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VOORWOORD

Kinderen vertegenwoordigen 21% van de bevolking en zijn 100% onze toekomst. Van 
een kind dat opgroeit in een kansarm milieu weten we dat het zélf een grote kans heeft 
om op zijn of haar beurt een vader of moeder te worden die in armoede leeft. Als er niets 
gebeurt, zal de ontwikkeling van de volgende generatie vanaf de prille kindertijd worden 
geremd door gedwongen deprivatie. Als we weten dat in België meer dan één kind op zes 
in armoede leeft en dat er gemiddeld vijf generaties nodig zijn om die generatiearmoede 
te doorbreken, dan weten we welke maatschappelijke verspilling, welk verlies aan 
talenten en ook welke kosten dat voor de samenleving met zich meebrengt.

We weten in welke mate leven in armoede een kwalijke invloed heeft op alle facetten van 
het leven van een kind, van de voeding over de culturele en sociale ontplooiing tot en met 
de emotionele en intellectuele ontwikkeling. Een kind uit een arm gezin kent bijvoorbeeld 
op zijn vierde gemiddeld twee keer minder woorden dan een kind uit een welgesteld gezin. 
Later zal dat vertragend inwerken op het leren lezen vertragen. Vandaar het belang om van 
deze jonge kinderen een prioritaire doelgroep te maken. Middelen die hiervoor worden 
ingezet moet men zien als een investering, niet als een kost.

Onze gemeentelijke verkozenen zijn goed geplaatst om handelend op te treden. Zij kennen 
de realiteit van hun gemeente en staan dicht bij hun medeburgers. Over het algemeen 
doen ze dat trouwens het liefst: direct en zeer concreet handelen, in het belang van de 
leefomstandigheden van hun burgers, zo nauw mogelijk aansluitend bij wat zij nodig 
hebben in hun leven van alledag. In hun bevoegdheden beschikken ze één voor één over 
diverse en doeltreffende hefbomen om de kinderarmoede terug te dringen en de gevolgen 
voor het toekomstig leven van de kinderen te beperken. Ze zetten die in, complementair 
aan het structurele beleid op federaal, gemeenschaps- en gewestelijk niveau.

Er is niet één manier om iets te doen; er zijn er meerdere. En allemaal zijn ze nuttig. 
Gemeenten kunnen overkoepelend of doelgericht handelen: ze kunnen een structuur 
of een project financieren, lokalen verhuren, maatregelen nemen of mogelijk maken 
enz. Ze kunnen bestaande initiatieven ondersteunen, de verandering van praktijken 
stimuleren, diensten toegankelijker maken, de sociale mix bevorderen, mensen beter 
informeren.

De Koning Boudewijnstichting heeft aan de universiteit van Mons gevraagd om de 
kinderarmoede en haar diverse indicatoren in kaart te brengen, gemeente per gemeente. 
En dan zien we opnieuw dat de armoede ongelijk verdeeld is over het grondgebied. Ze 
neemt andere, meer nadrukkelijke vormen aan in de grote steden. Deze problematiek 
gaat alle verkozenen aan. We weten dat de armoede niet alle Gewesten in gelijke mate 
treft, en niet alle gemeenten met dezelfde intensiteit, maar we weten ook dat armoede 
overal aanwezig is.
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Willy Lahaye, Isabelle Pannecoucke en Florian Sansen laten ook zien dat er in de 
strijd tegen kinderarmoede nood is aan transversaal werken. We moeten schotten 
doorbreken, deuren openzetten, blijk geven van creativiteit, verbeelding en zin 
voor samenwerking. Je bestrijdt de kinderarmoede niet door maar één hefboom in 
beweging te zetten. Er is transversaal denkwerk nodig, een brede samenwerking en 
een geïntegreerde aanpak, waardoor de diverse gemeentelijke bevoegdheden worden 
gemobiliseerd en de verschillende actoren op het terrein gecoördineerd optreden, om zo 
alle gezinnen te bereiken.

De dynamiek van zo’n geïntegreerde aanpak vergt een echte collégiale houding en 
kent aan de burgemeester een bijzondere rol toe. Bestaande instrumenten handhaven, 
versterken of vernieuwen, dat vereist daadkracht. Nieuwe vormen van beleid verbeelden 
en opzetten vergt creatieve energie. De vele voorbeelden die in deze publicatie aan bod 
komen laten zien dat het kan.

Voorwoord
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Het is bekend: om de cyclus van generatiearmoede te doorbreken moet men werken 
aan de toegankelijkheid van kwaliteitsdiensten voor alle kinderen, vanaf hun prille 
kindertijd. Daarom zet de Koning Boudewijnstichting zich al jaren in voor dit thema. 

In het zog van de studie van Guio en Vandenbroucke (2018) over de deprivatie die met 
name de kinderen in België in het algemeen treft, is het de ambitie van déze studie om 
de risicofactoren voor deprivatie bij kinderen in de gemeenten aan te wijzen. Verkozen 
beleidsmakers kunnen hier nagaan hoe het er in hun gemeente voor staat. We overlopen 
ook de hefbomen waarover zij beschikken om deprivatie bij kinderen te bestrijden. Dit 
rapport bestaat dan ook uit twee delen: in deel 1 bekijken we zes directe en indirecte 
indicatoren die risicofactoren blootleggen voor deprivatie bij kinderen, en reiken we 
kaarten aan die de kinderarmoede op gemeentelijk niveau in beeld brengen. In deel 2 
beschrijven we de hefbomen die de gemeentelijke overheden kunnen activeren in de 
strijd tegen deprivatie bij kinderen. We illustreren die met initiatieven die momenteel 
lopen, over heel België. 

De indicatoren die het onderzoeksteam selecteerde om het risico op kinderarmoede 
te evalueren in de Belgische gemeenten, komen deels overeen met de Kansarmoede 
Index, de enige directe indicator waarover we beschikken; hij bestaat overigens alleen 
in Vlaanderen. Er zijn daarnaast ook factoren die het armoederisico op indirecte 
wijze aangeven, zoals huisvesting, het inkomen en het gezinstype. Zo stelden Guio en 
Vandenbroucke in hun onderzoek vast dat leven in een gezin waar niet wordt gewerkt, 
het risico op kinderarmoede in België aanzienlijk doet toenemen, net zoals leven in een 
eenoudergezin. De kaarten die voor elke indicator werden gemaakt vullen elkaar aan. 
We wijzen erop dat bepaalde indicatoren op twee manieren ‘gelezen’ kunnen worden, 
en dus met de nodige omzichtigheid moeten worden gebruikt: de indicator over de 
sociale huisvesting kan zowel wijzen op een aanzienlijk aantal gezinnen die een risico 
op armoede lopen, als op een proactief beleid van een gemeente die strijd levert tegen dit 
risico en die erover wil waken dat alle gezinnen toegang hebben tot een decente woning.

Het risico op kinderarmoede is in Vlaanderen aanzienlijk lager dan in de andere twee 
gewesten van het land. Dat geldt voor elke indicator. Daartegenover staat het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, waar volgens alle indicatoren kinderen het grootste risico 
op armoede lopen. De percentages in Wallonië benaderen dan weer het nationale 
gemiddelde. Deze classificatie wordt in dit onderzoek gedetailleerd uitgewerkt door 
een analyse op gemeentelijk niveau. Daaruit blijkt dat de verstedelijkte gemeenten 
en de grote steden voor elke indicator hoge percentages aan de dag leggen, terwijl 
de residentiële en landelijke gemeenten meer gespaard blijven van het fenomeen 
kinderarmoede. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen we onze observaties van 
de fenomenen die kinderarmoede met zich meebrengen nog verfijnen: hoewel het hier 
gaat om een grote stad, zijn de indicatoren die wijzen op het risico op kinderarmoede 
niet homogeen voor het grondgebied als geheel. Zo is er een duidelijk verschil tussen de 
residentiële gemeenten in het zuidoosten, waar kinderen beter zijn beschermd tegen 

SAMENVATTING
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armoede, en de residentiële gemeenten met een industrieel verleden in de Brusselse 
Kanaalzone en Brussel-Stad.

In het eerste deel lichten we het vraagstuk van de kinderarmoede in België toe. We 
doen dat op lokaal niveau en gebruiken diverse assen. Dit deel geeft aan hoe belangrijk 
het is om over nauwkeurige meetinstrumenten te beschikken, waardoor we het 
onderzoeksveld op dit domein kunnen verbreden.

In het tweede deel van de studie stelt het onderzoeksteam negen hefbomen voor 
die lokale besturen kunnen inzetten: kinderopvang, ouderondersteuning, alles 
wat buitenschools is, onderwijs, huisvesting, inkomen, werk, gezondheid. Hieruit 
komen ook twee leidende principes naar voren voor acties op het lokale niveau én een 
transversale hefboom die aandacht verdient.

De twee principes zijn: reële toegang tot de rechten en diensten voor de gezinnen in 
armoede, en een permanente evaluatie van de diensten. De eerste leidraad vereist een 
transversale aanpak en de coördinatie van de hulpverleners in de diverse diensten. 
Het onderzoeksteam heeft systematisch gekeken naar vijf drempels die aangeven in 
welke mate mensen toegang hebben tot hun rechten, voor de diverse hefbomen: hun 
beschikbaarheid, gezelligheid, verstaanbaarheid, toegankelijkheid en het beschikbare 
aanbod. Om de toegang tot rechten te garanderen kan zo’n recht automatisch worden 
toegekend, bijvoorbeeld voor uitkeringen of de terugbetaling van de zorg. Er kunnen 
ook proactieve maatregelen worden genomen om op het spoor te komen van het aantal 
gezinnen die geen beroep doen op de diensten waar ze recht op hebben, en men kan 
outreachend werken: diensten gaan dan zelf naar de gezinnen toe die van hun hulp 
zouden kunnen genieten maar het niet doen, om een aantal redenen. Een evaluatie van 
de kwaliteit van de diensten is onmisbaar om op blijvende basis de positieve impact 
te verbeteren van de diensten waarop de meest achtergestelde personen een beroep 
kunnen doen.      

De transversale hefboom betreft de participatie van kinderen aan de activiteiten in 
hun omgeving en aan de diensten die er voor hen zijn. Die hefboom wordt nog te weinig 
geactiveerd, terwijl je via deze weg niet alleen beter op het spoor kunt komen van de 
noden van gezinnen die in complexe situaties leven, maar ook het zelfvertrouwen en de 
vaardigheden van kinderen kunt versterken, als ze de kans krijgen om te participeren.

De belangrijkste hefbomen om lokaal actie te ondernemen:

1.  Kinderopvang: veel ouders die in armoede leven doen geen beroep op crèches, 
opvangdiensten en buitenschoolse activiteiten waar andere kinderen wel aan 
meedoen. Dat komt zowel door een gebrek aan kennis van deze diensten als door de 
kosten en de manke beschikbaarheid. Studies tonen aan dat deze diensten belangrijk 
zijn, zowel voor de kinderen – die er autonoom en sociaal leren zijn – als voor hun 
ouders: moeten zorgen voor jonge kinderen zet vaak een rem op het hervatten van het 
werk of het volgen van een opleiding. Toegang tot opvangdiensten wordt gefaciliteerd 
door het doen netwerken van instellingen die zich richten tot mensen in armoede.
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2.  Onderwijs: wat onderwijs betreft kunnen gemeenten optreden rond drie facetten: de 
reële kosten, gezinsbegeleiding en de integratie van de school in het sociale weefsel 
van de gemeente. Ondanks de officiële kosteloosheid van het onderwijs in België 
vormen de vele kosten die verbonden zijn met het naar school gaan hindernissen op 
het parcours van kinderen die in armoede leven. Om de kosten te beperken hebben 
tal van gemeenten al diverse systemen opgezet voor de meest kansarme groepen. De 
school is ook een socialisatieplek die erbij wint als ze vormen van samenwerking opzet 
met de diverse gemeentelijke actoren. Hoewel dat niet haar eerste opdracht is, kunnen 
bepaalde maatregelen het makkelijker maken dat gezinnen via de school in contact 
worden gebracht met andere instellingen die hen diensten kunnen aanbieden: Kind 
en Gezin/ONE, OCMW, huiswerkscholen, het aanbod van buitenschoolse activiteiten, 
taalcursussen enz.

3.  Buitenschoolse opvang en activiteiten: zoals de opvang van kinderen geven 
buitenschoolse activiteiten niet alleen kinderen de kans om zich persoonlijk en op 
sociaal vlak te ontwikkelen.  Ook de ouders krijgen hierdoor tijd voor hun beroeps-, 
administratieve en persoonlijke activiteiten. Ook wat deze hefboom betreft, kunnen 
de gemeenten een impact hebben op de kosten, de visibiliteit van het aanbod en de 
netwerking van de lokale actoren.  

4.  Ouderondersteuning: door aandacht te hebben voor de begeleiding en ondersteuning 
van kansarme ouders kunnen we de negatieve gevolgen van armoede op de ontwikkeling 
van kinderen beperken. De studie toont aan dat het belangrijk is ouders op een 
participatieve manier te betrekken bij de diverse diensten. Zo is er de ondersteuning 
van ontmoetingsplekken voor ouders en kinderen, door een voldoende aantal plaatsen 
te garanderen voor iedereen: op die manier bevorder je stabiele ouder-kindrelaties en 
doorbreek je het sociaal isolement van gezinnen die in kansarmoede leven.

5.  Gezondheid: wat gezondheid betreft, kunnen gemeenten op twee parameters werken: 
toegankelijkheid van de zorg en financiële ondersteuning. Dat laatste betreft directe 
subsidies. Zo kunnen er voor de zorg die niet volledig wordt terugbetaald door het 
ziekenfonds, preventieacties worden opgezet, meer bepaald rond voeding. De acties 
kunnen bijzonder gevarieerd zijn en plaatsvinden op diverse plaatsen, op de schaal 
van de gemeente: gezonde maaltijden op school, steun voor deeltuinen, voedselbanken 
enz. Preventie kan ook betekenen dat je gezinnen begeleidt, zoals de projecten voor 
perinatale ondersteuning doen voor vrouwen die in kansarmoede leven. 

6.  Huisvesting: gemeenten kunnen een rol spelen in het realiseren van het recht op 
huisvesting voor gezinnen in kansarmoede. Voor de gezinnen op hun grondgebied 
kunnen ze erover waken dat er een voldoende groot aanbod is aan sociale woningen, 
noodwoningen voor dakloze mensen en transitwoningen. Wat energie betreft 
kunnen de gemeenten acties ondernemen rond de kostprijs, door middel van premies 
of voorkeurtarieven, maar ook door het aantal sociale woningen met een laag 
energieverbruik te verhogen.
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7.  Werk: een integrale benadering die zowel rekening houdt met het vraagstuk 
‘werk’ als met het welzijn van ouders die in armoede leven zorgt ervoor dat men 
beter kan ingaan op de behoeften van hun kinderen. Een sleutel voor succes is 
de samenwerking van de gemeenten met de diensten voor openbaar vervoer en 
de arbeidsbemiddelingsdiensten (Actiris, VDAB, Forem), en met hun OCMW’s 
(aan Franstalige kant). Gemeenten kunnen ook zelf werkplaatsen creëren, 
vooral in sectoren die een beroep doen op laaggekwalificeerde handenarbeid, via 
invoegbedrijven, de lokale diensteneconomie enz.

8.  Inkomen: gemeenten beschikken over diverse instrumenten om het inkomen van 
de meest kwetsbare mensen op hun grondgebied te verhogen: ze kunnen hun steun 
voor het OCMW verhogen (aan Franstalige kant), financiële tegemoetkomingen 
toekennen voor bepaalde thematieken of situaties, of de gemeentebelastingen 
aanpassen met diverse gunstmaatregelen voor gezinnen die in armoede leven. 

Alle hefbomen samen laten zien dat de gemeenten een centrale rol kunnen spelen in de 
strijd tegen kinderarmoede. Het uitgangspunt van tal van illustrerende voorbeelden 
in deze studie zijn is voor de diverse hefbomen identiek: van kansarme burgers actoren 
van hun situatie maken, geen slachtoffers. Dat is ook de reden waarom hun participatie 
cruciaal is in het gevoerde beleid, naast een krachtige coördinatie en mobilisatie van alle 
beleidsniveaus.
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Pour rompre le cycle intergénérationnel de la pauvreté, on reconnaît qu’il est nécessaire 
d’investir dans l’accès de tous les enfants à des services de qualité, et ce, dès le plus jeune 
âge. C’est pourquoi la Fondation Roi Baudouin s’implique depuis de nombreuses années 
dans cette thématique. 

À la suite de l’étude de Guio et Vandenbroucke (2018) sur la déprivation qui touche 
spécifiquement les enfants en Belgique, la présente étude vise à identifier les facteurs 
de risque de déprivation infantile que les élus et élues peuvent observer dans leurs 
communes, ainsi que les leviers à leur disposition pour combattre cette déprivation. 
Ainsi, l’étude comporte deux parties : la première présente six indicateurs, directs et 
indirects, correspondant à des facteurs de risque de déprivation pour les enfants, ainsi 
que la cartographie au niveau communal. La seconde partie propose neuf leviers d’action 
que les pouvoirs communaux peuvent activer pour lutter contre la déprivation des 
enfants et les illustre par des initiatives qui ont cours dans toute la Belgique. 

Les indicateurs choisis par l’équipe de recherche pour évaluer le risque de pauvreté 
infantile dans les différentes communes belges correspondent, d’une part, au 
Kansarmoede Index, le seul indicateur direct dont elle a pu disposer, mais qui n’existe 
que pour la Flandre, et d’autre part, à des facteurs qui indiquent le risque de pauvreté de 
façon indirecte, comme le logement, les revenus et les types de ménages. En effet, l’étude 
de Guio et Vandenbroucke avait établi que vivre dans un foyer sans emploi augmente 
significativement le risque de pauvreté des enfants en Belgique, tout comme le fait de 
vivre dans une famille monoparentale. Les cartes proposées pour chaque indicateur 
sont donc complémentaires. Notons que certains indicateurs peuvent renvoyer à une 
double connotation et doivent donc être utilisés avec précaution : l’indicateur relatif aux 
logements sociaux peut dénoter tant une présence importante de familles à risque de 
pauvreté qu’une politique proactive de lutte contre ce risque de la part de la commune, 
celle-ci veillant à ce que toutes les familles aient accès à un logement décent. 

Sur la base des indicateurs utilisés pour la réalisation de la cartographie, il apparaît 
que la Flandre présente un risque de pauvreté infantile bien plus faible que les deux 
autres régions du pays, et ce, quel que soit l’indicateur pris en compte. À l’inverse, tous 
les indicateurs signalent que les enfants bruxellois courent le plus grand risque de 
pauvreté. La Wallonie, elle, présente des taux proches de la moyenne nationale. Cette 
classification se précise par l’analyse communale. On constate que ce sont les communes 
urbanisées et les grandes villes qui présentent des pourcentages élevés dans chaque 
indicateur, alors que les communes résidentielles et rurales sont plus épargnées par 
le phénomène. La Région de Bruxelles-Capitale, quant à elle, permet d’affiner encore 
l’observation des phénomènes qui entraînent la pauvreté infantile : en effet, bien qu’elle 
ait la taille d’une grande ville, les indicateurs de risque de pauvreté infantile ne sont pas 
homogènes sur l’ensemble de son territoire. Une nette différence s’observe, par exemple, 
entre les communes résidentielles du sud-est, où les enfants sont mieux protégés contre 
la pauvreté, et les communes au passé industriel du Canal et de Bruxelles-Ville.      
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La première partie permet ainsi d’éclairer la question de la pauvreté infantile en 
Belgique au niveau local sous différents axes et pointe l’intérêt de créer des outils de 
mesure précis permettant d’élargir le champ de l’évaluation et de la recherche dans ce 
domaine.

Dans la deuxième partie de l’étude, l’équipe de recherche propose neuf leviers d’action 
à activer par les pouvoirs communaux : la garde d’enfants, le soutien à la parentalité, 
l’extrascolaire, l’enseignement, le logement, les revenus, l’emploi et la santé. Elle met 
également en évidence deux principes directeurs de l’action au niveau local et un levier 
transversal auquel porter attention. 

Les deux principes sont l’accès effectif aux droits et services pour les familles en 
situation de pauvreté et l’évaluation continue de ces services. Le premier principe 
requiert une approche transversale et la coordination des intervenants et intervenantes 
des différents services. L’équipe de recherche a systématiquement pris en compte cinq 
seuils indicatifs du degré d’accès aux droits pour les différents leviers : leur disponibilité, 
leur convivialité, leur « compréhensibilité », leur « abordabilité », la disponibilité de 
l’offre. Pour garantir l’accès au droit, celui-ci peut tantôt être automatisé, lorsqu’il s’agit 
par exemple d’allocations ou d’accès au remboursement de soins, tantôt être facilité par 
des mesures proactives, destinées à évaluer la part de ménages qui n’ont pas recours aux 
services auxquels ils ont droit, et par des mesures « d’outreach », les services allant vers 
les familles qui pourraient bénéficier de leur aide, mais n’y ont pas recours pour diverses 
raisons. Quant à l’évaluation de la qualité des dispositifs, elle est indispensable pour 
améliorer en permanence l’impact positif des services octroyés aux personnes les plus 
précarisées. 

Le levier transversal, quant à lui, concerne la participation des enfants à leur 
environnement et aux services qui les accueillent. Ce levier est encore trop peu activé, 
alors qu’il permet non seulement de mieux identifier les besoins des familles qui se 
trouvent dans des situations complexes, mais aussi de renforcer la confiance et les 
compétences des enfants à qui l’occasion de participer est donnée. 

Voici les huit autres leviers mis en évidence par l’étude :

1.  La garde d’enfants – De nombreux parents en situation de pauvreté n’ont recours ni 
aux crèches, ni aux garderies, ni aux activités extrascolaires auxquelles les autres 
enfants accèdent. Cela s’explique à la fois par une méconnaissance de ces services, par 
leur coût et par leur faible disponibilité. Or, les études montrent que ces services sont 
importants tant pour les enfants – qui y gagnent en autonomie et en sociabilité – que 
pour leurs parents, car devoir prendre soin d’enfants en bas âge est souvent un frein à 
la reprise d’un emploi ou d’une formation. L’accès aux services de garde d’enfants est 
facilité par la mise en réseau des institutions qui s’adressent aux publics précarisés. 
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2.  L’enseignement – Les communes peuvent intervenir sur trois aspects liés à 
l’enseignement : ses coûts réels, l’accompagnement des familles et l’intégration de 
l’école dans le tissu social communal. Malgré la gratuité officielle de l’enseignement 
en Belgique, de nombreux coûts annexes à la scolarité peuvent entraver le parcours des 
élèves en situation de pauvreté. Afin de réduire ces coûts, de nombreuses communes 
ont déjà mis en place divers systèmes en faveur des publics les plus précarisés. De plus, 
l’école est un lieu de socialisation qui gagne à créer des collaborations avec les divers 
acteurs communaux. Bien que cela ne soit pas sa mission première, certaines mesures 
facilitent la mise en relation des familles, via l’école, avec d’autres institutions pouvant 
leur offrir des services (Kind en Gezin ou l’ONE, les CPAS, les écoles de devoirs ou 
l’offre d’activités extrascolaires, les cours de langue, etc.). 

3.  L’outil extrascolaire – Tout comme la garde d’enfants, les activités extrascolaires 
permettent non seulement à l’enfant de se développer personnellement et 
socialement, mais elles permettent aussi aux parents de disposer de temps pour leurs 
activités professionnelles, administratives et personnelles. Dans le cas de ce levier 
également, les communes peuvent avoir un impact sur les coûts, la visibilité de l’offre 
et la mise en réseau des acteurs et actrices locaux.

4.  Soutien aux familles et à la parentalité – Offrir une attention particulière à 
l’accompagnement et au soutien parental des familles précarisées permet de limiter les 
conséquences négatives de la pauvreté sur le développement des enfants. À cet égard, 
l’étude montre qu’il est important d’intégrer les parents de manière participative 
dans les divers services. Par exemple, soutenir les lieux de rencontre parents-enfants, 
notamment en garantissant un nombre de places suffisant pour tous, c’est favoriser 
le tissage de relations parentales stables et rompre l’isolement social des familles en 
situation de précarité.  

5.  Santé – En matière de santé, l’action des communes peut porter sur deux paramètres : 
l’accessibilité des soins et le soutien financier. Ce dernier vise bien entendu les subsides 
directs. En ce qui concerne les soins qui ne sont pas totalement remboursés par les 
mutuelles, par exemple, il peut s’orienter vers des actions de prévention, notamment 
en matière d’alimentation. De ce point de vue, les mesures peuvent être très variées 
et prendre place dans différents lieux à l’échelle locale : offre de repas sains dans les 
écoles, soutien à des jardins partagés, aux banques alimentaires, etc. La prévention 
peut aussi porter sur l’accompagnement des familles, comme dans les projets de 
soutien périnatal des femmes en situation de précarité.

6.  Logement – Les communes peuvent jouer un rôle efficace pour rendre le droit au 
logement effectif pour les familles en situation de précarité. Pour les familles qui 
habitent sur leur territoire, elles peuvent veiller à l’existence d’une offre suffisante de 
logements sociaux, de logements d’urgence pour l’accueil de personnes sans-abri ou 
de logements de transit. En matière d’énergie, les communes peuvent agir sur le coût à 
travers des primes ou des tarifs préférentiels, mais aussi en favorisant l’augmentation 
de la part de logements sociaux à basse consommation d’énergie.
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7.  Travail – Une approche intégrale, qui prend en compte à la fois la question de l’emploi 
et du bien-être des parents en situation de précarité, permet de mieux répondre aux 
besoins de leurs enfants. Pour ce faire, la collaboration des communes avec les services 
de transports publics, les agences pour l’emploi (Actiris, le VDAB ou le Forem) et leurs 
CPAS du côté francophone sont une clé de succès. Les communes peuvent également 
créer de l’emploi, en particulier dans les secteurs recourant à de la main-d’œuvre peu 
qualifiée, que ce soit via des entreprises d’insertion sociale, l’économie de services au 
niveau local, etc.

8.  Revenus – Les communes disposent de plusieurs outils leur permettant d’augmenter 
les revenus des personnes les plus précarisées sur leur territoire : elles peuvent 
augmenter leur soutien au CPAS, accorder des aides financières pour certaines 
thématiques ou dans certaines situations ou adapter les impôts qu’elles prélèvent en 
fonction de différents critères en faveur des familles en situation de pauvreté. 

Sans négliger l’importance essentielle que peuvent exercer les politiques structurelles 
sous l’impulsion des niveaux régional et fédéral, l’ensemble des leviers présentés 
démontre que les communes ont un rôle central à jouer dans la lutte contre la pauvreté 
des enfants. Le point de départ des nombreuses illustrations recensées dans cette 
recherche pour les différents leviers est le même : rendre les citoyens et citoyennes 
précaires acteurs et non victimes de leur situation. C’est la raison pour laquelle leur 
participation est un point crucial dans les politiques menées.
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Op verschillende politieke agenda’s staat kinderarmoede al enkele jaren als een 
belangrijke prioriteit bovenaan en het belang ervan neemt toe. De focus van dit 
onderzoek ligt op de lokale beleidsagenda, omdat men ook daar hefbomen voor de 
aanpak van kinderarmoede kan mobiliseren. Welke dat kunnen zijn, kunnen we onder 
andere afleiden uit de definitie van kinderarmoede: “Een kind leeft in armoede als het 
inkomen en de middelen die voor zijn of haar opvoeding beschikbaar zijn ontoereikend zijn om 
hem of haar te beletten een levensstandaard te genieten die aanvaardbaar wordt geacht in de 
samenleving waarin hij of zij leeft en die voldoende is om zijn of haar emotionele en lichamelijke 
welzijn of ontwikkeling te verzekeren. Door armoede kunnen dit kind en zijn of haar gezin op 
vele manieren achtergesteld zijn: een laag inkomen, ongezonde huisvesting en leefomgeving, 
onvoldoende gezondheidszorg. Kinderen in armoede worden ook vaak uitgesloten van de sociale, 
sportieve, vrijetijds- en culturele activiteiten die de norm zijn bij andere kinderen. Zijn of haar 
toegang tot de fundamentele rechten kan beperkt zijn, hij/zij kan discriminatie en stigmatisering 
ervaren en zijn/haar stem kan niet gehoord worden.” (De Block, 2013: 4-5) De definitie 
geeft duidelijk aan dat verschillende levensdomeinen gelinkt kunnen worden met het 
opgroeien in armoede. Tegelijk wijst ze op de belangrijke relatie tussen kinderarmoede 
en gezinsarmoede: de situatie van de ouders heeft een direct effect op de situatie van de 
kinderen.

Deze studie voegt zich bij een voorgaand onderzoek dat Guio en Vandenbroucke in 2018 
uitvoerden op verzoek van de Koning Boudewijnstichting. De onderzoekers gebruikten 
een indicator die de deprivatie bij kinderen meet op Europees niveau en vergeleken 
de situatie van kinderen in België (globaal en per gewest) met die in andere Europese 
landen. Op basis van hun resultaten hielden zij een pleidooi voor het uitwerken van een 
ambitieus masterplan voor de strijd tegen kinderdeprivatie. Dat moet een brede waaier 
van domeinen omvatten én er is in dit kader een belangrijke rol weggelegd voor de lokale 
overheden. 

1. Kinderarmoede: implicaties

Het belang van de nadruk die op kinderarmoede wordt gelegd blijkt uit tal van 
onderzoeken en getuigenissen van gezinnen en kinderen die in armoede leven. 
UNICEF België formuleerde het in 2010 als volgt: “Armoede is veel meer dan een tekort aan 
inkomens. Het raakt mensen – en kinderen in het bijzonder – in alle aspecten van hun leven. Een 
slechte voeding, een broze gezondheid, gevoelens van schaamte en minderwaardigheid, beperkte 
onderwijskansen en uitsluiting uit sociale activiteiten zijn maar enkele van de factoren die een 
negatieve impact hebben op de diverse domeinen van het leven en de ontwikkeling van kinderen in 
armoede.”

Gezondheid/ontwikkeling van kinderen
Volgens recente wetenschappelijke bevindingen is er een verband tussen sociaal-
economische kwetsbaarheid en ontwikkelingsproblemen bij het jonge kind, al van bij 
de zwangerschap. Kinderen die geboren worden in een gezin in armoede hebben een 
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grotere kans op een laag geboortegewicht, en de gemiddelde duur van de zwangerschap 
is korter dan in andere gezinnen (Bobak, 2000; De Spiegelaere e.a., 2017). Dat kan leiden 
tot een verhoogd risico op gezondheidsproblemen op latere leeftijd, met name hart- en 
vaatziekten (Barker, 1995). De kortere duur van de zwangerschap vertraagt de fysieke en 
psychische ontwikkeling van deze jonge kinderen en heeft ook invloed op de structuur 
van hun lichaam en hun hersenen (De Keyser e.a., 2016).

Onderwijs/school

Sociale ongelijkheden
Armoede is een hinderpaal voor de taalverwerving in de familiale omgeving. Dat is een 
belangrijke voorspeller van taalproblemen (Heilmann e.a., 2005) en van achterstand 
inzake woordenschat bij de instap in de kleuterschool. Dit beïnvloedt dan weer blijvend 
de latere slaagkansen op school (Rondal, 2001).

Heel wat studies wijzen op de verbanden tussen ongelijkheidsindicatoren en sociale 
kenmerken. In België zijn de niveauverschillen tussen de leerlingen groot en is 
de sociale determinatie van de schoolse resultaten sterk (OESO, 2018). Daarnaast 
kenmerkt de sociale ongelijkheid zich door een voortschrijdende selectie op school: die 
vangt aan in het kleuteronderwijs en neemt steeds verder toe over de schoolloopbaan 
heen (Pannecoucke, 2013). Vooral de overgangen tussen kleuter, lager, secundair en 
hoger onderwijs blijken belangrijke scharniermomenten te zijn. Andere opvallende 
vaststellingen zijn een schoolse achterstand, een verhoogd risico dat het diploma van het 
secundair onderwijs niet wordt gehaald (ongekwalificeerde uitstroom), een oriëntatie 
naar een speciale onderwijsvorm of naar weinig kwalificerende richtingen in het 
middelbaar onderwijs (Clegg e.a.; 2005). Verder blijkt dat, hoewel het onderwijssysteem 
in België een verantwoordelijkheid is van de drie taalgemeenschappen, de uitdagingen 
voor een gelijkekansenbeleid opvallend gelijklopend zijn voor het hele grondgebied.

Gevolgen
Op korte termijn kunnen kinderen die opgroeien in armoede moeilijkheden ervaren 
op of met de school, wat kan leiden tot (her)oriëntaties of uitval. Dit heeft mogelijk 
negatieve gevolgen voor het (psychisch) welbevinden: zowel op persoonlijk vlak 
(gebrek aan zelfvertrouwen, een onvermogen om zijn eigen problemen of angsten te 
overstijgen) als relationeel (zoals het gevoel anders te zijn dan de andere leerlingen) 
(Pannecoucke & Foubert, 2016). Op langere termijn kan een schoolparcours met 
verschillende hindernissen het vinden van een degelijke job bemoeilijken, wat uiteraard 
consequenties heeft voor verschillende andere levensdomeinen (waaronder het vinden 
van een woning als een essentieel element) (Pannecoucke & Foubert, 2016).

Sociale, culturele en sportieve participatie
Hoewel kunnen deelnemen aan sociale, culturele en sportieve activiteiten als een 
basisrecht beschouwd wordt, blijkt dat personen in armoede ontmoedigd worden in hun 
participatie (Vermeersch, Vandenbroucke & Noël, 2013). 

Dit kan een gevolg zijn van een gebrek aan kennis van het bestaande aanbod, van 
de financiële last die het deelnemen met zich meebrengt of van het feit dat ze zich 
niet thuisvoelen in het aanbod. Kinderen die opgroeien in armoede botsen ook op 
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verschillende drempels. Het niet kunnen participeren heeft een grote impact, vanwege 
diverse neveneffecten die gekoppeld worden aan participatie. Deelnemen aan allerlei 
activiteiten zorgt voor ontspanning, contacten met anderen, het ontwikkelen van 
sociale vaardigheden, het prikkelen van de creativiteit en de persoonlijke ontwikkeling. 
Dat het niet kunnen participeren door kinderen in armoede nefast is, is dan ook meer 
dan duidelijk. 

Wat hierboven staat, geeft aan dat kinderarmoede een hardnekkig en 
multidimensionaal probleem is. Slechte voeding, gevoelens van schaamte en 
minderwaardigheid, beperkte onderwijskansen, uitsluiting uit sociale activiteiten…: 
het zijn maar enkele van de factoren die een negatieve impact hebben op het leven en 
de ontwikkeling van kinderen in armoede (Haelterman e.a., 2007; UNICEF, 2014; 
Vranken, 2012). Daarenboven blijkt armoede in de eerste levensjaren een grotere 
impact op mogelijke sociale mobiliteit te hebben dan wanneer men in de adolescentie 
met armoede wordt geconfronteerd. Kinderen die hun kindertijd in extreme armoede 
hebben doorgebracht, hebben een significant hoger risico om ook als volwassene in 
armoede te leven.

Lahaye e.a. (2012) verwoorden het als volgt: “De resultaten van onderzoek naar de 
leefomstandigheden van kinderen wijzen uit dat, hoe vroeger en hoe langer armoede wordt 
ervaren, hoe meer deze van generatie op generatie lijkt te worden doorgegeven (Vranken, 2010; 
De Boyser, 2010). De impact van ontberingen en slechte leefomstandigheden op het welzijn, de 
gezondheid, de ontwikkeling en de opvoeding van het kind is manifest (De Boyser, 2010). Op 
middellange en lange termijn leiden deze omstandigheden tot een zwakke sociale mobiliteit bij de 
meeste kansarmen.”

2. Kinderarmoede: oorzaken

Net zoals de gevolgen situeren ook de mogelijke oorzaken van kinderarmoede zich op 
diverse levensdomeinen. 

Inkomens1

De plaats die mensen innemen op de arbeidsmarkt, bepaalt in grote mate hun huidige 
(en toekomstige) inkomen, en dus hun uitgaven en hun leefomstandigheden. Mensen 
die in armoede leven hebben vaak een moeilijk parcours op de arbeidsmarkt of 
bevinden zich al geruime tijd buiten het circuit. Het is dan ook niet verrassend dat het 
armoederisico hoger is als mensen lange tijd afhankelijk zijn van uitkeringen, of als ze 
er alleen voor staan voor de opvoeding van een of meer kinderen, met een inkomen uit 
deeltijds werk enz. (Pannecoucke et al., 2017). Toch zijn niet alle mensen die in armoede 
leven ook werkloos: één persoon op vijf die in armoede leeft, heeft een baan (Nicaise et 
al., 2017).

Hoewel het inkomen hoofdzakelijk verbonden is met de activiteit van ouders, bieden 
diverse gezinsuitkeringen financiële ondersteuning die uitgaat van de kinderlast. 
Volgens Van Lancker en Coene (2013) draagt dit soort hulp ertoe bij dat het algemene 
armoedecijfer daalt (Van Lancker & Coene, 2013). 

1 Zie ook Stewart, K. and Cooper, K. (2017), Does money affect children’s outcomes? An update, CASE/203, 
London, Centre for Analysis of Social Exclusion.
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Gezinsuitkeringen zijn er in diverse vormen: de gewone kinderbijslag, verhoogde 
kinderbijslag voor wezen en geplaatste kinderen, supplementen of toeslagen 
(sociaal, kinderen met een ziekte of beperking, leeftijdstoeslag voor de leeftijd, 
eenoudergezinnen enz.), de geboortepremie (ook wel: kraamgeld) en de adoptiepremie. 
Gezinsuitkeringen zijn forfaitaire en onbelaste vormen van financiële hulp die 
tegemoetkomen aan de behoeften van het kind. Ze worden maandelijks toegekend aan 
alle gezinnen met minimaal één kind ten laste, en dat voor elk kind van het gezin tot 18 
jaar, of tot 25 jaar voor studenten, kinderen in wachtstages of leercontracten. Er is in dit 
verband een defederalisering aan de gang (2019 en 2020): de toekenning hangt voortaan 
af van de gewesten en de Duitstalige Gemeenschap.

Gezinstype/eenoudergezinnen
Eenoudergezinnen vormen een bijzonder kwetsbare groep in onze samenleving 
(KBS, 2017). Alleenstaande ouders – in de meeste gevallen zijn het moeders – moeten 
in hun eentje instaan voor de opvoeding van de kinderen en de gezinsuitgaven, 
verantwoordelijkheden die normaal door de twee partners worden gedeeld (De Boyser, 
2010). De ouders en de kinderen van eenoudergezinnen lopen dus een hoger risico 
op kansarmoede, en hun situatie is de jongste jaren verslechterd, zowel op het vlak 
van armoederisico en materiële deprivatie als van werkintensiteit. Onderzoek toont 
echter ook aan dat, als de enige ouder werkt, zij/hij ook geconfronteerd wordt met 
armoede/materiële deprivatie (Frans e.a., 2014). Ondanks hun werk beschikken ze over 
onvoldoende financiële middelen om te voorzien in hun levensonderhoud. Daar komt in 
een groot aantal gevallen nog het niet-betalen van alimentatiegeld bij.

Huisvesting
Hoewel het heel moeilijk aan te tonen valt, komen er vanuit de praktijk verschillende 
signalen dat een kwaliteitsvolle huisvesting van belang is voor bijvoorbeeld de 
gezondheid van kinderen en net zo goed voor het onderwijsgebeuren. Vooral het aspect 
‘overbewoning’ is problematisch: dan is er geen ruimte en geen stilte om huiswerk 
te kunnen maken. Daarenboven maakt slecht wonen ziek, wat uiteraard op zichzelf 
gevolgen heeft voor de aanwezigheid op school. En dat kan dan weer problematisch kan 
zijn voor de schoolresultaten.

In België leeft ongeveer 21% van de gezinnen in energiearmoede. Het risico op 
energiearmoede bij huurders ligt twee- tot driemaal hoger dan bij eigenaars, en 
het verschil wordt steeds groter. Huurders kampen op een structurele manier met 
energiearmoede. Voor eenoudergezinnen is de situatie het slechtst: terwijl ‘slechts’ 
4,2% van de koppels met kind(eren) in (gemeten) energiearmoede leeft, is dat bij 
eenoudergezinnen 19,4%. 

Het is niet eenvoudig te achterhalen of een slechte gezondheid aanleiding geeft tot 
energiearmoede, of omgekeerd. Wel is duidelijk dat de groepen die met energiearmoede 
te maken hebben, veel meer aangeven met gezondheidsproblemen te kampen. Van de 
totale bevolking verklaart 8,6% in slechte of zeer slechte gezondheid te zijn, bij mensen 
in gemeten energiearmoede is dat maar liefst 18,3%.2 

2 Coene, J. en Meyer, S. (2019). Barometer Energiearmoede (2009-2017), Brussel, Koning Boudewijnstichting.
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Onderzoek toont ook aan dat sociale huisvesting een rem zet op armoede: terwijl 
het inkomen van een sociale uitkering bijvoorbeeld niet toereikend is om een 
privéwoning te huren, volstaat het wel in de sector van de sociale huisvesting (Dewilde & 
Pannecoucke, 2018).

3. Samenwerking tussen bevoegdheidsdomeinen,  
op verschillende beleidsniveaus

Zoals hierboven aangegeven kan kinderarmoede gelinkt worden met verschillende 
levensdomeinen, waar ook het lokale niveau een steentje aan kan bijdragen. Een 
daadkrachtige aanpak van kinderarmoede veronderstelt dan ook een optimale 
samenwerking tussen de verschillende lokale betrokken actoren, zowel binnen de 
politiek als erbuiten, en vooral ook samen met de mensen die in armoede leven. 
Tegelijk vergt de aanpak van kinderarmoede ook een coördinatie-inspanning van de 
andere beleidsniveaus, om de draagwijdte van de mogelijkheden op het lokale niveau te 
vergroten. Zo is het beleid met betrekking tot uitkeringen voornamelijk een federale 
bevoegdheid, maar het lokale niveau kan het inkomen van gezinnen die een uitkering 
ontvangen versterken door het verlenen van aanvullende hulp. Kortom, er is zowel nood 
aan een structureel als een flankerend beleid (Van Lancker, 2018)3.

Naast het samenwerken van de verschillende bevoegdheidsdomeinen is het dan ook 
belangrijk dat er samenwerking tussen de verschillende beleidsniveaus is/ontstaat, 
zodat ze elkaar kunnen versterken. Zo kan het potentieel van het lokale niveau – de 
nabijheid om in te spelen op de specifieke context en de specifieke noden van mensen – 
ten volle benut worden.

3 Structureel beleid verwijst naar het gevoerde beleid inzake sociale zekerheid, tewerkstellings-, onderwijs- en 
woonbeleid. Het flankerend beleid is gericht op het verlichten van de last van het leven in armoede en beoogt 
mensen duurzaam uit de armoede te halen door onder andere de inkomens te verhogen.  
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1. Algemene cijfers 

Momenteel leeft 15,5% van de Belgische bevolking onder de armoededrempel. Kinderen 
worden als bijzonder kwetsbaar beschouwd: het percentage stijgt tot 17,2% bij de 
-16-jarigen en gaat tot 21,2% voor de leeftijd 16-25 jaar. Zo komt het dat in België één 
kind op vijf wordt beschouwd als ‘levend in armoede’ (Charlier, Glineur & De Graeve, 
2017), en dat volgens de alarmerende cijfers die men verkrijgt via de indicator At-Risk-
of-Poverty (AROP). Dat is in België de meest gebruikte indicator (Belgisch Netwerk 
Armoedebestrijding, 2016). Gecombineerd met de indicatoren ‘lage werkintensiteit bij 
gezinnen’ (LWI) en ‘materiële deprivatie’ (voor kinderen; EU-SILC, 2014), komen we 
bij de Europese indicator At-Risk-of-Poverty-or-Social-Exclusion (AROPE). Voor elk 
individu dat te maken heeft met minstens een van deze drie types indicatoren wordt 
gezegd dat er een risico is op armoede en sociale uitsluiting. Het EU-SILC-onderzoek 
2017 bevestigt dat er een toename is van het risico op armoede en sociale uitsluiting 
voor jonge kinderen (0-17 jaar). In België gaat het om 22% van deze kinderen. Dit is een 
majeur feit: als men de diverse leeftijdsfasen bekijkt van de Belgische bevolking, dan 
lopen de jongeren van 0 tot 17 jaar het grootste risico op armoede en sociale uitsluiting, 
meer dan de groep volwassenen (18-64 jaar) en de ouderen (65 en ouder). Voor hen 
bedraagt het risico op armoede en sociale uitsluiting respectievelijk 20,7% en 17,1%.4

Nu zijn er met deze indicatoren ook beperkingen verbonden (Vinikas, 2017). Zo verbergt 
het cijfer van het armoederisico voor de bevolking als geheel vormen van ongelijkheid, 
zowel wat de gewesten betreft als inzake de leeftijd van mensen.

De kaarten die wij hebben aangemaakt voor zes indicatoren tonen de specificiteit 
van de verschillende gemeenten. Hierbij past echter de bedenking dat het onderzoek 
van de data geen gemakkelijke klus was, omdat ze aan diverse voorwaarden moesten 
beantwoorden. Zo moesten ze zowel beschikbaar zijn voor Brussel als voor Vlaanderen 
en Wallonië, én op het lokale niveau. Om relevant te zijn moesten de data bovendien 
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op kinderarmoede. Jammer genoeg 
zijn indicatoren voor kinderen bijzonder zeldzaam. Een van onze bedenkingen/
aanbevelingen voor de toekomst is dan ook dat er hier meer aandacht aan wordt besteed, 
om zo beter het specifieke karakter van kinderarmoede te kunnen doorgronden.

Om al deze redenen was de studie van Guio en Vandenbroucke (2018), die is gebaseerd 
op een set van 17 items die de materiële deprivatie bij kinderen meten, voor ons 
een fundament om de directe en indirecte indicatoren te bepalen waardoor we een 
beter beeld krijgen van de kinderarmoede (sectie 2) en van de gewestelijke en lokale 
verschillen (sectie 3).

4 https://statbel.fgov.be/nl/themas/huishoudens/armoede-en-levensomstandigheden/risico-op-armoede-
sociale-uitsluiting

DEEL 1: KINDERARMOEDE IN KAART



24
Kinderarmoede en het lokale niveau 
De gemeenten in kaart – Hefbomen voor het beleid Koning Boudewijnstichting

2. Kinderarmoede: relevante indicatoren

Directe indicatoren
Guio en Vandenbroucke (2015; 2018) laten zien dat een van de beste manieren voor de 
evaluatie van de leefomstandigheden van een kind, en dus van het risico op armoede dat 
het kind loopt, bestaat uit de ontwikkeling van een reeks specifieke instrumenten om 
de materiële deprivatie waarin het kind leeft te meten. Sinds 2009 wordt op Europees 
niveau een dergelijke indicator opgezet, waardoor er objectieve informatie kan worden 
ingezameld in verband met de leefomstandigheden van het kind binnen zijn gezin. De 
aanvankelijke lijst met items voor deze indicator werd geleidelijk aan verfijnd (Guio et al., 
2018). Het gaat momenteel om 17 items die zowel gaan over materiële als sociale facetten 
van deprivatie, die direct verbonden zijn met de leefsituatie van het kind (voeding, vrije 
tijd, kleren, vakantie enz.), van de volwassenen in het gezin (toegang tot internet) en van 
het gezin zelf (schulden, meubels, verwarming, beschikken over een privévoertuig). Een 
gedepriveerd kind mist in zijn dagelijks leven minstens drie van de 17 items.

Het Belgische deprivatiecijfer bedraagt voor kinderen 15% als we de drempel van drie 
items nemen. Dat cijfer is vergelijkbaar met dat van Frankrijk en Nederland (13%). 
Luxemburg zit op 8%. In België mist 12% van de kinderen vier of meer items, een hoog 
cijfer als je het vergelijkt met Luxemburg (2%), maar ook met Nederland, Duitsland en 
Frankrijk (tussen 7% en 9%).

Wat de gewesten betreft, mist in Brussel 50% van de kinderen minstens één item, 22% 
minstens drie items en 17,29% minstens vijf items. Voor Wallonië bedragen deze cijfers 
respectievelijk 43%, 22% en 14%, voor Vlaanderen 23%, 8% en 4%.

Uit dit alles blijkt dat België voor kinderen enerzijds het hoogte deprivatiecijfer heeft 
in vergelijking met de buurlanden, en dat anderzijds de deprivatie bij kinderen in het 
Vlaams Gewest het laagst is.

De indicator ‘materiële deprivatie bij kinderen’ is bijzonder relevant, omdat hij een 
directe evaluatie mogelijk maakt van de kinderarmoede en haar aard. Maar deze 
indicator is slechts beschikbaar op het Europese, nationale en gewestelijke niveau. Op 
het lokale niveau bestaat hij hoegenaamd niet, en dus kon hij in dit onderzoek niet 
worden gebruikt.

Momenteel bestaat er in België maar één indicator om de kinderarmoede op lokaal 
niveau rechtstreeks te kunnen meten: dat is de Kansarmoede Index die de Vlaamse 
instelling Kind en Gezin heeft opgezet. Die is alleen beschikbaar voor Vlaanderen. De 
Index omschrijft deprivatie als “een toestand waarbij mensen beknot worden in hun 
kansen om voldoende deel te hebben aan maatschappelijk hooggewaardeerde goederen, 
zoals onderwijs, arbeid, huisvesting. Het gaat hierbij niet om een eenmalig feit, maar om 
een duurzame toestand die zich voordoet op verschillende terreinen, zowel materiële als 
immateriële.”

Deze indicator is gebaseerd op terreinonderzoek: tijdens hun contacten met gezinnen 
gaan de verpleegkundigen en gezinsondersteuners van Kind en Gezin na of er signalen 
zijn van deprivatie op zes domeinen: het maandinkomen van het gezin, de opleiding 
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van de ouders, het stimulatieniveau van de kinderen, de arbeidssituatie van de ouders, 
huisvesting en gezondheid. Wanneer een gezin zwak scoort op drie of meer criteria, is er 
sprake van kansarmoede. Als het gaat om twee of minder criteria, wordt het gezin over 
het algemeen niet beschouwd als ‘in kansarmoede’.

Indirecte indicatoren
De (Vlaamse) Kansarmoede Index van Kind en Gezin is dus in België de enige 
beschikbare indicator om op lokaal niveau de situatie van het kind rechtstreeks te 
‘meten’. Andere meetinstrumenten kunnen ook relevante informatie aanreiken, maar 
dan indirect. Wij gebruiken de indicatoren die een betekenisvolle impact hebben op 
kinderdeprivatie5.

Deze indicatoren meten de kinderarmoede weliswaar niet direct, maar hun impact op 
de materiële deprivatie bij een kind is wel degelijk betuigd en gemeten. Om wat meer 
opheldering te brengen rond kinderarmoede stellen we daarom voor hier een beroep te 
doen op een reeks indicatoren die een betekenisvolle impact hebben op de mate waarin 
een kind gedepriveerd is. Om daartoe te komen maken we gebruik van een divers aantal 
indirecte indicatoren met betrekking tot het inkomen, de werkintensiteit in een gezin, 
de gezinssamenstelling, de sociale uitkeringen en de huisvesting. In sectie 4 van deel 1 
van dit rapport hernemen we elke indicator nog eens apart om er het belang van aan te 
tonen, maar ook de impact die hij indirect heeft op deprivatie bij kinderen.

De keuze van deze indicatoren valt samen met de conclusies die Guio en Vandenbroucke 
in 2018 trokken in het zog van hun onderzoek naar de factoren die de deprivatie bij 
kinderen bepalen. Volgens deze onderzoekers hebben drie groepen factoren daar een 
impact op: (1) het beschikken over middelen, (2) de behoeften en de kosten, en (3) de 
grootte en de samenstelling van het gezin.

3. Differentiatie op gewest- en gemeentelijk niveau

Zoals we al vermeldden, is de kinderarmoede in België niet gelijkmatig verdeeld. Er 
bestaan grote verschillen tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Vlaanderen en 
Wallonië. Maar zo’n gewestelijke differentiatie volstaat niet om de ongelijke verdeling 
te verklaren. Om dat te kunnen moet men zich richten op een ‘lager’ niveau: dat van de 
gemeenten.

Voor de analyse en beschrijving van de diversiteit in de kinderarmoede op gemeentelijk 
niveau, verwijzen we naar de studie die de Belfius-groep uitvoerde (Belfius, 2018; 
Gielens, 2018) over de typologie van gemeenten in België. In oorsprong bestond het 
gemeentelijk typologieproject dat Belfius heeft uitgewerkt (Dessoy, 1997) uit het kruisen 
van data uit alle Belgische gemeenten om zo een vergelijking op basis van sociaal-
economische indicatoren te faciliteren. Deze typologie werd in 2007 een eerste keer 
geactualiseerd, en nog eens in 2018. Zo konden belangrijke evoluties in de Belgische 
gemeenten worden meegenomen. Om tot de rangschikking te komen werden bijna 150 
actuele statistische indicatoren gebruikt.

5 In de literatuur vinden we twee verschillende vertalingen van ernstige materiële deprivatie, de ene verwijst naar 
“privatie” en de andere naar “deprivatie”. Deze twee termen verwijzen echter naar dezelfde indicator.
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Wat Wallonië betreft, kunnen we de informatie uit de 150 indicatoren clusteren in 
vijf grote factoren: het landelijke of verstedelijkte karakter (1); de levensstandaard 
van de bevolking (2), met indicatoren in verband met de hoogte van het inkomen, het 
niveau van de opleiding en sociale indicatoren; de voorzieningen (3), met indicatoren 
die verband houden met tertiaire activiteiten (handelszaken, kantoren…) en woon-
werkverkeer (woonplaats/werkplaats/scholen); de demografische dynamiek (4), met 
indicatoren die slaan op de structuur en evolutie van de bevolkingspiramide, en 
vervangingsinkomens in verband met de leeftijd. Tot slot is er nog de economische 
activiteit (5), met indicatoren over de concentratie van de economische activiteit 
(industrie, transport enz.) tegenover de tewerkstelling bij de overheid.

De analyse heeft geleid tot een categorisering en groepering van de gemeenten in 
16 clusters, die allemaal gekenmerkt worden door de vijf factoren die we hierboven 
aanhalen. De 16 clusters worden dan weer gegroepeerd in vier grote types van 
gemeenten (zie tabel in bijlage 1):

-  Landelijke gemeenten: het landelijke karakter is hoog, de inkomens zijn 
bovengemiddeld, er is een hoge externe aantrekkingskracht, een vergrijzende 
bevolking en een gemiddelde concentratie van de industriële en commerciële 
activiteit (bv. Beauraing, Chimay, Froidchapelle).

-  Residentiële gemeenten: een gemiddeld niveau van landelijkheid en urbanisatie, 
een hogere levensstandaard en een gemiddeld niveau wat voorzieningen betreft, een 
vergrijzende bevolking en er is industriële en commerciële activiteit (bv. Seneffe, 
Quévy, Chaudfontaine).

-  Verstedelijkte gemeenten: verschillen van de rest door hun hoge urbanisatiegraad, 
het bovengemiddeld niveau van de inkomens, een hoge externe aantrekkingskracht, 
een stevige demografische groei en een gemiddelde concentratie van de industriële 
en commerciële activiteit (bv. Lessines, Erquelinnes, Peruwelz).

-  Stedelijke gemeenten: een hoge urbanisatiegraad, gemiddeld wat levensstandaard 
en inkomens betreft, een sterke concentratie van de industriële en commerciële 
activiteit (bv. Huy, Mons, Luik).

Opmerking: in deze studie worden de grote Waalse steden opgenomen in de groep 
‘stedelijke gemeenten’.

Wat Vlaanderen betreft, is de informatie die de indicatoren aanleveren eveneens 
geclusterd rond vijf grote factoren: de aanwezigheid van diensten en handel (1), met 
hierin de indicatoren in verband met instellingen voor onderwijs, ziekenhuizen en 
zorg, openbaar vervoer, gemeentelijke administratie, sportaccommodatie enz.; de 
levensstandaard van de bevolking (2), met de indicatoren over het inkomen en de 
verschillen tussen de inkomensklassen, het opleidingsniveau enz.; het landelijke 
karakter en de verstedelijkingsgraad (3); de economische activiteit (4) en de 
demografische dynamiek (5). 

Deel 1: Kinderarmoede in kaart



Kinderarmoede en het lokale niveau 
De gemeenten in kaart – Hefbomen voor het beleid 27

Deel 1: Kinderarmoede in kaart

In Vlaanderen zijn er volgens de studie zes grote types van gemeenten (zie tabel in 
bijlage 2):

-  Woongemeenten: met een hoger inkomen dan het gemiddelde in het gewest; een 
gemiddeld niveau wat vergrijzing en verjonging van de bevolking betreft (bv. Ternat, 
Mesen, Lede).

-  Landelijke gemeenten: hoge inkomens, een sterke concentratie van de 
landbouwactiviteit, een vergrijzende bevolking (bv. Glabbeek, Zulte, Herstappe).

-  Gemeenten met aantrekking door economische activiteit: hoog niveau wat industriële 
en commerciële activiteit betreft, een gemiddeld niveau wat betreft vergrijzing en 
verjonging van de bevolking (bv. Drogenbos, Tielt, Ieper).

-  Verstedelijkte gemeenten: hoog niveau wat industriële en handelsactiviteit betreft, 
gemiddeld niveau inzake vergrijzing en verjonging van de bevolking (bv. Willebroek, 
Evergem, Aarschot).

-  Kustgemeenten: een vergrijzende bevolking en hoge inkomens (bv. Bredene, 
Middelkerke, Koksijde).

-  Grote en regionale steden: een hoge demografische concentratie, verjonging van de 
bevolking, inkomens gemiddeld (bv. Antwerpen, Genk, Brugge).

Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest clustert de statistische informatie 
zich rond vijf grote factoren: levensstandaard en demografische dynamiek (1), 
gezinsstructuren (2), aantrekking wat werk en diensten betreft (3), evolutie van  
de schoolbevolking (4) en de industriële activiteit en het transport (5).

Omdat in Brussel het aantal gemeenten kleiner is en de territoriale verschillen minder 
groot zijn, ziet de typologie er anders uit. De Brusselse gemeenten worden verdeeld in 
vijf clusters, die meteen ook de vijf grote types van gemeenten vormen in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest: de residentiële gemeenten in het noordwesten (bv. Jette, 
Sint-Agatha-Berchem) en het zuidoosten (bv. Sint-Lambrechts-Woluwe, Ukkel), de 
gemeenten van de eerste gordel (bv. Etterbeek, Sint-Gillis), de kanaalgemeenten met hun 
industrieel verleden (bv. Anderlecht, Sint-Jans-Molenbeek) en tot slot Brussel-Stad (zie 
tabel in bijlage 3).

Het gebruik van deze typologie in dit onderzoek maakt het in de eerste plaats mogelijk 
om de diverse groepen van gemeenten te karakteriseren op het vlak van de zes gebruikte 
indicatoren voor het bepalen van het risico op kinderarmoede. Met andere woorden: in 
welke mate kunnen we een onderscheid maken tussen de diverse types van gemeenten 
om een differentiatie aan te brengen inzake de waarden voor elk van de gekozen 
indicatoren?

Methodologisch dan: de data met betrekking tot de indicatoren die we voor deze studie 
hebben gebruikt werden per gewest in decielen onderverdeeld voor het geheel van het 
staal van de gemeenten in het land. Een deciel maakt het mogelijk om het staal een 
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plaats te geven in het statistische geheel. Zo krijg je tien decielen in totaal. Voor deze 
studie is beslist om het geheel van de gemeenten te delen door tien op gewestelijk niveau. 
Zo telt het staal van het Waals Gewest 262 gemeenten. Het eerste deciel bestaat voor elke 
indicator uit de 26 Waalse gemeenten met de laagste cijfers. Het laatste deciel bestaat 
uit de 26 gemeenten met de hoogste waarden. Enzovoort. Deze beschrijvend statistische 
aanpak werd voor de drie gewesten gebruikt.

Op die manier kreeg voor elke indicator elke gemeente haar plaats, afhankelijk van 
het deciel waarmee ze overeenkomt. Aan de hand van deze informatie kan er voor elke 
indicator een beschrijvende inventaris worden opgemaakt van de diverse gemeentelijke 
clusters, door de verdeling over de decielen in rekening te brengen. Na deze 
‘behandeling’ werden de decielen onderbracht in vijf categorieën, die gaan van ‘uiterst 
laag’ over ‘gemiddeld’ tot ‘uiterst hoog’. In de categorie ‘uiterst laag’ horen de gemeenten 
thuis uit het eerste deciel. De categorie ‘laag’ omvat de gemeenten uit het tweede, derde 
en vierde deciel. ‘Gemiddeld’ zijn de gemeenten uit deciel vijf en zes. ‘Hoog’ zijn de 
gemeenten in deciel zeven, acht en negen, en ‘uiterst hoog’ die uit het tiende deciel. Na 
deze diverse operaties werd het aantal gemeenten uit elke categorie gerepertorieerd om 
nader te kunnen bepalen wat de kenmerken zijn van welbepaalde gemeentelijke clusters 
als we kijken naar de gekozen indicatoren.

We herinneren eraan dat het werken met factoren en de clusters die eruit voortvloeien 
gebeurd is voor elk gewest apart. De geobserveerde waarden zijn dus niet die waarover we 
op nationaal niveau beschikken, wel die van het gewestelijke niveau. Hierdoor kunnen 
we een vergelijking doorvoeren van de clusters op gewestelijk niveau.

De methodologie die werd toegepast voor het in kaart brengen van de gegevens en de 
diverse behandelingen die de data ondergingen worden in de volgende onderdelen 
geëxpliciteerd voor elk van de gekozen indicatoren.

4. Referentie-indicatoren

We herinneren eraan dat de indicatoren die in deze studie worden gebruikt zijn gekozen 
met het oog op de impact die ze direct of indirect hebben op het armoederisico dat 
kinderen lopen, én ook voor zover ze op het lokale niveau informatie kunnen aanreiken 
over het geheel van de drie gewesten van het land. Die impact kan zowel positief als 
negatief zijn. Zo kan bijvoorbeeld het feit dat een gemeente beschikt over een hoog 
percentage sociale woningen een teken zijn van een hoog risico op kinderarmoede op 
haar grondgebied, maar ook een signaal van een proactief beleid in de strijd tegen de 
gevolgen van gezinsarmoede op de kinderen. Men waakt er dan over dat er voldoende 
betaalbare, decente en gezonde woningen ter beschikking staan.

Voor dit rapport kozen we zes indicatoren die we met de nationale Belgische context 
in verband kunnen brengen. De keuze viel op deze zes, omdat ze betrekking hebben op 
dimensies van het leven met een grote impact op kinderarmoede.
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Dit zijn de indicatoren:6

1.   Het percentage ‘risico op kinderarmoede’ via de Kansarmoede Index
2.  Het aantal minderjarigen dat leeft in een gezin zonder arbeidsinkomen
3. Gemiddelde inkomsten (volgens aangifte)
4.  De verdeling van gezinstypes (om de verhouding tussen eenouder- en 

tweeoudergezinnen te kunnen bepalen)
5. Het percentage mensen dat in een sociale woning leeft
6.  Het percentage ontvangers van een leefloon (of equivalent) met een of meer kinderen 

ten laste (vergelijking met het totale aantal gezinnen met een of meer kinderen)

4.1. De Kansarmoede Index in Vlaanderen
De Kansarmoede Index is een samengestelde indicator die het mogelijk maakt om 
de signalen van deprivatie of uitsluiting in de diverse onderzochte domeinen op 
het spoor te komen. Het armoederisico wordt hier beschouwd als multifactorieel en 
is nauw verbonden met het risico op materiële of immateriële deprivatie. Zoals we 
hierboven al vermeldden, wordt het percentage ‘deprivatierisico’ berekend aan de hand 
van zes domeinen: het maandinkomen van het gezin, de opleiding van de ouders, het 
stimulatieniveau van de kinderen, de arbeidssituatie van de ouders, de kwaliteit van 
de huisvesting en de gezondheid. Een kind uit een onderzocht gezin loopt een risico 
op kansarmoede als het gezin zwak scoort op drie of meer domeinen. Belangrijk is op 
te merken dat deze indicator van het armoederisico dat een kind en zijn gezin loopt, 
uitsluitend gericht is op de jongste kinderen (0 tot 3 jaar), en alleen wordt gebruikt in het 
Vlaams Gewest.

De data die in deze studie werden gebruikt zijn van 2017 en werden rechtstreeks 
aangeleverd door Kind en Gezin. Het betreft het percentage gezinnen waarvan men 
oordeelt dat ze het risico lopen op kansarmoede. De informatie is beschikbaar op 
gemeentelijk niveau.

4.2. Het aantal minderjarigen dat leeft in een gezin zonder arbeidsinkomen
Uit Guio et al. (2018) blijkt dat in België de (lage) werkintensiteit in gezinnen een 
ernstige risicofactor vormt op armoede, en specifiek op materiële deprivatie bij 
kinderen. Het risico daarop is voor de minderjarigen die leven in gezinnen zonder 
arbeidsinkomen hoger in vergelijking met andere gezinstypes. Dat geldt voor de drie 
gewesten (41% risico in Vlaanderen, 54% in Wallonië en Brussel). De auteurs stellen 
bovendien vast dat het percentage minderjarigen dat in België in deze gezinnen leeft 
hoog is. Er is dus een aanzienlijk aantal kinderen dat het risico op armoede loopt. 
Wallonië blijkt het meest kwetsbaar te zijn, omdat een hoog percentage kinderen er leeft 
in een gezin met een zeer lage werkintensiteit (ongeveer één kind op vijf). Volgens het 
EU-SILC-onderzoek uit 2016 bedraagt het aantal personen dat leeft in een gezin met een 
lage werkintensiteit in België bijna 15% (< 0.2 maand). Bij de minderjarigen van 0 tot 17 
jaar die in een dergelijk gezin wonen bedraagt gaat het om 13%.

6 Aan het begin van de uitwerking van dit rapport overwogen we de inzet van één indicator die uiteindelijk niet 
werd gebruikt: de verhoogde tegemoetkoming voor de gezondheidszorg. Na contact met Famifed (het Federaal 
Agentschap voor de Kinderbijslag) bleek de gegevensverwerving op het lokale niveau niet overtuigend, ondanks 
het potentiële belang van deze indicator.
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De gegevens waar onze studie op steunt maken het mogelijk om het aandeel 
minderjarigen (0-18 jaar) die leven in een gezin waar niet wordt gewerkt of er geen 
arbeidsinkomen, is te bepalen. De gegevens werden gehaald uit de Kruispuntbank van 
de Sociale Zekerheid (KSZ). Ze werden eerst behandeld en vervolgens aan ons bezorgd 
door het Institut Wallon de l’Évaluation, de la Prospective et de la Statistique (IWEPS). 
Ze werden herverdeeld volgens gemeente en zijn beschikbaar voor het jaar 2015.

4.3. Gemiddelde inkomsten (volgens aangifte)7

Een te laag inkomen om op een menswaardige manier te kunnen deelnemen aan de 
samenleving: het is en blijft de kern van armoede. In België loopt 15,5% van de bevolking 
het risico op financiële armoede (AROP). Voor hen ligt het gezinsinkomen lager dan 60% 
van het nationaal mediaan inkomen (13.670 euro/jaar in 2017). 

Over het algemeen blijkt het belang van het inkomen ook uit de sterke correlatie die 
er is tussen financiële armoede en materiële deprivatie. Logisch: mensen die onder de 
armoededrempel leven lopen meer het risico dat ze worden getroffen door materiële 
deprivatie, en ook door een lage werkintensiteit, wat nog eens wijst op de multifactoriële 
dimensie van de mechanismen van armoede.

Wat deprivatie bij kinderen betreft, ook daar liggen de risico’s hoger voor de kinderen 
uit gezinnen die leven onder de monetaire armoededrempel. Guio en Vandenbrocuke 
(2018) stellen dat ongeveer 8% van de kinderen uit deze gezinnen minstens drie items 
missen in Vlaanderen, 22% in Wallonië en 29% in Brussel.

De gegevens over het gemiddeld inkomen per inwoner komen van de Algemene 
Directie Statistiek (Statbel). Ze hernemen de fiscale statistieken van de inkomsten die 
onderworpen zijn aan de personenbelasting per gemeente waar men verblijft, en dat 
voor de jaren 2009 tot 2015. In het kader van deze studie werden de inkomsten van het 
jaar 2015 bekeken.

Ook de data in verband met het mediaan inkomen zijn beschikbaar. De keuze viel op 
de gemiddelde inkomsten, omdat de cijfers de totaliteit van de bevolking betreffen, 
kinderen inbegrepen, in tegenstelling tot de mediane inkomens, waar de waarden deze 
factor niet in rekening brengen.

4.4. Gezinstypes in België – focus op de eenoudergezinnen
Zoals al vermeld weerspiegelt deze indicator de kinderarmoede niet rechtstreeks. Toch 
geven de resultaten van het EU-SILC-onderzoek uit 2016 aan dat eenoudergezinnen 
kwetsbaarder zijn: 40,4% loopt het risico op monetaire armoede (tegenover slechts 8,2% 
voor de leden van gezinnen die bestaan uit twee volwassenen en twee kinderen). Het 
risico op armoede en sociale uitsluiting ligt ook hoger bij eenoudergezinnen volgens 
de resultaten van de Europese armoede-indicator (53%). Deze vaststellingen stemmen 
overeen met de resultaten van Guio en Vandenbroucke (2018), die aan de hand van een 
impacttest aantoonden dat het eenouderschap voor kinderen het risico op materiële 

7 Voor Vlaanderen berekende Kind en Gezin een gezinsinkomen. De gegevens voor dat inkomen zijn niet bes-
chikbaar op lokaal niveau en komen uit de KSZ. Gezien de korte tijdsspanne waarin deze studie is gemaakt, was 
het niet mogelijk om deze gegevens tijdig te verkrijgen. Er is bovendien geen vergelijkbare indicator beschikbaar 
voor de andere gewesten en op lokaal niveau. 
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deprivatie op een significante manier verhoogt, en dat voor het geheel van de drie 
gewesten (45% risico in Vlaanderen, 36% in Wallonië en Brussel).

Deze indicator werd ook gekozen omdat er studies zijn die aantonen (Casman, Nibona 
& Peemans-Poullet, 2006) dat eenoudergezinnen een groter risico op armoede lopen 
dan de andere gezinstypes. Saks en Delhez (2010) geven ook aan dat eenoudergezinnen 
zonder werk de gezinnen zijn waarin de kinderen het vaakst in armoede leven, in alle 
landen van Europa.

Eenoudergezinnen lopen dus een groter risico op armoede. Ons doel met de 
kaarten in deze studie is te laten zien welk aandeel zij innemen in vergelijking 
met tweeoudergezinnen, en dat op gemeentelijk niveau. Gemeenten met een 
hoger percentage eenoudergezinnen in hun populatie lopen een groter risico op de 
aanwezigheid van gezinsarmoede, en dus kinderarmoede, op hun grondgebied.

De data verkregen we via de Belgische Dienst voor Statistiek (Statbel) voor het jaar 2018. 
De gezinnen worden er geclassificeerd volgens zeven categorieën, voor elke gemeente in 
België:

- totaal aantal privégezinnen;
- eenpersoonsgezinnen;
- gehuwde koppels zonder kinderen;
- gehuwde koppels met kind(eren);
- ongehuwde koppels zonder kinderen;
- ongehuwde koppels met kind(eren);
- eenoudergezinnen;
- andere gezinstypes;
- collectieve huishoudens.

Er werd voor deze studie beslist dat we ons uitsluitend zouden concentreren op de gezinnen 
met een of meer kinderen, waardoor de groep van de gezinnen die worden meegenomen 
beperkt blijft tot de volgende categorieën: gehuwde en ongehuwde koppels met kind(eren) 
en eenoudergezinnen. Het aantal gezinnen uit de verschillende gekozen categorieën werd 
opgeteld om er het aandeel van de eenoudergezinnen uit te kunnen distilleren8.

4.5. Het aandeel gezinnen dat leeft in een sociale woning
Deze indicator bekijkt het percentage gezinnen dat leeft in een sociale woning (van de 
overheid), en dat op gemeenteniveau.9 Wat is de verhouding tussen deze gezinnen en de 
zogenaamde huurders of eigenaars van privéwoonsten?

8 Om het fenomeen van alleenstaand ouderschap te verklaren, gebruikten we de indicator van het percentage 
betrokken gezinnen in plaats van het percentage kinderen dat in een eenoudergezin woont. Een individuele 
benadering gericht op het kind zou inderdaad voor verschillende interpretatieproblemen hebben gezorgd (om-
dat in alle soorten huishoudens er meerdere kinderen kunnen zijn, of slechts één, zonder dat de grootte van het 
sibship verband houdt met het type huishouden).

9 Een recente studie van het Centre d’Etudes en Habitat Durable (CEHD (2017) maakte een vergelijkende 
studie tussen de diverse types in het huisvestingsaanbod op gemeentelijk niveau (1 kamer, 2 kamers enz.) en de 
vraag van de begunstigden. Met andere woorden: hoe matchen vraag en aanbod? Deze gegevens konden niet 
worden gebruikt omdat diverse methodologische elementen de relevantie van de indicator ter discussie stellen 
in het kader van deze studie. De CEHD-studie werd bovendien alleen voor Wallonië gemaakt, en is bij ons 
weten niet herhaald voor de andere gewesten. 
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Volgens Guio en Vandenbroucke (2018) lopen de kinderen die wonen in een sociale 
woning een groter risico op materiële deprivatie dan de kinderen die wonen in 
‘privéwoningen’, en dat in de drie gewesten van ons land (70% in Vlaanderen, 78% 
in Wallonië en Brussel). A contrario moet er ook worden opgemerkt dat een grotere 
aanwezigheid van sociale woningen in een gemeente ook de vertaling kan zijn van een 
gemeentelijk beleid dat de strijd wil voeren tegen (kans)armoede.

We moeten ook onderstrepen dat een dergelijk beleid een aanzuigeffect kan hebben op 
kansarme bevolkingsgroepen, die geneigd zijn om voor hun domicilie te kiezen voor 
plaatsen die dergelijke maatregelen nemen in de strijd tegen armoede. De indicator die 
het percentage sociale woningen bekijkt kan dus enerzijds verbonden worden met een 
groter armoederisico in een gemeente, maar kan anderzijds ook aangeven dat er een 
preventief beleid wordt gevoerd ter zake.

De beschikbare cijfers voor deze indicator betreffen de woningen die zijn toegekend 
door de sociale huisvestingsmaatschappijen. Huisvesting die de gemeente of het OCMW 
ter beschikking stelt zit er niet in; dat blijft zeer beperkt en zal maar heel weinig effect 
hebben op het geheel van de data. Wat Wallonië betreft, komen de cijfers van het 
Registre National et de la Société Wallonne du Logement. Ze zijn behandeld door het 
IWEPS en werden ter beschikking gesteld via de portaalsite WalStat. Wat Vlaanderen 
en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreft, werden de data ons aangeleverd door 
de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW). De informatie over sociale 
woningen betreft het jaar 2016.

4.6. Ontvangers van een leefloon (of equivalent) die gezinshoofd zijn
Artikel 2 van de Wet betreffende het recht op Maatschappelijk Integratie stipuleert het 
volgende: “Elke persoon heeft recht op maatschappelijke integratie. Dit recht kan onder 
de voorwaarden bepaald in deze wet bestaan uit een tewerkstelling en/of een leefloon, 
die al dan niet gepaard gaan met een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke 
integratie.

Het leefloon is een van de gedaanten die het recht op maatschappelijke integratie kan 
aannemen. Het bestaat uit een minimuminkomen dat bestemd is voor mensen die niet 
over voldoende middelen beschikken. De toegang tot dit inkomen wordt beperkt door 
een aantal voorwaarden. Je moet:

- je werkelijke verblijfplaats in België hebben;
- meerderjarig zijn (wel toekenning voor minderjarigen met kinderlast);
- de Belgische nationaliteit hebben;
-  niet beschikken over voldoende middelen, onafhankelijk van het type inkomen 

binnen het gezin;
-  bereid zijn om te werken, als de gezondheid en ‘de billijkheid’ het mogelijk maken 

(bv. studenten).

Voor de mensen die niet aan deze voorwaarden voldoen maar in een gelijkaardige 
behoeftige situatie leven, is het mogelijk een equivalent van het leefloon te verkrijgen. 
Daartoe moeten er twee voorwaarden worden vervuld: je werkelijke verblijfplaats in België 
hebben en in staat van behoeftigheid verkeren (huisvesting, voeding, hygiëne enz.).
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Het eventuele equivalent kan ook verbonden zijn met bepaalde voorwaarden die 
voortkomen uit de wetgeving inzake het recht op maatschappelijke integratie: bereid 
zijn tot werken, het uitputten van de rechten op sociale uitkeringen, het uitputten 
van het recht op alimentatie en een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke 
integratie.

Het bedrag dat in dit kader wordt toegekend hangt af van de situatie van de persoon: 
alleenstaand, samenwonend of met een minderjarig kind ten laste. In het raam van 
deze studie lag de aandacht op de derde categorie: mensen die een leefloon of equivalent 
ontvangen en die een of meer kinderen ten laste hebben. De data die ons door de POD 
Maatschappelijke Integratie ter beschikking zijn gesteld betreffen het aantal trekkers 
van elke categorie per gemeente, en dat voor 2017. 

Het minimuminkomen wordt toegekend aan mensen die in (kans)armoede leven. 
Deze indicator maakt het, samen met de andere, mogelijk om de kwestie van de 
kinderarmoede op te helderen. De kinderen van wie de ouders in armoede leven lopen 
immers een groter risico op kinderarmoede.

5. Resultaten: een veelzijdige blik op kinderarmoede

In deze studie is ervoor gekozen om de kinderarmoede in kaart te brengen te brengen 
op basis van de zes indicatoren die we hierboven hebben overlopen. Ze zijn gekozen 
vanwege hun directe of indirecte impact op kinderarmoede. De kaarten zijn dynamisch. 
Op een digitale drager krijg je de data te zien op de schaal van de gemeenten. In het 
rapport op papier blijven de kaarten statisch: hun doel is illustratief en de gegevens per 
gemeente zijn er niet op te zien. Om naar de dynamische kaarten te gaan is er bij 
elke kaart een link toegevoegd onderaan op de bladzijde. 

Vanuit een beschrijvend perspectief is elke kaart op gewestelijk niveau tot in de details 
uitgewerkt, afhankelijk van de data die ons ter beschikking stonden. Voor meer 
toelichting bij het lokale niveau verijzen we naar de typologie van gemeenten die Belfius 
heeft uitgewerkt (2018). Ter herinnering: deze typologie differentieert de Belgische 
gemeenten en houdt daarbij rekening met hun diverse kenmerken: sociaal-economisch, 
demografisch, infrastructuur voor ondernemingen en diensten enz. Aan de hand van 
die goed omschreven groepen geven wij aan in welke mate we met elke individuele 
indicator de diverse types van steden en gemeenten kunnen onderscheiden (cf. supra: 3. 
Differentiatie op gewest- en gemeentelijk niveau).

Voor een goed begrip van de resultaten: een hoog cijfer voor de diverse indicatoren kan 
wijzen op een groter risico op kinderarmoede, behalve voor de indicator ‘gemiddeld 
inkomen per gezin’, die men omgekeerd moet lezen. Bij deze indicator wijst een hoog 
cijfer op een gemiddeld inkomen per inwoner dat hoger ligt dan het gemiddelde. Dat kan 
wijzen op een lager risico voor kinderarmoede.

5.1. Indicator risico op deprivatie bij kinderen – De Kansarmoede Index
Deze samengestelde indicator geeft signalen van deprivatie of uitsluiting op de diverse 
onderzochte domeinen. Zoals we in de methodologie uiteenzetten, is de indicator ‘risico 
op deprivatie bi kinderen’ die door Kind en Gezin is uitgewerkt, slechts beschikbaar 
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voor het Vlaams Gewest. Een gelijkaardige indicator voor Wallonië en het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest is er op dit moment niet.

Beschrijvende statistiek (per gewest) en kaart
Wat de beschrijvende statistiek voor deze indicator betreft, lijkt het gemiddelde van 
het risico op deprivatie bij kinderen in het Vlaams Gewest op 8,9% te liggen, met een 
standaardafwijking van 6,13. Het minimumrisico bedraagt 0,5% en het maximale risico 
38,6%.

In meer dan 20% van de gemeenten in het Vlaams Gewest is het risico op deprivatie 
bij kinderen hoger dan 4,31%. In vijf gemeenten op de tien ligt het percentage risico op 
deprivatie tussen 8,12% en 15,74%.

Figuur 1: Kaart10 risico op deprivatie bij kinderen (%) - Vlaanderen

10 Kaart is in detail per gemeente te raadplegen online op www.kbs-frb.be/nl/kinderarmoede_inkaart
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Positie van de gemeenten met betrekking tot het percentage deprivatie  
bij kinderen
In tabel 1 situeren we de types Vlaamse Gemeenten wat het risico op deprivatie bij 
kinderen betreft:

Tabel 1: Positie van de categorieën van gemeenten met betrekking tot het percentage risico op deprivatie bij kinderen - Vlaanderen

Typologie Vlaanderen Indicator risico kinderdeprivatie

N

Uiterst laag Laag Gemiddeld Hoog Uiterst hoog

≤ 2,9 %  2,9 % ≤ 6,3 % 6,3 % ≤ 8,6 % 8,6 % ≤ 17,2 % 17,2 % ≤ 38,6 %

Woongemeenten 120 19 54 24 21 2

Landelijke gemeenten 63 11 21 16 14 1

Verstedelijkte 
gemeenten

25 1 1 14 9

Gemeenten met 
hoge concentratie 
economische activiteit

74 3 14 17 36 4

Grote steden 13 5 8

Kustgemeenten 8 1 7

Een blik op deze tabel leert ons dat de gemeenten met een hoge concentratie 
aan economische activiteit, de verstedelijkte gemeenten, de grote steden en de 
kustgemeenten het hoogste risico lopen op deprivatie bij kinderen, met een percentage 
dat we kwalificeren als ‘hoog’ en ‘uiterst hoog’. In de woon- en landelijke gemeenten 
daarentegen is het risico op kinderarmoede het laagst. 

De tabel in bijlage 4 bevestigt de tendensen die we in de voorgaande tabel zien. De 
clusters met daarin de landelijke en de woongemeenten zijn het minst vatbaar voor 
het risico op deprivatie bij kinderen: bij de eerste is het risico veeleer ‘gemiddeld’ in 
vergelijking met de tweede cluster, waar het deprivatierisico lager ligt.

Daartegenover staat dat drie clusters van de vier waarin de gemeenten met een hoge 
economische activiteit zitten, het meest geraakt worden door het risico op deprivatie 
bij kinderen. Zij worden gekenmerkt door respectievelijk een toename van de jonge 
bevolking, de vergrijzing van de bevolking en de centrumfunctie die de gemeente 
uitoefent. De vierde cluster – met een grotere bevolking – omvat dan weer gemeenten 
met een meer gematigd risico. Het hoogste risico op deprivatie bij kinderen vinden 
we in het geheel van de clusters waarin de woongemeenten vervat zijn, of ze nu vooral 
gekenmerkt worden door het toenemende aantal jongeren of door een vergrijzende 
bevolking. Dat zien we ook bij de grote steden en de kustgemeenten.

Synthese
Samenvattend: wat de indicator ‘risico op deprivatie bij kinderen’ in het Vlaams Gewest 
betreft (de Kansarmoede Index van 2017), lopen de volgende types van gemeenten het 
grootste risico op deprivatie bij kinderen: gemeenten met een hoge concentratie aan 
economische activiteit, verstedelijkte gemeenten, de grote steden en de kustgemeenten. 
In de woon- en landelijke gemeenten is het risico kleiner. 
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5.2. Indicator: aantal minderjarigen in een gezin zonder arbeidsinkomen
Deze indicator is gekozen om het percentage minderjarigen dat leeft in een gezin zonder 
arbeidsinkomen te kunnen achterhalen. We herinneren eraan dat de data afkomstig 
zijn van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ). Die werden behandeld en ons ter 
beschikking gesteld door het Institut Wallon de l’Évaluation, de la Prospective et de la 
Statistique (IWEPS). De onderverdeling van de data (beschikbaar voor het jaar 2015) 
volgt de typologie van de gemeenten. 

Beschrijvende statistiek (per gewest) en kaart
Dit zijn op nationaal en gewestelijk niveau de percentages van de kinderen die leven in 
een gezin zonder arbeidsinkomen: 

Tabel 2: Percentages minderjarigen die leven in een gezin zonder arbeidsinkomen (%)

Percentage minderjarigen in gezin zonder arbeidsinkomen

Gemiddeld Min. Max. s

België 6,88 % 0 % 27,17 % 4,74

Waals Gewest 9,36 % 2,65 % 27,17 % 5,13

Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest

15,10 % 6,99 % 22,94 % 4,02

Vlaams Gewest 4,25 % 0 % 11,63 % 1,83

In tabel 2 hierboven vinden we de percentages minderjarigen die leven in een gezin 
zonder arbeidsinkomen, en dat voor de diverse gewesten van het land. We zien dat de 
cijfers voor het Vlaams Gewest over het algemeen lager liggen dan die in de andere 
twee gewesten. Het gemiddelde bedraagt 4,25%, wat minder dan de helft is van het 
gemiddelde in het Waals Gewest (9,36%). Vlaanderen is ook het enige gewest met 
gemeenten zonder één minderjarige in deze situatie. In het Vlaams Gewest bedraagt het 
maximumpercentage ook minder dan de helft dan dat van de andere twee gewesten. In 
de meerderheid van de Vlaamse gemeenten (75%) zien we dat het aantal minderjarigen 
dat leeft in een gezin zonder arbeidsinkomen relatief laag is, van 3,5% tot 5,8%.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ligt het gemiddelde hoger dan in de andere twee 
gewesten, en zelfs meer dan drie keer hoger dan in het Vlaams Gewest. Met andere 
woorden: de meeste Brusselse gemeenten krijgen te maken met een behoorlijk hoog 
aantal minderjarigen dat leeft in een gezin zonder arbeidsinkomen, in vergelijking met 
de twee andere gewesten in België. We wijzen er ook op dat bijna 70% van de gemeenten 
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uitkomt op aantallen tussen 11,7% en 18%. Dat 
zijn aanzienlijk hogere percentages dan in de andere twee gewesten.

In het Waals Gewest benadert het percentage minderjarigen dat leeft in een gezin 
zonder arbeidsinkomen (9,36%) het nationale gemiddelde. We merken op dat iets meer 
dan 60% van de gemeenten in dit gewest percentages laat zien die schommelen tussen 
7,5% en 12,5%. 
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De kaart (figuur 2) laat deze gewestelijke verschillen duidelijk zien:

Figuur 2: Kaart11 van het aantal minderjarigen dat leeft in een gezin zonder arbeidsinkomen (%)

Over het algemeen zien we een hoge concentratie minderjarigen die leven in een 
gezin zonder arbeidsinkomen in het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In 
Wallonië zien we vooral zeer hoge concentraties op de as van het oude mijnbekken en in 
een deel van ‘La Botte du Hainaut’. Het Vlaams Gewest onderscheidt zich duidelijk van 
de twee andere gewesten: we zien er een lager percentage minderjarigen dat leeft in een 
gezin zonder arbeidsinkomen in vergelijking met de andere twee gewesten.

11 Kaart is in detail per gemeente te raadplegen online op www.kbs-frb.be/nl/kinderarmoede_inkaart

Figuur 2: Kaart11 van het aantal minderjarigen dat leeft in een gezin zonder arbeidsinkomen (%)
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Positie van de gemeenten met betrekking tot het aantal minderjarigen dat 
leeft in een gezin zonder arbeidsinkomen

• Vlaanderen

Tabel 3: Positie van de categorieën gemeenten met betrekking tot het percentage minderjarigen dat leeft in een gezin 
zonder arbeidsinkomen - Vlaanderen 

Typologie Vlaanderen Indicator risico minderjarigen in gezin zonder arbeidsinkomen

N

Uiterst laag Laag Gemiddeld Hoog Uiterst hoog

<2,44% 2,44% ≤ 3,53% 3,53% ≤ 4,20% 4,20% ≤ 6,66%  6,66% ≤ 11,63%

Woongemeenten 121 10 48 28 31 4

Landelijke gemeenten 67 10 18 11 26 2

Verstedelijkte 
gemeenten

25 1 3 11 10

Gemeenten met 
hoge concentratie 
economische activiteit

74 5 15 19 29 6

Grote steden 13 6 7

Kustgemeenten 8 1 3 4

Tabel 3 hierboven toont de positie van de grote types van gemeenten in het 
Vlaams Gewest wat betreft het aantal minderjarigen dat leeft in een gezin zonder 
arbeidsinkomen. Daar blijkt uit dat de grote steden, de kustgemeenten en de 
verstedelijkte gemeenten een hoger aantal minderjarigen in deze situatie op hun 
grondgebied hebben. De gemeenten met een hoge concentratie aan economische 
activiteit bevinden zich vaak boven het gemiddelde. In de woongemeenten liggen de 
percentages in de meerderheid van de gevallen lager.

Wat de verdeling over de clusters betreft waarin de gemeenten voor het Vlaams 
Gewest worden ondergebracht, laat de tabel in bijlage 5 in detail zien welke clusters 
de hoogste en laagste percentages vertonen. De clusters met daarin de verstedelijkte 
gemeenten – of ze nu gekenmerkt worden door een bevolking die vergrijst of verjongt – 
hebben te maken met grotere percentages minderjarigen die leven in een gezin zonder 
arbeidsinkomen. Ook twee clusters op vier die worden gekenmerkt door een hoge 
concentratie aan economische activiteit en respectievelijk door de aangroei van de jonge 
bevolking en de concentratie aan werk binnen de gemeente hebben te maken met een 
hoger percentage minderjarigen die leven in gezinnen zonder arbeidsinkomen.

Merk ook op dat een van de clusters die als ‘landelijk’ wordt omschreven en die 
gekenmerkt wordt door de aangroei van de jonge bevolking, zich bij de hoge 
percentages bevindt. In de twee andere clusters met daarin de landelijke gemeenten 
– of ze nu gekenmerkt worden door een vergrijzende bevolking dan wel door hun 
landbouwkarakter – zien we lagere percentages. De clusters met de grote steden en de 
kustgemeenten worden het meest getroffen door deze problematiek.

Deel 1: Kinderarmoede in kaart
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Deel 1: Kinderarmoede in kaart

• Wallonië

Tabel 4: Positie van de categorieën van gemeenten met betrekking tot het percentage minderjarigen dat leeft in een 
gezin zonder arbeidsinkomen - Wallonië

Typologie Wallonië Indicator minderjarigen in gezin zonder arbeidsinkomen

N

Uiterst laag Laag Gemiddeld Hoog Uiterst hoog

≤4,20% 4,20% ≤ 7,01% 7,01% ≤ 8,73% 8,73% ≤ 17,10% 17,10% ≤ 27,10%

Landelijke gemeenten 123 19 53 26 23 2

Residentiële 
gemeenten

56 8 18 19 11

Verstedelijkte 
gemeenten

51 3 30 18

Stedelijke gemeenten 32 7 5 13 7

Tabel 4 hierboven geeft de percentages minderjarigen die leven in een gezin zonder 
arbeidsinkomen voor het Waals Gewest. Uit de cijfers blijkt dat de stedelijke en 
verstedelijkte gemeenten de hoogste percentages hebben, tussen ‘hoog’ en ‘uiterst hoog’. 
Omgekeerd zien we in de landelijke gemeenten de laagste percentages, tussen ‘laag’ en 
‘uiterst laag’. De residentiële gemeenten van hun kant neigen in meerderheid naar de 
lagere percentages.

Een nadere blik op de clusters met de grote types van gemeenten (zie bijlage 5) maakt 
een diepgaandere analyse voor Wallonië mogelijk. Het geheel van de clusters met daarin 
de verstedelijkte gemeenten – gekenmerkt door lage inkomens en de urbanisatiegraad 
– wordt geconfronteerd met hoge percentages minderjarigen die leven in een gezin 
zonder arbeidsinkomen. De cluster met daarin sterk verstedelijkte gemeenten en lage 
inkomens bevat de hoogste concentraties. Ook twee van de drie clusters met stedelijke 
gemeenten – met als respectievelijke kenmerken dat het gaat om gemiddeld goed 
uitgeruste gemeenten in een landelijk milieu en om grote steden en structurerende 
regionale polen – kampen ook met een hoog percentage minderjarigen die leven in een 
gezin zonder arbeidsinkomen.

De clusters die het minst betrokken zijn bij deze problematiek – en die dus gemiddelde 
tot lage cijfers hebben – zijn de residentiële gemeenten, een groot deel van de landelijke 
gemeenten en stedelijke gemeenten met stedelijke polen die een sterke economische 
activiteit aan de dag leggen.
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• Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Tabel 5: Positie van de categorieën van gemeenten met betrekking tot het percentage minderjarigen dat leeft in een 
gezin zonder arbeidsinkomen – Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Typologie Brussel Indicator minderjarigen in gezin zonder arbeidsinkomen

N

Uiterst laag Laag Gemiddeld Hoog Uiterst hoog

≤10,25% 10,25% ≤ 14,11% 14,11% ≤ 15,97% 15,97% ≤ 20,38% 20,38% ≤ 22,94%

Residentiële 
gemeenten in het 
noordwesten

5 1 3 1

Residentiële 
gemeenten in het 
zuidoosten

5 2 3

Gemeenten van ‘de 
eerste gordel’

4 2 2

Gemeenten in 
industriële reconversie 
(Kanaalzone)

4 4

Brussel-Stad 1 1

Tabel 5 hierboven geeft de positie van de clusters van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
aan wat betreft het aantal minderjarigen dat leeft in een gezin zonder arbeidsinkomen. 
We zien voor het gewest twee grote tendensen die zich aftekenen: in de eerste plaats 
lijken de gemeenten met een industrieel verleden aan het kanaal en Brussel-Stad meer te 
worden getroffen door de problematiek, met hoge percentages minderjarigen die leven 
in een gezin zonder arbeidsinkomen. De cluster met daarin de residentiële gemeenten 
van het zuidoosten vertoont lage tot uiterst lage percentages. In een groep van vier 
gemeenten komen de twee tendensen samen: het gaat om de gemeenten in de eerste 
gordel, met percentages die schommelen tussen ‘uiterst hoog’ (Sint-Gillis, Sint-Joost 
ten Node) en ‘laag’ (Etterbeek en Elsene), afhankelijk van de betrokken gemeente. In de 
cluster met de residentiële gemeenten in het noordwesten zijn de percentages behoorlijk 
homogeen en benaderen ze het gemiddelde van het gewest. 

Synthese
In 2015 leefde in België 6,88% van de minderjarigen in een gezin zonder 
arbeidsinkomen. Deze indicator slaat vooral op het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest. Het blijkt ook dat zowel in Wallonië als in Vlaanderen de meest verstedelijkte 
gemeenten ook de hoogste percentages aan de dag leggen. Voor Vlaanderen geldt dat 
ook voor de gemeenten met een hoge concentratie aan economische activiteit, de grote 
steden en de kustgemeenten. Wat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreft, zien 
we in Brussel-Stad en de gemeenten met een industrieel verleden aan het kanaal de 
hoogste percentages van deze minderjarigen. Omgekeerd zien we voor het Belgische 
grondgebied als geheel dat de laagste percentages minderjarigen die leven in een 
gezin zonder arbeidsinkomen voorkomen in de residentiële en landelijke gemeenten. 
Een uitzondering is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waar alleen de residentiële 
gemeenten in het zuidoosten lage percentages vertonen.

Deel 1: Kinderarmoede in kaart
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5.3. Indicator: gemiddeld inkomen per inwoner
Door deze indicator kunnen we de gemiddelde netto-inkomens per inwoner uitlichten 
voor het geheel van het Belgische grondgebied, voor het jaar 2015. We herinneren eraan 
dat de gemiddelde inkomens berekend zijn voor het geheel van de bevolking, en we dus 
de kinderen kunnen meenemen.

Beschrijvende statistiek (per gewest) en kaart
Dit zijn op het nationale niveau de cijfers (tabel 6):

Deel 1: Kinderarmoede in kaart

Tabel 6: Gemiddeld inkomen per inwoner (nationaal niveau) (in €)

Gemiddeld inkomen per inwoner

Gemiddeld Min. Max. s

België 17.697,553€ 8.690,36 € 27.585,667 € 2467,57

Waals Gewest 16.683,819 € 11.375,843 € 24.648,826 € 2172,45

Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest

13.380,627 € 8.690,363 € 19.910,215 € 3134,82

Vlaams Gewest 18.969,795 € 13.442,636 € 27.585,667 € 2059,43

Voor het Waals Gewest zien we dat het maximum duidelijk hoger ligt dan in de 
gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het ligt anderzijds lager dan dat van 
het Vlaams Gewest. In bijna zes op de tien Waalse gemeenten bedraagt het gemiddeld 
inkomen tussen 14.511 euro en 18.855 euro. Dat laatste bedrag is nauwelijks hoger dan 
het nationale gemiddelde.

In het Vlaams Gewest ligt het gemiddeld inkomen hoger dan het Belgische gemiddelde 
en is het ook hoger dan in de andere twee gewesten. Het minimum voor deze regio 
bedraagt 13.442 euro, het maximum 27.586 euro. De data voor Vlaanderen leiden tot 
de vaststelling dat bijna 45% van de Vlaamse gemeenten een gemiddeld inkomen heeft 
tussen 17.600 euro en 18.500 euro, wat lager is dan het gewestelijke gemiddelde. 40% 
van de gemeenten in het Vlaams Gewest heeft een gemiddeld inkomen dat schommelt 
tussen 20.500 euro en 22.000 euro. Die bedragen liggen hoger dan de maxima voor het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bedraagt het gemiddelde 13.381 euro. Dat is bijna 
5000 euro onder het gemiddelde van het Vlaams Gewest, en bijna 3000 euro minder dan 
het Waalse gemiddelde. Hier wijzen we wel op een belangrijke standaardafwijking: ook 
de verschillen tussen de gemiddelde inkomens van gemeenten zijn belangrijk. 

Uit de data blijkt dat slechts 15% van de gemeenten in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest een gemiddeld inkomen haalt dat tussen 18.800 euro en 20.000 euro ligt, en 
dat zeven op de tien gemeenten zich situeren tussen 9.900 euro en 15.500 euro. Deze 
resultaten wijzen op aanzienlijke gewestelijke verschillen.

Toch moeten we erop wijzen dat er zich in het gemiddelde belangrijke afwijkingen 
kunnen voordoen: extreme inkomens kunnen het gemiddelde doen schommelen 
en het doen teruglopen of aangroeien. Toch kan een gemiddelde ook een zeer goede 
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weerspiegeling zijn van een intermediaire waarde tussen troepen met diametraal 
tegenovergestelde inkomens: lage versus hoge inkomens.

De kaart hieronder laat de gewestelijke verschillen zien in termen van ontvangen en 
beschikbare inkomens per inwoner:

Figuur 3: Kaart12  van de gemiddelde inkomens per inwoner

Over het algemeen zien we een hoge concentratie van de laagste gemiddelde inkomens 
binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en in enkele verspreide gemeenten in het 
Waals Gewest. Vlaanderen wordt gekenmerkt door gemeenten waar het gemiddeld 
inkomen per inwoner hoger is.

12 Kaart is in detail per gemeente te raadplegen online op www.kbs-frb.be/nl/kinderarmoede_inkaart

Deel 1: Kinderarmoede in kaart

Figuur 3: Kaart12  van de gemiddelde inkomens per inwoner
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Positie van de gemeenten met betrekking tot het gemiddeld inkomen  
per inwoner

• Vlaanderen

Deel 1: Kinderarmoede in kaart

Tabel 7: Positie van de categorieën van gemeenten met betrekking tot het gemiddeld inkomen - Vlaanderen

Typologie Vlaanderen Indicator inkomen

N

Uiterst laag Laag Gemiddeld Hoog Uiterst hoog

≤17.058 € 17.058 € ≤ 
18.174 €

18.174 € ≤ 
19.632 €

19.632 € ≤ 
21.972 €

21.972 € ≤ 
27.584 €

Woongemeenten 121 2 20 30 44 25

Landelijke gemeenten 67 33 10 22 2

Verstedelijkte 
gemeenten

25 4 15 3 3

Gemeenten met een 
hoge economische 
activiteit

74 7 25 19 21 7

Grote steden 13 2 8 1 3 2

Kustgemeenten 8 3 2 1 2

Een blik op tabel 7 hierboven toont de diverse categorieën van gemeenten met 
betrekking tot het niveau van het gemiddeld inkomen. Hij geeft aan dat in Vlaanderen 
de residentiële gemeenten over de hoogste gemiddelde inkomens beschikken: een 
meerderheid daarvan bevindt zich in de niveaus ‘gemiddeld’, ‘hoog’ en ‘uiterst hoog’. De 
verstedelijkte gemeenten en de grote steden zijn de twee groepen waar de gemiddelde 
inkomens eerder neigen naar ‘laag’ en zelfs ‘uiterst laag’. De landelijke gemeenten, de 
gemeenten met een hoge concentratie aan economische activiteit en de kustgemeenten 
zijn behoorlijk homogeen wat de verdeling van de gemiddelde inkomens betreft.

De analyse van de tabel in de bijlage 6 bevestigt deze tendensen. Het is niet moeilijk 
om vast te stellen dat in het Vlaams Gewest in drie clusters van de vijf die residentiële 
gemeenten groeperen de waarden ‘hoog’ tot ‘uiterst’ hoog liggen wat het gemiddeld 
inkomen betreft. Het gaat om plaatsen die worden gekenmerkt door een vergrijzende 
bevolking en die in de periferie liggen, of ook door een toenemend aantal jongeren.

Wat de clusters betreft met daarin in meerderheid gemiddelde inkomens die 
we als ‘laag’ tot ‘uiterst laag’ kwalificeren, zien we de verstedelijkte gemeenten, 
onafhankelijk van de kwestie of de bevolking vergrijst of verjongt. Twee clusters worden 
gecategoriseerd als gemeenten met een hoge concentratie aan economische activiteit 
en worden respectievelijk gekenmerkt door de dichtheid van hun bevolking of door 
de centrumfunctie die steden met een kleine omvang hebben. De cluster met de grote 
steden lijkt een groot deel van de gemeenten te omvatten met de laagste gemiddelde 
inkomens.
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• Wallonië

Tabel 8: Positie van de categorieën van gemeenten met betrekking tot het gemiddeld inkomen per inwoner - Wallonië

Typologie Wallonië Indicator inkomen

N

Uiterst laag Laag Gemiddeld Hoog Uiterst hoog

≤14.840 € 14.840 € ≤ 
16.570 €

16.570 € ≤ 
17.679 €

17.679 € ≤ 
20.125 €

20.125 € ≤ 
24.648 €

Landelijke gemeenten 123 6 40 26 41 10

Residentiële gemeenten 56 7 9 28 12

Verstedelijkte 
gemeenten

51 15 25 8 3

Stedelijke gemeenten 32 6 6 8 7 5

Tabel 8 situeert de Waalse gemeenten met betrekking tot het gemiddeld inkomen van 
hun inwoners. Daaruit blijkt dat de verstedelijkte gemeenten in het Waals Gewest wat 
gemiddeld inkomen betreft het zwakst scoren. Daartegenover staan de residentiële 
gemeenten, waar het gemiddeld inkomen neigt naar ‘hoog’ tot ‘uiterst hoog’. In de 
landelijke en stedelijke gemeenten is er een relatief homogene verdeling wat het 
gemiddeld inkomen betreft.

De analyse van de tabel in de bijlage 6 laat gelijkaardige tendensen zien als wat al bleek 
voor het Vlaams Gewest. Het gemiddeld inkomen in residentiële gemeenten gaat van 
‘hoog tot ‘uiterst hoog’, wat ook de cluster is. Daartegenover – en met uitzondering van 
één cluster – zien we dat het geheel van de landelijke gemeenten eerder in de categorieën 
‘gemiddeld’ tot ‘laag’ zit wat gemiddeld inkomen betreft.

Het geheel van de clusters uit de categorie met daarin de stedelijke gemeenten, die 
gekenmerkt worden door respectievelijk de uitbreiding van de bewoning en hun 
economische taak, kan ook worden gerekend tot de gemeenten met een gemiddeld 
inkomen dat op een hoog tot uiterst hoog niveau zit.

Wat de gemeenten betreft met de laagste inkomens, kunnen we ook voor het Waals 
Gewest wijzen op de cluster met daarin de grote steden. Het geheel van de clusters met de 
verstedelijkte gemeenten bevindt zich ook in grote meerderheid in de klassen met een 
‘laag’ tot ‘uiterst laag’ gemiddeld inkomen. Deze vaststelling geldt nog nadrukkelijker 
voor de plaatsen die gekenmerkt worden door een stevige urbanisatie.

Vier clusters van de zes in de categorie ‘landelijke gemeenten’ bevinden zich wat 
gemiddeld inkomen betreft in de klassen ‘laag’ tot ‘gemiddeld’. In de cluster die als 
‘toeristisch’ gelabeld wordt, zien we meer dan in de andere het voorkomen van uiterst 
lage inkomens.

Deel 1: Kinderarmoede in kaart
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• Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Deel 1: Kinderarmoede in kaart

Tabel 9: Positie van de categorieën van de gemeenten met betrekking tot het gemiddeld inkomen per inwoner – 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Typologie Brussel Indicator inkomen

N

Uiterst laag Laag Gemiddeld Hoog Uiterst hoog

≤11.232 € 11.232 € ≤ 
13.469 €

13.469 € ≤ 
14.910 €

14.910 € ≤ 
19.596 €

19.596 € ≤ 
19.910 €

Residentiële 
gemeenten in het 
noordwesten

5 2 1 2

Residentiële 
gemeenten in het 
zuidoosten 

5 3 2

Gemeenten van de 
eerste gordel

4 1 1 1 1

Gemeenten 
in industriële 
reconversie 
(Kanaalzone)

4 1 2 1

Brussel-Stad 1 1

Tabel 9 laat zien dat de clusters met daarin de plaatsen met de laagste inkomens de 
gemeenten zijn met een industrieel verleden aan het kanaal en ook Brussel-Stad. Ook 
de gemeenten van de eerste gordel neigen naar de ‘lage inkomens’. De residentiële 
gemeenten in het noordwesten zijn verdeeld: het gaat van een ‘gemiddeld’ tot een ‘hoog’ 
gemiddeld inkomen. De cluster met daarin de gemeenten met de hoogste gemiddelde 
inkomens zijn de residentiële gemeenten in het zuidoosten.

Synthese
Het gemiddeld inkomen in België bedroeg in 2015 17.698 euro. Over het algemeen laten 
het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een gemiddeld inkomen noteren dat 
lager is dan het nationale gemiddelde, in tegenstelling tot het Vlaams Gewest, waar 
het gemiddeld inkomen zich boven het nationale gemiddelde bevindt. Voor België als 
geheel zien we dat de residentiële gemeenten de hoogste gemiddelde inkomens hebben, 
behalve de residentiële gemeenten in het noordwesten van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest. Daartegenover staan de gemeenten met de laagste gemiddelde inkomens: dat 
zijn de meest verstedelijkte gemeenten en de grote steden in Wallonië en Vlaanderen. In 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zien we in de kanaalgemeenten met een industrieel 
verleden en in de gemeenten van de eerste gordel de laagste gemiddelde inkomens.

5.4. Indicator: percentage eenoudergezinnen
Deze studie gaat over deprivatie bij kinderen. Daarom gaat in deze analyse de aandacht 
meer specifiek naar de gezinnen met kinderen. Dit betekent dus dat in ons staal de 
huishoudens zonder kinderen – de alleenstaanden en de gehuwde en niet-gehuwde 
koppels zonder kinderen – afwezig zijn. We richten ons op de gezinnen met kinderlast 
en berekenen in dat geheel ook het percentage eenoudergezinnen voor het jaar 2018. 
De gemeenten met een hoger percentage eenoudergezinnen lopen een groter risico op 
gezinsarmoede en dus ook op kinderarmoede.
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Beschrijvende statistiek (per gewest) en kaart
In de tabel hieronder vermelden we de percentages eenoudergezinnen vanuit een 
nationaal en gewestelijk perspectief.

Tabel 10: Aandeel eenoudergezinnen op nationaal niveau (%)

Eenoudergezinnen (%)

Gemiddeld Min. Max. s

België 26,99 % 13,86 % 43,71 % 6,07

Waals Gewest 31,62 % 15,22 % 43,71 % 5,79

Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest

33,07 % 29,18 % 38,27 % 2,46

Vlaams Gewest 22,57 % 13,86% 32,85 % 3,54

Tabel 10 geeft aan dat er in België gemiddeld genomen bijna 27% eenoudergezinnen 
zijn. In absolute cijfers: 501.536 gezinnen op een totaal van 1.876.897 gezinnen met 
kinderen. Dit percentage ligt hoger in het Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met 
respectievelijk 31,62 % en 33,07 %. Het Vlaams Gewest bevindt zich onder het nationale 
gemiddelde, met een percentage van 22,57%, of bijna 10% lager dan het gemiddelde 
percentage in de andere twee gewesten.

Wat de minimale en maximale percentages betreft op gewestelijk vlak, zien we in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest respectievelijk 29,18% en 38,27% eenoudergezinnen. Iets 
meer dan zeven gemeenten op tien tellen tussen 30,1% en 34,6% eenoudergezinnen. Het 
Waals Gewest komt uit op 15,22% (minimum) en 43,71% (maximum). Dat laatste is het 
hoogste percentage voor eenoudergezinnen op het Belgische grondgebied als geheel. Zes 
Waalse gemeenten op tien hebben een percentage eenoudergezinnen tussen 26,6% en 
35,5%. In Vlaanderen liggen de percentages in bijna zeven op de tien gemeenten tussen 
19,5% en 25%.

Deel 1: Kinderarmoede in kaart
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Deze regionale verschillen komen duidelijk terug in de kaart hieronder13: 
 
 

Voor we overgaan tot observaties op basis van de informatie uit de kaart, is het 
belangrijk op te merken dat voor sommige gemeenten de cijfers gerelativeerd moeten 
worden met betrekking tot het aantal gezinnen zonder kind(eren). Zo hebben in 
bepaalde gemeenten de gezinnen zonder kinderen (vooral oudere koppels) een 
niet te verwaarlozen aandeel als we de verdeling van de familiegroepen bekijken. 
De keuze van ons staal voor de berekening van deze indicator kan een effect van 
oververtegenwoordiging van de eenoudergezinnen suggereren. We moeten daar wel aan 
toevoegen dat dit effect zich slechts in een zeer beperkt aantal gemeenten voordoet.

13 Kaart is in detail per gemeente te raadplegen online op www.kbs-frb.be/nl/kinderarmoede_inkaart

Deel 1: Kinderarmoede in kaart

Figuur 4: Kaart met betrekking tot de eenoudergezinnen (%)
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Positie van de gemeenten met betrekking tot het percentage eenoudergezinnen

• Vlaanderen

Tabel 11: Positie van de gemeenten met betrekking tot het percentage eenoudergezinnen - Vlaanderen

Typologie Vlaanderen Indicator eenoudergezinnen

N

Uiterst laag Laag Gemiddeld Hoog Uiterst hoog

≤17,44 % 17,44 % ≤ 
20,05 %

20,05 % ≤ 
21,42 %

21,42 % ≤ 
25,97 %

25,97 % ≤ 
32,85 %

Woongemeenten 121 4 39 40 27 11

Landelijke gemeenten 67 23 28 10 5 1

Verstedelijkte 
gemeenten

25 2 4 17 2

Gemeenten met een 
hoge economische 
activiteit

74 6 25 11 22 10

Grote steden 13 1 7 5

Kustgemeenten 8 4 4

Tabel 11 toont de verdeling van de grote categorieën van gemeenten in het Vlaams 
Gewest met betrekking tot het percentage eenoudergezinnen. Het gaat van ‘uiterst laag’ 
tot ‘uiterst hoog’. De grote steden, de kustgemeenten en de verstedelijkte gemeenten 
hebben het grootste aandeel van eenoudergezinnen. De gemeenten met een hoge 
concentratie aan economische activiteit en de woongemeenten laten zeer uiteenlopende 
cijfers zien (‘laag,’ ‘gemiddeld’ tot ‘hoog’), maar halen geen extreme waarden. In de 
landelijke gemeenten zien we lage tot uiterst lage percentages eenoudergezinnen.

In bijlage 7 geven we de gedetailleerde resultaten voor het geheel van de Vlaamse 
gemeenten met betrekking tot de percentages eenoudergezinnen. De analyse van die 
resultaten laat zien dat de clusters met de verstedelijkte gemeenten – onafhankelijk 
van de vergrijzing of verjonging van de bevolking – de gemeenten bevatten met hoge 
percentages eenoudergezinnen. De clusters met de hoogste percentages zijn de grote 
steden en de kustgemeenten. Eén cluster in de groep van de gemeenten met een hoge 
concentratie aan economische activiteit en één cluster in de categorie ‘woongemeenten’ 
lijken in het bijzonder te maken te hebben met deze problematiek. Deze twee clusters 
worden binnen hun groep gekenmerkt door een toenemend aantal jongeren in de 
bevolking van de gemeente. Ze liggen ook in de periferie van grotere steden.

Daartegenover staat dat de gemeenten met de kleinste aantallen eenoudergezinnen 
zich in alle clusters bevinden met daarin landelijke gemeenten, en in de helft van 
de clusters met daarin de gemeenten met een hoge concentratie aan economische 
activiteit. De landelijke gemeenten worden gekenmerkt door een behoorlijk hoge 
bevolkingsdichtheid. De economisch actieve gemeenten ontwikkelen zich zo dat ze een 
centrumfunctie krijgen.

Deel 1: Kinderarmoede in kaart
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• Wallonië

Deel 1: Kinderarmoede in kaart

Tabel 12: Positie van de gemeenten met betrekking tot het percentage eenoudergezinnen - Wallonië

Typologie Wallonië Indicator eenoudergezinnen

N Uiterst laag Laag Gemiddeld Hoog Uiterst hoog

≤21,84 % 21,84 % ≤ 
26,51 %

26,51 % ≤ 
29,72 %

29,72 % ≤ 
36,70 %

36,70 % ≤ 
43,71 %

Landelijke gemeenten 123 25 55 18 17 8

Residentiële 
gemeenten

56 4 23 14 12 3

Verstedelijkte 
gemeenten

51 2 7 35 7

Stedelijke gemeenten 32 3 9 13 7

Een blik op tabel 12 leidt tot verschillende vaststellingen wat betreft de positie van de 
Waalse gemeenten met betrekking tot het percentage eenoudergezinnen. De hoogste 
aantallen vinden we terug in de stedelijke en verstedelijkte gemeenten. Daartegenover 
staan de residentiële en landelijke gemeenten, met voor sommige lage tot zelfs uiterst 
lage aantallen eenoudergezinnen.

De tabel in de bijlage 7 bevestigt deze eerste vaststellingen. Het geheel van de clusters 
met daarin de verstedelijkte gemeenten wordt, zoals in het Vlaams Gewest, gekenmerkt 
door een meerderheid waarin het percentage eenoudergezinnen ‘hoog’ tot ‘uiterst 
hoog’ is. De clusters die het meest met de problematiek te maken hebben in Wallonië 
concentreren zich in de categorie stedelijke gemeenten. Daar zien we in de meeste 
gevallen hoge tot uiterst hoge percentages eenoudergezinnen. Dat is manifest het geval 
voor de cluster met daarin de grote steden. 

• Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Tabel 13: Positie van de gemeenten met betrekking tot het percentage eenoudergezinnen – Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

Typologie Brussel Indicator eenoudergezinnen

N Uiterst laag Laag Gemiddeld Hoog Uiterst hoog

≤29,96 % 29,96 % ≤ 
32,35 %

32,35 % ≤ 
33,36 %

33,36 % ≤ 
37,09 %

37,09 % ≤ 
38,27 %

Residentiële 
gemeenten in het 
noordwesten

5 1 2 2

Residentiële 
gemeenten in het 
zuidoosten

5 1 1 3

Gemeenten van de 
eerste gordel

4 3 1

Gemeenten in 
industriële reconversie 
(Kanaalzone)

4 3 1

Brussel-Stad 1 1
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Tabel 13 laat zien dat in de residentiële gemeenten in het zuidoosten en de gemeenten 
van de eerste gordel de aantallen eenoudergezinnen het hoogst zijn van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. Brussel-Stad en de gemeenten met een industrieel verleden in de 
Kanaalzone hebben minder te maken met de problematiek. Belangrijk is erop te wijzen 
dat de cijfers voor het gewest over het algemeen uiterst hoog zijn. 

Bijna één kind op vier groeit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op in een 
eenoudergezin. Die cijfers kloppen met de vorige studies die in Brussel zijn uitgevoerd 
(ACTIRIS, 2013). Die stelden ook vast dat in eenoudergezinnen slechts twee kinderen 
op vijf opgroeien met een werkende ouder. Dezelfde studies tonen aan dat er bij de 
werkzoekenden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest twee keer meer alleenstaande 
ouders zijn.

Deze gegevens blijken in de loop van de jaren ook stabiel te zijn: het gemiddelde 
percentage eenoudergezinnen bedroeg ook eind 2009 33%. Deze zorgwekkende 
situatie, vooral in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, benadrukt het gewicht van de 
eenoudergezinnen in de problematiek van de kinderarmoede. 

Synthese
In België bedraagt het aandeel eenouderzinnen in verhouding tot het totale aantal 
gezinnen met kinderen bijna 27%. In het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
zien we gemiddelde percentages die hierboven gaan. In Vlaanderen zien we de hoogste 
percentages eenoudergezinnen in de verstedelijkte gemeenten, de grote steden, de 
kustgemeenten en de residentiële gemeenten die het voorwerp zijn van een verjonging 
bij de bevolking. Ook in Wallonië gaat het in de grote steden en de verstedelijkte 
gemeenten om hoge percentages. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn het de 
gemeenten in de eerste gordel en de residentiële gemeenten in het zuidoosten waar we de 
hoogste percentages zien. Daartegenover staan de landelijke gemeenten in Vlaanderen 
en Wallonië, met de laagste percentages. Ook de Waalse residentiële gemeenten behoren 
tot de groep met de laagste percentages. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot slot 
zien we in Brussel-Stad, in de kanaalgemeenten met een industrieel verleden en in de 
residentiële gemeenten in het noordwesten de laagste percentages eenoudergezinnen.

5.5. Indicator: percentage gezinnen dat leeft in een sociale woning
Deze indicator geeft op gemeentelijk niveau het percentage gezinnen dat leeft in 
een sociale woning (overheid). Van belang is hier de ratio tussen deze gezinnen en de 
huurders of eigenaars van privéwoningen. Ter herinnering: de data die volgen betreffen 
het jaar 2016.

Beschrijvende statistiek (per gewest) en kaart
Vanuit een gewestelijk perspectief zien we in de volgende tabel deze beschrijvende 
statistiek:

Deel 1: Kinderarmoede in kaart
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Tabel 14 geeft de percentages van de gezinnen die in de diverse gewesten van ons land 
in sociale woningen leven. De cijfers geven aan dat in het Waals Gewest de percentages 
over het algemeen minder hoog zijn dan in de andere twee gewesten. Het gemiddelde 
bedraagt 3,9%, wat bijna de helft minder is dan het gemiddelde in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest (7,7%). Bijna 45% van de Waalse gemeenten telt tussen 4,5% en 9% 
gezinnen die leven in sociale woningen.

Het gemiddelde in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ligt hoger dan in de andere twee 
gewesten en alleen in dat gewest is er ook een minimumpercentage, wat een aanduiding 
is van een systematische aanwezigheid van gezinnen die leven in sociale woningen, in 
alle gemeenten van het gewest. Daartegenover staan in het Waals en Vlaams Gewest 
gemeenten zonder één gezin dat in een sociale woning leeft. Anders gezegd: een sociaal 
huisvestingsbeleid lijkt voor het geheel van de Brusselse gemeenten onvermijdbaar, 
wat niet het geval is voor bepaalde Waalse en Vlaamse gemeenten. Tot slot: de meeste 
Brusselse gemeenten lijken te maken te hebben met een relatief hoog percentage 
gezinnen dat leeft in een sociale woning, in vergelijking met de twee andere Belgische 
gewesten. Meer dan zes gemeenten op tien in dit gewest tellen tussen 6% en 11% 
gezinnen die leven in een sociale woning.

Voor het Vlaams Gewest bedraagt het gemiddelde 4,21%, zoals het nationaal 
gemiddelde. De standaardafwijking van 3?04 is overigens de kleinste van de hele tabel. 
Dit betekent dat de variatie binnen de gemeenten in Vlaanderen klein is. Anders gezegd: 
de meeste gemeenten in het Vlaams Gewest draaien rond het gemiddelde van 4,21%. Zes 
Vlaamse gemeenten op tien tellen tussen 3,5% en 8,5% gezinnen die leven in een sociale 
woning.

Deel 1: Kinderarmoede in kaart

Tabel 14: Aandeel gezinnen dat leeft in een sociale woning, nationaal niveau (%)

Percentage gezinnen dat leeft in een sociale woning

Gemiddeld Min. Max. s

België 4,21 % 0 % 21,76 % 3,71

Waals Gewest 3,9 % 0 % 21,76 % 4,27

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 7,70 % 3,24 % 18,13 % 3,61

Vlaams Gewest 4,21 % 0 % 17,18 % 3,04
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De kaart hieronder toont de gewestelijke en gemeentelijke verschillen.
Figuur 5: Kaart14 
met betrekking tot het 

percentage gezinnen dat leeft in een sociale woning (%)

14 Kaart is in detail per gemeente te raadplegen online op www.kbs-frb.be/nl/kinderarmoede_inkaart

Deel 1: Kinderarmoede in kaart

Figuur 5: Kaart14 met betrekking tot het percentage gezinnen dat leeft in een sociale woning (%)
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Positie van de gemeenten met betrekking tot het percentage gezinnen dat leeft 
in een sociale woning

• Vlaanderen

Deel 1: Kinderarmoede in kaart

Tabel 15: Positie van de gemeenten met betrekking tot het percentage gezinnen dat leeft in een sociale woning - Vlaanderen 

Typologie Vlaanderen Indicator sociale woningen

N

Uiterst laag Laag Gemiddeld Hoog Uiterst hoog

≤0,8 % 0,8 % ≤ 2,88 % 2,88 % ≤ 4,33 % 4,33 % ≤ 8,09 % 8,09 % ≤ 17,17 %

Woongemeenten 121 9 44 30 29 9

Landelijke gemeenten 67 10 19 17 19 2

Verstedelijkte 
gemeenten

25 1 3 3 10 18

Gemeenten met een 
hoge economische 
activiteit

74 4 10 15 34 11

Grote steden 13 1 7 5

Kustgemeenten 8 3 2 3

Tabel 15 toont de positionering van de Vlaamse gemeenten met betrekking tot 
het percentage gezinnen dat leeft in een sociale woning. In de meerderheid van de 
gemeenten met een hoge concentratie aan economische activiteit, de verstedelijkte 
gemeenten en de grote steden zien we een ‘hoog’ of ‘uiterst hoog’ percentage gezinnen 
dat in een sociale woning leeft. In landelijke en kustgemeenten is het percentage 
‘gemiddeld’, en in de meerderheid van de woongemeenten ligt het vooral ‘laag’.

De tabel in de bijlage 8 bevestigt deze vaststellingen. Wat de gemeenten met een hoge 
concentratie aan economische activiteit betreft, zien we in drie van de vier clusters 
hogere percentages gezinnen die in een sociale woning leven. Deze clusters worden 
respectievelijk gekenmerkt door een verjonging van de bevolking, een hogere dichtheid 
van de bevolking en de nadruk die er ligt op de centrumfunctie van de gemeenten. In het 
geheel van de geürbaniseerde clusters zien we hoge percentages, onafhankelijk van het 
feit of de bevolking in die gemeenten verjongt dan wel vergrijst.

Wat de woongemeenten betreft, zien we in twee clusters van de vijf gemeenten met een 
relatief  homogeen percentage. Het gaat om de clusters met daarin de gemeenten die 
worden gekenmerkt door hoge inkomens en een vergrijzende bevolking, maar ook door 
het toenemende aantal jongeren. In de andere drie clusters van deze categorie zien we 
dan weer gemeenten met lage tot uiterst lage percentages. 
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• Wallonië

Tabel 16: Positie van de gemeenten met betrekking tot het percentage gezinnen dat leeft in een sociale woning - Wallonië

Typologie Wallonië Indicator sociale woningen

N

Uiterst laag Laag Gemiddeld Hoog Uiterst hoog

≤0,08 % 0,08 % ≤ 1,71 % 1,71 % ≤ 3,86 % 3,86 % ≤ 9,84 % 9,84 % ≤ 21,76 %

Landelijke gemeenten 123 26 58 26 13

Residentiële 
gemeenten

56 1 16 17 20 2

Verstedelijkte 
gemeenten

51 1 2 23 25

Stedelijke gemeenten 32 3 7 20 2

Deel 1: Kinderarmoede in kaart

Tabel 16 laat voor het Waals Gewest zien dat de verstedelijkte en stedelijke gemeenten 
in meerderheid het hoogste percentage laten zien wat betreft gezinnen die in een sociale 
woning leven. In de landelijke gemeenten daarentegen is dat aandeel lager dan in de 
andere drie types van gemeenten.

De tabel in bijlage 8 laat zien dat voor de verstedelijkte gemeenten de totaliteit van de 
clusters in die categorie hoge percentages heeft van gezinnen die in een sociale woning 
leven. Die tendens vinden we terug in alle clusters met stedelijke gemeenten, met name 
de grote steden en de structurerende regionale polen.

Slechts één cluster op drie met daarin de residentiële gemeenten vertoont een tendens 
waarin de gemeenten met hoge percentages gezinnen die in een sociale woning leven 
zich groeperen. Zij worden gekenmerkt door hun economische taak. In de residentiële 
gemeenten met een vergrijzende bevolking van hun kant zien we minder hoge 
percentages gezinnen die in een sociale woning leven.

Tot slot: de totaliteit van de clusters met daarin de landelijke gemeenten laten ‘lage’ tot 
‘uiterst lage’ percentages noteren, onafhankelijk van hun secundaire kenmerken.
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• Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Deel 1: Kinderarmoede in kaart

Tabel 17: Positie van de gemeenten met betrekking tot het percentage gezinnen dat in een sociale woning leeft – 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Typologie Brussel Indicator sociale woningen

N

Uiterst laag Laag Gemiddeld Hoog Uiterst hoog

≤4,44 % 4,44 % ≤ 
5,85 % 

5,85 % ≤ 
7,70 %

7,70 % ≤  
12,12 %

12,12 % ≤ 
18,13 %

Residentiële 
gemeenten in het 
noordwesten

5 2 2 1

Residentiële 
gemeenten in het 
zuidoosten

5 3 1 1

Gemeenten van de 
eerste gordel

4 2 1 1

Gemeenten in 
industriële reconversie 
(Kanaalzone)

4 2 2

Brussel-Stad 1 1

Wat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreft, leert tabel 17 ons dat de residentiële 
gemeenten van het noordwesten over het algemeen hogere percentages laten zien dan 
de andere types van gemeenten in het gewest. Daartegenover staan de residentiële 
gemeenten in het zuidoosten en de gemeenten in de eerste gordel: zij lijken minder bij 
deze problematiek betrokken te zijn dan de andere types. Belangrijk is op te merken dat 
de cijfers voor het gewest over het algemeen uiterst hoog zijn.

Synthese
In België bedroeg in 2016 het gemiddelde percentage van mensen die in een sociale 
woning leven 4,21%. De percentages voor het Waals en het Vlaams Gewest komen 
in de buurt van dit nationale gemiddelde. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ligt 
het percentage beduidend hoger. Op het lokale niveau zien we dat de grote steden en 
verstedelijkte gemeenten hogere percentages aan de dag leggen dan de landelijke of 
residentiële gemeenten, zowel in Vlaanderen als in Wallonië. In het Vlaams Gewest 
zien we ook hoge percentages in gemeenten met een hoge concentratie aan economische 
activiteit. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zien we in Brussel-Stad en de 
residentiële gemeenten in het noordwesten hogere percentages voor deze indicator. 
Daartegenover vertonen de landelijke gemeenten in Wallonië gemiddelde percentages 
die lager zijn. In Vlaanderen vinden we de laagste percentages in de residentiële 
gemeenten. De laagste cijfers voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zien we dan weer 
in de residentiële gemeenten in het zuidoosten.

5.6. Indicator: percentage ontvangers van een leefloon (of equivalent) die gez-
inshoofd zijn 
Met deze indicator willen we het percentage ontvangers van een leefloon die 
gezinshoofd zijn (categorie 3) achterhalen, in verhouding tot het totale aantal gezinnen 
met een of meer kinderen in een gemeente. De voorwaarden om aanspraak te maken op 
categorie 3 rechtvaardigen de keuze van deze indicator: de aanvrager heeft een gezin ten 
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laste met minstens één minderjarig, ongehuwd kind. Het gebruik van deze informatie 
heeft uitsluitend als doel te onderstrepen hoe hoog/laag het percentage van de gezinnen 
met een of meer kinderen is waarvan de ouder of ouders trekker zijn van een leefloon 
of een equivalent daarvan. Het relatieve belang van deze percentages kan eventueel de 
nadruk leggen op de noodzaak van een proactief beleid rond deze kwestie: hoe hoger het 
percentage ontvangers van een leefloon (of equivalent) in een gemeente, hoe groter het 
risico dat kinderarmoede als een belangrijk probleem kan worden beschouwd.

Beschrijvende statistiek (per gewest) en kaart 
Tabel 18 brengt op het nationale en gewestelijke niveau de beschrijvende statistiek 
samen in verband met de ontvangers van een leefloon (of equivalent) die gezinshoofd 
zijn (categorie 3). Dat percentage staat in verhouding tot het totale aantal gezinnen met 
of meer kinderen in de diverse gewesten.

Tabel 18: Aandeel ontvangers van een leefloon of equivalent die gezinshoofd zijn, in verhouding tot het totale aantal 
gezinnen met een of meer kinderen, op nationaal en gewestelijk niveau (%)

Aandeel ontvangers van een leefloon die ook gezinshoofd zijn/totale aantal gezinnen met 
kind(eren)

Gemiddeld Min. Max. s

België 2,46 % 0 % 16,94 % 2,38

Waals Gewest 3,37 % 0,36 % 16,23 % 2,44

Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest

8,12 % 1,91 % 16,94 % 4,08

Vlaams Gewest 1,33 % 0 % 6,22 % 0,91

De cijfers van tabel 19 geven aan dat het Vlaams Gewest met 1,33% ontvangers van een 
leefloon een gemiddeld percentage heeft dat lager ligt dan het nationale gemiddelde 
(2,46%) en dan in de andere twee gewesten. Het Vlaams Gewest is ook het enige waar er 
gemeenten zijn zonder ook maar één trekker van een leefloon (of equivalent; categorie 
3). We merken ook op dat het maximumpercentage (6,22%) er meer dan 10% lager ligt 
dan dat in de gemeenten van het Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest; hun maxima 
zijn vergelijkbaar. Negen Vlaamse gemeenten op tien komen uit op percentages tussen 
0,62% en 2,48%.

Wat het Waals Gewest betreft, geven de cijfers een gemiddelde aan van 3,37%, wat licht 
hoger is dan het nationale gemiddelde (2,46%). Het minimumpercentage is 0,36% en het 
maximum bedraagt 16,23%. Negen Waalse gemeenten op tien komen uit op percentages 
tussen 1,94% en 6,07% ontvangers van een leefloon (of equivalent) die gezinshoofd zijn. 
Deze percentages zijn beduidend hoger dan die voor het Vlaams Gewest.

Deel 1: Kinderarmoede in kaart
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Wat tot slot het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreft, daar liggen de percentages hoger 
dan in de andere twee gewesten, met een gemiddelde rond de 8,12% Dat gemiddelde 
ligt meer dan drie keer hoger dan het nationale gemiddelde. Het minimumpercentage 
is 1,91% en het maximum 16,94%. Met andere woorden: een belangrijk deel van de 
Brusselse gemeenten heeft te maken met een hoog percentage ontvangers van een 
leefloon (of equivalent) die gezinshoofd zijn (categorie 3), in vergelijking met de andere 
twee gewesten. Zes Brusselse gemeenten op tien komen uit op percentages tussen 3,41% 
en 9,42% ontvangers van een leefloon (of equivalent) die gezinshoofd zijn. Het gaat 
hier dus om percentages in verhouding tot het totale aantal gezinnen met een of meer 
kinderen (100%).

De kaart hieronder laat de regionale en gemeentelijke verschillen zien.
Figuur 6: Kaart15 van het percentage trekkers van een leefloon (of equivalent; categorie 3), in verhouding tot hettotale 
aantal gezinnen met een of meer kinderen

15 Kaart is in detail per gemeente te raadplegen online op www.kbs-frb.be/nl/kinderarmoede_inkaart

Deel 1: Kinderarmoede in kaart

Figuur 6: Kaart15 van het percentage trekkers van een leefloon (of equivalent; categorie 3), in verhouding tot het totale aantal gezinnen met een of meer kinderen
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Positie van de gemeenten met betrekking tot het percentage ontvangers van 
een leefloon (of equivalent) die gezinshoofd zijn, in verhouding tot het totale 
aantal gezinnen met een of meer kinderen 

• Vlaanderen 
 
Tabel 19: Positie van de gemeenten met betrekking tot het percentage trekkers van een leefloon (of equivalent) die 
gezinshoofd zijn - Vlaanderen

Typologie Vlaanderen Indicator leefloon/gezinnen

N

Uiterst laag Laag Gemiddeld Hoog Uiterst hoog

≤0,51% 0,51% ≤ 0,92% 0,92% ≤ 1,26% 1,26% ≤ 2,37% 2,37% ≤ 6,23%

Woongemeenten 121 9 53 33 24 2

Landelijke gemeenten 67 19 23 11 14

Verstedelijkte 
gemeenten

25 1 4 14 6

Gemeenten met een 
hoge economische 
activiteit

74 3 15 14 32 10

Grote steden 13 3 10

Kustgemeenten 8 1 3 4

Tabel 19 toont de positie van het type gemeenten met betrekking tot het aandeel 
ontvangers van een leefloon (of equivalent) dat gezinshoofd is, in verhouding tot 
het totale aantal gezinnen met een of meer kinderen. De cijfers geven aan dat in het 
Vlaams Gewest de percentages ‘hoog’ tot ‘uiterst hoog’ zijn in de grote steden en de 
kustgemeenten. De verstedelijkte gemeenten en die met een hoge concentratie aan 
economische activiteit hebben percentages die naar ‘hoog’ neigen. Daartegenover staan 
de woon- en landelijke gemeenten, met percentages die vaker in de richting gaan van 
‘laag’ tot ‘uiterst laag’.

De tabel in bijlage 9 en een meer diepgaande analyse daarvan bevestigen deze eerste 
vaststellingen voor het Vlaams Gewest. Het geheel van de clusters van landelijke en 
woongemeenten vertoont voor het overgrote deel percentages die ‘laag’ of ‘uiterst laag’ 
zijn. De clusters met verstedelijkte gemeenten daarentegen gaan meer in de richting van 
‘hoog’ tot ‘uiterst hoog’. Twee clusters op vier met daarin de gemeenten met een hoge 
concentratie aan economische activiteit gaan in de richting van waarden die voor een 
groot deel hoger zijn. Het gaat om gemeenten die worden gekenmerkt door een toename 
van de jonge bevolking en door de centralisatie van de werkgelegenheid. Tot slot, en 
zoals hierboven al vermeld: in de grote steden en de kuststeden in het Vlaams Gewest 
is men het meest betrokken bij de problematiek van de toekenning van het leefloon: de 
percentages daar zijn voor het merendeel ‘uiterst hoog’.

Deel 1: Kinderarmoede in kaart
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• Wallonië

Deel 1: Kinderarmoede in kaart

Tabel 20: Positie van de gemeenten met betrekking tot het percentage ontvangers van een leefloon (of equivalent) die 
gezinshoofd zijn - Wallonië

Typologie Wallonië Indicator leefloon/gezinnen

N

Uiterst laag Laag Gemiddeld Hoog Uiterst hoog

≤ 1,07% 1,07% ≤ 2,24% 2,24% ≤ 3,35% 3,35% ≤ 6,38% 6,38% ≤ 
16,23%

Landelijke gemeenten 123 15 53 25 27 3

Residentiële 
gemeenten

56 10 18 15 13

Verstedelijkte 
gemeenten

51 1 7 30 13

Stedelijke gemeenten 32 6 7 8 11

Tabel 20 geeft aan wat in het Waals Gewest de positie is van de types gemeenten met 
betrekking tot het aandeel ontvangers van een leefloon (of equivalent) die gezinshoofd 
zijn, en dat in verhouding tot het totale aantal gezinnen met een of meer kinderen. 
De tabel laat zien dat de gemeenten in het Waals Gewest met het hoogste percentage 
de verstedelijkte en stedelijke gemeenten zijn; de percentages gaan daar in de richting 
van ‘hoger dan het gemiddelde’. De gemeenten met lagere percentages of die naar het 
gemiddelde neigen liggen vaker in de landelijke en residentiële zones.

Wat de verdeling van de clusters betreft voor het Waals Gewest, geeft de tabel in 
bijlage 9 in detail aan welke gemeenten de laagste en de hoogste percentages hebben. 
We merken ook op dat het geheel van de vier clusters met daarin de verstedelijkte 
gemeenten percentages vertonen die doorgaans ‘hoog’ of ‘uiterst hoog’ zijn. Wat de 
stedelijke gemeenten betreft, twee clusters van de drie met daarin de middelgrote 
steden in een landelijke omgeving en de grote steden, hebben ‘hoge’ tot ‘uiterst hoge’ 
percentages ontvangers van een leefloon (of equivalent) die gezinshoofd zijn. De 
derde cluster van stedelijke gemeenten, dat zijn de stedelijke polen met een stevige 
economische poot, vinden we dan weer terug bij de doorgaans lage percentages. Wat 
de landelijke gemeenten betreft, kunnen de resultaten uit de vorige tabel genuanceerd 
worden. Bijlage 9 laat inderdaad zien dat de percentages variabel zijn, afhankelijk van 
de clusters met daarin de landelijke gemeenten. Drie van de vijf clusters met landelijke 
gemeenten tenderen eerder naar meestendeels lage percentages. Het gaat om gemeenten 
die respectievelijk worden gekenmerkt doordat ze aan de ene kant hoofdzakelijk uit 
bos bestaan en doordat er aan de andere kant sprake is van een residentiële of stedelijke 
uitbreiding. Daartegenover staan de landelijke gemeenten die worden gekenmerkt 
door hun toeristisch potentieel of omdat ze een aantrekkingspool zijn wat werk betreft. 
Hun percentages zijn hoger. De clusters met residentiële gemeenten vinden we in 
meerderheid terug bij de gemiddelde of lage percentages. Bij een van de clusters met 
residentiële gemeenten zien we voor het overgrote deel erg lage percentages. Het gaat om 
de gemeenten met de hogere inkomens en een vergrijzende bevolking.
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• Brussels Hoofdstedelijk Gewest  

Tabel 21: Positie van de gemeenten met betrekking tot het percentages ontvangers van een leefloon (of equivalent) die 
gezinshoofd zijn – Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Typologie Brussel Indicator leefloon/gezinnen

N

Uiterst laag Laag Gemiddeld Hoog Uiterst hoog

≤ 3,58% 3,58% ≤ 6,44%  6,44% ≤ 8,38%  8,38%≤ 13,98% 13,98% ≤ 16,94%

Residentiële gemeenten 
in het noordwesten

5 3 1 1

Residentiële gemeenten 
in het zuidoosten

5 2 3

Gemeenten in de eerste 
gordel

4 2 1 1

Gemeenten in 
industriële reconversie 
(Kanaalzone)

4 3 1

Brussel-Stad 1 1

Wat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreft, zien we in tabel 21 dat de residentiële 
gemeenten in het zuidoosten de laagste percentages hebben en dus het minst betrokken 
zijn bij deze problematiek, in vergelijking met de andere gemeenten in het gewest. De 
residentiële gemeenten in het noordwesten en de gemeenten in de eerste gordel hebben 
relatief gezien gemiddelde percentages, hoewel de eerste categorie toch naar lagere 
waarden neigt en de laatste naar hogere. In Brussel-Stad en de kanaalgemeenten met een 
industrieel verleden tot slot zijn de percentages het hoogst. Zij hebben in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest dus het meest te maken met deze problematiek. 

Synthese
In 2017 bedroeg het gemiddelde percentage ontvangers van een leefloon (of equivalent) 
die gezinshoofd zijn in België 2,46%. Zoals we voor de vorige indicator al aangaven, 
staat met name het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ook voor deze indicator op de 
eerste plaats, met een percentage dat vier keer hoger is dan het nationale gemiddelde. 
We stellen vast dat in Vlaanderen de grote steden en de kustgemeenten hogere 
percentages hebben op gewestelijk vlak. In Wallonië gaat het om de stedelijke en 
verstedelijkte gemeenten. Wat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreft, zijn het 
de kanaalgemeenten met een industrieel verleden en Brussel-Stad die de hoogte 
percentages aan de dag leggen. De laagste waarden vinden we in Wallonië en Vlaanderen 
terug in de landelijke en woongemeenten. Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gaat 
het om de residentiële gemeenten in het zuidoosten.

6. Besluit
In het eerste deel van dit onderzoek brachten we de kinderarmoede in België op 
het lokale niveau in kaart. We steunden hiervoor op zes indicatoren die een directe 
of indirecte impact hebben op de kinderarmoede. De enige directe indicator die 
momenteel beschikbaar is op het lokale niveau is de Kansarmoede Index van Kind 
en Gezin. Die is er alleen voor het Vlaams Gewest en richt zich specifiek op het risico 
op deprivatie bij jonge kinderen op het lokale niveau. De andere indicatoren bekijken 
de kinderarmoede indirect, en dat voor de drie gewesten. Het gaat om huisvesting, 
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inkomen en gezinstypes. Deze facetten zijn nauw verbonden met het probleem van de 
kinderarmoede en het gaat om indicatoren die daar een impact op hebben.

Elk van de kaarten is gedetailleerd uitgewerkt op het gewestelijke en lokale niveau. De 
zes die hier zijn opgenomen zijn afzonderlijk leesbare kaarten, die elkaar ook aanvullen. 
Zij geven aan in welke mate we aan de hand van elke indicator de verschillende types 
van gemeenten kunnen thuiswijzen. Voor een goed begrip van de resultaten herinneren 
we eraan dat een hoog percentage voor de diverse indicatoren een aanwijzing kan zijn 
voor een groter risico op kinderarmoede, met één uitzondering: de indicator ‘gemiddeld 
inkomen per inwoner’ moet in omgekeerde zin worden geïnterpreteerd. Een hoog cijfer 
voor deze specifieke indicator geeft aan dat het gemiddeld inkomen per inwoner hoger is 
dan het gemiddelde, wat een aanwijzing kan zijn voor een lager risico op kinderarmoede. 
We kunnen uit wat voorafgaat diverse conclusies trekken.

Op gewestelijk niveau laat de analyse van de data voor de diverse indicatoren zien dat 
het Vlaams Gewest doorgaans betere percentages haalt dan de andere twee gewesten. 
Omgekeerd geldt voor het geheel van de indicatoren die in rekening zijn gebracht, dat 
de percentages in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beduidend hoger zijn dan in de 
andere twee gewesten, wat doet vermoeden dat het risico op kinderarmoede er hoger is. 
Wat het Waals Gewest betreft, bevindt het percentage zich doorgaans tussen de twee, met 
percentages die over het algemeen dichter de gemiddelde waarden op nationaal niveau 
benaderen. Met andere woorden: uit de analyse blijkt dat in het Vlaams Gewest het risico 
op kinderarmoede het laagst is, dat het Waals Gewest een tussenpositie inneemt en dat in 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het risico op kinderarmoede het hoogst is.

Op gemeentelijk niveau is er op grond van de analyse in het Vlaams Gewest een 
algemene tendens merkbaar die aangeeft dat in de woon- en landelijke gemeenten de 
percentages voor de onderzochte indicatoren lager liggen, wat bevestigt dat het risico 
op kinderarmoede er ook kleiner is. Omgekeerd zijn de percentages voor de meeste 
indicatoren hoger in de verstedelijkte gemeenten, de grote steden en de kustgemeenten. 
Wat de gemeenten met een hoge concentratie aan economische activiteit betreft, hun 
percentages zijn over het algemeen ‘gemiddeld’ tot ‘hoog’ in vergelijking met de andere 
types. Volgens deze resultaten lopen de residentiële en landelijke gemeenten minder risico 
op kinderarmoede. Daartegenover staan de verstedelijkte gemeenten, de grote steden en de 
kustgemeenten: daar is het risico op kinderarmoede het grootst. Tot op zekere hoogte geldt 
dat ook voor de gemeenten met een hoge concentratie aan economische activiteit.

Wat het Waals Gewest betreft, is de tendens die naar voren komt uit de waarnemingen 
van de diverse indicatoren vergelijkbaar met wat we in het Vlaams Gewest zien. De 
landelijke en residentiële gemeenten laten in meerderheid lagere percentages zien voor 
de meeste indicatoren. Daartegenover staan de stedelijke en verstedelijkte gemeenten, 
waar de percentages het hoogst zijn. Van de landelijke en residentiële gemeenten neemt 
men ook aan dat ze een kleiner risico lopen op kinderarmoede, terwijl de stedelijke en 
verstedelijkte gemeenten in hogere mate met de problematiek te maken hebben.

De sociaal-economische en demografische kenmerken die in verband worden gebracht 
met de diverse types van gemeenten bevestigen onze resultaten. Zo is duidelijk dat de 
landelijke en residentiële gemeenten gekenmerkt worden door hogere inkomens dan 
het gemiddelde, en dat ze ook beter zijn toegerust, terwijl de stedelijke en verstedelijkte 
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gemeenten andere kenmerken aan de dag leggen: een meer gemiddelde levensstandaard, 
de verjonging van de bevolking, aangroei van de bevolking en ook gemiddelde 
inkomens. Deze diverse eigenschappen ondersteunen onze waarnemingen die laten zien 
dat voor het Vlaams en het Waals gewest de landelijke en residentiële gemeenten het 
kleinste risico op kinderarmoede lopen, terwijl de stedelijke en verstedelijkte gemeenten 
er meer mee te maken krijgen.

Wat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreft, zijn de resultaten meer uiteenlopend 
dan voor de andere twee gewesten. Over het algemeen liggen de percentages in 
de residentiële gemeenten in het zuidoosten lager, wat toelaat te veronderstellen 
dat het risico op kinderarmoede er kleiner is. Omgekeerd zijn er de gemeenten 
met een industrieel verleden aan het kanaal en is er ook Brussel-Stad: daar zijn de 
percentages doorgaans hoger. Voor deze gemeenten kunnen we stellen dat het risico op 
kinderarmoede er het hoogst is. Een middenpositie nemen de residentiële gemeenten in 
het noordwesten in, met gemiddelde percentages als we ze vergelijken met andere types 
van gemeenten. Voor de gemeenten in de eerste gordel lopen de percentages uiteen voor 
elk van de onderzochte indicatoren: het gaat er van het ene extreem naar het andere, 
waardoor het onmogelijk is hier een algemene tendens uit af te leiden.

De cijfers voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lijken overigens constant te blijven in de 
loop van de jaren, met name wat eenoudergezinnen betreft. Men moet er zich van bewust 
zijn dat deze problematiek, die de gemeenten al langer kennen, ‘verankerd’ lijkt te zijn. De 
oplossingen liggen niet meteen voor de hand, ondanks het beleid dat hierrond al is opgezet.

Het is belangrijk op te merken dat bepaalde indicatoren die in het kader van deze 
studie worden gebruikt, een ‘dialectisch effect’ sorteren: daarmee bedoelen we dat een 
indicator zowel een positieve als een negatieve connotatie kan hebben, naargelang van de 
interpretatie die men naar voren schuift. Een mooi voorbeeld is de indicator in verband 
met sociale woningen: daar vermelden we het percentage gezinnen dat leeft in een sociale 
woning, tot op het gemeentelijke niveau. Negatief geconnoteerd kan een hoog percentage 
voor deze indicator wijzen op een hoger armoederisico. Positief geconnoteerd kan het ook 
getuigen van een lokaal preventief beleid dat is opgezet net om dat risico te vermijden.

Tot slot: er zijn verschillen op het lokale niveau, afhankelijk van de indicatoren die worden 
gekozen. Zo wijst de indicator met betrekking tot het percentage eenoudergezinnen op het 
Belgische grondgebied op verschillen die in de diverse categorieën van gemeenten zoals 
die in deze studie worden gebruikt, nog worden geaccentueerd. Dat effect kan worden 
verklaard door de multifactoriële dimensie die aan de oorsprong ligt van het ontstaan van 
dit type van gezinnen, zoals hierboven al vermeld.

Als de lokale overheden in Brussel en Wallonië een beroep willen doen op gemeente-
specifieke gegevens, om zo initiatieven te stimuleren die de strijd aanbinden tegen 
kinderarmoede, dan kunnen ze de waarden en percentages bekijken zoals die naar voren 
komen in de door ons gebruikte indicatoren voor deze studie. De Vlaamse gemeenten zijn 
op dat vlak meer verwend dankzij de Kansarmoede Index van Kind en Gezin. Zij zullen in 
deze studie facetten vinden ‘op maat’, ze zullen kunnen vergelijken én wij gaan verder dan 
de leeftijd van nul tot drie jaar. De oefening die we hebben gemaakt toont in elk geval het 
belang aan van meer precieze instrumenten, waardoor we de evaluatie van het beleid en de 
kennis van het domein zullen kunnen uitbreiden. 
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1. Context

Het Internationaal Verdrag over de Rechten van het Kind (ook wel: 
Kinderrechtenverdrag) werd op 20 november 1989 aangenomen en kreeg in België 
in 1992 kracht van wet. Het bepaalt de rechten die alle kinderen tussen 0 en 18 jaar 
hebben. Om de handhaving ervan te verzekeren moeten de diverse beleidsniveau acties 
ondernemen: de federale staat, de Gemeenschappen, de Gewesten, de provincies én ook 
de gemeenten.

Op tal van domeinen moeten de gemeentelijke overheden uiteraard beslissingen uitvoeren 
die op het gewestelijke en federale niveau worden genomen, en toch hebben ze zelf ook 
een behoorlijk brede bewegingsruimte. Zo hebben zij om de belangen van hun burgers 
te verdedigen (“het gemeentelijk belang”) het recht om op alle domeinen beslissingen te 
nemen, voor zover die binnen hun bevoegdheden liggen zoals de wet die bepaalt.16 

Op het lokale niveau kun je problemen doelgericht aanpakken, en zo nemen de kansen 
op zichtbare en tastbare resultaten toe. De lokale overheden zijn dan ook een ideale 
partner om de armoede in het algemeen, en de kinderarmoede in het bijzonder, terug te 
dringen. Dankzij de lokale autonomie en de toepassing van het subsidiariteitsprincipe 
is een gemeente potentieel een uitgelezen plek om creatief te zijn en nieuwe vormen van 
beleid uit te proberen.

In hun jongste studie over materiële deprivatie bij kinderen lijsten Guio en 
Vandenbroucke (2018: 40-47) een aantal lokale hefbomen op:
-  De vooruitzichten op werk voor alleenstaande en laaggeschoolde ouders verbeteren. 

Dat kan door het versterken van de fiscale en sociale maatregelen die zich tot deze 
mensen richten, het uitbreiden van de werkgelegenheid in de sociale economie en de 
zorg voor (financiële) toegankelijkheid van opvangdiensten voor jonge kinderen.

-  De levensstandaard van gezinnen opkrikken door de vervangingsinkomens te herzien 
en aandacht te hebben voor doelgerichte maatregelen die genomen kunnen worden in 
het zog van de defederalisering van de gezinsbijslagen.

-  Het aanbod van sociale woningen versterken en huurders met lage inkomens 
ondersteunen op de privémarkt, bijvoorbeeld door privéwoningen ter beschikking 
te stellen via de sociale huisvestingsmaatschappijen en door het opkrikken van de 
huurpremies.

-  Kinderen die in armoede leven beschermen tegen de negatieve impact van deprivatie 
door oog te hebben voor de toegankelijkheid en kwaliteit van diverse sociale diensten: 
opvang voor jonge kinderen, cultuur, sport, vrije tijd, gezondheidsdiensten. 

-  Ontwikkelingskansen bieden aan alle kinderen en jongeren, door erover te waken 
dat geen enkele jongere het middelbaar onderwijs verlaat zonder diploma. De scholen 

16 Bij die bevoegdheden zijn er in diverse sferen ook verplichtingen. We noemen er enkele: de taken van het 
OCMW, de voorschoolse opvang, gemeentelijk onderwijs, vrije tijd, bijhouden registers burgerlijke stand, 
veiligheid, stadsplanning….
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moeten ook verankerd worden in de lokale partnerschappen en netwerken. Deprivatie 
op school moet tegengegaan worden: instaan voor maaltijden, schoolondersteuning, 
schooltrips, materiaal…. De openheid en lokale verankering van het onderwijs 
kunnen hierbij helpen.

Bij hun aanpak van de problematiek van de kinderarmoede kunnen de gemeenten een 
beroep doen op belangrijke partners, zoals Kind en Gezin. Zij zetten zich in om voor 
alle kinderen mogelijkheden voor steun te creëren, of ze nu kwetsbaar zijn of niet: 
met consultaties, plaatsen in crèches, perinatale ondersteuning, preventiediensten… 
Behalve de scholen, die een essentiële rol spelen in de strijd tegen de effecten van 
kinderarmoede, speelt ook het lokale verenigingsleven een cruciale rol.

Voor we de acties voorstellen die de gemeenten kunnen ondernemen in de strijd tegen 
kinderarmoede, beschrijven we eerst welke methodologie we hebben gebruikt om de 
diverse lokale hefbomen te bepalen.

2. Methodologie 

Verzamelen van informatie over de lokale hefbomen
Ons doel bij het verzamelen van gegevens was een overzicht te brengen van de diverse 
acties die gemeenten kunnen ondernemen in de strijd tegen kinderarmoede. Welke 
hefbomen kunnen we daaruit afleiden? Het doel was dus níet te komen tot een 
exhaustief of zelfs maar representatief overzicht. Het ging er wél om de zeer diverse 
mogelijkheden op het spoor te komen voor acties die lokaal verankerd zijn en die 
bijdragen aan de strijd tegen kinderarmoede. Dat kan gaan om initiatieven met bewezen 
diensten, die al lang bestaan. Andere zijn recent van inspiratie, soms nog aarzelend of 
in een ‘impulsfase’. We hebben dus niet de ambitie een inventaris van acties of projecten 
op te stellen die efficiënt en doeltreffend zijn. We willen laten zien wat voor een variëteit 
aan initiatieven er bestaat waardoor de lokale overheden zich kunnen laten inspireren 
voor hun eigen grondgebied. Het inzamelen van de gegevens gebeurde iteratief. De 
informatie komt zowel van de dragers van projecten op het terrein, als uit diverse 
publicaties over acties (activiteitenrapporten, onderzoeksrapporten, publicaties voor 
een groot publiek, zelfs politieke actieprogramma’s) en uit contacten en ontmoetingen 
met referentiepersonen op dit domein.

Het verzamelen van de gegevens verliep in drie fasen. Eerst wilden we een stand van 
zaken opmaken van het beschikbare materiaal over bestaande gemeentelijke acties 
en beleidshefbomen. We raadpleegden met dat doel een aantal activiteitenrapporten 
van verenigingen, onderzoeksrapporten en wetenschappelijke artikels, websites (van 
vzw’s, instellingen, gemeentelijke overheden, de Koning Boudewijnstichting enz.). 
Ook de partijprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 
werden geraadpleegd (zie de bibliografie). Met wat daaruit kwam konden we de acties en 
hefbomen nog niet concreet en tot in de details beschrijven. De gegevens gaan er over 
(kinder)armoede in het algemeen.

Om tot meer precieze informatie te komen namen we in de tweede fase rechtstreeks 
contact op met de personen die betrokken zijn bij het thema van deze studie, bij de 
OCMW’s en de gemeenten. Dat contact verliep via e-mail (zie de bijlagen 10 en 11). Doel 
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was hen uit te leggen wat het belang is van deze studie en ook wat we zochten: praktijken 
van concrete acties om op gemeentelijk niveau de strijd tegen kinderarmoede te voeren. 
Het aantal antwoorden dat we kregen en de verdeling daarvan volgens de gewesten vindt 
u in de volgende tabel.

Tabel 22: Verdeling van de antwoorden van de OCMW’s en gemeenten, per gewest

Vlaanderen Wallonië Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest

Antwoorden OCMW 35 32 2

Antwoorden gemeenten 31 14 1

Totaal 66 46 3

Op een totaal van 589 e-mails17 die naar de gemeenten (en hun OCMW) werden 
gestuurd, kregen we 115 antwoorden (vóór analyse). In Vlaanderen antwoordden 35 
OCMW’s en 31 gemeenten op onze oproep, in Wallonië 32 OCMW’s en 14 gemeenten. 
Uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kregen het minste aantal antwoorden: twee van 
OCMW’s en slechts één van een gemeente. Dat lage aantal kan verklaard worden door 
een te weinig gefocuste communicatie met de gemeentelijke actoren en door het feit dat 
de periode waarin we contact zochten samenviel met een verkiezingstijd.

In een parallelle derde fase contacteerden we, telefonisch of via e-mail als er geen 
antwoord kwam, diverse instellingen die bevoegd zijn voor en/of op de hoogte zijn 
van de materie ‘strijd tegen kinderarmoede op gemeentelijk niveau’. In samenspraak 
met de Koning Boudewijnstichting hebben we contact opgenomen met een aantal 
organisaties uit ons netwerk (dat ontstond dankzij voorgaande onderzoeken over de 
vermindering van de armoede op het lokale niveau). Hier en daar hebben die contacten 
geleid tot ontmoetingen, met als doel uitgebreidere informatie in te zamelen. Het 
ging onder meer over de federatie van Waalse OCMW’s, de VVSG, het Brussels 
Observatorium voor Gezondheid en Welzijn, het Forum ‘Bruxelles contre les inégalités’, 
het Kinderrechtencommissariaat, Unicef, studiediensten van politieke partijen enz. 
Het betreft hier 43 contacten. De lijst vindt u in bijlage 12 van deze studie. Doel van deze 
manier van werken was de beschikbare informatie te checken en er nieuwe aan toe te 
voegen als dat nodig was.

Behandeling van de informatie die we kregen
De gemeente kan op diverse beleidsdomeinen optreden. In deze studie gaat onze 
interesse in de eerste plaats naar de domeinen in de strijd tegen kinderarmoede. 
Die bevoegdheidsdomeinen werden bepaald volgens de elementen die Briels en 
Vanhauwaert (2017) aandragen: zij lijsten de diverse domeinen op met betrekking 
tot het lokale beleid tegen kinderarmoede. We gingen in hoofdzaak inductief te werk 
en brachten de antwoorden die we kregen onder in categorieën, afhankelijk van het 
betrokken beleidsdomein. Op die basis konden we acht grote bevoegdheidsdomeinen 
afbakenen die verbonden zijn met de strijd tegen kinderarmoede: kinderopvang (1), 
onderwijs (2), vrije tijd (3), ouderondersteuning (4), gezondheid (5), huisvesting en 
energie (6), werk (7) en inkomen (8). We zijn vertrokken van deze categorieën en de 

17 België telde tijdens de onderzoekperiode 589 gemeenten: 308 in Vlaanderen  
(300 vanaf 01/01/2019), 262 in Wallonië en de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
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rangschikking van de acties (zie fase 2) om te komen tot deze hefbomen in de strijd tegen 
kinderarmoede.

Tabel 23: Verdeling van de acties per bevoegdheidsdomein en per gewest

Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels 
Hoofdstedelijk 

Gewest

Kinderopvang 17 13 4

Onderwijs 38 16 3

Vrije tijd 29 20 2

Ouderondersteuning 25 13 3

Gezondheid 25 14 1

Huisvesting en energie 10 6 2

Inkomen 23 16 2

Werk 5 2 1

Transversale acties 9 2 1

Totaal 181 102 19

Uit tabel 23 blijkt dat we in het Vlaams Gewest in totaal 181 acties op het spoor kwamen, 
in het Waals Gewest 102 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 19. Het is niet moeilijk 
om vast te stellen wat de meest vertegenwoordigde domeinen zijn: onderwijs, vrije tijd, 
ouderondersteuning en inkomen. Het zwakst vertegenwoordigd zijn dan weer vooral 
werk en huisvesting. Er zijn ook acties die niet in een van de bevoegdheidsdomeinen 
ondergebracht konden worden en eerder thuishoren in een transversale categorie; 
ook die werden mee opgenomen. Het gaat om 9 acties in Vlaanderen en 2 in Wallonië. 
Ze betreffen in hoofdzaak het organiseren van het overleg door lokale actoren over 
kinderarmoede.

Deze indeling in categorieën en het rangschikken van de acties in fase 2 vormden de 
aanzet voor het bepalen van hefbomen in de strijd tegen kinderarmoede. Die hebben 
we gestructureerd aan de hand van onderzoek waarin wordt aangetoond dat voor de 
diverse beleidsdomeinen mensen in armoede vaak op een aantal drempels botsen 
waardoor ze onvoldoende gebruik maken van hun rechten. Bouverne-De Brie (2005) 
beschrijft die als volgt: beschikbaarheid, gezelligheid, verstaanbaarheid, betaalbaarheid 
en het beschikbare aanbod. We hebben die classificering toegepast op onze diverse 
bevoegdheidsdomeinen.

Elke hefboom wordt geïllustreerd door een of meer concrete acties op het terrein. De 
voorbeelden in dit rapport werden gekozen op basis van vijf selectiecriteria. Criterium 1: 
de rol die het lokale niveau speelde in het welslagen van de acties (zoals financiële steun, 
coördinatie, de rol van de actie in de strijd tegen kinderarmoede) en waaruit andere 
gemeenten inspiratie kunnen halen. Criterium 2 ging over het samenwerkingsaspect: 
is het lokale netwerk betrokken? Niet alleen omdat kinderarmoede een problematiek is 
met veel facetten en er diverse actoren bij betrokken zijn, maar ook omdat onderzoek 
aantoont dat samenwerking tot betere resultaten leidt. Criterium 3: we hebben ook 
gestreefd naar een evenwicht tussen de gewesten en naar diversiteit na wat betreft de 
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omvang van de gemeenten (met andere woorden: behalve de grote steden werden ook 
projecten in kleinere gemeenten nader bekeken). Criterium 4: Kleine projecten zijn 
de moeite van het vermelden waard omdat ze tot acties kunnen inspireren waar het 
lokale niveau de aanzet toe geeft. Criterium 5: projecten met een verscheidenheid aan 
doelstellingen (al dan niet expliciet geformuleerd. Zo kan er financiële ondersteuning 
aan ouders worden toegekend, maar kan er daarnaast ook gezorgd worden voor 
ontmoetingsruimtes). Ook de impact van deze praktijken op de kinderarmoede 
werd bekeken. Nagenoeg geen enkel project dat we hebben onderzocht heeft al een 
diepgaande evaluatie laten uitvoeren. Toch hebben we geprobeerd na te gaan wat 
de doeltreffendheid is van de projecten. Dat gebeurde via een aantal instellingen 
en personen die expert zijn in de materie (bv. Kind en Gezin, ONE), en ook door het 
leescomité van de Koning Boudewijnstichting (zie bijlagen). We hebben ook rekening 
gehouden met voorbeelden van projecten die aan bod komen in diverse onderzoeken 
over kinderarmoede (POD Maatschappelijke Integratie, KBS, EXPOO…). We zijn er ons 
van bewust dat deze methode geen 100% betrouwbaarheid inzake impact garandeert, 
maar toch denken we dat we hebben kunnen proberen de validiteit van de voorbeelden 
uit dit rapport te evalueren, door diverse informatiekanalen te raadplegen.

3. Lokale hefbomen: analyse

3.1 Algemeen beleid tegen kinderarmoede: uitgangspunten
Voor we de hefbomen op verschillende beleidsdomeinen beschrijven, gaan we eerst in 
op de algemene context van het lokale beleid. De manier waarop dit is uitgebouwd en de 
principes die er gehanteerd worden, bepalen immers de voedingsbodem voor het al dan 
niet functioneren van de lokale hefbomen inzake de bestrijding van kinderarmoede.  

3.1.1 Aanpak van onderbescherming en geen beroep doen op rechten
Een belangrijk vertrekpunt is dat huishoudens in armoede ook effectief alle rechten 
waar ze een beroep op kunnen doen benutten, en dat dit een essentiële stap is om uit de 
armoede te geraken. Wanneer mensen er niet in slagen om hun sociale grondrechten 
te realiseren, spreekt men over onderbescherming (Eeman & Van Regenmortel, 2013). 
Het niet laten gelden van rechten door iedereen die er nood aan heeft, ondermijnt de 
doeltreffendheid van het sociaal beleid, waardoor doelstellingen zoals het terugdringen 
van armoede niet (volledig) worden gerealiseerd (Eemans & Van Regenmortel, 2013; 
Buysse, 2017). De oorzaken kunnen verband houden met het systeem van sociale 
rechten (zoals de toegenomen voorwaardelijkheid, de toenemende complexiteit van 
reglementen), met de uitvoerende diensten en met de gerechtigde zelf (zoals het 
onvermogen om een weg te vinden in de administratie) (Juchtmans & Groenez, 2018). 

Praktijk: ‘Kansen voor Kinderen’, Sint-Niklaas
Wie:  een netwerk van organisaties en instellingen uit onderwijs, kinderopvang, welzijn, 

stedelijke diensten, OCMW en ervaringsdeskundigen.
Doel:  het wegwerken van drempels die het voorschoolse traject en de volwaardige 

onderwijsloopbaan van kwetsbare kinderen in de weg staan. Drempels kunnen zich 
zowel aan de kant van de gezinnen als aan de kant van het maatschappelijk aanbod 
bevinden, als in de interactie tussen beide. 

Hoe:  er worden initiatieven ontwikkeld voor verschillende doelgroepen (de gezinnen, de 
kinderopvanginitiatieven, de onderwijsinstellingen, de welzijnsdiensten en de stedelijke 
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diensten). Het gaat om informeren, sensibiliseren, coördineren, samenwerking, kennis- 
en ervaringsuitwisseling en vorming. Een waardevol principe is dat bij het wegwerken 
van de drempels gezinnen, met respect voor hun privacy en eigen cultuur, bij het proces 
betrokken worden. 

In de aanpak van onderbescherming is een grote rol weggelegd voor de automatische 
toekenning van rechten (zoals nu al het geval is met de kinderbijslag in Vlaanderen). 
Het voordeel is dat de rechthebbenden zelf geen stappen meer hoeven te ondernemen 
om aan hun rechten te komen. Zowel op het federale als gewestelijke niveau werden 
reeds heel wat inspanningen geleverd om vooruitgang te boeken op het vlak van 
automatische rechtentoekenning. Omdat een dergelijke toekenning vooralsnog niet 
voor alle rechten een realiteit is, blijft het lokale beleid een belangrijke speler, waarbij 
de hulpverlening zich moet toeleggen op rechtenverkenning en -toekenning en op 
de aanpak van onderbescherming via een generalistische en klantgerichte aanpak. 
Op deze manier zal de hulpverlening effectief als een belangrijke hefboom in de 
strijd tegen (kinder)armoede kunnen functioneren. Het inzetten op de aanpak van 
onderbescherming veronderstelt ook een proactieve houding. Dit houdt in dat 
hulp- en dienstverleningsinstanties zelf initiatieven opzetten om rechthebbenden te 
bereiken, te informeren en hulp te bieden, zoals het opstellen van informatiebrochures 
of het systematisch overlopen van een lijst van rechten en sociale voordelen bij cliënten 
(Briels & Vanhauwaert, 2017) (cf. het ‘overzicht van rechten en diensten voor kwetsbare 
gezinnen in Aalst’ en een doorverwijskaart). Volgens Eeman e.a. (2013) behoort 
outreaching tot het instrumentarium van het proactief handelen in de strijd tegen 
onderbescherming. De keuze voor een outreachende aanpak stoelt op de vaststelling 
dat het bestaande aanbod de doelgroepen niet (voldoende) bereikt of niet (voldoende) is 
afgestemd op de noden van maatschappelijk kwetsbare groepen (Mikkonen, e.a., 2007). 
Om outreachend te werken is het ook essentieel de betrokkenen vanuit een holistisch 
leefwereldperspectief te benaderen en zo een effectief antwoord te formuleren op de 
vastgestelde noden, door alle relevante actoren erbij te betrekken.

Praktijk: Mini-rechtenonderzoek, Genk 
Wie: OCMW Genk, deels met de steun van het Kinderarmoedefonds. 
Doel:  het bereiken van gezinnen in precaire omstandigheden die tot op heden niet bereikt 

worden.
Hoe:  het OCMW koppelt een outreachend werkende Op’stap-medewerker aan de expert 

Kinderrechten van de Sociale Dienst om gezinnen intensief te kunnen begeleiden en het 
bereik van kwetsbare gezinnen te vergroten. In de praktijk tracht de maatschappelijk 
werker aan de hand van een mini-rechtenonderzoek proactief rechten te verkennen 
bij kwetsbare gezinnen, met specifieke aandacht voor kinderen. Zo wil men 
onderbescherming tegengaan. Binnen het mini-rechtenonderzoek wordt niet enkel 
aandacht besteed aan het recht op financiële bijstand, maar ook aan het recht op arbeid, 
bescherming van gezondheid, onderwijs, juridische bijstand, huisvesting en sociale, 
culturele en maatschappelijke ontplooiing.
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3.1.2 Toegankelijke eerstelijnswerking
Het streven naar de realisatie van de grondrechten onderstreept tevens het belang 
van een toegankelijke eerstelijnswerking. Dit belang wordt ook onderstreept door 
het Kinderarmoedefonds (KBS, 2018): ‘Ook de hulpverlening moet toegankelijk, flexibel en 
laagdrempelig zijn. Een aanspreekpunt, een coach die met een gezin aan de slag gaat en ook bij het 
gezin aan huis komt, heeft veel meer effect’.

Praktijk: het GO-Team van het Sociaal Huis, Mechelen
Wie:  OCMW Mechelen, Kind en Gezin, Sociaal Huis, integratieteam De Nieuwe Weg, 

CLB en de politie. Met de steun van het Kinderarmoedefonds.
Doel:  het bereiken en verbeteren van de leefomstandigheden van gezinnen met een zware, 

meervoudige problematiek die voorheen veelal onder de radar bleven.
Hoe:  het GO-Team bestaat uit personen die elk een beperkt aantal gezinnen ondersteunen en 

die met hen een intensief traject afleggen. Daarin wordt bij het begin geen kader met 
doelstellingen of termijn vastgelegd, waardoor men flexibel en op maat kan werken. Het 
GO-Team oriënteert alleen mensen naar andere diensten en beslist zelf wanneer het een 
nieuw gezin kan ondersteunen. Het richt zich vooral tot gezinnen die door hulpdiensten 
lange tijd over het hoofd zijn gezien. Bij gezinnen die al begeleiding en ondersteuning 
krijgen, staat de medewerker van het GO-Team in voor de taken die de andere 
hulpverleners niet op zich kunnen nemen. Als het werk is aangevat, werkt het GO-
Team met huisbezoeken. De medewerkers stellen de gezinnen een werkvorm op maat 
voor en gaan na welke (combinaties van) methodes doeltreffend zijn (bv. interventie 
op het vlak van energie, een actieplan opstellen) en wat het beste beantwoordt aan de 
urgente problemen waarmee het gezin te kampen heeft. Medewerkers van het team 
zijn niet gebonden aan een welomschreven kader: het GO-Team beslist zelf wanneer de 
begeleiding stopt, afhankelijk van de weg die het gezin heeft afgelegd.

Het belang van het hebben van toegang tot kwaliteitsvolle basisdienstverlening 
wordt ook erkend in de initiatieven die worden ontwikkeld binnen het ‘geïntegreerd 
breed onthaal’, zoals dat is verankerd in het Vlaams decreet lokaal Sociaal Beleid. 
De doelstellingen zijn duidelijk: onderbescherming tegengaan, toegankelijkheid 
verhogen en kwaliteitsvolle hulp-, dienst- en zorgverlening aanbieden in de nabijheid 
van (kwetsbare) burgers (Boost e.a., 2018). In eerste instantie wordt er sterk ingezet op 
een stevige samenwerking tussen het OCMW, het Centrum Algemeen Welzijnswerk 
en de diensten Maatschappelijk Werk van de ziekenfondsen. Dit netwerk wordt dan 
uitgebreid met andere relevante actoren, afhankelijk van de lokale context.

Een belangrijke rol van het lokale niveau ligt dan ook in coördinatie en het creëren 
en/of faciliteren van netwerken tussen de lokale relevante actoren. Perfect 
passend in deze context is de projectoproep ‘Kinderen eerst’, die in 2014 werd gelanceerd 
door de staatssecretaris Armoedebestrijding en die OCMW’s en verenigingen ertoe 
aanzet om op lokaal niveau overlegplatforms op te starten om met lokale actoren te 
overleggen, hen te sensibiliseren, probleemsituaties in de gemeente te detecteren en 
concrete hulpverlening voor kinderen op te zetten. In totaal werden 57 proefprojecten 
geselecteerd waar de lokale platformen bestaan uit een diversiteit aan lokale actoren.
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Praktijk: Lokaal overlegplatform voor de preventie en opsporing van 
kinderarmoede, Gembloux
Wie:  een netwerk dat onder andere bestaat uit het OCMW en stadsdiensten van 

Gembloux (service Action familles-santé, les Tarpans), le Service d’Aide à la 
Jeunesse, kinderdagverblijven (crèches, ONE, babysitters), de verschillende scholen 
en hun respectievelijke CLB-centra, de naschoolse opvang en omgeving (COALA et 
IMAGIN’AMO), eerstelijnsartsen, psychologen, het mobiel team, sociale organisaties 
(zoals Le resto du Coeur, le service social des Facultés, vzw le Fouillis (centre social), La 
Croix-Rouge, le service entraide migrants etc.).

Doel: het beter horen en begrijpen van de noden van gezinnen in precaire situaties. 
Hoe:  binnen het bestaand overlegplatform voor armoede, dat al verschillende partners 

samenbrengt, is een specifieke as Kinderarmoede opgericht. De ambitie is om niet enkel 
te reflecteren over de noden, maar ook concrete acties uit te werken, met een effectieve 
coördinatie, en een cel die gezinnen kan steunen en begeleiden.

Raeymaeckers (2017) merkt op dat naast de financiële en inhoudelijke ondersteuning 
het tevens noodzakelijk is om een constructieve dialoog tussen burgers, sociale 
professionals en beleidsmakers te organiseren. Zo benadrukt het Kinderarmoedefonds 
dat projecten dienen in te zetten op de krachten, mogelijkheden, hulpbronnen en de 
veerkracht van de gezinnen (KBS, 2018). Dit zal bijdragen tot de kracht van een project. 

3.1.3 Evaluatie van de projecten
Vooraleer we de waaier aan bevoegdheden beschrijven, willen we nog aanstippen 
dat naast aandacht voor de vraag welke acties ontwikkeld (kunnen) worden, het 
tevens belangrijk is om te kijken naar de evaluatie ervan en naar de evaluatie van het 
kinderarmoedebeleid in zijn geheel. Idealiter vertrekt men hierbij met een nulmeting, 
om na enige tijd de impact van de genomen maatregelen na te gaan. Het zij opgemerkt, 
zoals hoger al vermeld, dat dit tot op heden nauwelijks voorhanden is. (Een uitzondering 
zijn bijvoorbeeld de MIRIAM-projecten.) 

Praktijk: MIRIAM-project
Wie: 5 OCMW’s: Charleroi, Namen, Sint-Jans-Molenbeek, Gent en Leuven.
Doel:  het verhogen van het empowerment van de deelnemende vrouwen, door een intensieve, 

gendersensitieve en holistische benadering. 
Hoe:  om de doeltreffendheid van deze aanpak na te gaan en het project te evalueren, werd 

gebruik gemaakt van de empowerment-meter, die bestaat uit drie afzonderlijke 
vragenreeksen. Een eerste reeks betreft de meetschaal psychologisch empowerment. Die 
meet de ‘binnenkant’, het niveau van empowerment van individuele cliënten. Een tweede 
reeks vragen focust op de ‘buitenkant’, de meer zichtbare levensdomeinen en thema’s 
die van belang zijn voor mensen in armoede. Een laatste reeks vragen, gebaseerd op 
EU-SILC, brengt de inkomens en levensomstandigheden op diverse levensdomeinen in 
kaart. Aan de hand van deze vragenlijsten werd de evolutie die de cliënten doormaakten 
in kaart gebracht. Dat levert gegevens op over de rol die de hulpverlening daarin speelt 
(De Pourcq & Vandevoort, 2017).
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3.2 Actiedomeinen/bevoegdheden
Hoewel we hier de beleidsdomeinen en bevoegdheden afzonderlijk oplijsten, is 
dat geen ontkenning van het integrale karakter van het lokale beleid ten aanzien 
van kinderarmoede. Een integraal kinderarmoedebeleid ageert op alle relevante 
levensdomeinen (Geerts, s.d.): maatschappelijke participatie, maatschappelijke 
dienstverlening, inkomen, gezin, onderwijs, huisvesting, werk, vrijetijdsbesteding, 
gezondheidszorg… Acties dienen dan ook op elkaar afgestemd te worden en moeten 
passen in een integraal beleid ter bestrijding van kinderarmoede.

3.2.1 Kinderopvang
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de kwaliteit van de aangeboden kinderopvang 
essentieel is om de gelijkheid van kansen bij kinderen te bevorderen (Vandenbroeck 
en Van Lancker, 2014). De effecten bij kwetsbare kinderen zijn het grootst. Deze 
diensten kunnen dan ook een preventieve rol spelen bij achtergestelde groepen en hun 
maatschappelijke integratie bevorderen.

De buitenschoolse opvang18 speelt ook een hoofdrol in de algemene ontwikkeling van 
het kind. Het begint bij de geboorte en gaat tot het begin van het leerplichtonderwijs. Dat 
is wat leerprocessen en de sociaal-cognitieve ontwikkeling betreft, de meest vruchtbare 
tijd. In deze periode komen de basisschema’s tot stand waar het kind zijn hele leven een 
beroep op zal doen. Al deze uitdagingen vereisen dat de ontwikkeling van het kind op 
een zo positief mogelijke manier verloopt.

Het zoeken van een plaats in de opvangdiensten hangt in grote mate af van de 
eigenschappen van de gezinnen zelf (Vandenbroeck e.a., 2013). Zo hebben sommige 
ouders het moeilijk om aan informatie te geraken over het aanbod, en leggen ze zelfs 
een zeker wantrouwen aan de dag tegenover de opvangdiensten. Samenvattend: behalve 
de financiële problematiek spelen nog tal van andere factoren een rol als het gaat om de 
toegankelijkheid van opvangdiensten voor kinderen (Service de lutte contre la pauvreté, 
l’insécurité sociale et l’exclusion sociale, 2015). Vandenbroeck, Lazzari en Schiettecat 
(2013) sommen de factoren op die de toegankelijkheid van opvangdiensten kunnen 
bevorderen: een voldoende aantal opvangplaatsen, de kwaliteit van de diensten, een 
goede verspreiding van de informatie en de netwerking van de actoren.

1. Een betere informatieverspreiding en netwerking
Wat de opvang van de jongste kinderen betreft (0 tot 3 jaar), kunnen de lokale besturen 
de informatieverspreiding over deze diensten versterken. Belangrijk hierbij is dat 
men de lokale organisaties die werken met kwetsbare kinderen en gezinnen in het 
communicatieproces betrekt. De actoren uit de sector kunnen met z’n allen overleg 
plegen, in gesprek gaan en bepalen welke diensten ze aan de bevolking aanbieden. Dat 
was ook het uitgangspunt van de KOALA-projecten die in 2018 werden opgezet, in 
het kader van het partnerschap van het Fonds Bernard, Gonda & Emily Vergnes, dat 
wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting, en Kind en Gezin en de Vlaamse 
minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin in Vlaanderen en in Brussel. Los 
van bijkomende plaatsen voor kinderen in armoede streeft het KOALA-programma 

18 Met ‘buitenschoolse opvang’ bedoelen we alles inzake opvang en activiteiten voor kinderen op schoolpli-
chtleeftijd, buiten de schooluren en in de schoolvakanties. ‘Opvang van jonge kinderen’ gaat over elke reguliere 
opvang van kinderen jonger dan zes jaar, buiten hun woonomgeving en zonder ouders.
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ernaar de ouders en kinderen samen te brengen in een geïntegreerde waaier van 
samenkomsten, groepsactiviteiten, taalstimulatieactiveiten… Allemaal in een en 
hetzelfde kader. KOALA richt zich specifiek tot maatschappelijk kwetsbare gezinnen en 
heeft diverse doelstellingen: ouders helpen inzake zorg en onderwijs, het kind helpen in 
zijn ontwikkelingsfasen, de maatschappelijke participatie van gezinnen bevorderen, de 
rol van de ouders versterken enz.

Praktijk: KOALA Brugse Poort, Gent
Wie: Huis van het Kind, crèches, inloopteam Brugse Poort.
Doel: een begeleidingsaanbod opzetten aangepast aan kwetsbare gezinnen in een buurt.
Hoe:  dankzij een intense samenwerking door de partners werkt men aan een versterking 

van het netwerk rond de ouders, om zo een proces op gang te brengen waardoor ouders 
advies krijgen inzake zwangerschap, kinderopvang, activiteiten voor de ouders, de 
overgang naar school… De nadruk ligt ook op de participatie van ouders, doordat men 
tevens ontmoetingsmomenten organiseert.

Er bestaat ook een lokaal loket waar de ouders diverse informatie kunnen krijgen 
(prijs, kwaliteit, aanbod). Zo kunnen lokale overheden initiatieven van het type 
‘Coordination Accueil Temps Libre’ (ATL) opzetten. 

Praktijk: Coordination Accueil Temps Libre (ATL), stad Charleroi
Wie: de stad Charleroi.
Doel:  de algemene ontwikkeling van kinderen tussen 2,5 en 12 jaar ondersteunen, met de 

nadruk op sociale cohesie. 
Hoe:  actoren in de opvangsector opleiden, informeren, ondersteunen en samenbrengen: 

Coordination ATL van Charleroi stelt zich proactief op bij het verspreiden van 
informatie aan ouders over het bestaande opvangaanbod. Doel is het gezins- en 
beroepsleven te bevorderen en te versterken. De stad beschikt ook over een unieke tool 
in de Franse Gemeenschap: het Centre de Ressources is toegankelijk voor alle ATL-
actoren (alle netten door elkaar) en voor lokale verenigingen die activiteiten aanbieden 
die zich tot hetzelfde publiek richten. Met een ludotheek, een bibliotheek en een 
economaat verrijkt het Centre de praktijken en activiteiten.

Gemeenten kunnen bijvoorbeeld stimuleren dat er territoriaal opgestelde diagnoses 
komen door een diversiteit aan actoren, waarin de behoeften, de realiteit op het terrein 
en het aanbod worden geanalyseerd. Het gaat er niet langer alleen om de actoren uit 
hetzelfde domein elkaar te laten ontmoeten, maar vooral ook om pluridisciplinair 
samen te werken. De toegevoegde waarde ligt dan in de samenwerking van lokale 
autoriteiten met lokale partners die actief zijn in het domein ‘vrije tijd’. 

Praktijk: buitenschoolse opvang De Bengeltjes, Beringen
Wie: stad Beringen.
Doel: investeren in kinderopvang als een belangrijke tool in de strijd tegen kinderarmoede.
Hoe:  de toegevoegde waarde van deze kinderopvang is het feit dat er wordt gecoördineerd en 

samengewerkt met het overige vrijetijdsaanbod voor kinderen. Er wordt naar de diverse 
lokale organisatoren een oproep gelanceerd, waardoor het beschikbare aanbod kan 
worden uitgebreid.    
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Om de communicatie die zich richt naar gezinnen met jonge kinderen te bevorderen 
kunnen alle lokale diensten die gespecialiseerd zijn in kinderopvang (jonge kinderen of 
buitenschools) hun werk op elkaar af proberen te stemmen, bijvoorbeeld door een uniek 
lokaal inschrijvings- en infoloket in te richten waar de diverse gemeentelijke structuren 
samen bij betrokken zijn. Concreet gaat het bijvoorbeeld om het simpelweg oplijsten 
van opvangdiensten met hun tarieven en toelatingsvoorwaarden. Kansarme gezinnen 
kunnen zo vermijden dat ze een groot aantal stappen moeten zetten, zowel om aan 
informatie te komen als om zich in te schrijven. 

2. Investeren in de toegankelijkheid en beschikbaarheid van opvangdiensten
Om het doelpubliek te bereiken zorgen sommige initiatieven ervoor dat de diensten 
van Kind en Gezin gegarandeerd toegankelijk zijn. Het is in de eerste plaats van belang 
om zich te buigen over de kwestie van de beschikbaarheid van opvangplaatsen, wat 
met name voor gezinnen in kansarmoede bijzonder problematisch is. De initiatieven 
pakken het probleem vanuit twee invalshoeken aan: ze creëren plekken of crèches in de 
kansarme buurten en ze waken over de kwaliteit van het aanbod.

Praktijk: het project ‘Bruxelles Multi Accueil’, Brussel
Wie: vzw Badje 
Doel: zorgen voor kwaliteitsopvang en meer opvangplaatsen creëren.
Hoe:  het project biedt begeleiding aan bij het ontwikkelen van multi-opvangpraktijken voor 

kinderen van 1,5 tot 3 jaar die in kansarmoede leven. Dat doet men in de Brusselse 
opvangplaatsen voor jonge kinderen die door ONE worden gesubsidieerd. Aan de 
hand van een evaluatie en een analyse van de dagelijkse opvangpraktijk biedt de vzw 
teambegeleiding aan, waardoor de bestaande praktijk kan verbeteren en het aantal vrije 
plaatsen kan toenemen.

De toegang tot kwaliteitsopvang biedt tal van mogelijkheden voor kinderen die in 
armoede leven, en ook voor hun ouders. Hierdoor kunnen de ouders een opleiding 
volgen, ingaan op werkaanbiedingen en administratieve zaken regelen. Het is dan ook 
belangrijk dat de kinderopvang niet beperkt blijft tot kinderen van wie de ouders al 
werken (cf. de sociale functie). Er kan in dit verband samenwerking met het OCMW 
worden overwogen om tussen te komen in de opvangkosten wanneer de ouders een 
opleiding volgen. 

Praktijk: Halte-accueil BébéBus, provincie Namen
Wie: Asbl Rébbus i.s.m. ONE.
Doel: de toegang tot kinderopvang bevorderen voor mensen in kansarmoede.
Hoe:  BébéBus is een reizende ‘opvanghalte’ die vertrekt van de vaststelling dat gezinnen in 

kansarmoede hun kinderen van 0 tot 3 jaar niet naar de opvang kunnen brengen, vooral 
als ze geen werk hebben. Hierdoor worden de stappen die ze moeten zetten op zoek 
naar werk moeilijker. BébéBus richt zich dan ook vooral tot gezinnen in kansarmoede 
en gebruikt tarieven die zijn aangepast aan elke situatie (eenouderschap, financiële 
problemen). De rondtrekkende dienst komt in de buurten zelf. Twee kinderverzorgsters 
zorgen elke ochtend voor een opvangruimte voor een twaalftal kinderen, in lokalen 
die ONE heeft goedgekeurd. In de provincie Namen zijn er momenteel acht BébéBus 
actief, in een dertigtal gemeenten.
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Wat opvangdiensten in schoolomgevingen betreft, bieden de lokale diensten 
Buurtgerichte Buitenschoolse Opvang in Vlaanderen kinderen opvang aan die 
toegankelijk is en waarbij de participatie van kwetsbare gezinnen essentieel 
is. Dat onderstreept nog eens het belang van bijzondere aandacht voor de 
ondersteuningsbehoeften van kansarme groepen (beschikbaarheid, kwaliteit) (Eeman 
& Nicaise, 2011). De lokale opvangstructuren kunnen faciliterende maatregelen treffen 
voor kansarme gezinnen, zoals een proportioneel tarief volgens het inkomen van de 
ouders, of het verruimen van de opvanguren.

Praktijk: Kinderkuren, Leuven
Wie: stad Leuven
Doel:  basisscholen financieel ondersteunen bij de organisatie van naschoolse opvang en van 

een waaier aan activiteiten. 
Hoe:  de organisatie van diverse activiteiten (koken, toneel, informaticacursussen enz.) die 

toegankelijk zijn voor alle kinderen uit de deelnemende Leuvense basisscholen. Er is 
korting voor gezinnen met een laag inkomen.

De lokale autoriteiten kunnen actie ondernemen wat het gratis maken van 
opvangdiensten betreft, al vergt dat een grondige herziening van het budget dat aan 
de sector wordt toegekend. De gemeenten Charleroi en Sint-Joost ten Node hebben de 
opvangdiensten integraal gratis gemaakt. Voor de stad Charleroi bedraagt het budget 
dat is toegekend om tot deze maatregel te komen 420 miljoen euro, gespreid over alle 
scholen van alle netten. In Ottignies (Louvain-la-Neuve) is er een alternatief: gratis 
opvang één uur voor het begin van de lessen en na het einde ervan. 

3. Waken over de diversiteit van het aanbod
Hoewel het belangrijk is om te investeren in kinderopvang, is het ook van belang ervoor 
te zorgen dat er bruggen gelegd kunnen worden en toegangspoorten gecreëerd kunnen 
worden naar de kinderopvang. Dat kan via ontmoetingsplaatsen: dit zijn plaatsen waar 
gezinnen zich veilig voelen en nabijheid ervaren. In speelotheken of ‘lieux de rencontre 
enfants et parents’ (ontmoetingsruimtes voor kinderen en hun ouders) bijvoorbeeld 
kunnen ouders in een open en flexibel klimaat vertrouwen opdoen in de kinderbegeleiders 
en met hen een relatie opbouwen. Vanuit dit contact kunnen ze op een positieve manier 
de stap zetten naar kinderopvang. Momenteel bestaan er te weinig tussenvormen in 
de kinderopvang. Hybride vormen van kinderopvang laten een evolutie in het gebruik 
toe en maken zorgzame transities mogelijk tussen de kinderopvang en thuis, tussen 
verschillende leefgroepen, en ook tussen de kinderopvang en de kleuterschool.

3.2.2 Onderwijs 
Vaak wordt gesteld dat onderwijs fungeert als de belangrijkste springplank naar een 
goede toekomst. Maar die springplank functioneert niet voor iedereen even krachtig 
(zie ook hoger al). Voor kinderen in een kwetsbare situatie – wat ook de oorzaak is – is 
het onderwijs zelfs een onderdeel van het armoedeverhaal. Ook al vergen sommige 
drempels een structureel en bovenlokaal optreden (opleiding van leerkrachten, 
financiering, structuur van het onderwijssysteem), toch kan het lokale niveau 
initiatieven opzetten of ondersteunen om de springplank beter te laten functioneren.
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1. Controle van de kosten
De kosten die verbonden zijn met de school zijn een behoorlijk belangrijk facet in 
de armoedeproblematiek. De Ligue des Familles heeft voor de Fédération Wallonie 
Bruxelles geprobeerd de goede praktijken op het spoor te komen (augustus 2018) die 
scholen opzetten in hun inspanningen om te zorgen voor de échte kosteloosheid van 
scholen of om tenminste de schoolfactuur voor gezinnen te verminderen. Volgens deze 
studie kunnen die facturen drastisch gereduceerd worden als men creatief is en er een 
echte politieke wil is. Vooral van belang is de consequente toewijzing van middelen door 
de lokale overheid. De CODE (2018) van haar kant nodigt uit om de hefboom ‘financiële 
ondersteuning’ te overstijgen en te komen tot de reële kosteloosheid van de school. Om 
daartoe te komen kan de hefboom ‘onderwijs’ geactiveerd worden: de gemeentelijke 
overheden kunnen financiële middelen inzetten om de schoolkosten te verminderen. 

Praktijk: gemeentescholen, Otignies-Louvain-La-Neuve
Wie: de gemeente Ottignies-Louvain-La-Neuve
Doel: de schoolfactuur beperken voor de kinderen van de gemeente.
Hoe:  ter beschikking stellen van divers schoolmateriaal (met uitzondering van schrijfgerief 

en boekentas). Ouders krijgen geen lijst meer van ‘te kopen materiaal’, in alle 
gemeentescholen.

Wat artikelen voor school betreft, kunnen scholen in hun Huishoudreglement de kosten 
opnemen van toegelaten en niet-toegelaten kosten (niet aan te rekenen aan de ouders).

2. Tussenkomst in de onderwijskosten
Hoewel het voeren van een kostenbeheersend beleid de schoolkosten kan drukken, zullen 
er altijd gezinnen zijn die het moeilijk hebben om de schoolfactuur te betalen. Zo kan, op 
voorwaarde dat een school zich ertoe verbindt om een kostenverlagend beleid te voeren, 
het lokale niveau deels bijdragen in de culturele uitgaven van leerlingen in armoede.

Diverse schoolkosten
De gemeenten kunnen tussenkomen in de kosten van de schoolmaaltijden of ze kunnen 
gratis soep voorzien voor schoolkinderen (zoals in Sint-Joost-ten-Node). Ook het werken 
met een systeem van onderwijscheques of kansenpassysteem kan soelaas bieden.

Praktijk: Onderwijscheques, Brugge
Wie: de stad Brugge en verschillende Brugse kleuterscholen
Doel: tussenkomen in de schoolkosten.
Hoe:  de onderwijscheques zijn een middel om de schoolkosten te verminderen. Ze kunnen 

worden gebruikt om excursies, schoolreizen en sportdagen te betalen, en ook voor 
verplichte aankopen, zoals schoolboeken, werkmateriaal, turnuitrusting… Er is ook 
een intensieve samenwerking opgezet met enkele basisscholen en het OCMW sinds 
het schooljaar 2018-2019. Alle leerlingen die recht hebben op onderwijscheques krijgen 
automatisch een korting op hun schoolfactuur. Die bedraagt 48 euro voor een leerling 
van de kleuterschool en 72 euro voor de basisschool. 

Kosten voor het gebruik van een computer en internet
Er wordt van leerlingen meer en meer verwacht dat ze over een pc beschikken en 
toegang hebben tot het internet. Zo stellen sommige scholen de computerklassen na 
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de schooluren of tijdens de middag ter beschikking. Maar ook een bibliotheek kan 
hier de nodige ruimte voor creëren. Zo voorziet het OCMW Diest niet enkel in een 
tussenkomst in schoolfacturen maar biedt men ook ondersteuning bij de aanschaf van 
een tweedehands-pc voor kinderen die digitaal huiswerk moeten maken.

Een beroep doen op het OCMW
Evenzeer van belang is, mits toestemming van betrokkenen, dat de school en het 
OCMW overleggen om oplossingen te zoeken voor onbetaalde facturen, op een niet-
stigmatiserende manier. Daarnaast kunnen OCMW’s een intermediaire rol spelen bij de 
aanvraag van een school- of studietoelage, door laagdrempelig en toegankelijk te zijn.

3. Inzetten op begeleiding
Het ter beschikking stellen van financiële of materiële ondersteuning kan ook een 
eerste stap zijn naar de school of naar begeleiding. 

Praktijk: Boekentas Huis van het Kind, Boom 
Wie: stad Boom, Huis van het Kind
Doel: voorbereiden van de peuter en ouder op de kleuterschool en detectie van problemen.
Hoe:  In Boom krijgen kwetsbare ouders met een peuter die twee jaar wordt via een 

doorverwijzer (OCMW, Kind en Gezin, CKG, Welzijnsschakel, Dienst voor 
Onthaalouders, Kinderdagverblijf Troetelboom) een bon voor een schoolrugzak. Die kan 
aangekocht worden in Boempetat! voor € 1. De rugzak bevat allerlei materiaal voor de 
eerste schooldag en om de eerste schooldag voor te bereiden: een drinkbus, brooddoos, 
koekjesdoos, voorleesboek, kleurboek en wasco’s… Zo worden de ouders en de peuter niet 
enkel voorbereid op de kleuterschool. Het moment van de aankoop van deze rugzak wordt 
ook gebruikt om op een informele manier enkele vragen te laten stellen door de medewerker 
van Huis van het Kind, zoals: is de peuter al zindelijk? Is hij of zij al ingeschreven in 
de kleuterschool? Zo worden mogelijke problemen gedetecteerd en kan er advies gegeven 
worden of gericht doorverwezen worden.  

Ook het aanbieden van huiswerkbegeleiding door professionals, vrijwilligers of student-
leerkrachten, kan een stap zijn in het doorbreken van de vicieuze cirkel van armoede. 
De begeleiding kan gebeuren in de school zelf, bij een andere lokale organisatie, in 
lokalen die ter beschikking gesteld worden door de lokale besturen of bij de kinderen 
thuis. Hoewel het niet voor iedereen evident is om iemand binnen te laten in de eigen 
thuisomgeving, kan het ondersteunen van kinderen in hun thuissituatie door studenten 
een meerwaarde betekenen19: de begeleiding gebeurt veel meer in duo met de ouders (een 
belangrijk gegeven in de erkenning van hun ouderrol), aandacht voor mogelijk andere 
problematieken die er zijn. Voor de studenten zelf is dit ook een bijzonder leerrijk proces, 
wat hen mogelijk later van pas kan komen in hun carrière, bijvoorbeeld omdat ze een 
grotere gevoeligheid voor armoede aan de dag leggen.

19 De Katrol is een werking die huiswerkondersteuning aanbiedt aan kinderen uit gezinnen met een laag 
inkomen. Het doel van de Katrol is om (leer)problemen aan te pakken, op een speelse en leerzame manier. 
Het hele gezin wordt hierbij betrokken. De begeleiding vanuit de Katrol gebeurt door hogeschoolstudenten uit 
verschillende richtingen en loopt gedurende acht weken, in een ritme van tweemaal per week. Het initiatief is in 
Oostende ontstaan, maar de werking loopt nu in heel wat gemeenten, waaronder ook kleinere gemeenten zoals 
Anzegem, Geraardsbergen en Herzele.
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In Wallonië en Brussel zijn ‘Ateliers de soutien à la scolarité’ een belangrijk gegeven 
in de ondersteuning van alle kinderen (vanaf het eerste tot en met het zesde leerjaar). 
Met de steun van volwassenen kunnen kinderen verschillende activiteiten uitoefenen 
die gericht zijn op het bevorderen van hun onderwijstraject en het versterken van hun 
autonomie en het samenleven.

Praktijk: Project L’as de l’AS, Arlon
Wie: dienst Jeugdrechten en 4 vzw’s die een gemeenschappelijk pedagogisch project hebben. 
Doel:  op een toegankelijke manier informeren over het onderwijssysteem en zo de aanpassing 

aan de school optimaliseren. Die is niet evident voor kwetsbare kinderen.
Hoe:  het project, opgestart vanuit de dienst Jeugdrechten in Namen, start van de vaststelling 

dat de schoolwetgeving complex is en dat er onwetendheid is over verschillende diensten. 
Dit kan schooluitval in de hand werken. Verschillende organisaties (AMO, Info Jeunes, 
CLB enz.) ondernemen diverse acties. Die zijn gericht op het bevorderen van de sociale 
inclusie. 

Ook op het vlak van het onderwijs is het belangrijk proactief en preventief te handelen 
ten aanzien van jonge kinderen die in armoede leven, nog voor ze naar de kinderschool 
komen, vanwege de belangrijke rol die dit niveau speelt in de ontwikkeling van kinderen. 

Praktijk: Instapje, Genk 
Wie: vzw Kind en Taal
Doel:  einddoel van het project is betere onderwijskansen voor kinderen uit kwetsbare 

gezinnen. Zij moeten meteen een goede start in het kleuteronderwijs kunnen maken. Dit 
kan alleen bereikt worden als er gestreefd wordt naar het stimuleren van de ontwikkeling 
van de kinderen en het verbeteren van de inbreng die ouders hebben, in interactie met 
hun kind.

Hoe:  een gezin wordt een jaar lang één keer per week bezocht door een contactmedewerkster. 
Ze is in haar omgang met het kind een model voor de moeder. Tegelijk doet het 
kind zo spelenderwijs nieuwe spel- en leerervaringen op. Met de moeder bespreekt 
ze de opvoedingsthema’s en de vuistregels, die ze samen oefenen. Daarnaast is er 
ook een groepsaanbod waarbij alle moeders en kleuters die deelnemen aan Instapje 
tweewekelijks samenkomen in groep. Elk op hun manier bereiden ze zich in een veilige 
en laagdrempelige omgeving voor op de realiteit van de kleuterschool. 

Brugfiguren zijn een andere manier om via het lokale bestuur aan (kinder)
armoedebestrijding te werken in het onderwijs. Een brugfiguur biedt ondersteuning 
aan ouders en scholen vanuit zijn/haar ervaringen of verworven kennis over armoede, 
de schoolwerking en het lokale welzijnsveld. De brugfiguur werkt outreachend als 
aanknopingspunt voor moeilijk bereikbare ouders, verbindt gezin, onderwijs en 
samenleving en vergroot zo de ouderbetrokkenheid. Een stad kan daarin zelf investeren 
of een vereniging ondersteunen die dit opneemt.
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Praktijk: Brugfiguren, Kortrijk
Wie: stad Kortrijk 
Doel:  ondersteuning van scholen in de aanpak en benadering van kwetsbare kinderen en 

gezinnen. 
Hoe:  de brugfiguren willen de ouders betrekken bij het schoolgebeuren en zo de leerprestaties, 

de sociaal-emotionele ontwikkeling en het welbevinden van kansarme en/of allochtone 
kinderen in overeenstemming brengen met hun persoonlijke capaciteiten. De brugfiguur 
zet in op deze drie pijlers:
1.  Advies, met bijzondere aandacht voor kansengroepen. Hierin zit ook het 

sensibiliseren, ondersteunen en aanmoedigen van de communicatie met ouders, om zo 
tot een betere afstemming tussen de school en de gezinscontext te komen.

2.  Sensibiliseren van het schoolteam.
3.  Uitbouwen van de samenwerking met de buurt (zoals met wijkteams, lokale actoren, 

brede schoolwerking).
Een interessant aspect in Kortrijk is dat de brugfiguren geen deel uitmaken van het 
schoolteam. Dit kan ervoor zorgen dat, als ouders wantrouwend staan tegenover 
de school zelf, ze vlugger de stap zetten om alsnog in te gaan op het aanbod dat de 
brugfiguur aanreikt.

4. Aanleren van de taal
Nederlands of Frans leren is een hefboom voor de sociale, culturele en professionele 
integratie van mensen met een vreemde afkomst. Dit heeft een directe impact op de 
integratie van de kinderen. Er kunnen op het lokale niveau diverse instrumenten 
worden ingezet voor de alfabetisering en het leren van de taal.

Eerst en vooral moet men steunen op de diverse stakeholders die op dit domein inzetbaar 
zijn, zoals de vzw’s die gespecialiseerd zijn in het aanleren van Frans/Nederlands 
als vreemde taal, en de mensen die instaan voor de integratie van personen op de 
arbeidsmarkt. De Centres régionaux d’intégration beschikken over een goede kennis 
van het doelpubliek en zijn belast met de coördinatie van de platforms Frans/Nederlands 
als vreemde taal. Op gemeentelijk niveau kunnen diverse diensten worden geactiveerd 
om dit initiatief te ondersteunen. Zo is de gemeentebibliotheek een goed middel voor 
het aanschaffen van didactische tools. In Wallonië kan het Plan de Cohésion Sociale des 
villes et communes (PCS) financiële middelen toekennen die het functioneren van deze 
activiteiten waarborgen. Tot slot speelt de dienst Bevolking een hoofdrol in het informeren 
van het publiek. Zij is in elke gemeente het eerste contactpunt.

3.2.3 Vrije tijd
Ook op het vlak van vrije tijd kunnen lokale besturen een verschil maken, om zo van 
vrijetijdsparticipatie (culturele, sportieve en sociale participatie) een hefboom te maken. 
Niet enkel het deelnemen aan activiteiten op zich is waardevol, maar ook het feit dat 
men daarbij in contact komt met anderen, kan bijdragen aan het creëren van een sociaal 
netwerk en een grotere maatschappelijke integratie en emancipatie. 

Voor kinderen in armoede (en hun gezin) is dit niet evident. Naast geldtekort en 
vervoersproblemen is het voor hen niet altijd evident om het diverse aanbod aan 
vrijetijdsactiviteiten voor hun kinderen op het spoor te komen.  
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1. Tussenkomst in de betaalbaarheid
Het deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten gaat veelal gepaard met een aantal kosten, 
zoals het betalen van een lidmaatschap, het aanschaffen van een sportuitrusting, de 
kosten om er te geraken… Dit financiële element kan de toegang tot deze activiteiten 
belemmeren. 

De federale regering wil deze situatie remediëren en doet hiervoor een beroep op de 
OCMW’s, zodat ook kwetsbare personen kunnen deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten. 
Door het ter beschikking van een subsidie wil de regering de OCMW’s aanmoedigen 
om initiatieven te nemen die de sociale, culturele en sportieve participatie van cliënten 
kunnen stimuleren. Het komt de OCMW’s zelf toe om te beslissen of ze een beroep doen 
op dit fonds.

Daarnaast kan een lokaal netwerk dat lokaal vrijetijdsparticipatie financieel 
toegankelijk wil maken, een enorme bijdrage leveren. Een voorbeeld is het gebruik van 
de UITPAS om dit grondrecht waar te maken. Men kan verenigingen en instellingen 
ook aanmoedigen om plaatsen voor te behouden voor mensen in armoede en hen gratis 
toegang verlenen tot culturele en sportieve activiteiten. Sociale organisaties kunnen dan 
instaan voor de verdeling ervan onder hun cliënten. In Brussel-Hoofdstad bijvoorbeeld 
stellen dertig musea gratis hun deuren open. Bij dertig andere kan de doelgroep gratis 
binnen op bepaalde weekdagen. Daarnaast zijn 150 musea in Brussel en Wallonië 
gratis elke eerste zondag van de maand. Een gelijkaardig initiatief dat inspeelt op de 
problematiek van kinderarmoede, vinden we in La Louvière.

Praktijk: cultureel paspoort ‘Petit Loup’, La Louvière
Wie: de stad La Louvière
Doel: lagereschoolkinderen sensibiliseren voor cultuur.
Hoe:  het cultureel paspoort biedt een sensibiliseringstraject aan, aan alle leerlingen in de 

gemeente (van het eerste tot en met het zesde leerjaar), en ook toegang tot diverse 
culturele activiteiten. Aan de hand van pedagogische activiteiten ontdekken ze culturele 
en toeristische plekken in de stad. Zo versterkt men ook de band tussen de scholen en de 
lokale culturele actoren.

2. Ondersteunen van de zichtbaarheid van het beschikbare aanbod voor kwetsbare groepen
Om de toegankelijkheid van vrijetijdsactiviteiten voor kansarme gezinnen te verbeteren 
kan de gemeente zomeractiviteiten voorstellen die openstaan voor alle kinderen (niet 
alleen kinderen die OCMW-steun krijgen), om zo de sociale mix te bevorderen. In 
die trant kan men ook plaatsen voorbehouden voor kinderen uit kansarme gezinnen 
op speelpleinen (tijdens de zomervakanties). Vanuit diezelfde optiek – nadruk op de 
toegankelijkheid van vrijetijdsactiviteiten voor kwetsbare kinderen – kan men ook de 
initiatieven van de Buurthuizen die de brug willen slaan tussen de school en het gezin 
stimuleren.
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Praktijk: Ecole Créative, Vorst 
Wie: het buurthuis Une Maison en Plus
Doel:  de toegankelijkheid van het vrijetijdsaanbod en van het buitenschools leren makkelijker 

maken.
Hoe:  het project ‘Ecole Créative’ biedt een opvang- en leerplek aan, buiten de schooluren en 

voor kinderen uit een volksbuurt. Het speelt de rol van intermediair tussen de school 
en het gezin, en creëert een vertrouwensband die de communicatie en de samenwerking 
bevordert. Aanvankelijk (in 1982) bood het project een huiswerkschool aan. Het heeft 
zich vervolgens uitgebreid en inmiddels bestaat het aanbod uit creatieve workshops, 
stages en vakantiekampen. Ecole Créative organiseert ook burgerprojecten waarbij 
gezinnen uit de (volks)buurt betrokken zijn. Voor hen is het project bestemd. Het maakt 
de toegang tot culturele en vrijetijdsactiviteiten makkelijker en maakt dat mensen 
zichzelf beter kunnen uitdrukken. 

 
3. Netwerking bevorderen
Netwerking door lokale actoren en overleg is een niet te verwaarlozen actie die men kan 
ondernemen. CODE (2018) ondersteunt het idee dat er banden worden gesmeed tussen 
de school, de ouders en buitenschoolse structuren. Zo wordt er een ‘educatieve alliantie’ 
gemaakt rond het kind.

Praktijk: Project ‘El Sistema’, Brussel en Luik
Wie: netwerk REMUA
Doel:  bijdragen aan de sociale integratie van kinderen door hun educatief traject te verrijken 

met een kwaliteitsvolle artistieke vorming.  
Hoe:  het project vindt plaats van september tot juni in scholen in achtergestelde buurten 

die positief discrimineren. Het wordt opgezet tijdens de schooltijd en ook daarbuiten, 
en loopt vijf themajaren lang. Animatoren omkaderen de workshops, activiteiten, 
concerten en voorstellingen met de leerlingen. Het project richt zich uitsluitend 
op muziek en werkt op de transversale competenties van leerlingen en op hun 
zelfvertrouwen. Dankzij de financiering op diverse niveaus is het project gratis. Er 
wordt aan de kinderen ook een jaar lang een muziekinstrument uitgeleend, zolang het 
participeert. Ook de leerkrachten zijn betrokken bij de activiteiten. Op den duur wordt 
de vertrouwensband met de gezinnen versterkt en doorbreekt men hun isolement. Ook 
aan het zelfvertrouwen van leerlingen wordt er gewerkt.

Praktijk: Brede School Beringen-Mijn, Beringen
Wie:  Brede School Beringen-Mijn, werking van de vzw De Terrilling, een vereniging die 

tussen de stad Beringen en drie scholen staat.
Doel:  kinderen van Beringen-Mijn kansen bieden om zich te ontwikkelen, om hun welzijn te 

verbeteren en hun leefomgeving te verrijken.
Hoe:  diverse organisaties die behoren tot het netwerk (leraren, directie, stad, bibliotheek, de 

diensten Sport en Jeugd van de stad) organiseren in de schoot van de vzw activiteiten 
die toegankelijk zijn voor alle kinderen uit de buurt. Met het oog op de meest kansarme 
gezinnen worden de activiteiten proactief aangeboden (brochures in de boekentassen, 
opendeurdagen op school, huisbezoeken). Door financiële drempels weg te nemen maakt 
de vzw De Terrilling het voor kinderen mogelijk om toegang te krijgen tot activiteiten 
in de vrije tijd en een sociaal netwerk op te bouwen. Dat doen ze door op een informele 
manier te leren. Zo leidt dit project, door de aanpassing van bepaalde structuren, tot 
minder uitsluiting voor de betrokken gezinnen.
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3.2.4 Gezinsondersteuning
1. Inzetten op gezinsondersteuning, met extra aandacht voor de meest kwetsbare gezinnen
Het geheel van activiteiten die het welzijn van gezinnen en hun gezinsleden willen 
bevorderen, wordt gevat met de term ‘gezinsondersteuning’. Het gaat dan ook niet 
enkel over opvoeding en verzorging, maar ook over het financiële, relaties, arbeid en 
dergelijke meer. Vele diensten zijn gericht op alle ouders en een belangrijk element is 
netwerkvorming. 

Een voorbeeld zijn de Huizen van het Kind in Vlaanderen. Dit initiatief van de 
Vlaamse overheid heeft als doel de krachten van verschillende lokale actoren te 
bundelen opdat gezinnen beter ondersteund worden. De samenwerkingsverbanden 
worden erkend door Kind en Gezin. Je kunt je richten tot een Huis van het Kind 
voor opvoedingsondersteuning, preventieve gezondheidszorg, informatie, advies, 
begeleiding en ontmoeting. Het Huis van het Kind is er voor alle gezinnen en richt 
zich ook expliciet tot de meest kwetsbare onder hen. De KOALA-projecten zijn er een 
voorbeeld van.

Praktijk: het KOALA-project, Tienen
Wie:  een partnerschap van diverse actoren, zoals het Huis van het Kind in Tienen, het 

OCMW, Kind en Gezin, crèches… 
Doel:  de participatie van kwetsbare jonge gezinnen bevorderen en hun rechten optimaliseren.
Hoe:  eerst en vooral is er de uitbreiding van het aantal plaatsen in de crèche en de 

oprichting van een nieuwe crèche voor het Ooievaarsnest. Men zet ook sterk in op 
spel- en ontmoetingsmomenten, waardoor zeer veel gezinnen worden bereikt en hun 
maatschappelijke participatie wordt versterkt. 

De illustraties hierboven tonen duidelijk aan dat het belangrijk is de begeleiding en 
ondersteuning niet top-down uit te werken en dat de betrokkenheid van de ouders 
uiterst belangrijk is. Dat zorgt ervoor dat de ondersteuning zich in hun tempo 
ontwikkelt en dat ze in hun rol als ouder erkend worden. Evenzeer van belang bij het 
aanbieden van gezinsondersteuning is, zoals aangetoond door het Kinderarmoedefonds 
(KBS, 2018), het creëren van een enkel aanspreekpunt. 

Praktijk: Omdat elk gezin telt!, Vilvoorde
Wie: OCMW Vilvoorde 
Doel:  de kinderarmoede verlagen door in te zetten op de levenskwaliteit van kansarme 

gezinnen. 
Hoe:  er wordt gefocust op gezinnen met een complexe problematiek, voor wie nog meer 

geldt dat er een totaalaanpak nodig is die dicht bij het gezin staat. Hierdoor komt het 
gezin centraal te staan, wat helpt om opnieuw controle over de eigen situatie te krijgen. 
Vanuit de vaststelling dat voor dergelijke zeer kwetsbare gezinnen de hulpverlening heel 
onoverzichtelijk is, werkt het OCMW met een vaste contactpersoon, die individuele 
begeleidingstrajecten aan huis opzet. De doorverwijzing kan gebeuren door verschillende 
partners, zoals Kind & Gezin, CKG de Kleine Parachute en (W)Armkracht).

Een ander belangrijk aandachtspunt is het proactief handelen, wat betekent dat ook 
aanstaande ouders of gezinnen met heel jonge kinderen een beroep kunnen doen op een 
geschikt, toegankelijk aanbod. 
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Praktijk: Perinataal Regionaal Ambulant GezinsTraject (PRAGT), o.a. Bocholt 
Wie:  een netwerk van verschillende actoren, waaronder het Mariaziekenhuis, Huis van het 

Kind en diverse gemeenten, waaronder Bocholt (gemeente en OCMW)
Doel:  op een proactieve manier antwoord geven op de noden van kwetsbare zwangere vrouwen 

tijdens perinatale consultaties.
Hoe:  de coördinatie van PRAGT gebeurt in het Mariaziekenhuis, dat een regionale functie 

heeft. Er wordt gekozen voor een proactieve manier van werken, omdat in de praktijk 
kwetsbare vrouwen weinig tot niet worden opgevolgd tijdens de zwangerschap zelf. 
Zodra er een kwetsbare zwangere wordt aangemeld, bekijkt een medewerker van 
de sociale dienst van het Mariaziekenhuis en/of haar collega-diensthoofd van de 
materniteit welke partners uit het netwerk (bijvoorbeeld gynaecoloog, OCMW, Kind en 
Gezin, psychiatrische centra…) een rol kunnen spelen in de ondersteuning, om mama en 
baby een goede start te bieden. Dit alles gebeurt steeds met toestemming van de moeder. 

2. Investeren in ontmoetingsplaatsen
Als we het hebben over ouderondersteuning, dan hebben kansarme ouders niet 
alleen te kampen met het gebrek aan plaatsen in de opvangstructuren. Zij moeten 
er ook toe komen om uit het isolement en de sociale uitsluiting te geraken waarmee 
ze worden geconfronteerd. Om dat te bereiken bieden sommige lokale initiatieven 
opvangstructuren aan die rekening houden met de context van kansarmoede en die zich 
bewust zijn van wat in de realiteit betekent. Hun doelpubliek zijn kansarme gezinnen 
met jonge kinderen en ze laten zien dat ze proactief zijn en zich aanpassen (met name 
wat de kosten betreft). Doel is te komen tot een stabiele relatie met de gezinnen en hun 
sociaal isolement te doorbreken.

Praktijk: Les maisons Vertes, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Gillis en Elsene
Wie:  vzw La Maison Ouverte in Sint-Lambrechts-Woluwe, vzw Le Gazouillis in Sint-Gillis, 

vzw La Margelle in Elsene… I.s.m. de lokale besturen
Doel: een socialisatieplek die is aangepast voor volwassenen en kinderen.
Hoe:  Les Maisons Vertes zijn voorschoolse opvangplaatsen waar kinderen terecht kunnen 

van bij de geboorte tot drie jaar, vergezeld van een naaste (vader, moeder, grootouder, 
voogd). Dit zijn socialisatieplekken zowel voor het kind als de volwassene, waar men 
zich in alle rust en ieder op zijn ritme (het kind kiest zelf in hoeverre het zich van 
zijn ‘veilige basis’ wil verwijderen) kan voorbereiden op het naar de crèche of naar 
school gaan. De opvang wordt verzekerd door twee professionals die vertrekken van 
de fundamenten van de psycho-analyse, van de ouder-kindbanden en van die tussen de 
generaties. Ondanks de financiële steun door gewestelijke en gemeentelijke instanties 
(Franse Gemeenschapscommissie) vragen de Maisons Vertes van de ouders een 
bescheiden en onmisbare deelname in de kosten.

Andere lokale projecten willen een sociaal weefsel creëren rond kansarme ouders en 
ook rond de kinderen. Door hen ludieke activiteiten-op-maat aan te bieden wordt het 
mogelijk om het met de ouders te hebben over vraagstukken rond de opvoeding. Door 
het opzetten van parallelle thematische workshops (over de school, grenzen stellen 
in de opvoeding enz.) voor de ouders kunnen ze in vertrouwen en vrijuit spreken 
over problemen die ze ondervinden, ervaringen delen, banden smeden… Tijdens de 
workshops bekommert een team van animatoren zich om de jonge kinderen.
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Praktijk: B(r)abbel en circustoeren, Leuven
Wie: De Mobil vzw 
Doel:  ondersteunen van de ontwikkeling van jonge kwetsbare kinderen en hun ouders en de 

ouder-kindinteractie bevorderen. Helpen bij het verruimen van het netwerk van jonge 
kwetsbare gezinnen.

Hoe:  de B (r)abbelkaravaan is het vertrekpunt van B(r)abbel en Circustoeren, waarin De 
Mobil een (circus)tent gebruikt als mobiele ontmoetingsplaats in sociale woonwijken 
of kwetsbare wijken. Iedereen uit de buurt is welkom en het project focust op het 
stimuleren van ontmoeting, waardoor gezinnen hun banden met de buurt versterken en 
ook onderling banden smeden. Meestal spitsen de gesprekken zich toe op (de opvoeding 
van) kinderen. De medewerkers ondersteunen de gesprekken maar treden niet op als 
experts in opvoeding, wel in het verwelkomen, verbinden en versterken van mensen. Het 
gaat niet om het geven van opvoedingstips, maar om het stimuleren van het netwerk van 
de ouders met de buurt en met lokale organisaties.

3. Het optreden van lokale actoren zichtbaar en toegankelijk maken
Het is belangrijk dat kansarme gezinnen in hun gemeente toegang hebben tot diverse 
ondersteuningsdiensten voor ouders. Problemen in verband met transport, de vele 
actoren en diensten, en ook het mank lopen van de informatieverspreiding maken dat 
bepaalde gemeenten proberen om de visibiliteit, de toegankelijkheid en de kwaliteit 
van het optreden van lokale actoren te verbeteren. Dat doen ze bijvoorbeeld door het 
oprichten van een dienst die gespecialiseerd is in de rechten van gezinnen met jonge 
kinderen.

Praktijk: Een gezin, een plan, Beerse
Wie: OCMW en gemeentelijke diensten van Beerse
Doel:  creëren van een netwerk van actoren die betrokken zijn bij de gezinsondersteuning, 

met het oog op een betere toegankelijkheid voor de meest kwetsbare gezinnen en betere 
praktijken.

Hoe:  vormingssessies gericht op armoede, de impact ervan en de communicatie met de ouders 
worden ingericht voor gemeentelijke actoren (leerkrachten, directies, buitenschoolse 
actoren). Er wordt gewerkt op het autonoom maken van de ouders en hun mening 
wordt meegenomen bij het maken van de inventaris van het lokale sociale weefsel en de 
evaluatie van de toegankelijkheid van lokale rechten. Het project geeft blijk van de wil 
om kinderen uit kwetsbare gezinnen een kwaliteitsvolle kindertijd te bezorgen. Door 
methodische ondersteuning bij de opvoeding en de participatie van ouders aan de 
evaluatie van de toegankelijkheid van lokale rechten, probeert het project de obstakels 
voor kansarme gezinnen weg te nemen, aan hun behoeften tegemoet te komen en zo de 
gevolgen van uitsluiting te verzachten. De aanvankelijke impuls kwam van het OCMW 
en de gemeentelijke administratie van Beerse, met eigen midden en subsidies van de FOD 
Maatschappelijke Integratie.

3.2.5 Gezondheid
De lokale besturen kunnen ook een rol spelen op het domein van de gezondheid, en wel 
door de toegankelijkheid van de zorg en/of financiële ondersteuning. Op dit domein is 
het belangrijk in te zetten op preventie. Het gaat hier dan ook onder meer om facetten in 
verband met gezonde voeding.



84
Kinderarmoede en het lokale niveau 
De gemeenten in kaart – Hefbomen voor het beleid Koning Boudewijnstichting

Deel 2: Lokale hefbomen

1. Inzetten op preventie
Wat gezondheid betreft, is het zonder twijfel mogelijk preventief te handelen, 
bijvoorbeeld door vaccinatiecampagnes en mensen te sensibiliseren voor een goede 
hygiëne. Voor de lokale besturen betekent dit opnieuw dat informatie moet worden 
gecentraliseerd. Zo moet de mogelijkheid worden overwogen om aan huisartsen 
brochures te bezorgen over wat het OCMW kan doen. Huisartsen zijn eerstelijnsactoren; 
zij kunnen gezinnen bij een doktersbezoek doorverwijzen.

Wat preventie betreft, kunnen lokale besturen ook een aantal preventieve initiatieven 
opzetten ter bevordering van gezonde voeding. Denk aan de werking van voedselbanken 
of het ter beschikking stellen van voedselpakketten.

Een andere interessante mogelijkheid is het aanbieden van gezonde voeding. Mensen 
die hiervan genieten krijgen gezonde, evenwichtige en betaalbare maaltijden. Dat zijn 
ook momenten waarop mensen elkaar ontmoeten. Ze werken sensibiliserend voor het 
ontwikkelen van vaardigheden wat voeding en koken betreft. De formules verschillen.

Nog een ander initiatief is het ter beschikking stellen van gedeelde moestuinen. 
Opnieuw een kans op voeding die gezond, goedkoop en divers is. Mensen ontwikkelen er 
ook hun tuinvaardigheden, de tuinen zijn een hefboom voor een opleiding met het oog 
op beroepsintegratie en ze bieden ook kansen om te werken aan een sociaal weefsel.

Praktijk: De deeltuin van Peruwelz
Wie:  Het Plan de Cohésion Sociale van Peruwelz, i.s.m. de vzw Parc Naturel des Plaines de 

l’Escaut
Doel:  het ontwikkelen en versterken van het sociaal weefsel door een verantwoorde voeding te 

promoten.
Hoe:  het PCS Peruwelz biedt sinds 2011 een deeltuin aan. Die bevindt zich in het centrum 

van een residentie met sociale woningen. De bewoners en hun kinderen kunnen er voor 
een schappelijke prijs een perceel huren. Een partner-vzw verzorgt opleidingen om zo 
deze vorm van cultureel erfgoed over te dragen aan groepen uit uiteenlopende sociale 
categorieën, culturen en generaties. De opleidingen kunnen ook worden aangeboden aan 
begunstigden van contracten volgens artikel 60. Dit project wil inclusief zijn en streeft 
naar een zo goed mogelijke samenwerking van de diverse stakeholders in de gemeente: 
OCMW, gemeentelijke administratie, scholen, vzw…).

Het is boeiend vast te stellen dat, wat voeding betreft, diverse lokale actoren elk op 
hun niveau kunnen werken aan voedselverspilling en de strijd tegen honger. Dit is een 
concreet voorbeeld hiervan. 

Praktijk: ‘Aan tafel voor 1, 2, 3 euro’
Wie: de OCMW’s van Soignies en Kortrijk, in een partnerschap met de Colruyt-groep
Doel: bevorderen van gezonde en betaalbare voeding.
Hoe:  de Colruytgroep doet mee aan initiatieven die mensen toegang geven tot gezonde 

voeding, dankzij het project ‘Aan tafel voor 1, 2, 3 euro’. Dat is het resultaat van een 
partnerschap tussen de Groep Colruyt en (aanvankelijk) het OCMW van Kortrijk. In 
Wallonië zette het OCMW van Soignies het project als eerste op. Dat werd intussen 
gevolgd door een intentieverklaring van andere OCMW’s, maar die zijn op het moment 
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van de redactie van dit rapport nog niet in werking. Concreet gaat het erom dat mensen 
die steun krijgen van het OCMW (verhoogde bijstand of eenoudergezinnen) een keuze 
kunnen maken uit voorgerechten, soepen, hoofdschotels en desserts van 1, 2 of 3 
euro per persoon. De recepten worden voorgesteld in een boekje dat om de twee weken 
verschijnt en de ingrediënten zijn beschikbaar in de winkels. Hierdoor bevordert men 
een gezonde en goedkopere voeding voor de ouders en hun kinderen.

2. Specifieke aandacht voor kwetsbare zwangere en pas bevallen moeders
Met elke zwangerschap zijn risico’s verbonden, maar die zijn prominenter aanwezig bij 
kwetsbare zwangere vrouwen.20 Het voorzien in een goede en tijdige prenatale opvolging 
is dan ook cruciaal voor het beperken van perinatale morbiditeit en mortaliteit. De 
nood aan het structureel uitbouwen van ondersteuning voor kwetsbare zwangere en pas 
bevallen moeders wordt ook onderstreept door het Kinderarmoedefonds (KBS, 2018).

Praktijk: Project ‘Parelcoaching’, Leuven
Wie: Huis van het Kind, buurthuis ‘t Lampeke
Doel: steun op maat, zowel pre- als postnataal, voor kwetsbare gezinnen.
Hoe:  diverse instanties (huisarts, gynaecoloog of vroedvrouw, maar ook organisaties als 

Kind en Gezin, het CAW of het CGG) oriënteren zwangere vrouwen naar Parel. Tot 
maximum zes maanden na de geboorte worden zij begeleid door een buddy. Die ziet 
de moeder geregeld, volgt de afwikkeling van de zwangerschap en biedt indien nodig 
bijkomende ondersteuning. Dankzij de samenwerking van Parel met ’t Lampeke kan 
men er ook garant voor staan dat anderen die rol zullen overnemen als het kind zes 
maanden oud is. Er is ook de wil om de ervaring die men tijdens dit werk opdoet met 
kwetsbare gezinnen te delen en zo ruim mogelijk te verspreiden, door vrijwilligers en 
professionals een vorming aan te bieden. 

3. Financiële ondersteuning bieden
Wanneer men een beroep moet doen op medische dienstverlening, brengt dat kosten 
met zich mee. Om die te verzachten kunnen OCMW’s tussenkomen in de medische 
kosten van mensen in armoede. Lokale besturen kunnen ook het recht op ‘Dringende 
Medische Hulp’ ondersteunen door te zorgen voor voldoende kennis bij artsen en een 
duidelijke procedure die ook in spoedgevallen medische hulp garandeert. 

3.2.6 Huisvesting
Op het vlak van huisvesting kunnen lokale besturen heel wat initiatieven nemen. Door 
in te zetten op de strijd tegen leegstand en huisjesmelkerij en door het voeren van een 
degelijk beleid inzake ruimtelijke ordening bijvoorbeeld stelt een lokaal bestuur het 
recht op wonen voorop. Ook het investeren in sociale huisvesting past in een dergelijk 
kader. Daarnaast kunnen OCMW’s een belangrijke rol opnemen door te voorzien in 
crisishuisvesting, zoals daklozenopvang en doorgangswoningen. Lokale besturen 
kunnen ook wegen op de energiekosten en/of huurkosten van kwetsbare bewoners, 
door het toekennen van eigen premies of tussenkomsten. Voorbeelden gaan van een 
jaarlijkse premie voor mensen die noodgedwongen een weinig energiezuinige woning 

20 Zo zijn er de risico’s op doodgeboorte en andere perinatale complicaties, postnatale immunologische en 
neuro-inflammatoire aandoeningen, leer- en gedragsmoeilijkheden. Dat verhoogt het risico op gebrekkige 
school- en arbeidsprestaties van het kind in de toekomst sterk.



86
Kinderarmoede en het lokale niveau 
De gemeenten in kaart – Hefbomen voor het beleid Koning Boudewijnstichting

moeten huren, tot een maandelijkse tussenkomst in de huurkosten. Daarnaast kan een 
OCMW helpen nakijken of cliënten de meest voordelige energieleverancier hebben 
en zo nodig op basis daarvan mensen helpen bij het veranderen van leverancier. Of er 
kunnen groepsaankopen energie georganiseerd worden.

1. Uitbouwen sociale huisvesting
Kunnen beschikken over een sociale huurwoning biedt voor mensen in armoede 
de nodige garanties inzake betaalbaarheid, woonzekerheid en kwaliteit. Het verder 
uitbouwen van een dergelijk aanbod is in de strijd tegen armoede dan ook een prioriteit. 
Naast de sociale huisvestingsmaatschappijen zijn ook sociale verhuurkantoren (SVK) 
een nuttig instrument om extra betaalbare huurwoningen te creëren. Deze woningen 
worden verhuurd op basis van transparante, sociale criteria. Lokale besturen kunnen 
een SVK ondersteunen en ze kunnen ook verhuurders stimuleren met premies, 
bijvoorbeeld om hun woningen via een SVK te verhuren. Tegelijk is het van belang niet 
enkel te kijken naar de aantallen maar ook naar de typologie van de woningen, waarbij 
het vooral van belang is dat ook grote gezinnen kunnen doorstromen naar de sociale 
huisvesting.

Praktijk: Woonkollektief vzw, Antwerpen 
Wie: SVK Antwerpen en stad Antwerpen
Doel: verhuren van goede, betaalbare woningen aan kwetsbare gezinnen.
Hoe:  Woonkollektief vzw stelt grote woningen ter beschikking aan het SVK Antwerpen, 

die ze via een toewijssysteem verhuurt aan kwetsbare huishoudens. Eigen aan 
Woonkollektief is dat men zich in hoofdzaak richt op grote woningen en zo een 
antwoord biedt op een specifieke woonnood.

2. Uithuiszettingen verbieden
Het is te verkiezen dat uithuiszettingen worden vermeden, net als lange periodes van 
noodopvang voor gezinnen met kinderen. De vzw Solidarités Nouvelles is erkend als 
een Association de Promotion du Logement. Zij werkt op drie vlakken: huisvesting ter 
beschikking stellen voor kwetsbare gezinnen met een sociale begeleiding die op re-
integratie mikt. De tweede as is onthaal, informatie en opvolging van bewoners. En tot 
slot is er het ontwikkelen van experimentele projecten. Zo werkt de vzw met jongeren 
die op de dool zijn, aan wie ze een cohousingsysteem aanbiedt. 

3.2.7 Werk
Aandacht besteden aan het beleidsveld Werk binnen de context van kinderarmoede 
is allesbehalve irrelevant (zie de armoedepercentages bij kinderen die opgroeien in 
een gezin waar ouders niet werken). Het creëren van bijkomende jobs zal niet volstaan, 
omdat allerlei drempels de weg naar werk bemoeilijken (zoals mobiliteitsproblemen, 
betaalbare kinderopvang, werkervaring enz.).

Een integrale aanpak die oog heeft voor zowel werk- als welzijnsgerelateerde zaken 
is dan ook aangewezen. Daarom verdient het aanbeveling dat een lokaal bestuur 
samenwerkt met de doelgroep en met partners zoals OCMW en VDAB. De Lijn 
gaat na welke drempels er bestaan en hoe die aangepakt kunnen worden. Tegelijk 
kan ook een lokaal bestuur werkgerelateerde initiatieven ondernemen. Door te 
investeren in jobs voor kort- en laaggeschoolden, zoals via maatwerkbedrijven en de 
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lokale diensteneconomie, krijgen kwetsbare groepen de kans om een kwaliteitsvolle 
werkervaring op te doen. De opstart van bijvoorbeeld een sociale kruidenier, 
tweedehandswinkel, volksrestaurant of repair-café biedt uitgelezen kansen voor 
tewerkstelling van kwetsbare doelgroepen.

1. Het lokaal bestuur als werkgever
Lokale besturen zijn ook zelf werkgevers, en ze kunnen dit ook zijn voor mensen in 
armoede. Zo kan er bijvoorbeeld gezorgd worden dat vacatures geen onnodige eisen 
stellen en kan men het zo nodig mogelijk maken dat een job gecombineerd kan worden 
met taallessen. 

Praktijk: oudercrèche D’n Opvang, Oostende
Wie: CKG Kapoentje
Doel:  de professionele integratie van kwetsbare ouders bevorderen en het recht op 

kinderopvang waarborgen.
Hoe:  met D’n Opvang wil het CKG een flexibele en makkelijk toegankelijke opvangdienst 

voor kinderen aanbieden. Elke dag worden vier plaatsen voorbehouden voor ouders 
die onverwacht nood hebben aan kinderopvang. Het personeel stelt zich ook flexibel 
op tegenover onverwachte afwezigheden en mensen die te laat komen. Tegelijk wil D’n 
Opvang een hefboom zijn naar de arbeidsmarkt: jonge ouders kunnen er een certificaat 
van kinderopvoeder halen en onmiddellijk werkervaring opdoen door middel van stages.

2. Investeren in opleidingen en werkoriëntering
In de strijd tegen armoede blijft werk een van de beste instrumenten. Maar 
werkaanbiedingen richten zich het vaakst tot het opgeleide deel van de bevolking 
en laten niet-gekwalificeerde werkzoekenden in de kou staan. Zo wordt hun 
maatschappelijke uitsluiting versterkt, net als het armoederisico dat ze lopen.

Er zijn inspanningen overeengekomen voor een betere opleiding en oriëntering 
van niet-gekwalificeerde mensen. De lokale besturen kunnen daar hun steentje aan 
bijdragen. Door eerst de behoeften van de bevolking (door middel van overleg) te 
analyseren, kunnen de gemeenten werken aan het valideren van competenties, met 
bijzondere aandacht voor knelpuntberoepen. Ook belangrijk is dat er wordt gewerkt 
aan een betere kwalificatie van volwassenen (alfabetiseringsprojecten, voorbereidende 
kwalificatie, onderwijs voor sociale promotie). Een analyse die zich op de gemeente richt 
lijkt hier dus primordiaal.

De centralisatie van de diensten voor werk/arbeidsbemiddeling en vorming zullen 
de stappen van werkzoekenden makkelijker maken en hun verplaatsingen beperken. 
Centraliseren kan door het oprichten van een opleidings- en werkoriënteringscentrum. 
Zo’n vorm van centralisatie (hoe die ook concreet wordt uitgewerkt) laat toe om 
kwetsbare mensen te begeleiden (administratie, werk zoeken…)

Er zijn al gemeenten in België die laten zien dat het mogelijk is de zichtbaarheid en 
toegankelijkheid van informatie te versterken, door het inrichten van loketten en/of 
werksalons.
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Praktijk: Blegny People 
Wie:  het lokaal arbeidsbemiddelingsagentschap van Blegny in samenwerking met het PCS, 

het OCMW en de gemeentelijke administratie
Doel: centraliseren van informatie inzake werk; concrete hulp bieden aan werkzoekenden.
Hoe:  dit lokaal platform staat ten dienste van de burgers. De dienst informeert de burgers en 

oriënteert hen inzake werk, diensten, opleidingen… De medewerkers kunnen concrete 
hulp bieden en begeleiding aanreiken in de stappen op zoek naar werk. De dienst is 
toegankelijk met of zonder afspraak en biedt steun voor wie een opleiding zoekt of ook 
hulp bij de redactie van een cv. Er wordt tevens een multimediaruimte ter beschikking 
gesteld. 

3.2.8 Inkomens
Wat het inkomen betreft, wordt veelal aangehaald dat het hier om een federale 
aangelegenheid gaat en dat bijgevolg lokale besturen er weinig impact op hebben. 
Toch beschikken lokale besturen ook hier over een aantal hefbomen, zoals de 
gemeentebelastingen, de aanvullende steun door het OCMW, eigen premies en 
tussenkomsten. 

1. Ondersteuning vanuit het OCMW
Het leefloon is een van de gedaanten die het recht op maatschappelijke integratie kan 
aannemen. Het gaat om een minimuminkomen dat bestemd is voor mensen die niet 
over voldoende middelen beschikken (FOD Maatschappelijke Integratie, 2018) en 
dat door het OCMW wordt toegekend. Het is dan ook essentieel dat dit recht op een 
correcte en menswaardige manier wordt toegepast door het OCMW. Daarnaast vormt 
de aanvullende steun een instrument dat zeer behoeftegericht kan worden ingezet en 
op die manier ook belangrijke effecten kan sorteren. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door 
bij de berekening van de aanvullende steun rekening te houden met het aantal kinderen 
en er ook hun leeftijd bij te betrekken. Zo kan er gekeken worden welke onderwijskosten 
(afhankelijk van de specifieke leeftijd) minimaal opgevangen kunnen worden. 

2. Premies, toelagen, tussenkomsten 
Deze premies betekenen vaak een belangrijk verschil in het inkomen van mensen. 
Net als de aanvullende steun zijn premies een belangrijk instrument in de strijd 
tegen armoede. Heel wat lokale besturen stellen premies ter beschikking, zoals een 
terugbetaling van herbruikbare luiers, een geboortepremie voor elke pasgeborene 
enzovoort.

Praktijk: Kinderen in Kortenaken aan Zet
Wie: OCMW Kortenaken
Doel: bestrijden kinderarmoede via financiële ondersteuning.
Hoe:  ouders kunnen met een kledingcheque tegen een gunstig tarief kleding en schoenen kopen 

in de kinderkledingbank van de vzw Storzo. Met de babykaart kunnen ze voor hun 
baby gratis eerste- en tweedeleeftijdsmelk afhalen bij een vaste apotheker (gedurende 
maximaal zes maand) en via een pampertoelage kunnen ze maandelijks gratis een pak 
pampers afhalen op het OCMW (gedurende het eerste levensjaar).

Indirect bijdragen aan de koopkracht van kwetsbare gezinnen kan ook door het 
oprichten van ‘babycafés’ waar ouders allerhande benodigdheden kunnen aanschaffen, 
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of door het organiseren van inzamelacties en verdeling van voedsel of door het 
installeren van kledingwinkel waar kledij tegen beperkte prijzen aangekocht kunnen 
worden. Ook een sociale kruidenier kan een antwoord bieden op de noden van kwetsbare 
gezinnen. 

Praktijk: sociale kruidenier Divers, Veurne
Wie: de stad Veurne
Doel: ter beschikking stellen van goedkope materiële hulp.
Hoe:  men kan in deze winkel producten kopen voor een sociaal tarief. Het aanbod omvat 

niet-bederfbare producten, zoals conserven, onderhoudsproducten en huishoudspullen, 
maar ook vers fruit en verse groenten. Ook kleren, luierbroekjes en schoolmateriaal 
zullen binnenkort worden aangeboden. Dat mensen zelf kunnen beslissen wat ze kopen 
en hoeveel, geeft hen een gevoel van zelfwaardering.

3.3 Participatie van kinderen als transversale hefboom
Volgens artikel 12 van het Kinderrechtenverdrag heeft een kind recht op participatie, 
op alle niveaus van de samenleving (thuis, school, gemeente). Op alle domeinen die het 
kind aangaan, mag het mee beslissen. Dit artikel veronderstelt dat de uitoefening van 
dat recht moet gebeuren rekening houdend met de leeftijd en de rijpheid van het kind. 
Luisteren alleen volstaat niet. Participatie betekent dat je het kind informeert, dat het 
zijn eigen mening vormt en dat het deelneemt aan debatten en aan de besluitvorming 
(CODE, 2018).

Participatie van kinderen en jongeren aan het lokale leven is voor ons in deze studie een 
transversale hefboom, die geldt voor het geheel van de acht domeinen die hierboven aan 
bod komen.

Concreet betekent de participatie van 0- tot 18-jarigen op gemeentelijk niveau dat het 
gesprek en de samenwerking worden bevorderd. We stellen vast dat het op het lokale 
niveau nog moeilijk is om de kinderen bij de politieke besluitvorming te betrekken, 
ook al heeft het beleid direct en indirect invloed op hun dagelijks leven. De studie 
van CODE (2018) geeft aan dat in België, ook al zijn er inspanningen geleverd, de 
participatie van kinderen (vooral de meest kwetsbare kinderen) nog te kampen heeft 
met tal van hindernissen: de methodologie is niet aangepast, kinderen worden wel 
vaker geraadpleegd maar hun ideeën worden niet gerespecteerd, leerkrachten en andere 
professionals zijn te weinig opgeleid inzake kinderrechten.

De kinderrechtencultuur kan transversaal worden aangemoedigd, in alle gemeentelijke 
structuren. Men kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat er geluisterd wordt naar kinderen 
die in sociaal kwetsbare buurten wonen en die op een veilige, gezonde en beschermde 
plek willen kunnen wonen. Formeel gezien worden de gemeenten uitgenodigd om 
in een wettelijk kader te voorzien waarin de participatie van kinderen op het lokale 
niveau vervat zit (met heldere en meetbare doelstellingen), net als in een aangepaste 
methodologie. Het lijkt in dit verband nuttig om de kinderen te raadplegen en hen 
te vragen wat hun behoeften zijn in verband met de organisatie van een kinderraad. 
Je kunt een werkcharter en een ethische code opstellen. Er kan tot slot worden 
overwogen om participatieve lokale en inclusieve langetermijnstructuren te 
financieren (jeugdhuizen, kindergemeenteraden, informele structuren) en om de 
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ideeën en projecten die kinderen voorstellen concreet te ondersteunen. Goedgekeurde 
projecten moeten gesteund worden en tot iets leiden; het afwijzen van projecten moet 
beargumenteerd worden. Met het oog op duurzame partnerschappen kunnen de scholen 
worden aangemoedigd om als brug te fungeren naar de kindergemeenteraden en om 
alternatieve plekken te vinden voor het mobiliseren van jongeren. 

Kindergemeenteraden kunnen er methodologisch en qua ondersteuning bij winnen 
als ze worden gecoördineerd door een begeleider die burger- en participatieve projecten 
opzet. Ze kunnen bijvoorbeeld werken met afgevaardigden uit de diverse scholen in de 
gemeente.

Nog los van de kansen die gemeenteraden van kinderen en jongeren bieden kun je ook 
met projecten een stem geven aan het jonge publiek. Het proefproject Ca bouge dans 
notre commune werd opgestart tussen september 2016 en oktober 2017. 17 gemeenten 
hebben deelgenomen aan een project dat als doel had de participatie van jongeren 
op lokaal niveau te versterken en lokale verantwoordelijken in de politiek en het 
verenigingsleven hiervoor te sensibiliseren en hierop voor te bereiden.

Praktijk: ‘Ça bouge dans notre commune’, Saint-Ghislain21

Wie: de stad Saint-Ghislain en AMO Arpège
Doel: bevorderen van de participatie van kinderen en jongeren aan het lokale politieke leven.
Hoe:  uitvoeren van een enquête bij 206 jongeren om te weten te komen wat ze denken over en 

wensen voor een lokaal jeugdbeleid. De resultaten wezen op het gebrek aan informatie 
en zichtbaarheid van de beschikbare diensten en hebben geleid tot de realisatie van 
een ‘jongerenkaart’ op zakformaat. Daarop staan alle actoren die met jeugd te maken 
hebben op het grondgebied van Saint-Ghislain (verenigingen, jeugd, cultuur, sport…).

4. Besluit

Dat kinderarmoede ook tot op de politieke agenda van de lokale besturen is geraakt, 
blijkt duidelijk uit de veelheid aan initiatieven en acties op het lokale niveau. We menen 
dan ook dat het onrecht zou doen aan de heersende dynamiek op het terrein als we in dit 
besluit slechts enkele ervan opnamen. We beperken ons dan ook tot enkele grote lijnen.

Een werk van verschillende partijen
Gezien de complexiteit van (kinder)armoede vergt de aanpak ervan de betrokkenheid 
van verschillende partijen. Hoewel het lokale bestuur zelf over instrumenten beschikt, 
kan dit niveau het niet alleen klaren en moet het een beroep doen op de aanwezige 
(lokale) actoren. Die kunnen een bijdrage leveren op verschillende manieren: expertise 
ter beschikking stellen, lokalen en gebouwen openstellen, de doelgroep voor hun 
activiteiten verruimen, hun klanten doorverwijzen, gezamenlijk activiteiten opzetten. 

21 Het project ‘Ça bouge dans notre commune’ is opgezet door de vzw Creccide et Service Jeunesse de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles. Sinds 2017 nemen er 17 gemeenten aan deel. De 16 andere (buiten Saint-Ghis-
lain) zijn: Charleroi, Esneux, Evere, Grâce-Hollogne, La Louvière, Mons, Saint-Gilles, Sombreffe, Spa, Thuin, 
Vaux-sur-Sûre, Viroinval, Wanze en Sint-Lambrechts-Woluwe. Het project wordt sindsdien voortgezet met een 
tweejaarlijkse oproep voor kandidaten. Zie: https://www.cabougedansnotrecommune.be/projets-realises/
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Tegelijk kan het lokale niveau een belangrijke rol spelen in het samenbrengen van de 
diverse actoren. Het stimuleren, het faciliteren van netwerkvorming betekent een 
meerwaarde in de strijd tegen kinderarmoede, op verschillende manieren. Niet alleen 
de gezinnen zien het bos door de bomen niet meer in het hulpverleningslandschap. 
Ook voor professionelen is het niet altijd duidelijk bij wie ze al dan niet kunnen 
aankloppen. Daarnaast merken hulpverleners dat ook anderen botsen op gelijkaardige 
moeilijkheden, wat hen kan aansporen om (gezamenlijk) een extra inspanning te 
leveren. Zo wordt het een gezamenlijke verantwoordelijkheid, wat versterkend kan 
werken. Kortom, netwerkvorming loont. Dit wordt ook erkend door de federale 
regering, die het project ‘Kinderen eerst: lokale overlegplatformen voor de preventie en 
opsporing van kinderarmoede’ lanceerde om de OCMW’s en de verenigingen ertoe aan 
te zetten kinderarmoede proactief te bestrijden.

Binnen de context van mogelijke partnerschappen is ook een bredere samenwerking 
tussen verschillende gemeenten aangewezen. Zo kunnen verschillende concrete acties 
ontwikkeld worden omdat buurgemeenten hun krachten en middelen bundelen (denk 
aan het delen van culturele of sportinfrastructuur). Verder houdt samenwerking in 
dat, wanneer lokale besturen initiatieven willen nemen, ze dit niet alleen hoeven te 
dragen, ook niet in financiële termen. Tegelijk zijn het niet altijd de ingrepen met 
een groot kostenplaatje die een verschil kunnen maken. Denken we maar aan de 
acties die ondernomen kunnen worden in de strijd tegen onderbescherming. Een 
mentaliteitswijziging bij de hulpverleners, het vergroten van de waakzaamheid voor 
kwetsbare situaties, proactief werken: het vormt al een eerste, belangrijke stap in het 
proces waardoor de situatie van mensen erop vooruitgaat, gewoon omdat ze gebruik 
maken van de rechten waar ze effectief aanspraak op kunnen maken. 

Lokale hefbomen in hoofdlijnen
Naast het samenbrengen van actoren kunnen we enkele hoofdlijnen afleiden wat de 
gedetecteerde hefbomen betreft (ongeacht het beleidsdomein). Het gaat in hoofdzaak 
om inspanningen die geleverd worden voor het wegwerken van drempels die ervoor 
zorgen dat zwakkere huishoudens hun weg niet vinden naar de voorzieningen: het 
financieel ondersteunen van de gezinnen, investeren in voorzieningen, het volgen van 
opleiding en vorming makkelijker maken.  

Financieel ondersteunen kan op verschillende manieren. Het kan gaan om het voorzien 
van premies, kortingen, of het sensibiliseren van organisaties om een kostenbeperkend 
beleid te voeren, of om het (mede) oprichten van winkels waar producten tegen een 
goedkoper tarief aangeschaft kunnen worden. 

Bij investeringen in voorzieningen is het niet enkel belangrijk dat er een (extra) 
financieel toegankelijk aanbod is, maar ook dat dit bereikbaar is (de locatie is van 
belang), begrijpbaar (de betrokkenen moeten zich kunnen vinden in het aanbod) en 
bruikbaar (in de zin dat participatie als nuttig beschouwd wordt). De uitbouw van 
een kwaliteitsvol aanbod zal hier dan ook mede aan bijdragen. Tegelijk blijft het 
belangrijk om ook aandacht te besteden aan het ter beschikking stellen van informatie, 
bijvoorbeeld door de organisatie van unieke loketten. 

Deel 2: Lokale hefbomen



92
Kinderarmoede en het lokale niveau 
De gemeenten in kaart – Hefbomen voor het beleid Koning Boudewijnstichting

Tot slot kunnen we veel initiatieven ook onderbrengen bij inspanningen die geleverd 
worden om het volgen van opleiding en vorming te faciliteren. In veel situaties wordt 
hierbij een link gelegd naar de kinderopvang. Het voorzien in plaatsen voor kinderen 
van wie de ouders een opleiding volgen of zoeken naar werk, onderstreept het belang om 
ook de sociale functie van de kinderopvang op de voorgrond te zetten. Dit geeft nog eens 
aan dat kinderarmoede niet los kan worden gezien van gezinsarmoede.

Werken aan participatie
Van de kwetsbare burger een actor maken en geen slachtoffer van zijn situatie: het is 
een van de rode draden in de initiatieven die in deze studie aan bod komen. Dat is ook 
de reden waarom participatie systematisch wordt aangehaald in de voorbeelden die 
we geven. Het delen van ervaringen, moeilijkheden en belevenissen met de diverse 
diensten: het is een belangrijke vorm van kapitaal om aan verbetering te werken. De 
gedachtewisselingen met ouders zijn net zo belangrijk om de kinderen op hun traject te 
helpen.

Ook de burgerparticipatie van kinderen werd aangehaald als een transversale hefboom 
voor het geheel van de domeinen die de revue passeerden. Kansarmoede bij kinderen 
staat op de agenda van de lokale besturen, en dus bleek het al snel noodzakelijk te zijn 
om naar de mening van de eerste belanghebbenden, de kinderen, te vragen. In bepaalde 
gemeenten bestaan er al kinder- en jongerengemeenteraden. Momenteel ligt de nadruk 
voor de gemeentelijke administratie op de noodzaak om ook de meest kwetsbare 
kinderen en jongeren daarbij te betrekken en concreet naar hun voorstellen te luisteren.
Het overleg door lokale actoren werkt besmettelijk voor de bewoners. Op hun beurt 
mobiliseren zij mensen rond gemeenschappelijke projecten om de leefomstandigheden 
in hun gemeenschap te verbeteren. En zo kunnen burgers mee de strijd voeren tegen 
kansarmoede.
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1.Typologie van de gemeenten – Wallonië

Typologie van de Waalse gemeenten

Types gemeenten Clusters Wallonië

Landelijke gemeenten W1: gemeente met weinig dichte bevolking

W2: gemeente met overwegend bos 

W3: gemeente met multifunctionele centra 

W4: toeristische gemeente, met vergrijzende bevolking

W5: gemeente met toenemende urbanisatie en economische activiteiten 

W8: gemeente met residentiële uitbreiding

Residentiële gemeenten W6: residentiële gemeente met sterke economische activiteit 

W7: residentiële gemeente met gemiddelde of lage inkomens; geen echte 
centrumfunctie 

W9: residentiële gemeente met hoge inkomens en vergrijzende bevolking 

Verstedelijkte gemeenten W10: verstedelijkte gemeente met lage inkomens

W11: verstedelijkte gemeente met lage inkomens en economische 
neergang 

W12: sterk verstedelijkte gemeente met lage inkomens 

W13: sterk verstedelijkte gemeente met krachtige economische activiteit

Stedelijke gemeenten W14: middelgrote en goed uitgeruste steden in landelijke omgeving 

W15: stedelijke centra met krachtige economische activiteit

W16: grote steden en structurerende regionale centra

BIJLAGEN
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2. Typologie van gemeenten - Vlaanderen

Typologie van Vlaamse gemeenten

Types gemeenten Vlaanderen Clusters Vlaanderen

Woongemeenten V1: Gemeenten in de stadsrand met hoge inkomens en 
vergrijzende bevolking 

V2: Gemeenten in de stadsrand met hogere inkomens en 
toenemend aantal jongeren 

V3: Woongemeenten met hogere inkomens   

V4: Woongemeenten met toenemend aantal jongeren 

V5: Woongemeenten met vergrijzende bevolking 

Landelijke gemeenten V6: Landelijke woongemeenten met hogere inkomens 

V7: Landbouwgemeenten 

V8: Landelijke woongemeenten met eerder vergrijzende 
bevolking 

Gemeenten met concentratie van 
economische activiteit

V9: Gemeenten in de stadrand met economische activiteit en 
toenemend aantal jongeren 

V10: Gemeenten met economische activiteit en vergrijzende 
bevolking 

V11: Gemeenten met groter bevolkingsaantal en economische 
activiteit 

V12: Gemeenten en kleine steden met centrumfunctie en 
economische activiteit 

Verstedelijkte gemeenten V13: Goed uitgeruste gemeenten en kleine steden met 
vergrijzende bevolking

V14: Goed uitgeruste gemeenten en kleine steden met 
toenemend aantal jongeren

Grote en regionale steden V15: Grote en regionale steden

Kustgemeenten V16: Kustgemeenten

3. Typologie van gemeenten – Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Typologie van de Brusselse gemeenten

Types gemeenten Brussel Clusters Brussel

Residentiële gemeenten in het noordwesten BX1

Residentiële gemeenten in het zuidoosten BX2

Gemeenten in de eerste gordel BX3

Gemeenten in industriële reconversie in de 
Kanaalzone

BX4

Brussel-Stad BX5

Bijlagen
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4. Positie van de gemeenten (per cluster) in de Kansarmoede Index

Vlaanderen Indicator KAI

Clusters N Uiterst laag Laag Gemiddeld Hoog Uiterst hoog

V1 10 4 5 1

V2 14 6 7 1

V3 37 4 22 9 2

V4 30 2 7 10 10 1

V5 30 3 13 5 9

V6 22 6 9 4 1

V7 17 4 4 5 3 1

V8 28 1 8 9 10

V9 13 2 3 7 1

V10 18 3 6 6 3

V11 11 4 1 4 2

V12 32 2 7 22 1

V13 11 1 7 3

V14 14 1 7 6

V15 13 5 8

V16 8 1 7

Bijlagen
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5. Positie van de gemeenten per cluster – aandeel minderjarigen dat leeft in 
een gezin zonder arbeidsinkomen

Vlaanderen Indicator aandeel minderjarigen

Clusters N Uiterst laag Laag Gemiddeld Hoog Uiterst hoog

≤ 2.44 % 2.44 % ≤ 3.53 % 3.53 % ≤ 4.20 % 4.20 % ≤ 6.66 % 6.66 % ≤ 11.6 3%

V1 10 3 6 1

V2 14 1 8 1 4

V3 37 5 19 7 6

V4 30 8 8 10 4

V5 30 1 7 10 12

V6 22 1 19 2

V7 17 6 7 3 1

V8 28 4 12 7 5

V9 13 1 11 1

V10 18 3 7 5 3

V11 11 2 3 2 2 2

V12 32 5 11 13 3

V13 11 1 3 4 3

V14 14 7 7

V15 13 6 7

V16 8 1 3 4

Wallonië Indicator aandeel minderjarigen

Clusters N Uiterst laag Laag Gemiddeld Hoog Uiterst hoog

≤ 4.20 % 4.20 % ≤ 7.01 % 7.01 % ≤ 8.73 % 8.73 %≤ 17.10 % 17.10 % ≤ 27.10 %

W1 18 5 6 7

W2 24 3 11 8 2

W3 11 2 4 5

W4 10 2 7 1

W5 35 12 21 2

W6 12 3 6 3

W7 28 4 8 8 8

W8 25 4 14 4 2 1

W9 16 4 7 5

W10 15 10 5

W11 9 8 1

W12 11 1 10

W13 16 3 11 2

W14 16 3 3 9 1

W15 6 4 2

W16 10 4 6
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6. Positie van de gemeenten per cluster – gemiddeld inkomen per inwoner

Vlaanderen Indicator inkomen

Clusters N Uiterst laag Laag Gemiddeld Hoog Uiterst hoog

≤ 17.058 € 17.058 € ≤ 
18.174 €

18.174 € ≤ 
19.632 €

19.632 € ≤ 
21.972 €

21.972 € ≤ 
27.584 €

V1 10 1 9

V2 14 7 7

V3 37 4 24 9

V4 30 2 6 15 7

V5 30 14 12 4

V6 22 1 19 2

V7 17 13 2 2

V8 28 20 8

V9 13 2 2 2 7

V10 18 8 5 4 1

V11 11 3 2 4 2

V12 32 2 13 8 8 1

V13 11 1 5 2 3

V14 14 3 10 1

V15 13 2 8 1 2

V16 8 3 2 1 2

Wallonië Indicator inkomen

Clusters N Uiterst laag Laag Gemiddeld Hoog Uiterst hoog

≤ 14840 € 14840 € ≤ 
16.570 €

16.570 € ≤ 
17.679 €

17.679 € ≤ 
20.125 €

20.125 € ≤ 
24.648 €

W1 18 1 10 5 2

W2 24 1 17 5 1

W3 11 6 5

W4 10 4 6

W5 35 25 10

W6 12 3 1 8

W7 28 4 8 16

W8 25 1 11 13

W9 16 4 12

W10 15 5 10

W11 9 5 4

W12 11 9 2

W13 16 1 8 4 3

W14 16 4 6 5 1

W15 6 2 4

W16 10 6 2 2
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7. Positie van de gemeenten per cluster – percentage eenoudergezinnen

Vlaanderen Indicator eenoudergezinnen

Clusters N Uiterst laag Laag Gemiddeld Hoog Uiterst hoog

≤ 17.44 % 17.44 % ≤ 20.05 % 20.05 % ≤ 21.42 % 21.42 % ≤ 25.97 % 25.97 % ≤ 32.85 %

V1 10 3 2 3 2

V2 14 1 4 7 2

V3 37 2 12 15 4 4

V4 30 10 10 7 3

V5 30 2 13 9 6

V6 22 5 11 4 2

V7 17 12 3 1 1

V8 28 6 14 5 3

V9 13 1 9 3

V10 18 5 8 3 1 1

V11 11 8 1 2

V12 32 1 9 6 10 6

V13 11 2 2 7

V14 14 2 10 2

V15 13 1 7 5

V16 8 4 4

Wallonië Indicator eenoudergezinnen

Clusters N Uiterst laag Laag Gemiddeld Hoog Uiterst hoog

≤ 21.84 % 21.84 % ≤ 26.51 % 26.51 % ≤ 29.72 % 29.72 % ≤ 36.70 % 36.70 % ≤ 43.71 %

W1 18 7 5 5 1

W2 24 9 13 1 1

W3 11 1 2 6 1 1

W4 10 1 6 3

W5 35 8 20 3 3 1

W6 12 1 5 3 3

W7 28 1 13 7 5 2

W8 25 7 12 3 1 2

W9 16 2 5 4 4 1

W10 15 1 11 3

W11 9 1 5 3

W12 11 7 4

W13 16 1 1 14

W14 16 3 6 4 3

W15 6 2 4

W16 10 1 5 4
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8. Positie van de gemeenten per cluster – percentage gezinnen dat leeft in een 
sociale woning

Vlaanderen Indicator sociale huisvesting

Clusters N Uiterst laag Laag Gemiddeld Hoog Uiterst hoog

≤ 0.8 % 0.8 % ≤ 2.88 % 2.88 % ≤ 4.33 % 4.33 % ≤ 8.09 % 8.09 % ≤ 17.17 %

V1 10 3 3 3 1

V2 14 1 2 5 6

V3 37 4 17 7 8 1

V4 30 1 9 8 6 6

V5 30 3 12 8 6 1

V6 22 7 10 3 2

V7 17 1 7 7 2

V8 28 3 8 8 9

V9 13 3 3 5 2

V10 18 3 3 5 5 2

V11 11 1 9 1

V12 32 1 3 7 15 6

V13 11 2 3 4 2

V14 14 1 1 6 6

V15 13 1 7 5

V16 8 3 2 3

Wallonië Indicateur sociale huisvesting

Clusters N Uiterst laag Laag Gemiddeld Hoog Uiterst hoog

≤ 0.08 % 0.08 % ≤ 1.71 % 1.71 % ≤ 3.86 % 3.86 % ≤ 9.84 % 9.84 % ≤ 21.76 %

W1 18 2 7 5 4

W2 24 3 17 1 3

W3 11 5 5 1

W4 10 1 6 2 1

W5 35 8 15 9 3

W6 12 1 2 7 2

W7 28 8 8 12

W8 25 12 8 4 1

W9 16 1 7 7 1

W10 15 1 7 7

W11 9 1 5 3

W12 11 3 8

W13 16 1 8 7

W14 16 2 4 10

W15 6 1 3 2

W16 10 8 2
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9. Positie van de gemeenten per cluster – percentage ontvangers van een 
leefloon of equivalent dat gezinshoofd is, in verhouding tot het totale aantal 
gezinnen met kinderen

Vlaanderen Indicator leefloon of equivalent/aantal gezinnen met kinderen

Clusters N Uiterst laag Laag Gemiddeld Hoog Uiterst hoog

≤ 0,51% 0,51% ≤ 0,92% 0,92% ≤ 1,26% 1,26% ≤ 2,37% 2,37% ≤ 6,23%

V1 10 2 7 2

V2 14 4 7 2

V3 37 3 17 8 8 1

V4 30 3 9 9 8 1

V5 30 1 16 7 6

V6 22 9 4 3 6

V7 17 4 11 2

V8 28 6 7 9 6

V9 13 2 7 4

V10 18 1 8 7 2

V11 11 2 3 1 4 1

V12 32 4 4 19 5

V13 11 1 2 8

V14 14 2 6 6

V15 13 3 10

V16 8 1 3 4

Wallonië Indicator leefloon of equivalent/aantal gezinnen met kinderen

Clusters N Uiterst laag Laag Gemiddeld Hoog Uiterst hoog

≤ 1,07% 1,07% ≤ 2,24% 2,24% ≤ 3,35% 3,35% ≤ 6,38% 6,38% ≤ 16,23%

W1 18 1 4 9 4

W2 24 1 11 6 6

W3 11 3 8

W4 10 1 1 7 1

W5 35 9 21 4 1

W6 12 1 3 6 2

W7 28 2 9 8 9

W8 25 3 17 2 2 1

W9 16 7 6 1 2

W10 15 2 11 2

W11 9 1 7 1

W12 11 3 8

W13 16 5 9 2

W14 16 2 6 5 3

W15 6 4 1 1

W16 10 2 8
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10. E-mail die naar de gemeenten is gestuurd

Mevrouw, mijnheer de burgemeester,

Dames, heren schepenen, 
 
Met de steun van de Koning Boudewijnstichting voeren de Universiteit Mons en 
Universiteit Gent een onderzoek uit dat in hoofdzaak gericht is op het identificeren van 
de hefbomen in de strijd tegen kinderarmoede gekoppeld aan de verschillende 
bevoegdheden van het lokale bestuur, door deze te illustreren aan de hand van concrete 
en inspirerende praktijken. Met dit onderzoek beogen de onderzoekers de lokale 
hefbomen te detecteren die in handen liggen van zowel de lokale besturen als van 
het OCMW buiten subsidiëring van enige stichting, vereniging of VZW. 
 
Om hen hierbij op weg te helpen, hadden ze graag een antwoord ontvangen op de 
volgende vragen:  

 ·     Welke zijn de concrete acties die uw organisatie/uw gemeente ondernomen heeft 
om gezinnen in een precaire situatie te ondersteunen en om de ontwikkeling van 
kwetsbare kinderen te stimuleren? 

 ·     Heeft u specifieke maatregelen genomen om adequater tegemoet te komen aan 
de noden van kwetsbare gezinnen of om de toegang tot bepaalde dienstverlening 
voor deze groep te optimaliseren? In dit het geval is, werden deze maatregelen 
geëvalueerd? Indien ja, wat waren de resultaten van deze evaluatie? 

·     Kinderarmoede staat niet los van de problematiek van armoede bij gezinnen. Welke 
zijn de concrete acties die uw organisatie/uw gemeente ondernomen heeft in de 
strijd tegen deze problematiek?   

Deze initiatieven kunnen inspelen op de sociale grondrechten daar deze hefbomen 
kunnen zijn in de strijd tegen kinderarmoede (in concreto gaat het over acties gericht 
op het recht op gezondheid, het recht op sociale bescherming, het recht op behoorlijke 
huisvesting, het recht op een gezonde leefomgeving en het recht op culturele en 
maatschappelijke ontplooiing). De onderzoekers zijn geïnteresseerd zowel in 
initiatieven ondernomen door het OCMW of door een schepen als in initiatieven die 
kinderarmoede op een integrale manier doorheen alle beleidsdomeinen aanpakken.  

Indien u daarnaast over rapporten beschikt die deze concrete acties en initiatieven 
toelichten, hadden we deze ook graag ontvangen. Is het mogelijk om ons deze ook te 
bezorgen via hetzelfde mailadres? 

Deze informatie stelt de onderzoekers in staat om hun bevindingen aan de hand van 
inspirerende praktijken te illustreren. 

Alvast hartelijke dank voor uw medewerking. 

Vriendelijke groeten.
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11. E-mail die naar de OCMW’s is gestuurd

Mevrouw, mijnheer de voorzitter van het OCMW,
Mevrouw, mijnheer de secretaris,

Met de steun van de Koning Boudewijnstichting voeren de Universiteit Mons en 
Universiteit Gent een onderzoek uit dat in hoofdzaak gericht is op het identificeren van 
de hefbomen in de strijd tegen kinderarmoede gekoppeld aan de verschillende 
bevoegdheden van het lokale bestuur, door deze te illustreren aan de hand van concrete 
en inspirerende praktijken. Met dit onderzoek beogen de onderzoekers de lokale 
hefbomen te detecteren die in handen liggen van zowel de lokale besturen als van 
het OCMW buiten subsidiëring van enige stichting, vereniging of VZW. 

Om hen hierbij op weg te helpen, hadden ze graag een antwoord ontvangen op de 
volgende vragen:  
 

·     Welke zijn de concrete acties die uw organisatie/uw gemeente ondernomen heeft 
om gezinnen in een precaire situatie te ondersteunen en om de ontwikkeling van 
kwetsbare kinderen te stimuleren? 

 ·     Heeft u specifieke maatregelen genomen om adequater tegemoet te komen aan 
de noden van kwetsbare gezinnen of om de toegang tot bepaalde dienstverlening 
voor deze groep te optimaliseren? In dit het geval is, werden deze maatregelen 
geëvalueerd? Indien ja, wat waren de resultaten van deze evaluatie? 

·     Kinderarmoede staat niet los van de problematiek van armoede bij gezinnen. 
Welke zijn de concrete acties die uw organisatie/uw gemeente ondernomen heeft in 
de strijd tegen deze problematiek?   

Deze initiatieven kunnen inspelen op de sociale grondrechten daar deze hefbomen 
kunnen zijn in de strijd tegen kinderarmoede (in concreto gaat het over acties gericht 
op het recht op gezondheid, het recht op sociale bescherming, het recht op behoorlijke 
huisvesting, het recht op een gezonde leefomgeving en het recht op culturele en 
maatschappelijke ontplooiing). De onderzoekers zijn geïnteresseerd zowel in 
initiatieven ondernomen door het OCMW of door een schepen als in initiatieven die 
kinderarmoede op een integrale manier doorheen alle beleidsdomeinen aanpakken.  

Indien u daarnaast over rapporten beschikt die deze concrete acties en initiatieven 
toelichten, hadden we deze ook graag ontvangen. Is het mogelijk om ons deze ook te 
bezorgen via hetzelfde mailadres? 

Deze informatie stelt de onderzoekers in staat om hun bevindingen aan de hand van 
inspirerende praktijken te illustreren. 

Alvast hartelijke dank voor uw medewerking. 

Vriendelijke groeten.
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12. Lijst van gecontacteerde personen voor deel 2

Contact Naam

Fédération des CPAS Wallons Luc Vandormael (voorzitter)

Actiris Murielle Simon

FOD Maatschappelijke Integratie Isabelle Martijn

Forum Bruxellois de la lutte contre les inégalités Nicolas de Kuyt

CPAS de la Louvière (Direction) Denis Morisot

CPAS de Namur (Direction) Stéphanie Petrov

CPAS de Brugelette (Direction) Jean Morel

CPAS de Saint-Gilles (Direction) Jean Spinette

CPAS Estinnes

Centre Régional d’Appui à la Cohésion Sociale (Coordination) Alexandre Ansay

Conseil de Prévention de l’Aide à la jeunesse Christine Robert

Observatoire de la Santé et du Social Olivier Gillis, Sarah Luyten

Institut Bruxellois de Statistiques et d’Analyse

Echevine, conseillère CPAS et conseillère à la présidence du MR Violaine Herbaux

Service public de Wallonie – Intérieure et Social (attachée) Valérie Prignon

Bruxelles Accueil et Développement pour la Jeunesse et 
l’Enfance (Direction)

Séverine Acerbis

CPAS de Charleroi – Service Jeunesse Luisa Di Felice

Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté – Coordination et 
direction de Projets (Aide à la Jeunesse)

Anne-Françoise Janssen

Cemo Asbl Olivier Gatti

Gezinsbond Peter Ledeganck, Tina Van Eyken

Unicef Belgium Anneleen Van Kelecom

Samenlevingsopbouw – Oost-Vlaanderen Nicole Formesyn

Kind en Gezin Tine Rommens

Vrouwenraad Lore Janssens

VVSG Anneline Geerts/Shirley Ovaere

Ecole de devoirs - Damprémy

OCMW Kortrijk Maarten François

OCMW Hoogstraten Dorien van de Poel

OCMW Waregem Lynn Sobry

Expoo Kirsten De Saeger

Kinderrechtencommissariaat Naïma Charkaoui

Agentschap voor Onderwijsdiensten Eric Wouters, Peter Zaenen
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Politieke partijen en hun studiediensten

Open Vld Freya Saeys

Groen! Tom Vandenbrande

CD&V Bert D’hondt

N-VA Freek Niesten

Vlaams Belang Wim Van Osselaer

Sp.a Yasmine Kherbache

PS (Institut Emile Vandervelde ) Corentin Delmotte

MR (Institut Jean Gol) Contactformulier en Violaine Herbaux

Ecolo (Etopia) Contactformulier

CDH (Cepess) Contactformulier

Informatie m.b.t. gegevensverzameling

Federal Public Service Social Security Rudi Van Dam

POD MI Frederic Swaelens

Vlaamse Overheid – Agentschap Binnenlands 
Bestuur

Sam Depauw

Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag 
KULeuven

Jens Vandevelde, Wim Van Lancker

IWEPS François Ghesquière

Belfius Arnaud Dessoy
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Badje ASBL (mai 2018). Rapport d’activités 2017. Bruxelles: Badje asbl. Online :  
http://www.badje.be/pdf/rapport_activites/rapport_d_activites_badje_2017_
telechargement.pdf

Badje ASBL (2018), Lutter contre les inégalités et la pauvreté infantile sur le plan local.  
Non-publié.

BAPN – Réseau belge de lutte contre la pauvreté (2016). « Un nouveau chantier : le projet 
de plan National de lutte contre la pauvreté infantile va être élaboré » in BAPN Flash.

Barker, D. J. (1995). “Fetal origins of coronary heart disease”. British Medical Journal,  
311, 171-174. 

Belfius (2018). Typologie van de gemeenten. Vlaanderen en Brussel, Online: https://research.
belfius.be/wp-content/uploads/2018/06/Typologie-van-de-gemeenten-NL_tcm_80-
150638.pdf

Belfius (2018). Typologie socio-économique des communes 2017. Online: https://www.belfius.
be/about-us/dam/corporate/press-room/press-articles/downloads/fr/2018/Typologie_
des_communes_FR.pdf  

Bernard, N. (2018). « Bonnes pratiques des communes bruxelloises en matière de 
logement ». In Les Échos du Logement, 2018(123), pp.27-31.

Bobak, M. (2000). “Outdoor air pollution, low birth weight, and prematurien lignety”. In 
Environmental health perspectives, 108 (2), 173-176. 

Boost, D., et alii (2018). Een beschrijvend en evaluerend onderzoek naar het Geïntegreerd Breed 
Onthaal. Brussel: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Bouverne-De Bie, M. (2005). “Het OCMW en het recht op maatschappelijke 
dienstverlening”. In: J. Vranken, K. De Boyser & D. Dierckx (red.), Armoede en Sociale 
Uitsluiting: Jaarboek 2005. Leuven: Acco, pp. 203-216.

Briels, G. & Vanhauwaert, F. (2017). “Recepten voor lokaal beleid in de strijd tegen armoede. 
Een grondrechtenbenadering vanuit de kennis en ervaring van mensen in armoede”, in: 
Raeymaeckers, P., e.a. (red.). Tijd voor sociaal beleid. Armoedebestrijding op lokaal 
niveau. Antwerpen: OASES, pp. 187-203.

Buysse L., et alii (2017). “De automatische toekenning van rechten in de Belgische 
sociale bescherming”, in: Lahaye W. e.a. (red.). Armoede in België. Jaarboek 2017, Skribis, 
Gent, 73-99.

Casman, M.-T., Nibona, M., & Peemans-Poullet, H. (2006). Femmes monoparentales en 
Belgique. Conditions d’existence, précarisation, santé. Bruxelles : Pensées féministes.

CDH (2018). Nos idées. Online: http://www.lecdh.be/nos-idees

Charlier, E., De Graeve, P.-J. & Glineur, C. (2017). Gids inspirerende praktijken in verband met 
kinderarmoedebestrijding in de Belgische steden. Brussel: POD MI. 

Chzhen, Y., Gromada, A., Rees, G., Cuesta, J., Bruckauf, Z. (2018). “An Unfair Start: 
Inequality in Children’s Education in Rich Countries”. In Innocenti Report Card 15, 
UNICEF Office of Research - Innocenti, Florence. Online: https://www.unicef-irc.org/
publications/pdf/an-unfair-start-inequality-children-education_37049-RC15-EN-WEB.
pdf 
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