
alle kinderen

verhoog de
slaagkans van

www.pvda.be

88 programma pVDa - mei 2019



III. sOcIalE INvEstErINgEN

INHOUD

15. Een onderwijs dat iedereen laat schitteren ................................................................................... 89
16. Van vastgoedmarkt naar recht op wonen ..................................................................................... 97
17. Goede zorg voor ouderen .............................................................................................................105
18. Een inclusief beleid voor mensen met een beperking .................................................................109
19. Een diverse, participatieve, volkse cultuur ....................................................................................113

15. EEN ONDErWIjs Dat IEDErEEN 
laat scHIttErEN

staNDpUNt

Zou het niet mooi zijn: een sterk onderwijs waarin alle leerlingen slagen? Daarvoor hebben we kwaliteits-
scholen nodig die de sociale ongelijkheid tegengaan, toegankelijke scholen met gelijke kansen voor hen 
allemaal. Met kleinere klassen waar betere en gerichte begeleiding mogelijk is, met speciale ondersteuning 
voor leerlingen met leermoeilijkheden. Een school zonder vroegtijdige selectie. We willen een school die 
niet alleen dient om een vak te leren, maar die zorgt voor een hoogstaande, evenwichtige en algemene 
ontwikkeling. En die het mogelijk maakt voor iedereen die dat wenst hogere studies aan te vatten.

Wat WIj WIllEN
EEn. Voor een toegankelijke school zonder financiële 
drempels

•	 Het kleuteronderwijs maken we volledig gratis, inclusief de voor-en nabewaking, schoolgerief en uit-
stappen.

•	 De maximumfactuur in het basisonderwijs verlagen we geleidelijk naar nul. In het secundair onderwijs 
voeren we er een in en verminderen die dan stelselmatig naar nul.

•	 We maken schoolzwemmen gratis voor alle jaren van de lagere school.

TwEE. alle kinderen mee in het kleuter- en lager 
onderwijs

•	 We voeren de schoolplicht in vanaf 3 jaar.
•	 We volgen de evaluatie van gratis maaltijden in Waalse kleuterscholen en starten ook in Vlaanderen met 

gratis maaltijden.
•	 We zorgen voor kleinere klassen van maximum 15 leerlingen tot het tweede leerjaar en maximum 20 in 

de volgende jaren.
•	 We investeren in professionele en toegankelijke voor- en naschoolse opvang.
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DriE. laat iedereen uitblinken in het middelbaar

•	 We gaan voor een veelzijdige basisvorming die grotendeels gemeenschappelijk is tot 16 jaar. In het vijfde 
middelbaar maken leerlingen hun verdere studiekeuze.

•	 Met investeringen en up-to-date lesmateriaal herwaarderen we de technische en beroepsrichtingen.
•	 We zetten in op de inclusie van leerlingen met verhoogde zorgnoden. We makende nodige middelen en 

mensen vrij om het M-decreet realistisch te maken.
•	 Om meertaligheid te bevorderen stimuleren we immersie-onderwijs, waarbij sommige vakken in een 

andere taal dan het Nederlands gegeven worden. In Brussel ijveren we voor tweetalig onderwijs.

ViEr. een plaats Voor elke leerling
•	 We garanderen voor elke leerling een plaats op school en een leerkracht voor de klas. Dat vraagt om een 

dringende herfinanciering in mensen en gebouwen.
•	 Met een centraal aanmeldingsregister zorgen we ervoor dat elk kind kan kiezen voor een sociaal 

 gemengde school in de buurt.
•	 We maken werk van de renovatie en nieuwbouw van scholen. We houden daarbij de sleutels in de han-

den van de overheid en stoppen de dure pps.
•	 We werken toe naar één pluralistisch openbaar onderwijsnet en stimuleren alles wat de samenwerking 

tussen de netten bevordert.
•	 Met de “brede school” stellen we schoolgebouwen buiten de lesuren ter beschikking van verenigingen. 

We stimuleren daarbij een aanbod van cultuur, sport en bijscholing.

Vijf. genoeg mensen Voor een onderwijs Van topkwaliteit
•	 We hervormen de lerarenopleiding: in een uitgebreid traject reiken we meer algemene kennis aan, maar 

ook meer vaardigheid om les te geven in een grootstedelijk kader en in dat van het M-decreet.
•	 We bouwen de vervangingspool uit. Daar krijgen pas afgestudeerde leerkrachten werk- en loonzeker-

heid. Ze zijn inzetbaar als vervangingsleerkracht of om leerkrachten te ondersteunen.
•	 We geven vanaf 55 jaar de mogelijkheid het rustiger aan te doen, bijvoorbeeld door jonge collega’s te 

coachen. We nemen maatregelen voor een meer werkbare loopbaan.
•	 We zetten verder in op de zij-instroom van leerkrachten uit andere beroepen. We tellen de werkjaren van 

het vorige beroep mee voor de anciënniteit als leerkracht.
•	 Elke school krijgt een conciërge en onderhoudspersoneel in een vast statutair contract.

ZEs. een hoger onderwijs gericht op de noden Van de 
maatschappij

•	 We herfinancieren het hoger onderwijs tot 7.000 euro per student per jaar.
•	 We brengen het inschrijvingsgeld voor alle studenten terug naar 620 euro. Op termijn evolueren we naar 

een kosteloos hoger onderwijs.
•	 De samenwerking van universiteiten met privébedrijven wordt strikt omkaderd. We stoppen het opzetten 

van leerstoelen van privébedrijven aan universiteiten.
•	 We behouden in het hoger onderwijs een breed aanbod van maatschappelijk relevante richtingen en vakken.

ZEVEn. iedereen de kans geVen te slagen aan de 
hogeschool of uniVersiteit

•	 We stimuleren universiteiten en hogescholen om collectieve studeersessies te organiseren met daarbij 
gratis professionele studiebegeleiding.
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•	 We voeren het vak Leren studeren in, in het eerste jaar van alle richtingen.
•	 We verhogen de omkadering van de studenten en de studiebegeleiding door pedagogische bureaus in 

elke faculteit.
•	 We houden de kost van cursussen, koten, vervoer, maaltijden, enzovoort binnen de perken.
•	 We kennen het recht op een studiebeurs automatisch toe.

vIsIE
EEn. Voor een toegankelijke school zonder financiële 
drempels

Studeren is een recht, geen voorrecht. Een simpele zin en zo waar! Ook in de Grondwet staat dat onderwijs 
gratis moet zijn. Toch maken we dat niet waar en heeft in de grote steden een op de drie gezinnen proble-
men om de schoolfacturen te betalen. Er zijn de kosten van voor- en nabewaking. Er is de boterhammentaks 
voor kinderen die hun lunchpakket in de schoolrefter opeten. Leerlingen moeten thuisblijven omdat de 
schooluitstap te veel kost. Er zijn ook leerlingen die een bepaalde studierichting niet kiezen omdat die te 
duur is. Ronduit gezegd: betalend onderwijs organiseert sociale segregatie in ons onderwijssysteem. De 
school moet gratis.

Gratis, dat nemen we breed op: niet alleen het inschrijvingsgeld, boeken, schoolgerief, vervoer waar nodig 
en de voor- en naschoolse opvang, maar ook pedagogische schoolactiviteiten zoals zwemmen, toneel, 
schooluitstap of bosklassen. Daar pleiten ook organisaties als de Gezinsbond, Test Aankoop en KAJ voor. 
Voor het kleuteronderwijs voeren we het werkelijk gratis onderwijs onmiddellijk in. In het lager onderwijs 
laten we de maximumfactuur stelselmatig dalen. In het middelbaar onderwijs voeren we ook een maximum-
factuur in, die we dan in stappen afbouwen.

Gratis onderwijs neemt alle redenen weg voor een ongemakkelijke relatie tussen ouders en school. Ouders 
worden zonder financiële last betrokken bij het schoolgebeuren. Gratis onderwijs gaat de stigmatisering 
van “arme” leerlingen op school tegen. Elk kind kan zo op dezelfde manier van school genieten.

De scholen mogen de kost van deze maatregel niet dragen, het onderwijs heeft dan ook een grotere fi-
nanciering nodig. De opdrachten worden complexer en nemen toe. Het is niet meer dan logisch dat ook de 
budgetten volgen. Maar de voorbije regeringen bouwden de budgetten af in plaats van op. Als je rekening 
houdt met de inflatie, zijn de werkingsmiddelen van het middelbaar onderwijs sinds 2008 met 6% gedaald. 
In het lager daalden ze in dezelfde periode zelfs met 11%. Er zijn dringend meer middelen nodig voor de 
infrastructuur en voor de werking van ons onderwijs.

TwEE. alle kinderen mee in het kleuter- en lager 
onderwijs

Hoe eerder een kind naar school gaat, hoe groter de slaagkansen. Wie pas in het eerste leerjaar naar school 
trekt, heeft vaak een achterstand ten opzichte van klasgenootjes. Daarom voeren we de schoolplicht in 
vanaf drie jaar. We zorgen daarbij voor een sensibiliseringscampagne, nemen drempelverlagende maat-
regelen en zetten brugfiguren in.

Elk kind is tot mooie dingen in staat, maar elk kind kan ook wat extra hulp gebruiken. Daarom moeten 
de klassen kleiner. Kinderen uit kleinere klassen in het lager onderwijs boeken een hogere leerwinst en 
behalen tot in het hoger onderwijs betere resultaten. Dat effect is het grootst bij kansarme leerlingen. Tot 
aan het tweede leerjaar willen we een klas daarom beperken tot maximum 15 leerlingen en daarna tot 20 
leerlingen, ook in het middelbaar.
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Nu de klassen alsmaar diverser worden en het aantal leerlingen met specifieke zorgnoden stijgt, groeit de 
nood om leerlingen op maat bij te staan. Als ze het moeilijk hebben met leerstof of vakken, vraagt dat nu 
en dan om twee leerkrachten voor de klas. In de klas krijgen ze dan meer invulling met leerstof die hen 
moeilijker ligt, zodat er echt begrip voor die leerstof ontstaat.

Zwemmen staat in de eindtermen van het lager onderwijs, maar schoolzwemmen is maar voor één leerjaar 
van het lager onderwijs gratis gemaakt. Veel leerlingen kunnen dan ook niet goed zwemmen. We maken 
zwemmen gratis voor alle jaren van het basisonderwijs en zorgen voor voldoende zweminfrastructuur.

DriE. laat iedereen uitblinken in het middelbaar
Europees kampioen wiskunde, wereldkampioen sociale ongelijkheid: dat is de spreidstand die het Vlaamse 
onderwijs maakt. Nergens wordt je schoolloopbaan zo bepaald door je sociale afkomst als bij ons. In Bel-
gië kies je al op je twaalfde voor aso, kso, tso of bso. Nergens, behalve in Duitsland, is dat zo vroeg. De 
gevolgen zijn duidelijk: op de leeftijd van 15 zit driekwart van de kinderen uit de 10% rijkste gezinnen in het 
aso. Voor de groep van de 10% armste gezinnen is dat slechts een kind op de zeven. Want na de vroege 
opsplitsing volgt een “watervalsysteem”: leerlingen starten in het aso maar worden al snel met B-attesten 
naar tso en bso geduwd. Ook de opdeling in rijke en arme concentratiescholen en het vele zittenblijven, 
tweemaal zoveel als het OESO-gemiddelde, zorgen voor deze sociale kloof.

Om dat aan te pakken liet de Vlaamse regering de commissie-Monard een hervorming uitwerken waarin 
leerlingen voortaan in een “brede eerste graad” van het middelbaar een gelijklopend traject zouden vol-
gen. Maar naarmate de N-VA gewicht kreeg, ging ze de hervorming onderuithalen. Zo kwam het dat de 
olifant een muis baarde. Van de beloftevolle hervorming is vrijwel niets meer terug te vinden in de “moder-
nisering” van het secundair onderwijs die op 1 september 2019 van start gaat.

Het kan de N-VA niet schelen dat jaar na jaar het talent van zoveel leerlingen vergooid wordt omwille van het 
gezin waarin ze opgroeien. De N-VA wil topscholen voor de kinderen van de elite, de rest moet het doen met 
een basisopleiding. De dubbele contingentering – de sociale mix in scholen bevorderen door bij de inschrij-
ving twee contingenten te hanteren: een groep van kansarme en een groep van kansrijke leerlingen – wees 
de N-VA af. Ook de SES-middelen, die ervoor zorgen dat alle leerlingen dezelfde mogelijkheden krijgen door 
speciale aandacht te geven aan kinderen uit kansarme gezinnen, wilde de N-VA afnemen en herverdelen 
onder alle scholen. Die partij beweert dat meer sociale gelijkheid leidt tot een “nivellering naar beneden”. De 
cijfers spreken dat tegen: landen met grote sociale gelijkheid in hun onderwijs scoren internationaal het best.

De Finnen zijn de kampioen inzake uitmuntende leerlingen én inzake het tegengaan van sociale segregatie. 
Hun geheim? De lange gemeenschappelijke stam. Tien jaar lang, van het eerste leerjaar tot het vierde mid-
delbaar, volgen alle leerlingen een grotendeels gemeenschappelijke, brede en veelzijdige basisvorming 
van hoog niveau. Wie moeilijker mee kan wordt in de klas geholpen, wie vooruitloopt krijgt extra uitdagin-
gen. Op die manier kunnen alle leerlingen proeven van uiteenlopende vakken en zo een weloverwogen 
keuze maken voor hun verdere studies. Die keuze hangt dan niet af van hun sociale herkomst maar van hun 
interesses en talenten. Dat willen wij van Finland overnemen.

De gemeenschappelijke stam staat ook voor een pedagogie die breed gaat: een “pedagogie voor hoofd, 
hart, handen en voeten”. De cognitieve vakken zijn belangrijk, jazeker. Maar evenzeer het “hart” van kin-
deren. Dat ontwikkel je door leerlingen gevoelig te maken voor rechtvaardigheid, diversiteit, de zorg voor 
anderen, het samenleven. En ziet het onderwijs het cultureel en artistiek talent dat elk kind in zich draagt 
niet over het hoofd? Leerlingen moeten ook hun technische vaardigheden kunnen ontdekken en ze moeten 
hun “handen” ontwikkelen. En jongeren horen ook meer te bewegen op school dan alleen twee uurtjes 
lichamelijke opvoeding. Als je al deze aspecten bundelt, stel je elke jongere, welk beroep hij of zij later ook 
zal uitoefenen, in staat de wereld in al zijn dimensies te begrijpen en te veranderen. In deze pedagogie 
geven we leerlingen ook meer inspraak, bij het schoolreglement bijvoorbeeld.
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Ook de kosteloosheid van het onderwijs en de inzet van meer dan één leerkracht per klas zijn belangrijke 
hefbomen uit het Finse onderwijs die we in Vlaanderen willen invoeren. Samen geven deze hefbomen de 
mogelijkheid om de sociale kloof te overbruggen.

Voor leerlingen met een beperking of ontwikkelingsstoornis werd het buitengewoon onderwijs in het leven ge-
roepen. Goed opgeleide leerkrachten zorgen er voor onderwijs op maat. Maar veel leerlingen met een beper-
king kunnen ook les volgen in het reguliere onderwijs. Die kans wordt hen al te veel ontzegd omdat de Vlaamse 
regering totaal onvoldoende middelen vrijmaakt om gewone scholen te steunen in dat inclusief onderwijs.

Met het M-decreet liep het dan ook helemaal mis. Minister Hilde Crevits lanceerde het decreet zonder cohe-
rent actieplan en zonder voldoende middelen voor aangepast lesmateriaal, voor de begeleiding, voor extra 
leerkrachten, voor opvolging bij de CLB’s enzovoort. Wat volgde was een stoet van zorgwekkende verhalen. 
Leerkrachten kregen extra werklast zonder dat ze daarin ondersteund werden en voor leerlingen was het 
een koude douche omdat ze niet op maat begeleid konden worden. Er moet meer geld komen en een glo-
bale visie om met het M-decreet inclusie waar te maken met respect voor leerlingen en leerkrachten. We 
integreren waar mogelijk het buitengewoon en regulier onderwijs op één campus.

ViEr. een plaats Voor elke leerling
In 2009 beslisten de Vlaamse regering-Peeters en minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke in zee te 
gaan met de privésector om het scholentekort aan te pakken. Scholen van Morgen, een financieel consor-
tium voor de publiek-private samenwerking (pps), zou op vier jaar tijd voor 1 miljard euro 210 scholen gaan 
optrekken. Vandaag is het tien jaar later. De kostprijs is opgelopen tot 1,5 miljard en dat voor slechts 180 
scholen. Nog altijd wachten heel wat directeurs op de oplevering van hun nieuwe schoolgebouw. En de 
scholen die er wel staan, zijn vaak niet helemaal gebouwd zoals afgesproken. Maar opmerkingen of niet, 
ze betalen dertig jaar lang een gebruikersvergoeding aan het consortium. Een dure grap. De lusten voor de 
privé, de lasten voor de samenleving. Zowat het volledige politieke spectrum, van N-VA, Open VLD en CD&V 
tot sp.a en Groen, blijft nochtans bij pps zweren.

Zeker, er is een tekort aan schoolgebouwen en veel scholen zijn aan renovatie toe. We willen scholen 
buiten de lesuren ook veilig toegankelijk maken voor verenigingen van de buurt en ze bijstellen voor het 
M-decreet. Daar zijn aanpassingen voor nodig. We investeren daarom verder in schoolinfrastructuur, maar 
niet langer via pps. We willen de schoolgebouwen in publieke handen houden.

Door het scholentekort, en omdat sommige scholen meer gegeerd zijn dan andere, gingen ouders voor de 
schoolpoort kamperen om zich te verzekeren van een plaatsje voor hun kind. De oplossing voor dat gedoe 
ligt voor de hand: laat ouders zich online registreren via een centraal aanmeldingsregister. Dan zijn de 
wachtrijen en dubbele inschrijvingen verleden tijd. Met de dubbele contingentering, waarmee we plaatsen 
vrijhouden voor leerlingen uit kwetsbare groepen, kan elke school een goede sociale mix verwerven. Maar 
de N-VA met haar elitaire onderwijsvisie ging weer stokken in de wielen steken. Het centraal aanmeldings-
register werd alleen verplicht voor scholen met capaciteitstekorten en in Brussel, Antwerpen en Gent. En de 
dubbele contingentering werd beperkt tot het basisonderwijs.

Wij willen voldoende scholen, we willen investeren in meer en goed gevormde leerkrachten, we laten alle 
scholen aansluiten bij het centraal aanmeldingsregister met dubbele contingentering en willen zo garande-
ren dat elk kind kan kiezen voor een sociaal gemengde school in de buurt.

Vijf. genoeg mensen Voor een onderwijs Van topkwaliteit
Op 1 januari 2019 waren er in Vlaanderen 1.400 leerkrachten tekort. Wij willen kleinere klassen, meer onder-
steuning voor leerlingen, meer scholen. Dat vraagt nog veel extra leerkrachten. Toch geeft een op de vier 
startende leerkrachten er binnen de vijf jaar de brui aan. Dat ligt vooral aan de grote werkonzekerheid en 
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aan een gebrek aan ondersteuning: een catch 22. Vorig onderwijsminister Pascal Smet schafte de mentor-
uren waarmee jonge leerkrachten begeleid worden af.

Om jonge leerkrachten werkzekerheid en ondersteuning te bieden bouwen we een volwaardige vervan-
gingspool uit. Een startende leerkracht zonder werk kan zich in de pool laten opnemen en heeft zo recht op 
werkzekerheid voor een volledig schooljaar en een loon voor 12 maanden. Tot 2005 bestond zo’n vervan-
gingspool. Dankzij de druk vanonderwijsvakbonden en leraars is in 2018 weer een beperkte vervangings-
pool opgericht. Die willen we nu verder uitbreiden.

Leerkrachten uit de vervangingspool zijn meteen beschikbaar om zieke collega’s in de regio te vervangen 
en dan gaan minder lesuren verloren. Het is dan ook tergend dat de Vlaamse regering de vervanging van 
zieke leerkrachten in de twee weken voor een vakantieperiode blijft verbieden. Tussen twee vervangings-
opdrachten in werken leerkrachten uit de pool in een ankerschool als hulpleerkracht of begeleiden ze huis-
werkklassen. Op die manier is er werkzekerheid voor de leerkrachten en leszekerheid voor de leerlingen. 
Na vijf jaar heeft een leerkracht recht op een vaste benoeming.

Een enquête onder de derdejaarsstudenten van de lerarenopleiding aan tien Vlaamse hogescholen wees 
uit dat leraren in wording soms heel basale kennis missen. Jonge leerkrachten geven zelf ook aan dat ze 
amper voorbereid zijn op het lesgeven in een grootstedelijke context met een hoge diversiteit en sociale 
uitsluiting.

We verlengen de lerarenopleiding daarom in overleg met de onderwijsvakbonden tot vier à vijf jaar om te 
verzekeren dat leerkrachten een grote bagage bezitten en specialisten zijn in hun vak, maar ook om ze op 
te leiden om te gaan met de gevolgen van het M-decreet en met lesgeven in klassen in de grote steden.

We steunen de vraag van de onderwijsbonden naar een werkbare loopbaan. Volgens onderzoek werken 
leerkrachten in de lesweken gemiddeld bijna 50 uur. De schoolvakanties meegerekend komen ze aan een 
werkweek van net geen 40 uur. Toch wil de Vlaamse regering hen extra lesuren laten presteren. 30 tot 40% 
van de werktijd besteden leerkrachten aan administratie, organisatie en overleg. We willen dat ze zich meer 
op hun onderwijstaak kunnen concentreren. Leerkrachten ouder dan 55 geven we de mogelijkheid het als 
coach voor beginnende collega’s wat rustiger aan te doen.

ZEs. een hoger onderwijs gericht op wat de maatschappij 
nodig heeft

In 2014 besliste de Vlaamse regering 800 miljoen euro te besparen op onderwijs, waarvan 400 miljoen 
in het hoger onderwijs. Minister Crevits besloot dat deels te compenseren door het inschrijvingsgeld met 
270 euro op te trekken, een maatregel die in geen enkel verkiezingsprogramma was opgenomen. Een jaar 
later moesten aan Odisee Hogeschool drie keer meer studenten een spreidingsplan aanvragen om hun 
studiegeld te betalen. Wij brengen het inschrijvingsgeld terug tot 620 euro en trekken de financiering van 
het hoger onderwijs weer op. We willen op termijn evolueren naar een kosteloos hoger onderwijs zoals in 
Duitsland en in Scandinavische landen. Dat staat ook in het Pact van New York, dat ons land ondertekend 
heeft. Want als onderwijs een recht is, horen er geen financiële drempels te zijn.

De verhoging van het inschrijvingsgeld kon niet alle besparingen opvangen. De hogescholen en univer-
siteiten kampen dan ook met een structureel tekort terwijl de studentenaantallen blijven stijgen. Dat legt 
een hoge druk op het onderwijzend en ondersteunend personeel: almaar meer werk met minder mensen. 
Docenten hebben minder tijd, studenten krijgen minder omkadering, lessen zijn minder goed voorbereid, 
studenten hebben minder kansen om vragen te stellen. Dat doet de slaagkansen dalen.

Met die structurele onderfinanciering maakt de overheid de weg vrij voor het rendementsdenken in univer-
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siteiten en hogescholen. Vakken verdwijnen omdat ze te weinig “return” opleveren. Universiteiten zoeken 
naar samenwerking met privébedrijven door leerstoelen op te richten. De VUB trok zelfs naar de beurs om 
haar werking te kunnen financieren. In dat rendementsdenken telt niet de meerwaarde voor de maatschap-
pij maar de te boeken winst. Alsof alleen wat economisch rendabel is waardevol kan zijn voor de samen-
leving. Het hoger onderwijs moet een breed aanbod van maatschappelijk relevante richtingen en vakken 
hebben.

Om deze trend te stoppen zorgen we voor een degelijke financiering van het hoger onderwijs: 7.000 euro 
per student. Samenwerking met de privé wordt strikt omkaderd en we stoppen de praktijk van leerstoelen 
van bedrijven.

ZEVEn. iedereen de kans geVen te slagen aan de 
hogeschool of uniVersiteit

De helft van de studenten haalt zijn bachelordiploma niet binnen de vijf jaar. Over de redenen daarvoor, en 
dus de remedies, lopen de meningen uiteen. “Wie gelijke kansen wil, moet durven selecteren”, klinkt het bij 
de Open Vld. “Het is een illusie dat hoger onderwijs zomaar voor iedereen haalbaar zou zijn”, zegt de N-VA. 
Groen meent dan weer dat de hoge uitvalpercentages “erop wijzen dat veel studenten een keuze maken 
voor hoger onderwijs dat niet bij hen past.”

Allemaal leggen ze de verantwoordelijkheid voor de hoge uitval bij de individuele student. Die had maar 
niet voor het hoger onderwijs moeten kiezen. De oplossingen die de rechtse partijen naar voor schuiven 
gaan allemaal in dezelfde richting: een strengere selectie aan de poort met toegangsproeven en hogere 
inschrijvingsgelden.

Het is duidelijk dat de een meer aanleg heeft voor een technische opleiding en de ander eerder is weg-
gelegd voor hogere studies. Maar wordt er vandaag wel geselecteerd op basis van de talenten van onze 
jongeren? De vaststelling dat kinderen van lager geschoolde ouders of jongeren met een migratieachter-
grond veel minder vaak aan het hoger onderwijs beginnen, doet anders vermoeden. Studenten die aan-
spraak maken op een studiebeurs, blijken bovendien veel lagere slaagpercentages te hebben dan hun 
studiegenoten die het financieel beter stellen. Veel meer dan je talenten bepaalt je portemonnee en je 
afkomst vandaag welke richting het uit gaat. Zo gaat een schat aan talent verloren.

Om alle talenten te kunnen ontplooien, moeten de drempels naar het hoger onderwijs niet naar omhoog, 
maar naar beneden. In de eerste plaats financieel. Bovenop het inschrijvingsgeld zijn er immers de kosten 
voor het kot, de cursussen, vervoer. En het wegvallen van het loon dat je zou krijgen als je zou gaan werken 
natuurlijk. Een jaar studeren kost vandaag een slordige 10.000 euro. Steeds meer studenten gaan dan ook 
tegelijk werken of doen een beroep op het OCMW. Om iedereen de kans te geven om het hoger onderwijs 
aan te vatten, zorgen we dat die studiekosten binnen de perken blijven en kennen we beurzen automatisch 
toe voor wie er recht op heeft.

Daarnaast is er het aspect van de studiebegeleiding. De overgang naar grote hoeveelheden leerstof is 
voor veel studenten moeilijk, vooral voor wie omwille van zijn of haar achtergrond al een achterstand heeft 
opgelopen. Selectie aan de poort selecteert niet alleen op talenten, maar ook op die voorgeschiedenis. Wij 
kiezen ervoor studenten te helpen de moeilijkheden te overwinnen. In het eerste jaar van alle richtingen 
voeren we het vak Leren studeren in. We organiseren op elke faculteit collectieve blokken, waar studenten 
samen kunnen studeren en beroep kunnen doen op studiehulp. We versterken de omkadering en studiebe-
geleiding en richten daarvoor per faculteit een pedagogisch centrum op. Het lage slaagpercentage is een 
collectief probleem en verdient dan ook collectieve oplossingen.
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16. vaN vastgOEDmarkt Naar 
rEcHt Op WONEN

staNDpUNt

Stel je eens voor dat we een topproject maken van 100% duurzame, ecologische en betaalbare woningen. 
Dat een woning niet langer een bron van financiële kopzorgen is. Ja, stel je voor dat er geen wooncrisis 
meer zou zijn. En dat het recht op wonen echt zou bestaan.

Nu zijn projectontwikkelaars, investeerders en speculanten baas in de vastgoedsector. Alleenstaanden, 
starters, nieuwkomers, eenoudergezinnen, ouderen met een klein pensioentje, grote gezinnen … ze zijn 
allemaal aangewezen op de onderkant van de woningmarkt. En de Vlaamse regering laat begaan. Hoog tijd 
het tij te keren met een ambitieus plan voor betaalbaar en kwaliteitsvol wonen.

Wat WIj WIllEN
EEn. focus op een betaalbaar huuraanbod

•	 Een bindend raster van huurprijzen begrenst de prijzen aan de hand van objectieve criteria zoals de 
kwaliteit van de woning, de isolatie, de ligging en het aantal kamers.

•	 Een Vlaamse Huurwebsite lijst alle woningen op die te huur worden aangeboden, met woonkeurings-
label en met vermelding van de volledige huurprijs.

•	 We verlenen renteloze leningen aan gemeenten om er stedelijke wooncoöperaties mee op te richten. Zij 
bouwen, renoveren, verhuren en verkopen publieke woningen aan betaalbare prijzen.

•	 We verlagen de huurwaarborg opnieuw naar twee maanden huur.

TwEE. een progressieVe woonfiscaliteit op maat Van de 
behoeften op het terrein

•	 We organiseren een progressieve fiscaliteit op vastgoed. Die houdt rekening met de waarde van het 
vastgoed, het aantal woningen in iemands bezit en het totale inkomen en vermogen.

•	 Bij deze hervorming betrekken we zowel de onroerende voorheffing als de registratiekosten.
•	 We herzien het systeem van de woonbonus wat betreft nieuwe aanvragen. We herverdelen de bonus ten 

voordele van de 60% laagste inkomens.
•	 We verhogen de sociale woonkredieten om de gestegen prijzen in rekening te brengen. We verruimen 

de sociale woonkredieten ook naar meer inkomenscategorieën.
•	 Bij de nieuwe openbare bank vergemakkelijken we het aangaan van woonleningen voor lage inkomens.

DriE. bouwen aan een moderne sociale huisVesting
•	 We tekenen een ambitieus groeipad uit zodat elke centrumstad in 2030 de lat van 20% sociale woningen haalt.
•	 We herstellen de sociale objectieven bij grote bouwprojecten. In elk project moeten projectontwikke-

laars minstens voor een derde sociale woningen bouwen.
•	 We gaan voor een snelle renovatie van oude sociale woningen. De sociale huisvestingsmaatschappijen 

verplichten we daarbij inspraak te verlenen aan de huurders.
•	 We moedigen “zachte renovaties” aan met een minimale impact op de huurders.
•	 We voorzien in doorschuifwoningen in de wijk zelf, waar mensen tijdelijk kunnen wonen in afwachting 

van de renovatie van hun woning.
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ViEr. de rechten Van de sociale huurders garanderen

•	 Huurcontracten van onbepaalde duur in sociale woningen worden opnieuw de norm.
•	 We verminderen de sancties die kunnen leiden tot het uitsluiten van sociale huurders.
•	 We bevriezen de sociale huurprijzen. De huurlasten van de sociale woningen plafonneren we op 10% 

van de huurprijs.
•	 De inkomensgrenzen om toegang te krijgen tot sociale woningen trekken we op, terwijl ook het aanbod 

toeneemt. Zo stijgen ook de huurinkomsten van de sociale huisvestingsmaatschappijen.
•	 We maken werk van een centraal inschrijvingsregister voor alle sociale huisvestingsmaatschappijen per 

regio. Zo vermijden we dat mensen tussen twee stoelen vallen.

Vijf. weg met de leegstand
•	 Een Vlaams kadaster van leegstand maakt openbaar welke woningen leegstaan, om welke reden en 

hoelang.
•	 We vragen de gemeenten hun woondienst uit te breiden. Met permanente controles bestrijden we com-

merciële leegstand en woningleegstand.
•	 Een “leegstandsbrigade” helpt om snel niet-conforme woningen op te knappen.
•	 We ondersteunen kleine eigenaars die omwille van financiële redenen niet in staat zijn hun eigendom 

te verhuren.
•	 In de strijd tegen de vastgoedspeculanten verhogen we het minimumbedrag van de leegstandsheffing 

en de belasting op onbebouwde percelen en verminderen we het aantal vrijstellingen.
•	 Na drie jaar structurele leegstand wordt een pand automatisch overgedragen aan een lokale sociale 

huisvestingsmaatschappij in het kader van het sociaal beheersrecht.
•	 Door meer investeringen en snellere projectopvolging bestrijden we de leegstand van sociale woningen.

ZEs. duurzaam wonen wordt een recht
•	 Om een woning te verhuren is voortaan een conformiteitsattest nodig dat de kwaliteit garandeert. Zoals 

elk voertuig op de weg krijgt ook elk verhuurd pand controle.
•	 We stellen een masterplan op voor isolatie en renovatie en voor de verbetering van de woonkwaliteit. We 

laten dat door een publieke klimaatinvesteringsbank ondersteunen.
•	 We nemen geluidsnormen op in de kwaliteitseisen van de Vlaamse Wooncode.
•	 We overkappen of ondertunnelen snel- en ringwegen die door woonwijken lopen.

ZEVEn. de sleutels Van het grondbeleid in 
oVerheidshanden

•	 We versterken de Vlaamse Grondenbank en verruimen haar opdracht. Ze ondersteunt overheidsinstan-
ties bij het verwerven, ruilen, overdragen en beheren van gronden.

•	 De Grondenbank publiceert het overzicht van alle publieke gronden.
•	 Publieke gronden houden we in publiek bezit. Concessies ervan aan projectontwikkelaars worden alleen 

nog via erfpacht gegund.
•	 De Grondenbank staat wooncoöperaties en sociale huisvestingsmaatschappijen bij in het verwerven van 

langdurig braakliggende gronden (meer dan drie jaar) voor huur- en koopwoningen.
•	 Het recht van voorkoop, dat is de voorrang voor overheden bij de verkoop van gronden, wordt actiever 

uitgeoefend.
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vIsIE

Het recht op behoorlijke huisvesting staat in de Belgische Grondwet en ook in de Universele Verklaring van 
de Rechten van de Mens. Maar dat recht is dode letter. Een betaalbare kwaliteitswoning is voor veel mensen 
onhaalbaar geworden. Dat heet: wooncrisis.

Zeven op de tien Vlamingen kopen een appartement, een huis of een studio. Maar de bouwpromotoren 
geven niet om het recht op wonen. Voor hen gaat het om investeringen die zoveel mogelijk moeten op-
brengen. In acht jaar tijd zijn de woningprijzen met een kwart gestegen. 60% van de jonge gezinnen die een 
woning kopen, moeten beroep doen op hun ouders. Dat is dubbel zoveel als de vorige generatie. De jonge 
generatie besteedt ook dubbel zoveel aan de afbetaling van de lening als twintig jaar geleden.

Voor een groeiende groep is een woning kopen dan ook niet haalbaar. Deze groep moet op zoek naar een 
huurwoning. Maar ook daar zwaait de vrije markt ongeremd de plak. Het aantal sociale huurwoningen is 
veel te beperkt. Zo komt het dat de vraag aan de onderkant van de huurmarkt ontploft. En dat woningen 
van lamentabele kwaliteit schering en inslag worden. Slechts 16% van het Vlaamse woonbudget gaat naar 
de 30% huurders.

De overheid moet dringend optreden om het recht op wonen waar te maken. We hebben een actieve vast-
goedpolitiek nodig. We hebben een rechtvaardige woonfiscaliteit nodig zodat je een woning kan kopen 
zonder je zo diep in de schulden te moeten steken. En we hebben op de huurmarkt een actieve overheid 
nodig die zorgt voor voldoende betaalbare en sociale woningen.

EEn. focus op een betaalbaar huuraanbod
Het aantal huurders stijgt. Bijna een derde van de gezinnen in Vlaanderen huurt. In de centrumsteden 
loopt dat cijfer op tot de helft. Maar ook de huurprijzen gaan omhoog. Sinds 2013 zijn ze met meer dan 10% 
gestegen, het dubbele van de index. Vooral de laagste huurprijzen gaan snel naar omhoog omdat er voor 
goedkope appartementen en eengezinswoningen veel meer vraag is dan aanbod.

Zo komt het dat bijna de helft van de huurders meer dan een derde van het inkomen moet opzijzetten om 
de huur te betalen. In de centrumsteden houdt de helft van wie huurt te weinig over om menswaardig te 
kunnen leven. De regering deed daar niets aan. Integendeel, ze trok de huurwaarborg op van twee naar 
drie maand, zodat de financiële drempel om te huren nog hoger werd. Ook maakte Vlaams N-VA-minister 
Liesbeth Homans het gemakkelijker de huurprijs op te trekken bij renovaties tijdens het contract. Zonder 
inspraak van de huurder en zonder limiet op de verhoging van de huur.

Wij willen realiseren dat tegen 2030 niemand nog een te groot deel van het inkomen moet betalen aan 
woonkosten. Daarvoor ondernemen we actie op twee vlakken.

een. De beste garantie op een betaalbaar huuraanbod is: er als overheid zelf in investeren. We willen stede-
lijke wooncoöperaties opzetten die betaalbare en duurzame woningen bouwen en beheren. Met renteloze 
leningen kan de Vlaamse regering deze wooncoöperaties een handje helpen. Ze werken democratisch en 
transparant. Ze bouwen uitsluitend betaalbare woningen, met minstens een derde sociale woningen per 
project.

twee. Daarnaast willen we de huurprijzen op de privémarkt plafonneren. We starten een Vlaams raster van 
huurprijzen op, dat maximumprijzen vastlegt op basis van het mediaaninkomen en de kwaliteit, de ener-
giezuinigheid, het comfort, de ligging en het aantal kamers van de woning. Respecteert de verhuurder het 
raster niet, dan kan de huurder zich met dit raster tot de rechter wenden. Zo schakelen we huisjesmelkers 
uit en hebben eigenaars er alle baat bij hun woningen goed te onderhouden. Nederland heeft een Huur-
commissie die op basis van zo’n raster de maximumhuurprijzen vastlegt. In Frankrijk staan 26 gemeenten 
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op het punt hetzelfde te doen. De PVDA legde in het Brussels Parlement al een wetsvoorstel voor een huur-
raster neer, maar dat werd door de meerderheidspartijen steevast afgehouden.

Onderzoek van de Huurdersbonden wijst uit dat meer dan vier op de tien huurders op de private huurmarkt 
moeite heeft de huurwaarborg te betalen. We schroeven die waarborg daarom weer terug van drie naar 
twee maand huur. We sluiten het achterpoortje van de “Korfine-waarborg”, dat is een waarborg via het prin-
cipe van een levensverzekering, waardoor verhuurders toch meer waarborg kunnen vragen.

TwEE. een progressieVe woonfiscaliteit op maat Van de 
behoeften op het terrein

Eigendom van vastgoed is in ons land ongelijk verdeeld. De 10% rijkste Belgen bezitten samen twee derde 
van alle woningen, bouwgronden, studentenkoten, handelspanden en kantoorgebouwen. Een paar grote 
vastgoedreuzen domineren de sector. Het aantal eigenaars in de laagste inkomensgroepen blijft jaar na 
jaar dalen.

De PVDA pleit voor een progressieve woonfiscaliteit zodat de sterkste schouders, de 10% rijkste eigenaars, 
meer bijdragen. Op die manier investeren we in de behoeften op het terrein in plaats van in de winsten van 
vastgoedbazen.

We maken de onroerende voorheffing progressief zodat mensen met veel en waardevol onroerend goed 
meer betalen en de kleine eigenaars minder. Daarbij houden we ook rekening met het inkomen. We actu-
aliseren het kadastraal inkomen zonder dat het voor de doorsnee eigenaar negatieve gevolgen heeft. We 
hervormen de registratierechten verder en maken ze echt progressief. Zo maken we een woning kopen 
haalbaar voor de lage en middeninkomens.

Het grootste deel van het budget voor het Vlaams woonbeleid gaat naar de woonbonus. Dat is een fiscaal 
voordeel voor wie een woonlening afsluit. Alle studies tonen dat vrijwel alleen de bouwpromotoren en de 
kredietverstrekkers daar wel bij varen. De woonbonus is immers van aard de woningprijzen naar omhoog 
te duwen, waardoor nieuwe eigenaars uiteindelijk evenveel betalen. Komt daarbij: de hoogste inkomens 
profiteren het meest van de woonbonus. En sinds 2016 geldt de woonbonus ook voor de tweede, derde, 
vierde … woning.

We herzien het systeem van de woonbonus wat betreft nieuwe aanvragen. We zijn er in de toekomst voor 
de bonus te herverdelen ten voordele van de 60% laagste inkomens.

Zo kunnen we meer investeren in publieke huisvesting en in een ambitieus renovatiebeleid. Voor de aller-
laagste inkomens voorzien we renteloze leningen met soepeler voorwaarden.

DriE. bouwen aan een moderne sociale huisVesting
De sociale huisvestingsmaatschappijen krijgen al jarenlang te weinig middelen. 20% van de Vlamingen 
heeft recht op een sociale woning terwijl er maar voor 6% een woning is. De wachtlijsten zijn op vijf jaar 
22% langer geworden. Een wachtrij van 135.500 voor een sociale woning, bijna evenveel als er sociale 
woningen zijn.

Minister Liesbeth Homans heeft dat probleem laten verrotten. Ze heeft leningen toegekend om het patri-
monium van de sociale huisvestingsmaatschappijen te vernieuwen, maar ze heeft niets gedaan aan hun 
structurele financiering. Ze heeft integendeel de iets meer bemiddelde sociale huurders uit hun huis gezet: 
met strengere regels op inkomens, met contracten van drie jaar en met het verbod om ook maar een frac-
tie eigendom te bezitten. Zo heeft ze, onder het mom van de bescherming van de meest kwetsbaren, de 
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inkomsten van de sociale huisvestingsmaatschappijen ondergraven.

De Vlaamse regering koos liever voor het systeem van de Sociale Verhuurkantoren. Die huren eigendom op 
de privémarkt en verhuren dat door aan sociale huurders. Maar omdat er te weinig modale huurwoningen 
bijkomen, is dat natuurlijk geen oplossing. Het effect van die keuze op de lange termijn is dat de huurprijzen 
nog stijgen. Dat zien we heel goed bij onze buurlanden. In het Verenigd Koninkrijk zijn de uitgaven voor 
deze huurtoelages omhooggezwiept. In Duitsland heeft het systeem nooit aan de vraag kunnen voldoen. 
Beide landen hebben onlangs dan ook beslist opnieuw te investeren in sociale woningen.

De meeste Europese grootsteden tellen meer dan 20% sociale huisvesting. In Nederland is dat een derde, 
in Rotterdam en Amsterdam zelfs meer dan de helft. Maar in Vlaanderen halen sommige centrumsteden 
zelfs het schamele richtcijfer van 9% niet. De afgelopen vijf jaar heeft Vlaanderen amper 7.000 sociale 
woningen bijgebouwd. Dat doet de stad Wenen in één jaar. Aan dit tempo zijn de wachtlijsten pas binnen 
honderd jaar weggewerkt.

Het Vlaamse gewest moet zijn verantwoordelijkheid nemen en volop investeren in de bouw en renovatie 
van sociale woningen. Er moet een masterplan komen zodat we tegen 2030 al een ruimer aanbod hebben. 
We geven de grote centrumsteden prioriteit. Daar is de vraag het grootst. Op elf jaar tijd gaan we naar 20% 
sociale huisvesting in elke centrumstad. Dat is ambitieus, maar haalbaar. Voor de andere gemeenten leggen 
we de lat op 10% sociaal wonen.

We rekenen daarvoor ook op de grote projectontwikkelaars. Tot 2013 was in elk groot bouwproject een vast 
aantal sociale woningen verplicht. Die regel werd afgeschaft, maar wij maken dat weer ongedaan. We her-
stellen de sociale objectieven. In elk nieuw vastgoedproject waar minstens 17 woningen gebouwd worden, 
zal een derde uit sociale woningen moeten bestaan.

Het oude patrimonium van sociale woningen is aan renovatie toe. In sommige steden gaat het over een der-
de van de sociale woningen. Het Gentse schimmelschandaal is geen uitzondering. Nog veel meer woningen 
moeten gerenoveerd worden in het kader van de nieuwe normen voor isolatie, woonkwaliteit, brandveilig-
heid enzovoort. We willen dat alle sociale woningen tegen 2030 voldoen aan strenge energiestandaarden.

Renovatie zorgt bij de sociale huurders voor onzekerheid, voor een verplichte verhuis en voor vrees voor 
een hogere huur na de renovatie. Bij renovaties is dan ook veel informatie en veel inspraak voor de sociale 
huurders geboden. We renoveren bij grote renovatieprojecten eerst de leegstaande woningen zodat bewo-
ners in de wijk kunnen blijven wonen. We maken gebruik van “zachte renovaties” met een beperkte impact, 
zodat de huurders in hun huis kunnen blijven. Is dat niet mogelijk, dan voorzien we “doorschuifwoningen”, 
liefst binnen de wijk, als tijdelijke woonst tijdens de renovatie.

ViEr. de rechten Van de sociale huurders garanderen
Onder minister Homans werd het recht op sociale huur steeds meer tijdelijk en voorwaardelijk. Ze voerde 
3/6/9-contracten in, ze besliste dat sociale huurders geen enkele vorm van onroerend eigendom meer 
mogen bezitten en ze zorgde ervoor dat sociale huurders moeten verhuizen als hun inkomen stijgt. Sociale 
woningen werden transitwoningen, een tijdelijke noodoplossing voor wie niet op de privémarkt terechtkan.

Om het recht op betaalbaar en kwaliteitsvol wonen waar te maken, gaan we voor het model van volks-
huisvesting. In dat model hebben ook mensen met een modaal inkomen recht op een plaats in een sociale 
woning. We herstellen de woonzekerheid van sociale huurders. Terwijl we het aanbod laten stijgen, trekken 
we ook de inkomensgrenzen om toegang te krijgen tot sociale woningen op. Wij voorzien ook opnieuw 
middelen voor opbouwwerkers, conciërges en buurtwerkers om de sociale cohesie en controle in de wijken 
te verhogen.
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Ook voor veel sociale huurders neemt de huur een flinke hap uit het budget. De huurprijzen zijn dan ook 
gelinkt aan de vrije markt. Op basis van de “marktwaarde” van hun woning wordt hun huur berekend. Alle 
politieke partijen in het Vlaams parlement waren het daar in 2008 mee eens. Het is absurd de oververhitte 
prijzen van de private woningmarkt als ijkpunt te nemen voor de prijs van een sociale woning. Hier hoort 
een heel andere logica, met prijzen die op de bouwkost gebaseerd zijn. De bijkomende kosten – de huur-
lasten – maken de factuur dikwijls te zwaar, omdat ze niet gebonden zijn aan het inkomen. We bevriezen 
daarom de huur van sociale woningen en plafonneren de huurlasten op 10% van de huurprijs.

We richten een centraal inschrijvingsregister op. Veel mensen staan op verschillende wachtlijsten en ris-
keren hun rechten te verliezen als ze niet ingaan op alle vragen tot actualisatie. Een centraal inschrijvings-
register per regio is gemakkelijk haalbaar, administratief veel eenvoudiger en klantvriendelijker.

Vijf. weg met de leegstand
In 2017 stonden in Vlaanderen 33.000 woningen langer dan een jaar leeg, bovenop bijna 30.000 leeg-
staande winkels en bedrijven. En tegelijk telt Vlaanderen 5.000 dak- en thuislozen.

Leegstand heeft diverse oorzaken. Eigenaars speculeren op stijgende woonprijzen in een bepaalde buurt. 
Projectontwikkelaars blijven inzetten op duur residentieel vastgoed. Luxeflats en penthouses raken niet ver-
kocht of blijven leegstaan. Maar er zijn ook kleine eigenaars van wie het huis noodgedwongen leegstaat 
omdat ze niet de middelen of de juiste vergunningen hebben om hun eigendom weer bewoonbaar te maken.

We maken daarom werk van een Vlaams kadaster van leegstand. Dat verzamelt en publiceert de leegstand-
registers van de gemeenten. Het vermeldt ook de redenen waarom de panden leegstaan. Dat zorgt voor 
transparantie. We dringen er bij de gemeenten op aan hun woondienst en hun dienst toezicht te versterken 
teneinde dit kadaster van leegstand werkelijkheidsgetrouw te kunnen maken. Het in kaart brengen van de 
leegstand wordt een prioriteit.

Eigenaars die hun woning moedwillig laten verkrotten, krijgen de verplichting die woning in orde te bren-
gen. Voor kleine particuliere eigenaars voorzien we hulp in de vorm van leegstandbrigades. We begeleiden 
hen beter en voorzien, indien nodig, financiële ondersteuning voor de renovatie.

Voor grote eigenaars nemen we strengere maatregelen. We verhogen het minimumbedrag van de leeg-
standheffing en de belasting op onbebouwde percelen. We verminderen de vrijstellingen. Zo bestrijden 
we grote vastgoedspeculanten. We moedigen de steden aan om de opbrengsten hiervan te investeren in 
projecten voor betaalbaar wonen.

Bij leegstand van langer dan drie jaar nemen we doortastende maatregelen. Dankzij het sociaal beheers-
recht kunnen gemeentebesturen, OCMW’s of sociale huisvestingsmaatschappijen de woning voor negen 
jaar in eigendom nemen en opknappen. Zij verdienen de investering via de verhuur als sociale woning 
terug. In de meeste gemeenten is deze optie nog dode letter gebleven. Om meer rechtszekerheid te geven, 
passen we de Vlaamse Wooncode aan om de procedure voor het sociaal beheersrecht coherent te maken 
zodat ze ook automatisch wordt toegepast na drie jaar leegstand.

Ook bij de sociale huisvestingsmaatschappijen is er veel leegstand. In Gent en in Antwerpen staat een op de 
tien sociale woningen leeg. We investeren in renovatie en maken die woningen weer toegankelijk.

ZEs. duurzaam wonen wordt een recht
Een miljoen woningen, meer dan een derde van de Vlaamse woningen, halen de kwaliteitsnormen niet. 
Bij 13% gaat het om ernstige problemen zoals gebrekkige stabiliteit, vocht of onvoldoende woonopper-
vlak. De ontploffing op de Paardenmarkt in Antwerpen eind 2017 maakte pijnlijk duidelijk welke gevaren 
die gebreken inhouden.
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De duurzaamheid van woningen is toegenomen, maar blijft problematisch. In 2017 was nog altijd maar 
56% van de woningen in de centrumsteden energiezuinig. Amper 5% meer dan in 2014. In de strijd tegen 
klimaatverandering moet dat een versnelling hoger.

We voeren een woonkeuringslabel in om te garanderen dat alle verhuurde woningen voldoen aan de kwa-
liteitseisen van de Vlaamse Wooncode. Zoals elke auto gekeurd wordt, zo willen we ook een keuring voor 
huurwoningen. We versterken het Vlaams agentschap Wonen om elke woning die verhuurd wordt, te con-
troleren. Zo ligt het initiatief voor de controle niet langer bij de huurder: die zou uit angst voor een onbe-
woonbaarverklaring wel eens niet naar de juiste instanties durven stappen.

We nemen ook de geluidskwaliteit op in de kwaliteitseisen van de Vlaamse Wooncode. Lawaaihinder zorgt 
vaak voor de meeste overlast, zeker in de grote steden. Om die overlast en het fijn stof tegen te gaan, 
maken we werk van het overkappen of ondertunnelen van snel- en ringwegen die dwars door woonwijken 
lopen.

ZEVEn. de sleutels Van het grondbeleid in 
oVerheidshanden

Om te bouwen heb je grond nodig. Vandaag wordt waardevolle publieke grond verpatst aan grote project-
ontwikkelaars. Op die manier geven overheden een hefboom voor hun beleid weg. We stoppen met deze 
uitverkoop. We houden deze gronden in publiek bezit. Zo versterken gemeenten hun positie tegenover de 
privésector en kunnen ze een echt woonbeleid uitrollen.

Een uitstekend instrument daarbij is de Vlaamse Grondenbank. Die kijkt toe op het beheer van de gronden. 
Vandaag valt deze instelling onder de Vlaamse Landmaatschappij, waardoor haar focus nog te sterk ligt 
op het platteland, de landbouw en het natuurbehoud. We versterken de Grondenbank en geven haar de 
opdracht sterker een actief grondbeleid van de gemeenten te ondersteunen. We stellen een overzicht op 
van alle gronden in handen van overheden, overheidsinstellingen en overheidsbedrijven. Daardoor kunnen 
die publieke instanties beter op elkaar inspelen. De Grondenbank staat hen bij in de ruil van interessante 
percelen, voor het aankopen van nieuwe gronden en het beheer van de publieke gronden, om in de woon-
nood te voorzien, maar uiteraard ook nog altijd om een degelijk natuur- en landbouwbeleid te ontplooien. 
Daarbij wordt ook het recht van voorkoop, dat is de voorrang voor overheden bij de verkoop van bepaalde 
gronden, effectiever uitgeoefend.

Publieke gronden verkopen we niet langer aan projectontwikkelaars. In de plaats daarvan komt de uitgifte 
in erfpacht voor een bepaalde termijn. In Amsterdam wordt dat al meer dan een eeuw zo gedaan. Ook in 
Wenen geldt het. Met de uitgifte in erfpacht krijgt een stad meer greep en invloed op bouwprojecten en dus 
ook op wat er kan en moet gebouwd worden.

Het erfpacht genereert ook meer inkomsten. In Amsterdam levert het 80 à 100 miljoen euro per jaar op. Die 
inkomsten willen we investeren in andere projecten rond betaalbaar wonen. Op die manier vloeit het geld 
van de stijgende grondprijzen niet meer naar de speculanten, maar naar de gemeenschap. Zo dammen we 
speculatie en prijsopdrijving in.
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17. gOEDE zOrg vOOr OUDErEN

staNDpUNt

Ouderen willen zo lang mogelijk kunnen deelnemen aan wat de samenleving biedt. We hebben een beleid 
nodig dat hun zelfstandigheid, hun veiligheid en hun deelname aan het leven waarborgt zodat ze zich kun-
nen blijven ontplooien. Wanneer hun zelfstandigheid afneemt, moeten ze terechtkunnen in betaalbare, 
veilige en huiselijke verpleeghuizen. In kleinschalige woonzorgcentra dient er voldoende en goed opgeleid 
personeel beschikbaar te zijn, dat de bewoners de nodige zorg en aandacht kan geven.

We willen plafonds voor de kost van een woonzorgcentrum. We willen controle houden over de kwaliteit 
ervan, voor bewoners en personeel. Ouderenzorg hoort niet in handen van de markt.

Wat WIj WIllEN
EEn. thuis oud kunnen worden

•	 We ontwikkelen de nodige publieke diensten voor oude mensen die thuis willen blijven: thuisverpleging, 
huishoudelijke hulp, levering van maaltijden enzovoort.

•	 Met een één-loketfunctie maken we ouderen wegwijs door het zorglandschap. We zorgen ook voor de 
automatische toekenning van sociale rechten en vereenvoudigen de procedures.

•	 We promoten en ondersteunen vormen van gemeenschappelijk wonen zoals kangoeroewoningen, zorg-
wonen en andere solidaire woonvormen. We bouwen ook openbare assistentiewoningen voor senioren, 
met vaste, betaalbare prijzen.

•	 We willen een net van ontmoetingsplekken in de wijken, waar ouderen overdag heen kunnen voor ont-
spanning en zinvolle activiteiten.

•	 Om vereenzaming aan te pakken verplichten we de gemeenten 75-plussers thuis minstens tweemaal per 
jaar te bezoeken, zoals in Denemarken.

•	 Om mantelzorgers te ontlasten investeren we in meer respijtzorg en in een net van vaste aanspreekpun-
ten om hen te ondersteunen.

TwEE. waardig oud worden, ook in de woonzorgcentra
•	 De prijs van woonzorgcentra mag niet hoger zijn dan het pensioen.
•	 We voeren een verbod in voor supplementen op basisbehoeftes als schoon linnen, niet-medische bel-

oproepen, eten en hygiënische producten.
•	 We willen voldoende personeel in de woonzorgcentra. We trekken de wettelijke minimumnorm op, met 

correcte statuten en arbeidsvoorwaarden.
•	 We ondersteunen de multidisciplinaire palliatieve ploegen, zowel wat betreft informatie als wat betreft 

begeleiding in het levenseinde.

vIsIE
De vergrijzing zet zich door. In 2060 zullen meer dan 2 miljoen Belgen 67-plussers zijn. En het aantal tach-
tigers zal dan dubbel zo groot zijn als vandaag. Nu al laat de vergrijzing zich volop voelen. Het beleid schiet 
hier tekort. Zo komt het dat in de zorg voor ouderen de deuren wijd openstaan voor het winstbejag van 
multinationals. Die hebben het over de silver economy en spreken niet over “de ouderen” maar over “een 
deel van de markt”. Wij willen die silver economy niet zomaar op de ouderen loslaten.
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EEn. thuis oud kunnen worden

De meeste ouderen willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. We zorgen voor de nodige publieke dien-
sten om dat mogelijk te maken: thuisverpleging, huishoudelijke hulp, levering van maaltijden enzovoort. 
Ook wijkgezondheidscentra en een toegankelijker openbaar vervoer moeten helpen bij de opvang van de 
ouderen.

Veel diensten en nieuwe initiatieven worden niet op elkaar afgestemd. Oudere mensen weten dan ook vaak 
niet wat beschikbaar is en waar ze voor welke hulp terechtkunnen. Een “één-loketfunctie” waarbij ouderen 
bij één hulpverlener terechtkunnen die hen dan verder wegwijs maakt door het zorglandschap, biedt hier 
een oplossing.

Het gebeurt vaak dat ouderen de rechten waar ze aanspraak op kunnen maken niet benutten: de non-take-
up. De Vlaamse Ouderenraad vraagt aandacht voor deze “onderbescherming” van ouderen. We willen dat 
de overheid alle sociale rechten automatisch toekent en uitbetaalt. De rechthebbende hoeft daarbij geen 
aanvraag in te dienen of enige actie te ondernemen. In bepaalde gevallen zal de overheid wel bijkomende 
informatie kunnen vragen om het dossier te regelen. We willen ook de procedures vereenvoudigen, zodat 
personen niet telkens weer dezelfde inlichtingen moeten leveren.

We pleiten voor het opzetten van meer experimenten rond gemeenschappelijk wonen, in een regelluwe 
proefomgeving, meer dan de Vlaamse overheid nu toestaat. Gemeenschappelijk wonen is een verzamel-
term voor verschillende woonvormen (bv. cohousing, kangoeroewonen en zorgwonen) waarmee we be-
woners een oplossing willen bieden voor betaalbaar of duurzaam wonen en vereenzaming. Het zijn woon-
vormen waarin het delen, de solidariteit en de onderlinge hulp tussen generaties aan de orde zijn. Zo 
voorkomen we ook gedwongen verhuizing naar grootschalige woonzorgcentra.

We pleiten daarnaast voor de bouw van openbare assistentiewoningen voor senioren. Die moeten auto-
nomie en huiselijkheid bieden in een comfortabel kader en met de nodige diensten.

We willen de verdere uitbouw van OCMW-dagverzorgingscentra voor ouderen die zelfstandig of met fami-
lie thuis wonen, maar gedurende de dag in een huiselijke sfeer extra ondersteuning of gezelschap nodig 
hebben. Daar onderhouden ze de zelfredzaamheid in dagelijkse vaardigheden. We houden deze centra 
betaalbaar.

We willen inzetten op meer ontmoetingsmogelijkheden met in de wijken losse ontmoetingsplekken voor 
senioren. Die plekken bieden activiteiten aan rond bewegen, leren en ontspanning.

Van de Vlaamse 65-plussers voelt 29% zich soms en 7% zich dikwijls eenzaam. Deze uitkomst krijgen we 
door de ouderen rechtstreeks te bevragen. Als je hen onrechtstreeks peilt naar de mate van eenzaamheid 
– zonder dat woord te gebruiken – schuiven de cijfers op. Dan komt 45% in de categorie eenzamen. Het 
grootste deel daarvan is matig eenzaam (36%), maar we zien ook dat 5% ernstig eenzaam is en 3% zeer 
ernstig eenzaam. Dit vraagt om beleidsmaatregelen.

Als preventiemaatregel verplichten we de gemeenten 75-plussers thuis minstens tweemaal per jaar te be-
zoeken. Zo kunnen we verlies aan zelfstandigheid zo snel mogelijk ontdekken. In Denemarken geldt deze 
maatregel al. We willen ook steunen op wijkwerkers om de eenzaamheid van oude mensen te bestrijden.

Bij driekwart van de Vlaamse 65-plussers is er een mantelzorger aanwezig die de organisatie en soms ook 
de uitvoering van de zorg op zich neemt. We willen vooral dat de mantelzorger een volwaardige partner in 
de zorg wordt. Nu wordt zij of hij nog te vaak buitengesloten tijdens overleg.

Veel mantelzorgers hebben het gevoel dat ze altijd beschikbaar moeten zijn. Dat is een zware last. Zo kampt 
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25% van de mantelzorgers met depressieve gevoelens. Bij 4% gaat het om een ernstige depressie. Er is dan 
ook meer respijtzorg nodig. De oudere een dagje per week naar een dagcentrum brengen, bijvoorbeeld. 
Dan kan de mantelzorger op adem komen.

We willen daarnaast dat mantelzorgers hulp kunnen vragen bij een netwerk van aanspreekpunten van de 
overheid. De investering in deze extra ondersteuning kost geld, maar is tegelijkertijd een besparing: als we 
de middelen beter besteden, kunnen we opnames in ziekenhuizen en woonzorgcentra voorkomen.

TwEE. waardig oud worden, ook in de woonzorgcentra
Een woonzorgcentrum is voor velen onbetaalbaar. De prijs is er al snel 1.600 à 2.000 euro per maand. Dat 
ligt ver boven het gemiddelde pensioen. Zelfs in de publieke woonzorgcentra leeft het idee dat zorg “markt-
conform” moet zijn. Dat wil gewoon zeggen dat de veel te dure prijzen van de privé voortgezet worden in 
publieke diensten. Die logica wordt verspreid in de Vlaamse beleidsnota’s over Zorg en Welzijn. Die puilen 
uit van het profitjargon: cliënten in plaats van patiënten, stakeholders, self-management, resultaatsmeting 
enzovoort. Deze logica willen we omdraaien. Op zorg maak je geen winst, dat is ons uitgangspunt. Een 
solidaire samenleving garandeert zelf een kwaliteitsvolle zorg, via financiering met publieke middelen. Met 
toegang voor iedereen.

Al zijn de woonzorgcentra verschrikkelijk duur, grote luxe moet je er niet verwachten. Negen chef-koks uit 
woonzorgcentra slaakten in 2016 een noodkreet over wat zich in hun keukens afspeelt, en op het bord van 
de bewoners. Chefs die het moeten stellen met drie euro per dag per bewoner voor alle maaltijden. Dat is 
niet menselijk.

Bovendien worden er voor elke pamper, elk medicament en elke extra “service” zoals het extra verversen 
van een bed zeer hoge supplementen aangerekend. Heb je graag hartig beleg op die boterham, dan moet 
je wat meer betalen. Heb je graag een verse luier, dat kan pas als ze 65 procent verzadigd is. En zo, met 
deze bedrijfslogica, verdwijnt de warmte en de menselijkheid uit de zorg. Wij verbieden deze wanpraktijken 
van supplementen op de basisbehoeften.

In 2015 hield de bediendecentrale van het ACV een enquête bij 2.500 personeelsleden in de bejaarden-
zorg. Zes op de tien ondervraagden gaf aan dat er elke dag te weinig tijd is om te luisteren naar de bewo-
ners of om even een praatje met hen te slaan. En bijna de helft van het personeel zei dat er te weinig tijd is 
om de bewoners de zorg te geven die ze nodig hebben.

In een studie uit 2015 van het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin staat te lezen dat de overheid 
voor dertig minder zwaar zorgbehoevende bewoners amper een halve voltijdse zorgverlener voorziet, ter-
wijl dat er eigenlijk vijf moeten zijn. Een halve! De wettelijke norm ligt zo laag dat de publieke sector per tien 
werknemers er vier meer in dienst heeft dan vereist. En dan nog zit het personeelsbestand fors onder wat 
de studie van het Steunpunt nodig acht.

In de mediastorm van augustus 2016 over het gebrek aan goede zorg voor ouderen beloofde de CD&V- 
minister Jo Vandeurzen bijkomende middelen voor personeel. Maar hij kwam toen niet verder dan 
26  miljoen euro. Maar de volledige personeelskost in de residentiële ouderenzorg bedraagt 2,4 miljard. De 
26 miljoen bijkomende subsidies van Vandeurzen, dat is dus nauwelijks 1,1 procent. Peanuts.

Dat ons landje meer euromiljonairs telt terwijl het beleid bejaarde mensen letterlijk in de shit laat zitten, dat 
is een politieke keuze, geen kwestie van we-kunnen-onmogelijk-anders. Wij gaan voor een forse verhoging 
van de budgetten, zowel om aan de stijgende zorgvragen te kunnen beantwoorden als om de ouderenzorg 
voor iedereen betaalbaar te houden. Daarnaast is het ook cruciaal dat het personeel meer ademruimte 
krijgt. De werkbaarheid in de sector moet echt omhoog.
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Grootbedrijven mogen Vlaanderen volbouwen met grootschalige rusthuizen en serviceflats. Minister Van-
deurzen beweerde: “Ik denk eerlijk gezegd niet dat het mogelijk is om in de ouderenzorg superwinsten te 
maken.” Maar Orpea, een multinational die over heel Europa zo’n 61.000 bedden heeft, draait een omzet 
van 3,4 miljard euro. Orpea boekte in 2017 een winst van 411 miljoen euro. En Armonea, de Belgische markt-
leider, realiseerde in 2017 een omzet van een half miljard euro en boekte 40 miljoen euro bedrijfswinst. 
Achter Armonea zit de Belgische haute finance van de AB-Inbev-groep.

De ligdagprijzen in de privévoorzieningen kunnen dan ook oplopen tot wel 7.000 euro per maand.

We gooien het roer om. We investeren in duurzame zorg die rendeert voor heel de samenleving en niet voor 
een kleine groep aandeelhouders. Dat vraagt andere budgetkeuzes.
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18. EEN INclUsIEf bElEID vOOr 
mENsEN mEt EEN bEpErkINg

staNDpUNt

Mensen met een beperking zijn mensen met rechten, net als ieder ander mens. Iedere persoon moet zich 
kunnen ontplooien, de regie van zijn of haar leven in handen kunnen nemen, betrokken zijn en erkend in 
zijn of haar talenten en potentieel.

Maar het beleid slaagt er niet in de rechten van de mensen met een beperking te garanderen. De schrale 
budgettaire invulling maakt van inclusie en autonomie een farce in plaats van een recht. Wij willen dat de sa-
menleving inclusief wordt: mensen met een beperking moeten er actief deel van uitmaken. Zij moeten over de 
grootst mogelijke zelfstandigheid kunnen beschikken en betrokken zijn bij de beslissingen die hen aangaan.

Wat WIj WIllEN
EEn. geen ieder-Voor-zich, maar een afdwingbaar recht 
op ondersteuning en assistentie

•	 Tegen 2025 moeten alle personen met een handicap een afdwingbaar recht hebben op toekenning van 
ondersteuning en assistentie. De wachtlijst met 20.000 wachtenden moet weg.

•	 De overheid staat in voor de zorg van iedereen met een beperking en niet alleen voor hoogdringende 
of grote zorgnood.

•	 We gaan voor een vraaggestuurd beleid met een zorg- en assistentieplan op ieders maat. Voor elke 
beperking zijn er specifieke noden die aangepaste zorg vragen.

•	 We willen dat het zwaartepunt van de financiering van de zorg blijft bij de zorgorganisaties en de betaling 
van opvangplaatsen. Geen vermarkting van de zorg.

TwEE. aangepast werk Voor mensen met een beperking

•	 We verhogen de uitkeringen en tegemoetkomingen tot boven de Europese armoededrempel.
•	 De integratietegemoetkoming is gebonden aan de beperking, ze mag niet afhankelijk zijn van het inko-

men.
•	 Personen met een handicap hebben het recht om te werken, met als eerste mogelijkheid een werkplaats 

in het reguliere circuit.
•	 We hanteren quota: we willen 5% mensen met een beperking in de openbare sectoren en in de privé-

bedrijven met meer dan 20 werknemers. We willen als eerste stap de wetgeving van 2009 over de 
handistreaming gerespecteerd zien.

DriE. inclusief wonen op maat
•	 We ontwikkelen een gevarieerd en voldoende groot aanbod van diensten die het mogelijk maken dat 

mensen met een beperking zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen.
•	 We zorgen voor volledige vergoeding voor apparaten en toestellen en voor de nodige aanpassingswer-

ken om zelfstandig te wonen.
•	 We financieren kleinschalige initiatieven van zelfstandig (al dan niet begeleid) wonen.
•	 We passen meer sociale woningen aan voor mensen met een beperkte mobiliteit.
•	 We bestraffen discriminatie tegenover mensen met een beperking op de private woonmarkt.
•	 We bouwen bijkomende onthaalcentra en residenties voor mensen met een grote afhankelijkheid.
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vIsIE

Mensen met een beperking zijn mensen met rechten, net als ieder ander mens. Om die rechten te verze-
keren is er het VN-Verdrag over de rechten van personen met een beperking van 13 december 2006. Dat 
Verdrag stipuleert dat zij volkomen gelijkwaardig moeten kunnen deelnemen aan de samenleving. Volgens 
artikel 27 van dat VN-Verdrag hebben zij hetzelfde recht op arbeid als alle anderen. Dat recht houdt in dat 
ze de mogelijkheid moeten krijgen in hun levensonderhoud te voorzien via een vrij gekozen job op de 
 arbeidsmarkt en in een open, inclusieve arbeidsomgeving. Maar werk vinden is voor hen heel moeilijk. 
Minder dan de helft van de personen met een beperking heeft in België een job.

Artikel 19 van het VN-Verdrag bepaalt dan weer dat personen met een beperking zelf moeten kunnen kie-
zen waar ze wonen en met wie ze willen samenleven. En dat ze een beroep moeten kunnen doen op be-
paalde hulpdiensten en op persoonlijke assistentie.

Het VN-Verdrag vertrekt niet van het idee dat personen met een handicap zich aanpassen aan hun omge-
ving, maar wel dat het beleid de belemmeringen aanpakt die hun deelname aan het economische, sociale 
en culturele leven in de weg staan. Dat paradigma vat zich samen in één woord: “handistreaming”.

EEn. geen ieder-Voor-zich, maar een afdwingbaar recht 
op ondersteuning en assistentie

De Vlaamse sectororganisaties berekenden in 2014 dat om de wachtlijsten voor allerlei zorg voor mensen 
met een beperking op te lossen, een budgetverhoging met 50% nodig was.

Het antwoord van CD&V-minister van Welzijn Jo Vandeurzen op dat protest was: de “persoonsvolgende 
financiering”. Zijn systeem zag het licht op 1  januari 2017. Sindsdien krijgen zorgorganisaties geen geld 
meer van de overheid, maar gaat dat geld rechtstreeks naar de mensen met een beperking. Zij krijgen een 
“rugzakje” waarmee ze zorg en ondersteuning moeten kopen op de markt. Ze moeten met hun voucher in 
de hand de zorg zoeken die ze nodig hebben: niet alleen de zorg in hun instelling, maar ook de hulp om te 
gaan winkelen of de ondersteuning bij een uitstap. Tot je rugzakje leeg is.

De zorginstellingen van hun kant moeten met elk van de zorgvragers gaan samenzitten om een overeen-
komst te sluiten over de gewenste zorg en over het deel van het rugzakje dat de zorgvrager daaraan wil 
geven. Maar welke zorginstelling gaat nog mensen vast in dienst nemen als elk jaar opnieuw individuele 
overeenkomsten afgesloten moeten worden met zorgvragers? Het leidt regelrecht naar grotere onzeker-
heid, meer personeelsverloop, meer concurrentie tussen de instellingen.

Mensen met een beperking moeten eerst hun directe omgeving aanspreken voor wat heet: “de gebruike-
lijke zorg”. Pas daarna kunnen ze een beroep doen op het circuit van algemene zorg en dienstverlening: 
gezinshulp, poetsdiensten … Maar ook op die diensten wordt bespaard en ook daar zijn er wachtlijsten. En 
zo verzeil je van de ene wachtlijst op de andere.

Pas als het echt hoognodig is kan je de stap zetten naar professionele zorg in gespecialiseerde instellingen 
of dagcentra. De middelen zijn schaars, zegt de minister, dus wordt gespecialiseerde opvang voorbehou-
den voor personen met de hoogste ondersteuningsnood. Zorggarantie is er dan alleen voor wie de zelfzorg, 
de mantelzorg en het sociaal netwerk zijn “uitgeput”. Wil je de status van “prioritair te bemiddelen” toe-
gekend krijgen, dan moeten je ouders en je familie hun eigen onvermogen om de nodige zorg te kunnen 
bieden in de verf zetten.

Minister Vandeurzen noemt dat “vermaatschappelijking van de zorg”. In de realiteit komt het neer op de 
boodschap: er is geen geld, trek uw plan. En in die realiteit staan vandaag in het rijke Vlaanderen bijna 
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20.000 mensen met een handicap te wachten op ondersteuning en assistentie. In die realiteit wachten 
gezinnen op de wachtlijst gemiddeld vier jaar op de toekenning van een persoonlijk assistentiebudget. In 
die realiteit blijft ook de structurele personeelsstop die de sector al dertig jaar teistert. En heel wat ouders 
zitten thuis met hun kind van plus-21 omdat er nergens plaats voor hen is. Vaak zijn het de mama’s die hun 
baan ervoor halveren of opgeven. Er is maar één conclusie mogelijk: er zijn permanente, structurele inves-
teringen nodig in de uitbreiding van het aanbod.

Elke zorgbehoevende gaat nu een eigen oplossing zoeken. Her en der zetten ouders van kinderen met een 
beperking zich samen om uit te zoeken of ze zelf, met de financiële inhoud van de rugzakjes, een zorghuis 
voor hun kinderen kunnen oprichten. Voor een aantal kinderen met een beperking zal dat wellicht een op-
lossing bieden. Maar wat met gezinnen die te weinig kennis of te weinig centen hebben om zo’n initiatief te 
nemen? Welzijn met twee snelheden? De vermarkting en de concurrentie tussen huidige en nieuwe instel-
lingen, tussen vergunde en niet-vergunde zorg loeren om de hoek.

Het kan en moet anders. Tegen 2025 moeten alle personen met een handicap een afdwingbaar recht hebben 
op toekenning van ondersteuning en assistentie. De wachtlijst met 20.000 wachtenden moet weg. We gaan 
voor een vraaggestuurd beleid met een zorg- en assistentieplan op ieders maat. Voor elke beperking zijn er 
specifieke noden die aangepaste zorg vragen. We willen dat het zwaartepunt van de financiering van de zorg 
blijft bij de zorgorganisaties en de betaling van opvangplaatsen. Wij willen geen vermarkting van de zorg.

We maken de nodige budgetten vrij om de inclusie te realiseren. Sectororganisaties zeggen terecht: “De 
volgende regering moet minstens dubbel zoveel investeren. Dat kost een halve straaljager.”

TwEE. aangepast werk Voor mensen met een beperking
Mensen met een beperking hebben een onvoorwaardelijk recht op een inkomen boven de Europese ar-
moedegrens. Maar in België leeft 25% van hen onder die grens. Eén op de tien zegt zelfs elementaire 
voorzieningen zoals een verwarmde woning niet te kunnen betalen. Het inkomen is bepalend voor de 
zelfstandigheid. Hoeveel mensen met een beperking moeten niet bij hun ouders blijven omdat ze te weinig 
inkomsten hebben? We willen alle uitkeringen en tegemoetkomingen boven de Europese armoedegrens 
tillen.

Personen met een handicap hebben het recht om te werken. Ze hebben het recht zelf te kiezen welk werk 
ze doen en welke loopbaan ze willen doorlopen. Maar een job vinden ligt voor hen heel moeilijk. 43% werkt, 
tegenover 77% van de personen zonder beperking. Bovendien werken ze heel vaak deeltijds. Nochtans is 
40% van de groep zonder job van mening een beroepsactiviteit te kunnen uitoefenen.

Het Koninklijk Besluit van 5 maart 2007 en de wetgeving van 13 mei 2009 met betrekking tot de handis-
treaming bepalen dat elke federale overheidsdienst personen met een handicap tewerkstelt ten belope van 
3% van de banen. Maar vandaag staat het totaalcijfer op amper 1,3%. Wij willen dwingende maatregelen om 
de overheid te verplichten de wetgeving na te komen. We maken ook middelen vrij voor “redelijke aanpas-
singen” van werkplaatsen zodat het objectief gehaald wordt.

We willen de verplichting van “redelijke aanpassingen” van werkplaatsen ook laten respecteren door werk-
gevers, interimkantoren en tewerkstellingsorganismen. We willen meer informeren en sensibiliseren rond 
redelijke aanpassingen.

De commissie Diversiteit van de Sociaal-Economische Raad voor Vlaanderen stelde in 2016 een Actielijst 
arbeidsbeperking 2020 op. Die lijst bevat 70 acties om personen met een arbeidsbeperking een baan te 
bezorgen. Maar een concreet doelcijfer van beloofde extra banen was daar niet bij. Er is dan ook nog maar 
weinig in huis gekomen van de lijst. De voorgestelde acties mogen geen dode letter blijven. We leggen dan 
ook een doelcijfer vast.
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Er is ook de sociale economie, al moet de reguliere arbeidsmarkt de eerste mogelijkheid blijven. De sociale 
economie omvat maatwerkbedrijven en werking rond arbeidszorg, maar ook de lokale diensteneconomie, 
samen met alle lokale initiatieven. De sector biedt normale jobs aan met een normaal loon. Alleen is het 
werk aangepast aan de mogelijkheden van het personeel.

DriE. inclusief wonen op maat
Elke persoon met een beperking moet kunnen kiezen wat haar of hem het beste ligt: hulp thuis, een resi-
dentiële dienst, begeleid zelfstandig wonen … Anno 2019 leven en verblijven tienduizenden personen met 
een handicap in gesegregeerde collectieve voorzieningen, samen met andere personen met een handicap 
die ze niet zelf kiezen. Door deze woonvorm worden ze beperkt in dagelijkse kleine en grote keuzes en 
vrijheden.

Mensen die overdag en/of ’s nachts in collectieve voorzieningen verblijven maar in een gewoon huis wil-
len gaan wonen, kunnen dat niet zonder de zorg uit de voorzieningen kwijt te geraken. Ook mensen die in 
een gewoon huis leven, zien hun participatiekansen vaak beperkt door hun afhankelijkheid van diensten, 
vrijwilligers, familie en vrienden. Het ontbreekt aan een duidelijke planning voor deïnstitutionalisering, wat 
nochtans gevraagd wordt in artikel 19 van het VN-Verdrag.

We ontwikkelen een gevarieerd en voldoende groot aanbod van diensten die het mogelijk maken dat men-
sen met een beperking zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen. De woonproblematiek beperkt zich niet tot 
mensen in hoge zorgnood voor wie verblijf en opvang in een instelling of in een voorziening van begeleid 
wonen dikwijls de enige oplossing is. Binnen een ADL- cluster, een samenwerking tussen een vergunde 
zorgaanbieder en een sociale huisvestingsmaatschappij, kan je wonen in een aangepaste woning en be-
roep doen op praktische assistentie, 24u/24u. Dat aanbod breiden we uit. Hulpmiddelen zoals een lift, of 
woonaanpassingen moeten nog altijd deels betaald worden uit eigen inkomen. Dat is een drempel voor 
zelfstandig wonen.

Niet zelden zijn personen met een beperking het slachtoffer van verborgen of openlijke discriminatie op de 
huurmarkt, wegens hun beperkt inkomen. Ook het verwerven van een eigen huis verloopt soms moeilijker 
wegens een geweigerde schuldsaldoverzekering.

De kleinschalige kwaliteitsinitiatieven voor zelfstandig wonen die vaak worden opgezet door bemiddelde 
ouders of via crowdfunding, moeten ook kunnen genieten van een volledige collectieve financiering zodat 
er geen financiële drempels zijn voor wie minder geld heeft.
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19. EEN DIvErsE, partIcIpatIEvE, 
vOlksE cUltUUr

staNDpUNt

Om kunst en cultuur in handen van de samenleving te houden, streven we ernaar dat zoveel mogelijk 
mensen actief aan kunst en cultuur participeren. Dan maken we artikel 23 van de Grondwet waar: “Ieder-
een heeft recht op culturele ontplooiing”. Wij streven naar deelname van allen, met toegang voor allen. 
Tegenover de grote ‘creatieve industrieën’ opteren we voor een rijk kunst- en cultuurleven van onderuit dat 
mensen actief en weerbaar maakt en hen energie geeft om hun leven en de samenleving aan te pakken. 
We gaan voor een breed aanbod en omarmen de jongerencultuur. We draaien de bezuinigingen terug en 
faciliteren een divers, bruisend, volks cultuurleven.

Wat WIj WIllEN
EEn. Voor een bruisend, Volks en diVers cultuurleVen

•	 Meer initiatieven van onder uit. We gaan, naar Nederlands voorbeeld, voor Cultuurscouts in de stadswijken.
•	 We stimuleren het open plooien van de werking en programmatie van cultuurhuizen om zo de diverse 

bevolkingsgroepen aan te spreken.
•	 We stellen academies verder open voor nieuwe vormen van kunst en cultuur. We steunen het experiment 

en de originaliteit.
•	 We willen dat ons land werk maakt van de Unesco-Conventie voor de bescherming en promotie van de 

diversiteit van cultuuruitingen.
•	 We ondersteunen taalgemengde en multiculturele initiatieven.

TwEE. kunst en cultuur toegankelijker maken
•	 We zorgen ervoor dat musea op meer dagen gratis toegankelijk zijn.
•	 Via een centrale digitale App stimuleren we een Open Access-strategie bij alle cultuurinstellingen.
•	 We herstellen de bibliotheekplicht. Elke gemeente heeft een kwaliteitsbibliotheek nodig als leerpunt en 

ontmoetingsruimte.
•	 We maken recente tariefverhogingen voor academies en bibliotheken ongedaan.

DriE. jong talent en jeugdcultuur alle kansen geVen
•	 We geven impulsen aan talentontwikkeling en aan broedplaatsen voor nieuwe cultuurmakers.
•	 We willen een cultuurcoördinator in elke school.
•	 We bieden de hele schoolloopbaan lang cultuururen en kunstcursussen aan, met aandacht voor de niet-

klassieke vormen.
•	 We bezorgen jongeren en studenten een gratis cultuurpas en verbreden het aanbod van UiTPAS.

ViEr. kunst en cultuur als publieke rijkdom
•	 We gaan voor meer kwaliteitsvolle zalen en meer creatieve alternatieve locaties voor cultuur en kunst.
•	 De steun voor de openbare omroepen VRT en RTBF trekken we op naar het Europese gemiddelde en we 

stellen een Publieksraad in om hun onafhankelijkheid te garanderen.
•	 We herdenken de tax shelter.
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•	 We verhinderen dat de zaken- en bankwereld de raden van bestuur van cultuurinstellingen inpalmt en 
stellen ze meer open voor werknemers, kunstenaars en middenveld.

Vijf. respecteer cultuurwerkers, ondersteun 
Vrijwilligers

•	 We maken een eind aan de kwaal van het “stukloon” in de cultuursector. Respect voor honoraria en cao’s 
is ook in de cultuursector een must.

•	 We pleiten voor strikte arbeidsreglementen op de creatieve werkvloer tegen discriminatie en grensover-
schrijdend gedrag, en verbeteren er de vrouwenrechten en de positie van de flexwerkers.

•	 We geven vrijwilligers voldoende ruimte en omkaderen ze.
•	 We ijveren samen met de vakbonden en artiesten voor een rechtvaardiger sociaal statuut van de kun-

stenaar.
•	 We maken Fair practice tot een verplichting bij het toekennen van subsidies. Fair practice geeft ook 

aandacht aan diversiteit, transparantie en duurzaamheid.

vIsIE
Progressieve kunst en cultuur roepen basisvragen op. Ze kunnen ons begrip van de wereld, de samenleving 
en onszelf verruimen en verdiepen. Ze kunnen deuren openen naar de ander. Ze kunnen de menselijke 
sensibiliteit en luciditeit ontplooien. Kunst en cultuur hebben dan ook een sleutelrol op de weg naar een 
samenleving die meer solidair, rechtvaardig en menselijk is.

Rihanna en Johnny Depp als parfum, George Clooney als koffie, Picasso als auto: de artiest een merk, de 
cultuurliefhebber een klant en kunst een koopwaar. Naarmate het grote geld het culturele veld verovert, 
verliest de samenleving haar greep op de kunst en cultuur. Het leidt tot eenheidsworst, verschraling en 
vervlakking. Dat veranderen wij.

EEn. Voor een bruisend, Volks en diVers cultuurleVen
Wij willen dat iedereen dicht bij huis de mogelijkheid heeft deel te nemen aan het kunst- en cultuurleven. 
We maken plaats voor alle smaken en genres, voor een kunst- en cultuurleven dat de verschillende groe-
pen mensen aanspreekt. We ijveren daarbij voor een actieve cultuurbeleving. Kunst is er niet alleen voor 
artistiek toptalent, maar is een bedrijvigheid waar elke mens zich in kan uitleven en behoefte aan heeft: als 
consument maar ook om zelf te creëren. Cultuur mag niet in een ivoren toren zitten. We slopen de muren 
tussen “gevestigde kunsten” en de amateurkunst, de jeugdcultuur, de street art…

We zetten volop in op culturele initiatieven in de buurten, zodat mensen elkaar ontdekken en verrijken in 
een mengeling naar het beeld van wat in die buurten leeft. We inspireren ons aan het Nederlandse model 
van de Cultuurscouts: die stimuleren bewoners en kunstenaars in de stadsbuurten om er grote en kleine 
ideeën op het vlak van kunst en cultuur op te zetten en versterken zo het sociale weefsel.

We pushen sociaal-artistieke projecten. We gaan voor een kunstbeleving die zich niet beperkt tot musea en 
concertzalen, maar die ook aan bod komt in zorginstellingen, in kleine zalen, op straten en pleinen.

We plooien de programmatie in onze cultuurhuizen open om alle lagen en segmenten van de bevolking aan 
te spreken. We werven programmatoren en personeel met een diverse achtergrond aan zodat er een breed 
cultuuraanbod komt waarin allen zich kunnen herkennen.

De rijkdom van cultuur is haar verscheidenheid. We stellen academies open voor niet-klassieke vormen 
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van kunst en cultuur: hip hop, slam, rap, graffiti, urban dance, visuals, fotografie… Nieuwe initiatieven van 
onderuit moeten alle kansen krijgen.

Dat de overheid culturele initiatieven in de armen van de markt duwt, leidt tot verschraling en monocultuur. 
80% van de opgenomen muziek in de wereld wordt gedistribueerd door slechts vier ondernemingen. Het 
leidt tot een kaal cultuurlandschap waar monolieten de plak zwaaien. Als reactie daartegen kwam er de 
“Unesco-Conventie voor de bescherming en promotie van de diversiteit van cultuuruitingen”. Deze Con-
ventie zet landen ertoe aan culturele beleidslijnen en maatregelen uit te werken om de bedreiging van die 
monolieten tegen te gaan. België ratificeerde de Conventie maar er is nog niet veel rond gebeurd. Telkens 
duiken voorwendsels op: investeren van overheidsgeld in cultuur zou de handelsvrijheid verstoren en de 
concurrentie vervalsen. Intussen wordt de greep van de cultuurmonopolies almaar verstikkender. Het be-
leid moet dringend het culturele veelvoud en de culturele verscheidenheid gaan verdedigen.

Door de staatshervorming is cultuur opgesplitst volgens de taalgemeenschappen, maar de cultuursector 
laat zich daardoor niet afschrikken en neemt taalgemengde initiatieven. Brussel neemt hier het voortouw in. 
We ondersteunen die multiculturele benadering. Initiatieven die de grenzen van taal en cultuur overstijgen 
en gemeenschappen bij elkaar brengen, verdienen ondersteuning.

TwEE. kunst en cultuur toegankelijker maken
Voor veel mensen zijn de drempels naar de cultuurtempels te hoog: financiële drempels, de bereikbaarheid 
met het openbaar vervoer in de late uren, de digitalisering bij de reservaties…

We streven naar een goedkope toegang tot kunst en cultuur. Toen het Louvre in Parijs ging experimenteren 
met één gratis zondag in de maand, ging het aantal bezoeken 60% omhoog. Het publiek op die gratis zon-
dag is jonger en er komen meer werkende mensen en gezinnen met kinderen. In Londen kun je het British 
Museum, Tate Modern, The National Gallery en andere cultuurhuizen bezoeken zonder entreegeld.

Het digitale is vandaag overal. Dat zorgt voor nieuwe vormen van verbinding en uitwisseling. Maar het 
wereldwijde web is ‘gestolen’ door grote bedrijven: Apple, Google, Facebook, … Die zien hun digitale om-
geving niet als een publieke ruimte waar maatschappelijke functie en cultuurzorg primeren. Voor hen draait 
het om commercie. Wij zetten ons in voor een Open Access-strategie in het culturele veld en stimuleren de 
culturele instellingen hun producten en publicaties via creative commons digitaal onder vrije licentie te stel-
len. Zo breken we de muren af die mensen verhinderen hun kennis te delen.

Om cultuurproducten voor iedereen toegankelijk te maken moet de overheid dringend een centrale stra-
tegie uitwerken om cultuur te digitaliseren en te bewaren. In 2017 was slechts 24% van de Vlaamse erf-
goedcollecties gedigitaliseerd, in sterk wisselende kwaliteit. Een centraal actieplan ontbreekt omdat het 
beleid de verantwoordelijkheid heen en weer schuift tussen de verschillende beleidsniveaus en de zaken 
overlaat aan het toeval en de privé. Er moet een centrale digitale bibliotheek van de overheid komen om de 
culturele en wetenschappelijke instellingen en organisaties in een netwerk aan elkaar te koppelen. Via dat 
gezamenlijk platform kunnen zij hun inhoud, info en diensten met elkaar delen. Zij kunnen aansluiting zoe-
ken bij europeana.eu, het portaal dat toegang biedt tot de beeld-, tekst-, klank- en video-data van Europese 
wetenschappelijke en culturele producten.

Er is ook een openbare online mediatheek nodig met een platform dat online muziek, films en culturele 
inhoud aanbiedt.

In 2016 schafte de Vlaamse regering de bibliotheekplicht af. Voortaan bepalen steden en gemeenten zelf of 
bij hen een bibliotheek nodig is en welke werking die moet uitbouwen. Het geld dat vroeger naar hun bibli-
otheek moest gaan, mogen de gemeenten nu voor andere uitgaven gebruiken. Gezien de rode cijfers van 
veel gemeenten is dat een zwaard van Damocles voor de bibliotheken. De voorbije jaren is op veel plekken 
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al duchtig bespaard op collectie, personeel en werking. Wij willen minimaal één bibliotheek per gemeente, 
en voldoende bibliotheekvoorzieningen in de wijken. Daarom steunen we het charter “Een bibliotheek voor 
iedereen”.

Harde klappen vielen bij muziek- en tekenacademies, plekken die cruciaal zijn voor talentontwikkeling en 
het culturele klimaat van de toekomst. De klasgroepen voor sommige academielessen dreigen zo groot te 
worden, dat de lestijd per leerling riskeert te slinken tot amper een tiental minuten. Dan valt de persoonlijke 
en diepgaande begeleiding waar een kunstopleiding nood aan heeft, weg. Die besparingen moeten terug-
gedraaid worden.

DriE. jong talent en jeugdcultuur alle kansen geVen
We geven een impuls aan talentontwikkeling en zetten in op de muzikale, filmische, dans-, schrijf- en  andere 
talenten van jongeren. De culturele infrastructuur stellen we open voor jongeren die in de cultuurscène 
actief zijn, zodat ze een plek krijgen binnen ons cultureel werkveld. Talenten maken pas een kans als de 
samenleving er de deur voor openzet.

We zetten in op cultuureducatie op school. Geef cultuur een belangrijke plaats in het onderwijs en bied in 
de hele schoolloopbaan, vanaf het kleuteronderwijs, initiatiecursussen aan voor verschillende vormen van 
kunst en cultuur. Cultuur op school is meer dan een daguitstap. Het moet een volwaardig deel van het les-
senpakket worden. We zetten er kunstenaars en kunstorganisaties voor in. We laten alle kunstdisciplines 
aan bod komen en vertrekken van cultuurvormen die de jeugd boeien. We denken daarbij ook aan, muziek 
mixen als DJ, clips opnemen, websites designen, urban dance enzovoort.

In Nederland zijn 6.000 leerkrachten cultuurcoördinator. Zij krijgen daarvoor een aantal uren ter beschikking. 
Zij zorgen ervoor dat scholen, culturele instellingen, kunstenaars en gemeenten met elkaar in contact komen 
en blijven en dat ervaringen en lesmateriaal beter uitgewisseld worden. Wij gaan voor dat model in België.

We voorzien gratis cultuurpassen voor jongeren en studenten. Zo geven we hen een steuntje in de rug om 
hun eigen smaak en visie te ontwikkelen en krijgen kunstorganisaties een breed en divers publiek voor de 
toekomst. We maken het aanbod van de UiTPAS zo breed en betaalbaar mogelijk en stemmen het aanbod 
beter af op de jongeren. De UiTPAS werkt goed: de drempels zijn verlaagd en er is een sterke samenwer-
king gegroeid tussen de middenveldorganisaties en de kunstensector.

ViEr. kunst en cultuur als publieke rijkdom
In de jaren 1960 en 1970 investeerde de overheid in de uitbouw van een brede cultuurinfrastructuur met 
buurthuizen, culturele centra, jeugdhuizen, academies, bibliotheken enzovoort. Maar vanaf de jaren 1990 
leidden de besparingen tot de afbouw ervan: gesloten of duurdere bibliotheken, muziekscholen en acade-
mies, een tekort aan werkateliers, aan repetitie- en expositieruimtes, aan speelplekken.

Er is een nijpend gebrek aan betaalbare ruimtes, lokalen en zalen voor socioculturele verenigingen, voor 
feesten, voor theater- en muziekgroepen, liefhebbersorkesten, jonge bands enzovoort. Er is ook expositie-
ruimte nodig voor experimenteel en ander werk dat niet aan bod komt in het galeriecircuit.

De openbare omroepen voor radio, televisie en nieuwe media – VRT en RTBF – moeten het opnemen 
tegen grote multimediaconglomeraten die hen naar de marge willen duwen. Tegelijk liggen ze onder het 
bezuinigingsvuur van het beleid. De overheidssteun per inwoner is voor de twee omroepen nu bij de laag-
ste van Europa. Dat heeft een weerslag op de dienstverlening en op de loon- en arbeidsvoorwaarden van 
het personeel: onderbezetting, hogere werkdruk en slechte contracten. De steun moet minstens naar het 
Europese gemiddelde gaan. Dan kunnen de oproepen ook de vector worden voor de brede waaier van 
cultuur, ook lokaal.
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De openbare omroepen VRT en RTBF dienen te informeren over het nieuws in het hele land, niet alleen over 
het eigen gewest of de eigen gemeenschap. Ze mogen niet onderworpen worden aan de dictaten van de 
politiek en de marketing. De instelling van een Publieksraad, naar Duits en Brits voorbeeld, met vertegen-
woordigers uit de geledingen van het middenveld, kan een garantie bieden voor de onafhankelijkheid van 
de VRT en RTBF.

Veel cultuurhuizen moeten inboeten op structurele werkingsmiddelen. Zij kunnen louter nog project per 
project middelen aanvragen. De overheid zegt dat het geld op is en verwijst de cultuurmakers door naar de 
privé: “Cultuurverenigingen en cultuurhuizen moeten maar creatief zijn bij het zoeken van sponsors. En ze 
kunnen altijd hun prijzen opdrijven.” Zo krijgt de vermarkting van cultuur zijn beslag. Cultuurorganisaties en 
kunstbeoefenaars worden de markt op gejaagd. Ze worden afgerekend op hun financieel rendement en op 
bezoekersaantallen in plaats van op het totale product van hun werking.

Resultaat van dat beleid is dat het aantal theatervoorstellingen in de Vlaamse cultuurcentra op vier jaar tijd 
met 33% is gedaald. En dat een Vlaamse acteur gemiddeld 14.000 euro per jaar verdient. Dat is minder dan 
het bestaansminimum.

De besparingen op cultuur vallen samen met de tax shelter, een fiscale niche waar grote beleggers in kunst 
en cultuur hun voordeel mee doen. De tax shelter ondergraaft een publiek cultuurbeleid want voor het geld 
van die beleggers is er plots geen beoordelingscommissie meer nodig. De grote mediahuizen en wie pres-
tige heeft, maken kans; de kleintjes zijn de dupe. “Als we die grote pseudomecenassen nu eens gewoon 
zouden vragen hun geld rechtstreeks aan de overheid door te storten in de vorm van belastingen,” zo horen 
we in het veld. We moeten de tax shelter helemaal herdenken. Wij willen dat iedereen correct belastingen 
betaalt, zonder fiscale achterpoortjes, zonder fiscale fraude. Dan kan de overheid over de nodige budgetten 
beschikken voor een hoogstaand cultuurbeleid.

Intussen worden de raden van bestuur van onze grote cultuurinstellingen hoe langer hoe meer opgevuld 
met mensen uit de zaken- en bankwereld. Die zorgen voor een gift hier en daar in ruil voor zelfpromotie en 
voor exclusief gebruik van bepaalde culturele infrastructuur, al is die van de overheid. Wij willen integendeel 
dat alle lagen van de bevolking vertegenwoordigd zijn in die raden van bestuur, met ook mensen uit het 
professionele veld, uit het middenveld en uit de kansengroepen. We weren de inmenging van de banken 
en het grootbedrijf in cultuurhuizen.

Vijf. respecteer cultuurwerkers, ondersteun 
Vrijwilligers

Veel van de beste artistieke en creatieve prestaties zijn het resultaat van een vrije zelfstandige activiteit. 
Maar dat vertaalt zich niet in correcte vergoedingen voor de auteurs en uitvoerende kunstenaars. Integen-
deel, heel veel cultuurwerkers leven op de rand van het bestaansminimum en moeten leven met het per-
spectief van een pensioen in armoede. De vermarkting duwt hen in de rol van flexibele, energieke (schijn-) 
zelfstandigen die de precaire contracten aan elkaar breien. Zij worden “afgerekend” op de waar die ze 
verkopen, per “prestatie”: een voorstelling, een sketch, een optreden, een tekst, een vertaling… De repe-
tities of het creatieve tellen daarbij niet mee. Dat moet anders. Wij gaan voor volwaardige banen in plaats 
van precaire jobs en nepstatuten. Contracten van langere duur zijn een betere oplossing dan het “stukloon” 
van nu. We willen de totale werkzaamheid van de cultuurwerker in rekening brengen. Cultuurwerkers heb-
ben recht op een volwaardig sociaal statuut met langetermijncontracten die sociale zekerheid garanderen.

Er is op de creatieve werkvloer een nultolerantie nodig voor discriminatie en grensoverschrijdend gedrag. 
In tijden van #MeToo dringt een inhaalbeweging zich op. Met strikte arbeidsreglementen, vertrouwensper-
sonen en meldpunten verbeteren we de vrouwenrechten en de positie van de flexwerkers in de sector.
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Wij willen het idee van de “cultuurwerker” propageren, in navolging van de Franse intermittents-beweging. 
We willen de totale werkzaamheid van de cultuurwerker in rekening brengen. Wij willen er wel op toezien 
dat de werkgevers in de cultuursector respectvol met hun werknemers omgaan en met een proactief beleid 
maatregelen nemen tegen de stijgende werkdruk die het gevolg is van de jarenlange besparingsrondes in 
de sector.

De PVDA vraagt om meer fair practice: goede arbeidsomstandigheden, degelijke honoraria, transparantie 
en inspraak van wie met een organisatie mee- of samenwerkt. Deze fair practice betreft ook de diversiteit, 
transparantie en duurzaamheid.

Wij willen de overheid verplichten bij subsidies aan organisaties vast te leggen dat ze cao-overeenkomsten 
en aanbevelingen inzake het honorarium van alle medewerkers, inclusief de solo-zelfstandigen, moeten 
respecteren. Dat veronderstelt natuurlijk dat die voorwaarden navenant gecalculeerd zijn en dat de betref-
fende projecten over een voldoende budget beschikken.

Heel wat jobs in de cultuursector werden uitgewist en vervangen door vrijwilligerswerk. Dat is het geval 
voor de conciërges en de medewerkers in de cafetaria van onze cultuurcentra. Wij breken een lans voor het 
vrijwilligerswerk omdat het onze samenleving zo verrijkt, maar reguliere jobs schrappen en dan vervangen 
door vrijwilligers, kan niet.

In Vlaanderen doet een op de vijf mensen vrijwilligerswerk in een socio-culturele organisatie. Ook heel wat 
plaatselijke kunst- en muziekgroepen, theatergezelschappen, jeugdhuizen, seniorengroepen enzovoort 
draaien op vrijwilligers. Die maken heel veel mogelijk. Het beleid zou daar oog voor moeten hebben. Zij 
zorgen immers voor veel sociale cohesie. Maar het beleid steekt er relatief weinig energie in.

Vrijwilligers springen vaak ook in de bressen die het cultuurbeleid slaat, en dan geven ze met hun inzet ook 
de boodschap dat het anders moet: “Er vallen te veel gaten in het culturele veld. Daar moet structureel iets 
aan gedaan!”
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