
Verslag parlement 5 oktober 2019 

Aanwezig:  
Viviane, Patrick, Thierry, Huguette, Lieve, Dominique, Annemie, Rani, Yvonne, Rudy, Nike, 

Billy, Vanessa, Michelle, Marianne, Steve, Kim, An , Sabine, Inge, Liliane, Emile, Bart, Carine, 

Marina, Roland, Géry, Viviane, Liesje, Milan, Mario, Michel, Ronald, Femke, Wesley, 

Marianne, Mylène, Rani, Jan, Cindy, Pascal 

 

Agenda: 

 

 

Gesprek Koningin: 
● Vanessa laat weten hoe het was bij de koningin, naar aanleiding van het winnen van 

de Federale Prijs Armoedebestrijding. Wel spijtig dat we niet allemaal samen 

mochten gaan. 

 



● Ook minister van armoedebestrijding Wouter Beke was er en hij heeft een toespraak 

gehouden, die spijtig genoeg enkel ging over werken, en niet over 

armoedebestrijding. 

● Ze zaten met 10 mensen aan de tafel bij de koningin voor een spontaan gesprek (dat 

niet over politiek mocht gaan). 

● De koningin heeft de boodschap goed begrepen en weet dus dat het belangrijk is om 

te luisteren naar mensen in armoede. De koningin wou weten wat belangrijk was om 

mee te nemen naar volgende besprekingen. 

● Het was leuk en mooi om eens in het paleis te zijn 

 

Stress in Gent “Nervocity”:  
● Myrjam geeft een toelichting over een nieuwe studie 

● Het gaat over stress; een samenwerking tussen de stad gent en Imec, een 

technologiebedrijf 

● Stress is voor iedereen anders. Daarom wordt onderzocht (in Gent) wat we juist 

verstaan onder stress. 

● Ze willen de stress gaan meten met een slimme armband, in combinatie met 

informatie die je ingeeft op je smartphone (nog niet duidelijk of die zal worden 

voorzien vanuit het onderzoek), want je krijgt dan een berichtje om die informatie in 

te geven als je bijvoorbeeld een hogere hartslag krijgt. 

● Nadien krijg je dan een overzicht van de informatie die ze van je hebben. 

● Daarnaast komen er ook lezingen en groepsbegeleidingen. 

● De stad Gent wilt nadien dan kijken naar wat zij kunnen doen om de stress te 

verminderen 

● De studie start pas in februari-april 2020 en zal 1,5j duren en zal volledig gratis zijn. 

Er zouden 400 mensen moeten deelnemen. De deelnemers moeten zo representatief 

mogelijk zijn. 1/5 zou dus iemand in armoede moeten zijn. 

● Er zijn nog veel dingen niet duidelijk. Vanuit de Gentenaren moeten die vragen 

beantwoord kunnen worden.  

● De vraag is nu om een workshop te houden om voor de nodige antwoorden te 

zorgen. Dat zal gebeuren op een donderdagnamiddag: 24 oktbober. Er zijn een 10-tal 

mensen geïnteresseerd voor donderdag. Mogelijk wordt er op maandagavond ook 

nog iets voorzien, omdat redelijk wat mensen op donderdag niet kunnen. 

o Eerst worden de stressproblemen in kaart gebracht 

o Nadien worden de hindernissen opgelijst 

Beleidsparticipatie met Beste Burger 
● Dit is onze themawerking (op maandagavond), waarover nu een status wordt 

gegeven 

● An leest het tekstje voor van waarover we dromen.  

● Vanuit de uitspraak “Beste Burger” kan het al foutlopen => We willen nu met De 

Zuidpoort onze eigen “burger” maken. Tijdens de themawerking is al een voorstel 

gemaakt van de nodige ingrediënten. 
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● We kijken tijdens het parlement naar wat er teveel op staat, wat nog ontbreekt en 

wat verstaan onder ieder ingrediënt. 

● De resultaten van de verschillende groepjes worden gefilmd. Op basis daarvan 

konden we dit verslag maken: 

 

De beste burger 
resultaat van de bespreking in groepjes op het parlement van 5 
oktober 2019 
(opmerking:  de cijfers verwijzen naar de flap = werk van groepje nr…)  
 

 

VERTROUWEN 
1. DOEL  -  is de basis  -   is zeer belangrijk 
4. respect, geen uitsluiting, eerlijk zijn in je informatie, het 
niet rooskleuriger voorstellen dan het is  
 

 

DUIDELIJKE TAAL 
3. op maat gemaakt, voor iedereen verstaanbaar 
5. geen vakjargon 
6. vertaling 
 

 

INLEVEN 
3.  !!! 
5. doelstelling vatbaar maken  
 

 

AANSPREEKBARE 
BELEIDSMAKERS 
3. minder belangrijk, omdat juiste beslissingen nemen 
belangrijker is. Indien je persoonlijk aanspreekt op de 
markt, gaat het over eigen meningen en niet zozeer over 
iedereen en algemeen. 
5. duidelijke taal  +  beschikbaarheid 
 

 

VISUALISATIE 
1. want alles is veel te ingewikkeld 
3.  !!!  zeer belangrijk 
5.  o.a. met ondertitels 
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TIJD  
1. we hadden in ons groepje te weinig TIJD 
2. vroeger betrokken worden in beslissingen 
3. sommigen hebben meer tijd nodig om de juiste 

bewoordingen te bedenken, de stress voor tijd kan 
dikwijls mensen doen “toeklappen” 

4. o.a. op tijd beginnen en stoppen zodat iedereen 
thuis geraakt, tijd nemen om iets op ons tempo uit 
te werken 

5. spreiding in de tijd 
6. hangt samen met goede werkwijze 

 

 

UITNODIGEND UITNODIGEN 
3.  drempels wegwerken bij uitnodigingen 
4.  laagdrempeligheid 
5. liefst alles gratis 
 

 

GOEDE WERKWIJZE 
1. welke is goed?  mogen we zelf daarover meebeslissen? 
3. belangrijk, maar heel algemeen  (linken naar vervolg en 
feedback = spiegelei) 
5. vlotte communicatie 
6. rekening houden met de noden van de mensen (die veel 
onderzoeken) - waarover wordt beleid gemaakt ?  - 
worden er vertegenwoordigers gekozen of hoe iedereen 
betrekken? 
 

 

DUIDELIJKHEID OVER 
VERVOLG 
1. dan heeft ons parlement gewerkt 
5. … en resultaat 
6.  er moet een  “verslag”  komen  
 

 

IEDEREEN BETREKKEN   
3. suggestie symbool avocado vervangen door spek 
1. zeer moeilijk : 20% arm - 80%  niet arm 
4. geven wat nodig is, zodat iedereen echt kan deelnemen 
bv. als je minder geschoold bent, heb je meer uitleg en tijd 
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nodig -  bv. als je het druk hebt, op de juiste uren bijeen 
komen  
5. empathie 
6. iedereen zijn stem, rekening houden met de mening van 
iedereen 
 

 
DIALOOG - HEEN EN WEER 
1. Iedereen moet kunnen meediscussiëren - op gelijke voet 
3.  is belangrijk, dialoog is er wel, maar wat is het nut 
indien er niets mee gebeurt 
 

 

…  (?)  …  
1. eerst goed de doelstelling  (rond beleidsthema’s) 
DUIDELIJK maken  
3. feedback: waarom en gevolgen beslissingen :  om 
inzicht te creëren 
4. na een tijd evalueren: is het echt een antwoord op onze 
noden, klopt het met wat we aangebracht hebben?  
5. mogelijkheid tot bijsturing 
6. weten dat elke stem telt, erin geloven  -  weten waar het 
gaat toe leiden, rekening houden met mensen in armoede 
 

 

…  (?)  …  
1. HEEL VEEL UITLEG GEVEN EN CONCREET 

MAKEN  - KIJKEN NAAR EIGEN SITUATIES 
2. niet veranderen van gedachten: eerste info 

behouden - de 2e info verandert 
3. periodiek meer, maar kortere verstaanbare, 

verteerbare happen 
4. aan jongeren op niet saaie manier uitleggen wat 

beleid is, wat politiek is 
5. bevredigend resultaat 

 

 

…  (?)  …  
1. BEÏNVLOEDING van publieke opinie 
 BASISHOUDING  -  VERANTWOORDELIJKHEID 
VAN DE MIDDENKLASSE 
2. meer communicatie - jong en oud  
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5. hiaten opvolgen en opvullen 
 

 

SAMEN BESLISSEN (NIET 
ENKEL INSPRAAK) 
5. iedereen beïnvloedt het resultaat 
6. voortwerken met ieders mening en voorstellen  -  wie 
kan meedoen? hoeveel mensen kunnen meedoen? 
(stemmen - referendum … ) 
 

 

VERTROUWEN  
1. is basis 
5. verteerbaar voor iedereen  

 

 

● Er is nu veel extra materiaal beschikbaar voor de themawerking. Dankjewel iedereen! 

● Iedereen die nog wilt, mag zeker komen meewerken aan de themawerking 

100% Sociaal 
● Op 12 oktober is er “100% sociaal”: een inspraakmoment voor de Gentenaren. Het 

initiatief wordt genomen door 3 schepenen. 

o Van 15u tot 19u int ’t STAM (= oude Bijloke). Wie wilt kan om 14u al naar 

daar om eens samen het programma te overlopen, om wegwijs te geraken. 

o De uitnodiging is echter nog niet helemaal OK 

o Ze hebben wel al veel dingen opgepikt die ze anders of extra kunnen en gaan 

doen. 

o Steven zal een SMS sturen, maar het is nu al duidelijk dat een 10-tal 

personen al om 14u zal komen. 

Trek aan de bel tegen armoede (17 oktober): 
● De jaarlijkse dag tegen armoede: het thema is onderwijs 

● Er is een heel dagprogramma. In de voormiddag een opleiding rond de stressweg 

voor stadsmedewerkers 

● In de namdiddag: optocht van korenmarkt naar Sint-Pietersplein 

● Daar krijgen we warm eten 

● De herdenking gebeurt gelijkaardig als vorige jaren: met muziek, zang, getuigenissen 

(ouders en school-mederkers), voordracht, slachtoffers benoemen, bloemen aan de 

herdenkingssteen. 
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● Er wordt 3-4 keer een ronde doorlopen, telkens rond een ander aspect over armoede 

en onderwijs 

● Er komt nog verdere praktische informatie via SMS 

Nieuwe collega: 
● Steven werkt 90% => er is nog 10% beschikbaar. Rani kan dit niet opnemen, dus zal 

vertrekken bij de zuidpoort. Het parlement van december wordt ook haar 

afscheidsfeestje. 

● Het bestuur heeft hier goed over nagedacht, omdat er meer nodig is dan 10% om al 

het werk te kunnen rond krijgen (er zal dus niet direct meer kunnen gebeuren, maar 

er zal meer aanwezigheid zijn van het personeel op de verschillende activiteiten) => 

uiteindelijk werd gezocht naar een halftijdse. 

● Het is nog niet geweten wie de nieuwe collega zal zijn. Iedereen die wilt, mag 

solliciteren. 

 

Géry  
laat weten dat hij vanaf 21/10 opnieuw op missie gaat om vrijwilligerswerk te gaan doen in het 

buitenland. 

Pretloket: 
● Antwerps theater op 27/10: nog enkele plaatsen 

● Alex Agnew: 14/11: nog enkele plaatsen 

● Bingo-avond op 2/11 namiddag in de ZP: nog veel plaats 

● In nov-dec zal nog een daguitstap komen, omdat er nog wat geld over is voor dit jaar 

● We hebben nog een uitnodiging gekregen om met de vooruit en NTG samen te 

werken, zoals we ook al deden met het design-museum. 

● Inschrijven kan bij Marianne 

Volgend parlement:  
9 november. De tweede zaterdag omdat het herfstvakantie is op 2 november. 
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