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Het Sociaal Forum 2013-2014, georganiseerd door de gemeente
Jette in samenwerking met het OCMW, verzamelde de Jetse
sociale actoren, deskundigen en politici rond de tafel.
Het doel was om de belangrijkste sociale behoeften in Jette
te detecteren en mogelijke oplossingen voor te stellen.

We stellen dag in dag uit alles in het werk om de sociale situatie van de Jettenaren te verbeteren. Qua aantal armen, leeﬂoners en werklozen situeert de gemeente zich binnen de
middenmoot van het Brussels Gewest.
Maar toch mogen we ons niet tevreden stellen met deze situatie, want de vraag op het terrein
neemt alsmaar toe en iedereen verdient kansen, ook al komen er altijd maar nieuwe kwetsbare groepen bij: geïsoleerde mensen, vaak ouderen, werknemers en gepensioneerden met
een laag inkomen, kwetsbare jongeren, allochtonen,...
Het Sociaal actieplan 2015-2020 is het resultaat van het Sociaal Forum. Het doel van het
actieplan is om via een aantal acties te beantwoorden aan de belangrijkste sociale noden.
We hebben ze in vijf grote thema's gegroepeerd.
Om dit actieplan uit te voeren moeten de gemeente, het OCMW, het Sociaal Woningbureau,
het PWA, de sociale actoren en de verenigingen samenwerken. Bepaalde acties zijn al op
gang gebracht, andere moeten nog starten. Onze ﬁlosoﬁe is: synergie en samenwerking.
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HUISVESTING

Vaststellingen
De huurprijzen in Brussel en in Jette nemen een serieuze hap uit het budget van veel burgers.
Een cijfer: de Jetse Haard heeft 25.000 aanvragen voor een gemiddelde van 60 toewijzingen
per jaar. Sociale huisvesting is een dure aangelegenheid voor de overheid. De toekenning
van een huurtoelage kan een alternatief zijn. Op dat vlak biedt de gemeente Jette diverse
mogelijkheden.

Doelstelling
Huurders helpen en bijstaan bij hun zoektocht naar een degelijke en betaalbare woning
De burger informeren en begeleiden bij de zoektocht
naar oplossingen voor een huisvestingsprobleem…
1. via een brochure over huisvesting, consulteerbaar via de websites van de gemeente
en het OCMW;
2. via de organisatie van een woonbeurs (conferentie, stand over woonvormen, toewijzingen, woningdelen,…).

De huurkosten voor de burger verminderen…
3. via sensibilisering van de sociale huurders en de mensen met een uitkering rond
energiezuinigheid;
4. via communicatie over de mogelijkheden tot het bekomen van een korting voor water
bij de gemeente.

Het aanbod van woningen in Jette diversifiëren om tegemoet te komen
aan diverse situaties…
5. via de ontwikkeling van een aanbod van transitwoningen (voor ouderen, daklozen, ...);
6. door een gedeelte van de woningen op de Magrittesite als solidaire huisvesting aan
te bieden (gegroepeerde woonvorm, begeleid zelfstandig wonen, transitwoningen,
intergenerationele huisvesting, enz.);
7. door bepaalde doelgroepen voorrang te geven bij de toewijzing van een woning
(bijvoorbeeld ouderen die een woning delen een student).
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TEWERKSTELLING

Vaststellingen
In Jette worden verschillende initiatieven genomen om de werkloosheidsgraad (die trouwens
lager is dan het gemiddelde in het gewest) te doen dalen. Toch werden er zowel sterktes als
zwaktes vastgesteld. In het bijzonder wat betreft de informatie-uitwisseling tussen de werkzoekende enerzijds en de werkgever anderzijds en het programma voor maatschappelijke
integratie (artikel 60 § 7).

Doelstelling
De informatieverstrekking versterken en het programma voor maatschappelijke integratie voor Jetse werkzoekenden verbeteren.
De informatieverstrekking tussen werkzoekenden en werkgevers verbeteren…
1. via een informatiebrochure voor beide partijen;
2. via een elektronische interface op de gemeentelijke website om zo de kans te geven
aan de werkgevers om hun jobaanbiedingen te publiceren.

De werkzoekenden een overzicht geven van de werkaanbiedingen
en de opleidingsmogelijkheden…
3. door 2 tot 3 keer per jaar een evenement te organiseren rond tewerkstelling en opleiding.

De tewerkstelling via het OCMW verhogen door middel van artikel 60 §7…
4. via tewerkstellingen via vernoemd artikel;
5. via een zoektocht binnen de gemeentelijke administratie naar mogelijke bijkomende
betrekkingen;
6. door het systeem van vernoemd kenbaar maken bij privéondernemingen.

Een betere overgang verzekeren tussen het statuut 60 §7
en dat van werkzoekende bij Actiris…
7. door een overgangsproject tussen het OCMW van Jette en Actiris te ontwikkelen.

Werkzoekenden tools aanreiken om op eigen houtje werk te zoeken...
8. via de uitbreiding van het project “Jobtafel” van OCMW-klanten tot alle werkzoekenden van de gemeente Jette;

Het opleidingsaanbod verhogen om beter op de vraag van
de arbeidsmarkt te kunnen inspelen…
9. via nieuwe opleidingen binnen het project “Tewerkstelling en opleiding” van het Jetse
OCMW.

3

VOEDING

Vaststellingen
De vraag naar voedselhulp stijgt in Jette. Dit heeft als gevolg dat de logistieke noden en de
nood aan structurele subsidies voor de betrokken organisaties toenemen. Sterkere samenwerkingsverbanden tussen alle actoren op het terrein (publiek, verenigingen, handelaars)
zijn onontbeerlijk. Er werd ook onderstreept dat de oprichting van een sociale kruidenierszaak sommige begunstigden van voedselhulp meer zelfstandigheid zou kunnen geven.

Doelstellingen
Het versterken van de hulp en het verhogen van de zelfstandigheid van de
Jettenaren wat voedselbedeling betreft
Goedkope producten aanbieden aan maatschappelijk kwetsbaren…
1. via de oprichting van een sociale kruidenierszaak in Jette.

Samenwerkingsverbanden en partnerships oprichten tussen
de verschillende actoren…
2. door een open platform op te richten met als doel diverse projecten rond voedselhulp en voedselbedeling op gang te brengen;
3. door de voedselhulp in Jette in kaart te brengen (i.s.m. de handelaars/leveranciers).

Het aantal leveranciers verhogen…
4. door een label te voorzien voor leveranciers die producten schenken;
5. door samenwerkingsakkoorden te sluiten met warenhuisketens.

De kwaliteit verbeteren van de voedselpakketten
en van de dienstverlening in de sociale restaurants…
6. door hen meer ﬁnanciële armslag en bijkomende logistieke hulp te geven (koelkasten, bestelwagen, keukengereedschap,...).

Verse, kwaliteitsvolle producten promoten …
7. door in te zetten op de bevoorrading ervan (bv. via gemeenschappelijke moestuintjes);
8. via sensibilisering van het doelpubliek over het verband tussen verse voeding en de
volksgezondheid (conferenties, ateliers,…).
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KWETSBAARHEID

Vaststellingen
Kwetsbaarheid heeft in Jette diverse facetten en raakt ook mensen die een job hebben. Ook
jongeren (18-25 jaar), gezinnen die de schoolkosten moeilijk kunnen betalen, éénoudergezinnen en geïsoleerden (bejaarden maar ook 50-plussers) riskeren in de kwetsbaarheid te
verglijden. De vraag naar hulp bij schuldbemiddeling en de nood aan psychologische ondersteuning bij kwetsbare doelgroepen worden steeds acuter.

Doelstellingen
Concrete en creatieve middelen ontwikkelen om de negatieve spiraal van de
kwetsbaarheid om te buigen.
Het intersectoriële werk verbeteren om het beoogde doelpubliek
nog beter te kunnen begeleiden…
1. door de sociale coördinatie te dynamiseren en alle Jetse actoren te verenigen;
2. door een referentieﬁche op te stellen voor de psychosociale actoren;

Kwetsbare doelgroepen zo goed mogelijk informeren over alle soorten
sociale voorzieningen die er zijn in Jette…
3. door aangepaste begeleiding/doorverwijzing in het OCMW en de nodige gemeentelijke communicatie te voorzien;
4. door een sociale gids op te maken, speciﬁek voor Jette (brochure en op de website).

Bejaarden en kwetsbaren uit hun isolement halen…
5. door sociale ontmoetingsplekken te ontwikkelen en te promoten.

De negatieve spiraal van overmatige schulden doorbreken…
6. door binnen het OCMW een cursus budgetbeheer te organiseren;
7. door de dienst schuldbemiddeling binnen het OCMW te versterken ( qua aantal personen);
8. door een loket voor de bestrijding van overmatige schuldenlast te installeren.
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SOCIALE COHESIE

Vaststellingen
Het decreet van de sociale cohesie in Jette draait in hoofdzaak rond twee prioriteiten:
studiebegeleiding en alfabetisering/Franse lessen. De noden zijn enorm.
Jonge mensen, vooral jongeren moeten ook in Jette meer mogelijkheden krijgen om zich te
ontwikkelen (buitenschoolse activiteiten, sociaal-culturele activiteiten, sport,...).
Speciale aandacht moet ook worden besteed aan de ouders.
Sociale cohesie, ten slotte, is voor iedereen een belangrijke behoefte.

Doelstelling
De samenhang bevorderen tussen de diverse groepen mensen zodat iedereen
actief kan deelnemen aan de samenleving, erkenning krijgt en zich kan ontwikkelen
De kwaliteit en het aanbod van studiebegeleiding verzekeren
om beter aan de vraag te kunnen beantwoorden…
1. via een voortzetting van het opleidingsprogramma voor vrijwilligers die ingezet
worden voor studiebegeleiding;
2. via de coördinatie van een algemeen plan voor schoolondersteuning.

De verenigingen bijstaan in hun werk voor sociale cohesie in Jette…
3. door hen te helpen vrijwilligers te zoeken;
4. door samen te werken en een subsidiepolitiek te voeren in functie van een jaarlijkse
opsomming van de (ﬁnanciële en logistieke) noden van de verenigingen.

De visibiliteit van het werk van de verenigingen verbeteren…
5. door hun activiteiten te promoten via het gemeentelijk informatieblad, de gemeentelijke website, ﬂyers,…;

Meer aandacht schenken aan jongerenprojecten zodat ze hun projecten
kunnen uitwerken en verantwoordelijkheidsgevoel ontwikkelen…
6. door een jongerenplatform te creëren;
7. door ontmoetingsplaatsen voor jongeren te creëren.

De toegankelijkheid van sportclubs, stages en sociaal-culturele
activiteiten voor de jeugd verbeteren…
8. door sportcheques te promoten bij jeugdverenigingen;
9. door de ﬁnanciële hulp aangeboden door het OCMW te promoten.

Probleemjongeren individueler begeleiden binnen hun gemeenschap…
10. door een haalbaarheidsstudie voor de oprichting van een AMO (Aide en Milieu
Ouvert, eerstelijnsdienst inzake preventie) uit te voeren.

De integratie van adolescente meisjes in sportieve
en culturele activiteiten ondersteunen…
11. door in dialoog te treden met hun families en activiteiten te ontwikkelen die aan hun
verwachtingen beantwoorden.

Ouders helpen in hun educatieve rol…
12. door projecten rond het ouderschap te steunen en op touw te zetten.

“Beter samen leven” bevorderen…
13. door samen met Jettenaren en verenigingen participatieve en toegankelijke evenementen te organiseren.

Gemeente, OCMW, Jetse Haard, Sociaal Woningbureau, PWA, instellingen,
sociale actoren, verenigingen, engageren zich voor de realisatie van het
Sociaal Actieplan 2015-2020 met het oog op de ontwikkeling van alle
Jettenaren.

