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want de O C M W ' s hebben in hun re la t ie f k o r t e bestaan bewezen dat z i j in onze samenleving 

een onmisbare ro l vervu l len . T i jdens de afgelopen twee decennia zi jn de maatschappel i jke 

omstandigheden echter g rond ig ve randerd . Daarom m o e t de werk ing van de O C M W ' s nu 

waar nodig bi jgesteld wo rden , wi l len zi j hun ro l ook in de t oekoms t bl i jven waarmaken . 

begeleiding, rechtshulp, bedeling van warme 
maaltijden, bouw en exploitatie van rusthuizen, 
serviceflats of ziekenhuizen. De OCMW's lijken 
opnieuw in toenemende mate geassocieerd te 
worden met armenzorg of armoedebestrijding. 
Eén van de redenen voor de omvorming van de 
Commissies voor Openbare Onderstand (COO) 
tot de OCMW's in 1976 was nochtans het stigma 
dat samenhing met de toenmalige onderstand. Bij 
die omvorming en al een paar jaar eerder, bij de 
invoering van het bestaansminimum in 1974, was 
men geëvolueerd naar een recht op bijstand en 
maatschappelijk welzijn. Het denken in termen 
van 'rechten' was een hemelsbreed verschil met 
de caritatieve én stigmatiserende 'gunsten'-invals-
hoek die aan de COO's kleefde. 

Naar aanleiding van het 15-jarig bestaan van 
de OCMW's liet toenmalig staatssecretaris voor 
maatschappelijke emancipatie Miet Smet een 
imago-onderzoek uitvoeren BL Liefst 97% van de 
Belgen bleek toen het OCMW te kennen, al kon 
slechts een 30% van de ondervraagden de cor
recte betekenis van de afkorting weergeven. 
Ruim één op vier Belgen was reeds op één of 
andere wijze met het OCMW in contact geko
men, al werd contact hierbij zeer breed geïnter
preteerd. Belangrijker was de bekendheid van de 
diensten. Het verhelpen van financiële proble-
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De geschiedenis en de maatschappelijke evo
luties van de OCMW's zijn de voorbije maanden 
uitvoerig beschreven [1]. In dit artikel kijk ik 
vooruit. Ik breng acht punten ter discussie, waar
over beleidsbeslissingen moeten genomen wor
den, willen de OCMW's hun maatschappelijke rol 
ook in de toekomst waarmaken. 

Meer bestaansminimumtrekkers 

De werklast van de. OCMW's is sterk toegeno
men, ondermeer omdat het aantal bestaansmini
mumtrekkers is gestegen 12]. Op 1 januari 1996 
waren er zowat 75.000 mensen met een be
staansminimum. Dat waren er 7,4% méér dan in 
januari 1995 en 51,2% méér dan in januari 1990. 
Op het einde van de jaren '80 stagneerde het 
aantal bestaansminimumtrekkers. Sindsdien is dat 
aantal voortdurend en onrustwekkend gestegen. 
Méér mensen dan deze 75.000 leven van het be
staansminimum. Als we alle personen ten laste 
van de bestaansminimumgerechtigden (kinderen 
en partners) meetellen, dan komen we aan een 
totaal van ongeveer 113.000 mensen in gezinnen 
die afhankelijk zijn van het bestaansminimum. 
Dat is 1,3 % van alle min-65-jarigen. 

De toename van het aantal financiële hulp
vragers overschaduwt meer en meer de andere 
taken die de OCMW's uitoefenen: persoonlijke 



men werd toen als kernpunt van de OCMW-
dienstverlening gezien: zo'n 69% van de onder
vraagden vermeldden dit spontaan. Op de twee
de plaats kwam de bejaardenhulp naar voor (ge
noemd door één op vier van de ondervraagden), 
dan de huisvestingsrol van de OCMW's (vaak ge
associeerd met de bejaardenhulp) en dan kwam 
de hele waaier aan andere sociale diensten. Het 
OCMW werd dus in de eerste plaats, maar niet 
uitsluitend met het financiële aspect geassocieerd. 

Hoe is het imago van het OCMW ondertussen 
geëvolueerd, en in welke richting? De Antwerpse 
OCMW-voorzitter Bob Cools stelt dat "bij de om
vorming tot OCMW's de prevalerende gedachte 
was dat de nieuwe instelling het algemeen wel
zijn op het oog moest hebben en niet zozeer de 
bijstandsgedachte. Tot en met vandaag kan ieder
een met persoonlijke problemen van sociale, 
psychologische of medische aard bij het OCMW 
aankloppen. We kunnen er echter niet onderuit 
vast te stellen dat sedert de wet gestemd werd, 
de bijstand weer terug heel sterk op de voor
grond is gekomen." [4]. De vraag is of de sterke
re associatie met bijstand wenselijk en noodzake
lijk is. Alleszins dreigt het de bekendheid van an
dere vormen van dienstverlening van het OCMW 
naar de achtergrond te verschuiven en riskeert 
men dat het OCMW opnieuw meer als een 'a r-
meninstelling' wordt gezien, in plaats van als een 
lokale instelling die iedere burger haar of zijn 
recht op maatschappelijk welzijn moet garanderen. 

De financiering van bestaansminimum weegt zwaar 

De hernieuwde toename van het aantal steun
trekkers en de ongelijke spreiding ervan hebben 
in de jaren '90 het debat over de financiering van 
het bestaansminimum herhaaldelijk aangezwen
geld. Met de wet-Onkelinx van 12 januari 1993 
werd de federale tussenkomst voor steden met 
hoge aantallen bestaansminimumtrekkers ver
hoogd: de tussenkomst van de federale overheid 
steeg van 50% naar 60% in gemeenten met meer 
dan 500 bestaansminimumtrekkers en naar 65% 
in steden met meer dan 1.000 bestaansminimtrek-
kers. Het was de bedoeling de financiële last van 
de grote OCMW's te verlichten en die OCMW's 
extra ruimte te bieden om cliënten beter te bege
leiden in het reïntegratieproces. 

De vraag is of dit de financiële ruimte voor 
stedelijke OCMW's voldoende heeft vergroot. Er 
zijn aanwijzingen dat de verhoogde toelage in de 
gemeenten met een minder gunstige evolutie van 
de sociale noden niet of niet integraal aan het 
OCMW is ten goede gekomen [5]. Het lijkt er 
veeleer op dat de toename van het aantal steun
trekkers de extra-tegemoetkoming meer dan op
geslorpt heeft, zodat de OCMW-budgetten van
daag nog steeds zwaarder belast worden (onder
meer door een gelijktijdige stijging van perso
neels- en werkingskosten). 

Einde 1996 besliste de federale regering dat 
gemeenten met weinig bestaansminimumtrekkers 
het bedrag van het bestaansminimum voor 75% 
(i.p.v. 50%) ten laste zouden moeten nemen. De 
maatregel werd voorgesteld als een herverde
lingsmaatregel: het ging om relatief welstellende 
gemeenten die de financiële last konden dragen. 
Het voorstel werd evenwel geïnterpreteerd als 
een besparingsmaatregel. Deze dreigde boven
dien in sommige gemeenten op de bestaansmi
nimumtrekkers zelf afgewenteld te worden door 
een strengere beoordeling bij de toekenning van 
bestaansminima. Na heel wat protest werd de 
maatregel ingetrokken nog voor er van enige 
toepassing sprake was. 

Naast het bestaansminimum wegen ook de 
andere vormen van financiële steunverlening op 
het budget van de OCMW's. Het gaat om uitke
ringen bovenop het bestaansminimum (huurtoe
lage, verwarmingstoelage, tussenkomst voor dok
terskosten, voorschotten) of in de plaats van een 
bestaansminimum (equivalent bestaansminimum). 
Ten gronde is de vraag of het stelsel van het be
staansminimum (en bij uitbreiding de andere vor
men van financiële steunverlening), nu het door 
steeds meer mensen gebruikt wordt en duidelijk 
zijn volwassenheid heeft bereikt, niet voor een 
groter deel door de federale overheid gefinan
cierd moet worden. Moet het niet dichter aanslui
ten bij het systeem van sociale zekerheid? Het 
lijkt verantwoord de gemeenten een deel van de 
kostprijs te laten dragen, om zo hun medeverant
woordelijkheid bij het beheer van het stelsel ook 
financieel te verankeren. Maar de financiële last 
zou - zeker voor de grote steden - verder be
perkt moeten worden. De verhoogde federale 
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tussenkomst en de differentiëring die door de 
wet-Onkelinx werden ingevoerd moeten de vol
gende jaren verder uitgewerkt worden. Uit het al 
of niet ter beschikking stellen van het nodige 
geld door de federale regering zal blijken hoe 
zwaar armoedebestrijding voor die regering weegt. 

Een mogelijk bijkomend voordeel van een 
groter aandeel van de federale regering in de fi
nanciering van het bestaansminimum is dat door
schuifoperaties minder wenselijk worden. Door 
de omstreden schorsingen van werklozen moeten 
volgens een (voor)studie van het Steunpunt Werk
gelegenheid, Arbeid en Vorming jaarlijks min
stens 2.000 (en maximum 7.000) geschorste werk
lozen tijdelijk een beroep doen op het OCMW [6]. 
Dat veroorzaakt ten dele een budgettaire door
schuifoperatie: het RVA-budget wordt door de 
schorsingen ontlast, maar de OCMW-budgetten 
worden aangesproken, aangezien een (belang
rijke) minderheid van de geschorsten een beroep 
doet op de lokale OCMW's. Eventueel - maar dit 
is waarschijnlijk te optimistisch ingeschat - kan een 
hoger federaal aandeel in het bestaansminimum 
dit soort doorschuifoperaties beperken, door ze 
tenminste budgettair minder lonend te maken. 

De hoogte van het bestaansminimum 

Of het OCMW een voldoende antwoord kan 
bieden op financiële problemen van minderbe-
goeden, is mede afhankelijk van de wetgeving 
op het bestaansminimum. Een discussiepunt is de 
hoogte van het bestaansminimum. Een vergelij
king met de levensminima van het Centrum voor 
Sociaal Beleid biedt argumenten voor een verho
ging van de bedragen van het bestaansminimum. 
Kwalitatief onderzoek toont aan welke gevolgen 
het heeft voor de kwaliteit van het leven wan
neer mensen iedere maand opnieuw moeten 
proberen de te korte eindjes aan elkaar te kno
pen. In vele gevallen passen de OCMWs het be
staansminimum bij door een waaier aan aanvul
lende steunregelingen, van verwarmingstoelagen 
en huurtoelagen tot dieettoelagen of eenmalige 
financiële tussenkomsten. 

Een eventuele verhoging van de bedragen is 
niet uitsluitend een budgettair probleem. De ver
hoging ondergraaft één van de peilers van het 
stelsel van uitkeringen: men gaat ervan uit dat er 

een spanning moet blijven bestaan tussen het be
staansminimum, de sociale zekerheidsuitkeringen 
en het gewaarborgd minimumloon. Die spanning 
moet mensen ertoe aanzetten zich niet in een 
uitkeringssituatie te nestelen, of moet de armoe
deval of werkloosheidsval beperken. De politie
ke beslissing over de omvang van het budget en 
over het instandhouden van de verhoudingslogi
ca tussen de verschillende uitkeringen verhinde
ren dat de bedragen van het bestaansminimum 
tot die van de sociale levensminima worden op
getrokken. 

De geleidelijke invoering van manieren om 
bij te verdienen bovenop de uitkering heeft het 
debat over de hoogte van de (minima)uitkerin-
gen ondertussen afgeleid. Er bestond reeds lan
ger een minimale verhoging voor werklozen en 
bestaansminimumtrekkers die een opleiding volg
den. Het stelsel van de Plaatselijke Werkgelegen
heidsagentschappen biedt werklozen en bestaans
minimumtrekkers de mogelijkheid hun maand
inkomen te verhogen met maximum zo'n 6.500 
frank per maand. Ook deze maatregel valt niet 
éénduidig te beoordelen. Sommigen vinden het 
een erkenning dat de uitkeringsbedragen inder
daad onvoldoende zijn, en klagen aan dat de ver
antwoordelijkheid om het inkomen aan te vullen 
zo verschoven wordt naar de uitkeringstrekkers 
zelf. Anderen vinden het positief dat mensen met 
een uitkering niet tot inactiviteit gedwongen wor
den. Weer anderen zien er een betonnering van 
de armoedeval of werkloosheidsval in, en dus 
een ultieme erkenning dat bepaalde groepen de
finitief niet meer op de arbeidsmarkt terechtkun
nen. De evolutie van de PWA's en aanverwante 
stelsels zal duidelijk maken welke interpretatie 
het meest aansluit bij de realiteit. 

Het activeringsdiscours 

Hiermee komen we bij de vraag naar de 
plaats van de OCMW's in het hele activerings
discours. De overgang van een 'compenserende' 
naar een 'activerende' verzorgingsstaat is één van 
de punten die het sociale debat gaan beheersen. 
Het centrale punt, zoals het ondermeer door de 
Franse socioloog Pierre Rosanvallon werd gefor
muleerd, is of ons stelsel van sociale zekerheid 
niet teveel op een passieve manier uitsluiting 
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(bijvoorbeeld uit de arbeidsmarkt) vergoedt en te 
weinig doet om actief bij te dragen tot een her
integratie van de betrokkenen. 

Het concept van een activerende verzorgings
staat kan echter op zeer onderscheiden manieren 
worden ingevuld. Aan het ene uiterste vinden we 
de bezorgdheid om de vicieuze cirkel van ar
moede en uitsluiting te doorbreken. Een active
rend beleid wordt dan ingegeven vanuit een 
emanciperend perspectief: hoe de uitgestotenen 
opnieuw maximaal integreren in onze samenle
ving en hen volwaardige kansen op maatschap
pelijke participatie bieden? Het garanderen van 
een volwaardig burgerschap voor iedereen is het 
vertrekpunt. Deze opvatting van een activerende 
verzorgingsstaat wordt echter doorkruist door 
een veeleer disciplinerende en controlerende lo
gica. Aan het andere uiterste staat dan de 'voor-
wat-hoort-wat'-redenering: wie van een uitkering 
leeft, hoort daar ook wat tegenover te stellen. 
Dat wil zeggen dat hij minstens een bereidheid 
tot integratie moet vertonen of zich moet inschrij
ven voor allerhande herscholingsprogramma's, 
als een directe herinschakeling op de arbeids
markt onmogelijk blijkt. 

De ontwikkeling naar zo'n activerende ver
zorgingsstaat speelt zich bij ons veeleer onder
huids af. Met de Weer-Werkactie in 1989 werd de 
contractformule voor het eerst op een grote 
schaal geïntroduceerd. Via een 'wederinschake-
lingsproject' werd een moreel contract onderte
kend tussen de werkloze en het Weer-Werkteam 
(dus de VDAB). Ook het begeleidingscontract 
voor werklozen en de PWA's of klusjesdiensten 
kunnen we beschouwen als vormen van active
rend beleid. 

De idee van wederzijdse overeenkomst vin
den we bij de OCMW's ook terug bij de integra
tiecontracten voor jonge bestaansminimumtrek
kers (tussen 18 en 25 jaar). Deze integratiecon
tracten werden ingevoerd in het kader van het 
Urgentieprogramma voor een meer solidaire sa
menleving in 1992. De Vlaamse Vereniging voor 
Steden en Gemeenten (WSG)[7] hield hierover 
in maart 1996 een enquête. Op basis van gege
vens van 362 OCMW's bleek dat op dat moment 
55% van de jonge bestaansminimumtrekkers tus
sen 18 en 25 jaar een integratiecontract hadden. 
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In 1993, zes maanden na de invoering van het 
integratiecontract, ging het nog maar om 37%. De 
inhoudelijke invulling van de integratiecontracten 
had betrekking op het afmaken van studies en 
op bijscholing, beroepsopleiding, actiever sollici
teren, begeleide tewerkstelling of het wegwerken 
van huisvestings-, gezondheids- of verslavings
problemen. 

Uit de WSG-enquête bleek dat de integratie
contracten amper als sanctionerend instrument 
werden gebruikt: slechts 1,1% van de personen 
met een integratiecontract werden gesanctio
neerd wegens niet-naleving. Hoewel individuele 
begeleiding per definitie deel uitmaakt van de 
sociale begeleiding, vinden vele OCMW's dat het 
formaliseren in een contract vooral een financiële 
meerwaarde kan opleveren. Als belangrijkste 
knelpunten kwamen naar voor: het tekort aan 
opleidings- en tewerkstellingsprojecten, het ge
brek aan motivatie bij de hulpvrager en het ge
brek aan personeel en tijd in de OCMW's om 
een volwaardige begeleiding te garanderen. Op
merkelijk was dat 64% van de OCMW's het niet 
opportuun vond om de integratiecontracten Uit te 
breiden tot alle bestaansminimumtrekkers, slechts 
23% was hiervan wel voorstander. 

Het is niet steeds duidelijk door welke van de 
voornoemde logica's - een emanciperende of een 
controlerende - het integratiecontract en de an
dere maatregelen werden geïnspireerd. In prak
tijk is dat afhankelijk van de lokale invulling. 
Hebben we te maken fnet een veeleer emancipe
rende wenselijkheid, terwijl de werkelijkheid 
veeleer disciplinerend uitvalt? Al te vaak blijft de 
ongelijkheid tussen de 'contractanten' (uitkerings
trekker en de uitkerende instantie) te groot om 
van een vrije keuze voor inschakeling te spre
ken, zeker wanneer schorsing als een (zij het 
weinig gebruikte) stok achter de deur staat. 

Lammertyn laat alvast een ander en positiever 
geluid horen over de rol en de mogelijkheden 
van de OCMW's. Hij stelt dat "voor de OCMW's 
en voor andere welzijnsvoorzieningen het waar
maken van het ideeëngoed uitgedrukt met het 
begrip activerende verzorgingsstaat een nieuwe 
uitdaging vormt. Voor een aantal onder hen is 
het een oproep om met meer radicaliteit verder 
te zetten wat ze nu reeds doen. Lang voor er van 



sociale integratiecontracten sprake was, begeleid
den bepaalde OCMW's hun cliënteel reeds vanuit 
die integratiefilosofie. Voor andere centra kunnen 
deze ideeën, na twintig jaar werken, een aanlei
ding zijn tot bezinning. Hoe dan ook, de omscha
keling van een (passieve) verzorgingsstaat die via 
de sociale zekerheid en de bijstand alleen maar 
uitkeringen verstrekt naar een (actieve) verzor
gingsstaat die mensen wil (reïntegreren, lijkt me 
voor alle OCMW's een ontwikkeling te zijn waar 
ze meer en meer zullen moeten op inspelen. Een 
(re)integratiebeleid situeert zich immers op het 
lokale vlak en is per definitie een gepersonali-
seerde aangelegenheid." [8]. 

Lammertyn heeft gelijk wat de uitdaging be
treft, maar lijkt me te positief van inschatting. De 
twijfels van De Rynck bij het activeringsdiscours 
vormen een belangrijke waarschuwing. Het plei
dooi voor activering van de verzorgingsstaat 
baadt volgens De Rynck in dubbelzinnigheid: 
"Het lijkt er op dat meer en meer diegenen die in 
het steeds meer fragiele vangnet van de sociale 
zekerheid terechtkomen, op hun verantwoorde
lijkheid worden aangesproken voor het leveren 
van buurtdiensten of andere vormen van collec
tieve bijdragen. Voor sommigen is dit een zinvol 
perspectief naar nieuwe zinvolle arbeidsvormen. 
Anderen-stellen dat de overheid de uitstoot van 
reguliere naar precaire arbeidsvormen stimuleert, 
de activering van steuntrekkers als besparing op 
gewone diensten aanwendt en dat het bedrijfsle
ven en gefortuneerde burgers er ondertussen he
lemaal niet toe worden aangezet om hun deel 
van de verantwoordelijkheid op te nemen. Rech
ten noch plichten zijn in de activerende verzor
gingsstaat gelijk verdeeld. Zo lijkt het er meer en 
meer op dat het bedrijfsleven wel nog de baten 
mag opstrijken van de samenleving maar zich 
voor het overige helemaal niet verplicht hoeft te 
voelen om zich te engageren in de collectieve 
verantwoordelijkheid." [9]. 

Drie bedenkingen dringen zich op bij de hui
dige invulling van een activerend beleid. Om te 
beginnen wordt integratie bijna steeds gelijk
geschakeld met integratie op de arbeidsmarkt. 
Een betaalde baan op de formele arbeidsmarkt 
blijft het ultieme criterium van maatschappelijke 
integratie. Dit is een heel ander beleidsuitgangs

punt dan in Nederland, waar men er bij projecten 
van sociale activering van uitgaat dat niet langer 
iedereen aan bod kan komen op de klassieke 
arbeidsmarkt, zodat ook vormen van maatschap
pelijke integratie buiten de arbeidsmarkt worden 
aangemoedigd [101. 

Ten tweede is er de onduidelijkheid van het 
raamwerk: wat verwacht de overheid nu van de 
uitkeringstrekkers en welk perspectief wordt hen 
geboden? Een activerend beleid is slechts zinvol 
wanneer opleidingen, herscholingen of andere 
integratieparcours een blijvend perspectief op 
een baan of een sociaal zinvolle activiteit bieden. 
Vandaag ontbreekt dat perspectief nog vaak. De 
overheid richt zich teveel op een tijdelijke active
ring, en dat lijkt mij 'roeren in de ketel' van de 
werkloosheid. 

Ten derde lijkt activering gepaard te gaan met 
meer bureaucratie. Als je de invulling van de in
tegratiecontracten voor jonge bestaansminimum
trekkers bekijkt, dan valt het op dat heel wat 
OCMW's dat veeleer administratief en bureaucra
tisch aanpakken. Ieder afgesloten integratiecon
tract levert hen immers een hogere tegemoetko
ming in het bestaansminimum op vanwege de 
federale overheid. In vele OCMW's beschikken de 
maatschappelijk assistenten bovendien niet over 
de tijd en (daarom) soms ook niet over de me
thodiek om het parcours naar een echte integra
tie aangepast te begeleiden. Het activeringsoptre
den kan tevens de dubbele rol van de maatschap
pelijk werker als hulpverlener én controleur ver
sterken. Daardoor gaan vele kansen voor een 
emanciperend beleid verloren en wordt de notie 
van een activerende verzorgingsstaat steeds meer 
gelijkgesteld met die van een disciplinerende ver
zorgingsstaat, waarbij uitgeslotenen individueel 
benaderd worden, waarbij nagekeken wordt wat 
hun kansen zijn en hoe groot hun bereidwillig
heid is om nog op de formele arbeidsmarkt aan 
bod te komen. Pleidooien voor een activerende 
verzorgingsstaat dreigen zo tot een menselijke 
verpakking te verworden voor keiharde budget
taire doelstellingen. 

Ze hebben zo'n honger, mijnheer... 

Zowel in de OCMW's als in de bredere wel
zijnssector was er de voorbije twee decennia 
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sprake van een verregaande professionalisering. 
Toch volstaan meer middelen voor armoede
bestrijding en de ontwikkeling van nieuwe me
thodieken blijkbaar niet om de behoeften op te 
vangen. Het toenemend aantal hulpvragers en de 
groeiende (aandacht voor) armoede lijkt de laat
ste jaren ook te resulteren in meer vrijwilligers
organisaties. Vooral vormen van directe en mate
riële hulpverlening springen daarbij in het oog. 
Het gaat om initiatieven als 'Moeders voor Moe
ders' in Antwerpen, soepbedelingen, vrijwilligers-
groepen van het Rode Kruis, Wederzijds Hulpbe
toon, inzamelacties van supermarktketens, Voe d-
selbanken of parochiale initiatieven. Vele van 
deze maaltijd- en kledingbedelingsprojecten heb
ben een duidelijk caritatieve inslag. 

Dit staat haaks op de professionalisering in 
het welzijnswerk: goedmenend gaat materiële 
hulpverlening soms gepaard met een nieuwe pa
triarchale (of matriarchale) houding tegenover de 
'sukkelaars van armen'. Alleen in Antwerpen zijn 
vandaag tientallen initiatieven bekend waar hulp
behoevenden terecht kunnen voor materiële hulp. 
Bovendien worden een aantal van deze initiatie
ven geconfronteerd met steeds langere rijen 
wachtenden en een steeds grotere druk op de 
(meestal) vrijwillige medewerkers, wat zich en
kele malen vertaalde in agressie van de gebruikers. 

Er dringt zich een bezinning op over de wijze 
waarop de geprofessionaliseerde hulpverlening 
met materiële hulp omgaat. Gaat het bij dit alles 
om een indicator van toenemende nood? Wijst 
het op een te laag uitkeringsbedrag? Op niet-ge-
bruik van bijstands- of andere uitkeringen? Is dit 
de keerzijde van professionalisering in de wel
zijnszorg, omdat die in een aantal gevallen tot 
een drempelverhoging leidde en is dat zo bij de 
OCMW's? Is het de onvoorwaardelijkheid die de 
materiële hulp tot een hernieuwde groei brengt? 
Wijst dit op perverse effecten van activerend be
leid? In welke mate voelen de OCMW's de druk 
om zelf meer materiële hulp te gaan verstrekken? 
Het is vandaag onmogelijk om een antwoord te 
geven op deze vragen en hypothesen, maar de 
groeiende omvang van het fenomeen noodzaakt 
tot een bezinning over oorzaken en gevolgen, 
voor de armen zelf en voor de organisatie van 
het welzijnswerk. 

Het SIF-fende O C M W 

Hoe langer de OCMW's bestaan, hoe centra
ler de armoedefondsen in het verhaal komen te 
staan. Kijken we terug, dan zien we ondermeer 
het Bijzonder Fonds voor Maatschappelijk Wel
zijn, de fondsen Lenssens en Vanden Bossche en 
natuurlijk het Vlaams Fonds voor de Integratie 
van Kansarmen, beter gekend als VFIK. Voor de 
volgende jaren zijn deze vervangen door het So
ciaal Impulsfonds, het paradepaardje van het 
Vlaamse sociale beleid. Dit Sociaal Impulsfonds -
SIF voor de vrienden - kan een belangrijke voor
uitgang betekenen in het Vlaamse (stedelijke) 
armoedebeleid. De impact is voor al de OCMW's 
merkbaar, bijvoorbeeld door het opgaan van het 
Bijzonder Fonds voor Maatschappelijk Welzijn in 
het SIF. Het werken met beleidsovereenkomsten 
en resultaatsverbintenissen zorgt echter - meer 
dan de vroegere armoedeprogramma's - voor 
veranderende verhoudingen tussen het gemeente -
of stadsbestuur, het OCMW-bestuur en de parti
culiere welzijnssector. 'Geïntegreerd' werken, alle 
betrokken actoren moeten streven naar 'partner
schap'; de nieuwe slagwoorden klinken door in 
alle gemeenten. 

Die evolutie actualiseert de vraag naar de 
plaats van het OCMW in het lokale welzijns-
landschap. Met de armoedefondsen sinds 1989 
groeide een stuk gedecentraliseerd beleid inzake 
armoedebestrijding: de uitvoering verloopt via de 
lokale besturen, maar met een aanzienlijke con
trole van het Vlaamse niveau. Zo voltrekt zich 
een paradoxale ontwikkeling, die men zou kun
nen omschrijven als 'een van bovenuit opgelegde 
verandering van onderop'. Een belangrijk deel 
van de veranderingen in armoedebestrijding ge
beuren op het lokale vlak, maar dit proces wordt 
uitgelokt en gestuurd door het Vlaamse beleids
kader en door de middelenstromen van de ar
moedefondsen. Het OCMW moet hier opnieuw 
zijn positie zoeken: de vanzelfsprekendheid dat 
de verantwoordelijkheid voor het sociale beleid 
in de eerste plaats bij het OCMW lag, is doorbro
ken. De rol van de gemeente is groter geworden, 
en zeker de particuliere welzijnssector heeft aan 
belang (en deskundigheid) gewonnen. Zal het 
OCMW zich meer dan vroeger op een coördina
tie van het lokale welzijnsveld moeten toeleggen? 
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De vraag stelt zich welke taken het OCMW dan 
zelf opneemt, en welke ze uitbesteedt aan parti
culiere organisaties. Deze keuzes zullen alleszins 
een weerslag hebben op het imago: bijstandsver
lening blijft immers onlosmakelijk aan de OCMW's 
verbonden. 

NPC in 't O C M W ? 

Een randelement vormt de recente discussie 
rond de door de enen verguisde, door de ande
ren opgehemelde Nieuwe Politieke Cultuur 
(NPC). Hiermee wordt op lokaal vlak ook de dis
cussie heropend naar de doorzichtigheid van de 
OCMW-werking en naar de democratische con
trole hierop. De voorbije jaren werden verschil
lende maatregelen genomen om beide te verbe
teren. Denk maar aan de verplichting tot het op
maken van beleidsplannen en de voorstelling er
van bij de jaarlijkse begrotingsbespreking in de 
gemeenteraad. Toch rijst de vraag waarom alle 
vergaderingen van de OCMW-raad achter geslo
ten deuren moeten plaatsvinden en waarom de 
zwijgplicht nog steeds door velen toegepast wordt 
op bijna alle beslissingen, ook diegene die niets 
met persoonlijke dossiers te maken hebben. Een 
laatste vraag betreft dan de wenselijkheid van 
een rechtstreekse verkiezing van de OCMW-raad. 

Wat de openbaarheid betreft, gaat het van
zelfsprekend niet om de persoonlijke dossiers. 
Voor zulke dossiers is vergaderen achter gesloten 
deuren en discretieplicht vanzelfsprekend, zoals 
dat ook geldt bij gemeenteraads- en commissie
zittingen. Maar een belangrijk deel van de OCMW-
besluitvorming, zeker in steden, betreft niet-per-
soonsgebonden beslissingen. We denken hierbij 
aan het beheer van de tientallen instellingen in 
de stedelijke OCMW's (vooral ziekenhuizen en. 
rusthuizen), aan het bespreken van algemene 
steunnormen, aan de houding tegenover uitge
procedeerde asielzoekers. Verdient het OCMW-
beleid of het lokale armoedebeleid geen publiek 
debat? 

De rechtstreekse verkiezing van de OCMW-
raad gaat een stap verder. Gezien de budgetten 
van (sommige van) de OCMW's en de omvang 
van hun taak, is de vraag of een getrapt kies
systeem via de gemeenteraad nog wel wenselijk 
blijft. Omwille van het maatschappelijk belang 

van de opties die in de OCMW's genomen wor
den, lijkt een rechtstreekse verkiezing van de 
OCMW-raden meer democratisch. Bovendien zou 
daarmee het sociale beleid centraler komen te 
staan in het (lokale) politieke debat. De huidige 
werking achter gesloten deuren versterkt het 
technocratische karakter van de OCMW-besluit-
vorming én het consensuskarakter van de beslis
singen, maar maakt deze niet doorzichtiger. Het 
bevordert evenmin een open participatie van 
welzijns- en armenorganisaties in de OCMW-be-
sluitvorming. 

W a a r wenk t een wervend sociaal perspectief? 

Een wervend beleidsperspectief ontbreekt, 
stelt Luc Notredame: de uitbanning van de ar
moede is niet voor de nabije toekomst [11]. En is 
juist dit nu niet het grootste probleem? De econo
mische herstructurering op wereldschaal - noem 
het dan modieus de globalisering - plaatst de 
westerse welvaartsstaten voor een herstructure
ringsuitdaging die ongezien is sinds de tweede 
wereldoorlog. Wie biedt er een wervend per
spectief voor al diegenen wier maatschappelijke 
positie bedreigd is in de hedendaagse risico
samenleving, om een term van de Duitse socio
loog Ulrich Beek te gebruiken? Wie slaagt erin 
om herverdeling van arbeid en inkomen een gro
tere prioriteit te geven op de politieke agenda, 
en om ze daarvoor een groter draagvlak te geven? 

Het antwoord op deze vragen kan niet van 
de OCMW's komen. De OCMW's vangen op en 
proberen opnieuw te integreren, maar zonder 
een sociaal perspectief blijft dit vechten tegen de 
bierkaai. Weliswaar professioneler dan 20 jaar 
terug, met meer mensen en middelen, maar 
vooral, met veel grotere behoefte. De wervende 
kracht van het Algemeen Verslag over de Ar
moede als aanzet voor een maatschappelijk 
draagvlak voor een meer doorgedreven armoe
debestrijding, lijkt af te brokkelen. De maat
schappelijke agenda wordt alweer door andere 
thema's bepaald. De politieke keuzen vandaag 
zullen uitmaken of dat wervend perspectief aan
wezig is wanneer in 2002 de OCMW's hun 25ste 
verjaardag vieren. Wanneer men ondertussen het 
sociale beleid zelf niet verder activeert, dreigen 
we in 2002 opnieuw de verjaardag te vieren van 
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een onmisbare instelling, die helaas een te groot 
succes kent. 
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