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D
e verkiezingskoorts stijgt. Politici warmen zich op voor de 
sprint naar de stembus, maar ook het middenveld en de  
media laten van zich horen. In deze drukke maar inspirerende 
periode probeert iedereen mee de stippellijnen uit te tekenen 

van het beleid van morgen. Met dit Memorandum wenst ook deMens.nu  
de beleidsmakers duidelijk te maken waar het voor staat en wat 
het graag verwezenlijkt wil zien in het Vlaanderen, Brussel, België 
en Europa van de toekomst. Wat er beter kan, voor elke mens, in het 
hier en nu. 

DeMens.nu is de naam waaronder Unie Vrijzinnige Verenigingen vzw 
(UVV) communiceert. DeMens.nu treedt in Vlaanderen en het Brussels  
Hoofdstedelijk Gewest op als officiële spreekbuis voor het georga-
niseerd vrijzinnig humanisme. Als koepel van Nederlandstalige 
vrijzinnig humanistische verenigingen in Vlaanderen en Brussel, 
zorgt deMens.nu voor de uitbouw van de vrijzinnig humanistische 
gemeenschap en de verspreiding van het vrijzinnig humanistisch  
gedachtegoed. 

Samen met zijn Franstalige zusterorganisatie, de Centre d’Action  
Laïque (CAL), vormt deMens.nu de Centrale Vrijzinnige Raad (CVR), 
de wettelijk erkende representatieve organisatie voor de niet- 
confessionele vrijzinnig humanistische levensbeschouwelijke  
gemeenschappen van België.

In zijn aanbevelingen naar de politici en beleidsmakers, vertrekt 
deMens.nu vanuit de vrijzinnig humanistische waarden waarvoor het 
reeds jaren ijvert: vrij onderzoek, de mens die centraal staat, de scheiding  
van kerk en staat, zelfbeschikkingsrecht, solidariteit… Vanuit deze 
waarden denkt deMens.nu een nuttige bijdrage te kunnen leveren 
tot de oplossing van een aantal maatschappelijke en politieke 
problemen. Democratie is de politieke sokkel waarop deze waarden  
gedragen worden. De oproep tot een sterke en breed gedragen  
democratie is dan ook gebeiteld in elk van de volgende voorstellen. 

INLEIDING
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   Scheiding van kerk en staat
De onpartijdigheid van de staat, gebaseerd op het principe van scheiding kerk en staat, 
streeft ernaar de rust te herstellen in de samenleving door tezelfdertijd de vrijheid van 
geweten en de gelijkheid van rechten en plichten van elke burger te respecteren.  

De onpartijdigheid van de overheid berust op het bouwen van een neutrale gemeen-
schappelijke ruimte, buiten de invloed van godsdiensten of levensbeschouwingen.   

Teneinde de sociale cohesie binnen onze samenleving te versterken, is het absoluut 
noodzakelijk om het principe van scheiding kerk en staat evenals de te delen gemeen-
schappelijke waarden en de onpartijdigheid van de overheid te herbevestigen, door de 
nadruk te leggen op de neutraliteit van de openbare dienst en het onderwijs. 

DeMens.nu vraagt elke politieke partij erover te waken dat de decreetgever decreten 
uitvaardigt die de beperkingen aan de veruiterlijking van de vrijheid van godsdienst of 
overtuiging stipuleren, gedragen met respect voor de fundamentele rechten en de  
rechten en de vrijheden van anderen in het bijzonder. 

DeMens.nu vraagt de onpartijdigheid van de publieke overheden te garanderen:

 � Door regelgeving uit te vaardigen opdat in alle onderwijsinstellingen die  
georganiseerd of betoelaagd worden door de Vlaamse Gemeenschap: 

 � de school niet het terrein kan zijn van particularismen en haar onderricht  
fundeert op de rede en een gedeeld burgerschap;

 � alle onderscheid makende tekens van religieuze, levensbeschouwelijke of  
partijgebonden aard worden verboden, binnen het kader van de leerplicht, 
zowel voor de leerlingen als voor de leden van het personeel (leerkracht,  
onderhoudspersoneel, conciërge...). 

VLAAMSE  
GEMEENSCHAP
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 � Door regelgeving af te kondigen opdat: 

 � alle overheidsbeambten zich in de uitoefening van hun ambt onthouden van 
elke uiting van levensbeschouwelijke of religieuze aard alsook van een  
voorkeur voor een gemeenschap of partij;

 � de gebouwen bestemd voor de openbare dienst niet versierd zijn met tekens 
die eigen zijn aan een religieuze of niet-confessionele levensbeschouwing;

 � de overheden noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks, officiële plechtighe-
den mogen organiseren of eraan deelnemen als deze naar een religieuze 
of niet-confessionele levensbeschouwing verwijzen. In dat opzicht moet in 
de toekomst de organisatie van een Te Deum of elke andere religieuze of 
niet-confessionele levensbeschouwelijke plechtigheid strikt behoren tot het 
privédomein. Wanneer de overheden de vertegenwoordigers van de erkende 
levensbeschouwingen uitnodigen, dan dienen deze laatste op een strikt gelijke 
wijze behandeld te worden.

   Onderwijs
De opdracht van het onderwijs is in de eerste plaats om burgers te vormen die zich 
goed voelen in hun hoofd en in hun vel. Burgers die vertrouwen hebben in de toekomst 
en die beschikken over kennis, vaardigheden en werkmethodes. Burgers die in staat 
zijn om te bouwen aan de maatschappij die we voor ogen hebben: een eerlijkere en 
rechtervaardigere maatschappij. Burgers die vrij, autonoom en geëmancipeerd zijn.

Het onderwijs moet jongeren voorzien van de nodige instrumenten om hun zin voor 
analyse, hun kritische geest en hun drang naar kennis te ontwikkelen zodat ze zich vol 
overgave in allerhande projecten kunnen storten. 
 
Daarom vraagt deMens.nu: 

  Ongelijkheden te verminderen

 � om als sector voldoende gewicht in de schaal te kunnen leggen, wil deMens.nu 
dat alle onderwijsnetten die subsidies ontvangen van de overheid opgaan in één 
onderwijsnet. Deze fusie zal schaalvoordelen opleveren, zal de solidariteit tussen 
de verschillende inrichtingen bevorderen en zal jongeren samenbrengen in al hun 
diversiteit;
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 � om een plan uit te werken én uit te voeren dat ervoor zorgt dat binnen de tien 
jaar alle onderwijs volledig gratis is. In dat plan moeten prioriteiten aangegeven 
worden voor de uit te voeren keuzes: betrokken onderwijsniveau (lager,  
secundair…), schoolkosten die zo snel mogelijk moeten verdwijnen  
(voor lesmateriaal, maaltijden…);

 � om in de missie van de scholen het concept “gelijke onderwijskansen” te  
integreren en meer aandacht te besteden aan pedagogisch teamwerk waarbij 
verschillende actoren (onder andere de leraars) betrokken zijn, in al hun  
diversiteit en met al hun competenties;

 � om een maaltijd te voorzien tegen een lage prijs. De kwaliteit van het voedsel is 
een pedagogisch proces op zich dat alle actoren binnen de school moet  
mobiliseren;

 � om het secundair onderwijs te verplichten elke maand een aparte factuur op  
te maken voor het geheel aan schoolkosten (materiaal, reizen, uitstappen,  
maaltijden…);

 � om de inspraak van ouders en leerlingen te verhogen zodat zij meer zicht krijgen 
op de aangerekende kosten en er meer reflectie mogelijk is. Er moet ook meer 
oog zijn voor mechanismen die de solidariteit tussen leerlingen bevorderen in de 
betaling van bepaalde kosten;

 � om te streven naar een grotere betrokkenheid van alle actoren (ouders, leer-
lingen, leerkrachten…) in de evaluatie van de noodzaak van de voorgestelde 
activiteiten in relatie tot het pedagogisch project van de school. Elke school- 
directie moet de relatie tussen de voorgestelde activiteiten en het pedagogisch 
of maatschappelijk project kunnen uitleggen;

 � om de ongelijkheid tussen jongens en meisjes binnen de school te verminderen, 
door het gendervraagstuk te integreren in alle lerarenopleidingen;

 � om in het beleid van de school specifiek aandacht te besteden aan gender- 
bewustzijn en respect voor verschillende geaardheden;

 � om expliciet aandacht te besteden aan pestgedrag en acties en activiteiten te 
ontwikkelen, bij voorkeur samen met externe partners, om pestgedrag te  
voorkomen.
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  Naar de afschaffing van het systeem van overzitten

Hoewel we ons ervan bewust zijn dat het nodig is om op alle fronten tegelijk 
vooruitgang te boeken om een coherente aanpak te verzekeren en de hervor-
mingen op lange termijn voor ogen te houden, vraagt deMens.nu: 

 � om geleidelijk aan naar een afschaffing van het “overzitten” te evolueren omdat 
dit een pedagogisch niet-efficiënte methode is;

 � om de oriëntatie van leerlingen zo laat mogelijk te laten gebeuren omdat de 
PISA-studies aantonen dat onderwijssystemen die de oriëntatie zo laat mogelijk 
organiseren, de meest gelijkwaardige zijn.

  Mediawijsheid stimuleren

Sinds 2010 is in de eindtermen secundair onderwijs sprake van mediawijsheid. 
Leerlingen moeten leren omgaan met nieuwe en veranderende technologie en 
zich de kennis en vaardigheden eigen maken die nodig zijn om nu en in de  
toekomst actief te kunnen deelnemen aan de samenleving. Gezien het belang 
van deze attitudes voor de toekomstige volwassenen vraagt deMens.nu: 
 

 � dat de lerarenopleiding expliciet voorziet in een vorming “mediawijsheid” voor 
toekomstige leraren;

 � dat er een beroep gedaan wordt op externe expertise, zowel om de inhoud van 
de vorming “mediawijsheid” te bepalen, als voor de opleiding voor leerkrachten 
en toekomstige leerkrachten (zie: www.ingebeeld.be);

 � dat er werk gemaakt wordt van een evaluatie van de manier waarop “mediawijs-
heid” in de scholen aan bod komt. 

  Relationele en seksuele vorming (RSV) op school

Sinds september 2010 is relationele en seksuele vorming opgenomen in de 
eindtermen voor het secundair onderwijs. Sindsdien hebben scholen de  
verplichting om relationele en seksuele vorming aan te bieden aan hun  
leerlingen. Toch blijft er werk aan de winkel. 

De eindtermen relationele en seksuele vorming (RSV) moeten erkend worden 
als een integraal onderdeel van ons onderwijssysteem, wat ook het onderwijs-
net, het niveau of de de leeftijd van de leerlingen is. 
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De programma’s in het kader van relationele en seksuele vorming moeten 
ervoor zorgen dat: 

 � kinderen en adolescenten mogelijkheden krijgen om informatie te vinden en van 
gedachten te wisselen over seksualiteit en relaties, onderwerpen die te vaak 
taboe blijven en tot op heden blijven hangen in de sfeer van pornografie;

 � een meer gelijkwaardige samenleving gepromoot wordt door om te beginnen 
aan ALLE leerlingen dezelfde kans te geven op informatie en sensibilisering;

 � er rekening gehouden wordt met de moeilijkheden die onvermijdelijk opduiken 
als het gaat over affectieve relaties en seksualiteit, zowel voor jongens als voor 
meisjes;

 � jongeren geholpen worden als zij geconfronteerd worden met afwijzing,  
seksistische stereotypen, dwang vanuit sociale en professionele rollen, geweld 
en discriminatie. En dit zowel binnen als buiten de school;

 � de volwassenen van morgen gevormd worden met respect voor zichzelf en  
voor anderen.

Om de efficiëntie en de meerwaarde van de relationele en seksuele vorming te 
verzekeren en de gelijkheid tussen de verschillende onderwijsinstellingen  
en -niveaus te bevorderen, vraagt deMens.nu: 

 � een jaarlijkse kwalitatieve en kwantitatieve evaluatie in functie van de  
theoretische en operationele doelstellingen (activiteiten en cursusinhoud);

 � de verplichting om een netwerk op te zetten en samen te werken met externe 
actoren die de scholen kunnen ondersteunen en versterken in het aanbieden 
van wetenschappelijk gefundeerde programma’s rond relationele en seksuele 
vorming;

 � een specifieke en/of continue opleiding relationele en seksuele vorming voor 
leerkrachten en toekomstige leerkrachten.

  Onderwijs in publieke jeugdinstellingen

De principes van het recht op vorming en de leerplicht worden niet in alle 
jeugdinstellingen volledig gerespecteerd. Daarom vraagt deMens.nu: 

 � om de strijd tegen het schoolverlaten effectief te voeren. Het zijn immers vaak 
kinderen en jongeren die naar een publieke jeugdinstelling gestuurd worden die 
voortijdig afhaken;
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 � om het onderwijs in de publieke jeugdinstellingen uit de categorie “huisonderwijs” 
te halen en er echt onderwijs binnen de publieke jeugdinstellingen van te maken 
(met het aantal uren dat daarvoor voorzien is);

 � om ervoor te zorgen dat elk onderwijs gegeven wordt door een leraar die over 
de nodige kwalificaties beschikt;

 � om alfabetiseringscursussen en hulp van logopedisten te voorzien;

 � om de samenwerking met scholen in de buurt van een publieke jeugdinstelling te 
bevorderen en – bij terugkeer van de jongere – hem/haar daadwerkelijk hulp te 
bieden om zo snel mogelijk een onderwijsinstelling te vinden. 

Rekening houdend met bovenstaande aandachtspunten in verband met onderwijs 
benadrukt deMens.nu dat ook de lerarenopleiding moet verbeterd en versterkt worden, 
met specifieke aandacht voor de omgeving waarin de leerkracht les zal geven.

   Andere aandachtspunten
  Verslaving

DeMens.nu strijdt voor de individuele vrijheid en stelt zich daarom vragen bij alles wat 
betrekking heeft op de mens in het algemeen. Daarom vraagt deMens.nu een preventie-
politiek tegenover verslavingen die de focus legt op de verantwoordelijkheid, de kritische 
geest en het welzijn van de betrokken persoon en niet op angst en het stigmatiseren 
van jongeren. 

  Jeugdbijstand

Met betrekking tot jeugddelinquentie wil deMens.nu het onderwijs naar voor schuiven, 
eerder dan sancties. In dit kader vragen wij ook meer begeleiding van jongeren met 
problemen en de herwaardering van bepaalde wijken om zo de toenemende problemen 
op te lossen en in de mate van het mogelijke te voorkomen. 
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GEWESTEN
  Scheiding van kerk en staat
 Hervorming van de organisatie van de  

 erediensten en van de overheidsfinanciering  
 van het beheer van de erediensten

 Armoede/sociaal recht 
 Huisvesting
 Werk, sociale promotie en vorming
 Ouderen
 Personen met een handicap

   Scheiding van kerk en staat 
De onpartijdigheid van de staat, gebaseerd op het principe van scheiding van kerk en 
staat, streeft ernaar de rust te herstellen in de samenleving door tezelfdertijd de vrijheid 
van geweten en de gelijkheid van rechten en plichten van elke burger te respecteren. 

De onpartijdigheid van de overheid berust op het bouwen van een neutrale gemeen-
schappelijke ruimte, buiten de invloed van godsdiensten of levensbeschouwingen. 

Teneinde de sociale cohesie binnen onze samenleving te versterken, is het absoluut 
noodzakelijk om het principe van scheiding kerk en staat evenals de te delen gemeen-
schappelijke waarden en de onpartijdigheid van de overheid te herbevestigen, door de 
nadruk te leggen op de neutraliteit van de openbare dienst en het onderwijs. 

DeMens.nu vraagt elke politieke partij om erover te waken dat de decreetgever  
decreten/ordonnanties uitvaardigt die de beperkingen aan de veruiterlijking van de  
vrijheid van godsdienst of overtuiging stipuleren, gedragen met respect voor de  
fundamentele rechten en de rechten en de vrijheden van anderen in het bijzonder. 
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DeMens.nu vraagt de onpartijdigheid van de publieke overheden te garanderen 
door regelgeving af te kondigen opdat:

 � alle overheidsbeambten zich in de uitoefening van hun ambt onthouden van elke 
uiting van levensbeschouwelijke of religieuze aard alsook van een voorkeur voor 
een gemeenschap of partij;

 � de gebouwen bestemd voor de openbare dienst niet versierd zijn met tekens die 
eigen zijn aan een religieuze of niet-confessionele levensbeschouwing;

 � de overheden noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks, officiële plechtigheden 
mogen organiseren of eraan deelnemen als deze naar een religieuze of niet- 
confessionele levensbeschouwing verwijzen. In dat opzicht moet in de toekomst 
de organisatie van een Te Deum of elke andere religieuze of niet-confessionele 
levensbeschouwelijke plechtigheid strikt behoren tot het privédomein. Wanneer 
de overheden de vertegenwoordigers van de erkende levensbeschouwingen  
uitnodigen, dan dienen deze laatste op een strikt gelijke wijze behandeld te worden.

   Hervorming van de organisatie van  
   de erediensten en van de overheids- 
   financiering van het beheer van  
   de erediensten
De gewesten organiseren en financieren het beheer van de door de federale staat erken-
de erediensten. Vandaag vallen de erkende niet-confessionele levensbeschouwingen, 
waaronder het georganiseerd vrijzinnig humanisme, niet binnen het kader van de over-
dracht van bevoegdheden inzake erediensten die aan de gewesten toegekend werden 
door artikel 4 van de speciale wet betreffende de institutionele hervorming van 13 juli 
2001, in voege sedert 1 januari 2002. Op termijn zou deze transfer gebeuren.
De hervorming ten gronde van het systeem van overheidsfinanciering van de levensbe-
schouwingen en de organieke structuur van de erediensten is sinds lang een prioritaire 
eis van deMens.nu. Vandaag hanteert dit systeem nog steeds, in weerwil van de recente 
decreten ter zake in Vlaanderen, in het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest min of meer de ideeën van het concordaat van 1801 en keizerlijke decreten.  
Dit gegeven botst met de fundamentele principes van ons grondwettelijk stelsel, dat  
sedertdien een evolutie onderging met de goedkeuring van het Europees Verdrag voor 
de bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden.  
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De principes van gelijkheid en non-discriminatie worden geschonden omwille van het 
verouderde, niet transparante en willekeurige karakter van de vigerende regelgeving.

Overigens vraagt de huidige financiële situatie van de gewestelijke en lokale overheden 
ongetwijfeld een rationalisatie van de aan de levensbeschouwingen ter beschikking  
gestelde middelen. Zo is er de vaststelling dat bepaalde erediensten opgedragen worden 
in bedenkelijke omstandigheden en in vervallen gebouwen gehuisvest te zijn, terwijl 
elders verlaten kerken het landschap sieren. 

De Vlaamse/Brusselse wetgever moet zich laten inspireren door het geheel van deze 
feiten als hij een nuttige en duurzame hervorming van de financiering van de erkende 
levensbeschouwingen beoogt. 

DeMens.nu vraagt een hervorming die steunt op de volgende principes:

 � gelijkheid en non-discriminatie: in dezelfde situatie, dezelfde financiering;

 � controle en de transparantie;

 � subsidiariteit van de overheidsfinanciering;

 � rationalisatie.

DeMens.nu vraagt dat het Vlaamse Gewest/Brussels Hoofdstedelijk Gewest de 
nodige decreten/ordonnanties opstelt om het huidige systeem ten gronde te 
kunnen hervormen en de organieke structuren die belast zijn met het beheer 
van de materiële en financiële belangen van de levensbeschouwingen te ratio-
naliseren, namelijk door:

 � de modaliteiten van tussenkomst van de lokale overheden (hetzij de gemeente 
hetzij de provincie) te uniformiseren en de gelijke behandeling voor alle erkende 
levensbeschouwingen te garanderen;

 � het aantal publiekrechtelijke instellingen belast met het beheer van de materiële 
en financiële belangen van de levensbeschouwingen te verminderen;

 � de modaliteiten voor de erkenning van gebiedsomschrijvingen van de erkende 
erediensten te wijzigen teneinde nieuwe katholieke pastorale entiteiten op te 
richten die de oude parochies hergroeperen;

 � de toewijzing van verlaten kerken aan de betrokken eredienst op te heffen, door 
de gebouwen te desacraliseren en  geen taboes te hanteren op het vlak van 
reconversie.
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DeMens.nu vraagt uit hoofde van respect voor de principes van gelijkheid  
en non-discriminatie dat: 

 � de lokale vrijzinnig humanistische verenigingen en de Vrijzinnige Centra kunnen 
genieten van gelijkwaardige middelen als de verenigingen die behoren tot andere 
levensbeschouwingen, dit omwille van hun engagement in het lokale gemeen-
schapsleven en in termen van hun aanbod van dienstverlening;

 � het gewest de noodzakelijke overheidsfinanciering voorziet voor de oprichting 
van waardige en aangepaste “neutrale” infrastructuur opdat burgers die niet 
behoren tot een confessionele levensbeschouwing met sereniteit sleutelmomen-
ten in het leven  kunnen omkaderen (bijvoorbeeld een afscheids-, huwelijks-, 
geboorteplechtigheid, een viering van een wettelijk samenlevingscontract…). 

   Armoede/Sociaal recht
Fenomenen als armoede en uitsluiting nemen toe, en dat is onaanvaardbaar in ons 
welvaartsbestel. 

DeMens.nu meent dat er enkel sprake kan zijn van menselijke waardigheid als opge- 
treden wordt tegen armoede en sociale uitsluiting. 

DeMens.nu vraagt:

 � op een effectieve manier een systeem van sociale zekerheid te verzekeren dat 
voor ieder een toereikend inkomen garandeert. Hiervoor baseert men zich op het 
principe van de individualisering van de sociale rechten op het vlak van werk-
loosheid, invaliditeit en pensioen;

 � maatregelen te nemen die specifiek gericht zijn op jongeren, ouderen, illegalen, 
laaggeschoolden, geïsoleerde personen, eenoudergezinnen…;

 � tegemoet te komen aan ieders basisbehoeften op het vlak van voeding en 
gezondheid; 

 � aan iedereen de toegang tot primaire diensten te verlenen (elektriciteit, gas, 
water en verwarming);

 � strikte regels op te stellen voor het toekennen van leningen door de verschillende 
financiële instellingen;

 � elk initiatief te ondersteunen dat hulp biedt aan de minstbedeelden, zoals het 
initiatief dat supermarkten oplegt hun onverkochte waren te schenken aan een 



- 13 -

liefdadigheidsvereniging, aangesloten bij de federatie van voedselbanken, en 
deze actie ook uit te breiden naar het gehele grondgebied;

 � grootschalig, gericht, planmatig en gecontroleerd te investeren in de verenigings-
voorzieningen die het sociale weefsel creëren in een buurt;

 � zich te verzetten tegen elke verdere vorm van regionalisering van de sociale 
zekerheid. 

   Huisvesting
Toegang tot behoorlijke huisvesting is een van de essentiële voorwaarden van het wel-
zijn en de sociale integratie. 

Toch blijft degelijke huisvesting voor vele personen en families ontoegankelijk.  
DeMens.nu dringt erop aan dat het regionale huisvestingsbeleid gecoördineerd wordt in 
de interministeriële conferentie. De commissies die deze conferentie opricht moeten hun 
opdrachten zo spoedig mogelijk tot een goed einde weten te brengen.

DeMens.nu benadrukt dat de huisvestingscrisis niet enkel een kwestie is van een  
gebrekkig aanbod, maar ook van een gebrekkige toegankelijkheid. DeMens.nu pleit 
ervoor dat de overheid elke burger inkomsten garandeert die hem in staat stellen om 
een waardig leven te leiden met een degelijk onderdak.

DeMens.nu vraagt dat: 

 � alle nuttige maatregelen genomen worden opdat aan iedereen een kwaliteits- 
volle, gezonde en fatsoenlijke huisvesting wordt gegarandeerd, conform artikel 
23 van de Grondwet;

 � het aantal sociale woningen wordt vermeerderd en de verlaten of leegstaande 
woningen opnieuw in gebruik worden genomen;

 � de oprichting van Sociale Immobiliënkantoren wordt aangemoedigd. Hun  
middelen  dienen verhoogd te worden opdat zij beter zouden kunnen  
beantwoorden aan de omvang van hun opdrachten;

 � de openbare machten alles in het werk stellen om de toegang tot eigendom te 
vergemakkelijken voor huishoudens met een laag of gemiddeld inkomen. Dit kan 
door de bewoner van een sociale woning de mogelijkheid te bieden deze  
woning te kopen en door begeleiding te organiseren om deze nieuwe eigenaar 
te helpen bij de te nemen stappen. Zo moedigt men een mix aan tussen  
huurders/eigenaars in de wijken;
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 � men investeert in de heropleving van achtergestelde wijken om zo gettovorming 
tegen te gaan;

 � discriminatie van bepaalde categorieën van personen (homoseksuelen, perso-
nen van vreemde origine...) op het gebied van toegang tot huisvesting (huurwo-
ning of eigendom) daadwerkelijk aangepakt wordt.

   Werk, sociale promotie en vorming 
In onze samenleving blijft de toegang tot werk een essentiële vorm van ontvoogding  
en integratie. De creatie van nieuwe kwaliteitsvolle banen en het behoud van bestaande 
banen moeten dus een prioriteit vormen. 

DeMens.nu vraagt: 

 � paal en perk te stellen aan een repressieve werkloosheidspolitiek en om een 
beleid te volgen dat inzet op de creatie van kwaliteitsvolle jobs die iedereen een 
aanvaardbaar loon en de nodige sociale bescherming bieden;

 � een arbeidsmarkt te creëren, groot genoeg en toegankelijk voor iedereen, en een 
kwaliteitsvol vormingsaanbod;

 � op te treden tegen discriminatie bij sollicitaties;

 � knelpuntberoepen te heropwaarderen;

 � werkzoekenden beter te begeleiden in hun zoektocht door de bezetting en de 
middelen van de instellingen voor arbeidsbemiddeling te verhogen (VDAB en 
Actiris);

 � met het oog op de stijging van de sociale gevolgen van de huidige en de toe-
komstige economische crisis, de toelatingscriteria voor personen betekenisvol  
te versoepelen voor alle acties die de toegang tot werk en vorming bevorderen;

 � het opleidingsaanbod in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betekenisvol te 
verhogen, met inbegrip van de gehele procedure van socioprofessionele inscha-
keling: alfabetisering, Nederlands tweede taal, basisopleiding, vooropleiding en 
kwalificerende opleiding;

 � het verkrijgen van een arbeidskaart (B en C) te vergemakkelijken voor vreemde-
lingen in een regularisatieprocedure;

 � innovatieve oplossingen te zoeken die de relatie tussen werkgevers en het  
vormingsaanbod beter op elkaar afstemmen;
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 � de toegang tot vorming of tot werk voor eenoudergezinnen en vrouwen te  
vergemakkelijken door meer oplossingen te voorzien voor kinderopvang;

 � de samenwerking te verhogen tussen de associatieve partners in de jobsector 

en VDAB en Actiris. 

   Ouderen
Ouderen maken een steeds groter deel uit van onze samenleving. 

Met de nadruk op de principes van autonomie, respect voor de menselijke 
integriteit en basisrechten, vraagt deMens.nu om: 

 � ouderen te beschermen door de pensioenen te handhaven en te verhogen, en 
vooral door maatregelen te nemen die de effecten verzachten van het verlies van 
autonomie zoals de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en de terugbeta-
ling van de gezondheidskosten;

 � een dienstenaanbod te ontwikkelen dat ouderen in staat stelt om zo lang  
mogelijk thuis te kunnen blijven indien ze dit wensen; 

 � alternatieven voor het plaatsen in een woon-zorgcentrum financieel te onder-
steunen (zoals intergenerationeel wonen, groepswonen, kangoeroewonen);

 � een luister- en preventiedienst te ontwikkelen opdat efficiënter kan opgetreden 
worden tegen de fysieke en psychologische mishandeling ten opzichte van 
bejaarden; 

 � voor alle ouderen, inclusief de minst bedeelden, een gemakkelijke toeganke-
lijkheid te garanderen tot woon-zorgcentra. Dit kan door de ontwikkeling van 
– naast het exclusief private aanbod - een openbaar netwerk met voldoende 
beschikbare plaatsen en een kwaliteitsvolle dienstverlening;

 � een betere controle te voeren, zowel op het vlak van hygiëne als op het vlak van 
socialisatie en levenskwaliteit, in de woon-zorgcentra;

 � respect te hebben voor het affectieve en seksuele leven van de bejaarden in de 
woon-zorgcentra;

 � een bezoldigd kader vrijzinnig humanistische consulenten met een degelijke 

rechtspositie in woon-zorgcentra aan te stellen.
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   Personen met een handicap
De regelgeving om uitsluiting en discriminatie - waarvan mensen met een beperking of 
een ongeschiktheid dagelijks slachtoffer van zijn - tegen te gaan, wordt nog lang niet 
daadwerkelijk toegepast en gerespecteerd. De samenleving moet de integratie en de 
ontplooiing van elk van haar leden bevorderen. 

DeMens.nu vraagt om:

 � elk initiatief aan te moedigen dat de sociale en professionele integratie van 
personen met een handicap bevordert, net als een overkoepelende visie van de 
problematiek op alle niveaus, inclusief de inachtneming van hun recht op een 
affectief en seksueel leven;

 � het aanbod van aangepaste appartementen te verhogen;

 � bijzondere aandacht te besteden aan de mobiliteits- en vervoerskwestie;

 � openbare plaatsen zo in te richten dat deze voor iedereen toegankelijk zijn;

 � thuiszorg te ontwikkelen voor personen met een handicap.


