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Terugkoppeling lokaal sociaal beleid naar de Halse bevolking
Seniorenbeurs – “Actief ouder worden”

Krachtlijn in de kijker
“Het integreren van de kwetsbare doelgroepen met het oog op het
vermijden van sociale uitsluiting.”

OCMW Halle ontwikkelt de huurmap
Trefmoment voor LSB-partners

Lees meer
Beste welzijnspartners,

Week van de opvoeding
Initiatieven rond opvoedingsondersteuning

Intussen zijn we toe aan de derde nieuwsbrief LSB met opnieuw een
overzicht van de verscheidene welzijnsinitiatieven in onze stad. Dit jaar

OCMW Halle stelt het drug-, alcohol- en middelenbeleid voor
De doelstellingen van OCMW Halle

staat de terugkoppeling naar de bevolking van het lokaal sociaal
beleidsplan centraal. In het kader hiervan doen wij bij de lokale
welzijnspartners een oproep om initiatieven uit te werken over

Projectoproep lokaal sociaal beleid

‘kinderarmoede’.

Nederlands oefenen buiten de schoolmuren
Krachtlijn in de kijker

Het lokaal sociaal beleidsplan bevat vijf krachtlijnen. Deze vijf krachtlijnen
zijn en blijven de peilers waarop wij blijvend inzetten. Vandaag gaan we

dieper in op: “Het integreren van de kwetsbare doelgroepen met het oog
op het vermijden van sociale uitsluiting.”
Om u te danken voor jullie inbreng van de afgelopen jaren nodigen wij u
graag uit voor een monoloog ‘leven in een krabbenmand’ aangevuld met
een receptie voor een informele babbel.
Hebt u een voorstel om een bepaald onderwerp in deze nieuwsbrief te
behandelen, dan horen wij dit graag. U vindt onze contactgegevens
onderaan.
Veel leesplezier.
De LSB-stuurgroep.

Terugkoppeling lokaal sociaal beleid naar de Halse bevolking
Dit najaar gaan we voor de totale Halse bevolking een brede terugkoppeling over het lokaal sociaal beleid
organiseren.
Deze terugkoppeling moet meer zijn dan het louter en eenzijdig informeren van de bevolking over onze
verwezenlijkingen. Er is daarom nadrukkelijk gezocht naar een formule die een brede doelgroep aanspreekt,

die waar mogelijk interactief is, en waarbij bovendien speciale aandacht uitgaat naar kwetsbare
doelgroepen. In navolging van de werkgroep 17/10 zal het thema “kinderen in armoede” centraal staan.
Hoewel het project nog om de nodige concretisering en praktische uitwerking vraagt, liggen de grote lijnen
van het concept al vast. Het college van burgemeester en schepenen keurde dit concept goed op 27 april
2012 en dat leek ons het juiste moment om jullie allen te informeren over onze intenties.
De terugkoppeling vindt plaats op en rond de Grote Markt, op twee achtereenvolgende dagen: vrijdag 16 en
zaterdag 17 november 2012. Samen met de mensen van Toernee Mondi’alle – dat aansluitend aan de
terugkoppeling plaatsvindt op zaterdag 17 november 2012 – zijn we op zoek naar een mooie onderlinge
afstemming.
Het “hart” van de terugkoppeling wordt gevormd door een variant op “het glazen huis”. Van daaruit zal
samen met de

lokale radio een interactief programma gemaakt worden. Het is de bedoeling om onder

andere sociale partners, schoolkinderen en –jeugd, burgers en andere betrokkenen te interviewen over het
lokaal sociaal beleid in Halle.
Daarnaast gaan we sociale partners warm maken om projecten op touw te zetten, gericht op kinderen in
armoede in Halle. Deze projecten kunnen zij promoten via het glazen huis. Dat kan gaan van het oproepen
tot binnenbrengen van bijvoorbeeld speelgoed tot het doen van een oproep voor vrijwilligers. Om deze
voorstellen te kaderen werd een projectoproep gelanceerd.
Er worden ook inspanningen gedaan en manieren gezocht om de Halse scholen en de jeugdverenigingen
actief te betrekken bij het thema “kinderen in armoede”.

Via de communicatiekanalen van de stad en het OCMW

zal de brede bevolking vooraf aan en tijdens de

terugkoppeling worden geïnformeerd over een aantal concrete verwezenlijkingen van het lokaal sociaal
beleid in Halle.
Terug naar top

Seniorenbeurs – “Actief ouder worden”
In samenwerking met de Halse Seniorenraad organiseert de stad Halle voor de 5e maal een seniorenbeurs.
Deze zal doorgaan op dinsdag 5 juni 2012 van 10u tot 18u in CC’t Vondel. De beurs richt zich tot alle 55plussers, en ook tot aankomende senioren, familieleden, mantelzorgers, verzorgenden, sociale partners en
alle geïnteresseerden die met senioren begaan zijn.
Naar aanleiding van het Europees Jaar voor actief ouder worden en solidariteit tussen de generaties 2012
staat de beurs tijdens deze editie in het teken van ‘Actief ouder worden’
Tijdens de Seniorenbeurs kan u zich uitgebreid laten informeren en adviseren bij de ruim 40 standen. De
belangrijkste thema’s die aan bod komen zijn: verenigingsleven, vrijwilligerswerk, vorming en onderwijs,
vrije tijd, sport, beweging en welzijnsbevorderende initiatieven en zorg. Er is ook een mogelijkheid tot
deelname aan workshops (inschrijving verreist)
Voor meer informatie: Stad Halle - Dienst Sociale Projecten: 02/ 363 23 14 of www.seniorenbeurshalle.be
Terug naar top

OCMW Halle ontwikkelt de huurmap
Een huurmap is een hulpmiddel voor cliënten die nood hebben aan een manier om hun documenten omtrent
hun huisvesting gestructureerd te bewaren.
Alle documenten en belangrijke gegevens (adres sen energieleveranciers, kabelmaatschappijen, belangrijke
telefoonnummers…) met betrekking tot de huurwoning kunnen in de Huurmap verzameld worden. Zowel
documenten die men ontvangt bij het sluiten van het contract (plaatsbeschrijving, contract,…) als deze die
in de loop van het contract van belang zijn (verzekeringspolissen, briefwisseling, belangrijke folders,…)
kunnen bijeen worden gebracht in de Huurmap.
Bovendien bevat de huurmap heel wat nuttige informatie rond huisvesting, zoals bijvoorbeeld een
toelichting bij de huurprijs, een woningwijzer en een checklist bij het verhuizen .

Voor meer informatie kan u zich wenden tot OCMW Halle (Karolien Mettens – projectmedewerker – tel.:
02/361 16 16)
Terug naar top

Trefmoment voor LSB-partners

Op 7 juni 2012 organiseert de stuurgroep van het Lokaal Sociaal Beleid opnieuw een trefmoment voor alle
partners binnen het LSB.
Dit jaar werd gekozen voor een informeel samenkomen als bedanking voor de inzet die jullie getoond hebben
de afgelopen jaren. U zal op het trefmoment kunnen genieten van de theatervoorstelling ‘Leven in een
krabbenmand’ door Marleen Merckx rond het thema ‘armoede’. Na de voorstelling wordt er een receptie
voorzien met hapjes en drankjes.
We hopen u alvast te mogen verwelkomen voor een gezellige avond met collega’s.
Info en inschrijven (voor 01 juni 2012): gaelle.saelens@halle.be
Terug naar top

Week van de opvoeding
Van 16 tot 23 mei 2012 wordt in Vlaanderen opnieuw de ‘Week van de Opvoeding’ gevierd. Het thema voor
dit jaar is ‘Opvoeden is … voor iedereen anders’.
Het Platform Opvoedingsondersteuning in Halle organiseert op 16 mei 2012 een Samenspeeldag voor ouders
en hun kinderen (tem 12 jaar). Op deze woensdagnamiddag kan je terecht in Speelplein Joepie voor
kinderanimatie (springkasteel, ballonplooien, spelletjes,…), een drankje en een pannenkoek en de
gelegenheid voor de ouders om even kennis te maken en bij te praten. Voor ouders zijn er ook

informatiestands over opvoedingsondersteuning aanwezig.
Op 22 mei 2012 om 20u is er een lezing in de Raadzaal van het Stadhuis rond ‘Positief Opvoeden’ door Julie
Breemersch. Hoe kan je duidelijk aangeven aan kinderen dat bepaalde handelingen en gedragingen
ongewenst zijn zonder steeds negatieve opmerkingen te moeten geven? Hoe slaag je erin om toch positief te
blijven doorklinken?
Voor vragen, informatie en inschrijven voor de week van de opvoeding, contacteer Gaëlle Saelens,
coördinator kindbeleid Stad Halle, tel. 02/363.23.08
Terug naar top

Initiatieven rond opvoedingsondersteuning
Naast de week van de opvoeding zijn er heel wat andere initiatieven rond opvoedingondersteuning die in mei
opstarten:



Op 8 mei 2012 start een 8-delige reeks oudertraining ‘SAM 0-12’ i.s.m. Solidariteit voor het Gezin.
Een groepje ouders komen tot eind juni wekelijks samen om te praten en te leren over opvoeding.
De training is bedoeld voor alle ouders (met kinderen tussen 0 en 12 jaar) die vragen hebben rond
opvoeding. Thema’s als belonen, straffen, grenzen stellen,… komen aan bod.



Op 30 mei 2012 om 20u is er opnieuw een lezing in de Raadzaal van het Stadhuis. Nathalie
Heurckmans brengt de voordracht ‘Een puber in huis’.



We hopen binnenkort van start te gaan met een oudergroep voor maatschappelijk kwetsbare ouders
met tieners (vanaf 10 jaar) in Buurthuis Ommekaar. De oudergroep komt eenmaal per maand samen
om ervaringen uit te wisselen over opvoeding. Dit project wordt gerealiseerd in samenwerking met
Jongerenwelzijn, Welzijnsschakels en de Gezinsbond. We zoeken nog ouders die interesse hebben
om aan te sluiten bij de oudergroep.

Voor vragen en informatie over deze initiatieven, contacteer Gaëlle Saelens, coördinator kindbeleid Stad
Halle, tel. 02/363.23.08
Terug naar top

OCMW Halle stelt het drug-, alcohol- en middelenbeleid voor
Het OCMW Halle heeft in samenwerking met CGG Ahasverus, JAC Delta en de preventiedienst van Halle een
drug-, alcohol- en middelenbeleid voor cliënten van de sociale dienst uitgewerkt.
Alcohol, drugs en medicatiemisbruik kunnen een negatieve invloed hebben op ons dagelijks leven. Ze kunnen
problemen veroorzaken of ze verergeren. Vaak vormt alcohol- en drugsmisbruik een directe bedreiging voor
het algemeen welzijn van de gebruiker en van zijn omgeving.
Het beleid beschrijft de manier waarop de sociale dienst zal omgaan met drugs - en alcoholproblematiek. Het
beleid moet ertoe bijdragen om inwoners die te maken krijgen met alcohol- , middelen- of drugproblemen,
op een gepaste wijze hulp aan te reiken en dit in een sfeer van wederzijds vertrouwen.

Terug naar top

De doelstellingen van OCMW Halle
Het OCMW Halle formuleert drie doelstellingen waar zij de komende jaren naar willen streven:
1. De aangeboden dienstverlening voor iedereen zo toegankelijk mogelijk maken:
Dit betekent dat er rekening gehouden wordt met de betaalbaarheid, de begrijpbaarheid, de bruikbaarheid,
de betrouwbaarheid, de bereikbaarheid, de bekendheid en de beschikbaarheid van de aangeboden
dienstverlening.
2. De lokale armoede die er heerst beperken en bestrijden:
Dit wordt mogelijk gemaakt door elke Halse burger de mogelijkheden te bieden om een menswaardig
bestaan te leiden. Hiervoor worden in de dienstverlening drie aspecten centraal geplaatst: de primaire
basisbehoeften, de economische participatie en de maatschappelijke participatie.
3. Elke inwoner van Halle kansen aanreiken om een kwaliteitsvol leven te kunnen leiden:
Dit wordt bewerkstelligd door de eenzaamheid te doorbreken, thuisondersteunende zorg aan te bieden en
permanente zorg te voorzien.
Kortom, zoals de slagzin luidt:
Kansen en participatie in een sfeer van wederzijds respect
Terug naar top

Projectoproep lokaal sociaal beleid
Op 16 en 17 november 2012 organiseert de stuurgroep van het Lok aal Sociaal Beleid (LSB) Halle een
terugkoppeling naar de bevolking. De bedoeling is om de bevolking te informeren over wat het LSB is en wat
de verwezenlijkingen zijn. We wensen dit graag te doen op een ludieke manier! Tijdens deze terugkoppeling
willen we ook extra aandacht geven aan kwetsbare doelgroepen. Daarom zal er specifiek aandacht gaan naar
het thema ‘Kind in armoede’.
Tijdens die 2 dagen zal er een echt Glazen Huis gezet worden, waar live radio gemaakt wordt en waar
partners en verwezenlijkingen van het LSB in de kijker gezet worden. Bovendien krijgen ALLE partners van
het Lokaal Sociaal Beleid de kans om HUN organisatie centraal te stellen! Elke organisatie bepaalt zelf een
concreet initiatief dat past binnen haar werking en waarvoor ze hulp kunnen gebruiken van de bevolking. We
zoeken wel projecten die gericht zijn op het bevorderen van het welzijn van kinderen in armoede in Halle.
Wilt u bijvoorbeeld graag een oproep doen naar de bevolking om speelgoed of kledij in te zamelen of is uw
organisatie op zoek naar vrijwilligers voor een activiteit voor kinderen in armoede,…? Het kan allemaal.
Wees creatief en vul tijdig het kandidaatsdossier in. Wie weet staat u binnenkort in ons Glazen Huis!
Voor meer informatie en nodige documenten klik hier.
Voor vragen en informatie kunt u terecht bij volgende personen:
Stad Halle

OCMW Halle

Directeur Welzijn, Marion Jansen

Directeur Welzijn, Jan De Winne

Oudstrijdersplein 18

Auguste Demaeghtlaan 30

1500 Halle

1500 Halle

Marion.jansen@halle.be

Jan.dewinne@ocmwhalle.be

Tel.:02/363 24 25

Tel.:02/363 67 78
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Nederlands oefenen buiten de schoolmuren
Nederlands leren in de klas is verschillend van Nederlands spreken in het dagdagelijkse leven. Om deze kloof
wat kleiner te maken organiseerden het Centrum voor Basiseducatie Halle-Vilvoorde en het Centrum voor
Volwassenenonderwijs op vrijdag 11 mei opnieuw een 'Leereiland'. Heel wat enthousiaste cursisten namen
ook dit jaar weer deel aan deze alternatieve leervorm.
Leereiland is een tussenstap tussen de schoolbanken en ‘het echte leven’. De cursisten voeren opdrachtjes
uit, in fictieve settings, die ze in het dagdagelijkse leven ook kunnen meemaken, bijvoorbeeld: zich
inschrijven bij de VDAB als werkzoekende, een adreswijziging doorgeven bij het gemeentehuis of een
aanwezigheidsattest aanvragen bij de school.
Door het leereiland krijgen cursisten een succeservaring waardoor ze gemotiveerd zijn om Nederlands te
spreken in het dagelijkse leven.
Dit jaar werd het leereiland uitgebreid met ‘Broodje Basiseducatie’. Een infomoment waar partners alles
kunnen vernemen over cursussen en de werking van centrum voor basiseducatie. Voor heel wat
geïnteresseerden werd het een boeiende namiddag.
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Krachtlijn in de kijker: “Het integreren van de kwetsbare doelgroepen met het
oog op het vermijden van sociale uitsluiting.”
In het lokaal sociaal beleidsplan worden 5 krachtlijnen benoemd. Deze krachtlijnen verwoorden de kern
van de doelstelling van het lokaal sociaal beleidsplan:


Versterking van de sociale structuur in Halle, met het oog op bevorderen van het welzijn en
participatie van alle inwoners.



Het integreren van de kwetsbare doelgroepen met het oog op het vermijden van sociale uitsluiting .



Creëren van toegang tot de hulpverlening voor de ganse bevolking.



Het versterken van de samenwerking tussen de verschillende actoren die bij het lokaal sociaal beleid
zijn betrokken.



Invulling geven aan nieuwe welzijnsnoden.

Vandaag wordt de tweede krachtlijn “Het integreren van de kwetsbare doelgroepen met het oog op het
vermijden van sociale uitsluiting” belicht.

Specifiek om aan de meest kwetsbare doelgroep de nodige aandacht te kunnen geven, is de werkgroep
“participatie van kansengroepen” in het leven geroepen. Vanuit deze werkgroep werd de impuls gegeven tot
de ontwikkeling van de kom!pas.
Mensen met een laag inkomen vinden vaak de weg niet naar het Halse vrijetijdsaanbod omdat een ticket

voor een cultuurvoorstelling, lidgeld van een sportclub, een uitstap met de chiro… duur is. Zij kunnen zich
het lidgeld van een vereniging of een uitstap niet veroorloven en schamen zich daar vaak over. Het zijn
echter geen zeldzame gevallen: één op zeven Belgen leeft in armoede! Ook zij moeten ook af en toe eens
kunnen ontspannen! Daarom werd de “Kom!pas” in het leven geroepen. De Kom!pas is een kortingspas voor
allerlei vormen van toegangsgelden voor vrijetijdsactiviteiten in Halle. Iemand die recht heeft op een
Kom!pas hoeft maar één vierde van de basisprijs te betalen bij de vrijetijdsaanbieders die aangesloten zijn
bij de Kom!pas.Sociale uitsluiting wordt hiermee op een belangrijk punt bestreden.
Vandaag worden vrijetijdsaanbieders blijvend aangemoedigd om zich aan te sluiten bij de kom!pas zodat
deze verder kan groeien.
Interesse? Neem contact op via info@kompashalle.be of schrijf u gratis in om het kom!pasboekje met het
volledige aanbod digitaal te ontvangen.
Terug naar top

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Lokaal Sociaal Beleidspartners • Redactie: OCMW Halle
Heeft u vragen en/of opmerkingen? Laat het ons weten via lsb@ocmwhalle.be
In- of uitschrijven? Klik hier

