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Vrijheid: 
baas over eigen lichaam, wereldbeeld en welzijn

In je stad of gemeente worden abstracte debatten concreet. Staat de school van 
mijn kind open voor elke levensbeschouwing? Volstaat het pensioen van mijn ouders 
voor een goed woonzorgcentrum dichtbij? Wordt mijn wil straks gerespecteerd als 
mij iets overkomt en ik in een instelling beland die een andere kijk op het leven heeft?

De vrijzinnig humanistische gemeenschap vraagt daarom aan alle toekomstige 
mandatarissen van de Vlaamse steden en gemeenten om de meest fundamentele 
burgerrechten te waarborgen op hún beleidsniveau. Dat niveau staat immers 
het dichtst bij de burger. Geef de burger daarom alle keuzevrijheid. Vul het 
zelfbeschikkingsrecht maximaal in. 

1.
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Voorstel 1 – Garandeer de vrije schoolkeuze 
Vlaanderen kent verschillende onderwijsnetten. Tot het officieel onderwijs 
behoren de scholen van het Gemeenschapsonderwijs (GO!) en het 
gemeentelijk, stedelijk en provinciaal onderwijs. Het zijn pluralistische scholen 
waar neutraal onderwijs wordt aangeboden en men tot het einde van de 
leerplicht de grondwettelijke opdracht heeft (art. 24 §1) leerlingen de keuze 
aan te bieden om één der erkende godsdiensten of niet-confessionele 
zedenleer te volgen. 

Daarnaast is er het vrije onderwijsnet waarin scholen worden ingericht door 
particulieren. Het overgrote deel zijn confessionele scholen waaronder de 
meest gekende de katholieke zijn. In die scholen is er geen vrije keuze 
van levensbeschouwelijke vakken: leerlingen volgen er automatisch de 
levensbeschouwing van de school. Bovendien werken deze scholen met 
netgebonden leerplannen, onderwijsmethoden en pedagogische projecten. 

De laatste jaren worden wegens besparingen in de gemeentelijke 
uitgaven scholen van het gemeentelijk, stedelijk of provinciaal onderwijs 
overgeheveld. Een gemeentelijke school moet overgedragen worden aan 
het GO!. Enkel zo blijft openbaar onderwijs openbaar – en dus voor iedereen 
toegankelijk. Alleen zo komt de lokale overheid immers tegemoet aan de 
levensbeschouwelijke diversiteit in haar gemeente. Zo niet dreigt het concept 
van de vrije schoolkeuze voor ouders een lege doos te worden, terwijl ze 
grondwettelijk gegarandeerd is.

deMens.nu vraagt het gemeentebestuur om bij een overdracht van een gemeentelijke 
school altijd te kiezen voor een overheveling naar het GO!. Anders komt de vrije schoolkeuze 
van ouders in het gedrang.
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Voorstel 2 – Garandeer afscheidsruimtes waar iedereen 
welkom is

De meeste gemeenten hebben een kerk waar (katholieke) 
begrafenisplechtigheden plaatsvinden. Daarnaast bestaan er 
begrafenisaula’s op de gemeentelijke begraafplaatsen die net zoals de 
begraafplaats waartoe ze behoren, een onpartijdig karakter hebben. 
Het zijn sfeervol ingerichte ruimtes, waar plechtigheden van gelijk welke 
levensbeschouwelijke overtuiging kunnen plaatsvinden. Maar meestal gaan 
hier burgerlijke of vrijzinnige begrafenissen door. 

Helaas zijn er nog heel wat gemeenten zonder zo’n begrafenisaula waar 
iedereen zich welkom voelt. De burgerlijke of vrijzinnige begrafenissen gaan 
dan door bij privébegrafenisondernemers die over een eigen infrastructuur 
beschikken, maar dat gaat lang niet op voor alle gemeenten en die 
zaaltjes zijn vaak te klein voor een grote groep rouwenden. Gezien de 
voortschrijdende secularisering van onze samenleving, ontstaat hier een 
prangende behoefte. Afscheid nemen op een manier die aansluit bij de 
eigen kijk op leven en dood, zou de normaalste zaak ter wereld moeten zijn. 

Waar er wel een inclusieve afscheidsruimte is, komt het steeds vaker voor 
dat die te klein is. Het is bijzonder jammer als men afscheid moet nemen 
van een nabestaande, wanneer men niet kan zitten, of - erger nog - men de 
plechtigheid buiten moet volgen. 

deMens.nu vraagt elke gemeente om te bekijken of er een neutrale aula moet worden 
gebouwd op de gemeentelijke begraafplaats. Als er al een aula bestaat, vraagt deMens.nu 
om na te gaan of een uitbreiding noodzakelijk is.
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Voorstel 3 – Zet de mondige en kritische burger mee aan 
het roer

De voorbije jaren zagen we een toename van experimenten met 
burgerparticipatie. De volgende legislatuur moet bevestigen wat in onze 
seculiere samenleving de norm is geworden: mondige, kritische burgers 
willen de vrijheid om het beleid en hun toekomst mee vorm te geven. 

• Zo kijkt deMens.nu in het bijzonder uit naar de implementatie van 
burgerbegrotingen en naar de ingang van het zogenoemde right to 
challenge. 

• We roepen ook op om systematisch de mening van de burger te vragen 
via online tools en platformen. 

• Maak er een reflex van om nieuwe burgers meteen te betrekken bij 
het beleid. Creëer dorps- of burgerraden en geef hen een stukje 
bevoegdheid, opdat zij het beslissingsproces al doende leren waarderen.  

• Moedig burgerinitiatieven aan en voorzie een budget ter ondersteuning 
ervan.

• Creëer een duidelijke en laagdrempelige mogelijkheid voor burgers om 
een interpellatie in de gemeenteraad te doen.

Een interactieve democratie begint natuurlijk met transparante 
beleidscommunicatie. De gemeente moet de debatten in de gemeenteraad 
bekendmaken en op een vlotte manier de samenvatting van de genomen 
beslissingen ter beschikking stellen van de burgers.

Bij belangrijke dossiers worden hoorzittingen georganiseerd die openstaan 
voor alle burgers om hun advies te kunnen formuleren. Een andere mogelijke 
formule om de burger bij de besluitvorming te betrekken is het organiseren 
van een referendum.

deMens.nu roept alle toekomstige mandatarissen op om verder in te zetten op een goede 
mix van deliberatieve en participatieve democratie.
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Voorstel 4 – Waak erover dat zorginstellingen geen 
prestaties beperken of opdringen op grond van hun 
aanhorigheid

Religieus geïnspireerde zorginstellingen maken het patiënten-residenten 
nog vaak met opzet moeilijk of zelfs onmogelijk om abortus of euthanasie 
te vragen. Dit kan niet. Deze instellingen, die deels met publieke middelen 
gefinancierd worden, dienen de democratisch gestemde wetten na te leven.

Volgens de euthanasiewet heeft een zwaar zieke persoon in België het recht 
om euthanasie te vragen aan een arts. De euthanasiewet stelt eveneens dat 
een arts het recht heeft om een aanvraag die aan alle wettelijke vereisten 
voldoet, te weigeren. deMens.nu heeft respect voor de persoonlijke 
overtuiging van artsen en erkent hun recht om gewetensbezwaar aan te 
tekenen.

We kunnen echter niet aanvaarden dat een zorginstelling gewetensbezwaar 
inroept om een geldige aanvraag van een patiënt-resident te weigeren. 
Een instelling heeft geen moreel geweten en kan bijgevolg geen 
gewetensbezwaar aantekenen. De rechtbank van Leuven veroordeelde in 
2016 nog een woonzorgcentrum omdat het toegang had geweigerd aan 
een arts die wilde ingaan op de euthanasievraag van een terminaal zieke 
patiënt.

deMens.nu vraagt de gemeenten erop toe te zien dat ziekenhuizen en woonzorgcentra die 
zich op hun grondgebied bevinden, de rechten van patiënten en residenten waarborgen.
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Voorstel 5 – Versterk zelfbeschikkingsrecht: maak 
de registratie van wilsverklaringen euthanasie zo 
eenvoudig mogelijk

Mensen willen door voorafgaande wilsverklaringen een aantal beslissingen 
bij het levenseinde vastleggen. Via de wilsverklaring euthanasie, die 
geregistreerd kan worden bij de gemeente, kan men om euthanasie vragen 
wanneer men zich in een onomkeerbare coma bevindt. 

Sommige gemeenten stellen bijkomende eisen zoals het meebrengen van 
fotokopieën van de identiteitskaarten van de twee getuigen, of het gebruik 
van een specifiek gemeentelijk formulier. Deze eisen zijn niet wettelijk en 
vormen een extra drempel voor mensen om hun zelfbeschikkingsrecht uit te 
oefenen.

We verzoeken de gemeenten dan ook de officiële documenten te 
aanvaarden, zoals ze opgesteld werden in samenspraak met de FOD 
Volksgezondheid. 

U kan mensen die meer informatie wensen of hulp wensen bij het invullen 
van de verschillende voorafgaande wilsverklaringen bij het levenseinde 
doorverwijzen naar een huisvandeMens in uw buurt of naar de LEIFpunten.

deMens.nu vraagt aan de gemeenten om te zorgen voor een soepele manier van registratie 
en geen bijkomende niet-wettelijke eisen te stellen.
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Voorstel 6 – Creëer een gemeentelijke overheid 
voor iedereen

Een van de beginselen van onze democratische rechtsstaat is gebaseerd 
op het principe van scheiding tussen levensbeschouwing en staat. 
Daarbij hebben alle religieuze en levensbeschouwelijke overtuigingen hun 
bestaansrecht, maar geen enkele kan overwicht krijgen op de andere. 
Omgekeerd mag geen enkele gediscrimineerd worden. De staat waarborgt 
daarbij de vrijheid van geweten en gelijke rechten van elke burger. 

Een onpartijdige overheid in dienstverlening én uiterlijk vertoon is de beste 
garantie op de gelijke behandeling van elke burger in een superdiverse 
samenleving. Dit is noodzakelijk voor een vreedzame samenleving. 

deMens.nu vraagt aan elke politieke partij om erover te waken dat de onpartijdigheid van 
de publieke dienstverlening wordt gegarandeerd.
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deMens.nu vraagt dat gebouwen bestemd voor de openbare dienst niet versierd zijn met 
tekens die eigen zijn aan deze of gene religieuze of niet-confessionele levensbeschouwing. 
Alleen op die manier spreken ze elke burger aan.

6a) - Een deontologische code voor ambtenaren met bepaling over 
levensbeschouwelijke of politieke kentekens

Wie de overheid vertegenwoordigt bedient iedereen gelijk, ongeacht 
de persoonlijke levensbeschouwelijke of politieke voorkeur. Voor een 
ambtenaar met een gezagsfunctie, zoals een rechter, een onderwijzer of een 
politieagent, is dit duidelijk. Gezien de toenemende diversiteit dringt zich het 
verbod op levensbeschouwelijke of religieuze tekens, en op een uiterlijke 
voorkeur voor een gemeenschap of partij, ook elders op. 

Want hoewel geen enkel individu strikt neutraal is, kan er toch procedureel 
gestreefd worden naar zichtbare onpartijdigheid. Het dragen van 
levensbeschouwelijke symbolen kan in hoofde van de burger immers 
afbreuk doen aan die boodschap en onnodig verdeeldheid zaaien in de 
relatie tussen de ambtenaar en de burger. 

deMens.nu vraagt dat het gemeentebestuur in de deontologische code van haar 
ambtenaren een bepaling voorziet die het dragen van politieke of levensbeschouwelijke 
kentekens tijdens de uitoefening van de job verboden maakt.

6b) - Gebouwen bestemd voor de openbare dienst worden niet versierd met tekens 
eigen aan deze of gene religieuze of niet-confessionele levensbeschouwing

De onpartijdigheid van de overheid berust o.a. op het bouwen van een 
gemeenschappelijke ruimte, buiten de invloed van godsdiensten of 
levensbeschouwingen om. Daarom kunnen gebouwen bestemd voor 
openbare diensten niet versierd worden met tekens eigen aan een bepaalde 
levensbeschouwing, politieke of morele overtuiging.
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6c) - Stembureaus waar elke burger zich welkom voelt

Wanneer de infrastructuur van openbare gebouwen niet volstaat om 
verkiezingen in te richten, kan het college van burgemeester en schepenen 
beslissen om andere lokalen in gebruik te nemen, bijv. in vrije scholen. In 
dat geval verandert hun functie en krijgen ze het karakter van een openbaar 
gebouw. Dezelfde redenering geldt ook voor voorzitters en bijzitters in het 
kiesbureau, die in hun tijdelijke functie de overheid vertegenwoordigen. 

De Vlaamse overheid, die toeziet op de organisatie van 
gemeenteraadsverkiezingen, houdt echter nog steeds vast aan haar 
standpunt dat de tijdelijke openbare functie van een (katholiek) klaslokaal 
de aard en de bestemming van dat klaslokaal niet wijzigen. Ze laat de 
beslissingen over religieuze symbolen in het stembureau over aan de lokale 
voorzitter van het stembureau. Deze heeft krachtens het Kieswetboek de 
politionele bevoegdheid over het bureau en kan – al dan niet na een klacht – 
beslissen om deze te laten verwijderen. 

Aangezien deze voorzitters heel wat verantwoordelijkheden hebben, 
waaronder het handhaven van de orde (artikel 109 Kieswetboek), kan je er 
redelijkerwijs van uitgaan dat naar analogie met ordehandhavers van de staat 
zij onpartijdigheid dienen uit te stralen.

In afwachting van een duidelijk standpunt van de Vlaamse regering vraagt deMens.nu dat 
het gemeentebestuur er bij de aangeduide voorzitters van de stembureaus op aandringt 
de neutraliteit te vrijwaren en hen inlicht over hun rechten en plichten ter zake.



13/24

6d) - De gemeente organiseert geen officiële plechtigheden die verwijzen naar een 
specifieke levensbeschouwing

Het is de traditie dat de katholieke kerk in België een Te Deum organiseert 
op 21 juli – de nationale feestdag – en op 15 november – de Dag van de 
Dynastie of Koningsdag. Daarop worden telkens de officiële gezagsdragers 
van België uitgenodigd. Ook veel lokale kerkgemeenschappen 
organiseren op die dagen een Te Deum en nodigen daarop de lokale 
gemeenteraadsleden uit. Meestal nodigt ook de gemeente haar lokale 
verkozenen hiervoor uit. 

Daar wringt het schoentje, want een overheid mag in haar officiële 
communicatie niet uitnodigen voor een plechtigheid die uitgaat van één 
specifieke levensbeschouwing. Er moet een einde worden gemaakt aan de 
verwarring tussen de officiële feestdagen, die zich richten tot het geheel van 
de burgers, en religieuze plechtigheden, die zich per definitie slechts richten 
tot een welbepaalde categorie onder hen.

Op federaal niveau is men zich hier al een tijdje van bewust. Sinds 2001 
organiseert de Belgische regering op 15 november een eigen viering van de 
Dag van de Dynastie in het Paleis der Natie, om de scheiding van kerk en 
staat in België te benadrukken.

deMens.nu vraagt dat de gemeenten noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks 
officiële plechtigheden organiseren, 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 laatsten op een strikt gelijke 
wijze behandeld te worden.
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Gelijkwaardigheid: 
gelijke kansen maken unieke burgers

2.

Glazen plafonds, onzichtbare drempels of regelrechte discriminatie: geen 
samenleving is open of rechtvaardig als niet elke burger evenveel kansen krijgt 
om zijn of haar geluk na te streven. Gelijkwaardigheid is dan ook geen kwestie 
van iedereen in dezelfde mal te doen passen. Het gaat om het wegnemen van 
alle factoren die een rem zetten op het ontplooien van elk uniek talent en elke 
persoonlijkheid.

Vrijzinnig humanisten zijn diep doordrongen van elke mens als doel op zichzelf. 
Daarom vinden we gelijke rechten en gelijke kansen zo belangrijk. Tegelijk willen we 
een stap verder gaan en ook voorstellen meenemen die proactief inzetten op de 
valorisatie van talent.
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Voorstel 7 – Creëer een volwaardig gelijkekansenbeleid, 
met speciale aandacht voor genderstereotypering en elke 
vorm van discriminatie

Grondwettelijk zijn alle burgers gelijkwaardig en hebben ze zowel politiek, 
economisch als cultureel dezelfde rechten. Toch stellen we vast dat er 
nog heel wat – al dan niet verdoken of indirecte - discriminatie is in onze 
samenleving.

Stereotiepe beeldvorming is niet onschuldig, ze bepaalt mee de kansen die 
iemand (niet) krijgt. Onder meer in het onderwijs houden we nog te veel vast 
aan klassieke genderrollen. En dan zijn er nog de vooroordelen over LHBT’s. 
Onze wetten weerspiegelen onze ethische vooruitstrevendheid. Des te 
meer mogen we discriminatie en geweld in de praktijk niet tolereren. Anders 
verworden die wetten tot papieren tijgers.

De nood aan initiatieven en acties die vooroordelen en discriminatie 
wegwerken, blijft dan ook hoog. We vragen de overheid om zowel zelf acties 
te initiëren als bestaande initiatieven te ondersteunen. 

deMens.nu vraagt werk te maken van een performant emancipatorisch gelijkekansenbeleid 
over alle beleidsdomeinen heen. Dit beleid dient door een bevoegde schepen voor gelijke 
kansen te worden gevoerd. We vragen ook dat deze schepen hierbij ondersteund wordt 
door een deskundig ambtenaar.

Het accent in dit beleid moet liggen op sensibilisering en voorlichting betreffende 
genderstereotypering. We willen opmerken dat het gemeentelijk, stedelijk en provinciaal 
onderwijs reeds in de kleuterklas start met genderbewust onderwijs.

deMens.nu vraagt om kordaat op te treden tegen elke vorm van discriminatie en tegen 
homofoob geweld in het bijzonder.
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Voorstel 8 – Laat lokale burgerinitiatieven meewerken aan 
welvaart en welzijn

Voorstel 9 – Trek voluit de kaart van de jeugd

De buurt opknappen, een lokale deeleconomie op poten zetten, een 
bescheiden start-up of mantelzorg: steeds vaker nemen burgers het heft in 
eigen handen om economische, zorgende of sociaal-culturele meerwaarde 
te creëren. De stad of gemeente moet deze initiatieven aanmoedigen en 
waar mogelijk actief ondersteunen. Dergelijke initiatieven tellen dubbel: 
ze zorgen ervoor dat mensen hun individuele talenten ontdekken en 
ontwikkelen, terwijl ze ook verbindend werken.

deMens.nu vraagt gemeenten om lokale burgerinitiatieven aan te moedigen en waar 
mogelijk te ondersteunen.

Jongeren zijn de toekomst en hun participatie in de samenleving is daarom 
een must. Niet alleen de focus op jongerenbeleid moet vergroot worden. Het 
is belangrijk dat gemeenten in hun besluitvorming deze bijzondere doelgroep 
niet over het hoofd zien. Want heel wat regelgeving en beleidsbeslissingen 
hebben een impact op hun leefwereld. 

Daarom pleiten we ervoor dat lokale overheden in hun beleidsnota een 
jongerenparagraaf inschrijven, waarbij ze zich engageren om na te denken 
over de effecten van hun beleid op jongeren en waar mogelijk te peilen naar 
de noden en meningen van jongeren. Een andere interessante piste is de 
oprichting van een specifieke adviesraad waar jongeren in overleg treden 
met ambtenaren en politici.

deMens.nu vraagt gemeenten om de participatie van jongeren te vergroten en een 
jongerenparagraaf in te schrijven in hun beleidsnota.
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Voorstel 10 – Creëer bijkomende ontmoetingsruimtes door 
de herbestemming (en ontwijding) van kerken

Over lokale burgerinitiatieven en aandacht voor jongeren gesproken (zie 
voorstellen 8 en 9): vaak zijn deze op zoek naar een locatie van waaruit 
ze hun activiteiten kunnen ontwikkelen. Sommigen kunnen terecht in een 
garage of loods van familie en kennissen. Maar het is net belangrijk dat 
ook mensen zonder die middelen of netwerk aan de slag kunnen gaan. De 
gemeente kan hen daarbij helpen door (tijdelijk) infrastructuur ter beschikking 
te stellen.

Een mogelijke piste bestaat erin kerkelijke gebouwen een neven- of 
herbestemming te geven. Door de secularisering van de samenleving lopen 
heel wat kerken leeg. 

De eredienst heeft aan deelnemers sterk ingeboet. Tegelijk zijn deze 
gebouwen decennialang onderhouden door middelen die minstens deels 
door de belastingbetaler ter beschikking werden gesteld. 

Herbestemming parochiekerk in Malem, nu de locatie van jeugdvereniging Circusplaneet vzw.

deMens.nu vraagt elke gemeente om een kerkenplan op te stellen en het patrimonium 
zoveel mogelijk in te zetten voor de hele bevolking.
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3.
Solidariteit: 
elke mens is in de eerste plaats een mens

Elke mens is autonoom en heeft recht op maximale vrijheid. Uiteraard wordt 
die vrijheid begrensd door die van een ander. Maar mensen zijn meer dan 
eilanden. We zijn sociale wezens en kunnen samen meer verwezenlijken dan 
alleen. De meerwaarde van een open samenleving voor elk van haar leden is 
voor vrijzinnig humanisten evident.

Een open samenleving blijft evenwel dode letter als niet iedereen in de 
mogelijkheid verkeert eraan deel te nemen. In ons welvarende land lopen 
bijna 1,8 miljoen landgenoten een armoederisico op basis van hun inkomen. 
Bovendien heeft ons land  een moeilijke relatie met migratie en integratie. We 
slagen er niet in alle nieuwkomers volwaardige kansen te geven op sociale 
opwaartse mobiliteit, waarop we nochtans prat gaan als troefkaart van ons 
samenlevingsmodel.
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Voorstel 11 – Maak werk van goede kwaliteit aan een 
correcte prijs in woonzorgcentra

Verschillende gemeenten en OCMW’s hebben er de afgelopen jaren voor 
gekozen om openbare rusthuizen te laten fusioneren in grote zorgbedrijven 
of hebben deze overgelaten aan vzw’s of commerciële spelers. Het aantal 
plaatsen in openbare rusthuizen neemt hierdoor jaar na jaar af. Vandaag de 
dag is nog maar 30,8% van  alle plaatsen in woonzorgcentra in handen van 
de openbare sector. In 2012 was dit nog 4% meer. 

Door deze tendens komt de toegankelijkheid van kwalitatieve residentiële 
ouderenzorg voor de inwoners van vele gemeenten in het gedrang. 
Het verblijf in een woonzorgcentrum dat in handen is van een vzw of 
commerciële instelling kost respectievelijk €103 en €78 per maand meer 
dan een verblijf in een openbaar woonzorgcentrum. 

Dit is een aanzienlijk verschil. Zeker als je weet dat, als we ervan uitgaan dat 
de ouderen met de laagste inkomens ook in de goedkoopste rusthuizen 
verblijven, de 50% ouderen met de laagste inkomens €279 tot €197 per 
maand tekort komen om hun verblijf te betalen.

deMens.nu vraagt de gemeenten om kwalitatieve residentiële ouderenzorg toegankelijk 
te houden voor al haar inwoners. Dat kan door de fusies te beperken of door te blijven 
werken op de prijs-kwaliteitverhouding.
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Voorstel 12 – Integratie: een warme samenleving begint in 
je stad of gemeente

Geen land kan al het leed van de wereld in zijn eentje aan. Maar hoe je je 
opstelt tegenover mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en ontbering, 
zegt wel iets over de waarden en normen die je aanhangt. Vluchtelingen 
vang je dus op een menselijke manier op. Voor erkende vluchtelingen moet 
integratie van meet af aan een doelstelling zijn.

Erkende vluchtelingen mogen minstens vijf jaar in ons land blijven. Ze 
hebben nood aan een woning en willen werken om op eigen benen te 
kunnen staan. Een beperkte kennis van het Nederlands, een dalend aantal 
lageloonjobs maar ook discriminatie vormen vaak een hindernis.

Gelukkig heeft het gemeentebestuur een aantal sleutels in handen waarmee 
ze de integratie van deze nieuwe inwoners kan bevorderen. Het is belangrijk 
om de bevolking te sensibiliseren over het belang van kansen geven aan 
nieuwkomers. Door zelf een antidiscriminatiebeleid te voeren in het eigen 
personeelsbeleid, geef je alvast het goede voorbeeld aan de burgers en 
werkgevers in je gemeente. Ook kan je bij het uitschrijven van gemeentelijke 
overheidsopdrachten een sociale clausule voorzien die bedrijven verplicht 
om, als ze een opdracht binnenhalen, een afgesproken aantal kwetsbare 
personen tewerk te stellen. 

Nieuwkomers vinden niet altijd op eigen houtje hun weg naar de 
verschillende sociale instanties die hen kunnen helpen. Het is daarom 
belangrijk dat lokale besturen nauw samenwerken met sleutelfiguren en 
verenigingen binnen de diverse lokale gemeenschappen. Zij hebben vaak 
een beter zicht op de sociale noden en kunnen leden doorverwijzen naar de 
diensten van de gemeente. 

Huisvesting is een sociaal grondrecht. Helaas zijn er te weinig sociale 
woningen in Vlaanderen om aan de reële noden te voldoen. Dit kan je op 
termijn remediëren door in je ruimtelijke ordening extra ruimte te voorzien 
voor sociale woningen. Door het grote tekort aan sociale woningen moeten 
nieuwkomers hun toevlucht zoeken tot de private huurmarkt. De hoge 
huurprijzen en discriminatie maken het voor nieuwkomers echter aartsmoeilijk 
om een woning te vinden. Om discriminatie op de private woningmarkt 
tegen te gaan, kan je een politiereglement uitwerken dat zorgt voor een snel 
en efficiënt optreden tegen verhuurders die in hun advertentie reeds laten 
uitschijnen te willen discrimineren. Ook kan je met praktijktesten eigenaars of 
immobiliënkantoren die discrimineren opsporen en doorseinen aan officiële 
meldingsinstanties.  

deMens.nu vraagt gemeenten om nieuwkomers actief te helpen bij het uitbouwen van hun 
leven hier in België. Door maatregelen te treffen die nieuwkomers aan een job en woning 
helpen, leg je de basis voor een succesvolle integratie en warme samenleving.
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Voorstel 13 – Gebruik de integratie van het OCMW om de 
drempels te verlagen en groepswerking te introduceren

Bijna 1,8 miljoen Belgen lopen een armoederisico op basis van hun 
inkomen. Een aanzienlijk deel van hen doet vandaag de dag geen beroep 
op de diensten van het OCMW omdat hier nog steeds een groot stigma 
op rust. De integratie van het OCMW met de andere lokale diensten biedt 
een uitgelezen kans om dit stigma weg te werken en de drempel voor deze 
mensen te verlagen.

We willen de gemeenten ook vragen om de opdracht van het OCMW 
niet te herleiden tot enkel en alleen maar de individuele hulpverlening. 
Naast individuele hulpverlening zoals het toekennen van een leefloon, 
organiseren OCMW’s nog groepswerkingen. Hierin leren sociaal kwetsbare 
mensen onder begeleiding van een groepsleider nieuwe vaardigheden. Dit 
moet hen toelaten om op termijn terug controle te krijgen over hun eigen 
leven. Armoede los je namelijk niet op door iemand enkel een leefloon te 
geven. Naast het aanleren van vaardigheden mag ook het belang van het 
groepsgebeuren niet onderschat worden. Vaak leven sociaal kwetsbare 
burgers in sociaal isolement. Door aan deze groepswerking deel te nemen, 
kunnen ze dit doorbreken en wordt hun netwerk versterkt. 

deMens.nu vraagt de gemeenten om de drempel voor inwoners om beroep te doen op 
de sociale diensten zo laag mogelijk te maken. Ook vragen we om de dienstverlening niet 
te beperken tot  individuele hulpverlening maar daarnaast ook groepswerkingen aan te 
bieden.
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Voorstel 14 – Drie denkpistes naar minder kansarmoede

• Zorg ervoor dat sociale rechten waarvoor mensen in aanmerking komen, 
automatisch worden geïmplementeerd. Complexe aanvraagprocedures 
werken kansarmoede immers nog verder in de hand, ze creëren een 
kloof tussen de beoogde doelgroep en de vrijgemaakte middelen.

• Onderwijs aanbieden dat kinderen in staat stelt te excelleren en er tegelijk 
voor zorgt dat niemand uit de boot valt, is een bijzonder belangrijke 
opdracht. Dat fundamentele debat moet voortdurend worden gevoerd 
op gewestelijk beleidsniveau. Toch kunnen gemeenten zelf tussentijdse 
initiatieven nemen door werk te maken van individuele bijscholing van 
leerlingen en studenten met leerachterstand.

• Wijkgezondheidscentra verlagen de financiële drempel naar preventieve 
zorg en ziekenzorg.

deMens.nu vraagt dat de gemeenten in hun beleidsplannen op zoek gaan naar 
mogelijkheden om deze ideeën te integreren.
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Voorstel 15 – Onderzoek de vraag naar een Vrijzinnig 
Ontmoetingscentrum in jouw gemeente en subsidieer de 
waardevolle werking ervan

In een seculiere samenleving is nood aan ontmoetingsruimtes waar 
dogma’s noch taboes de dienst uitmaken. In tal van steden en gemeenten 
vervullen de Vrijzinnige Ontmoetingscentra (VOC’s) steeds meer die rol. 
Vaak gedragen door vrijwilligers van lokale vrijzinnige verenigingen, zijn deze 
centra plaatsen waar zowel een luisterend oor, bruisende activiteiten als 
(gemeenschaps)vorming aangeboden worden. 

Momenteel zijn deze centra regionaal niet evenredig verspreid en barsten 
sommige op hun huidige locatie uit hun voegen. Dat komt door het 
toenemend aantal mensen dat kiest voor activiteiten van de vrijzinnig 
humanistische gemeenschap en door de kwaliteit van onze morele 
dienstverlening.
Toch blijft de ondersteuning van deze Vrijzinnige Ontmoetingscentra in veel 
steden en gemeenten achter. Die ondersteuning hangt, over heel Vlaanderen 
bekeken, namelijk nog te veel af van historische privileges, en te weinig van 
de hedendaagse levensbeschouwelijke verhoudingen. 

De gemeenten en steden kunnen deze wanverhouding corrigeren door ofwel 
de komst van een VOC te bepleiten, ofwel de werking van een bestaand 
VOC te ondersteunen met subsidies voor activiteiten, een tussenkomst in de 
huur van het gebouw of door het ter beschikking stellen van een gebouw.

deMens.nu vraagt dat gemeenten de opening van een VOC ondersteunen. Het kan gaan 
om de opening van een eerste VOC, maar ook om de opening van een bijkomend VOC of 
de verhuis naar een grotere locatie. Als de behoefte bestaat, vragen we aan de gemeente 
om jaarlijks een bedrag in te schrijven in de begroting voor de subsidiëring van de werking 
van het VOC.
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Vrede, het jaarthema van 

Hoe sticht je vrede?
Ruil de vernietigende kracht van geweld voor de opbouwende kracht van het argument.
Doe de wapens zwijgen en de dialoog weerklinken.
Laat feiten voor zich spreken en fake news verstommen.

Kortom: rede is vrede. Dat was honderd jaar geleden zo, toen de Grote Oorlog werd beëindigd.
Dat was zeventig jaar geleden zo, toen de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens het licht zag.
En het is vandaag zo. Als wij dat willen. Doe je mee?


