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Investeren in mensen

Voor Beweging.net, de elf partnerorganisaties

en vier geassocieerde partners is dat

duidelijk. Beweging.net verdedigt de

belangen van werknemers en van de

kwetsbaren in de samenleving, van de

dorpsstraat tot de Wetstraat. Wij werken aan

een rechtvaardige verdeling van de rijkdom,

aan een duurzame samenleving en sociale

bescherming voor iedereen.

 

Wij gaan voor een warme, solidaire en

duurzame samenleving, waar iedereen

gewaardeerd en gerespecteerd wordt en kans

krijgt om volwaardig te participeren. Door te

investeren in mensen en hen te betrekken bij

het beleid, creëren we een samenleving waar

iedereen zich thuis voelt, ongeacht leeftijd,

afkomst, religie of sociaaleconomische

positie.

 

Het beleid moet opereren in een steeds

wijzigende context. De wereld ziet er na vijf

jaar weer behoorlijk anders uit en dat heeft

ook zijn impact op het beleid. Alleen al de

goedkeuring van de 17 Duurzame

Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) door de

Verenigde Naties heeft een impact, want zij

vormen voortaan de leidraad om het beleid

vorm te geven in elke lidstaat.

Evenzeer heeft de Europese Unie zich

geëngageerd om een pijler van sociale

rechten te bouwen, gebaseerd op 20

grondprincipes. Beide bieden hoop.

 

De hoop dat men tot het hoogste politieke

niveau beseft dat een duurzame samenleving

mogelijk en nodig is en dat men deze weg

eindelijk wil inslaan. Wij nemen ze alvast op in

dit memorandum. Want om deze

doelstellingen te bereiken, moet er op alle

beleidsdomeinen worden ingezet. Het

verkleinen van de ongelijkheid, het

samenleven in diversiteit, het organiseren van

maatschappelijk verantwoorde zorg, het

creëren van een duurzame en koolstofarme

economie en het garanderen van

kwaliteitsvolle jobs.
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Ons West-Vlaanderen
Nabijheid en bereikbaarheid

In ons West-Vlaanderen willen we de goesting om te werken, te wonen en

te (be)leven nog meer versterken. Mensen willen een goede en warme thuis,

een goede job, makkelijk bereikbaar en een gezonde leefomgeving met

ontspanningsmogelijkheid dichtbij. Voor onze provincie zijn nabijheid en

bereikbaarheid twee kernbegrippen die je doorheen onze prioriteiten vaak

zal terugvinden. Nabijheid gaat over de toegankelijkheid van verschillende

diensten en instanties, dicht bij huis. Maar ook over de afstand tussen

mensen. We willen streven naar een West-Vlaanderen waar mensen ‘dicht

bij elkaar staan’, in de eigen buurt, gemeente, stad én provincie.

 

Je kan maar spreken van nabijheid, als er een basisbereikbaarheid is.

Basisbereikbaarheid slaat evenzeer op de toegankelijkheid van diensten (cfr.

nabijheid), maar ook over bereikbaarheid met het (openbaar) vervoer. Onze

landelijke gemeenten en regio’s worden nog onvoldoende betrokken in het

creëren van openbaar vervoer. Pas als er een goed aanbod is, kunnen we

inzetten op vlotte overgangen tussen verschillende vervoersmodi

(combinatie openbaar vervoer en fiets). Aan de hand van onze prioriteiten

werken we verder aan een West-Vlaanderen dat nog sterker wordt.
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West Vlamingen zorgen
voor elkaar

Het zorglandschap is in transitie. Mantelzorgers zijn een belangrijke schakel in de ondersteuning

van zieken en zorgbehoevenden. Beweging.net steunt alle sociale engagementen van mensen,

alleen kunnen niet alle zorgtaken op vrijwilligers terecht komen. Wij willen voldoende

professionele zorg, waarbij mensen voorop staan, eerder dan winsten.

 

Blijven investeren in kwaliteitsvolle opleiding is een must voor warme zorg. Vermaatschappelijking

van de zorg kan niet leiden tot het inboeten aan kwalitatieve zorg voor mensen. Mensen hebben

niet enkel nood aan kwalitatieve zorg, ze hebben ook nood aan warme zorg. Daarom vraagt

beweging.net meer personeel in de zorg, waardoor er meer tijd en aandacht kan zijn voor mensen.

Want mensen moeten centraal staan!

 

We willen dat het vrijwillige engagement van mensen als waardevol wordt (h)erkend en zijn plaats

krijgt in de samenleving. Dat betekent: voldoende tijd en financiële ruimte om dat engagement te

kunnen opnemen.  Beweging.net wil een verenigingsvriendelijk beleid dat vrijwilligers,

verenigingen en sociaal ondernemers ondersteunt, vertrouwen geeft, administratieve lasten inperkt

en nieuwe initiatieven stimuleert, omdat onze vrijwilligers van onschatbare waarde zijn.

 

De nabijheid van welzijn en zorg

Goede en betaalbare zorg is cruciaal voor een

aangenaam, sociaal en rechtvaardig leven. Daarom

moet het zorgaanbod toegankelijk en betaalbaar

zijn voor iedereen.

 

De nabijheid van hulp- en dienstverlening is voor

onze inwoners zeer belangrijk. Buurtgerichte zorg

moet de focus leggen op de versterking van de

sociale cohesie, om op die manier zorgvragen op te

vangen en toe te leiden naar gepaste

ondersteuning. Alle woonzorgactoren, en het

lokaal dienstencentrum in het bijzonder, dienen

buurtgerichte zorg aan te bieden.
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Het risico op vereenzaming wordt groter eenmaal mensen zorgbehoevend worden, mede

rekening houdend met de verouderende bevolking in landelijke regio’s met beperkte

dienstverlening in West-Vlaanderen. Vereenzaming gaat niet alleen over ouderen, maar ook

jongeren of alleenstaanden kunnen erdoor getroffen worden. De maatschappelijke

gezinsmodellen zijn niet meer aangepast aan de tijd waarin we leven. Voor iedereen die werkt, is

de combinatie tussen arbeid, gezin en zorg niet vanzelfsprekend. Beweging.net wil op dit vlak meer

actie zien.

De MUG-helikopter is essentieel in West-Vlaanderen om snelle tussenkomsten van snelle

medische hulpdiensten te kunnen garanderen. De MUG-heli redt dagelijks mensenlevens, dat zou

reden genoeg moeten zijn om deze dienst door de Federale overheid te laten erkennen.

 

Sociale zekerheid en bescherming

De armoede in ons land is nog altijd te hoog. Er is een groeiende ongelijkheid tussen rijk en arm.

Beweging.net wil een krachtig antwoord tegen deze sociale problemen, die een

onrechtvaardigheidsgevoel bij mensen veroorzaakt. Om de ongelijkheid te verkleinen en armoede

te verminderen, wil beweging.net West-Vlaanderen alle uitkeringen optrekken tot boven de

Europese armoedegrens.

 

Beweging.net wil ook een lange termijn visie voor mensen met niet-medische zorgvragen. Vandaag

kennen we het systeem van het ‘rugzakje’ waarbij mensen met een beperking autonoom kunnen

instaan voor hun kosten. Vooraleer dit systeem kan overgenomen worden in andere

zorgvraagstukken dient een grondige evaluatie van het huidige systeem zich op in samenspraak

met de sectoren.

 

De uitdaging is om ook in de toekomst ons goed en betaalbaar systeem in stand te houden, klaar

voor de hedendaagse uitdagingen maar zonder aan menselijkheid in te boeten. In dat kader vragen

we om het afschaffen van de ereloonsupplementen in eenpersoons-kamers. Deze concrete

maatregelen kaderen voor beweging.net in het ruimere debat rond ziekenhuisfinanciering
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Leefbaarheid van de kernen staat voorop. De aanwezigheid van scholen, verenigingen, cafés en

(buurt)winkels dicht bij huis is een vereiste voor een warme, welvarende gemeenschap. Aangezien

het welzijn mee wordt bepaald door het al dan niet beschikken over (basis)voorzieningen in eigen

buurt, moeten we ervoor zorgen dat voorzieningen zoals zorg, onderwijs, sport, recreatie en winkels

zo dicht mogelijk aanwezig zijn.

 

Kinderopvang is cruciaal in onze drukke maatschappij. Daarom moet streng toegezien worden dat

kinderopvang voor iedereen toegankelijk is, maar vooral ook financieel haalbaar is. Daarvoor wil

beweging.net de inkomensgerelateerde opvang voor kinderen uitbreiden, mits goede

ondersteuning en voldoende middelen vanuit de Vlaamse overheid.  Daarnaast is ook nood aan

een laag minimumtarief voor mensen met de laagste inkomens. Beweging.net wil deze ook

automatisch toegekend zien, op basis van het statuut verhoogde tegemoetkoming.

Leefbaar West-Vlaanderen

Woon- en welzijnsactoren hebben steeds meer te

maken met complexe dossiers die een nauwere

samenwerking tussen beide beleidsdomeinen

vergen. Vaak vereisen dossiers een

multidisciplinaire aanpak, maar al te vaak wordt er

geen organisatie gevonden die deze coördinerende

rol op zich kan of wil nemen. Er is nood aan meer

woonbegeleiding vanuit de CAW’s, ook voor

kleinere gemeenten.

 

Beweging.net pleit voor onze diverse en kleurrijke

samenleving en wil die versterkt zien in al haar

facetten. Geen excessen maar een humaan beleid

voor iedereen, ook voor asielzoekers. Ons

pluralisme is onze troef, ook op de arbeidsmarkt.

Van jongs af aan moet ingezet worden op deze

troef.
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Altijd energiek West-

Vlaanderen

Extra investeren in de leerkrachten in het basisonderwijs moet één van de topprioriteiten worden

voor de volgende legislatuur. Voor het basisonderwijs betekent dit extra werkingsmiddelen, extra

personeel en ondersteuning en extra voor schoolorganisaties.  Investeren in het kleuteronderwijs

 door gelijkschakeling  van de werkingsmiddelen met het basisonderwijs: meer  administratieve

ondersteuning, meer zorgleerkrachten en meer kinderverzorging in de kleuterklas.

 

Kwalitatief onderwijs is essentieel.  De toenemende diversiteit in de klassen en de bijhorende

zorgvragen blijven een aandachtspunt. Inclusief onderwijs betekent dat men vertrekt vanuit

diversiteit als norm en niet als uitzondering. Het is daarom belangrijk dat er tijdens de opleiding

meer aandacht komt voor diversiteit, meertaligheid en armoede. Op deze manier is de leerkracht

meer uitgerust om om te gaan met  de vele thema’s die op de klasvloer samen komen. Ook

navorming en bijscholing voor de zittende leerkrachten is belangrijk. Zo is een bijscholingstraject

rond diversiteit in het onderwijs een must voor iedereen.

 

We willen in het onderwijs extra aandacht schenken aan brugfiguren voor kwetsbare leerlingen

in het lager- als middelbaar onderwijs. Brugfiguren vormen de schakel tussen de leerling, de

ouder(s) en de school. Het kan gaan van wekelijkse huiswerkbegeleiding, wegwerken van een

leerachterstand, de ontwikkeling van studievaardigheden etc. De begeleiding door een brugfiguur

resulteert in extra onderwijskansen voor leerlingen. 

 

 

 

Kwalitatief onderwijs dicht bij huis

Investeren in onderwijs is investeren in de toekomst.

Sterke jongeren vormen de basis van onze toekomst. Voor

West-Vlaanderen blijft het belangrijk dat kinderen zo

vroeg mogelijk en zo dicht mogelijk bij de eigen

woonplaats school kunnen lopen. Een buurtschool,

maakt die stap wat kleiner.

 

 

Ons West-Vlaanderen
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De hervorming van de lerarenopleiding is nodig. Op vandaag is leerkracht een knelpuntberoep.

Het tekort stijgt elk jaar, voornamelijk in het secundair onderwijs en dit vooral voor specifieke

vakken. Daarnaast is er te vaak sprake van een tewerkstelling in korte perioden of de

aaneenschakeling daarvan. Daarom moeten we inzetten op het aantrekkelijker maken van het

beroep. Een grotere werkzekerheid bieden aan startende leerkracht via de lerarenplatforms,

alsook de koopkracht van het onderwijzend personeel op peil houden. Tot slot moet er ook

aandacht zijn voor het feit dat de administratieve planlast tot een minimum beperkt moet blijven.

 

Naast nieuwe investeringen in duurzame en moderne gebouwen moet er verder worden gewerkt

om de reeds geïmplementeerde keuzes verder uit te werken.

Alleen het beste voor onze kinderen telt. Dat wil zeggen gewoon onderwijs als het kan,

buitengewoon onderwijs als het moet. Een goede begeleiding van kinderen, ouders en

leerkrachten hierin is cruciaal. Een constante monitoring en evaluatie van het M-decreet is

belangrijk. De ondersteuningsnetwerken moeten nog meer middelen krijgen voor deze opdracht.

 

Belangrijk is om zo lang mogelijk zorg te dragen voor jongeren zodat ze zeker niet voortijdig het

onderwijs verlaten.  Eenmaal deze jongeren onder de radar verdwijnen, is het moeilijk om hen nog

aan onze maatschappij te binden. In het kader van duaal leren moeten er meeraangepaste

trajecten uitgewerkt worden voor jongeren die door moeilijkheden in het leven (tijdelijk) niet in

staat zijn om aan het reguliere onderwijs deel te nemen. Voor de jongeren die arbeidsbereid zijn

maar nog niet arbeidsrijp zijn, wordt er gezocht naar aangepaste kwalificerende trajecten. 

 

Tot slot is het belangrijk om nog meer expertise en kennis te bundelen binnen onze provincie. De

infrastructuur hiervoor nodig en het netwerk met zowel het onderwijs als de ondernemingen krijgen

voor ons prioriteit. Nieuwe vormen van samenwerken moeten ondersteund worden, maar ook

bestaande initiatieven zoals duaal leren blijven we promoten.
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Inzetten op werkbare jobs en bestaande nepstatuten omvormen tot volwaardige en

verdedigbare statuten mét sociale rechten is voor ons de basis. Op die manier willen we onze

sociale zekerheid blijvend gegarandeerd zien.

 

Mensen willen werken, maar dan wel werkbaar werk dat een volwaardig inkomen biedt,

voldoende sociale bescherming en opleidingskansen om de uitdagingen van morgen aan te

kunnen.

 

We blijven strijden voor kwaliteitsvolle arbeidsplaatsen, zonder evenwel blind te zijn voor nieuwe

uitdagingen (zoals e-commerce, digitalisering van het werk, etc.). Maar ook zij met minder kansen

op de arbeidsmarkt, mogen we niet vergeten. Werkzoekenden, langdurig zieken en mensen met

een groter wordende afstand tot de arbeidsmarkt moeten geholpen worden. Dit moet op een

adequate manier gebeuren zonder stigma via aangepaste begeleiding, al dan niet via sociale

economie, met het oog op een breed gamma aan alternatieven indien nodig.

 

We gaan voor nieuwe plaatsen in de sociale economie in West-Vlaanderen, waarbij de diversiteit

in aanbod aangepast moet zijn aan de noden van de mensen. We geven daarnaast in het bijzonder

aandacht aan verdere doorgroei binnen de sociale economie of naar reguliere arbeid (NEC)

met indien nodig een terugvalbasis.

 

 

 

Werk en waardig inkomen
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We ijveren voor vrije tijd als een reëel

basisrecht voor iedereen. Mens en

samenleving moeten ruimte voor rust

inbouwen. De samenleving moet mensen

de kans bieden om vrije tijd te beleven die

hen toelaat om te genieten, die hen verrijkt

en gelukkig maakt.

 

We moeten alle mensen kansen bieden

om te participeren aan vrije tijd. Daarom

is het ondersteunen van initiatieven die

drempels wegwerken voor participatie als

de toegang tot vrije tijd voor bepaalde

groepen verhogen essentieel.

 

Het groeiende tekort aan (vrije) tijd loopt

voor de meeste mensen parallel met het

krijgen van kinderen. Beweging.net ijvert

voor meer (gezins)tijd rond de geboorte

voor moeders, vaders, meeouders én

grootouders, zodat zorg en tijd voorop

staan.

 

Daarnaast moet werk gemaakt worden van

een degelijke vergoeding opdat ook de

financiële drempels voor mensen in

armoede om deel te nemen aan vrije tijd

weggewerkt worden.

Vrije tijd als basisrecht
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Een duurzame provincie

Alternatieven voor het autogebruik zijn hier dus niet altijd voorhanden. We moeten daarom inzetten

op de uitbouw van alternatieven zodat we ook in West-Vlaanderen de keuze kunnen maken

voor duurzame mobiliteit en waarbij basisbereikbaarheid voor iedereen de kerngedachte is.

Hierbij dient men wel rekening te houden met de eigenheid van onze gemeenten en ook hun

diversiteit erkennen. Zorgen voor betaalbare oplossingen voor mensen om zich te verplaatsen,

dringt zich op.

 

Een goed alternatief is het idee van combimobiliteit, waarbij verschillende duurzame

vervoersmethoden worden gecombineerd, zoals openbaar vervoer tot deelwagens  en de fiets. Dit

moet voor beweging.net gepaard gaan met een sterke verbetering en verdere versterking van de

bestaande infrastructuur, niet alleen in steden maar ook in gemeenten. Een andere alternatief dat

onze voorkeur geniet is de snelle uitbouw van fietssnelwegen als duurzaam alternatief voor woon-

werkverkeer.

Mobiliteit

Sterke gemeente, stad, provincie en Europa

Ook beleidsmatig wil Beweging.net duidelijke keuzes met onze burgers en lokale

gemeenschappen voorop. Zo willen we dat er werk wordt gemaakt van een meer solidair

gemeentefonds en kunnen fusies tussen gemeenten enkel op vrijwillige basis tot stand komen. We

kiezen daarnaast voor het behoud van de provincies. Beleid op maat houdt ook in dat we

intergemeentelijke samenwerkingen of andere vormen van streekgerichte samenwerking

aanmoedigen en daar financiële ondersteuning willen voor zien.  

 

Mensen worden zich steeds meer bewust van de duurzaamheid van hun economisch gedrag. In

het kader van deze veranderende consumentenpatronen wil beweging.net de circulaire

economie zien bloeien in Vlaanderen en België. Daarnaast moet ook een kleinere afvalberg

gestimuleerd worden door middel van kringloopeconomie. Bij dit alles wordt er rekening gehouden

met een duurzaam aankoopbeleid, zowel op ecologisch als sociaal niveau. Tot slot willen we ook

terug naar lokale handelaren en inzetten op korte keten-economie.
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Wij willen Europa terug aan de mensen geven. Een toekomstgericht Europa dat mensen hoop

geeft door verbindend leiderschap. Een welvarend Europa dat mensen perspectief biedt op

sociale vooruitgang, onze levenskwaliteit vergroot en nog forser inzet op sociale veerkracht, zodat

niemand achter blijft. Een ambitieus Europa dat inspireert op wereldniveau inzake innovatieve

gezondheidszorg, klimaat, mensenrechten en vrede.

Beweging.net wil investeren in mensen, omdat mensen

essentieel zijn in onze samenleving. Met deze prioriteitenbundel

willen we een beleid motiveren dat voorziet in een energiek en

duurzaam West-Vlaanderen waarbij de zorg van en voor mensen

centraal staat. Want mensen zijn de basis. We hopen dat deze

prioriteiten u kunnen inspireren om een sociaal beleid uit te

tekenen voor huidige en volgende generaties.

Slotwoord 


