Discussiemoment in 5 werkgroepen
Doelstellingen:
In de verschillende werkgroepen zal er een debat plaatsvinden tussen de verschillende partners
(betrokkenen, maatschappelijk werkers, beleidsmakers) rond telkens een bepaald aspect dat in het
thematisch rapport “armoede en (ver)ouderen” naar voor is gekomen. Het is de bedoeling om in elke
werkgroep te komen tot het formuleren van enkele concrete denkpistes.
Deze denkpistes worden in de namiddag tijdens de plenaire zitting aan alle deelnemers van de
rondetafel gepresenteerd en moeten met name de aanzet geven voor verdere discussies over het
armoedebeleid in het Brussels parlement.
Werkgroep 1. Moderator : Bruno Vinikas
De toegankelijkheid van de sociale en administratieve diensten voor achtergestelde ouderen
Hoe kunnen deze diensten toegankelijker gemaakt worden voor de achtergestelde ouderen ?
Op welke manier kan een beter onthaal georganiseerd worden ? Op welke manier kan het
personeel van de openbare diensten en de politieke verantwoordelijken gesensibiliseerd
worden op het vlak van het onthaal van kwetsbare personen? Hoe kan de informatie aangepast
worden opdat deze beter begrijpbaar wordt ? Hoe kan de communicatie tussen de diensten en
de gebruikers verbeterd worden? Hoe kunnen de procedures verlicht worden? Hoe kan de
coördinatie tussen de diensten verbeterd worden?
Werkgroep 2. Moderator : Ingrid De Greef
Het sociaal en familiaal netwerk en de mantelzorgers
Mantelzorgers spelen een aanzienlijke rol in de levenskwaliteit van de senioren. Op welke
manier kunnen ze voldoende ondersteund worden, in het bijzonder de potentiële mantelzorgers
in de achtergestelde wijken die zelf moeilijkheden hebben op sociaal of gezondheidsvlak?
Hoe kunnen de familiebanden meer in het algemeen ondersteund worden binnen het globale
welzijnsbeleid? Hoe kan men vermijden dat spanningen met de kinderen of de kleinkinderen
gecreëerd of versterkt worden, zoals wanneer het bijvoorbeeld gaat over financiële
afhankelijkheid? Op welke manier kunnen de beleidsverantwoordelijken deze netwerken
ondersteunen?
Werkgroep 3. Moderator : Brigitte Paternostre
Een woonplaats voor oudere achtergestelde mensen
Welke woonplaats kunnen we bedenken voor kwetsbare personen om hen een duurzame en
passende thuis aan te bieden ? Welke vormen van huisvesting kunnen ontwikkeld worden ?
Welke alternatieven zou men kunnen ontwikkelen om tegemoet te komen aan de behoefte aan
permanente opvang voor thuislozen jonger dan 65 jaar die dit wensen ?

Werkgroep 4. Moderator: Françoise De Boe
Activering tegen elke prijs? En het recht op rust?
Op welk statuut kunnen mensen aanspraak maken die vroegtijdig aftakelen en fysiek of
psychisch niet meer actief kunnen zijn op de arbeidsmarkt, althans naar de voorwaarden die
vandaag geëist worden door de werkgevers ? Hoe kan men het recht op rust voor deze
mensen organiseren ?
Hoe kan men de wil tot activering – activering van oudere werkzoekenden, activering van
daklozen, … – verzoenen met de noodzaak rekening te houden met de fysieke en/of
psychische uitputting ?
Hoe kan men tegemoet komen aan de behoefte om opnieuw vertrouwen te vinden in zichzelf
en de toekomst en tegelijk aan de behoefte om tot rust te komen ?
Werkgroep 5. Moderator : Kris de Smet
Zich erkend voelen in de maatschappij
Welke voorzieningen kunnen verbeterd of gewijzigd worden opdat men het gevoel krijgt dat
men “deel uitmaakt” van de samenleving, zich niet langer nutteloos voelt, zich gemotiveerd
voelt door middel van ontmoetingen, activiteiten of groepen, zich goed kan voelen, kan
deelnemen aan het sociale leven en zich erkend voelt door de maatschappij?

