Vernieuwde werkwijze Lokaal Welzijnsbeleid
Het decreet Lokaal Sociaal Beleid bestaat sinds 2004. Al even lang zet men in Gent in op het
Lokaal Sociaal Beleid. In 2013 werd een kadertekst opgemaakt voor de werkwijze van het
Lokaal Welzijnsbeleid in Gent. Na een grondige evaluatie met alle stakeholders in maart 2017
werden enkele zaken aangepast.
Nog steeds vormen de sociale grondrechten het uitgangspunt voor een inclusief en
versterkend welzijnsbeleid. Immers, welzijn gaat over het volwaardig participeren van mensen
aan de diverse domeinen van het maatschappelijk leven: wonen, werken, leren,
zorg/gezondheid, vrije tijd en leefbaarheid. Essentieel hierbij is dat de toegankelijkheid tot de
hulp- en dienstverlening vergroot en dat drempels worden weggewerkt. Daarom vertrekken
we vanuit signalen (zie www.beleidssignalen.be) en werken we om tot oplossingen te komen
samen over de levensdomeinen heen. De kadertekst stelde dan ook een regiematige aanpak
voorop met welomschreven rollen voor Stad, OCMW en derde partners. Ook dit blijft
behouden.
Wat wel anders is, is dat we sinds 2017 2 keer per jaar met alle betrokkenen
(signaalcoördinatoren, regisseurs, derde-actoren) samenkomen om in interactie te gaan over
enkele signalen en/of thema’s die aan de orde zijn of waar beweging in moet komen. Dit om
ze verder uit te diepen en te komen tot een aantal oplossingspistes. Op basis van de besproken
thema’s worden aanvullend een aantal inhoudelijke experts uitgenodigd. Aansluitend nodigen
we bij voorkeur ook een interessante externe of academicus uit ter inspiratie en zorgen we
voor een netwerkmoment. Het volgende gezamenlijk forum gaat door op 15 november 2018.
Daarnaast ontwikkelt WRG een nieuwe tool waarbij de hele weg die een signaal aflegt in 1
onlinesysteem opgevangen wordt. Ook de opvolging komt hierin terecht. Op die manier
kunnen alle betrokkenen en basiswerkers, op elk moment de stand van zaken raadplegen. Het
nieuw systeem om in te putten zal online gedeeld kunnen worden met verschillende
stakeholders, zodat de signalen en de opvolging in hetzelfde systeem terecht komen.
Tenslotte zullen we nog meer inzetten op communicatie. We zullen vanuit het Lokaal
welzijnsbeleid inzetten op een gezamenlijke communicatie naar het beleid (College) toe en
ook zorgen voor afstemming met de strategische beleidsplanning. Maar ook naar de
basiswerkers toe zullen we voortaan vanuit Welzijnsoverleg Regio Gent een viertal keer per
jaar een nieuwsbrief Lokaal Welzijnsbeleid versturen. We merken immers dat er nog heel wat
basiswerkers zijn die de procedures binnen Lokaal Welzijnsbeleid niet kennen. Om alle
signalen goed te capteren, is dit echter een voorwaarde.
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