SOCIAAL BELEID TIENEN
Missie
De stad Tienen voert een toegankelijk, laagdrempelig en outreachend sociaal beleid en
neemt hierin de regierol op in de samenwerking met sociale partners.
Het sociaal beleid ondersteunt alle Tienenaars op weg naar een goede levenskwaliteit. Het
versterkt de meest kwetsbaren door hun zelfredzaamheid te verhogen en hen voldoende
kansen te bieden (cfr. acties taal en werk in het meerjarenplan 2020-2025).

Visie
Het lokaal bestuur van Tienen streeft naar een toegankelijke, laagdrempelige en
outreachende werking binnen een gelijkwaardig, integer en objectief kader.
Zij beschouwt dit als een gedeelde visie met alle Tiense sociale partners die voor
betrokkenheid zorgt dankzij gemeenschappelijke doelstellingen. Deze visie geldt als
houvast op beleidsniveau, organisatieniveau en cliëntniveau, en draagt op elk niveau bij
aan de kwaliteit van en het vertrouwen in de werking van de eigen organisatie en de
samenwerking met andere organisaties.
De visie schept een duidelijk kader waarbinnen het beleid accenten kan leggen. In de
huidige legislatuur (2020-2025) liggende de accenten op werk (activering), taal, jonge
kinderen en ouderen.
De stad hanteert naast het wettelijk kader de volgende uitgangspunten voor de werking
van het OCMW:
-

-

Integrale hulpverlening.
Het OCMW zorgt voor een integrale hulpverlening voor cliënten en verwijst
hulpvragers door naar partners als dit de meest passende vorm van
maatschappelijke dienstverlening is. De medewerkers van het OCMW
communiceren duidelijk welke hulpverlening men van het OCMW kan verwachten.
Preventieve ondersteuning.
Het OCMW zorgt voor preventieve ondersteuning indien mogelijk.
Laagdrempelig.
Het OCMW wil drempelverlagend en outreachend werken en organiseert zitdagen
van sociale partners in het Sociaal Huis.
Gelijke behandeling.
Door te handelen overeenkomstig de visie wordt gezorgd voor een uniforme,
duidelijke en gelijkwaardige behandeling van hulpvragen.
Zelfredzaamheid.
Het OCMW wil mensen versterken, inzetten op zelfredzaamheid en mensen kansen
bieden, met het oog op een menswaardig leven.
Integratie.
Het OCMW wil bijdragen aan de integratie van de cliënt in de maatschappij.
Begeleiding op maat.
Het OCMW streeft naar begeleiding op maat van de cliënt met het oog op integratie
en bekijkt het traject van de cliënt vanuit zijn individuele mogelijkheden en
beperkingen.

SAmen
Laagdrempelig
Toegankelijk
Outreachend
SALTO: in de gymnastiek is de salto een veelvoorkomende
oefening, waarbij men vaak nog varieert. Bij alle salto's is
het van belang, dat men eerst goed omhoog gaat, zodat men
in de zweeffase (het hoogste punt) genoeg tijd heeft om een
mooie salto te draaien.

