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Oproep 2021 
Naar een betere ondersteuning 

van eenoudergezinnen in armoede  
 

Context  
 
Een vijfde van de Belgische kinderen groeit op bij een alleenstaande ouder. Volgens de cijfers van Kind 
en Gezin in 2019 woont 14,3% in een eenoudergezin. Alleenstaande ouders in armoede botsen op heel 
wat obstakels in verschillende levensdomeinen. De belangrijkste moeilijkheden die ze ondervinden is 
om gezinsleven en arbeid op elkaar af te stemmen, waardoor de werkzaamheid bij deze groep zeer laag 
is. Een eenoudergezin moet ook rondkomen met een enkel inkomen in een samenleving waar een 
tweeverdienersgezin de norm geworden is. Bovendien veroorzaakt armoede ongelijkheid in gezondheid 
en belemmert het de toekomstkansen van de kinderen. De periode van 0 tot en met 3 jaar voor 
kinderen is bepalend voor de (emotionele) ontwikkeling van het kind.  
 
Het Kinderarmoedefonds wil inspelen op de noden van eenoudergezinnen in armoede zodat hun 
kinderen (0 tot en met 3 jaar) met gelijke kansen hun leven kunnen starten. De focus ligt op het 
doorbreken van isolement van alleenstaande ouders en hun kinderen, het creëren van netwerken en de 
versterking van hun situatie in verschillende levensdomeinen. 
 
De projecten moeten voornamelijk inzetten op vier sporen : 
 

a. Het doorbreken van het isolement waarin alleenstaande ouders in armoede en hun kinderen 
zich bevinden; 

b. de creatie van een omgeving met positieve ontwikkelingsprikkels voor kinderen van 
alleenstaande ouders; 

c. het creëren van netwerken voor alleenstaande ouders en hun kinderen; 

d. de versterking van de huisvestingssituatie van alleenstaande ouders en hun kinderen. 

 
Deze oproep geniet de steun van 1000x1000.be en Aquafin. 
 

https://kinderarmoedefonds.be/
https://1000x1000.be/
https://www.aquafin.be/nl-be
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Wie komt in aanmerking? 
 
Het Kinderarmoedefonds zal financiële steun geven aan verenigingen en organisaties die een project 
ontwikkelen om alleenstaande ouders met kinderen (nadruk op de leeftijdsgroep 0-3 jaar) een gepaste 
begeleiding en duurzame ondersteuning te bieden.  Om financiële ondersteuning te krijgen, moeten 
deze initiatieven aantonen dat ze alles in het werk stellen om de doelgroep te empoweren en het sociaal 
isolement te doorbreken door het creëren van sociale netwerken. De kinderen, met de nadruk op 0 tot 
3 jaar, moeten  expliciet mee in de focus van het van het project liggen. 
 
Organisaties die nu al de doelgroep bereiken, staan centraal in de benadering: verenigingen waar armen 
het woord nemen, buurtwerkingen, vrouwenorganisaties, gezinsorganisaties, inloophuizen,... Er kunnen 
samenwerkingsverbanden aangegaan worden met eerstelijnsdiensten (gezinszorg, thuiszorgdiensten, 
welzijnsorganisaties, huisartsen…). 
 
Organisaties en verenigingen uit Vlaanderen en Brussel kunnen een project indienen. Er zal echter 
specifiek aandacht besteed worden aan projecten in kleinere steden en gemeenten. 
 
 

Meten van de resultaten 
Het Kinderarmoedefonds zet in op innovatieve projecten met meetbare resultaten. Op die manier 
willen wij het beleid – lokaal en bovenlokaal – inspireren met projecten waarvan de effectiviteit en 
impact eerder bewezen werd.  
 
Het Kinderarmoedefonds voorziet in begeleiding waarbij de projecten terecht kunnen voor informatie, 
advies of het leggen van contacten met derden. 
 
 

Budget 
 
Elk geselecteerd project kan maximaal drie opeenvolgende jaren gesteund worden. Ook kleinschalige 
initiatieven komen in aanmerking.  
 
De toegekende steun per jaar per project bedraagt tussen € 20.000 en € 60.000. 
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Welke zijn de selectiecriteria? 
Bij de beoordeling van de dossiers zal de onafhankelijke jury aandacht besteden aan de volgende 
selectiecriteria: 
 

1. Het gaat om een concreet initiatief dat streeft naar een effectieve ondersteuning van 
alleenstaande ouders; het is gebaseerd op een analyse van noden van deze doelgroep; 

2. Een samenwerking met organisaties die werken in verschillende levensdomeinen (gezondheid, 
huisvesting, vrije tijd, …) , strekt tot aanbeveling;  

3. De toegankelijkheid van het aanbod. Outreachend werken strekt tot aanbeveling;  

4. De initiatiefnemers hebben een visie over welke resultaten en impact ze willen realiseren, wat 
zij willen bereiken met het project, zowel bij de alleenstaande ouders zelf alsook bij de 
kinderen; 

5. De initiatiefnemers zijn bereid om hen extern te laten begeleiden en te evalueren en zijn 
akkoord dat de learnings uit het project verspreid worden; 

6. Het project is haalbaar; het is dus voldoende voorbereid en uitgewerkt (de doelstellingen, de 
doelgroep(en), de middelen en de planning zijn nauwkeurig bepaald); 

7. Het initiatief moet in principe verdergezet kunnen worden na afloop van het project.  

8. Het project moet starten in de loop van de tweede helft van 2021. 

 

Hoe uw aanvraag indienen? 

U kunt online een kandidaatsdossier invullen via www.kinderarmoedefonds.be   

Bij problemen bel of mail dan ons contactcentrum: 070-233065, proj@kbs-frb.be.  

Timing  

Oproep online op 29/3/2021 

Indienen van projecten tot en met 25/5/ 2021  

Jury midden juni 2021  

Bekendmaking eind juni 2021 

Opstart: najaar 2021 

http://www.kinderarmoedefonds.be/

