de vorm van de plakkaten
op onbewoonbaar verklaarde woningen. Daarnaast is
er een kennisname van de
kadernota integrale veiligheid, waarvoor de gemeente acht personeelsleden inzet. Al deze punten hebben
de gemeenteraadsleden al
omstandig besproken op de
commissie een week eerder,
zodat er weinig animo in de

zaal is. Ook de drie journalisten naast me hebben meer
met elkaar te bespreken dan
dat ze luisteren naar wat
Eddy Moens aan de overkant van de zaal afhaspelt.
Dan komen de bijkomende
punten die zijn ingediend
door de oppositieraadsleden. Onafhankelijk raadslid Kevin Eeraerts heeft er
vijf. Zo vraagt hij wat het
gemeentebestuur zal doen
met de vroegere tegelfabriek
Rottiers die sinds 1998 een
beschermd monument is
maar nu op instorten staat.
Volgens burgemeester Eddy
Bevers is een kortgeding ingespannen: ‘De opvolging
ligt in de handen van de inspectie.’ Ten tweede vraagt
Eeraerts om een groter
skatepark, omdat het huidige niet voldoet en kapot
is. Schepen Tinneke Huyghe (CD&V) wil wat kapot
is zo snel mogelijk herstellen én nadenken over een
grotere bowl: ‘Maar dat wil
ik graag in overleg met de
jongeren doen. Navraag
leert dat de bowl in Deinze
150.000 euro heeft gekost,

dat is geen geringe investering en dat zal pas kunnen
in de volgende beleidsperiode.’ Volgens Eeraerts kun
je met 80.000 euro ook al
iets heel moois bouwen en
hij belooft de Facebookgroep
van jongeren door te geven.
Ook op zijn vraag over de
premie voor Willebroekse
handelaars antwoordt nu
schepen Frank Vanwelkenhuysen (Open VLD) zeer
inschikkelijk, de diensten
zijn een handelskernversterkend premiereglement
aan het uitwerken en in de
meerjarenbegroting is budget ingeschreven. Ten vierde
wekt een bedrijf ongerustheid door zijn milieuvergunningsaanvraag voor de
exploitatie van een inrichting klasse 1. Volgens Eeraerts zijn de buurtbewoners

bezorgd vanwege de schaalvergroting met mogelijk giftige en brandbare stoffen, hij
vraagt om een informatievergadering. Voor schepen
Maike Bradt (CD&V) is het
niet meer mogelijk er een te
organiseren, want daags na
de zitting loopt het openbaar
onderzoek af. Ook de burgemeester sust dat het bedrijf
zeer goede veiligheidsmaatregelen heeft, maar gaat ermee akkoord dat het interessant kan zijn de buurt meer
aan te spreken door opnieuw
een bewonerskrant te verzorgen. Het laatste punt behandelt het verbieden van
een hoofddoek op de werkvloer en veroorzaakt meer
commotie. Volgens schepen Claudia Ceurstemont
(N-VA) beschikt Willebroek
al over een deontologische

code inzake inclusieve neutraliteit waarbij het neutraal
handelen van de medewerker voorop staat en iedereen
het recht behoudt zich vrij
te uiten volgens het diverse
beeld in de samenleving. ‘Als
we een hoofddoek niet meer
toelaten, moeten we onze inwoners en klanten ook sfeerdecoratie ontzeggen tijdens
de periodes van Sinterklaas,
Kerstmis, Valentijn, Pasen
en carnaval.’ Dirk De Smedt
van het Vlaams Belang wil
op dit punt doorgaan maar
mag niet en wil het punt herhalen op de volgende zitting.
Daarna is het Marc De Laet
van de SP.A-fractie die een
punt op de agenda heeft geplaatst, omdat Het Dolfijntje, het speciale privézwembad voor mensen met een
hersenletsel, in existentiële

nood is, nu de gesco-subsidiëring wegvalt en personeelsleden bij vervanging
niet meer hetzelfde gunstige regime hebben. De Laet
wil weten welke initiatieven
de gemeente neemt om Het
Dolfijntje te helpen. Volgens
burgemeester Eddy Bevers
werd afgesproken dat experts van het Vlaams Agentschap voor Personen met
een Handicap de eigenaar
zouden bijstaan bij de aanvraag voor een erkenning
bij dit agentschap. ‘Op korte
termijn kunnen we de gemeentelijke energiesubsidie
van 14.000 euro vervroegd
uitbetalen. We willen graag
helpen, maar we hebben de
sleutel niet in handen.’
De vraag van het Groene
raadslid Thierry Serrien over
een omleiding van de Lijn

naar aanleiding van werken
die heel lang hebben aangesleept, is ondertussen achterhaald, want de werken
zijn dan toch afgerond.
Als ik na afloop tegen raadsvoorzitter Eddy Moens zeg
dat het toch wel een heel
korte zitting is, glimlacht
hij: ‘Een teken dat het hier
goed draait, zeker?’, al heeft
het er volgens secretaris
Herman Bauwens vooral
mee te maken dat de meeste
punten een vervolg zijn van
wat tijdens de vorige beleidsperiode in gang is gezet. ‘En
toen was huidig burgemeester Eddy Bevers schepen van
openbare werken.’
Marlies van Bouwel is
hoofdredacteur van Lokaal
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Bekijk de opname
van het interview
via deze link.
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Om te kunnen meepraten over de digitale
evoluties moet je eerst weten waarover het
debat gaat. Die kennis, dat inzicht aanreiken is
een belangrijke opdracht voor de cultuursector.

SPECIAL digitale cultuur - interview met Annemie Arras (Bree) en
Martijn Gys (Antwerpen)

Cultuur kan het debat over de
digitale vernieuwing voeden
De digitale evolutie is meer dan technologische vernieuwing, ze zal de samenleving en ons menszijn
grondig veranderen. Voor Annemie Arras en Martijn Gys moet er dringend een maatschappelijk debat
komen over hoe we ons als mens tot de technologie zullen verhouden. Ze zien daarin een belangrijke
rol voor bibliotheken en cultuurcentra.
tekst bart van moerkerke beeld stefan dewickere

A

nnemie Arras is al 28 jaar bibliothecaris
in Bree, sinds 2012 is ze er ook vrijetijdscoördinator en lid van het managementteam. De gloednieuwe functie van
Martijn Gys vraagt wat meer toelichting. Hij werd in augustus vorig jaar digitaal strateeg
lokaal cultuurbeleid van de stad Antwerpen. ‘Ik werk
voor de bibliotheken, cultuur- en ontmoetingscentra van de verschillende Antwerpse districten. In
tegenstelling tot wat velen zouden denken, ben ik niet
bezig met hoe een cultuurcentrum meer volgers kan
krijgen op Twitter of meer likes op Facebook. Dat
is het werk van de communicatiedienst of de expert
sociale media. De stad Antwerpen riep de functie
van digitaal strateeg lokaal cultuurbeleid in het leven,
omdat het digitale heel onze maatschappij en heel ons
menszijn aan het veranderen is. Die omslag is te vergelijken met de veranderingen die de uitvinding van
het schrift teweegbracht. Wat zal dat betekenen voor
cultuur en cultuurbeleving, voor de bibliotheken en
cultuurcentra? Welke taak kunnen zij op zich nemen
in die digitale transformatie? Dat zijn de vragen waar
ik mee aan de slag ga.’
En wat betekent die digitale evolutie voor de lokale
cultuursector?
Martijn Gys: ‘Ze brengt verandering in de dienstverlening mee. Bekende voorbeelden zijn de onlineticketverkoop van cultuurcentra en de zelfuitlening in veel
bibliotheken. Er is ook een evolutie in cultuuraanbod
en beleving. Denk aan alles wat met games te maken
heeft. En natuurlijk heeft de lokale cultuursector een
zeer belangrijke taak om het digitale toegankelijk en
begrijpelijk te maken voor iedereen.’
Annemie Arras: ‘Dat laatste is in een kleinere gemeente zoals Bree het absolute aandachtspunt. We moeten
zorgen dat zoveel mogelijk mensen mee zijn. Inwoners
die thuis geen computer hebben, vijftigers die afhaken. Cultuur en vrije tijd zijn de ideale hefbomen om
mensen aan te spreken en hen over te halen om eens

iets te proberen, om eens een eenvoudige app op hun
smartphone te installeren. De vrijblijvendheid is onze
grote troef: we kunnen dingen aanreiken, niets hoeft.
Bij een digitaal loket voor burgerzaken bijvoorbeeld is
het veel meer van moeten, dat is lastig.’
Martijn Gys: ‘Digitale vaardigheden ontwikkelen is
ook in de Antwerpse districten een zeer belangrijk aandachtspunt. Daar komt alles bij wat met mediawijsheid
te maken heeft.’
Hoe doet u dat concreet?
Annemie Arras: ‘We spreken de bezoekers van de bibliotheek aan. Onlangs hoorde ik een groepje vrouwen
praten over al die digitale vernieuwingen en dat dit toch
niets meer voor hen was. Ik vroeg wat ze dan wel deden met hun smartphone. Bellen en eens een berichtje
versturen, was het antwoord. Ik wist dat ze na het bezoek aan de bibliotheek samen iets zouden gaan eten,
ik vroeg hun hoe ze dat deden met de rekening. Dat
bleek altijd een heel gedoe te zijn met overschrijvingen achteraf en zo. Ik heb toen samen met hen de app
van bancontact op hun smartphone geïnstalleerd. Dat
is dan een opstap naar andere toepassingen. Naast de
aandacht voor het digitale in het dagelijkse werk hebben we ook verschillende projecten lopen. Zo hebben
we enkele Bee-Bots aangekocht, kleine robots waarmee
kleuters op woensdagnamiddag in kleine groepjes leren
programmeren. We zetten ze ook in rusthuizen in, als
een soort van geheugentraining. Via de kinderen en de
ouderen willen we ook de 30- tot 60-jarigen bereiken.
We hebben ook Egg-Bots, waarmee we tonen hoe een
tekening op een ei wordt geprint: je hebt een ontwerp
op papier nodig en een tekenprogramma op computer,
vervolgens wordt de robot aangestuurd om die tekening op het ei te zetten. Zo krijgen mensen inzicht in
de werking van robots, waarover ze zoveel horen in de
media en die ook in bedrijven steeds belangrijker worden. Sommigen komen enkel naar de toonmomenten,
anderen volgen ook de workshop om er zelf van alles
mee te doen.’
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Martijn Gys: ‘Het digitale is heel onze
maatschappij en heel ons menszijn aan het
veranderen. Die omslag is te vergelijken met de
veranderingen die de uitvinding van het schrift
teweegbracht.’

Hoe vindt u aansluiting bij moeilijk bereikbare
doelgroepen?
Martijn Gys: ‘Het digitale opent soms deuren, zeker naar
jongeren. In Borgerhout en Berchem werken we met jonge
gastjes van verschillende achtergronden die rondhangen in
de bibliotheek. We organiseren elke week een workshop over
een onderwerp dat hen aanspreekt, zoals digitale fotografie,
programmeren, Minecraft. Dat loopt fantastisch. Thuis hebben ze misschien geen computer of een waarmee ze nauwelijks
iets kunnen doen, en plots betekent die bibliotheek iets voor
hen, er gaat een wereld open. Bij de opening van de bibliotheek
in Berchem hebben we hen ingeschakeld als videoreporters en
interviewers. De aanwezigen kregen meteen een heel ander
beeld van die gastjes.’
Annemie Arras: ‘Bij ons is vooral de scholenwerking belangrijk,
met rondleidingen, met auteurslezingen. Via de kinderen halen
we ook de ouders naar de bieb: ze moeten hun kroost vijftien
minuten voor het einde van een activiteit komen afhalen. Zo
zien ze wat we doen en wordt hun nieuwgierigheid geprikkeld.’
Martijn Gys: ‘We hebben de BIBIT-app ontwikkeld, waarmee
jongeren van de eerste graad secundair onderwijs alleen of in
groep de bibliotheek kunnen ontdekken. Ze kiezen een personage en een bepaald thema, en moeten dan in de bieb op zoek
naar de nodige materialen. In boeken, in het krantenarchief, op
websites. Het is voorlopig een Antwerpse app, er is bijvoorbeeld
een personage dat van skaten houdt en in de app zijn alle skatepleintjes in de stad verwerkt. We bekijken nu hoe we er een generieke versie van kunnen maken die iedereen kan gebruiken.’
Wat betekent de digitale verandering voor het ‘klassieke’
aanbod van de bibliotheek?
Annemie Arras: ‘De informatieve collectie, de non-fictie, staat
onder druk. Daar is niets mis mee, ik moedig het gebruik van
de computer voor het opzoeken van informatie ook aan. De
bibliotheek moet mensen daarin begeleiden, hun de sleutels
aanreiken.’
Martijn Gys: ‘En ze kan iets extra’s toevoegen aan die nieuwe
kanalen. In de bibliotheek van Ekeren denken we na over een
muziekproject in samenwerking met Cultuurconnect. De cdcollectie wordt er steeds minder relevant. Het aanbod is al gehalveerd tot 4000 cd’s, het aantal uitleningen loopt jaar na jaar
sterk terug. Het idee is om een soort digitale jukebox tot leven
te wekken met de favoriete muziek van de Ekerenaar: van de
schepen van Cultuur tot de lokale bakker. Wij zouden die lijstjes dan ontsluiten via een app of een digitaal platform. Op die
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manier voeg je iets toe aan de massa muziek die mensen via
bijvoorbeeld Spotify kunnen beluisteren. En je kunt er een werking op bouwen. Je kunt bijvoorbeeld de link leggen met concerten in het cultuurcentrum, met kleine akoestische optredens
op het podium in de bibliotheek of met de muziekacademie die
enkele nummers live brengt. Er zijn dus veel mogelijkheden om
iets te doen met muziek zonder dat je de fysieke collectie echt
nodig hebt. Een ander project dat we willen ontwikkelen, is
Trenteca. Het basisidee is dat we mensen die op één bepaalde
lijn op de tram wachten, enkele korte verhalen aanbieden op
hun smartphone. Die gaan over reizen met de tram, over iets
dat de auteur heeft meegemaakt op die lijn of over een plek op
het traject. Zo kun je dode momenten een culturele invulling
geven en voeg je weer iets extra’s toe met een lokale invalshoek. ’
Welke plaats krijgen bijvoorbeeld games in het
cultuurcentrum en de bibliotheek?
Martijn Gys: ‘We hebben met de steun van Cultuurconnect
zeven Arcadekasten laten bouwen door twee broers: de ene is
timmerman, de andere ontwikkelt games. In hun mooie, hedendaagse videokasten zitten kleine Indiegames. Dat zijn niet
de traditionele, commerciële videospelletjes, de klemtoon ligt
op samenspelen en op het artistieke. Daarmee tonen we dat de
gamecultuur een zeer rijke, waardevolle vorm van cultuur is.
De kasten stonden al in twee bibliotheken en twee cultuurcentra. Ze zijn een groot succes, ze trekken een heel divers publiek
van verschillende leeftijden en uit alle lagen van de bevolking
aan, ook mensen die anders nooit in de bibliotheek of het cc te
zien zijn. Andere gemeenten in Vlaanderen kunnen de kasten
nu boeken.’
Annemie Arras: ‘Dat zullen wij zeker doen. We hebben niet
de middelen om dat soort zaken zelf te ontwikkelen, we maken dankbaar gebruik van de initiatieven van anderen, zoals
Antwerpen. Gaming staat ook bij ons op het programma. Zo
hadden we een groot Minecraft-project voor kinderen in samenwerking met de hogeschool PXL.’
Bree is een van de gemeenten die de waarde van fablabs,
makerspaces en artistieke labs voor cultuurcentra
en bibliotheken onderzoeken, een project van
Cultuurconnect. Wat houdt dat in?
Annemie Arras: ‘Eigenlijk is alles begonnen met een vrouw
die vertelde dat ze haar nieuwe heup zouden printen. Ze begreep niet wat dat inhield en hoe dat in zijn werk zou gaan. Dat
verduidelijken en tonen is een belangrijke taak voor de lokale

Annemie Arras: ‘De vrijblijvendheid is onze grote troef:
we kunnen dingen aanreiken, niets hoeft. Bij een
digitaal loket voor burgerzaken bijvoorbeeld is het veel
meer van moeten, dat is lastig.’

cultuur- en vrijetijdssector. Daarom zijn we in het project van
fablabs en makerspaces gestapt. Omdat we niet de middelen
hebben om zelf 3D-printers, lasers of cutters aan te kopen, werken we daarvoor samen met een technische school. In het fablab
kunnen mensen zelf iets ontwerpen en dat printen. Dat kunnen
ook kunstcreaties zijn. En dan komt het cultuurcentrum op de
proppen dat die creatieve makers kan begeleiden. Het project
zit nog in de opstartfase.’

Willen we bijvoorbeeld een chirurgische ingreep wel toevertrouwen aan een apparaat?’
Martijn Gys: ‘De volgende stap is dat een robot op basis van
verschillende parameters zelf beslist of hij zal opereren of niet.’
Annemie Arras: ‘Om daarover te kunnen meepraten moet je als
leek eerst weten waarover het debat gaat. Die kennis, dat inzicht
aanreiken is een belangrijke opdracht voor de cultuursector.’
Bart Van Moerkerke is redacteur van Lokaal

Wat vraagt die digitale werking van de medewerkers?
Annemie Arras: ‘Het is cruciaal dat ze mee zijn met de digitale
ontwikkelingen. Ze moeten aanwezig zijn op sociale media om
de mogelijkheden en valkuilen te kennen. Ze moeten met de
Bee-Bot werken. Ze moeten de e-reader kennen. Gooi ze maar
in het bad, laat ze het maar ervaren. En belangrijk, tijdens de
werkuren. Voor beleidsmensen is vooral dat laatste niet altijd
vanzelfsprekend.’
Martijn Gys: ‘We zitten in een moeilijke overgangsfase waar je
zowel op de gewone werking als op het digitale moet inzetten.
In een context van besparingen is dat niet makkelijk. We moeten oog hebben voor de verborgen talenten van de eigen medewerkers. Iemand van de bibliotheek in Hoboken speelt zelf
Minecraft, hij is de geknipte man om advies te geven in onze
Minecraft-workshops. Die mensen moet je eruit kunnen halen.
En ze moeten de ruimte krijgen van bijvoorbeeld de bibliothecaris om ook tijdens de werkuren met Minecraft bezig te zijn.’
Annemie Arras: ‘We moeten niet alles zelf hebben of weten,
we kunnen ook expertise in huis halen. Daarom zoeken we in
Bree ook samenwerking met vrijwilligers, bedrijven, scholen.’
Wat brengt de toekomst?
Annemie Arras: ‘Dat is koffiedik kijken. Hoe ver zullen we bereid zijn te gaan? Neem de zelfrijdende auto. Dat is meer dan
technologie, er hangen ook ethische vragen aan vast.’
Martijn Gys: ‘Kijk naar de discussie over artificiële intelligentie
en deep learning. We moeten dringend het maatschappelijke
debat openen over hoe we ons als mens tot de technologie zullen verhouden. Misschien zijn de bibliotheken en cultuurcentra
daarvoor wel de geschikte plekken.’
Annemie Arras: ‘We hadden met de technische school een
project met virtueel lassen. De jongeren die tot lasser worden
opgeleid, lassen niet echt. Ze maken gebruik van een virtual
realitybril, een plastic plaatje en een lasarm. Het voordeel is dat
ze geen materialen nodig hebben en dat het veel veiliger is. Bij
de demonstratie dachten veel aanwezigen al een stap verder.

Digitale week:
zet lokale activiteiten in de kijker!
Digitalisering is niet
langer een marginaal en
instrumenteel gegeven.
Het is uitgegroeid tot
een drijvende kracht
in de samenleving.
Uber, bol.com, Netflix
schudden de markt
door elkaar, het
Internet of Things rukt
op en robotica wordt
steeds verfijnder. Wat
betekent dit voor de
samenleving? Gaan
mensen anders leren en
werken? Beleven ze cultuur op een andere manier? En wat
betekent digitalisering voor de democratie?
Ga in uw gemeente met deze uitdaging aan de slag: werk
aan e-skills en zet in op cultuurbeleving en participatie
in digitale tijden tijdens de Digitale Week van 20 oktober
tot 5 november 2017. De campagne kreeg een nieuw jasje
en betrekt steeds meer lokale partners bij de thema’s
e-inclusie, mediawijsheid en digitale cultuur. Digitale
Week is een initiatief van Cultuurconnect, Linc en het
Kenniscentrum Mediawijs. Informatie en inspiratie vindt u
op www.digitaleweek.be.
Lucy Vereertbrugghen
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De kracht van het maken
Een makerspace is een digitale, coöperatieve werkplaats waar mensen met behulp van open-sourcehardware kunnen experimenteren. Iedereen is uitvinder, iedereen is ontwikkelaar, iedere droom kan
werkelijkheid worden. In de wereld van makerspaces bestaan er geen patenten. Makers werken samen via
internet en technologie en leren daardoor van elk project en van elkaar.
tekst koen vandendriessche en lieselot van maldeghem beeld gf

A

lles vertrekt vanuit de zogenaamde makersgedachte: kennis, processen en ontwerpen worden
gedeeld op onlineplatformen, zodat iedereen ze kan gebruiken om objecten te
vervaardigen, bijvoorbeeld in een makerspace, een vrij toegankelijke collectieve infrastructuur waar uiteenlopende
tools ter beschikking staan. Welke tools,
dat varieert. Computers, 3D-printers,
lasersnijders en frezen zijn de machines die het vaakst geassocieerd worden
met makerspaces, maar die hoeven niet
noodzakelijk aanwezig te zijn. Daarnaast worden er in veel makerspaces
ook cursussen en workshops gegeven
voor geïnteresseerden. Het hele concept
van een makerspace draait om leren, zelf
maken, verspreiden (delen) en presenteren.
Waarde voor de gemeente?
Investeren in een makerspace kan verschillende doelen dienen. Een maker
space heeft om te beginnen educatieve
waarde, burgers leren er belangrijke
21ste-eeuwse e-vaardigheden aan. Ze
vertrekt vanuit een empowerment-gedachte: burgers hebben online toegang
tot expertise van anderen en delen hun
eigen expertise. Verder is een lokale makerspace ook vanuit cultureel oogpunt
interessant om nieuwe mogelijkheden
te verkennen voor de artistieke en culturele praktijk. Vanuit een economisch
standpunt kunnen makerspaces dan
weer ingezet worden om bijvoorbeeld
jonge start-ups prototypes te laten uitwerken.
Om te achterhalen wat een makerspace
voor een gemeente kan betekenen, begint u het best met te analyseren wat er al
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is. En dat is vaak meer dan u denkt: organisaties die workshops geven, scholen
met maakmateriaal, zelfgeorganiseerde
of private fablabs, coderdojo’s, open experimenteerruimtes vanuit kunsten of
jeugd of informele netwerken van burgers. Het is interessant om dit in kaart te
brengen. Dit is een behoeftecheck: welke
makerspaces zijn er al en welke behoeften in de omgeving zijn nog niet gedekt?
Bovendien versterkt samenwerking alle
betrokkenen. Het kan interessant zijn
aansluiting te zoeken bij en samen te
werken met bepaalde spelers. Een lokaal
bestuur kan een verbindende rol spelen
en partners samenbrengen. Misschien
maakt u de bestaande context rijker
door met uw culturele bagage, de lokale partners en de beschikbare tools een
sociaal-artistiek project uit te werken.
Beslissen ‘dat er een makerspace moet
komen’ zonder plan is onzinnig, en wel-

proces mee vorm geven. Ook de meest
spectaculaire technologie heeft immers
omkadering nodig.
Onderzoek dus eerst wat er echt nodig
is. Moet u wel investeren in de aankoop
en het onderhoud van dure toestellen?
Of kunt u een belangrijk hiaat opvullen met de aankoop van één bepaalde
soort apparatuur, zoals een lasercutter,
digitale opnameapparatuur of gewoon
laptops? Misschien hoeft u niets aan te
kopen, maar is er eerder behoefte aan
een verbindingspersoon tussen vrijwilligers, artiesten, scholen, jongeren en andere lokale doelgroepen.
Eerst experimenteren
Ook zonder te investeren in dure tools of
machines kan een gemeente makers ondersteunen, bijvoorbeeld door een ruimte beschikbaar te stellen, zoals in Puurs
gebeurt met FabLab Klein-Brabant, of

Computers, 3D-printers, lasersnijders en frezen zijn
de machines die het vaakst geassocieerd worden met
makerspaces, maar die zijn niet noodzakelijk. Het hele
concept van een makerspace draait om leren, zelf maken,
verspreiden en presenteren.
licht ook een dure bevlieging. Ga niet
over één nacht ijs, maar creëer extra’s,
bijvoorbeeld in doelgroep of in soort
project. Budget en ruimte vrijmaken
voor een makerspace met een imposante 3D-printer, een 360°-camera of
een sympathiek robotje is allemaal leuk
als gimmick of als kennismaking, maar
het moet worden ingebed in een bredere
ambitie: toeschouwers worden makers
die het artistieke, sociale of educatieve

door aan de slag te gaan met wat er al is.
Denk bij dat laatste aan de vele repaircafés en recyclelabs. Daar ligt weliswaar
minder nadruk op het digitale, maar ze
vertrekken wel vanuit de DIY-gedachte
(Do It Yourself). In Bierbeek proberen
programmatoren van het cultuurcentrum een brug te slaan tussen de coderdojo-vrijwilligers en hun eigen werking
(activiteiten en deelnemers). Wat er gebeurt als makers, techneuten, program-

Een makerspace met een 360°-camera of een
sympathiek robotje is allemaal leuk als gimmick
of als kennismaking, maar het moet worden
ingebed in een bredere ambitie: toeschouwers
worden makers die het proces mee vorm geven.

Lokale partners brengen middelen samen
De bibliotheek van Bree onderzoekt enerzijds hoe
makermateriaal het beste kan worden ingezet,
bijvoorbeeld door robotjes uitleenbaar te maken voor
scholen, en anderzijds hoe het fablab van een school
opengesteld kan worden om burgers kennis te laten
maken met nieuwe technologieën.
In Lebbeke loopt een project waarin de scholen en de
bibliotheek enthousiast samenwerken aan een aanbod
voor lokale scholen met een STEM-richting. Een
bijkomend voordeel is dat leerlingen de bibliotheek zo op
een andere, meer eigentijdse manier leren kennen.
In Geraardsbergen bleek dan weer vraag naar het
bijspijkeren van bepaalde vaardigheden bij kinderen
en adolescenten. Er loopt een gezamenlijk project met
stadsfotografen, een privaat fablab en de jeugddienst.
Ze werken onder andere rond digitale fotografie,
videobewerking en webdesign.
LVM

matoren en artiesten elkaar kruisen, is nog onontgonnen
gebied.
De makersgedachte komt van onderuit, ze gaat over samenwerken en cocreatie, zelforganisatie en creativiteit. Alles wat
culturele organisaties hierin willen betekenen, moeten ze
ook uitstralen. Dat betekent loslaten en burgers in zekere
mate in charge laten. Baken een speelveld af, faciliteer een
proces – maar wat er precies zal gebeuren, hangt grotendeels af van wie er is. ‘Practice what you preach’ betekent
ook méé doen: klaar zijn voor het experiment en zin hebben om bij te leren van elkaar, samen te werken en plezier
te maken.
Cultuurconnect ondersteunt experimenten in negen
Vlaamse gemeenten. De ideeën en interesses van de lokale
cultuurpartners zijn afgestemd op hun specifieke lokale
context. Dat levert telkens andere partnerschappen en dus
negen heel uiteenlopende experimenten op.

Wat er gebeurt als makers, techneuten,
programmatoren en artiesten elkaar kruisen, is
nog onontgonnen gebied.

Koen Vandendriessche is projectleider Cultuurconnect en Lieselot Van
Maldeghem is communicatiemedewerker Cultuurconnect

Antwerpen 15 mei
Inspiratiedag Makerspaces
Gemeenten die willen starten met introducties, workshops
of formats binnen de makerbeweging, zijn welkom op de AP
Hogeschool te Antwerpen.
Cultuurconnect.be.
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Het hele spectrum van fablab tot mediaspace
In Kortrijk loopt het project Open Leercentrum dat in een
experimentele omgeving onderzoekt hoe de bibliotheek
kan bijdragen aan levenslang leren en empowerment van
de inwoners van Kortrijk en Zuid-West-Vlaanderen. Voor dit
project wil de bibliotheek de expertise van het personeel en
de vrijwilligers ontwikkelen, bundelen en inzetten. Verder
richt de bibliotheek een fysieke ruimte in als een eigentijds
open leercentrum en medialab, waar digitale middelen
zoals computers, hard- en software en 3D-printers worden
aangeboden. Concreet exploreert de bibliotheek verschillende
formats en methodieken voor een creatief vrijetijdsaanbod
voor kinderen. Daarnaast ontwikkelt en test ze een permanent
storytelling-aanbod voor de derde graad lager onderwijs dat
geletterdheid, multimedia en nieuwe technologie combineert.
Cultuurconnect en de regiobibliotheken van Route 42
(Oosterzele, Sint-Lievens-Houtem, Zottegem, Lierde,
Geraardsbergen en Herzele) onderzoeken wat 3D- en virtuelerealiteit-toepassingen kunnen betekenen voor de bezoekers
van de bibliotheken en voor de eigen dienstverlening. In de
zes bibliotheken kan de bezoeker een virtuele wandeling
door de bibliotheek maken via 3D-bril, touchscreen, telefoon,
tablet of computer. De virtuele rondleiding is een manier
om de bezoekers in contact te brengen met deze nieuwe

technologie. Als de nieuwsgierigheid gewekt is, nemen ze de
geïnteresseerden verder mee in een traject waar ze zelf aan
de slag kunnen en zelf 3D-content leren creëren. 3D-brillen en
3D-camera’s worden uitleenbaar gemaakt in de bibliotheek.
Herzele investeerde in een 360°-camera en geeft niet alleen
workshops om ermee te leren werken, maar leent de camera
ook uit als onderdeel van de collectie.
In Londerzeel wordt onderzocht hoe het onhaalbare en
onbetaalbare concept van een stads- of universiteits-fablab
teruggebracht kan worden tot de essentie, door zich toe te
leggen op het meest gebruikte, meest veelzijdige én meest
laagdrempelige toestel ervan: de lasercutter. Met LonderLab
wil de bibliotheek van Londerzeel leerkrachten samenbrengen
met creatieve kunstenaars, technologische tovenaars en
een brede waaier geïnteresseerden volgens het teach-theteacherprincipe. Tijdens de tweewekelijkse bijeenkomsten
leren de aanwezigen zelfstandig met het toestel werken
en geven ze hun kennis en inspiratie door aan anderen. De
dienstverlening wordt gemaximaliseerd door tijdens de ruime
openingsuren van de bibliotheek toegang te bieden tot het
toestel, weliswaar met minimale begeleiding.
LVM

Sociaal-artistieke projecten
Het cultuurcentrum en de bibliotheek van Evergem willen met
de organisatie van digitale ateliers bijdragen aan levenslang
leren en het empowerment van de inwoners. Onder leiding
van een sociaal-artistieke partner wordt er een traject gestart
met een weloverwogen doelgroep die achtereenvolgens vier
digitale ateliers doorloopt omtrent verschillende thema’s, zoals
beeldende kunst, film, architectuur, digitale kunst, mobiliteit,
milieu. Elk van de ateliers bestaat uit voortbouwende sessies
waarbij de doelgroep creatieve en digitale makersvaardigheden
worden aangeleerd. De deelnemers werken naar een
eindproduct dat tijdens het proces en ook daarna fysiek
en digitaal gedeeld wordt met de rest van de Evergemse
bevolking.
In Gent bestaan er veel organisaties die bezig zijn met
makerspaces. Via een creatieve, inhoudelijke en vooral zeer
buurtgerichte manier van werken wil het mobiele makerslab
van De Krook de drempel voor de makerscultuur in de
Gentse wijken verder verlagen. Het wil namelijk de motor
zijn van sociaal-artistieke en technologisch geïnspireerde
buurtprojecten. De wijkbibliotheek stimuleert hierbij met
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haar ruimtes en materialen de samenwerking tussen
buurtorganisaties en een organisatie met expertise op het
gebied van makersvaardigheden. Er wordt hierbij gezocht naar
aansluiting met andere culturele thema’s en cultuurprojecten,
zoals het Lichtfestival.
Puurs organiseert workshops om bepaalde doelgroepen kennis
te doen maken met digitale en technologische middelen en
met de manieren waarop ze die kunnen gebruiken bij creaties.
Om mensen niet af te schrikken vermijden ze termen als
lasercutting, 3D-printing en elektronica, maar deze middelen
dienen wel als basis om een eindproduct te maken dat kan
dienen voor de jaarlijkse Lichtjeswandeling in Puurs. Het
accent ligt op het creatieproces, het samen ontwikkelen en
niet zozeer op het specifiek aanleren van bepaalde technische
vaardigheden. De deelnemers leren op een eenvoudige en
snelle manier omgaan met de tools, om vervolgens over te
gaan tot creatie en design. Op het einde van het proces worden
de resultaten getoond en uitgevoerd op de Lichtjeswandeling.
LVM

41 openbare besturen werken reeds met C-smart voor hun
informatieveiligheid

Tegen mei volgend jaar moet uw bestuur voldoen aan nieuwe Europese richtlijn
gegevensbescherming, de GDPR. Die regeling legt de verantwoordelijkheid voor de bescherming van
gegevens en privacy bij U!
Om u hiervoor klaar te stomen is dringende actie nodig. U moet onder andere een
informatieveiligheidsconsulent hebben en kunnen aantonen dat u uw informatie onder controle heeft.
C-smart ontzorgt de vennoten van Cipal dv om hen klaar te stomen voor deze nieuwe
verantwoordelijkheid.
Wij
ondersteunen
de
van
opmaak
van
risico-analyses,
informatieveiligheidsplan & actieplan of kunnen optreden informatieveiligheidsconsulent voor uw
bestuur bij de Vlaamse Toezichtscommissie. Uw informatieveiligheidsconsulent organiseert, volgt op,
rapporteert, kortom: uw IVC bespaart u van alle dagdagelijkse kopzorgen.
C-smart heeft vier informatieveiligheidsconsulenten die u op alle vlakken kunnen bijstaan.

C-smart ondersteunt lokale besturen op vlak van informatieveiligheid
Je kan ons bereiken op www.c-smart.be of koen.goor@c-smart.be.
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Als digitaal het antwoord is,
wat was dan de vraag?
Al blijft Cultuurconnect ook
investeren in de innovatie
van bestaande diensten die
stammen uit de tijd van de
intense samenwerking tussen
Bibnet en de bibliotheken, toch
wil het op termijn gelijkaardige en
even relevante digitale diensten
aanbieden. Daarom test het in
een experimentele omgeving
nieuwe digitale projecten uit,
samen met lokale cultuur- en
onderwijspartners. In 2017 lopen er
zeventien zulke projecten. Lokaal
licht er drie toe.
tekst lieselot van maldeghem beeld bart
lasuy en layla aerts

Bieblo: wie speelt, die vindt
Bibliotheken vinden het belangrijk een
mooie en gevarieerde collectie kinderboeken in huis te hebben en ze willen uiteraard dat jonge lezers dat brede aanbod
ook ontdekken. Digitaal kan dat natuurlijk in de onlinecatalogus, waar kinderen
gericht een boek kunnen opsnorren. ‘Gericht’ is wel het sleutelwoord, want voor
kinderen die nog niet goed weten wat ze
willen lezen, welke boeken en auteurs
hen aanspreken, is het moeilijker er iets
in te vinden. Er was dus vraag naar een
tweede zoekinstrument dat op basis van
de persoonlijke interesses van een kind
leessuggesties geeft, waar het meteen iets
aan heeft.
Dat is Bieblo geworden, een unieke toepassing die kinderen spelenderwijs boe34 mei 2017 Lokaal

Bieblo is specifiek gericht op kinderen van zeven tot elf jaar die geen idee hebben welke boeken
uit het aanbod van de bibliotheek zij graag zouden lezen.

Games zijn een middel bij uitstek om jongeren aan te spreken, maar horen ze wel thuis in een cultuurcentrum of bibliotheek?
Het antwoord luidt volmondig ja.

ken doet vinden die aansluiten bij hun
persoonlijke interesses en leeftijdscategorie. Dit zoekinstrument is specifiek
gericht op kinderen van zeven tot elf jaar
die geen idee hebben welke boeken uit
het aanbod van de bibliotheek zij graag
zouden lezen. Bieblo is gemaakt om te
spelen in het bibliotheekgebouw zelf,
zoals nu al gebeurt in de nieuwe Gentse
stadsbibliotheek De Krook. Daar kan
iedereen Bieblo spelen en uittesten op
verschillende schermen die ingewerkt
zijn in de boekenrekken van de kinderafdeling.
De manier van zoeken met Bieblo is
dynamischer en intuïtiever dan zoeken
in de onlinecatalogus. Op een scherm in
de bibliotheek swipen kinderen verschillende fantasierijke afbeeldingen naar
links of naar rechts, afhankelijk van het
feit of de afbeelding hen aanspreekt of
niet. Zo tast het programma de interesses van de speler af. Op basis van deze
informatie geeft Bieblo een resultaat van
acht boeken die op dat moment beschikbaar zijn.
Het voordeel tegenover andere webtools
om persoonlijke boekentips te krijgen is
zeker dat alle acht voorgestelde boeken

ook onmiddellijk beschikbaar zijn in de
bibliotheek. De gesuggereerde titels zijn
nooit uitgeleend. Hier is sterk op ingezet en het gaat zelfs zo ver dat een ander kind, dat op hetzelfde moment bezig
is met Bieblo, nooit dezelfde resultaten
krijgt. Dat voorkomt dat twee kinderen tegelijk op zoek gaan naar hetzelfde
boek. Mocht er tussen de selectie van
acht boeken geen enkele boekcover staan
die het kind aanspreekt, dan kan het de
pagina onbeperkt vernieuwen.
Bovendien kunnen de resultaten enigszins gestuurd worden door de bibliotheek die zo de rijkdom van de collectie
via Bieblo op een indirecte manier in de
verf kan zetten, zodat kinderen andere
boeken ontdekken dan degene die ze al
kennen of die al hun klasgenoten lezen.

Games als volwaardige
cultuurvorm
Als lokaal cultuur- of ontmoetingscentrum is het vaak moeilijk jongeren te bereiken. Games zijn een middel bij uitstek
om jongeren aan te spreken, maar horen ze wel thuis in een cultuurcentrum
of bibliotheek? Het antwoord luidt vol-

mondig ja. Daarom slaan Cultuurconnect, het team lokaal cultuurbeleid van
Deurne en Devillé Arcade de handen in
elkaar voor een mobiele arcadehal (of lunapark) waar gaming een plaats vindt in
het bredere netwerk van cultuur- en ontmoetingscentra van de stad Antwerpen.
‘Games worden door een groot deel van
de mensen niet beschouwd als iets artistieks, of toch zeker niet van hetzelfde niveau als literatuur, film of theater.
Nochtans is de game een heel rijk medium waarmee je veel kanten op kunt.
Het heeft een goed verhaal, het beoogt
interactie, je kunt alles zelf mee vormgeven, er zit muziek in, noem maar op,’ zo
klinkt het bij de broers Thomas en Hannes Devillé van Devillé Arcade, die de
ontwikkeling van de spellen én de kasten eromheen voor hun rekening nemen.
Deze games spitsen zich toe op samen
spelen, op het creatieve en het artistieke
aspect, op het snijvlak met kunst. Ze zijn
niet gewelddadig en niet asociaal en beantwoorden dus niet aan het beeld dat
veel mensen – onterecht – nog hebben
over games.
Zo staan jongeren in het lokale cultuurbeleid in Deurne centraal, ze worden
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rechtstreeks aangesproken. Zoveel mogelijk jongeren hebben deelgenomen aan
het vooronderzoek en de making of (cocreatie). De mobiele arcadehal bereikt
een veel breder doelpubliek dan alleen
jongeren: jong en oud, van gamer tot
cultuurliefhebber. De grote kracht van
zo’n concept voor een cultuurorganisatie
is dat ze de moeilijke doelgroep jongeren bereikt, zonder daarom andere doelgroepen uit het oog te verliezen.
Deze moderne invulling van het klassieke lunapark is ondertussen uitgetest
in de cultuurcentra en de bibliotheken in
Deurne, maar hier hoeft het project niet
te stoppen. Het is de bedoeling dat ook
andere lokale culturele spelers dit aan-

tuurcentra en gemeenschapscentra al
jaren bezig bij de omkadering van podiumkunsten.
Uit resultaten van onderzoeken als Digimeter en Apestaartjaren blijkt dat nieuwe media een steeds belangrijker plaats
in het leven van jongeren innemen. Jongeren zijn veel – maar bewust – bezig
met digitale nieuwe media. Ze gaan er
ook graag creatief mee aan de slag. Inspelen op de nieuwe media en op dit creatieve aspect bij de totaalbeleving van
cultuur biedt een enorm potentieel om
de aandacht van jongeren te winnen en
hen extra te betrekken bij bijvoorbeeld
een schoolvoorstelling in een cultuurcentrum.

Samen met partners onderzoekt Cultuurconnect welke
digitale methoden nuttig zijn voor leerkrachten en
leerlingen bij de omkadering van schoolvoorstellingen.
bod inbedden in een bredere jongerenwerking en het format hertalen. Daarnaast wil Cultuurconnect ook andere
inspirerende gameformats delen met lokale cultuurwerkers, om zo pioniers en
geïnteresseerden op weg te helpen naar
een sterk en relevant aanvullend cultureel aanbod.

Leren met digitale tools en
methoden
Hoe bereiden leerkrachten en leerlingen zich voor op een schoolvoorstelling?
Wat willen ze liever wel of niet weten?
Wat prikkelt hen om te gaan kijken? Wat
vertellen en doen kinderen, jongeren en
leerkrachten nadien in de klas en onder
elkaar? Waarover praten ze: het thema,
het decor, de acteurs? Waarom vinden
we het belangrijk dat er méér is dan de
voorstelling? Deze vragen houden cul36 mei 2017 Lokaal

De uitwerking hiervan gaat veel verder dan wat doorgaans in een traditionele lesmap wordt aangeboden. Om
deze nieuwe mogelijkheden te verkennen zet Cultuurconnect in op een digitaal cultuurlab: een gedeelde experimentele ruimte bevolkt door kunst- en
cultuureducatieve organisaties, digitaal
jeugdwerk, avontuurlijke gezelschappen,
productiehuizen en cultuur- en gemeenschapscentra, enthousiaste jeugdprogrammatoren en geëngageerde scholen
en leerkrachten. Een digitaliseringsproject opzetten doet u dus niet alleen, maar
in samenwerking met partners. De lokale context van een cultuurcentrum is
daarom een ideale proeftuin. Cultuurcentra werken jaarlijks een cultuureducatief aanbod uit waarop scholen kunnen intekenen. Hiervoor onderhouden
ze persoonlijke contacten met scholen,
gezelschappen en cultuureducatieve spe-

lers. Alle partners zijn zoekend naar digitale methoden en willen absoluut hun
eigen digitale vaardigheden ontwikkelen.
Samen met CC Brasschaat, CC Diksmuide en hun partners experimenteert
Cultuurconnect en onderzoekt het welke digitale methoden nuttig zijn voor
leerkrachten en leerlingen bij de omkadering van schoolvoorstellingen. We
verwerven inzicht in hoe digitale tools
ingezet kunnen worden, van livestream
over digital storytelling en augmented
reality tot trailers. De documentatie
hiervan delen we met de bredere sector
om samen te bouwen aan een digitale
cultuureducatieve praktijk. Feedback
van leerlingen, leerkrachten en theatergezelschappen in de experimenteerfase
is van groot belang om te bepalen welke
digitale cultuureducatieve tool we dieper
willen ontwikkelen.
Uiteraard moedigen we aan dat er in de
praktijk veel uitgetest wordt, maar dit
rendeert pas echt met ondersteuning
van een breder (Vlaams) beleidskader.
Op die manier worden leerpunten uit
experimenten uitgewisseld en gebundeld, is er ondersteuning voor verdere
praktijkontwikkeling en kunnen relevante formats opgeschaald worden. Cultuurconnect draagt haar steentje bij, samen met diverse partners.

Lieselot Van Maldeghem is
communicatiemedewerker Cultuurconnect
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Digital storytelling draagt bij
tot lokale cultuurbeleving
Digital storytelling is een eenvoudige en toegankelijke manier om via digitale tools online een verhaal te
vertellen, zonder dat je daar uitgebreide technische kennis en vaardigheden voor nodig hebt. Er bestaan
webtools en apps die eenvoudig in gebruik zijn en vaak ook nog gratis. Elke gemeente kan ermee aan de
slag in de communicatie over eigen activiteiten of evenementen.
tekst evi gillard en lieselot van maldeghem

M

et digital storytelling kun je
zoals de naam het zegt, digitaal een verhaal vertellen, maar
de techniek kan ook dienen als middel
in een gemeenschapsvormend project,
waarbij inwoners na een oproep hun
digitale verhalen delen met de gemeente. Bibliotheken, cultuur- en gemeenschapscentra, jeugdhuizen en musea
kunnen hun educatieve rol opnemen
door workshops digital storytelling aan

te bieden. Zo ontwikkelen inwoners en
lokale verenigingen hun digitale vaardigheden en ontstaan er mogelijk nieuwe vormen van digitale lokale cultuurbeleving.
Zo test cultuurcentrum Het Kruispunt
in Diksmuide bij de leerlingen van het
secundair onderwijs uit of digital storytelling een interessante vorm is om
een verhaal te laten vertellen nadat je
een theatervoorstelling bijgewoond

Opleiding Mediacoach

Mediacoach is een opleiding voor professionelen die in hun praktijk of werking met
kinderen, jongeren of volwassenen mediawijsheid willen integreren. Een aantal
bibliotheekmedewerkers volgden de voorbije jaren de mediacoach-opleiding,
georganiseerd door Mediawijs, Linc en Cultuurconnect. Samen met leerkrachten
leerden ze digitale tools kennen en werden ze uitgedaagd om er toepassingen voor
te bedenken.
Mediacoaches op bibliotheken en scholen ondersteunen bijvoorbeeld jongeren
om digitale boekbesprekingen te maken met webtools als Powtoon, Moovly of
Animoto. Voor jonge kinderen zetten de mediacoaches digitale tools in als een
prettige en creatieve manier om diverse vaardigheden (zoals taal, creativiteit en
digitaal) te oefenen.
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hebt. De toepassingen zijn eindeloos en
elke samenwerking en kruisbestuiving
levert weer nieuwe mogelijkheden op.
Daarbij aansluitend wordt het ongetwijfeld interessant te zien hoe creatief een
lokaal amateurgezelschap zal omgaan
met digital storytelling, wanneer het de
mogelijkheden van de onlinetools leert
kennen.

Kinderen en jongeren gaan
maar wat graag creatief
aan de slag met digital
storytelling, daag ze dan
ook uit om te berichten
over evenementen in de
gemeente.
Programma op een tijdlijn
Timeline JS is een gratis onlinewebtool
om activiteiten of gebeurtenissen op een
tijdlijn te plaatsen. De kracht zit hem in
de eenvoud van de tool, zowel om een
tijdlijn te ontwerpen als om die visueel
overzichtelijk te maken voor het publiek.
De gebruiker kiest een datum en voert
vervolgens tekst en beeldmateriaal (een
foto, een filmpje of een tweet) in. De tijdlijn is responsive, dus ook goed leesbaar
op smartphone en tablet, en je kunt ze
integreren in de eigen website of delen
via sociale media.

Het wordt ongetwijfeld interessant te zien hoe creatief
een lokaal amateurgezelschap zal omgaan met digital
storytelling, wanneer het de mogelijkheden van de
onlinetools leert kennen.
Het cultuurcentrum van Sint-Niklaas
presenteerde samen met De Zendelingen
de programmatie van seizoen 2014-2015
op een tijdlijn. De kijker kan chronologisch door de cultuurprogrammatie
scrollen en swipen. Naast een datum,
titel en korte beschrijving staat een foto,
een filmpje of een link naar recensies.
Het cultuurcentrum van Sint-Niklaas
gebruikte de tijdlijn ook tijdens de live
seizoenpresentaties aan het publiek. De
toeschouwers zagen de tijdlijn met foto’s en filmpjes op groot scherm, terwijl
de presentator het aanbod voorstelde en
toelichtte. Kortom, Timeline JS bood
een originele manier om de programmatiebrochure te presenteren.
De programmatie in het Timeline-jasje

zorgt ook voor extra zichtbaarheid bij
een doelpubliek dat anders moeilijker
bereikbaar is. Wanneer abonnees van
het cultuurcentrum de tijdlijn op hun
eigen socialemediaprofiel delen, komt
het cultuurprogramma immers virtueel
onder de aandacht bij een potentieel publiek dat je eerder noch met de papieren
brochure, noch met de website bereikte.
Locaties op de stadskaart
Storymap is een gratis onlinewebtool,
een broertje van de Timeline JS. Hij vertrekt van een wereldkaart, met locaties
tot op straatniveau. Tik het adres van
een locatie in, of de naam van een gemeente of land, en ‘pin’ een verhaal vast
aan deze locatie. Dat kan door tekst in te

voegen, een foto (via Flickr) of een filmpje (via YouTube of Vimeo). De kaart
kan in een website of blog geïntegreerd
worden.
De jongerenredactie van Stampmedia en
Mediaraven maakte in 2015 een origineel sfeerverslag van de Gentse Feesten
met Storymap JS. Dat bewijst meteen dat
de stad niet alles zelf hoeft te doen. Kinderen en jongeren gaan maar wat graag
creatief aan de slag met digital storytelling, daag ze dan ook uit om te berichten over evenementen in de gemeente.
Uiteraard kan Storymap ook gebruikt
worden bij de aankondiging of promotie
van een evenement: op de kaart duidt u
dan aan welke activiteiten er op welke
locaties plaats zullen vinden.
Evi Gillard is projectleider Cultuurconnect
en Lieselot Van Maldeghem is
communicatiemedewerker Cultuurconnect
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De bibliotheek in een
digitale samenleving
De digitalisering en technologisering hebben invloed op alle vlakken van
dienstverlening in de samenleving, en zeker ook op de bibliotheken. Zo
verandert de samenstelling van de collectie sterk mee met de tijd. We
evolueren naar een minder tastbare, digitale collectie, waarvan veel
onderdelen ook virtueel heel eenvoudig toegankelijk zijn. Dat heeft
belangrijke gevolgen voor het basisproces van bibliotheken: verzamelen,
ontsluiten, ter beschikking stellen.
tekst maike somers en liesbeth thiers beeld layla aerts

Meer dan louter een verzamelplaats van
informatie is een bibliotheek een ‘safe
place’ in onze digitale samenleving. Nabijheid zonder opdringerigheid is hierbij
essentieel en wekt vertrouwen. Door zowel fysieke als virtuele nabijheid te creëren werkt een bibliotheek voor de mensen als een baken: een niet-commerciële,
veilige plek waar ze weer even aandacht
kunnen hebben voor iets zonder overprikkeld te worden, weg van de druk van
altijd bereikbaar (moeten) zijn.

Kortrijk geeft het goede voorbeeld wat
betreft inzetten op het versterken van
digitale intelligentie. Met de campagne
‘@llemaal Digitaal’ laat de bibliotheek
van Kortrijk inwoners van alle leeftijden kennismaken met de mogelijkheden van de digitale wereld, met de focus
op leesbevordering, cultuureducatie en
e-dienstverlening. Stad en bibliotheek
begeleiden en ondersteunen de inwoners door een pioniersrol op te nemen op
het vlak van educatie en e-inclusie. De

Mediawijsheid, zelfredzaamheid, empowerment en
kritisch burgerschap, het zijn zaken die bibliotheken bij
uitstek kunnen nastreven in een gemeenschap door hun
collectie in te zetten.
De collectie onderscheidt zich van andere, niet door het aanbod zelf, maar
doordat de bibliotheek dat aanbod gebruikt om verbanden te leggen, overzicht te bieden en betekenis te geven.
Een bibliotheek stelt met andere woorden niet meer alleen haar collectie ter
beschikking, ze biedt ook context: wat
kunnen mensen met die informatie
doen, hoe gaan ze ermee om? Mediawijsheid, zelfredzaamheid, empowerment en kritisch burgerschap, het zijn
zaken die bibliotheken bij uitstek kunnen nastreven in een gemeenschap door
hun collectie in te zetten. In deze tijden
van digitaliteit en fake news wordt de
behoefte aan maatschappelijke spelers
die deze rol opnemen alleen maar groter.
Veel bibliotheken spelen hierop in, dat
is onder andere te zien aan het stijgende
aantal mediacoaches en andere educatieve medewerkers in de sector.
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bibliotheek wil inwoners mediawijzer
maken en iedereen zoveel mogelijk kansen geven om te participeren. Het belang
van deze educatieve opdracht zit binnen
de beleidsopdracht en is ingeschreven
in de beleidsplannen van de stad. Het
kreeg vorm in de samenstelling van een
educatief team en in een budget voor de
uitwerking van een portfolio en educatief aanbod voor scholen, waarin onder
andere het gebruik van Gopress, een onlinepersdatabank met een breed digitaal
krantenaanbod, gestimuleerd wordt. Er
is ook ruimte voor leren binnen de infrastructuur van de bibliotheek zelf en er
zijn voldoende digitale tools en IT-middelen voorhanden. Zoals Kortrijk aantoont, blijft de missie van bibliotheken
onveranderd, het zijn de middelen en
methodes om hun doel te bereiken die
opnieuw overdacht en aangepast moeten
worden, zodat ze hun maatschappelijke

rol kunnen blijven opnemen. De grondstof van de bibliotheek, haar collectie, is
daarbij geen doel an sich, maar een middel om het doel te bereiken.
Maike Somers en Liesbeth Thiers zijn
projectleiders bij Cultuurconnect

Bibliotheken verlenen
digitale diensten
De verwachtingen van het publiek in
de bibliotheek veranderen mee met de
digitale transformatie, ook wat betreft
de basisdienstverlening. Vanuit de
woonkamer in de collectie grasduinen,
covers bekijken, samenvattingen lezen,
kijken welk boek aanwezig is, het met
één klik klaar laten leggen om het de dag
nadien tussendoor even op te pikken en
met een scan uit te lenen.
De voorbije jaren werkten gemeenten,
provinciebesturen en Vlaanderen samen
aan toekomstgerichte oplossingen.
Met het wegvallen van de provinciale
bevoegdheden voor cultuur verandert
de manier van samenwerken, maar het
gemeenschappelijke doel blijft gelijk.
Cultuurconnect.be werkt nauw samen
met bibliotheken aan een eengemaakt
bibliotheeksysteem, een gezamenlijk
websiteplatform (catalogus, Mijn
Bibliotheek en bibliotheekwebsites
in één), een eengemaakte helpdesk,
vernieuwing van de catalografie, een
verbeterd aanbod van de digitale
collecties en nog zoveel meer.

Maak ruimte voor
lokale experimenten
Overheden gaan steeds vaker aan de slag met sociale en digitale innovatie. Maar het is
niet altijd even gemakkelijk hiervoor budget en mankracht vrij te maken. Met de juiste
methodes kunt u ideeën voor een nieuwe digitale dienst of een nieuw product nog vóór
de ontwikkeling aan de werkelijkheid toetsen. Zo spaart u productiekosten uit en kunt u
zich toespitsen op innovaties waarvan u weet dat ze zullen werken.
tekst ianthe de boeck

Leuven wil een lab zijn voor nieuwe
digitale innovaties die relevant zijn voor
de Leuvense samenleving. Zo zette het in
samenwerking met Cultuurconnect het
project ‘Leuven Leest’ op poten om een
digitale hefboom te creëren waardoor
Leuvense lezers met elkaar in contact komen en elkaar enthousiast maken voor
boeken. Dit project kon alle kanten uit,
maar door de juiste methodes te gebruiken werden doordachte keuzes gemaakt
om tot een relevant product te komen.
Een goed idee vertrekt steeds vanuit een
behoefte in de samenleving. Het grote
gevaar schuilt in digitale toepassingen
die meteen kant-en-klaar ontwikkeld
worden, zonder het idee af te toetsen bij
de uiteindelijke gebruiker. Dat maakt het
risico op falen wel heel groot. De methodologie van het Waarde Propositie Ontwerp van Alexander Osterwalder werkt
deze risico’s weg. Ze verplicht in reële
situaties te experimenteren en pas te investeren in een grootschalige uitrol, als
alle hypotheses zijn gevalideerd.
Wat wil de lezer?
Danny Theuwis van 30cc en Hanne Huyse van de Leuvense bibliotheek dienden
een proefproject in bij Cultuurconnect
om Leuvense boekenliefhebbers digitaal
met elkaar in contact te brengen. Het
idee past binnen een breder Leuvens beleid omtrent lezen en literatuur.
In de eerste stap gingen ze na of boekenliefhebbers écht de behoefte voelen met elkaar in contact te komen. Uit
diepte-interviews en livetests op Facebook bleek dat Leuvenaars niet zomaar
in contact willen komen met om het even
welke boekenliefhebber. Ze willen wel

graag geïnspireerd worden, maar zelf
liever niet te actief inspireren. ‘Zelf deel
ik niet veel. Ik kijk liever naar tips van
anderen’ was een veel voorkomende uitspraak. Maar bij de initiële ideeën was
het hyperlokale aspect wel aantrekkelijk: ‘Ik gebruik goodreads, maar ik mis
het lokale aspect.’ Of ‘Werken jullie samen met boekhandels en boekencafés?
Dat zou wel interessant zijn.’ Deze feedback structureerde Leuven Leest in het
waardeontwerp canvas. Zo kregen ze
duidelijk zicht op de behoeften van Leuvenaars, de mogelijkheden om daar een
antwoord op te formuleren en de meerwaarde die dit zou creëren: een digitaal
platform waarop ambassadeurs wekelijks
boekentips delen. De ambassadeurs hebben allemaal ‘iets’ met boeken en literatuur en zijn bekende Leuvenaars, wat
de inbedding in de lokale lezersgemeenschap versterkt.

tuurconnect uit of het platform interessant is voor andere gemeenten. En wat
is dan het juiste businessmodel voor de
uitbating van deze digitale toepassing?
Ianthe De Boeck is digital marketeer van
Cultuurconnect

Het boek van Osterwalder
Alexander Osterwalders boek Waarde
Propositie Ontwerp helpt ontwerpen
wat klanten echt willen. Maar alles
begint met het ontwerpen van
krachtige waardeproposities. Dat
leert u de patronen van waardecreatie
begrijpen, de huidige waardeproposities
verbeteren en nieuwe ontdekken, uw
team van dezelfde taal en manier van
werken voorzien en daardoor de kans op

Werken aan het ontwerp
Het waardeontwerp bleek waardevol
genoeg om gerealiseerd te worden. Nu
komt het erop aan een digitaal platform
te ontwikkelen. Eerst komt er een minimale versie, live, niet langer in een
proefopstelling. Opnieuw is dit een iteratief proces van testen bij de Leuvense
boekenliefhebber, het is uiteindelijk voor
hen dat het product of de dienst gemaakt
wordt. Slaat het aan? Wat zijn knelpunten
of absolute troeven?

mislukken van producten en diensten
beperken.

In de laatste fase wordt bekeken of het
haalbaar is de digitale toepassing voor
Leuven Leest op lange termijn voort te
zetten en uit te breiden, en onder welke
voorwaarden. Tegelijkertijd zoekt CulLokaal mei 2017
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Alle besturen worden digitaler
Nadat alle lokale besturen begin 2016 individueel of met gemeente en OCMW samen de I-Monitor hadden
ingevuld, ontwikkelde de VVSG samen met Informatie Vlaanderen een gesubsidieerd ondersteuningsaanbod
voor de gemeenten en OCMW’s die nog het meest ruimte voor groei hadden, gefinancierd met middelen uit het
programma Vlaanderen Radicaal Digitaal. Waarin kunnen en willen deze lokale besturen nog groeien?

tekst jolien dewaele beeld layla aerts

I

n navolging van de I-Monitor van
januari 2016 contacteerde de VVSG
in oktober ’16 en januari ’17 de vijftig
besturen die het zwakst scoorden op de
I-Monitor. Dikwijls is de aandacht voor
procesmatig denken en werken in deze
besturen te gering. Daarnaast is er nog
werk aan de winkel wat betreft informatiebeheer: kwaliteit van data is vaak
ondermaats en diverse aspecten van
informatieveiligheid vergen bijzondere aandacht. Digitalisering en ICT zijn
nog niet helemaal doorgedrongen in de
organisatie, aangezien ze zeer beperkt
aan bod komen op overlegorganen zoals
het managementteam of het college van
burgemeester en schepenen.
27 besturen tekenden in op het gesubsidieerde ondersteuningsaanbod, vijf van
type 1 en 22 van type 2 van de digitale
maturiteit. Er waren negen gemeenten
en zeven OCMW’s bij. Daarnaast waren
er nog twaalf gemeenten die samen met
het plaatselijke OCMW de I-Monitor
hadden ingevuld, voor deze besturen
worden er acties gedefinieerd die bijdragen tot een verhoogde digitale maturiteit
voor de organisatie in haar geheel. Ook
bij de besturen die de vragenlijst apart
hadden ingevuld, houden we in de mate
van het mogelijke rekening met acties
die voor zowel gemeente als OCMW
voordelen opleveren.
Vlaanderen Radicaal Digitaal
Het e-gov-consortium heeft bij aanvang
van dit project zes partijen aangeduid
die in aanmerking komen voor de uitvoering van het ondersteuningsaanbod
digitale maturiteit: Cipal dv, Cevi vzw,
PIVA e-gov, VERA apb, V-ICT-OR vzw
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en Leiedal. Hierbij is er geen enkel softwarehuis.
Alle uitvoerders van de ondersteuning
moeten zich aan vaste afspraken houden. Vóór de effectieve start vindt er een
intakegesprek plaats bij het bestuur zelf,
waarbij de ondersteuner en een vertegenwoordiger van de VVSG aanwezig
zijn. Tijdens dit gesprek toetsen ze de reacties op de resultaten van de I-Monitor
af, gaan ze na welke initiatieven het bestuur in het verleden heeft genomen en
welke prioriteiten het nu stelt.
De eerste fase van het ondersteuningsaanbod bestaat uit een kwalitatieve uitdieping van de individuele resultaten
van de I-Monitor. De wijze van onderzoek (een grootschalige enquête bij de
308 gemeente- en OCMW-secretarissen) heeft nu eenmaal een aantal nadelen. Het gaat zonder twijfel om een
momentopname en in veel besturen zijn
de antwoorden afhankelijk van een beperkt aantal personen. Bovendien is alles
gebaseerd op de resultaten van januari
2016. Sindsdien hebben een aantal besturen al stappen ondernomen.
De tweede fase betreft een analyse van
de meerjarenplanning en van andere
relevante documenten van het bestuur.
Veel besturen hebben in het verleden al
deelgenomen aan andere initiatieven die
relevante informatie hebben opgeleverd.
Ook die studies en denkoefeningen kunnen een goede basis vormen om mee aan
de slag te gaan.
In de derde fase stelt de uitvoerder samen met het bestuur en op basis van de
resultaten van de vorige fases een actieplan op. Dit is meteen een eerste mijlpaal

in het traject, want zo gauw het bestuur
dat actieplan goedkeurt, bestaat er immers ook een draagvlak om het ondersteuningsaanbod verder te zetten.
Ten slotte zijn er acht dagen voor het uitvoeren van een of twee prioritaire acties
uit het actieplan. Zo krijgt het bestuur
na het voorleggen van het actieplan een
extra duwtje in de rug om ook echt aan
de slag te gaan.
Het integrale pakket duurt twintig dagen. Voor besturen met minder dan
5000 inwoners bestaat er een afgeslankt
aanbod met dezelfde elementen als hierboven beschreven, dat maar tien dagen
tijd in beslag neemt. Gezien de grootte
van die besturen kunnen de uitvoerders
het volledige aanbod immers in die tijdspanne doorlopen.
Prioriteiten van de lokale besturen
In de enquête van de I-Monitor konden
lokale besturen zelf drie prioriteiten aangeven die volgens hen moeten bijdragen
tot een verhoogde digitale maturiteit.
Volgens de meeste besturen moeten ze
inzetten op informatiebeheer. Het gaat
dan vooral om het ordenen en beveiligen van data of de organisatie van een
mappenstructuur. Procesmanagement is
ook een belangrijk thema, waarbij besturen hun dienstverlening willen vereenvoudigen en verbeteren met aandacht
voor e-dienstverlening. De besturen zijn
zich bewust van het belang van draagvlak en willen daarom ook inzetten op
beleidsmatige aspecten, waarbij ICT en
digitalisering op een hoger niveau getild worden. Vanuit de actuele thema’s in
verband met de integratie van gemeente

Met het
gesubsidieerde
aanbod I-Monitor
worden de besturen
ondersteund die de
meeste ruimte tot
groei hebben.

De meeste lokale besturen vinden dat ze voor hun
digitale maturiteit moeten inzetten op informatiebeheer,
procesmanagement en op beleidsmatige aspecten.
en OCMW is ook samenwerking een belangrijk aandachtspunt. Sommige besturen willen ook een goede basis leggen
door in te zetten op architectuuraspecten, of hebben aandacht voor de inzet
van capaciteit.
Tijdens het ondersteuningstraject trachten we ook telkens de link te leggen
naar de strategische bouwstenen die de
Vlaamse overheid aanbiedt.
Om de mogelijke verbanden met de
dienstverlening van Vlaanderen (de
strategische bouwstenen) te kennen
hebben we daar in de intakegesprekken
expliciet naar gevraagd. De Interbestuurlijke Producten- en Dienstencatalogus (IPDC) wordt het meest genoemd,
namelijk twaalf keer. Besturen hebben
daarnaast ook aandacht voor digitaal

ondertekenen (DTP) en in mindere mate
voor een processenregister, digitaal archiveren, MAGDA en CRAB. KLIP, percelenregister en lokale authentieke bronnen komen het minst voor.

gaan de uitvoerders met het bestuur aan
de slag om minstens één van de acties uit
een actieplan toe te passen.
Jolien Dewaele is VVSG-stafmedewerker KSZ
en I-Monitor

Vervolgtraject
Met het gesubsidieerde aanbod I-Monitor worden de besturen ondersteund die
de meeste ruimte tot groei hebben. Deze
gemeenten en OCMW’s willen zelf het
meest inzetten op informatiebeheer en
betere dienstverlening. Uit de intakegesprekken blijkt dat er vanuit de lokale
besturen het meest interesse is voor de
IPDC als strategische bouwsteen van de
Vlaamse overheid.
Momenteel is de uitvoering van de ondersteuningstrajecten aan de gang. Later

Voor meer informatie
over het gesubsidieerde
ondersteuningsaanbod:
jolien.dewaele@vvsg.be
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Kinderopvang kan socialer

STEFAN DEWICKERE

Dikwijls weten kwetsbare ouders niet
dat hun kinderen naar de opvang kunnen
of wat daar de voordelen van zijn.

Goede kinderopvang is een krachtig instrument in de strijd tegen kinderarmoede.
Nochtans gaan te weinig kinderen uit kansarme gezinnen er naartoe.
Opvangvoorzieningen en lokale besturen nemen al volop initiatieven om kwetsbare
gezinnen beter te bereiken, maar er is nog meer nodig. De VVSG rekent erop dat de
Vlaamse overheid de sector meer ondersteunt om drempels voor kwetsbare gezinnen
weg te werken en de inspanningen van de sector te honoreren.
Twee op de drie baby’s en peuters uit nietkansarme gezinnen maken gebruik van
kinderopvang; tegenover één op de vijf in
kansarme gezinnen (formele en informele
kinderopvang). Twee op de drie niet-kansarme kinderen tussen de 2,5 jaar en 12
jaar gaan naar de buitenschoolse opvang.
Bij kansarme kinderen is dat slechts één
op de drie. Dezelfde tendens is zichtbaar
in sport en cultuur. In 2015 werd 12% van
de kinderen in Vlaanderen geboren in een
kansarm gezin (tegenover 8,5% in 2010).
‘Dikwijls weten kwetsbare ouders niet dat
hun kinderen naar de opvang kunnen of
wat daar de voordelen van zijn. Ze weten
niet waar ze moeten beginnen met zoeken
naar opvang, er zijn lange wachtlijsten, ouders moeten via de computer zelf de prijs
berekenen, alles gebeurt in het Nederlands, er is onzekerheid over de prijs of ze
zijn bang niet begrepen te worden,’ zegt
Rudy Coddens, voorzitter van de afdeling
OCMW’s van de VVSG.
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Stimulerend
En toch is kinderopvang een krachtig instrument om kinderarmoede te voorkomen en te bestrijden. Het stimuleert de
(taal)ontwikkeling van kinderen, laat hen
sociale vaardigheden inoefenen en bereidt
hen voor op de school. Ze kunnen in de opvang genieten van vrije tijd.
Door kinderopvang kunnen ouders werk
zoeken, aan het werk gaan (of blijven) of
een opleiding volgen. Werk is de belangrijkste buffer tegen armoede. Ouders ontmoeten andere ouders en krijgen indien
gewenst (opvoedings)ondersteuning.

Lokale verankering
In veel gemeenten zijn er kinderopvang
initiatieven die inzetten op goede kinderopvang voor élk kind. Ze doen extra
inspanningen om ook kwetsbare gezinnen
te bereiken. Ze organiseren samen met
het lokale bestuur een lokaal loket Kinderopvang voor ouders die kinderopvang

zoeken. ‘In Leuven hebben we dankzij de
sterke trekkersrol van een aantal Leuvense opvanginitiatieven sinds 2012 een
sterk loket kinderopvang. Ook toeleiders,
gaande van CAW, Kind en Gezin, Samenlevingsopbouw, OCMW tot andere kinderopvangvoorzieningen, helpen mensen
de weg te wijzen,’ zegt Bieke Verlinden,
Leuvens schepen van Sociale Zaken, Werk
en Studentenzaken. Sommige gemeenten
organiseren speel- en ontmoetingsplekken. Maar ook nadat ouders de stap naar
kinderopvang gezet hebben, is het zaak
om een warme en vertrouwelijke opvang
te garanderen, zodat ze blijven komen en
er zich goed bij voelen.

Het moet wat meer zijn
Lokale besturen en hun kinderopvangvoorzieningen moeten nog meer kunnen
inzetten op de kinderopvang van kwetsbare kinderen. De VVSG ondersteunt de
lokale besturen hierin, door vorming aan te
bieden op maat van kinderbegeleiders en
door publicaties zoals het Cahier Kinderopvang - De sociale functie van kinderopvang. Ook de Vlaamse overheid neemt
initiatieven om meer betaalbare en toegankelijke opvangplaatsen te realiseren,
maar andere bepalingen werken het be-

reiken van kwetsbare gezinnen dan weer
tegen. De VVSG blijft dan ook bezorgd en
pleit voor maatregelen.
Zo wil de VVSG een herziening van de
verhoging van de minimumouderbijdrage
(van 1,56 euro naar 5 euro) in de inkomensgerelateerde kinderopvang die in 2016
doorgevoerd werd. Hierdoor kan nu voor
een ongerechtvaardigde afwezigheid het
maximumtarief aangerekend worden. Dit
zou beperkt moeten zijn tot wat de ouder
betaalt als het kind aanwezig is.
Daarnaast wil de VVSG maatregelen om
kinderopvang toegankelijker te maken.
Zo moet de aanvraag eenvoudiger kun-

nen, moet Vlaanderen investeren in lokale
loketten kinderopvang en moet het aanbod inkomensgerelateerde kinderopvang
voldoende lokaal gespreid zijn. Maar er is
ook een hervorming van de subsidie nodig
waarbij een groter deel van de subsidie
afhankelijk wordt van de aanwezigheden
van kinderen. Het systeem ‘bestellen is
betalen’, het verdwijnen van de occasionele opvang in afwachting van nieuwe
regelgeving, de onlineaanvraag van de
kind-code door ouders zelf, het zijn allemaal zaken die het voor kwetsbare ouders
moeilijker maken kinderopvang aan te
vragen. Daarom wil de VVSG dat er werk

gemaakt wordt van het groeipad subsidie
voor inkomensgerelateerde kinderopvang.
Een kinderopvangvoorziening kan enkel
inzetten op de sociale functie, wanneer ze
voldoende subsidie krijgt.
Ook moet Vlaanderen de talloze initiatieven die lokale besturen met eigen middelen nemen, erkennen en honoreren. En
tot slot vraagt de VVSG een evaluatie van
het decreet kinderopvang wat betreft het
effect op de toegankelijkheid voor kwetsbare gezinnen.
ANN LOBIJN

Bijspelen tijdens de vakantie

Toen Eefje Cottenier, de sociale ondernemer van De Stuyverij,
opeens zonder opvang kwam te zitten tijdens de zomervakantie,
richtte ze drie jaar geleden met andere ouders Cokido op. Het idee
dateert al uit de hippietijd, maar Cokido reikt nu andere oudergroepen ook de bouwstenen aan om dit op hun eigen manier te
doen. Want Kortrijk was drie jaar geleden dan wel alleen, al snel
volgden groepen in Gent, Roeselare, Kortrijk, Heule, Waregem
en Oudenaarde. Om onderling te communiceren gebruikten ze
geheime facebookgroepen. Excell-formulieren dienden om af te
spreken welke kinderen en welke ouders wanneer van de partij
zouden zijn. ‘Overal gebeurt het anders, elke groep is een lokaal
verhaal,’ zegt Cottenier. Voor de handigheid heeft Cokido alle
vergaarde kennis en tools ter beschikking gesteld op een website.
Een slimme webapp kan door gemeenten in hun eigen website geïntegreerd worden. Hieraan hebben Kortrijk en Gent meegewerkt.
Volgens Eefje Cottenier ligt de kwaliteit van deze opvang hoog,
omdat ouders het beste voor hun kinderen willen. ‘Bovendien heb
je vooraf een proces van groepsvorming, bouw je kennis op en
behandel je een aantal scenario’s in dialoog met andere groepen.
Natuurlijk moet zo’n groep veel vooraf afspreken, tot de aankleding van de ruimte toe en niet te vergeten het opruimen achteraf.
Meestal groeit er automatisch een rolverdeling, maar Cokido begeleidt nieuwe groepen met de ervaring van bestaande groepen.
Net zoals voor een ander kamp moeten de ouders vooraf een gezondheidsfiche invullen, die door alle ouders raadpleegbaar moet
zijn. In principe eet iedereen ’s middags de eigen lunch en worden
koeken en fruit voor tussendoor samengelegd. Mensen beginnen
soms ook heel kleinschalig met twee of drie dagen opvang per
week tijdens de vakantie of op woensdagmiddag.’ Zodra de kerngroep is gevormd en de ouders het systeem kennen, stellen de

STEFAN DEWICKERE

Ouders organiseren met een beurtrol zelf de opvang van hun
kinderen tijdens de vakantie. Dit idee dat drie jaar geleden
ontstond in de Kortrijkse broedplek De Stuyverij, krijgt
navolging. Gemeenten kunnen voor deze aanvullende opvang
(groot)ouders een duwtje in de rug geven door een plaats ter
beschikking te stellen en informatie te verstrekken.

Gemeenten kunnen de slimme webapp over bijspelen integreren
in hun eigen website.

groepen zich open voor meer gezinnen uit de buurt.
Van gemeenten verwacht Cottenier dat ze dit systeem ondersteunen door informatie over bijspelen door te geven aan de ouders die geen opvang vinden: ‘Ze kunnen de app in hun website
integreren, groepen ondersteunen met een verzekering of met
een locatie.’
Scholen zijn populair bij de meeste groepen, maar bijspelen gebeurt ook in boerderijen of in een conciërgewoning, buurtlokalen of een woonzorgcentrum. Gemeenten kunnen ook helpen bij
eventuele problemen. Groepen die zich op de website registeren,
vinden een opstartgids met een basisflyer en een modelagenda,
net als een kindfiche, een vrijwilligersfiche en een eigen verzekeringspolis, die voor 8 euro per gezinslid per jaar de kinderen, de
ouders en de locatie dekt, plus de brandverzekering voor 35 dagen
per jaar.
MARLIES VAN BOUWEL

eefje@destuyverij.be; 0476-93 75 92
Cokido.org
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Tot 31 mei Beveiliging van bedrijventerreinen
Lokale besturen, bedrijventerreinverenigingen en beheerders van bedrijventerreinen kunnen bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen
voorstellen indienen voor beveiligingsmaatregelen tegen sluikstorten, vandalisme en inbraak, en voor brand- of verkeersveiligheid of om andere
veiligheidsaspecten op een bedrijventerrein te verbeteren. In totaal is er 1,2 miljoen euro beschikbaar. Zowel voorbereidende trajecten als
uitvoeringskosten komen in aanmerking.
www.vlaio.be, zoek op oproep bedrijventerreinen

Fietsberaad Vlaanderen werkt door
Fietsberaad Vlaanderen, het kenniscentrum voor fietsbeleid dat onderdak vindt bij de VVSG, zet zijn werking voort. Niet alleen
lokale maar ook andere overheden beschouwen de werking van Fietsberaad als een belangrijke schakel in het fietsbeleid. Volgens de
evaluatie maken veel besturen gebruik van de kennis die Fietsberaad verzamelt.
Fietsberaad ondersteunt alle overheden
met concrete en praktijkgerichte kennis.
Goede praktijkvoorbeelden zijn makkelijk
te vinden op www.fietsberaad.be. Voor
veel gemeenten is volwaardig fietsbeleid
een essentiële schakel in hun mobiliteitsbeleid. Oplossingen voor het mobiliteitsbeleid moeten komen van een gewijzigd
gedrag waarbij een veel groter deel van de
verplaatsingen per fiets gebeurt. Daarin

zullen lokale besturen moeten investeren en Fietsberaad helpt daarbij ook met
concreet onderzoek. Het rondde pas een
studie af naar de voorrangssituatie van
fietsers op fietssnelwegen. Fietsberaad
onderzoekt ook de parkeervoorzieningen
van fietsers aan mobiliteitsknooppunten.
In maart nam de Vlaamse regering kennis
van de evaluatie van Fietsberaad. Vlaams
minister Ben Weyts ondertekende daarop

een nieuw samenwerkingsakkoord met de
VVSG. Ook de VVSG draagt in de nieuwe
overeenkomst actief bij aan de werking
van Fietsberaad met een halftijdse communicatiemedewerker.
WOUT BAERT

www.fietsberaad.be en
info@fietsberaad.be

Kilometerheffing doet vrachtwagens omrijden
Er is sprake van meer sluipverkeer door
vrachtwagens sinds de invoering van de
kilometerheffing. Maar om dit te objectiveren voorzag de minister in tellingen voor
en na de invoering ervan, en in onderzoek
naar de mate waarin een stijging van het
vrachtverkeer op wegen zonder tol kan
toegewezen worden aan de kilometerheffing. Gemeenten duiden trouwens soms
ook zelf factoren aan die een rol kunnen
spelen: wegenwerken in de buurt of een
wijziging in het circulatieplan. Dit neemt
niet weg dat op verschillende plaatsen de

link met de kilometerheffing wel degelijk
voor de hand ligt. Zo voerde Diksmuide
voor- en nametingen uit die wijzen op
18,83 procent meer zwaar verkeer op de
N35, terwijl Geraardsbergen zelf bijna een
verviervoudiging vaststelde. Daarnaast
zijn er de praktijkervaringen van bijvoorbeeld aannemers die de door de gemeente
voorgestelde route voor werven niet wensen te nemen ‘omdat ze anders kilometerheffing moeten betalen.’
We begrijpen dat de minister niet over
één nacht ijs wil gaan, maar we hopen

dat het resultaat ertoe zal leiden dat het
vrachtverkeer – en trouwens niet alleen
het vrachtverkeer dat nu omrijdt omwille
van de kilometerheffing – zoveel mogelijk naar het hoofdwegennet geleid wordt.
Ondertussen kunnen gemeenten met hun
bekommernissen terecht op mobielvlaanderen.be/overheden bij de mobiliteitsbegeleiders.
ERWIN DEBRUYNE

Invoering van de kilometerheffing,
inforumnummer 293782

Tot 30 september Gezond Werken Award
VIGeZ en Prebes lanceren een gloednieuwe wedstrijd voor ondernemingen: de Gezond Werken Award, met aparte categorieën voor profit, social
profit of overheden uit Vlaanderen. De jury beloont in elke categorie twee ondernemingen die een goed gezondheidsbeleid voeren en zo hun
welzijns- of HR-beleid versterken. De winnaar kan het logo ‘Winnaar Gezond Werken Award 2017’ gebruiken in de bedrijfscommunicatie en er is een
prijs ter waarde van 1000 euro te winnen.
www.gezondwerken.be en gezondwerken@vigez.be
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PRAKTISCHE GIDS

STEFAN DEWICKERE

FAMILIALE
BEWINDVOERDERS

De starterspremie, de (gevel)renovatiepremie en de vestigingspremie zijn de meest voorkomende
gemeentelijke subsidies.

Een op drie gemeenten geeft premies
aan handelaars
Een op de drie gemeenten kent een premie toe om de detailhandel te bevorderen, zo blijkt uit
een peiling van de VVSG eind 2016. Meer dan zestig procent van de gemeenten beantwoordde
de korte enquête over gemeentelijke premies ter ondersteuning van detailhandel en horeca.
De resultaten werden als aanzet gebruikt om ervaring en kennis te delen op de regionale
overlegtafels economie in februari 2017.
De starterspremie, de (gevel)renovatiepremie
en de vestigingspremie zijn de meest voorkomende gemeentelijke subsidies. Ook premies
voor het wegwerken van de leegstand in de
handelskern, het ondersteunen van pop-upinitiatieven of het verbeteren van de toegankelijkheid van handelszaken bestaan in meerdere gemeenten. Daarnaast hanteren veel
gemeenten ook vrijstellingen op heffingen of
belastingen als financiële ondersteuningsmaatregel (onroerende voorheffing, bedrijfsbelasting of promotaks).

Inspiratie voor kernversterkende premies
nodig? Raadpleeg de brochure Premies
Kernversterking met een toelichting per
premie, geïllustreerd met goede praktijken
en voorbeelden van gemeentelijke
reglementen.

De rol van familiale
bewindvoerders:
praktische gids
Een familielid onder gerechtelijke
bescherming plaatsen is
ingrijpend. Voor sommige
ouderen met dementie,
volwassenen met een handicap
of een psychiatrische aandoening
kan het nochtans soms (tijdelijk)
de beste optie zijn. De wetgever
heeft een voorkeur voor familiale
bewindvoerders. Familieleden
willen vaak helpen, maar weten
niet hoe. De Koning Boudewijn‑
stichting en de Koninklijke
Federatie van het Belgisch
Notariaat (Fednot) richten zich
met een praktische eerstelijns‑
gids tot mensen die over een
vorm van bescherming nadenken
voor zichzelf of voor een
familielid.
De gids kan gratis worden gedownload via www.kbs-frb.be
en www.notaris.be/brochures

www.vvsg.be, deelwebsite economie,
publicaties

BART PALMAERS

INVENTARISATIE, BEHEER EN HERWAARDERING VAN

PLATTELANDSKERKHOVEN
IN VLAAMS-BRABANT

DRAAIBOEK
HERWERKTE EDITIE 2017

1

Plattelandskerkhoven
goed beheren

Tot 1 juli Premiestelsels kernwinkelgebied
Gemeenten die met kernversterkende premies de detailhandel of het ondernemerschap in de kern
willen stimuleren, kunnen hiervoor een subsidie van het Agentschap Innoveren en Ondernemen
aanvragen. Zowel gevelrenovatie, aanpassingswerken om boven of achter de winkel te wonen als
algemene aanpassingswerken komen in aanmerking, net als vernieuwende premiestelsels.
Ondernemers kunnen tot tachtig procent van de kosten terugbetaald krijgen, waarbij de gemeente en
het Agentschap elk de helft van dat percentage dragen. In totaal stelt Vlaanderen 3,2 miljoen euro ter
beschikking.

Subsidie aankoop handelspanden verhoogd
Het subsidieplafond van de nog lopende oproep ‘aankoop van handelspanden’ wordt met een kwart
verhoogd. Een gemeente kan nog steeds tot dertig procent van de kosten gesubsidieerd krijgen, met
een maximum van 625.000 euro voor centrumsteden en 500.000 euro voor de andere gemeenten (een
kwart meer). Aanvragen kunnen nog ingediend worden tot het resterende budget (2,2 miljoen euro) is
opgebruikt.
handelskernversterking@vlaio.be
www.vlaio.be

De provincie Vlaams-Brabant en
de Kerkfabrieken Langdorp en
Wolfsdonk werkten een nieuwe
editie uit voor een praktijkgericht
draaiboek dat lokale overheden
kan inspireren en begeleiden bij
het zinvol en duurzaam beheren
van funerair erfgoed op
plattelandskerkhoven en andere
begraafplaatsen. Het draaiboek
is nuttig voor de opmaak van een
toekomstvisie waarbij de
historische culturele, religieuze
en sociale waarden van de site
gekoppeld kunnen worden aan
hedendaagse meditatieve,
ecologische, educatieve en zelfs
recreatieve activiteiten.
Het draaiboek is gratis te
downloaden of te bestellen via
www.vlaamsbrabant.be
Lokaal mei 2017
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Klaar voor de digitale
omgevingsvergunning
Vanaf 1 juni werken alle gemeenten met de digitale omgevingsvergunning.
Op die dag stappen 302 gemeenten over op deze procedure. Zes andere
gemeenten (Langemark-Poelkapelle, Staden, Dilsen-Stokkem, Herstappe,
Diest en Beersel) deden dit al enkele weken eerder. Lokaal zet de
belangrijkste wijzigingen op een rij.
TEKST EN BEELD XAVIER BUIJS

D

e samensmelting van de stedenbouwkundige, verkavelings- en
milieuvergunning tot één omgevingsvergunningsprocedure heeft verschillende voordelen. Het stelt de overheid in staat betere beslissingen te nemen
bij gemengde projecten, want het milieuen het stedenbouwkundige aspect worden gelijktijdig beoordeeld. Ook voor de
aanvrager en belanghebbenden is het gemakkelijker: zij hebben nog maar te maken met één procedure.
Vanaf nu moeten bedrijven een aanvraag
om te bouwen of te verbouwen en één
om activiteiten te exploiteren tegelijkertijd indienen, tenminste voor zover
die aspecten ‘onlosmakelijk’ met elkaar
verbonden zijn. Neem bijvoorbeeld de
opening van een nieuwe wasserij in een
bestaand woonhuis: het is verplicht de
functiewijziging voor het woonhuis en
de exploitatie van de wasserij samen aan
te vragen.
Een tweede belangrijke wijziging is de
bevoegde overheid. In principe verleent
de gemeente de vergunning. Op die regel bestaan uitzonderingen, namelijk als
het voorwerp van de aanvraag voorkomt
op een lijst van provinciale of Vlaamse
projecten en ook als de aanvraag betrekking heeft op een klasse 1-inrichting. In
dat laatste geval is de provincie bevoegd,
zelfs al heeft de aanvraag zuiver betrek-

king op een stedenbouwkundig aspect.
Ook op deze uitzondering gelden weer
enkele uitzonderingen. De belangrijkste
is dat als een aanvraag als een ‘op zichzelf
staand’ project kan worden beschouwd,
niet naar het gehele project wordt gekeken om te kijken wie de bevoegde
overheid is, maar naar de omvang van
de verandering. De inhoud van de aanvraag bepaalt dus welke overheid over
de aanvraag beslist. Dit betekent ook dat
het mogelijk wordt dat het college of de
deputatie aan zichzelf vergunt, zoals de
Vlaamse overheid dit nu al kan.
Nieuw is ook de oprichting van de provinciale omgevingsvergunningscommissie (POVC). Dit adviesorgaan adviseert
het college over complexe aanvragen.
Deze commissies zijn georganiseerd per
provincie, vandaar de naam, maar bestaan uit Vlaamse ambtenaren en een
aantal deskundigen. Het advies dat zij
opmaken is, net zoals de andere adviezen die moeten worden ingewonnen, niet
bindend. Als daar aanleiding toe is, kan
er dus gemotiveerd van worden afgeweken.
Een vierde verandering is dat er nu nog
maar twee procedures zijn en dat de gewone procedure die altijd met een openbaar onderzoek gepaard gaat, maximaal
105 dagen mag duren of 120 dagen als
er een advies van de POVC nodig is. Bij

Bij de vereenvoudigde procedure moet de beslissing
binnen zestig dagen vallen. Daarmee kent Vlaanderen de
kortste maximale beslistermijnen van Europa. Gemeenten
mogen er gerust trots op zijn dat ze dat halen.
48 mei 2017 Lokaal

de vereenvoudigde procedure moet de
beslissing binnen zestig dagen vallen.
Daarmee kent Vlaanderen de kortste
maximale beslistermijnen van Europa.
Gemeenten mogen er gerust trots op zijn
dat ze dat halen.
Tegen beslissingen van het college kan
in beroep worden gegaan bij de deputatie. Waarschijnlijk wordt binnenkort bepaald dat dit enkel kan voor wie tijdens
het openbaar onderzoek opmerkingen
heeft geuit. Daarna is nog beroep mogelijk bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Die laatste stap is enkel zinvol als
er juridische fouten gemaakt zijn. Als die
tijdig worden ontdekt, zijn er trouwens
mogelijkheden om ze via de zogenaamde
bestuurlijke lus te herstellen. De beslistermijnen worden dan wat verlengd.
De functies van gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar en milieuambtenaar verdwijnen. Voortaan worden
deze medewerkers omgevingsambtenaren genoemd. Hun aanwijzing verloopt
via de gemeenteraad. Zij adviseren het
college, maar dat mag gemotiveerd afwijken van hun advies. De Vlaamse regering legt enkel een aantal minimale
opleidings- en ervaringsvereisten op. De
lokale overheid mag zelf natuurlijk stren-

Alle types aanvragen, dus ook aanvragen
die betrekking hebben op het verkavelen
van een stuk grond of op het exploiteren
van een activiteit, moeten nu digitaal
worden ingediend.

gere voorwaarden vastleggen. Ook op
provinciaal en gewestelijk niveau zijn er
ambtenaren die een gelijkaardige taak
hebben.
Alles digitaal
De invoering van nieuwe procedures
voor de omgevingsvergunning gaat gepaard met het digitaal werken. Digitaal
ingediende aanvragen worden digitaal
afgehandeld. De adviezen, het openbaar

onderzoek, de beslissing op het college
en de ondertekening: het verloopt allemaal via de computer. Deze werkwijze
is niet helemaal nieuw, al enkele jaren
geleden konden gemeenten het digitaal
afhandelen van stedenbouwkundige vergunningsaanvragen mogelijk maken.
Het aantal aanvragers dat die mogelijkheid gebruikte, steeg langzaam. Sinds 23
februari moeten aanvragen die met medewerking van een architect tot stand ko-

men, digitaal worden ingediend. Nieuw
aan de omgevingsvergunning is wel dat
alle types aanvragen, dus ook aanvragen
die betrekking hebben op het verkavelen
van een stuk grond of op het exploiteren
van een activiteit, digitaal moeten worden ingediend. Enkel kleinere aanvragen mogen nog op papier, maar zelfs dan
moet de overheid ze zelf wél digitaal verwerken. Chapeau voor alle medewerkers
van de gemeentelijke omgevingsdiensten
die zich op korte tijd klaarstoomden voor
deze grote verandering!
Toch een belangrijke ‘maar’ bij dat Omgevingsloket en het Loket digitale bouwaanvraag (DBA) dat nog tot eind mei
wordt gebruikt. Beide loketten worden
aangemaakt en beheerd door de Vlaamse overheid. Ze haperden de afgelopen
tijd zodanig dat de Vlaamse overheid
een noodoplossing heeft uitgewerkt. Die
betekent dat gemeenten weer op papier
moeten gaan werken. Een flinke stap
achteruit, waarbij de gemeenten de fiksers zijn van de problemen op Vlaams
niveau. De VVSG is helemaal niet opgezet met de gang van zaken. Zij schreef
Joke Schauvliege, Vlaams minister voor
Omgeving, er een brief over. De gemeenten eisen dat beide digitale loketten perfect draaien. Bovendien is er nog altijd
bezorgdheid of de softwareleveranciers
tijdig een goed dossierbehandelsysteem
kunnen leveren.
Xavier Buijs is VVSG-stafmedewerker
ruimtelijke ordening

Klaar voor de omgevingsvergunning?
Personeel en organisatie

ICT

Procedure

Zijn de omgevingsambtenaren aangewezen?

Zijn er voldoende computerschermen voor

Is er een reglement voor het scannen van

Is het organogram aangepast?

het personeel, het college en de mensen die

analoog ingediende dossiers?

Werken de stedenbouwkundige en

tijdens het openbaar onderzoek het dossier

Veroorzaakt de omgevingsvergunning een

milieudienst samen?

komen inkijken?

piek aan aanvragen in mei en hoe speelt u

Is er gewerkt aan draagvlak binnen de

Welke digitale handtekening wordt er

daarop in?

betrokken diensten?

gebruikt?

Hoe wordt het informele vooroverleg met

Moeten bevoegdheden in het college

Zijn de beschikbare subsidies aangevraagd?

aanvragers georganiseerd?

verschuiven?

Wanneer is het dossierbehandelsysteem er?

Welke ondersteuning is er voor mensen die

Zijn de omgevingsambtenaren opgeleid

Wanneer de opleidingen?

hun aanvraag niet digitaal kunnen indienen?

in de nieuwe procedure en hebben ze een

Zijn de documenten die worden opgemaakt

Is er op de gemeentelijke website plaats

basiskennis over elkaars materie?

via het dossierbehandelsysteem (openbaar

beschikbaar voor de openbare onderzoeken?

onderzoek, beslissing, begeleidende brieven),

Wie maakt namens de gemeente deel uit van

aangepast voor gebruik door de gemeente

de POVC om een aanvraag te behandelen?

(gemeentelijk logo, namen)?
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mens & ruimte afvalbeleid

Een integraal beleid
omvat ontvangst van de
meldingen van de burger of
gemeenschapswacht maar
ook een snelle opruiming,
naast de vaststelling van
mogelijke dader inclusief
de opmaak van de GASvaststelling, meedenken
over omgevingsfactoren en
aangepaste communicatie.

Hoe effectief zijn camera’s
bij sluikstorten?
Een veel voorkomend probleem bij de handhaving van sluikstorten is dat de
daders niet gekend zijn of moeilijk te identificeren. Meer en meer gemeenten
en intercommunales willen daarom camera’s gebruiken tegen plaatselijke
sluikstortproblemen. Vlaanderen Mooi onderzoekt in tien projecten de impact van
deze camera’s.
TEKST EN BEELD SARA COESSENS

H

andhaving is het sluitstuk van een
integraal sluikstortbeleid. Het is
het sluitstuk, de andere pijlers zijn
namelijk onontbeerlijk voor positieve resultaten. Integraal beleid steunt daarom
ook op sensibilisatie en communicatie,
op aangepaste en goed onderhouden infrastructuur, op participatie van diverse
partijen, op een aangename omgeving en
op handhaving in de brede zin, gaande
van het stimuleren van sociale controle,
over het aanspreken van overtreders tot
het effectief innen van boetes. ‘De sluikstortcamera is maar een onderdeel van
het integrale beleid dat we bij Incovo
voeren,’ zegt directeur Jan Buysse van de
afvalintercommunale van de streek rond
Vilvoorde. ‘We mikken op integraal beleid. Dat omvat ontvangst van de mel-
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dingen van de burger of gemeenschapswacht, snelle opruiming, vaststelling van
mogelijke dader inclusief de opmaak van
de GAS-vaststelling, meedenken over
omgevingsfactoren en aangepaste communicatie.’
Camera op proef
Eind 2016 lanceerde Indevuilbak (de
vroegere benaming van Mooimakers)
in zijn nieuwsbrief een oproep om deel
te nemen aan een onderzoeksproject betreffende camerabewaking. Er waren veel

belangstellende gemeenten, intercommunales en ook enkele politiezones. Tien
kandidaten werden geselecteerd in twee
rondes (februari en april). Ze ontvangen
een subsidie van maximaal 50.000 euro
voor de aankoop van een camera en de
uitvoering van het onderzoeksproject in
de periode 2017-2018. De eerste projecten
gingen in maart al van start. De evaluatie is voorzien eind 2018. Els Gommeren, coördinator van Vlaanderen Mooi,
plant in 2017 nog een tussentijdse evaluatie met bekendmaking van de eerste
resultaten en leerpunten: ‘Deze onderzoeksprojecten helpen ons meer inzicht
te krijgen in de problematiek van sluikstorten en de effectiviteit van goed werkende handhaving.’
Op zoek naar de knelpunten
Mooimakers onderzoekt het effect van

Op basis van de resultaten van het onderzoek zal
Mooimakers een handleiding met aanbevelingen
formuleren voor de inzet van camera’s in het kader van
sluikstorten.

zichtbare en verborgen camera’s op de
hoeveelheid sluikstort in de omgeving,
het kijkt welk type locaties in aanmerking komt voor camerabewaking, welke omgevingsfactoren van belang zijn of
wat het effect is van de inzet van dummy-camera’s in combinatie met echte camera’s.
Daarnaast spoort Mooimakers ook de
knelpunten van cameragebruik op, van
de prijs over de tijdsinvestering tot de
behoefte aan flankerende maatregelen.
Voor het onderzoek werkt Mooimakers
met een onderzoeksbureau dat de geselecteerde projecten nauw opvolgt en begeleiding biedt bij het in kaart brengen
van alle inspanningen en belangrijke
randinformatie en dat tools aanreikt om
de gevraagde informatie te registreren.
Volgens de Blankenbergse schepen van
Milieu Bjorn Prasse helpt dit bij een performant beleid: ‘We spelen al langer met
de gedachte om camera’s in te zetten tegen vormen van overlast waartegen je
zonder vaststellingen op heterdaad weinig maatregelen kunt treffen. Dat dit nu
ook in een wetenschappelijk onderzoek
wordt gekapseld, kan de ervaringen ermee enkel nóg beter in kaart brengen en

Indevuilbak werd Mooimakers
Vlaanderen Mooi, het Vlaamse initiatief tegen
zwerfvuil en sluikstort, is de nieuwe naam voor
het samenwerkingsverband van het kabinet
van minister Joke Schauvliege, de OVAM, het
bedrijfsleven en de VVSG.
Vlaanderen Mooi geeft uitvoering aan het beleid onder de naam Mooimakers en heeft
de ambitie de motor te zijn van een maatschappelijke beweging waar iedereen deel van
kan uitmaken. Mooimakers voert onderzoek, stimuleert kennisuitwisseling, organiseert
campagnes, ondersteunt op een proactieve manier alle betrokken partijen en zet zelf
aanstekelijke acties op.
De tien medewerkers van Vlaanderen Mooi helpen lokale besturen zwerfvuil en sluikstort
bestrijden en de openbare netheid verbeteren. Dat gebeurt onder andere via coaching van
individuele gemeenten of afvalintercommunales of met verschillende vormen van financiële
en materiële ondersteuning voor lokale projecten. Jaarlijks zet Vlaanderen Mooi ook enkele
onderzoeksprojecten op, zoals dit jaar het onderzoek naar de inzet van camera’s tegen
sluikstorten.
Bij de nieuwe naam hoort ook een nieuwe website, boordevol tips en informatie over de
strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten: www.mooimakers.be, mailen kan ook naar info@
mooimakers.be.

de bevindingen of aanbevelingen ook
concreter maken. Dat zal de manier
waarop we het in de toekomst zelf kunnen inzetten uiteraard ook performanter
maken.’
Op basis van de resultaten van het onderzoek zal Mooimakers een handlei-

ding met aanbevelingen formuleren voor
de inzet van camera’s in het kader van
sluikstorten.
Sara Coessens is VVSG-projectmedewerker
openbare netheid

Wij geloven in eerlijke lonen voor de boeren
die onze koffie telen.
Puro zet zich ook in voor de bescherming
van de regenwouden. Voor elk kopje koffie
dat u drinkt, staan wij een financiële bijdrage
af aan de natuurbeschermingsorganisatie
World Land Trust om bedreigde stukken
tropisch regenwoud in Zuid-Amerika
duurzaam te beschermen.

www.purocoffee.com - 0800/44 0 88 51
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mens en ruimte werkgelegenheidsbeleid

De werven van
Tijdelijke Werkervaring
Met Tijdelijke Werkervaring is er een nieuw beleidskader voor de
professionele activering van leefloners. De Vlaamse regering besliste
immers het bekende artikel 60 §7 in haar regelgeving ‘in te kantelen’.
Deze vernieuwde regelgeving biedt nieuwe kansen, maar ook reden tot
bezorgdheid. Soms door verkeerde informatie, soms zeer terecht. Wij
zien vijf grote werven: meer samenwerking tussen OCMW’s, een zinvolle
invulling van de rotatieregel, de verlengde verantwoordelijkheid voor de
OCMW’s, de financiering en een minder trajectmatige werkwijze.

tekst peter cousaert beeld layla aerts

I

n het algemeen lijkt er voor de
OCMW’s minder te veranderen dan
aangekondigd. Dat is geen boude uitspraak, maar de realiteit. Zo blijft de
arbeidsovereenkomst bestaan, blijft samenwerking met alle werkgevers mogelijk, wordt de wet op maatschappelijke
integratie niet aangeroerd… Het is een
lange lijst van elementen waarvoor geen
aanpassingen van de OCMW’s worden
gevraagd.
Wat in principe ook niet verandert is de
instroom. Ook al wordt in de beleidsteksten een grotere nadruk gelegd op toeleiding naar de reguliere arbeidsmarkt, in
de regelgeving is niets opgenomen dat
de OCMW’s ertoe dwingt de drempel te
verhogen. De vraag naar een betere afweging is dan wel niet hard ingeschreven in
de wetgeving, ze is op zich wel terecht. In
het verleden kwamen er mensen in een
statuut artikel 60 §7 die daar eigenlijk
niet klaar voor waren. Het is dus goed
dat de OCMW’s in dat geval het nieuwe
kader aangrijpen om dat bij te sturen.
Niet voor de regelgever, maar in de eerste
plaats voor hun cliënten.
Clusters en hun kwaliteitssprong
OCMW’s die moeite hebben deze nieuwe opdrachten naar behoren uit te voe-
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ren, raden we aan samen te werken met
andere OCMW’s. Verschillende clusters
‘kleine’ OCMW’s hebben sprongen voorwaarts gemaakt in de professionalisering
van hun dienstverlening. Samenwerkingsverbanden als die rond Wetteren,
Herentals en Eeklo hebben ook bij de betrokken besturen het draagvlak zo sterk
gemaakt dat de investeringen de voorbije
jaren stevig gegroeid zijn. Ze werken intussen met teams die specialist zijn in
hun materie en weten ook de verschillen tussen de OCMW’s steeds meer uit
te wissen. Er worden ook meer trajecten
opgezet, maar het gaat dus om meer dan

Eerste oplossingen bij rotatie
OCMW’s worden wel zenuwachtig van
de zogenaamde ‘rotatieregel’. Ze moeten
de persoon in artikel 60 §7 nu om de zes
maanden een andere functie op dezelfde
werkvloer of een andere werkplek geven.
Deze rotatie maakt een onderscheid tussen beginnend, gevorderd, competent,
expert en reguliere tewerkstelling. De

Als OCMW’s meer dan vandaag kijken hoe hun cliënten
dit soort trajecten beleven en als ze daarvan leren, liggen
nieuwe oplossingen om de hoek.
kwantiteit. Uiteraard is niet alles positief,
maar de voordelen overtreffen de nadelen. In de tweede helft van mei brengen
we niet-geclusterde OCMW’s samen om
te zien of deze werkwijze ook voor hen de
kwaliteitssprong kan betekenen.

mate van zelfstandigheid tussen de beginner en de expert verschilt danig. De
verschillende werkvloerplaatsen worden
geëvalueerd op basis van de nieuwe competentieprofielen, rekening houdend met
de taken en verwachtingen. De komende
maanden zullen de OCMW’s ongetwij-

uit Vlaanderen ontvangen, zijn voor de
OCMW’s uitgaven.

OCMW’s hebben nu een verlengde
verantwoordelijkheid, ze moeten mensen
na artikel 60 §7 blijven begeleiden.

feld nog andere antwoorden formuleren
op deze uitdaging.
Intussen ontwikkelde het Sociaal Huis
Oostende al een techniek die positief
werd geëvalueerd door de VDAB en
waarbij de nadruk ligt op de voorbereiding op de tewerkstelling. Een trajectbegeleider en maatschappelijk werker
coachen de cliënt, ze screenen de persoon grondig en gaan met een stage na
of de vooropgestelde job aansluit op de
verwachtingen en mogelijkheden van de
cliënt. Bijsturing is voortdurend mogelijk. Maar ook tijdens de tewerkstelling
zetten ze in op het ontwikkelen en uitbouwen van de competenties om zo cliënten klaar te stomen voor de reguliere
arbeidsmarkt, in een functie naar eigen
voorkeur en mogelijkheden. In de laatste
fase streven ze ernaar om de stap naar de
reguliere arbeidsmarkt te zetten.
Onoverzichtelijke financiering
De financiering is verschrikkelijk complex, met een enorme regeldrift. Dit

contrasteert met de andere Vlaamse beleidsvelden, waar te complexe regels in
verschillende fases verminderden. Liefst
zeven subsidiestromen voltrekken zich
binnen Tijdelijke Werkervaring. Alles start bij de onnodige maatregel om
OCMW’s plots wel RSZ te laten betalen
op hun artikel 60’ers. Om deze operatie
budgetneutraal te maken was een compenserende toelage nodig, opgesplitst in
drie delen: een begeleidingstoelage, een
resultaatsfinanciering (die er de facto
geen is) en een dotatie om het gat dicht
te rijden. Dit wordt dan opgeteld bij de
al langer bestaande financieringen, zoals
de loonsubsidie. Deze oplossing komt
voort uit de redenering dat de Europese
staatssteunregels op deze middelen moeten worden toegepast. Tegen deze kijk
verzet de VVSG zich, omdat dit uiteraard gewoon een transfer van middelen
is van de ene (Vlaamse) naar de andere
(lokale) overheid. Het andere deel dient
voor de loonkosten van de cliënt. Anders gezegd: alle middelen die ze van-

Verlengde verantwoordelijkheid en
vernieuwende werkvormen
OCMW’s hebben nu een verlengde verantwoordelijkheid, ze moeten mensen
na artikel 60 §7 blijven begeleiden. Hiervoor stelt minister van Werk Philippe
Muyters extra financiering ter beschikking. De VDAB werkt momenteel aan
de Werkervaringsstage (WES), waarmee
ook OCMW’s een instrument hebben
voor die tweede fase. Daarnaast kunnen
ze ook een beroep doen op maatregelen
zoals de individuele beroepsopleiding in
de onderneming. Maar in deze fase kunnen ze ook andere, meer vernieuwende
werkvormen inzetten en is er dus ruimte
voor experiment.
Vandaag krijgen de stappen naar professionele activering steeds een trajectmatige invulling, via artikel 60 §7 of via
een andere trajectmaatregel. We lijken
zelfs niet meer voorbij het concept van
trajecten te kunnen kijken. De regelgeving moedigt dat ook vaak aan. Maar als
OCMW’s meer dan vandaag kijken hoe
hun cliënten dit soort trajecten beleven
en als ze daarvan leren, liggen nieuwe
oplossingen om de hoek. De komende maanden zal de VVSG met enkele
OCMW’s een ESF-project indienen om
op zoek te gaan naar nieuwe manieren
van werken. Er is immers ook leven naast
Tijdelijke Werkervaring. Diversiteit in
methodieken is steeds waardevol.
Peter Cousaert is VVSG-stafmedewerker
werkgelegenheids- en activeringsbeleid

Herentals
Hechtel-Eksel 23 mei
Halle 24 mei
Wetteren 29 mei
Roeselare 16 juni
Herentals 15 juni

OCMW’s werken samen aan
activering
OCMW’s hebben in het verleden
samenwerkingen opgezet om
sterker aan activering te werken.
In deze vijf ochtendsessies komen
deze clusterwerkingen aan bod,
telkens met een praktijkverhaal.

www.vvsg.be/agenda
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mens & ruimte ouderenbeleid

Preventie van alcoholproblemen
in het lokale dienstencentrum
Een lokaal dienstencentrum is eerst en vooral een ontmoetingsplaats. Samen eten, samen ontspannen, daar
hoort regelmatig een glaasje bij. Lekker en gezellig, maar soms duiken er problemen op. Hoe zorgt u ervoor dat
het gezellige glaasje geen glas te veel wordt? Het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD)
ontwikkelde praktisch materiaal om alcoholbeleid op maat van uw lokale dienstencentrum uit te werken. Het
Leuvense Ter Vlierbeke en het Lubbeekse De Sleutel hebben het uitgetest.
tekst joke claessens en elke verlinden beeld layla aerts

E

en lokaal dienstencentrum draagt
ertoe bij dat mensen zo lang mogelijk in goede gezondheid zelfstandig kunnen leven. Problemen door
alcoholgebruik kunnen een negatieve
invloed hebben op iemands gezondheid en zelfredzaamheid, en ze kunnen
de goede werking van het centrum bemoeilijken. Wat doet u als iemand met
een glaasje te veel op nog met de auto
wil rijden, als een bezoeker iemand lastig valt, als u zich zorgen maakt over het
alcoholgebruik van een vaste bezoeker?
Een duidelijk alcoholbeleid geeft medewerkers en vrijwilligers een houvast om
passend te reageren op dergelijke situaties. En nog belangrijker, het helpt problemen voorkomen. ‘Het OCMW van
Leuven heeft een alcoholbeleid voor de
medewerkers, maar tot voor kort niet
voor vrijwilligers, bewoners of gebruikers. Omdat we als lokaal dienstencentrum aan preventie werken, vonden we
het zinvol om een visie te ontwikkelen,’
zegt Veerle Heeren, centrumleidster
LDC Ter Vlierbeke van het Zorgbedrijf
Leuven. ‘Samen met de doelgroepen wilden we een standpunt innemen en informerend en sensibiliserend optreden, zodat gebruikers leren rationeel en bewust
met alcohol om te gaan.’
Omdat elk lokaal dienstencentrum andere mensen bereikt, in een specifieke context en met een eigen visie werkt, heeft
alcoholbeleid de meeste slaagkans als het
op maat uitgewerkt wordt. Hierbij zijn er
vier thema’s of pijlers om rekening mee
te houden. Zo is er de regelgeving: wat
kan en wat kan niet? Hoe reageren we
als iemand zich niet aan de regels houdt?
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En wat doen we, als we ons zorgen maken over iemands welzijn en gezondheid?
Ten derde komt het op informeren aan,
op sensibiliseren van bezoekers en informeren van medewerkers en vrijwilligers.
De vierde pijler bestaat uit structurele
maatregelen: welke aanpassingen aan de
inrichting ondersteunen het alcoholbeleid en hoe verwerken we het alcoholbeleid in onze dagelijkse werking? De visie
van het lokale dienstencentrum op alcohol en op zijn rol op dit vlak overkoepelt
deze pijlers.
LDC Ter Vlierbeke van het Leuvense
Zorgbedrijf Zorg sprak af om eerst aan
informeren en sensibiliseren te werken.
Er moet binnen het dienstencentrum een
visie ontwikkeld worden waar iedereen
achter staat. De directie moet die ook
ondersteunen. De kennis over alcohol en
medicatie was een aandachtspunt, net als
de praktische haalbaarheid.

helpsters, een film over alcoholgebruik Leaving Las
Vegas met daarna een verfrissende alcoholvrije cocktail en een informatiesessie voor iedereen over wat
alcohol met ons lichaam
doet,’ vertelt Wendy Vandevelde, centrumleidster
LDC De Sleutel. ‘Aan de
vrijwilligersovereenkomst
hebben we een bijlage over
alcoholgebruik toegevoegd. Via het managementteam proberen we ook in de
rechtspositieregeling en de arbeidsovereenkomst een duidelijk standpunt opgenomen te krijgen. We werken dus op
verschillende vlakken. Zowel voor gebruikers als voor medewerkers. We proberen iedereen op één lijn te krijgen. Ons
doel is voor de gebruikers van het dienstencentrum niet alcohol volledig af te

Omdat elk lokaal dienstencentrum andere mensen
bereikt, in een specifieke context en met een eigen visie
werkt, heeft alcoholbeleid de meeste slaagkans als het op
maat uitgewerkt wordt.
Alle neuzen in dezelfde richting
In LDC De Sleutel heeft een werkgroep
met OCMW-raadsleden, gebruikers van
het dienstencentrum en bewoners van
de serviceflats al flinke stappen vooruit
gezet: ‘Er is nu een visietekst. We hebben deelgenomen aan Tournée Minérale
en organiseerden in februari een week
over alcoholgebruik met onder andere
een informatiesessie voor de gezins-

raden maar bewust om te gaan met wat
alcohol met je lichaam doet.’
Ook LDC Ter Vlierbeke gebruikt verschillende invalshoeken. Vrijwilligers
en medewerkers werden apart geïnformeerd. In het LDC hingen stellingen
over alcoholgebruik. Gebruikers konden gratis kennismaken met een alcoholvrij aperitief. De alcoholeenheden
werden visueel gemaakt. In de cafetaria

Een duidelijk alcoholbeleid geeft medewerkers en vrijwilligers een houvast om passend te reageren op negatieve
kanten van alcoholconsumptie. En nog belangrijker, het helpt problemen voorkomen.

werd een alcoholvrij aanbod aan de kaart
toegevoegd. Medewerkers, vrijwilligers
en gebruikers werden gestimuleerd en
gesensibiliseerd om deel te nemen aan
Tournée Minérale.
Alcoholvrije alternatieven
Op korte termijn zijn de resultaten maar
beperkt meetbaar. Toch is er nu in beide
dienstencentra meer aandacht voor alcoholvrije alternatieven. ‘Het heeft vooral
iets wakker gemaakt bij de gebruikers
en de vrijwilligers,’ zegt Veerle Heeren
van Ter Vlierbeke. ‘Het thema is onder
de aandacht gebracht. Gebruikers en
vrijwilligers praten en discussiëren over
hun eigen gebruik, over de omgang met
alcohol en medicatie bij mensen in hun
omgeving, sommigen doen mee aan de
maand zonder alcohol. We hebben altijd een voldoende alcoholvrij aanbod op
de kaart staan. Bij feesten is er aandacht
voor rationeel omgaan met het aanbieden van alcohol, zo zetten we nu ook genoeg water op tafel en gaan we met de
wijn rond, zodat we het verbruik meer

in de hand hebben. De onthaalbrochure voor de vrijwilligers is uitgebreid met
tips voor de omgang met gebruikers en
er zijn afspraken toegevoegd over het gebruik van alcohol door vrijwilligers. Het
thema wordt mee opgenomen in de jaarplanning, en we gaan nog informatiesessies organiseren.’
Voor beide lokale dienstencentra is het

niet de bedoeling alcohol volledig te bannen. Er gezond en verantwoord mee omgaan is de boodschap voor iedereen.
Joke Claessens is stafmedewerkers
welzijnswerk bij VAD en Elke Verlinden is VVSGregionaal stafmedewerker thuiszorg VlaamsBrabant.

Inspiratie en ondersteuning
VAD ontwikkelde een materialenmap waarmee je in het LDC een alcoholbeleid kan
uitwerken. Ze bevat een handleiding over wat alcoholbeleid inhoudt en tips om aan de slag
te gaan. Stap voor stap wordt uitgelegd hoe u de verschillende onderdelen van het beleid
uitwerkt: de visie en de vier pijlers. Met handige doebladen kan je medewerkers, vrijwilligers
en eventueel vertegenwoordigers van de bezoekers bij de uitwerking betrekken. VAD
ontwikkelde dit materiaal samen met lokale dienstencentra, met VVDC en het Netwerk
Thuiszorg van de VVSG. VAD kreeg ook input van de regionale CGG-preventiewerkers tabak,
alcohol en drugs die organisaties coachen bij het ontwikkelen van een beleid.
Voor meer informatie en advies kan je terecht bij de Logo’s en de preventiewerkers, hun
contactgegevens staan op www.vad.be/preventie-en-hulpverlening.
De map ‘Een alcoholbeleid in het lokale dienstencentrum’ kunt u bestellen via www.vad.be/
materialen voor 12,5 euro, maar u kunt het materiaal ook gratis downloaden.
Voor alcoholvrije cocktails vindt u inspiratie op www.cocktail-maken.be/mocktail.
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mens & ruimte zorgzame buurt

Bouwstenen voor buurtnetwerken rond sociaal geïsoleerde ouderen

Het kleine helpen
Met de vergrijzing neemt de behoefte aan zorg toe. Om die zo dicht mogelijk bij de persoon met zorgbehoefte
te organiseren is er een ‘sterk sociaal dragend weefsel’ nodig, met informele steun van mantelzorgers,
vrijwilligers en ook buurtbewoners. Verschillende lokale overheden en organisaties proberen uit te vlooien hoe
ze die informele steun door buurtbewoners kunnen bevorderen. Zeker voor kwetsbare, sociaal geïsoleerde
ouderen, die vaak geen netwerk meer hebben, kan dit immers van levensbelang zijn.
tekst leen heylen en liesbet lommelen beeld kristof van accom

I

n de zoektocht naar hoe je een ‘zorgzame buurt’ kunt realiseren, duikt al
snel het ideaalbeeld op van de zorgzame gezellige wijk waar mensen elkaar
kennen en elkaar spontaan helpen. Er
schemert een zweempje heimwee naar
een misschien niet eens bestaand vroeger in door. Maar de praktijk is zo simpel
niet. Burenhulp loopt niet vanzelf, zeker
niet voor kwetsbare ouderen. Ze botst op
vraagverlegenheid, handelingsverlegenheid en acceptatieschroom. Vraagverlegenheid verwijst naar de terughoudendheid waarmee we hulp vragen. Zeker in
een samenleving waar zelfredzaamheid
en autonomie als belangrijke waarden
gepromoot worden, is het niet evident
om toe te geven dat je hulp nodig hebt.
Handelingsverlegenheid heeft dan weer
betrekking op de gêne die we ervaren als
we mensen hulp willen bieden. We willen mensen doorgaans wel graag helpen,
maar het zomaar aanbieden doen we niet
snel. We willen hun privacy niet schenden. Acceptatieschroom tot slot verwijst
naar de schroom die we voelen om aangeboden hulp te aanvaarden. We zijn
nogal vlug geneigd te zeggen dat het wel
los zal lopen. Dit maakt dat zelfs in een
omgeving met een sterke sociale cohesie, waar buren elkaar goed kennen, onderlinge hulp niet vanzelf op gang komt.
De kracht van ‘het kleine helpen’
Soms zijn de verwachtingen voor de
steun van buurtbewoners ook hoog, te
hoog. Burenhulp heeft immers grenzen. Het kan niet alle problemen van
alle sociaal geïsoleerde ouderen oplossen. Structurele hulp, die op frequente
basis gegeven moet worden, valt buiten de grenzen van wat buurtbewoners
voor elkaar willen doen. Ook hulp bij

56 mei 2017 Lokaal

zwaardere taken of persoonlijke verzorging overstijgt de draagkracht van burenhulp. Veeleer gaat het om ‘het kleine
helpen’: eens boodschappen doen, samen
ergens naartoe gaan, een spelnamiddag
organiseren in het buurthuisje, een oogje
in het zeil houden, elkaar een luisterend
oor bieden, kortom, er zijn voor elkaar.
Dit kleine helpen is wel goud waard. Het
laat mensen voelen dat ze erbij horen.
Bovendien wordt op die manier ook het
netwerk van potentiële steun groter: weten dat er iemand is op wie je terug kunt
vallen, kan al even veel betekenen als de
steun op zich, zeker voor ouderen in sociaal isolement.
Anderzijds is niet elke oudere in sociaal isolement gebaat bij versterkte buurtnetwerken. Soms is de problematiek zo
ernstig dat hij de grenzen van informele
hulp door buurtbewoners overstijgt.

Een tweede bouwsteen is een positieve
insteek. We moeten die kwetsbare, sociaal geïsoleerde ouderen wel bereiken
en bij het buurtleven betrekken. Mensen aanspreken op hun mogelijkheden en
niet of niet alleen op hun moeilijkheden,
kan de drempel tot deelname aanzienlijk
verlagen.
Een inclusieve omgang met mensen
waarin je je op zowel jong als oud richt,
vormt de derde bouwsteen. Wie zich bijvoorbeeld exclusief richt op de doelgroep
ouderen, dreigt immers het stereotiepe
beeld van ‘je bent oud en dus heb je iets
nodig’ te bevestigen.
De vierde bouwsteen is het principe van
wederkerigheid. Daar draaien buurtnetwerken om: wederkerigheid, onderlinge
wederzijdse steun. Niet alleen kunnen
ontvangen, maar ook kunnen geven geeft
een goed gevoel en vormt de basis van

Weten dat er iemand is op wie je terug kunt vallen, kan
al even veel betekenen als de steun op zich, zeker voor
ouderen in sociaal isolement.
Zes bouwstenen voor
buurtnetwerken
Hoe kan een organisatie dit ‘kleine helpen’ nu bevorderen? Op basis van praktijkgericht onderzoek bij enkele lokale initiatieven is vastgesteld dat er zes
bouwstenen bestaan die samen het fundament van succesvolle buurtnetwerken
vormen.
Een eerste belangrijke bouwsteen voor
buurtnetwerken rond kwetsbare ouderen is inzetten op ontmoeting. Mensen
helpen elkaar immers pas, wanneer ze
elkaar wat beter kennen en er een zekere
mate van onderling vertrouwen is.

betekenisvolle sociale relaties. Opgelet,
die wederkerigheid betekent niet ‘voor
wat, hoort wat’. Wanneer iemand iets
doet voor een ander, hoeft die andere niet
‘even veel’ terug te doen. Het gaat om respect en waardering, om attent zijn. Wanneer Jos Martine in de tuin komt helpen
en Martine Jos achteraf een kopje koffie
aanbiedt, dan is dat een vorm van wederkerigheid. Een dankjewel, een schouderklopje, een kopje koffie, het volstaat.
Bouwsteen vijf hangt nauw samen met
het principe van wederkerigheid. Wederzijdse steun bevorderen betekent immers dat je iedereen als gelijkwaardig be-

Niet alleen kunnen ontvangen,
maar ook kunnen geven geeft een
goed gevoel en vormt de basis van
betekenisvolle sociale relaties.

schouwt. Of je nu zwaar zorgbehoevend
bent of juist nog gezond en wel, iedereen heeft wel eens iets nodig en iedereen
heeft iets te bieden. En misschien heeft
Jos uit bovenstaand voorbeeld nog wel
meer plezier van de fijne babbel achteraf
bij het kopje koffie dan Martine aan hulp
in haar tuin. Door geen onderscheid te
maken tussen ‘gevers’ en ‘ontvangers’
vermijd je dat minder tastbare behoeften verwaarloosd blijven.
Een laatste bouwsteen tot slot is ‘vrijheid’. Wanneer mensen het gevoel hebben dat ze iets moeten doen, haken ze
immers af.

bindend werken tussen deelnemers en
andere organisaties. Zo kan deelname
aan initiatieven die inzetten op buurtnetwerken, voor sommigen het opstapje
zijn naar vrijwilligerswerk of naar het
verenigingsleven. Ook kan de praktijkwerker signalen oppikken en doorverwijzen naar bijvoorbeeld schoonmaakhulp
of psychologische begeleiding. Buurtnetwerken opbouwen houdt ook in dat de
praktijkwerker zich in de leefomgeving
van de doelgroep moet begeven.
De organisatie achter de praktijkwerker
is tot slot een minstens even belangrijke
schakel in buurtnetwerken. De praktijk-

kunnen afwijken van standaardprocedures. Een organisatie die de nodige tijd
en ruimte biedt en waarop de praktijkwerker terug kan vallen, is dan ook een
belangrijke randvoorwaarde.
Lokale overheden kunnen hierin een
belangrijke rol spelen. ‘Burenhulp’ staat
ook ingeschreven als een van de opdrachten van lokale dienstencentra.
Maar ook andere diensten en functies
op lokaal niveau kunnen gangmaker zijn
bij het vlechten van buurtnetwerken en
zo het verschil maken voor sociaal geïsoleerde ouderen.
Leen Heylen en Liesbet Lommelen zijn

Burenhulp loopt niet vanzelf, zeker niet voor
kwetsbare ouderen. Ze botst op vraagverlegenheid,
handelingsverlegenheid en acceptatieschroom.
Verbindende praktijkwerker
Sterke buurtnetwerken bouwen, zeker
rond kwetsbare ouderen, vraagt om de
ondersteuning van een professional.
‘Verbindend werken’ vormt de essentie
van diens werk: verbinding leggen met
(nieuwe) deelnemers, verbindingen bevorderen tussen deelnemers onderling
(en bemiddelen indien nodig) en ver-

werker kan nog zo gedreven zijn, wanneer de organisatie niet mee is, ontbreekt
het noodzakelijke draagvlak om een
duurzaam initiatief op te bouwen. Buurtnetwerken opbouwen rond kwetsbare,
sociaal geïsoleerde ouderen vraagt immers tijd en ruimte. Tijd om vertrouwen
op te bouwen en ruimte om te handelen.
Werken met mensen betekent dat je moet

respectievelijk onderzoeksleider en onderzoeker
bij Vonk3, Thomas More

Meer weten
Dit artikel is gebaseerd op het denk- en
doeboek Het kleine helpen. Bouwen
aan buurtnetwerken rond ouderen van
uitgeverij Politeia. In dit boek vindt u
de nodige inzichten, methodieken en
tips om aan de slag te gaan.
www.politeia.be
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praktijk spelen

KORTRIJK - Komende zomer kunnen kinderen in een vijftiental groene zones
samen met hun ouders kampen en vlotten bouwen, hun eigen speeltuin maken.
Voor Wildebras, zoals het project heet, werkt de stad net als vorig jaar samen
met de organisatie Lieve Zusjes-Stoere Broers.

lzsb.be

Wildebras zet aan tot
buiten spelen

Jolle Desloover en Simon Verschelde
begonnen vijf jaar geleden met allerlei
pop-upevenementen op wildgroenplekjes
in Kortrijk: een kindernamiddag, concertjes,
een film. Twee jaar geleden hadden ze het
idee samen met Wouter Doornaert in het
geheim een boomhut te bouwen op een
vergeten stukje groen waar kinderen vaak
spelen. Het werd een gigantische construc‑
tie in een prachtig bos aan de Leie. De dag
na het openingsevenement kwam er een
telefoontje uit het stadhuis. ‘Zomaar een
boomhut bouwen, op privéterrein nog wel,
dat kan niet. Maar we vinden het zeer mooi
en tof. Komen jullie eens langs voor een
gesprek?’ Het resultaat van het overleg
was dat de stad met de eigenaar tot een
overeenkomst kwam en dat Lieve ZusjesStoere Broers op die plek negentig dagen
mocht experimenteren. ‘We hebben er
allerlei materiaal gelegd en gekeken wat er
gebeurde,’ zegt Jolle. ‘Kinderen begonnen
er kampen te bouwen en postten er foto’s
van. Het bracht wel wat teweeg.’
Na negentig dagen werd de boomhut
afgebroken, maar zowel de initiatiefne‑
mers als de stad waren enthousiast. Het
kwam tot een nieuwe samenwerking,
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Wildebras. Ze selecteerden samen vijftien
groene zones in Kortrijk waar ze spelen
zouden stimuleren: stads- en buurtparkjes,
privéterreinen en zones waar de stad op
termijn een (woon)project wil ontwikkelen.
Jolle: ‘Wildebras richt zich tot meisjes en
jongens van vier tot twaalf jaar en hun
ouders. Het is de bedoeling dat kinderen
en ouders samen spelen. Om het project te
lanceren hebben we 130 gratis kampbouw‑
pakketten uitgedeeld waarmee kinderen
en hun ouders aan de slag konden in een
groene zone in hun buurt. In een pakket
zat allerlei recuperatiemateriaal: oude
dekens, gebruikte fietsbanden, jutezakken,
sjortouw, wasspelden, musketonhaken,
spanbanden… De enige voorwaarde om
een pakket te krijgen was dat je foto’s van
het gebouwde kamp moest posten. In elk
van de zones hadden we ook een pakket
verstopt: wie het vond, kon ermee aan het
experimenteren gaan. Daarnaast organi‑
seerden we op ieder plekje een evenement,
als kennismaking en inspiratiemoment.
Daarbij lieten we ons leiden door de site.
Was er water, dan maakten we samen met
de kinderen en hun ouders minivlotjes. In
een veld bouwden we een eigen speeltuin

met recuperatiemateriaal. Voor jonge
kinderen was dat misschien een schommel
waarvan ze het houten plankje beschilder‑
den. Oudere kinderen en hun ouders gingen
aan het werk met zaag en boormachine om
een wipplank in elkaar te zetten. Die eve‑
nementen waren een succes. We kregen
nadien ook veel vragen voor workshops,
maar dat is niet de bedoeling: Wildebras
gaat over spontaan buiten spelen en over
het gebruiken van een stukje wilde natuur
als speelparadijs, zonder dat je daar allerlei
dure toestellen voor nodig hebt.’
De stad stelde een budget van 30.000 euro
ter beschikking en nam ook een deel van de
communicatie op. Een medewerker van de
jeugddienst was contactpersoon en klank‑
bord van de initiatiefnemers. Wildebras
werd zeer positief geëvalueerd, de samen‑
werking is intussen voor drie jaar verlengd.
Jolle: ‘Er komen enkele nieuwe plekken bij,
zoals een zone in de buurt van volkstuin‑
tjes. Andere schrappen we van ons lijstje.
We hebben gemerkt dat buurtparkjes en
privéterreinen het best aanslaan. In stads‑
parken bijvoorbeeld werkt het concept
niet. Daar duurde het soms maanden voor‑
dat het kampbouwpakket dat we verstopt
hadden, ontdekt werd. Misschien zijn er
daar te veel gewone speeltuintjes. Het is
vooraf moeilijk te voorspellen waar Wilde‑
bras werkt en waar niet, daar willen we de
komende jaren meer inzicht in krijgen. Die
informatie kunnen ook andere gemeenten
dan gebruiken.’ Wildebras is intussen ook
door Wevelgem opgepikt. Komende zomer
gaat de vzw van Jolle, Simon en Wouter
ook daar van start.
Bart Van Moerkerke

www.wildebras.org,
info@wildebras.org

Carrefour Cadeaukaart
U betaalt MINDER,
uw werknemers krijgen MEER !
G IF T C A R

Met de Carrefour cadeaukaart geeft u uw
medewerkers vrijheid om zelf het cadeau te
kiezen waar ze echt blij mee zijn.

D

OM MEER TE WETEN
Uw medewerkers profiteren van de Carrefour
cadeaukaarten in alle afdelingen van meer dan
700 winkels in Belgïe. Geldigheid: 1 jaar.

WAT ZIJN UW VOORDELEN?
• Geen dossierkosten
• Interessante kortingen op aankopen vanaf €750
(per bestelling)
• Belastingvoordelen onder bepaalde voorwaarden

Carrefour Hypermarkten

Carrefour market

Carrefour express

Nog meer vordelen!

GOED OM TE WETEN
Alle gebruikelijke voordelen van Carrefour, de
lopende promoties en de Carrefour Bonus Card
zijn cumuleerbaar met de Carrefour cadeaukaart.
Maximaal korting tot 5%.

• Snelle levering
• Mogelijkheid om unieke codes te bestellen
die per e-mail of per post verzonden kunnen
worden
(veilig en snel)
• Voor elke gelegenheid kunt u een
gepersonaliseerde boodschap en ook de
afbeelding van de kaart kiezen
• Of uw bedrijfslogo toevoegen indien u voor
meer dan €10.000 aan kaarten bestelt.

Voor meer informatie over de Carrefour cadeaukaarten en de algemene
aankoopvoorwaarden stuur gerust een e-mail naar
giftcardbelgium@carrefour.com
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beweging aan de slag met de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen

In september 2015 werden de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties ondertekend,
een set van zeventien doelstellingen die elk land wereldwijd verantwoordelijk stellen voor het nastreven van
duurzame ontwikkeling tegen 2030. Om de doelstellingen te realiseren zijn lokale besturen van doorslaggevend
belang. Niet alleen raakt elke doelstelling aan lokale bevoegdheden, gemeenten
moeten ook het goede voorbeeld geven. Vlaamse gemeenten dragen al hun
steentje bij aan dit globale kader, maar er zijn extra inspanningen nodig om het
INDUSTRIE
doel te bereiken. Gemeenten kunnen op drie niveaus bijdragen: intern binnen het
INNOVATIE EN
eigen bestuur, lokaal voor de eigen bevolking en mondiaal door internationale
INFRASTRUCTUUR
samenwerking. De komende jaren vertaalt de VVSG deze internationale
doelstellingen samen met de gemeenten tot op het lokale niveau.

De app van Sint-Truiden brengt
iedereen met elkaar in contact.

Dogbo in Benin haalt zes keer
zoveel belastingen binnen sinds
de invoering van een digitaal
eenloketsysteem.

Elke indiener pitcht het projectvoorstel
Het
bedrijventerrein
in een korte
presentatie
voor deItterbeek
camera. kiest
op alle vlakken voor duurzaamheid.
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Innoveren en industrialiseren
kan ook duurzaam
De negende duurzame-ontwikkelingsdoelstelling zet in op betrouwbare en
duurzame infrastructuur, inclusieve en duurzame industrialisering en het bevorderen
van innovatie. Dit vormt namelijk de basis voor een sterke economie gericht op
maatschappelijk welzijn. Ook toegang tot ICT en internet voor iedereen is essentieel.
Hanne Albers en Karlien Gorissen

Sint-Truiden appt

Duffel verduurzaamt
bedrijventerreinen

Beninse gemeentelijke
inkomsten transparant

Sint-Truiden gelooft sterk in de digitale toekomst. Het ontwikkelde daarom
een innovatieve stadsapp die op 1 febru
ari 2017 gelanceerd werd. Via deze app
staan het stadsbestuur, inwoners, handelaars en verenigingen nu veel nauwer
met elkaar in contact. Je kunt er bijvoorbeeld gemakkelijk een tafeltje mee
reserveren op restaurant of op de hoogte
blijven van wat er in je jeugdvereniging
gebeurt. Ook de communicatie met het
stadbestuur loopt nu veel vlotter. Burgers
kunnen een melding doen en documenten zoals een attest van samenwonen of
een geboorteakte aanvragen bij de stadsdiensten. De app vereenvoudigt ook het
werk van de stadsambtenaren. Ze kunnen meteen meldingen opvolgen en erop
reageren of snel communiceren wanneer
zich een probleem voordoet. Zo viel
onlangs de elektriciteit uit in een aantal
buurten van Sint-Truiden. Via de app
was de communicatiedienst in staat de
mensen onmiddellijk in te lichten over
deze situatie en hen te informeren over
de stand van zaken. In de toekomst wil
de stad de app uitbreiden naar domeinen
zoals mobiliteit en toerisme.
Ook op andere domeinen schakelt SintTruiden een versnelling hoger wat betreft
digitalisering. Zo is er op het marktplein
overal wifi beschikbaar en worden de
bedrijventerreinen aangelegd met glasvezel om internettoegang te maximaliseren.

In opdracht van de gemeente Duffel
heeft de intercommunale voor streekontwikkeling IGEMO de KMO-zone Itterbeek verduurzaamd. Ondernemingen
die er een lot willen bemachtigen, moeten aantonen dat duurzaamheid voor
hen essentieel is, onder meer qua mobiliteit, gebouwen, afvalbeheer en energiegebruik. Ondernemingen kunnen
kleine duurzaamheidsmaatregelen treffen, zoals goede isolatie, hergebruik van
regenwater en het gebruik van spaarlampen en fairtradeproducten. KMO’s
kunnen ook nog een stapje verder gaan.
Ze kunnen zonnepanelen installeren of
een groendak aanleggen. Ook IGEMO
draagt zijn steentje bij. Het verzorgde
de aanleg van een gescheiden rioleringssysteem en van een kleinschalige waterzuiveringsinstallatie. Daarnaast heeft
het het bedrijventerrein voorzien van
energiezuinige openbare verlichting en
ondergrondse waterreservoirs voor bluswater.
Een ander opvallend kenmerk van Itterbeek is de nadruk op groenruimtes.
Ondanks de strenge duurzaamheidsnormen zijn de reacties van de ondernemers zeer goed. IGEMO timmert in
de toekomst voort aan de duurzame
weg. Het richt in Berlaar en Puurs, in
samenspraak met de gemeentebesturen,
namelijk twee nieuwe duurzame KMOzones in.

Enkele jaren geleden voerde Dogbo, de
Beninse stedenbandgemeente van Roeselare, een systeem in dat de transparantie in de gemeentelijke ontvangsten
verhoogt. Net zoals bij de meeste lokale
besturen in Benin regelden de verschillende gemeentelijke diensten in Dogbo
hun inkomsten apart. Er bestond geen
centraal overzicht met de ontvangen
standgelden van de marktkramers, de
inkomsten uit de uitreiking van aktes
(bv. rijbewijzen) en andere belastinginkomsten voor de stad. Dogbo installeerde daarom een digitaal eenloketsysteem. Alle gemeentelijke inkomsten uit
belastingen komen zo via één digitaal
loket de gemeentelijke organisatie binnen en worden beheerd met één softwareprogramma. De burgemeester van
Dogbo kan daardoor op elk moment een
overzicht van de gemeentelijke inkomsten raadplegen en de geplande uitgaven opvolgen. Dit verhoogt de transparantie van de middelen, vermindert de
corruptie en leidt tot een beter beheer
van de gemeentelijke middelen. Volgens
de burgemeester liggen de gemeentelijke
inkomsten zelfs tot zes maal hoger sinds
Dogbo het systeem heeft ingevoerd.
Dogbo is op dit vlak pionier in Benin,
maar onder meer ook de Beninse partnergemeenten van Zoersel, Merelbeke
en Hoogstraten hebben plannen om dit
digitale eenloketsysteem de komende
jaren uit te werken.
Hanne Albers en Karlien Gorissen zijn
stafmedewerkers van VVSG-Internationaal
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“De 34 centrumsteden worden
nominatief genoemd en bevoordeeld, zonder rekening te houden
met de evoluties op het vlak van de
bevolkingscijfers, armoede of ruimtelijke evolutie van deze en andere
gemeenten. Ook de Raad van State,
de VVSG en professor Filip De Rynck
uitten reeds ernstige grondwettigheidskritieken tegen de achterhaalde,
willekeurige en bijgevolg discriminatoire verdeling van de middelen
tussen de Vlaamse gemeenten door
de decreetgever.”
Burgemeester van Geraardsbergen
Guido De Padt (Open VLD) over zijn
strijd voor een betere verdeling van
het Gemeentefonds – Belga 23/4
“Tegen vrijwillige fusies hebben wij
niets in te brengen, integendeel.
Maar verplicht fuseren puur om een
bepaald inwonersaantal te bereiken?
Dat is geen goed idee. Een beetje
consistent samenvoegen op basis
van overeenkomsten en visies is veel
nuttiger.”
VVSG-directeur Bestuur Jan Leroy –
De Morgen 12/4
“Of kinderdagverblijven er goed of
slecht aan doen om bepaalde ingrediënten van het menu te weren en zo
een doelgroep tegemoet te komen?
Een voorziening die dat doet, haalt
mee de drempels weg voor allochtone
gezinnen, die toch nog altijd minder
vaak een beroep doen op kinderopvang. Maar je mag niet iedereen over
één kam scheren. Je moet verschillende groepen kunnen helpen. De
kunst is om daar dan transparant
over te zijn. Leg uit waarom je het ene
schrapt en het andere toevoegt.”
VVSG-stafmedewerker Nathalie
Debast – De Morgen 11/4
“Een rapport over de gemeente doet
bij lokale politici altijd wel wat stof
opwaaien. Anderzijds zijn veel lokale
cijfers bij de gemeenten nu al goed
gekend. Ik zie daarom niet in waarom
we tot na de verkiezingen zouden
moeten wachten om de rapporten
publiek te maken.”
VVSG-voorzitter en burgemeester
van Genk Wim Dries (CD&V) over
de gemeentemonitor waarmee de
Vlaamse overheid een stand van zaken
opmaakt van alle Vlaamse gemeenten
– Het Belang van Limburg 5/4
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beweging laureaat

‘Jij bent het management’
van stad en OCMW
Antwerpen krijgt
internationale bekroning
‘Jij bent het management’ is een meerdaagse
opleiding voor het middenkader die tot resultaat heeft dat het middenmanagement
goed op de hoogte is van het reilen en zeilen
van het bestuur en de organisatie, constructief meewerkt en met de organisatie mee
evolueert. Sinds de start in 2011 gaven de
organisatoren workshops aan meer dan 800
leidinggevenden. De stad Antwerpen schakelde hiervoor het topmanagement in. ‘Jij
bent het management’ was op de Europese
HR-Excellence Award een van de 99 genomi-

neerde projecten uit verschillende Europese
bedrijven en organisaties. Het kreeg een
plaats in de categorie ‘Knowledge management: learning and development’, een mooie
erkenning voor het vooruitstrevende en innovatieve personeelsbeleid van Antwerpen.
Er werden twee boeken gepubliceerd met een
verslag van de meerdaagse opleiding. Voor de
nominatie van de HR Excellence Award werd
ook een Engelstalig werk geschreven, gebaseerd op de oorspronkelijke uitgaves.
MVB

Gent en Mechelen hebben beste publieke
ruimten van Vlaanderen
Op 30 maart werd op het Congres Publieke Ruimte in Mechelen voor de tiende keer de Prijs
Publieke Ruimte uitgereikt. De onderscheiding ging naar de stad Gent voor de transformatie
van de voormalige textielfabriek De Porre tot een veelzijdig buurtpark. De jubileumeditie van
de Prijs Publieke Ruimte kreeg extra weerklank door de uitreiking van de eerste publieksprijs
Publieke Ruimte. Die ging naar Mechelen waar op een voormalig parkeerterrein in de
binnenstad de Rik Wouterstuin tot stand kwam.
Met de jaarlijkse onderscheiding moedigt
het kenniscentrum Infopunt Publieke
Ruimte gemeentebesturen en andere
opdrachtgevers aan werk te maken van
waardevolle leefomgevingen. ‘De prijs is een
erkenning voor goed opdrachtgeverschap,’
zegt juryvoorzitter Jan Vilain. ‘Door publieke
ruimten een goede kwaliteit te geven kunnen
steden en gemeenten immers veel bieden
aan hun inwoners maar ook aan middenstand
en horeca, investeerders en toeristen.
Bovendien kan een doordachte inrichting
van de openbare ruimte ertoe bijdragen
andere doelstellingen te halen op het vlak
van klimaat, gezondheid, citymarketing of
mobiliteit.’
De textielfabriek De Porre in Gentbrugge
sloot in 1980 de deuren, waarna de stad Gent
de terreinen opkocht. Nu bevindt er zich
een boeiend buurtpark, met respect voor de
industrieel-archeologische identiteit van de
plek.
Mechelen is tegenwoordig een aantrekkelijke
stad voor bewoners en bezoekers. Hiervoor
maakte de stad in de dichtbebouwde
historische binnenstad ruimte en licht door de

vlieten open te leggen en groene ruimten te
creëren of toegankelijk te maken.
De andere genomineerde projecten voor de
tiende Prijs Publieke Ruimte waren Spoor
Oost (Antwerpen), de Kunstkerk Bossuit
(Avelgem) en de Kapucijnenvoer (Leuven).
Elke laureaat ontving een grote betontegel
waarop alle informatie over het project is
geprint. Via een QR-code kunnen bezoekers
alle achtergrondinformatie krijgen over het
betreffende project. De tegels worden binnen
afzienbare tijd ingehuldigd op de verschillende
locaties.
MVB
www.publiekeruimte.info;
databank.publiekeruimte.info

MARLIES VAN BOUWEL

bestuurskracht perspiraat

Door parken binnen de woonblokken te realiseren
zorgt Mechelen voor meer groen in de stad.

&
presenteren

OOG VOOR
KWALITEIT

MEER
BEREIKEN?

VISUALISEREN VAN KWALITEITSZORG

DAN DOE JE HET BETER ANDERS!

Eds: Theo Wijnen, Melanie Demaerschalk, Sarah Verstrepen,
Kristien Swaeb, Tony Hulst, Frans Vandermeiren

TIMEMANAGEMENT, ENERGIEMANAGEMENT,
LIFEMANAGEMENT

Auteurs: Chris De Rijdt, Jeroen Blijsie, Annemie Simkens,
Hans Crampe, Paul Carpentier, Mieke Van Dessel, Hilde Hautekees

Auteurs: Elke Panis en Jos Vanoppen

Kwaliteitszorg is een speerpunt binnen
de welzijnsvoorzieningen: klant-,
mensgerichter denken en handelen,
efficiënter werken, optimaal benutten
van de aanwezige expertise binnen de
organisaties en kwaliteitsgericht blijven
werken met beperkte middelen.

De tijd die we ter beschikking hebben
is beperkt. We kunnen daarin eender
wat, maar niet alles doen. Hoe zorgen
we ervoor dat we enkel het belangrijkste doen? Zijn daar technieken en
trucs voor of kan de éne dat gewoon
wel en de andere niet?

Visualiseren van kwaliteitszorg is daarin

In Meer bereiken? Dan doe je het

een onmisbare schakel, vandaar deze

beter anders! bieden de auteurs een

VVSG-pocket. De gebundelde info geeft

praktijktheoretische onderbouw voor

inzicht, verdieping en vaak nieuwe
invalshoeken. Informatie visualiseren is erg nuttig om een situatie
te doorgronden, nieuwe denkrichtingen te onderzoeken of de juiste

wie efficiënt wil werken. En ze presenteren een heel uitgewerkte
workflow om dat allemaal in praktijk te brengen.
De ordewoorden waarmee zij dit boek schreven: wij zijn gepas-

verbeteracties toe te passen.

sioneerd door de geweldige kracht van focus en concentratie in
je werk, wij zijn gefascineerd door de voordelen van een extern
geheugen en wij zijn believers van orde en planning in je hoofd en
werkplaats.

✁

BESTELKAART

Ja, ik bestel
*

....... ex. van Oog voor kwaliteit 25 euro voor leden / 29 euro voor niet-leden*
....... ex. van Meer bereiken 25 euro voor leden / 29 euro voor niet-leden*

-lid ja/nee (schrappen wat niet past)

Uitgeverij Politeia

Naam: ...............................................................................................

Keizerslaan 34
1000 Brussel

Functie: ............................................................................................

Datum en handtekening

Bestuur/Organisatie: .........................................................................
Tel.: ..................................................................................................

Fax: 02 289 26 19
Tel.: 02 289 26 10
Of bestel via
website: www.politeia.be
e-mail: info@politeia.be

E-mail: ..............................................................................................
Adres: ...............................................................................................
Btw: ..................................................................................................
Prijzen btw inclusief en exclusief verzendingskosten. Consulteer www.politeia.be voor actuele
prijzen. Uw gegevens worden door ons in een bestand bijgehouden en niet aan derden doorgegeven.
Overeenkomstig de wet op de privacy heeft u inzage- en correctierecht.
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@joblokaal vacatures in lokale besturen

Op zoek…

naar nieuwe
collega’s?

De VVSG biedt vernieuwde tariefformules aan voor de plaatsing van uw vacatures. Ook een gezamenlijke formule met
Jobpunt behoort tot de mogelijkheden. U leest er alles over op www.vvsg.be/vacatures.
1-05-17

OCMW Vilvoorde
--directeur zorg
Gemeente Merelbeke
--projectleider infrastructuur
--werkleider gebouwenbeheer
OCMW Brugge
--bestuurssecretaris – jurist
Gemeente Maasmechelen
--bestuurssecretaris grond‑
beleid en huisvesting
2-05-17

OCMW Gent
--directeur cel regie en regio
--directeur woonzorgcentrum
--directeur lokale diensten‑
centra
Stad Aalst
--projectcoördinator preven‑
tie van radicalisering
3-05-17

Stad Oostende
--hoofd van de dienst boek‑
houding
Zorgbedrijf Leuven
--maatschappelijk werker
ouderenzorg
--maatschappelijk werker
thuiszorg
Stad Leuven
--afdelingshoofd mobiliteit
--diensthoofd logistiek
4-05-17

OCMW Gavere
--afdelingshoofd sociaal huis
5-05-17

Gemeente Lanaken
--medewerker bibliotheek
voor ict/nieuwe media
--medewerker bibliotheek
voor jeugdwerking
7-05-17

OCMW Kortrijk
--secretaris
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Stad en OCMW Lier
--diensthoofd sociale dienst‑
verlening

Gemeente Herentals
--sectormanager vrije tijd

8-05-17

Gemeente LangemarkPoekapelle
--afdelingshoofd algemeen
bestuur
Stad Nieuwpoort
--zwembadbeheerder
--technisch assistent groen‑
dienst

Gemeente Keerbergen
--diensthoofd ondersteuning
Stad en OCMW Diest
--bestuurssecretaris personeel
Stad en OCMW Genk
--jobcoach
Stad Eeklo
--informatiebeheerder
9-05-17

Gemeente Mol
--afdelingshoofd omgeving
Gemeente Edegem
--projectmedewerker open‑
baar domein
Provinciebestuur VlaamsBrabant
--architect
--projectleider fietssnelwegen
--verantwoordelijke aankoop
--erosiecoördinator
Gemeente Overijse
--diensthoofd algemeen
secretariaat en archief
Gemeente Lovendegem
--diensthoofd infrastructuur
en mobiliteit

17-05-17

Gemeente Berlaar
--directeur basisonderwijs

12-05-17

24-05-17

Gemeente Heist-op-den-Berg
--expert boekhouding –
fiscaliteit - wetgeving

Stad Tienen
--afdelingshoofd technisch
uitvoerende diensten
--afdelingshoofd vrijetijds‑
zaken
--deskundige technisch uit‑
voerende diensten
--deskundige openbare
werken
--omgevingsambtenaar
--afdelingshoofd beleids- en
projectmanagement

15-05-17

31-05-17

14-05-17

Pidpa
--milieudeskundige
Gemeente Laakdal
--strategisch projectleider
openbare werken
Gemeente Meise
--stedenbouwkundige /
expert stedenbouwdienst
OCMW ScherpheuvelZichem
--maatschappelijk werker

Solva
--ruimtelijk planner /
stedenbouwkundige
Audio
--auditor
30-06-17

OCMW Linkebeek
--maatschappelijk assistent

10-05-17

Stad Waregem
--projectleider wegen- en
waterinfrastructuur
Gemeente Westerlo
--teammanager technische
dienst
--bestuurssecretaris financi‑
ële dienst
--bestuurssecretaris ICT
11-05-17

Gemeente en OCMW
Tremelo
--coördinator personeel en
organisatie

Uw personeelsadvertenties in
Lokaal, VVSG-week,
op de VVSG-website én getweet via
@JobLokaal
inlevering personeelsadvertenties

Lokaal 6 (juninummer 2017) – 11 mei 2017
Lokaal 7 (julinummer 2017) – 8 juni 2017
informatie:

NICOLE VAN WICHELEN:
nicole.vanwichelen@vvsg.be, T 02-211 55 43

tweets en tweeps

Volg ons op

@BettyDeWachter European and international cooperation. VVSG: Burgemeester
@janvanzanen030 hanteert #sdg11 om in
Utrecht healthy urban living te agenderen
@vvsg #vngi #femp conf #localizingSDGs

@VERA_eGov Autonoom Provinciebedrijf,
Steunpunt egovernment Vlaams-Brabant:
Intakegesprek begeleidingstraject iMonitor
@3040Huldenberg, met @vvsg - samen de
digitale maturiteit verbeteren

@Tim_Renders Opleidingen brandveiligheid
en brandweer: Vandaag met 4 brandweerzones, @vzwOscare en @vvsg aanwezig op
#expert17. Volgend jaar met alle 20 Vlaamse
brandweerzones?

@CCRECEMR Representing Europe’s
#localgov & their associations in 41 states:
#CohesionPolicy is the only policy which
has direct links w/ #localgov & citizens |
Interview with @CorinaCretuEU

@NDebast stafmedewerker vvsg, lokalist
gespecialiseerd in OCMW en armoede:
Groeten vd @vvsg uit Leuven! #streetwork17
#internationaledagvandestraatkinderen

@ICLEI the leading global network of more
than 1,500 cities, towns and regions committed to building a sustainable future: Michael
Bloomberg says #cities must now lead the
way on #ClimateChange #cities4climate

@LodeCeyssens Burgemeester MeeuwenGruitrode: Volle zaal voor de eerste inspiratieavond over onze nieuwe gemeente met de
Vlaamse Bouwmeester : “Hoe ziet het dorp
van de toekomst eruit?”

@FocusWTV Regionale televisiezenders |
Tussen West-Vlamingen: Lokaal actieplan
#Roeselare tegen fijn stof werpt vruchten af

@gemeenteAalter: Blijf in beweging, doe het
veilig! #WeekvandeValpreventie van 24 april
t.e.m. 30 april.

@CifalFlanders United Nations Training Centre for
Authorities and Leaders on Peace, Human Rights
and Sustainable Development: Hanne Albers representing @vvsg at the #UNCHThasselt @stadhasselt
thank you Hanne for your empowering speech!

@vzwINZ Grensverleggend in sociaal ondernemen: Onze #bredeschoolwerking in
@stadsinttruiden is bij de laatste 3 finalisten. Bedankt voor jullie stemmen ;-)
#goudenkinderschoen

@POL_Stienstra Wijkagent Oude Noorden,
Rotterdam: Dankzij oplettende buurtbewoner gestolen bakfiets aangetroffen. Even
terugbezorgd bij de rechtmatige eigenaar.
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beweging netwerk leerwerkplek

Samen op zoek naar evaluatietool
Anderhalf jaar lang bracht Jan Creten, sectorconsulent bij Diverscity, mensen uit lokale besturen, het onderwijs en andere sectororganisaties samen voor het innovatieve ESF-project Lokale besturen – De leerwerkplek van de toekomst. Het doel: een betere en makkelijkere opvolging en begeleiding van leerlingen alternerend leren mogelijk maken.
tekst marlies van bouwel beeld stefan dewickere

Jan Creten, sectorconsulent Diverscity:
‘Met het project hebben we werk gemaakt
van een nieuwe methodiek om leerlingen die drie dagen werken en twee dagen
schoollopen, goed te kunnen opvolgen
op de werkvloer. We hebben de ontwikkelde opvolg- en evaluatiedocumenten
ook laten omzetten in een digitale tool,
zodat het op termijn een handig instrument wordt. Daarnaast hebben we twee
mentoropleidingen gemaakt specifiek
op maat van de werkcontext van een bestuur. Eén mentoropleiding is specifiek
gericht op de zorgberoepen (kinderbegeleider, verzorgende, zorgkundigen) en
een tweede is meer op maat van technische profielen zoals groenarbeiders,
stratenmakers en werkmannen van de
technische dienst. Een nieuwe manier
van opvolgen en evalueren vergt tijd om
te wennen. We merken dat de scholen
en lokale besturen die het uitgetest hebben, over het algemeen positief zijn over
de methodiek, maar de tijd te kort vonden om het goed uit te testen. De mentoropleidingen werden door zowat alle
nieuwe of oude mentoren zeer positief
beoordeeld. We zullen daar dan ook op
blijven inzetten! Ook de tool zullen we in
de toekomst verder blijven ontwikkelen,
zodat hij ook bruikbaar wordt voor andere profielen dan leerlingen.’

Ivan Mostinckx, consulent stad Gent:
‘Het is interessant samen te zitten met de
andere besturen en te zien hoe die werken. Meestal blijf je in je eigen cocon,
daarom is het los van het project al interessant. Ik hoorde van onze ploegbazen
dat de mentoropleidingen ook goed waren. Het toepassen van zo’n instrument
vraagt tijd, het moet eerst bezinken, ik
ben ervan overtuigd dat het op termijn
zal lukken. Ik ben blij dat er een vervolg
op komst is van deze evaluatietool, het
is belangrijk dat Diverscity ons blijft ondersteunen.’

Kristel Claes, trajectbegeleider Provinciale Tuinbouwschool-Centrum Lerend
Werken-Campus Boom/Mechelen: ‘Het
is heel belangrijk ook de mening van de
andere scholen te horen, daar leer je van,
je deelt elkaars problematiek. Zelf ben
ik niet zo praktisch met de computer en
dan zijn de tips die je hier hoort heel handig. Bovendien is het geruststellend dat
de anderen het ook niet zo gemakkelijk
vinden. Een introductie van een nieuw
systeem vraagt tijd, daar moeten we aan
denken, want we zijn met mensen bezig.
De wereld draait al zo snel.’

Karl van Reeth, tewerkstellingsverantwoordelijke Centrum Deeltijds Onderwijs Don
Bosco Werken en Leren in Wilrijk: ‘Het doel van het project om
een eenvormig evaluatiesysteem
op poten te zetten is prachtig, maar
niet zo gemakkelijk uitvoerbaar. Wij
hebben twee opleidingen voor leerlingen die in functie van hun alternerende
opleiding bij de stad kunnen werken, de
hoveniers en de onderhoudswerkers gebouwen, bij de ene opleiding wordt het
systeem goed toegepast, bij de andere
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Peter Van Haeverbeke, expert werkplekken van de VDAB: ‘Iedereen die
aan competentieversterking werkt,
komt dezelfde problemen tegen. Het is
interessant te zien welke oplossingen
de anderen hebben. Een digitalisering
van het systeem is handig, ik voel aan
dat we hier in Vlaanderen echt naar
op zoek zijn.’
Jozy De Pooter, jobcoach bij de
stad Antwerpen: ‘Ik blijf komen
omdat het zo boeiend is, bovendien kom je hier ook in contact
met mensen die ook andere
doelgroepwerknemers begeleiden. Dat is heel specifiek.’

loopt het minder. Dat heeft met de werkcontext te maken, maar ook met personen. Ik kan zoiets wel mooi vinden, maar
uiteindelijk zijn het de leerkrachten en
leerlingen die ermee moeten werken.’
Dirk Damman, directeur Centrum
Lerend Werken, stad Gent: ‘Voor ons is
de samenwerking met de lokale besturen
van cruciaal belang om jongeren tewerk

Karel Van Reeth
CDO Don Bosco,
W&L, Wilrijk
Bernice
De Braekeleer
CLW-VTI-Aalst

Hilde Hutsebaut
centrale
pedagogische
begeleider, Katholiek
Onderwijs Vlaanderen
Veerle Moerens
sectorconsulent
VIVO vzw

te stellen. Het doel is dat ze gekwalificeerd uitstromen en daarin kunnen lokale besturen een grote rol spelen, want
daar mag je van verwachten dat ze net
iets flexibeler omgaan met jongeren die
nog moeten leren. Dat is dus voor ons
een kans.’
Bernice De Braekeleer, tewerkstellingsbegeleider voor het Centrum Lerend
Werken van het Vrij Technisch Instituut
in Aalst: ‘We hebben de tool heel succesvol uitgetest in het stadsmagazijn van
Aalst. Maar misschien was het zo positief
omdat dit een goede leerling was met al
een jaar magazijn achter de rug, hij gaf
zelf ook regelmatig zijn activiteiten in.
Hij studeert nu voor de zomer af. Het is
nog niet zeker of we vanaf 1 september
met de tool zullen werken, voor het onderwijs moet er nog klaarheid komen.
Enerzijds proberen ze ook andere evaluChris Kerkhofs
zaakvoerder
Quickstage
Ann De Smedt
tewerkstelling
CLW-VTSSint-NIklaas

atie-instrumenten uit, maar anderzijds
kennen we de toekomst van het duaal
leren nog niet. De eindevaluatie zien we
pas in 2018, dan weten we pas wie welke
opleiding mag geven. Nu wordt er volop
geëxperimenteerd.’
Gerry Van Bael, IT-ontwikkelaar
Quickstage: ‘Ik mis opzettelijk altijd het
eerste deel van de vergadering, want dat
is inhoudelijk en dat is voor mij minder
relevant. Ik wil vooral de ervaringen met
de tool horen zodat ik die kan bijschaven.
In het begin vond ik het vooral uitdagend, omdat zo’n instrument moeilijk te
ontwikkelen is. Ondertussen heb ik er al
meer dan vijf jaar ervaring in en weet ik
wat nodig is. Maar voor je met zoiets in
een school start, zie je altijd weerstand.
Al hangt het er vooral van af of leerkrachten veel IT-ervaring hebben. Het
is moeilijk om alle neuzen in dezelfde
richting te krijgen.’

Stephan Wullaert, sectorconsulent
EDUplus vzw: ‘EDUplus staat voor de
groene sectoren mee in voor de opmaak
van de opleidingen hovenier/hovenieronderhoud. Dat is een zeer populaire
richting in het deeltijds onderwijs. Daarom is het interessant om de bevindingen
van dit project mee te nemen in de rest
van onze werking. Ik vind het knap dat
je voor uiteenlopende opleidingen toch
hetzelfde systeem kunt gebruiken.’
Marlies van Bouwel is hoofdredacteur
van Lokaal

Het gratis opleidingsaanbod voor mentoren
in mei en juni 2017: www.diverscity.be, knop
Stage & Werkervaring, Tools voor mentors.
Voor inhoud, data en locaties:
jan.creten@diverscity.be, T 02-211 56 91.

Peter Van
Kristel Claes,
Haeverbeke,
trajectbegeleider
expert
PTS, CLW-Campus
werkplekleren
Ivan
Mostinckx,
Jolien Coëgnarts Boom/Mechelen
Dirk Damman,
VDAB
consulent,
leraar, project- en
directeur CLW,
stad Gent
ondersteunings‑
stad Gent
opvolger, CDO
Jan
Creten,
Jozy De Pooter,
Spoor 5
sectorconsu‑
jobcoach,
lent
Divers‑
stad Antwerpen
city

Gerry Van Bael,
IT-ontwikkelaar
Quickstage
Stephan Wullaert,
sectorconsulent
EDUplus vzw
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beweging agenda

ONTDEK ONS OPLEIDINGSAANBOD
OP WWW.VVSG.BE/AGENDA

Brussel 2 mei

Integer handelen
De training morele oordeelsvorming maakt
leidinggevenden en medewerkers van lokale besturen
vertrouwd met een instrument dat hen in staat stelt
om zelfstandig of in gesprek met anderen het juiste
antwoord te vinden op lastige morele vragen uit de
praktijk van het werk.

www.vvsg.be/agenda
Leuven start 3 mei
Gent start 2 oktober

Functionerings- en evaluatiegesprekken
In deze training krijgt u inzicht in de verschillende
soorten gesprekken en hoe deze op een goede manier
te voeren.

www.vvsg.be/agenda
Leuven start 4 mei
Roeselare start 9 mei

ROP Wonen en leven in het WZC
Op deze regionale ondersteuningspunten kunt u
ervaring en kennis delen, maar komen ook actuele
bijsturingen, norminterpretaties of veranderingen in
de wetgeving aan bod.

er na een overzicht van de regelgeving en actualiteit
tijd voor inhoudelijke thema’s, volgens actuele ontwik‑
kelingen of concrete knelpunten of ervaringen vanuit
de deelnemers.

www.vvsg.be/agenda
Gent start 18 mei

Lerend netwerk: aan de slag met vrijwilligers
Werken met vrijwilligers biedt een enorme
meerwaarde voor de cliënten en de dienst. Daarom
verdienen ze een goede begeleiding en ondersteuning
vanuit de thuiszorgdienst. In een lerend netwerk is
hierover veel uitwisseling, de nadruk ligt op concrete
vragen.

www.vvsg.be/agenda
Waregem start 23 mei

Regionale werktafel HRM, Regio Zuid-WestVlaanderen en Vlaamse Ardennen
In vier dagen, regionaal georganiseerd en onder
begeleiding bieden we haalbare methodieken en
instrumenten om binnen uw lokaal bestuur permanent
te werken aan een sterk, professioneel en duurzaam
personeelsbeheer en -beleid.

www.vvsg.be/agenda

www.vvsg.be/agenda
Oostduinkerke 8 tot 11 mei

Pensionering: een nieuwe start – residentiële
cursus
Pensionering is een mijlpaal in een mensenleven,
misschien de start van een nieuw of zelfs beter leven.
www.vvsg.be/agenda
Gent 15 mei

Vormingsdag over minderjarige vluchtelingen
Waarom verlaten kinderen en jongeren hun land voor
een gevaarlijke tocht naar Europa? Na de docufilm
The Invisible City van de Belg Lieven Corthouts
over het Keniaanse vluchtelingenkamp Kakuma
geeft deze filmmaker antwoord op vragen. Ook de
herkomstlanden en de routes komen aan bod.

www.vvsg.be/agenda
Gent start 16 mei

Regionaal ondersteuningspunt diensthoofden
in de thuiszorg
Dit is de start van netwerk- en uitwisselingsmomen‑
ten voor diensthoofden publieke thuiszorg. Telkens is
68 mei 2017 Lokaal

Poperinge 29 mei
Aalter 30 mei
Maaseik 1 juni
Vlaams-Brabant, 6 juni
Antwerpen 8 juni
Herentals 15 juni

ROM marktleiders

Deze ronde van de regionale overlegtafels voor
marktleiders gaat dieper in op de nieuwe regels voor
het organiseren van een openbare markt. Hoe gaan de
gemeenten om met de geboden mogelijkheden? Zijn er
al goede initiatieven/reglementen ontwikkeld? Welke
knelpunten en vragen duiken op? De VVSG licht de
(aangepaste) modeldocumenten toe.

www.vvsg.be/agenda
Gent 30 mei

Overheidsopdrachten als hefboom voor meer
gelijke kansen op de arbeidsmarkt
Getuigenissen, resultaten van veldonderzoek, nieuwe
werkwijzen en verdiepende workshops inspireren om
een sterk gelijkekansenbeleid te voeren.

www.vvsg.be/agenda

Gent 1 en 8 juni
Leuven 22 en 29 juni

Samen een zorgvereniging oprichten
Voor een totaalbeeld van de inhoudelijke en juridische
vragen, ideeën over de aanpak, de valkuilen en
uitdagingen organiseert de VVSG twee keer een
tweedaagse opleiding. Na afloop kunt u zelf afwegen
of een zorgvereniging voor uw bestuur mogelijk en
wenselijk is.

belangen? De training is ervaringsgericht opgebouwd
over uw positionering in college of raad, tegenover de
ambtenaren en het managementteam en in de lokale
samenleving.

www.vvsg.be/agenda
Aalst 14 juni

Algemene Vergadering VVSG vzw

www.vvsg.be/agenda

Op de Algemene Vergadering van de VVSG wordt de
jaarrekening bekeken en worden enkele interessante
topics vanuit een verrassend standpunt belicht.

Gent start 8 juni

www.vvsg.be/agenda

Politiek leiderschap: uzelf als politicus
positioneren in het lokale veld
Hoe uw optreden krachtiger en effectiever maken?
Hoe vertrouwen winnen bij partners met tegenstrijdige

TREFDAG
ICC GENT

Trefdag is het tweejaarlijkse hoogfeest van het lokale bestuur en de uitgelezen ontmoetingsplek voor iedereen die zich inzet voor de
lokale samenleving. ‘Trefzeker de toekomst maken’ wordt het motto van de negende editie, die hiermee de kaart trekt van de nakende
gemeenteraadsverkiezingen en de volgende beleidsperiode.
Op 12 oktober zullen 3000 deelnemers, 50 workshops, 18 werkbezoeken, vijf praktijkmarkten, vijf labo’s, een reuzenspeeddate en een infomarkt
met 120 standhouders uit de publieke en private sector zich vermengen tot een unieke biotoop waar u sterke ideeën en inzichten ontdekt,
interessante contacten of collega’s treft en inspiratie opdoet voor uw bestuurspraktijk.
Maak deze dag live mee, laat u verrassen door onorthodoxe sprekers, vernieuwende werkwijzen of rijke infomarkten.
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nix triljoen
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t
Welk ‘smart’ projec
krijgt jouw stem?
Op dinsdag 16 mei reiken we de Belfius Smart Awards
uit, voor slimme projecten van lokale overheden, private
bedrijven en zorg- en onderwijsinstellingen. Ook het brede
publiek krijgt een stem en het project met het hoogste
aantal stemmen ontvangt de publieksprijs. Ontdek de
genomineerde Smart City-projecten van 10 kleine en 10
grote steden en gemeenten op belfius.be/smartbelgium en
stem mee. Stemmen kan tot en met zondag 14 mei.

Lokaal mei 2017
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Pensioenen

Maak de klik!

HET ONLINE PENSIOENPLATFORM
Als aangeslotene bij Ethias krijgt u exclusief toegang tot een
uitgebreide en permanent geactualiseerde informatiebron over
pensioenen.
Up-to-date wetboeken, naslagwerken, onze e-newsletters… De
pensioenwetgeving heeft vanaf nu geen geheimen meer voor u.

Surf naar www.ethias.be/pensioncorner
voor meer informatie en vraag uw activatiecode aan!
mei 2017
Lokaal
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NV, rue
des Croisiers 24, 4000 Luik
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In samenwerking met

