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ELK KIND EEN TOEKOMST
De maanden voor de geboorte en de eerste levensjaren zijn belangrijk en zelfs bepalend voor de 
ontwikkeling van kinderen. Kinderen in armoede beleven veel stress en missen daardoor cruciale 
ontwikkelingskansen. De rol van lokale besturen in de strijd tegen kinderarmoede is belangrijk. 
Als lokale verkozenen of mensen die lokaal verantwoordelijkheid dragen, bent u met velen die 
zich afvragen wat ze concreet kunnen ondernemen ten dienste van hun jongste medeburgers 
die in armoede leven. Deze brochure wil u daarbij inspireren. We delen hier tal van voorbeelden 
die collega’s van u opzetten of ondersteunen, in Brussel, Vlaanderen en Wallonië. De Koning 
Boudewijnstichting, l’Union des Villes et des Communes de Wallonie (UVCW) en de Fédération 
des CPAS, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en Brulocalis, samen met de 
Federatie van Brusselse OCMW’s, willen hier laten zien dat de strijd tegen kinderarmoede een zaak 
is van ons allemaal én dat de gemeenten, door hun uitgebreide bevoegdheden op dit domein, hierin 
een essentiële rol kunnen spelen.
 

DE NATIONALE CONTEXT: FACETTEN 
Hoewel de strijd tegen kinderarmoede sinds enkele decennia 
steeds nadrukkelijker op de beleidsagenda staat, blijft de 
kinderarmoede in België op een hoog peil.

Het gezicht van armoede evolueert: het gaat om meer en meer jongere armen, en dan vooral om 
jongvolwassenen met kinderen. Een toenemend aantal van hen zijn eenoudergezinnen.
 

OP NATIONAAL NIVEAU (2018)
• 1 kind (0-17 jaar) op 6 is kansarm in België
• 1 op 5 (20,6%) loopt het risico op inkomensarmoede
• 23,2% loopt het risico van kansarmoede of sociale uitsluiting
(bron: enquête EU-SILC 2018)
 
 
NATIONAAL (2017)
Totaal:
• 15,5% van de Belgische bevolking leeft onder de armoededrempel.
 
Kinderen: 
• 17,2% bij de -16-jarigen
• 21,2% in de leeftijd 16-25 jaar 
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Als men kijkt naar de indicator deprivatie, is de kloof tussen de Gewesten significant en is de mate 
van kwetsbaarheid bij kinderen groter in Wallonië en Brussel dan in Vlaanderen.

Verdeling van de kinderen (1-15 jaar) volgens het aantal items 
waarvan ze gedepriveerd zijn in de drie Gewesten in België (BE): 
Brussel (BR), Wallonië (WA) en Vlaanderen (VL) 
2018 (bron: Zoom van de Koning Boudewijnstichting)

Aantal items waar kinderen niet over beschikken
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Lijst van de 17 items om de deprivatie bij kinderen te meten

KIND
• Wat nieuwe kleren  

(geen tweedehands)
• Twee paar passende 

schoenen
• Dagelijks vers fruit  

en verse groenten
• Dagelijks vlees, kip, vis  

of een vegetarisch 
equivalent

• Boeken thuis, aangepast 
aan de leeftijd van het kind

• Uitrusting voor 
ontspanning buitenshuis

• Spelletjes voor 
binnenshuis

• Geregeld 
vrijetijdsactiviteiten

• Vieren van bijzondere 
gelegenheden  
(bv. verjaardag)

• Van tijd tot tijd uitnodigen 
van vriendjes om te spelen 
en samen te eten

• Deelnemen aan 
schooluitstapjes en 
-feesten

• Vakantie (één week  
per jaar)

GEZIN
• Vervangen van versleten 

meubels
• Geen achterstallige 

betalingen
• Behoorlijk verwarmde 

woonst
• Beschikken over een auto 

voor privégebruik

VOLWASSENEN  
IN HET GEZIN
• Toegang tot internet
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WAAROM ZIJN JONGE KINDEREN  
EEN PRIORITAIRE DOELGROEP  
IN DE STRIJD TEGEN ARMOEDE?

Investeren in jonge kinderen met het oog op  
de ontwikkeling van hun capaciteiten en om  
de voortzetting van sociale ongelijkheid te bekampen. 

Je hoeft niet te wachten tot de problemen van gezinnen in armoede zijn opgelost  
om je over de toekomst van deze kinderen te buigen en te investeren in een beleid  
waardoor de kansen van deze kinderen om te slagen toenemen. 

KONING BOUDEWIJNSTICHTING

Een recente studie van de OESO toont aan dat de sociale mobiliteit in de OESO-landen sputtert.1  
Er wordt gesproken van sticky floors, die maken dat kinderen uit een kansarme omgeving met  
grote waarschijnlijkheid zelf arme volwassenen zullen worden: 

WIST U DIT? 
Op z’n vierde kent een kind uit een gezin in armoede gemiddeld twee keer minder woorden dan een 
kind uit een bemiddelde omgeving. Daardoor zal het kind later trager leesvaardigheden verwerven.

Gemiddeld genomen verklaart, in de landen van de OESO, de sociale achtergrond tussen de 11% en 
14% van de kloof in de resultaten op de PISA-tests, of het nu gaat over wiskunde, wetenschappen of 
lezen. Dat gaat in België zelfs tot 20%!

1 OESO-rapport uit 2018 : A broken social elevator? How to promote social mobility?,  
https://read.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/broken-elevator-how-to-promote-social-
mobility_9789264301085-en#page3
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De resultaten van het onderzoek over de levensomstandigheden van kinderen tonen aan dat hoe 
vroeger en hoe langduriger men in armoede leeft, hoe meer het om generatiearmoede dreigt te gaan.

Dit betekent dat er talent verloren gaat. Het is voor de samenleving ook een belangrijke kostenpost 
in de toekomst (het opzetten van bijstandssystemen, hogere gezondheidsuitgaven enz.). Toch is 
dit niet onvermijdbaar en toont de ervaring dat een gericht beleid het traject van individuen kan 
beïnvloeden.

Het belang van investeringen in een sociaal beleid dat op de jongste kinderen is gericht hoeft 
niet meer bewezen te worden. Door preventief op te treden kan een beleid van ‘maatschappelijke 
investeringen’ anticiperen op toekomstige sociale uitgaven. Met andere woorden, een sociaal 
beleid:

• is efficiënter als het wordt gevoerd vóór de problemen  
zich voordoen eerder dan als ze er al zijn;

• is niet alleen een kostenpost en een last, maar ook een troef  
en winst als het gaat om gelijkheid van kansen en later om groei!

Hoe eerder men investeert in kinderen, hoe hoger de return voor de samenleving. 

JAMES HECKMAN • NOBELPRIJS VOOR ECONOMIE IN 2000

Kinderarmoede op  
gemeentelijk niveau:  
een stand van zaken

Om de al aangehaalde diversiteit in cijfers 
hard te maken maakten Willy Lahaye en 
Isabelle Pannecoucke e.a. (2019) een 
mapping van de kinderarmoede op lokaal 
niveau.

Zes kaarten illustreren de verschillen in 
armoede op gemeentelijke schaal, en dat elke 
keer aan de hand van een specifieke indicator 
(bv. aandeel minderjarigen die leven in een 
gezin zonder inkomsten uit arbeid).

Deze interactieve kaarten, de data voor uw 
gemeente en de volledige studie vindt u op 
www.kbs-frb.be/nl/kinderarmoede_inkaart.

Early childhood development  
is a smart investment

Prenatal programs
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Programs targeted toward the earliest years
Preschool programs
Schooling
Job training

Bron: James Heckman, Nobel Laureaat in Economie
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DE BELANGRIJKSTE HEFBOMEN 
OM LOKAAL ACTIE TE ONDERNEMEN 

Een kenmerk van kinderarmoede is de transversale dimensie:  
er zijn repercussies op tal van vlakken.

Het gemeentelijke niveau staat het dichtst bij de noden van de burgers en beschikt over 
hefbomen om actie te ondernemen. Het is complementair met het structurele beleid op federaal, 
gemeenschaps- en gewestniveau.

Op het lokale niveau kun je de problemen doelgerichter bekampen. De kansen om zichtbare en 
tastbare resultaten te behalen worden groter. Een gemeente vormt een uitgelezen ruimte om 
creatief met nieuw beleid te experimenteren.

Originele projecten die lokaal worden opgezet kunnen andere gemeenten en steden inspireren en 
uitgroeien tot programma’s op het niveau van een provincie. Ze kunnen zelfs eventueel op termijn 
een gewestelijk en/of federaal beleid voeden en verrijken. Voorwaarde is dat een onafhankelijke 
evaluatie hun relevantie en doeltreffendheid heeft aangetoond.

Een recente studie2 over deprivatie bij kinderen heeft diverse grote hefbomen  
voor lokale acties blootgelegd:
• Het perspectief op werk voor alleenstaande en laaggeschoolde ouders verbeteren;
• Het levenspeil van gezinnen verhogen;
• Kinderen beschermen voor de negatieve effecten van deprivatie;
• Ontwikkelingskansen aanreiken aan alle kinderen.

2 Guio, A-C., & Vandenbroucke, F. (2018). Armoede en deprivatie bij Belgische kinderen. Een vergelijking van de 
risicofactoren in de drie gewesten en de buurlanden. Brussel: Koning Boudewijnstichting.
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MET WIE? 
De gemeenten kunnen zich laten omringen 
en samenwerken met andere actoren, zoals 
Kind & Gezin, Huizen van het Kind maar ook de 
scholen en lokale verenigingen die in de eerste 
lijn actief zijn, kunnen bepaalde situaties op 
het spoor komen en de rol van tussenpersoon 
spelen om ervoor te zorgen dat gezinnen met 
jonge kinderen beter worden begeleid.  

HOE HANDELEN? 
De gemeenten kunnen hetzij overkoepelend 
hetzij doelgericht optreden. Ze kunnen 
daarbij een waaier aan instrumenten inzetten: 
financieren van structuren en van projecten, 
de huur van lokalen, promoten van wat er 
al bestaat, faciliteren enz. De gemeente 
kan bestaande initiatieven ondersteunen. 
Ze kan ook bepaalde praktijken aansporen 
om te veranderen door strategieën vast te 
leggen, zoals het mikken op een grotere 
toegankelijkheid van diensten (bv. oprichten 
van antennes die zo dicht mogelijk bij de 
gebruikers staan, informatie in diverse talen 
beschikbaar stellen enz.). Ook een grotere 
sociale mix kan een doel zijn.

DE PRINCIPES VAN DE ACTIES OP 
GEMEENTELIJK NIVEAU: UNIVERSALITEIT  
EN DOELTREFFENDHEID
De gemeenten kunnen proberen om de toegang tot rechten van mensen te verbeteren, door het 
principe van de universaliteit toe te passen en door erover te waken dat de doeltreffendheid van hun 
acties voortdurend wordt geëvalueerd.

WAAR GAAT HET OVER?
De doelgroep is vaak slecht geïnformeerd over haar rechten en nauwelijks toegerust om die ook 
op te eisen. Hierdoor bevindt een groot aantal gezinnen zich in een situatie waarin ze rechten niet 
claimen en/of ‘onderbeschermd’ zijn. Met andere woorden: ze maken geen of onvoldoende gebruik 
van de bestaande diensten. Om dit te verhelpen kunnen de gemeenten een proactieve aanpak 
ontwikkelen, gezinnen opsporen die geen gebruik maken van hun rechten en van diensten, hen 
informeren en als dat nodig is begeleiden bij het uitoefenen van hun rechten.

MEER WETEN?
Persbericht ‘Integratie versterken in opvang en zorg voor jonge kinderen: waarom en hoe?, 2019  
www.kbs-frb.be/nl/Newsroom/Press-releases/2019/20190403AJ
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Mechelen  Provincie Antwerpen: Go-Team

WIE DRAAGT HET PROJECT? 
Het Sociaal Huis van Mechelen

HET PROJECT IN HET KORT
De aanpak: een generalistische benadering en begeleiding, en een vereenvoudiging van de 
administratieve taken. Concreet: een maatschappelijk werker begeleidt gezinnen die worden 
geconfronteerd met een veelheid aan problematieken en maatschappelijke problemen. Die 
gezinnen kunnen door een aantal diensten naar het Go-Team worden georiënteerd: de politie, 
Kind & Gezin, maar ook basisscholen. De begeleider van het Go-Team hanteert een heel 
soepele werkmethode, zowel wat de manier van werken als wat de duur van de begeleiding 
betreft. Hierdoor kun je zo dicht mogelijk aansluiten bij de behoeften van de gezinnen.

SLEUTELS VOOR SUCCES
• Een goede zichtbaarheid van het Go-Team bij de diensten die mensen sturen  

als doorverwijzers.
• Impulsen van het beleidsniveau (Stad Mechelen en het Sociaal Huis)  

om het generalistisch en dienstenoverschrijdend werken te bevorderen.
• Politieke durf om out of the box te denken en daadkracht om door te zetten.
• Lage caseload voor maatschappelijk werkers omdat dit essentieel is  

voor een aanklampende begeleiding.
• Geregelde supervisie en vorming van het team.
• Soepele modaliteiten bij de interventies om zich te kunnen aanpassen  

aan een context waarin een vraag soms spoed vereist.

RESULTATEN
Sinds 2014 bereikte de dienst al 122 gezinnen en meer dan 320 kinderen.
Het Go-Team werd wetenschappelijk onderzocht door Bérénice Storms van  
Cebud/Thomas More Hogeschool. Hieruit bleek onder meer dat er bij veel gezinnen  
op meerdere levensdomeinen effectieve vooruitgang werd geboekt en dat de gezinnen  
deze ondersteuning ook wisten te appreciëren. De studie is digitaal verkrijgbaar op  
www.mechelen.be/go-team-boek.
Als de gezinnen hierover worden bevraagd, zijn ze van oordeel dat de verbetering van hun 
leefomstandigheden min of meer rechtstreeks is verbonden met het soort oplossingsgerichte 
begeleiding die het Go-Team aanbiedt.

MEER WETEN?
www.mechelen.be/gezinsondersteuning-go-team
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Vielsalm  Provincie Luxemburg: Platforme Pas à Pas 

WIE DRAAGT HET PROJECT? 
Het OCMW

HET PROJECT IN HET KORT
Oprichting van een netwerk van professionals die met kinderen bezig zijn.  
Doel: kinderarmoede bestrijden om hun welzijn en ontwikkeling te bevorderen.

Acties:
• Partners-professionals sensibiliseren en opleiden inzake de gevolgen  

van armoede voor kinderen.
• Een participatieve aanpak door er de burgers bij te betrekken.
• Concrete acties opzetten bij de gezinnen: curatief (sociale hulp, opvolging  

bij de logopedist, bij de kinderpsycholoog, aankoop van kleren, uitdelen  
van spelletjes enz.) en ook preventief (culturele en ludieke activiteiten).

• Inzamelen en schenken van materiaal voor de kinderen.

SLEUTELS VOOR SUCCES
• Het kunnen mobiliseren en bereiken van een groot aantal professionals:  

OCMW, AMO l’Etincelle, SAJ, psycho-medisch-sociaal centrum, crèches,  
de politie, scholen, de TMS van ONE, een huiswerkschool, dokters enz.).

• Luisteren naar de reële noden van gezinnen.

RESULTATEN
Er werden diverse projecten opgezet: psycho-motorische workshops, massageworkshops 
voor ouders/kinderen, veel bezoeken (bijna 130 deelnemende kinderen in 2017).  
Jaarlijks maken een twintigtal nieuwe gezinnen gebruik van de aangeboden projecten.
• Le Coin Papote (sinds eind 2016): een gratis toegankelijke opvangplek (zonder 

inschrijving) voor kinderen van 0 tot 3 jaar, elke woensdag. Doel: contacten leggen, 
ideeën uitwisselen, vragen delen. Er is animatie op verzoek van de ouders.

• Le Trésor des enfants (open eind 2018): een ‘sociale container’ staat ter beschikking 
van de bevolking. Zo kunnen we aan gezinnen die daar nood aan hebben materiaal 
aanbieden: voor kinderverzorging, spelletjes, kleren enz. Leeftijd: 0 tot 12 jaar. 
Tweewekelijks open op woensdagnamiddag (ligging: OCMW in Provedroux 24, 
Vielsalm). Mensen die ernaartoe komen kunnen giften geven en krijgen.
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Vielsalm  Provincie Luxemburg: Platforme Pas à Pas 

WIE DRAAGT HET PROJECT? 
Het OCMW

HET PROJECT IN HET KORT
Oprichting van een netwerk van professionals die met kinderen bezig zijn.  
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van armoede voor kinderen.
• Een participatieve aanpak door er de burgers bij te betrekken.
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bij de logopedist, bij de kinderpsycholoog, aankoop van kleren, uitdelen  
van spelletjes enz.) en ook preventief (culturele en ludieke activiteiten).

• Inzamelen en schenken van materiaal voor de kinderen.
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OCMW, AMO l’Etincelle, SAJ, psycho-medisch-sociaal centrum, crèches,  
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RESULTATEN
Er werden diverse projecten opgezet: psycho-motorische workshops, massageworkshops 
voor ouders/kinderen, veel bezoeken (bijna 130 deelnemende kinderen in 2017).  
Jaarlijks maken een twintigtal nieuwe gezinnen gebruik van de aangeboden projecten.
• Le Coin Papote (sinds eind 2016): een gratis toegankelijke opvangplek (zonder 

inschrijving) voor kinderen van 0 tot 3 jaar, elke woensdag. Doel: contacten leggen, 
ideeën uitwisselen, vragen delen. Er is animatie op verzoek van de ouders.

• Le Trésor des enfants (open eind 2018): een ‘sociale container’ staat ter beschikking 
van de bevolking. Zo kunnen we aan gezinnen die daar nood aan hebben materiaal 
aanbieden: voor kinderverzorging, spelletjes, kleren enz. Leeftijd: 0 tot 12 jaar. 
Tweewekelijks open op woensdagnamiddag (ligging: OCMW in Provedroux 24, 
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DE NEGEN 
THEMATISCHE HEFBOMEN

Om tegen kinderarmoede te ageren werden negen grote competentiedomeinen bepaald:3 

3 Lahaye, W., Pannecoucke, I. & Sansen, F. (2019). Kinderarmoede en het lokale niveau: De gemeenten in kaart gebracht – 
Hefbomen voor het beleid. Brussel: Koning Boudewijnstichting.

1
29

47

56

38

1. Toegang tot een opvangomgeving

2. Onderwijs 

3. Vrijetijd 

4. Ondersteuning van ouders in hun ouderrol

5. Gezondheid 

6. Toegang tot kwalitatieve  
huisvesting, energie en water 

7. Werk 

8. Inkomen 

9. Participatie van kinderen
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Toegang tot een kwaliteitsvolle  
opvangomgeving voor iedereen

WAAR GAAT HET OVER? 
In België hangt de vraag of je toegang hebt tot een bepaald soort collectieve opvang in grote mate 
af van de sociale afkomst van het kind. Toch tonen tal van studies4 aan dat voor jonge kinderen 
toegang hebben tot kwaliteitsvolle opvang buiten het eigen gezin een betekenisvolle rol speelt in 
hun ontwikkeling: cognitief, emotioneel, relationeel.

WIST U DIT? 

Op een intense manier gebruik maken van een crèche die  
kwaliteitsopvang aanbiedt gomt de verschillen tussen de sociale groepen weg […]  
wat de capaciteiten betreft inzake leesvaardigheid en wiskunde.

JANE JENSON • DATA-ANALYSE ELDEQ, QUÉBEC

DE GEMEENTEN KUNNEN IETS DOEN!
Als instantie die kinderopvang organiseert, is de gemeente bevoegd  
om de praktijk ter zake mee te beïnvloeden. Zo kan zij:
• Ertoe bijdragen dat het opvangaanbod groter wordt en plaatsen subsidiëren  

voor gezinnen met een laag inkomen.
• Een hogere bezettingsgraad stimuleren.
• De informatie voor gezinnen versterken door nieuwe communicatietools op te zetten. 
• De inschrijvingsprocedures vereenvoudigen.
• Uitwisselingsplatforms oprichten tussen de eerstelijnsdiensten, die in contact staan  

met ouders die geen gebruik maken van de opvang, en de opvangstructuren.

4 Zie Unicef (2008) en OESO (2001, 2006, 2012)
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Aalst  Provincie Oost-Vlaanderen: KOALA 

WIE DRAAGT HET PROJECT? 
Stad Aalst: Huis van het Kind, Kinderdagverblijf Oogappel en Pinnemuts,  
Kind & Gezin, Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen vzw, Kinderdagverblijf Mezennestje, 
Kinderdagverblijf Tatien en vzw Denderkind.

HET PROJECT IN HET KORT
Het KOALA-project is een initiatief van de Vlaamse Regering, in het kader van een partner schap 
met het Fonds Bernard, Gonda en Emily Vergnes beheerd door de Koning Boudewijnstichting 
en Kind & Gezin. Doel is om in de buurt laagdrempelige spel- en ontmoetingsmomenten te 
organiseren voor gezinnen met jonge kinderen, waar zij tevens info kunnen krijgen over hun 
rechten en terecht kunnen met vragen. Daarnaast wordt er ingezet op het vergroten van de 
toegankelijkheid van kinderopvang met extra kinderopvangplaatsen, in het bijzonder voor de 
meest kwetsbare gezinnen. 

In Aalst gaat het om een project dat gespreid is over tien jaar en dat start in de wijk Mijlbeek, 
waar kansarmoede prominent aanwezig is. Vandaar zal het zich uitbreiden over de hele 
stad. In september 2018 kwamen op een lanceringsdag van het project een honderd tal 
kinderen en ouders samen. Vervolgens bevroegen zij 87 ouders uit de wijk om hun behoeften 
en hun ervaringen te leren kennen over de buurt en over de toegankelijkheid van hulp- en 
dienstverlening, over kinderopvang en hun eventuele belangstelling voor ontmoetings activiteiten 
voor ouders. Daarnaast gingen ze ook in gesprek met partners in de buurt.

SLEUTELS VOOR SUCCES
• Het rechtstreeks aanspreken van ouders om het dienstenaanbod  

af te stemmen op hun reële noden.
• Partnerschappen met tal van lokale actoren op het terrein  

die diensten aanbieden aan kinderen en hun ouders.
• Een aanpak die zich gaandeweg aanpast aan de ideeën  

en behoeften die van bij de eerste fasen van het project ontstaan.
• Opzetten van een gezamenlijke visietraject met de kernpartners.

RESULTATEN
• Het uitwerken van een strategisch plan na het raadplegen  

van de ouders en partners in de wijk Mijlbeek.
• Eerste fasen in het opzetten van spel- en ontmoetingsmomenten  

in een ontspannen sfeer op de bestaande opvangplekken.
• Lerend netwerk voor kinderbegeleiders, met vorming over kansarmoede  

en het opzetten van spel- en ontmoetingsactiviteiten.
• Keuze van een centrale plek in de wijk voor spel- en ontmoetingsactiviteiten.
• Continu uitbreiden van partnerschappen, met bv. Wijkgezondheidscentrum Daenshuis, 

Centrum Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG)...

MEER WETEN?
en.calameo.com/read/001774295476c09883192?authid=byqk9Iy0sPbU
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Brussel-Stad  Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 
Bruxelles Multi Accueil (BMA) 

WIE DRAAGT HET PROJECT? 
vzw BADJE

HET PROJECT IN HET KORT
Sinds 2014 begeleidt de vzw Badje gesubsidieerde Brusselse crèches. Doel is dat zij 
kinderen die in armoede leven opvangen, naast hun gewone publiek. Zo kunnen kinderen die 
in een precaire situatie leven in de crèches een socialisatie-ervaring hebben voor ze naar de 
kleuter klas gaan. De teams die worden begeleid bewandelen een voor hen ongewoon pad: 
zij gaan zelf kinderen opzoeken die anders niet tot bij hen geraken. Dat doen ze door partner-
schappen op te zetten met lokale sociale actoren en door hun opvangpraktijk aan te passen. 

Om dat te realiseren verbindt het BMA-project de individuele begeleiding van de teams en de 
momenten waarop er collectieve workshops plaatsvinden (themaworkshop m.m.v. experts). 
Zo is bijvoorbeeld de directrice van de gemeentecrèche Princesse Joséphine-Charlotte in 
Brussel-Stad begonnen met de kinderopvang via een partnerschap met de dienst voor gees-
telijke gezondheid Ulysse en Home Victor Du Pré, in het kader van de begeleiding die Badje 
aanbood. In Watermaal-Bosvoorde heeft de crèche Gilson meerdere kinderen opgevangen in 
het kader van dit project, dankzij een partnerschap met het OCMW van de gemeente.

SLEUTELS VOOR SUCCES
• Opvangplekken begeleiden bij het opzetten van nieuwe praktijken.  

Zo kunnen ze meer kinderen opvangen, met soepeler toelatingsmodaliteiten.
• De individuele begeleiding (tussen 18 en 24 maanden) duurzaam maken,  

om zo de nieuwe praktijken te laten doordringen in het DNA van de structuur.
• De opvangplekken in een netwerk opnemen, door thematische en collectieve workshops 

waar de opgevolgde opvangplekken aan kunnen blijven deelnemen,  
ook na de individuele begeleiding.

• Er moet een krachtig engagement zijn van de directie van de crèche, het team  
en de inrichtende macht.

• Duurzame partnerschappen opzetten met diensten die in contact staan met de 
gezinnen die men wil bereiken (OCWM, Kind & Gezin, Services de l’Aide à la Jeunesse 
(SAJ), Rode Kruis, maar ook vzw’s die gespecialiseerd zijn in jonge kinderen, zoals 
NASCI of Aquarelle). Zo vergemakkelijkt men de relatievorming en beschikt men over 
‘tussenpersonen’ die efficiënt werk kunnen leveren.
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RESULTATEN
Het project heeft aangetoond dat men, bij gelijke middelen, door een relatief eenvoudige 
aanpassing van de praktijken de crèche kan openstellen voor nieuwe doelgroepen: de 
kennismakingsperiode aanpassen, het vereenvoudigen van de inschrijvingsprocedures, het 
versterken van de communicatie met de ouders enz.  
In vier jaar:
• zijn zowat 100 kinderen opgevangen dankzij het project, over het geheel van het 

Brussels Gewest. Dat zijn dus 100 gezinnen die hun leefomstandigheden hebben kunnen 
verbeteren.

• zijn sinds het begin van het project een twintigtal crèches begeleid in het Brussels 
Gewest.

• blijven zowat vijftien crèches meedoen aan workshops waarin ze praktijken delen.

MEER WETEN?
www.badje.be/pages/projets_pauvrete_bma.html
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Het onderwijs: sluitsteen voor het slagen  
en de toekomstige integratie van alle kinderen

WAAR GAAT HET OVER? 
In België zijn er grote niveauverschillen tussen de leerlingen en bepaalt je maatschappelijke 
afkomst in grote mate je schoolresultaten (OESO, 2018). Kinderen die opgroeien in armoede, 
ondervinden vaker schoolmoeilijkheden die kunnen leiden tot een heroriëntering van hun richting 
of tot afhaken op school. Dat sorteert op korte termijn effecten op hun ontwikkeling, en op langere 
termijn op hun integratie.

DE GEMEENTEN KUNNEN IETS DOEN!
De onderwijssector:
• Directies van scholen sensibiliseren en mobiliseren voor de problematiek  

van de inclusie van alle kinderen in hun school, bijvoorbeeld bij het rekruteren  
van leerkrachten, maar ook door contacten met hogescholen.

• Het concreet ondersteunen van hervormings maatregelen die worden  
voorgesteld door de bevoegde minister. 

De gezinnen:
• Schoolkosten verminderen of zelfs tot nul herleiden  

(refter, uitstapjes, materiaal voor in de klas enz.).
• Ouders informeren over het belang  

van voorschools onderwijs.
• Het leren van Frans en Nederlands bevorderen  

bij de ouders.

WIST U DIT? 

Op jongere leeftijd naar de kleuterschool gaan verbetert de cognitieve vaardigheden van 
kinderen van ouders die in armoede leven. 

LEUVEN, L INDAHL, OOSTERBEEK EN WEBBINK (2010)
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Péruwelz  Provincie Henegouwen: Polo le Lapin

WIE DRAAGT HET PROJECT? 
De Cellule d’Education Familiale (C.E.F.) van het OCMW van Péruwelz (Le Galion)  
en de Universiteit van Bergen, in een partnerschap met Rotary (die de tablets leverde)

HET PROJECT IN HET KORT
Polo le Lapin is een vernieuwend taalproject dat werd opgezet door een onderzoeksteam 
van de Universiteit van Bergen. Het wil de ongelijkheid die van in de kleuterschool begint, 
verminderen.
Het project is opgezet in diverse Belgische steden, maar krijgt in Péruwelz een digitale 
dimensie. De deelnemende gezinnen begeleiden hun kind bij het aanleren van de taal aan de 
hand van ludieke tools (teksten, foto’s, filmpjes). Die zijn ontwikkeld samen met leerkrachten. 
De mascotte Polo le Lapin zorgt voor continuïteit tussen de school- en de gezinsomgeving 
en wil de betrokkenheid van de ouders bij dit co-educatieproject bevorderen. Sinds kort 
worden om de twee weken computerworkshops georganiseerd voor kinderen van 3 tot 6 jaar 
en hun ouders. Zo verwerven ze taalvaardigheden en raken ze gewoon aan digitale tools, in 
het kader van de preventie van de digitale kloof.

SLEUTELS VOOR SUCCES
• Steunen op een dienst voor gezinseducatie waarin de familieband wordt gebruikt  

als een factor voor sociale integratie en het voorkomen van mishandeling.
• Geïntegreerd werken, in partnerschap met de andere OCMW-diensten  

en desgewenst ook met de school.
• Het leerplezier bewaren, en ook het gevoel dat men iets kan, door het ritme  

van het kind te respecteren en zijn leerproces aan te moedigen.
• Een goede digitale praktijk opzetten.

RESULTATEN
Het project wordt opgevolgd door een wetenschappelijk onderzoeksteam, dat op regelmatige 
basis aanpassingen aanbrengt, afhankelijk van wat men observeert bij de deelnemende 
gezinnen. Er vonden tussen 2009 en 2012 drie evaluaties plaats in verband met taalstimulatie 
in de deelnemende scholen. “In vergelijking met een controlegroep hebben de kinderen die 
deelnamen aan Polo aanzienlijke vooruitgang boek wat taal betreft, onafhankelijk van het 
onderwijsnet, de buurt, het geslacht en de sociale afkomst van het kind.” Bij anderstalige 
gezinnen merken de onderzoekers dat de aangeboden activiteiten de ouders motiveren om 
bezig te zijn met het aanleren van de taal door hun kind, en ook om hun eigen kennis van het 
Frans te verbeteren.
Specifiek voor Péruwelz laten de kwalitatieve evaluaties bij ouders en kinderen zien dat de 
kwaliteit van de relatie tussen het kind en de ouders verbetert, dat het kind stappen zet in zijn 
leerproces en dat het belangstelling aan de dag legt voor de digitale tool.

MEER WETEN?
www.sciencesdelafamille.be/outils-de-coéducation-eduquons-ensemble-avec-polo-le-lapin/
fascicules-de-stimulation-du-langage-oral-eduquons-ensemble-avec-polo-le-lapin/
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EEN GOEDE RAAD:
“Om verspilling van het aangeleverde schoolmateriaal te vermijden, kunnen de gemeenten 
leerkrachten en directies sensibiliseren, aan de hand van een codesysteem dat het soort gebruik 
voor elke type van materiaal nauwkeurig aangeeft.” 
 

Boom  Provincie Antwerpen:  
Boekentas Huis van het Kind

WIE DRAAGT HET PROJECT? 
Het lokaal bestuur van Boom (gemeente en OCMW), Huis van het Kind 

HET PROJECT IN HET KORT
Het project heeft diverse doelstellingen. Het gaat zowel om het aanbieden van materiële 
ondersteuning als van ondersteuning op het vlak van informatie, opvoeding en onderwijs aan 
ouders van kinderen van 0 tot 3 jaar. Bij de tweede verjaardag van het kind krijgt het gezin 
een bon van 1 euro voor de aankoop van een boekentas met daarin al het nodige materiaal 
voor de kleuterschool.
De bons worden verdeeld door organisaties die in contact staan met gezinnen in 
kansarmoede (bv. OCMW, Kind & Gezin, vzw’s uit de buurt enz.). De boekentassen worden 
verkocht in de ruilwinkel Boempetat!, die ook beschikt over een informatieruimte en een 
koffiehoek waar de ouders in een gezellige sfeer een professional of andere ouders kunnen 
aanspreken. De gesprekken gaan er over kinderen inschrijven op school, of het kind 
zindelijk is of er buitenschoolse kinderopvang nodig is enz. Hierdoor kunnen gezinnen in 
kansarmoede naar diensten worden toegeleid en krijgen ze op een ongedwongen manier 
informatie over het dienstenaanbod. De medewerkers van Huis van het Kind stellen ook 
activiteiten voor: lezen, gezonde voeding, eerste hulp enz.

SLEUTELS VOOR SUCCES
• Gebruik maken van het feit dat de ruilwinkel en het Huis van het Kind vlak bij elkaar 

liggen: een betere zichtbaarheid voor gezinnen en een centrale ingang tot een waaier van 
diensten.

• Zorgen voor een blijvend goede samenwerking door de partnerorganisaties, om het 
totaalbeeld van bestaande diensten te behouden. Hierdoor kunnen gezinnen beter 
worden toegeleid.

• Steunen op een sturende actor in het project (hier het OCMW) om zo het project coherent 
te houden, net als de antwoorden die gezinnen krijgen op hun vragen.

RESULTATEN
• Boempetat! zorgt voor een vlottere toegankelijkheid van andere projecten of diensten in 

de strijd tegen kinderarmoede.
• Sinds 2015 krijgt een twintigtal kinderen jaarlijks een cadeaubon. Een vijftiental van hen 

komen samen met hun ouders hun boekentas ook ophalen.  

MEER WETEN?
www.boom.be/boempetat
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Buitenschoolse en vrijetijdsactiviteiten:  
een belangrijke factor voor de ontwikkeling  
van kinderen 

WAAR GAAT HET OVER?
Onderwijs blijft niet beperkt tot schools leren. Op regelmatige basis muziek kunnen spelen, tekenen, 
aan sport doen: als ze dat in een professioneel kwaliteitskader kunnen doen, ontwikkelen kinderen 
andere competenties, komen er andere talenten bovendrijven, communiceer je anders over je 
emoties… Meer nog: je maakt je je lichaam eigen en je staat anders tegenover anderen.

WIST U DIT? 
In België kan meer dan 30% van de kinderen van 1 tot 15 jaar uit een gezin met een armoederisico 
niet regelmatig deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten buiten de woning, tegenover ongeveer 3% van 
de kinderen uit een gezin dat geen armoederisico loopt.

DE GEMEENTEN KUNNEN IETS DOEN!
• Gratis buitenschoolse activiteiten aanbieden (in de scholen en op andere  

vrij toegankelijke plaatsen) tijdens de middagpauze en na schooltijd.
• De opvang voor en na schooltijd gratis maken.
• Streven naar een betere omkadering van de opvang en de buitenschoolse activiteiten  

(kwaliteit/kwantiteit).
• De dialoog tussen de scholen, waar alle kinderen over de vloer komen,  

en het verenigingsleven bevorderen.
• Het overleg tussen actoren die contact hebben met deze gezinnen bevorderen:  

‘beter kennen om beter te kunnen oriënteren’.
• Ervoor zorgen dat er gelijke kansen zijn voor meisjes en jongens in armoede  

bij de toegankelijkheid van buitenschoolse activiteiten. 
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Charleroi  Provincie Henegouwen:  
Gratis opvang voor en na school

WIE DRAAGT HET PROJECT? 
Het stadsbestuur van Charleroi

HET PROJECT IN HET KORT
Sinds het begin van het schooljaar 2016-2017 heeft de stad Charleroi ervoor gekozen  
om de opvang voor en na school geheel gratis te maken. Dat instrument is geleidelijk  
aan uitgebreid over alle basisscholen, onafhankelijk van het net waartoe ze behoren.
Voorwaarde: elke geïnteresseerde school waarvan de gemeente niet de inrichtende macht 
is, moet bij de stad een aanvraag indienen om toe te treden tot het opvangsysteem dat de 
stad Charleroi organiseert.

SLEUTELS VOOR SUCCES
• Beschikken over een coördinatiedienst ter ondersteuning van de kwaliteit van de opvang. 

Ter beschikking stellen van materiaal en pedagogische tools voor de mensen die instaan 
voor de opvang.

• Zorgen voor regelmatige opleiding van de opvangmensen, om de kwaliteit van de opvang 
en de aangeboden activiteiten te waarborgen. 

• Beschikken over voldoende opvangruimtes binnen de scholen om alle kinderen  
van de buitenschoolse opvang te kunnen onthalen. 

• Via het gemeentebudget compensatie bieden voor het verlies aan ontvangsten voor 
prestaties en het werk van bijkomend personeel dat nodig is door de toenemende 
populatie van de buitenschoolse opvang.

RESULTATEN
• 20.000 gezinnen en 23.000 kinderen zijn bij dit project betrokken.  

Het systeem komt alle ouders ten goede, maar de impact is uiteraard groter  
voor gezinnen met een bescheiden inkomen.

• De buitenschoolse opvang is wat de aantallen kinderen betreft gestegen:  
met 55% ’s morgens, met 75% de woensdagnamiddag en elke dag met 89%  
tussen 16.30 en 18.30 uur.

• De stad wijst op een driedubbel positief maatschappelijk effect:
1. Een echte besparing voor de gezinnen die er gebruik van maken.
2. Voordelen voor de kinderen die genieten van de aangeboden culturele,  

sportieve en creatieve activiteiten.
3. Nieuwe werkgelegenheid in de sector:  

240 nieuwe deeltijdse contracten tussen 2015 en 2018.
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Beringen  Provincie Limburg:  
Brede School Beringen-Mijn

WIE DRAAGT HET PROJECT? 
Vzw De Terrilling met Stad Beringen 

HET PROJECT IN HET KORT
Brede School De Terriling is een initiatief van de drie basisscholen van Beringen-Mijn, 
de dienst Samenleven van Stad Beringen en Samenlevingsopbouw RIMO Limburg. De 
Terrilling wil de brede leer- en leefomgeving van de kinderen uit de wijk versterken en 
ontwikkelingskansen aanreiken d.m.v. naschoolse activiteiten. Het project berust op een 
sterk partnerschap met als betrokkenen: de scholen, de stad (die actoren met elkaar 
in contact kan brengen), de vzw RIMO die het publiek in kansarmoede goed kent, en 
vrijwilligers die instaan voor het traject tussen de woonplaats van de kinderen en de plaats 
waar de activiteiten plaatsvinden. Zij zorgen ook voor omkadering bij sommige activiteiten.
Om alle kinderen te bereiken, ook de allerarmsten, werkt De Terrilling proactief en 
outreachend, met flyers in de boekentassen, sms’jes, telefoontjes, WhatsApp en 
huisbezoeken. De kinderen zijn bovendien actoren van het project: zij worden geregeld 
bevraagd en kunnen zo het activiteitenprogramma mee verfijnen.

SLEUTELS VOOR SUCCES
• Een aanpak die is gebaseerd op samenwerking tussen lokale actoren en de scholen.
• Een participatief luik dat aan het kind en de ouders ruimte geeft bij het bepalen van de 

inhoud van het project, en bij de evaluatie ervan.
• Een grote focus op outreachend werken.

GETUIGENIS

Als alleenstaande moeder met vijf kinderen kon ik hen niet de mogelijkheid  
bieden om diverse hobby’s te beoefenen. Dankzij De Brede School kregen  
zij de kans om na de school op een verstandige manier bezig te zijn en hun 
talenten te ontwikkelen. 
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Ondersteuning voor ouders in hun ouderrol:  
versterken van oudercompetenties,  
voorkomen van mishandeling

WAAR GAAT HET OVER?
Ouders ondersteunen in hun ouderrol omvat 
elk optreden waardoor je bijdraagt aan de 
versterking van de competenties van ouders, 
en dat met een preventief doel. Het gaat 
bijvoorbeeld over de ontwikkeling van het kind 
en de diverse fasen daarin: hoe moet je dat 
begrijpen en ‘beheren’? Over de emotionele 
huishouding, de communicatie met het kind,  
de gezinsband, het omgaan met gebeurtenissen 
die invloed hebben op het gezin (scheiding, 
zwangerschap, ziekte enz.)

DE GEMEENTEN KUNNEN IETS DOEN!
• Door plekken te creëren waar men rekening 

houdt met de vele dimensies van het ouderschap, naar het voorbeeld van de Vlaamse Huizen 
van het Kind en de Maisons de l’Enfance die ONE in Wallonië opzet.

• Door te zorgen voor ontmoetingsplekken voor ouders en kinderen, waar de uitwisseling tussen 
lotgenoten het isolement doorbreekt door sociale banden aan te gaan, maar waar je als ouder 
ook antwoorden vindt op de problemen van alledag die verband houden met het ouderschap.
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Genappe  Provincie Waals-Brabant: Les petits sourires

WIE DRAAGT HET PROJECT? 
Het OCMW van Genappe

HET PROJECT IN HET KORT
Sinds 2013 (de oproep ‘Kinderarmoede’ van de POD Maatschappelijke Integratie) heeft het 
OCMW een rondetafel over kinderarmoede opgezet met de gemeentelijke actoren op het 
terrein en is er ook een referentiepersoon (‘Référent Enfance’). Dankzij deze initiatieven 
kwam men op het spoor van de behoeften inzake ouderondersteuning. Hieruit kwam de 
Halte-Acceuil ‘Les petits sourires’ voort, die bij de oprichting steun kreeg van de Koning 
Boudewijnstichting. Het gaat om een opvangplek voor kinderen, maar het is ook een plaats 
waar ouders in hun ouderrol ondersteund en begeleid worden, vanaf de zwangerschap tot 
het kind drie jaar is. Er zullen activiteiten worden opgezet voor de ouders én hun kinderen, 
in samenwerking met het netwerk voor jonge kinderen. Er worden diverse workshops 
aangeboden over thema’s als ‘begeleiding tijdens de zwangerschap’ en er zijn ook 
ontmoetingsmomenten voor ouders.
De rondtetafel heeft geleid tot de ‘Guide pour garder le sourire’. Zo kunnen de ouders en 
de kinderen de referentiepersoon leren kennen en hem telefoneren als ze in de rats zitten. 
Jaarlijks is er de dag ‘Garder le sourire’, waar de gemeentelijke diensten zich voorstellen aan 
de kinderen van het derde en vierde leerjaar.

SLEUTELS VOOR SUCCES
• De ‘Halte-Acceuil’ versterkt de al bestaande activiteiten ter zake.  

Er zijn vaste contacten met de gemeentelijke dienst voor jonge kinderen,  
ONE, AMO, Tempo en het team van Bébé Accueil.

• De ondersteuning van ouders in hun ouderrol maakt  
deel uit van een collectieve dynamiek bij alle diensten.

• Er doelgericht en actief op werken dat kinderen ‘aan de alarmbel kunnen trekken’  
wat de problemen van hun ouders betreft.

RESULTATEN
• De inspectie staat positief tegenover de kwaliteit van het werk van de opvoedsters in de 

Halte-Acceuil en het publieke nut ervan.
• Sinds 2015 maakten een twintigtal kinderen gebruik van de Halte-Accueil.
• Een vijftigtal kinderen of hun gezin deden een beroep op de referentiepersoon.
• Jaarlijks leren 200 kinderen op school de gemeentelijke diensten kennen.

MEER WETEN?
genappe-cpas.be/web/index.php/get-involved-2/
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Roeselare  Provincie West-Vlaanderen:  
Samen Bouwen Aan Kinderkansen

WIE DRAAGT HET PROJECT? 
De stad Roeselare (lokale projectoproep)

HET PROJECT IN HET KORT
Samen Bouwen Aan Kinderkansen wil het dienstenaanbod wat betreft kinderopvang en de 
gezondheid van  jonge kinderen verbeteren. Het wil ook de diensten die instaan voor de strijd 
tegen kinderarmoede beter zichtbaar maken. Diverse partners zorgen voor de toeleiding 
van de gezinnen: Kind & Gezin, het OCMW, verenigingen die actief zijn in de strijd tegen 
armoede en ook het dichtstbijzijnde opvangcentrum voor vluchtelingen. Het project steunt 
op een tweepartnersysteem van een maatschappelijk werker en een ervaringsdeskundige in 
armoede. Zij doen dienst als brugfiguren tussen de gezinnen en de openbare diensten, en ze 
stellen een individueel begeleidingstraject voor dat kan starten vanaf de zwangerschap en 
dat maximaal drie jaar duurt.

SLEUTELS VOOR SUCCES
Het systeem met twee brugfiguren, en de aanwezigheid van een ervaringsdeskundige. Die 
kan de noden van de ouders in het juiste perspectief plaatsen en de hindernissen benoemen. 
Hij/zij kent ook de overlevingsmechanismen die eigen zijn aan mensen die in armoede leven 
en kan de ouders naar de juiste diensten toeleiden.

RESULTATEN
Het project hanteert een participatieve dynamiek: de ouders worden geregeld door de 
twee brugfiguren bevraagd over hun noden. Het project was ook het voorwerp van een 
heroriëntering van het aanbod, in de richting van een meer geïndividualiseerde begeleiding. 
De ouders hadden de wens uitgedrukt om meer te kunnen praten over hun individuele 
situatie tijdens sessies die hen ondersteunen in hun ouderrol.

MEER WETEN?
www.roeselare.be/inwoners/welzijn/samen-bouwen-aan-kinderkansen
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Roeselare  Provincie West-Vlaanderen:  
Samen Bouwen Aan Kinderkansen

WIE DRAAGT HET PROJECT? 
De stad Roeselare (lokale projectoproep)

HET PROJECT IN HET KORT
Samen Bouwen Aan Kinderkansen wil het dienstenaanbod wat betreft kinderopvang en de 
gezondheid van  jonge kinderen verbeteren. Het wil ook de diensten die instaan voor de strijd 
tegen kinderarmoede beter zichtbaar maken. Diverse partners zorgen voor de toeleiding 
van de gezinnen: Kind & Gezin, het OCMW, verenigingen die actief zijn in de strijd tegen 
armoede en ook het dichtstbijzijnde opvangcentrum voor vluchtelingen. Het project steunt 
op een tweepartnersysteem van een maatschappelijk werker en een ervaringsdeskundige in 
armoede. Zij doen dienst als brugfiguren tussen de gezinnen en de openbare diensten, en ze 
stellen een individueel begeleidingstraject voor dat kan starten vanaf de zwangerschap en 
dat maximaal drie jaar duurt.

SLEUTELS VOOR SUCCES
Het systeem met twee brugfiguren, en de aanwezigheid van een ervaringsdeskundige. Die 
kan de noden van de ouders in het juiste perspectief plaatsen en de hindernissen benoemen. 
Hij/zij kent ook de overlevingsmechanismen die eigen zijn aan mensen die in armoede leven 
en kan de ouders naar de juiste diensten toeleiden.

RESULTATEN
Het project hanteert een participatieve dynamiek: de ouders worden geregeld door de 
twee brugfiguren bevraagd over hun noden. Het project was ook het voorwerp van een 
heroriëntering van het aanbod, in de richting van een meer geïndividualiseerde begeleiding. 
De ouders hadden de wens uitgedrukt om meer te kunnen praten over hun individuele 
situatie tijdens sessies die hen ondersteunen in hun ouderrol.

MEER WETEN?
www.roeselare.be/inwoners/welzijn/samen-bouwen-aan-kinderkansen

Gezondheid: hoe bijdragen tot gezondheidsdiensten  
die beter beantwoorden aan de behoeften van 
kinderen uit kansarme milieus?

WAAR GAAT HET OVER?
De jongste drie decennia zijn de vormen van ongelijkheid op het vlak van gezondheid toegenomen. 
Er zijn vele oorzaken, maar de sociale afkomst van mensen is bepalend.
Handelend optreden als het gaat over de gezondheid van de jongste kinderen betekent dat je 
investeert in de preventie van ziektes, in het promoten van gezondheid en in de toegankelijkheid van 
kwaliteitszorg.

WIST U DIT? 
“De kinderen die in een gezin in armoede worden geboren hebben een grotere kans op een kleiner 
geboortegewicht en de zwangerschap duurt minder lang dan bij kinderen in gezinnen die niet 
in armoede leven.5 Hierdoor nemen de risico’s op gezondheidsproblemen toe, zoals hart- en 
vaatziekten op volwassen leeftijd.”

DE GEMEENTEN KUNNEN IETS DOEN!
• Door te investeren in preventie en een goede gezondheid,  

met initiatieven die gezonde voeding promoten. 
• Door eerstelijnsactoren beter te informeren en te sensibiliseren.
• Door de netwerking van actoren te bevorderen, bv. OCMW en huisartsen in de eerste lijn, 

Huizen van het Kind, Kind & Gezin… Zo wordt de toegang tot diensten makkelijker en kan er een 
coherent zorgparcours worden uitgestippeld, zoals in de projecten van de Medische Huizen/
Gezondheidscentra.

• Door bepaalde kosten over te nemen: screenings, medische opvolging, gratis gezonde 
groepsmaaltijden enz.

• Door projecten te ondersteunen die ‘verantwoordelijk’ en ‘solidair’ zijn, zoals het opzetten van 
partnerschappen met groepen die zorgen voor de distributie (recuperatie van niet-verkochte 
goederen), het oprichten van een sociale kruidenier, de inrichting van groepsmoestuinen enz.

5 De Spiegelaere, M., Racape, J. & Sow, M. (2017). Wat betekenen armoede en migratie voor de gezondheid van baby’s? 
Brussel: Koning Boudewijnstichting
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Hannut  Provincie Luik:  
Gezond eten in de gemeentescholen en in de crèche

WIE DRAAGT HET PROJECT? 
Het OCMW van Hannut en L’Aurore, onderneming voor aangepast werk 

HET PROJECT IN HET KORT
Dit project is gegroeid uit de ontmoeting van diverse initiatieven in Hannut in 2017 en 2018. 
In 2017 veranderde de onderneming voor aangepast werk L’Aurore van het OCMW zijn 
tuinbouwactiviteit in een landbouwactiviteit, door gebruik te maken van de gronden waar het 
OCMW eigenaar van is. Er werden investeringen goedgekeurd en dankzij een subsidie van 
de Nationale Loterij kon er een opslaghal worden ingericht voor fruit en groenten. Er konden 
ook andere mensen met een beperking worden aangenomen.
In 2018 werd de nieuwe crèche van het OCMW geopend en besliste men de kinderen 
maaltijden aan te bieden die bereid zijn met de producten van L’Aurore en van andere 
lokale producenten. De maaltijden, die aanvankelijk bestemd waren voor de bewoners 
van het woonzorgcentrum, worden uitgewerkt in samenwerking met een diëtiste en 
voedingsdeskundige. De gemeenteraad heeft tot slot beslist om deze dienst ook aan te 
bieden aan de gemeentescholen. De prijzen: 3,50 euro voor het lager onderwijs, 3 euro voor 
kleuters, 35 eurocent voor de soep. De sociaal assistenten van het OCMW bepalen welke 
gezinnen gratis gebruik kunnen maken van deze maaltijden.

SLEUTELS VOOR SUCCES
• De coördinatie van de diverse gemeentelijke actoren rond één project:  

gezonde voeding voor de kinderen.
• De aandacht die OCMW-medewerkers besteden aan het feit dat kinderen in kansarmoede 

van de maaltijden gebruik kunnen maken, ook als ze voor hun ouders te duur zijn.
• De garantie dat het om kwaliteitsvolle maaltijden gaat, dankzij de monitoring  

door de diëtiste.

RESULTATEN
• Dagelijks meer dan 200 maaltijden in de gemeentescholen.
• In 2020 worden de keukens en wordt L’Aurore aangepast om dezelfde dienst te kunnen 

aanbieden aan de scholen van het vrije net in Hannut en ook aan de scholen van 
buurgemeente Lincent. Dankzij de dynamiek die op gang is gekomen heeft de Rotary Club 
Huy-Waremme dicht bij de crèche een boomgaard met oude fruitsoorten aangeplant en 
geschonken. Vanaf 2021-2022 zal die fruit opleveren. 
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Hannut  Provincie Luik:  
Gezond eten in de gemeentescholen en in de crèche

WIE DRAAGT HET PROJECT? 
Het OCMW van Hannut en L’Aurore, onderneming voor aangepast werk 

HET PROJECT IN HET KORT
Dit project is gegroeid uit de ontmoeting van diverse initiatieven in Hannut in 2017 en 2018. 
In 2017 veranderde de onderneming voor aangepast werk L’Aurore van het OCMW zijn 
tuinbouwactiviteit in een landbouwactiviteit, door gebruik te maken van de gronden waar het 
OCMW eigenaar van is. Er werden investeringen goedgekeurd en dankzij een subsidie van 
de Nationale Loterij kon er een opslaghal worden ingericht voor fruit en groenten. Er konden 
ook andere mensen met een beperking worden aangenomen.
In 2018 werd de nieuwe crèche van het OCMW geopend en besliste men de kinderen 
maaltijden aan te bieden die bereid zijn met de producten van L’Aurore en van andere 
lokale producenten. De maaltijden, die aanvankelijk bestemd waren voor de bewoners 
van het woonzorgcentrum, worden uitgewerkt in samenwerking met een diëtiste en 
voedingsdeskundige. De gemeenteraad heeft tot slot beslist om deze dienst ook aan te 
bieden aan de gemeentescholen. De prijzen: 3,50 euro voor het lager onderwijs, 3 euro voor 
kleuters, 35 eurocent voor de soep. De sociaal assistenten van het OCMW bepalen welke 
gezinnen gratis gebruik kunnen maken van deze maaltijden.

SLEUTELS VOOR SUCCES
• De coördinatie van de diverse gemeentelijke actoren rond één project:  

gezonde voeding voor de kinderen.
• De aandacht die OCMW-medewerkers besteden aan het feit dat kinderen in kansarmoede 

van de maaltijden gebruik kunnen maken, ook als ze voor hun ouders te duur zijn.
• De garantie dat het om kwaliteitsvolle maaltijden gaat, dankzij de monitoring  

door de diëtiste.

RESULTATEN
• Dagelijks meer dan 200 maaltijden in de gemeentescholen.
• In 2020 worden de keukens en wordt L’Aurore aangepast om dezelfde dienst te kunnen 

aanbieden aan de scholen van het vrije net in Hannut en ook aan de scholen van 
buurgemeente Lincent. Dankzij de dynamiek die op gang is gekomen heeft de Rotary Club 
Huy-Waremme dicht bij de crèche een boomgaard met oude fruitsoorten aangeplant en 
geschonken. Vanaf 2021-2022 zal die fruit opleveren. 

Leuven  Provincie Vlaams-Brabant: Parelcoaching

WIE DRAAGT HET PROJECT? 
Huis van het Kind in samenwerking met ‘t Lampeke in Leuven

HET PROJECT IN HET KORT
Het project biedt zowel pre- als postnataal intensieve begeleiding aan voor kwetsbare 
zwangere vrouwen en hun gezin. Deze vrouwen worden naar Parelcoaching toegeleid door 
diverse instanties (huisarts, gynaecoloog, vroedvrouw, maar ook organisaties als Kind 
& Gezin en het OCMW). Tot zes maanden na de geboorte krijgen ze begeleiding van een 
parelcoach: die ziet de moeder geregeld, volgt de afwikkeling van de zwangerschap op en 
biedt indien nodig bijkomende ondersteuning. De samenwerking van Parel en ’t Lampeke én 
het ruime Parelnetwerk van Groot-Leuven verzekert ook dat na die zes maanden de fakkel 
wordt overgenomen. Het project valoriseert ook het delen van de expertise die is ontwikkeld 
bij het werken met kwetsbare gezinnen. Dat gebeurt door het organiseren van vormingen 
voor vrijwilligers en professionals.

SLEUTELS VOOR SUCCES
• De kwaliteit van het netwerk van professionals inzake kwetsbare zwangerschappen en 

jonge kinderen.
• De vorming en regelmatige supervisie van de Parelcoaches.
• De individuele trajectbegeleiding van de gezinnen en de ontmoetingen die op regelmatige 

basis plaatsvinden.
• Het creëren van een vertrouwensband tussen de Parelcoaches het gezin.

RESULTATEN
De Leuvense Parelcoaches begeleiden jaarlijks op zes settings zo’n 250 Leuvense moeders/
gezinnen, van bij hun zwangerschap tot het vroege ouderschap.

MEER WETEN?
www.pareleuven.be

27

http://www.pareleuven.be


Toegang tot kwaliteitshuisvesting, energie en water

WAAR GAAT HET OVER?
Het recht op huisvesting en energie is een fundamenteel recht. Slechte huisvesting kan nefaste 
gevolgen hebben voor de ontwikkeling van het kind, vooral inzake gezondheid en onderwijs.

WIST U DIT? 
In 2017 kampt meer dan één gezin op vijf met energiearmoede in België.6 Dat cijfer evolueert sinds 
tien jaar nauwelijks. Vooral eenoudergezinnen worden door het probleem getroffen. Waterarmoede 
treft bijna 15% van de Belgische gezinnen.7

DE GEMEENTEN KUNNEN IETS DOEN!
• Door in te staan voor voldoende kwaliteitsvolle huisvesting voor de vele gezinnen  

die in kansarmoede leven.
• Door nieuwe vormen van solidair wonen aan te moedigen.
• Door de toegang tot de privéhuurmarkt makkelijker te maken via sociale immobiliën-

agentschappen. Zo bekamp je de slechte huisvesting en dakloosheid van gezinnen met kinderen.
• Door programma’s voor de renovatie van woningen te steunen, vooral sociale woningen en dan met 

name om hun energieprestaties te verbeteren en ongezonde leefomstandigheden tegen te gaan.8

• Door gezinnen die op zoek zijn naar huisvesting meer te begeleiden, met bijzondere aandacht 
voor eenoudergezinnen en kroostrijke gezinnen (bv. een infoloket voor huisvesting).

• Door gezinnen te begeleiden bij het beheer van hun woning, hun verbruik en hun energie- en 
waterfacturen. Door hen te informeren over de beschikbare diensten die hen hierbij kunnen 
helpen en waar de sociaal werkers opgeleid zijn om op hun vragen te kunnen antwoorden.

6 www.kbs-frb.be/nl/Activities/Publications/2019/20180315NT
7 www.kbs-frb.be/nl/Activities/Publications/2019/20190319NT
8 www.kbs-frb.be/nl/Activities/Publications/2018/20180219NT1
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Antwerpen  Provincie Antwerpen: Collectief Goed

WIE DRAAGT HET PROJECT? 
Dit is een coöperatieve van diverse sociale ondernemingen en diensten van de stad 
Antwerpen: De Ideale woning (een sociale huisvestingsmaatschappij), Centrum Algemeen 
Welzijnswerk (CAW) Antwerpen, Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad, Dienstenhuis.

HET PROJECT IN HET KORT
Collectief Goed verhuurt betaalbare woningen aan grote gezinnen in een kwetsbare positie 
om zo het welzijn van de kinderen te verzekeren. Om dat doel te bereiken ‘activeert’ de 
coöperatieve leegstaande sociale woningen. Ze renoveert die op een creatieve manier  
– in een partner schap met technische scholen, via werkervaringstrajecten… –  
om de renovatiekosten zo laag mogelijk te houden. Ze gaat op zoek naar creatieve 
financieringsvormen, zoals achter gestelde leningen, subsidies, giften en premies.  

Naast het recht op wonen is ook bewonersparticipatie een belangrijke kapstok voor de 
coöperatie: huurders worden aandeel houders zodra ze een woning huren. Bewoners vervullen 
daarbij drie rollen. Ze zijn mede bestuurders in de raad van beheer, ambassadeurs van een 
coöperatieve die met hen het recht op wonen realiseert en actief lid van een bewoners-
groep waarin bewoners elkaar bijkomend onder steunen (bv. deelhuis met tuinmateriaal). 

SLEUTELS VOOR SUCCES
• De coördinatie van de stakeholders in een coöperatieve rechtsstructuur. 
• Het opnemen van diverse soorten bestuurders in de raad van beheer van de  

coöperatieve, en de inbreng binnen de raad van beheer van mensen met een  
erg verschillende expertise.

• Het verbinden van noden en creatieve oplossingen, en deze telkens weer expliciteren  
in de samenwerking tussen de partners. 

• De nodige gesubsidieerde arbeidstijd om de coöperatieve vorm te geven  
en het model te ontwikkelen. 

• Garantie op huurinkomsten en administratieve ‘ontzorging’  
door de verhuur via het sociaal verhuurkantoor.

RESULTATEN
• 15 gezinnen wonen momenteel in huizen die Collectief Goed heeft gerenoveerd.  

Het gaat om bijna 60 kinderen en 30 ouders, onder wie alleenstaande moeders.  
Nieuwe gezinnen worden toegeleid via de wachtlijst van het Sociaal Verhuur Kantoor. 

• De coöperatieve voert een continu proces van zelfevaluatie om de effectieve impact  
op de gezinnen te meten en het functioneren aan te passen aan hun noden.

MEER WETEN?
samenlevingsopbouw-antwerpenstad.be/wat-doen-we/projecten/collectiefgoed/
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Namen  Provincie Namen:  
Het programma Engagement logement 

WIE DRAAGT HET PROJECT? 
De stad Namen en haar AIS (sociaal immobiliënagentschap)

HET PROJECT IN HET KORT
Het Waals Gewest legt een quotum op van 10% sociale woningen op het grondgebied van 
een gemeente. Om dat te halen heeft de stad Namen een publiekprivaat partnerschap 
opgezet (vanaf 2015). Het idee is eenvoudig: als een bouwpromotor de toestemming krijgt 
om te bouwen, wordt er gevraagd dat hij zich ertoe verbindt om een of meer woningen 
te huur te stellen. Die worden vervolgens toevertrouwd aan het beheer van een sociaal 
immobiliënagentschap (AIS). De woonst wordt dan verhuurd aan een minder bemiddeld 
gezin, voor de duur van 3 tot 9 jaar en voor een prijs die 20/30% lager is dan de marktprijs. 
Het sociaal immobiliënagentschap biedt aan de bouwpromotor een reeks voordelen 
(gegarandeerde betalingen, herstellingen…) en de stad kan op die manier een meer 
kwaliteitsvolle huisvesting aanbieden aan gezinnen die daar nood aan hebben.  
Tegelijk blijft de sociale mix bewaard. 

SLEUTEL VOOR SUCCES
Duidelijk communiceren over de voordelen van dit instrument voor privépromotoren.

RESULTATEN
Anderhalf jaar na de lancering van het programma Engagement Logement zijn al 
meer dan zestig woningen afgewerkt of worden ze gerealiseerd. Het gaat om studio’s 
en appartementen met vier kamers. Meerdere tientallen gezinnen wonen er al in. De 
deelnemende promotoren zien het evidente voordeel van gegarandeerde huurinkomsten en 
het voorkomen van leegstand. Het project bevordert ook de sociale mix.

MEER WETEN?
observatoirevivreensemble.org/sites/observatoirevivreensemble.org/files/engagement_
logement_-_fiche_explicative.pdf
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Namen  Provincie Namen:  
Het programma Engagement logement 

WIE DRAAGT HET PROJECT? 
De stad Namen en haar AIS (sociaal immobiliënagentschap)

HET PROJECT IN HET KORT
Het Waals Gewest legt een quotum op van 10% sociale woningen op het grondgebied van 
een gemeente. Om dat te halen heeft de stad Namen een publiekprivaat partnerschap 
opgezet (vanaf 2015). Het idee is eenvoudig: als een bouwpromotor de toestemming krijgt 
om te bouwen, wordt er gevraagd dat hij zich ertoe verbindt om een of meer woningen 
te huur te stellen. Die worden vervolgens toevertrouwd aan het beheer van een sociaal 
immobiliënagentschap (AIS). De woonst wordt dan verhuurd aan een minder bemiddeld 
gezin, voor de duur van 3 tot 9 jaar en voor een prijs die 20/30% lager is dan de marktprijs. 
Het sociaal immobiliënagentschap biedt aan de bouwpromotor een reeks voordelen 
(gegarandeerde betalingen, herstellingen…) en de stad kan op die manier een meer 
kwaliteitsvolle huisvesting aanbieden aan gezinnen die daar nood aan hebben.  
Tegelijk blijft de sociale mix bewaard. 

SLEUTEL VOOR SUCCES
Duidelijk communiceren over de voordelen van dit instrument voor privépromotoren.

RESULTATEN
Anderhalf jaar na de lancering van het programma Engagement Logement zijn al 
meer dan zestig woningen afgewerkt of worden ze gerealiseerd. Het gaat om studio’s 
en appartementen met vier kamers. Meerdere tientallen gezinnen wonen er al in. De 
deelnemende promotoren zien het evidente voordeel van gegarandeerde huurinkomsten en 
het voorkomen van leegstand. Het project bevordert ook de sociale mix.

MEER WETEN?
observatoirevivreensemble.org/sites/observatoirevivreensemble.org/files/engagement_
logement_-_fiche_explicative.pdf

Toegang tot werk: een krachtige hefboom  
om uit de armoede te geraken

WAAR GAAT HET OVER?
Het risico op armoede is bijzonder hoog in de gezinnen in België waar niet wordt gewerkt. 13,5% van 
de Belgische bevolking leeft in een gezin met een lange arbeidsgraad. Een werkgelegenheidsbeleid 
bestaat er niet alleen in jobs te creëren. Het gaat er ook om de hindernissen op de weg naar werk 
aan te pakken, om ze te verminderen en om zo de kansen op een job te vergroten.

DE GEMEENTEN KUNNEN IETS DOEN!
• Rechtstreekse ondersteuning:  

de stad of gemeente als werkgever.
• Mensen ondersteunen bij het zoeken 

naar werk.
• Ondersteuning bij opleidingen en bij het 

valideren van verworven competenties.
• Ondersteuning bij de toegankelijkheid 

van crèches en opvangdiensten, voor 
de ouders die werk zoeken en/of een 
opleiding volgen.
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Farciennes  Provincie Henegouwen: Pôle Emploi - 
Centralisatie van de diensten die werkzoekenden helpen

WIE DRAAGT HET PROJECT? 
De gemeentelijke administratie van Farciennes

HET PROJECT IN HET KORT
Het centraliseren van de diensten die werkzoekenden bijstaan en die opleidingen 
organiseren vergemakkelijkt de stappen die werkzoekenden zetten en maakt ook 
een efficiëntere begeleiding mogelijk van kwetsbare, vaak minder mobiele mensen 
(administratie, zoeken van werk…). In Farciennes kreeg deze centralisatie in 2007 vorm 
door het opzetten van een Pôle Emploi. Die bestaat uit diverse diensten: MIREC, FOREM, 
ALE. Anders partners houden er permanentie (Régie de Quartiers, interimkantoren) en er 
werd een coördinator aangeworven, bijgenaamd ‘Meneer Werk’ (‘Monsieur Emploi’). Hij is 
een referentiepersoon voor de cliënten en coördineert het Plateforme Emploi. Dat is een 
driemaandelijkse meeting van alle diensten van de Pôle en hun partners uit Charleroi en 
elders. Wat de diensten voor cliënten betreft, begeleidt de coördinator werkzoekenden 
van Farciennes bij de stappen die zij zetten (jobcoaching) en heroriënteert hij hen naar 
diensten voor sociale integratie als dat nodig is, of naar organisaties als Vie Féminine of de 
Vooruitziende Socialistische Vrouwen (Femmes Prévoyantes Socialistes). Hij helpt ook om 
plekken te vinden voor kinderopvang enz.

SLEUTELS VOOR SUCCES
• De voorkeur geven aan een plaats die bereikbaar is met het openbaar vervoer.
• Zorgen dat er ook in de andere gemeentelijke diensten informatiepunten zijn.

RESULTATEN
• Opzetten van permanenties/antennes (dicht bij het OCMW) door andere 

werkgelegenheidsdiensten, en dit door het ter beschikking stellen van zalen en dankzij 
een nauwe samenwerking die complementair is en zich op dagelijkse basis afspeelt: 
MIREC, FOREM, Régie de Quartier, Lire et Ecrire, lokaal werkgelegenheidsagentschap.

• In 2012: oprichting van een Maison Ouverte, een onthaalplek voor werkzoekenden.
•  Vermindering van de werkloosheid van 33% naar 18%.
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Oostende  Provincie West-Vlaanderen:  
Oudercrèche D’n Opvang

WIE DRAAGT HET PROJECT? 
Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG) Kapoentje

HET PROJECT IN HET KORT
D’n Opvang combineert een flexibel opvangaanbod en hulp bij de integratie van kwetsbare 
ouders op de arbeidsmarkt: zij kunnen een certificaat of diploma (afhankelijk van het 
schooltraject dat zij eerder volgden) van kinderverzorg(st)er halen. De crèche voor kinderen 
van 0 tot 3 jaar bevindt zich in het centrum van Oostende, is inclusief en kwaliteitsvol en 
heeft als doel maximale ontwikkelingskansen te realiseren met het oog op een vlotte instap 
in het kleuteronderwijs.
Met D’n Opvang wil het CKG een flexibele en vlot toegankelijke opvangdienst voor kinderen 
aanbieden. Zo worden er elke dag vier plaatsen vrijgehouden voor ouders die zonder 
kennisgeving vooraf nood hebben aan kinderopvang. Het personeel is zeer flexibel bij 
onverwachte afwezigheden en voor mensen die hun kind pas laat komen afzetten.
D’n Opvang wil tegelijk een hefboom zijn voor integratie op de arbeidsmarkt. Jaarlijks 
krijgen 15 jonge ouders de kans om een certificaat van kinderverzorg(st)er te behalen en om 
meteen ook werkervaring op te doen aan de hand van een stage. 

SLEUTELS VOOR SUCCES
• Een opleiding die is aangepast aan het doelpubliek (inhoudelijk - manieren van werken).
• Crèchepersoneel dat is opgeleid om flexibel opvang aan te bieden.
• In de crèche wordt gewaakt over de sociale mix en de diversiteit van de kinderen die er over 

de vloer komen.
• Een sterke begeleiding van de stagiairs die inzetten op hun competenties en kracht.

RESULTATEN
• 70% van de ouders-stagiairs maakt de opleiding ook af.
• Er werden 90 kinderen opgevangen.
• Sinds 2016 behaalden 32 personen hun certificaat of diploma en zijn er daarvan 70% ook 

effectief aan de slag als kinderverzorg(st)er. 

MEER WETEN?
www.denopvang.be/oudercreche/
www.youtube.com/watch?v=ybLaKTBy578
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Inkomen

WAAR GAAT HET OVER?
Het uitkeringsbeleid is hoofdzakelijk federale materie, maar het lokale niveau kan het inkomen van 
gezinnen die een uitkering krijgen versterken door hen bijkomende assistentie aan te bieden. Een 
structureel beleid en begeleiding zijn dus op een nuttige manier complementair.

DE GEMEENTEN KUNNEN IETS DOEN!
• Door een toeslag uit te keren op vervangingsinkomens.
• Door de kosten om toegang te krijgen tot een aantal goederen en diensten te beperken 

(huisvesting, gezondheid, kinderopvang): rechtstreeks door subsidies, onrechtstreeks door 
promotie voor de korte keten, tweedehandsinitiatieven enz.

Sint-Lambrechts-Woluwe  Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest: Een premie bij het begin van het schooljaar 

WIE DRAAGT HET PROJECT? 
Het OCMW van Sint-Lambrechts-Woluwe

HET PROJECT IN HET KORT
Deze vorm van ondersteuning bestond al voor het lager en secundair onderwijs, en werd 
nu uitgebreid tot de kleuterklas. Het bedrag schommelt tussen 50 en 160 euro, afhankelijk 
van de leeftijd van het kind. Gezinnen met een bescheiden inkomen krijgen nog andere 
vormen van hulp aangeboden: studiemateriaal, betalen van de kosten om deel te nemen 
aan de speelpleinwerking tijdens de vakanties, de huiswerkschool en schooltrips. Deze 
ondersteuning is mogelijk dankzij enerzijds een ‘subsidie kinderarmoede’ die de staat 
toekent aan het OCMW en anderzijds door een bedrag dat de gemeente aan het OCMW 
uitkeert.

SLEUTEL VOOR SUCCES
De sociaal werkers goed op de hoogte brengen van de aangeboden mogelijkheden.

GETUIGENIS

Een lijst van schoolbenodigdheden? Nooit gehad, niet voor het lager, niet voor de 
kleuterklas of elders. De school biedt mappen en schriften aan. 

MOEDER VAN EEN NEGENJARIGE DOCHTER IN EEN SCHOOL IN HENEGOUWEN
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Kortenaken  Provincie Vlaams-Brabant:  
KiKaZ (Kinderen in Kortenaken aan Zet) 

WIE DRAAGT HET PROJECT? 
Het OCMW van Kortenaken 

HET PROJECT IN HET KORT
Het KiKaZ-project biedt diverse diensten aan in de strijd tegen kinderarmoede. Behalve 
een infobrochure voor gezinnen heeft het OCMW van Kortenaken sinds 2014 diverse 
‘cheque-systemen’ opgezet. Met de babykaart kun je zes maanden lang gratis en volgens 
je behoeften in de apotheek eerste- en tweedeleeftijdsmelk afhalen. De luiertoelage geeft 
maandelijks recht op een gratis pakket luiers dat je bij het OCMW afhaalt in het eerste 
levensjaar van het kind. En met de kledingcheque kunnen ouders tegen een voordelig 
tarief kleren en schoenen kopen bij de kinderkledingbank van de vzw Storzo of bij andere 
tweedehandsinitiatieven (voor kinderen tussen 0 en 6 jaar). Daarnaast heeft het OCMW 
nog andere acties lopen waaronder de septembertoelage, de kinderbriltoelage, het 
geboortegeschenk, het sinterklaasfeest, socio-culturele participatie, de huiswerkbegeleiding, 
enz. 

SLEUTELS VOOR SUCCES
• Het OCMW van Kortenaken organiseert om de drie maanden een overlegplatform 

over kinderarmoede, waar alle lokale partners samenkomen: de schooldirecties, de 
kinderopvang, Kind & Gezin, Storzo vzw, het CLB, de jeugdcoördinator. De bedoeling is om 
maatschappelijk kwetsbare gezinnen sneller te bereiken. De lokale actoren moeten een 
signaalfunctie op zich nemen om kinderen in armoede en hun ouders op te sporen en een 
systematiek hanteren om kinderarmoede te detecteren en mensen toe te leiden naar de 
juiste hulpverlening.

• De scholen vormen een belangrijke schakel in het proces rond de aanpak van 
kinderarmoede, vandaar dat het OCMW nauw samenwerkt met de verschillende scholen. 
Onderwijs is een belangrijke factor om de vicieuze cirkel van kansarmoede te doorbreken. 
Daarom organiseert het OCMW heel wat activiteiten voor de schoolgaande kinderen: 
klasbezoeken aan het OCMW, organisatie van het Geld-Weg-spel om kinderen bewust te 
leren omgaan met geld, aanbod van een culturele activiteit enz. 

35



RESULTATEN
• Uit een tevredenheidsenquête die werd afgenomen in de loop van 2015 is gebleken dat de 

gebruikers van het project zeer tevreden waren over het aanbod.
• Ook een enquête bij de partners van het lokaal overlegplatform leert dat zij in het 

algemeen zeer tevreden zijn over de samenwerking. Er is een goede communicatie, een 
goede verstandhouding, de bijeenkomsten verlopen vlot, iedereen vindt het een zeer 
goed initiatief waar duurzaam aan gewerkt moet worden en waar ze met veel plezier aan 
meewerken.

• Andere sterke punten die men aanhaalt zijn: de verschillende lokale actoren die hierbij 
worden betrokken, het OCMW dat weet wat het onderwijs is en wil, de goede zorg voor de 
‘zorg’-kinderen, problemen worden zo goed en zo snel mogelijk opgelost.

In Kortenaken zien we dat de kansarmoede relatief laag is, maar ook dat er een 
systematische stijging is van het aantal geboorten in kansarme gezinnen. Het OCMW wil 
zo vroeg mogelijk interveniëren in de levensomstandigheden van het gezin waarin het 
kind wordt geboren. Aandacht voor prenatale zorg en ondersteuning, en blijvende zorg en 
steun in de eerste levensjaren bieden enorme mogelijkheden om armoede, ongelijkheid 
en maatschappelijke achterstelling te verminderen. Ze dragen bij tot het afvlakken van 
eventuele latere problemen met onderwijs, ontwikkeling en gedrag. Kortenaken wil blijven 
inzetten op deze acties om op die manier de kinderarmoede terug te dringen. 

GETUIGENIS

Ik vind het project een heel goed initiatief. Het dekt niet alle kosten voor  
de opvoeding van mijn kind, maar alle beetjes helpen. Die kosten kan ik  
uitsparen voor andere benodigdheden zoals een goede winterjas, goede  
schoenen… voor mijn kind. 

Dankzij de toelage voor socio-culturele participatie kan mijn kind blijven  
sporten, en kan ik af en toe een uitstap doen met hem. Al blijft het moeilijk. 

MEER WETEN?
Katja Lammens, coördinator van het KiKaZ-project en maatschappelijk assistente bij het 
OCMW van Kortenaken 
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De participatie van kinderen 

WAAR GAAT HET OVER?
Participatie is een kinderrecht. De uitoefening van dat recht hangt mee af van de leeftijd en de 
rijpheid van het kind. Kinderen moeten informatie ontvangen, hun mening kunnen vormen en 
deelnemen aan debatten en besluitvorming (Kinderrechtenverdrag).
Aangezien kinderen die in armoede leven specifieke en dwingende behoeften hebben, en hun 
rechten niet altijd worden gerespecteerd, is het absoluut noodzakelijk dat hun stem wordt gehoord 
en dat beleidsmakers er in hun beleid rekening mee houden.

Participatie door kinderen is een transversale hefboom voor de acht hefbomen die we al bespraken. 
Het is essentieel om de diensten en de manier waarop de strijd tegen kinderarmoede wordt gevoerd 
te verfijnen en aan te passen aan de echte ervaringen en de behoeften van de kinderen. Zo kunnen 
zij ook vertrouwen opdoen wanneer ze hun eigen krachten en competenties ten dienste van 
anderen kunnen stellen.

DE GEMEENTEN KUNNEN IETS DOEN!
• Door kinderen te mobiliseren bij de uitwerking van programma’s en oplossingen die voor hen zijn 

bestemd. 
• Door hen de gemeentelijke diensten en referentiepersonen op wie ze een beroep kunnen doen 

voor te stellen.
• Door proactieve methodologieën te gebruiken in de Kinderraden. Daarbij moet er rekening 

worden gehouden met de inclusie van de doelgroep die in armoede leeft. 
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Elsene  Brussels Hoofdstedelijk Gewest:  
De Korte Malibranstraat en jeugdhuis Malinard  -  
een participatief proces

WIE DRAAGT HET PROJECT? 
JES Brussel vzw

HET PROJECT IN HET KORT
In 2016 vroeg de gemeente Elsene aan JES Brussel om een traject te doorlopen met 
als doel de Korte Malibranstraat te reactiveren en dit te koppelen aan een participatief 
proces voor een nieuw jeugdhuis in dezelfde straat. JES organiseerde onder andere 
ontmoetingsmomenten in situ voor de gemeente, de jongeren uit de buurt en de architecten 
van het jeugdhuis. Daarnaast ondernamen kinderen en jongeren samen met JES allerlei 
stedelijke interventies in de Korte Malibranstraat (het bouwen van een cabane en 
voetbalgoals, acties tegen hondenpoep, het creëren van een reuzenzandbak…). Doel: het 
gevoel van mede-eigenaarschap en de betrokkenheid vergroten. De jongeren zetten zich in 
als vrijwillige animatoren en worden hierin door JES ondersteund. Ze zijn een rolmodel voor 
de kinderen, en ze begeleiden en organiseren de activiteiten tijdens de schoolvakanties. 
Verder hebben ze deelgenomen aan een vorming tot wijkanimator en aan vormings- en 
uitwisselingsweekends. 
Deze groep vrijwilligers is erg geëngageerd en gemotiveerd om zich in te zetten voor de 
buurt en om een belangrijke rol op te nemen in het nieuwe jeugdhuis. Ze vormen in zekere 
zin de kern van het project, de link tussen het participatief project van JES en het jeugdhuis 
Malinard, en tussen de nieuwe medewerkers van Malinard en het netwerk in de buurt.

SLEUTELS VOOR SUCCES
• Tijd en aanwezig zijn (outreachend werken);
• Een informele en toegankelijke context (iedereen is welkom, geen inschrijvingen,  

vrije inloop…);
• Een intensieve ondersteuning van en vorming voor de vrijwilligers.

RESULTATEN
• De vrijwilligersploeg: ca. 15 geëngageerde jongeren die actief zijn in de buurt en in het 

jeugdhuis.
• Een jonge vrijwilliger zetelt in de raad van bestuur van het jeugdhuis, een andere neemt 

als stichtend lid van de vzw Malinard (het jeugdhuis) deel aan de algemene vergadering. 
• De speelweken in de schoolvakanties: 6 tot 10 vrijwilligers aanwezig en 20 tot 30 kinderen 

en tieners. 
• De intensieve speelweken in de zomervakantie van 2017: ca. 60 mensen gebruikten de 

Korte Malibranstraat op regelmatige basis als gevolg van de activiteiten van JES.
• Acties op het Flageyplein om het jeugdhuis bekend te maken, in samenwerking met 

Maison de Jeunes XL’J en Dynamo AMO: 100 tot 150 buurtbewoners bereikt.
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stedelijke interventies in de Korte Malibranstraat (het bouwen van een cabane en 
voetbalgoals, acties tegen hondenpoep, het creëren van een reuzenzandbak…). Doel: het 
gevoel van mede-eigenaarschap en de betrokkenheid vergroten. De jongeren zetten zich in 
als vrijwillige animatoren en worden hierin door JES ondersteund. Ze zijn een rolmodel voor 
de kinderen, en ze begeleiden en organiseren de activiteiten tijdens de schoolvakanties. 
Verder hebben ze deelgenomen aan een vorming tot wijkanimator en aan vormings- en 
uitwisselingsweekends. 
Deze groep vrijwilligers is erg geëngageerd en gemotiveerd om zich in te zetten voor de 
buurt en om een belangrijke rol op te nemen in het nieuwe jeugdhuis. Ze vormen in zekere 
zin de kern van het project, de link tussen het participatief project van JES en het jeugdhuis 
Malinard, en tussen de nieuwe medewerkers van Malinard en het netwerk in de buurt.

SLEUTELS VOOR SUCCES
• Tijd en aanwezig zijn (outreachend werken);
• Een informele en toegankelijke context (iedereen is welkom, geen inschrijvingen,  

vrije inloop…);
• Een intensieve ondersteuning van en vorming voor de vrijwilligers.

RESULTATEN
• De vrijwilligersploeg: ca. 15 geëngageerde jongeren die actief zijn in de buurt en in het 

jeugdhuis.
• Een jonge vrijwilliger zetelt in de raad van bestuur van het jeugdhuis, een andere neemt 

als stichtend lid van de vzw Malinard (het jeugdhuis) deel aan de algemene vergadering. 
• De speelweken in de schoolvakanties: 6 tot 10 vrijwilligers aanwezig en 20 tot 30 kinderen 

en tieners. 
• De intensieve speelweken in de zomervakantie van 2017: ca. 60 mensen gebruikten de 

Korte Malibranstraat op regelmatige basis als gevolg van de activiteiten van JES.
• Acties op het Flageyplein om het jeugdhuis bekend te maken, in samenwerking met 

Maison de Jeunes XL’J en Dynamo AMO: 100 tot 150 buurtbewoners bereikt.

Kortrijk  West-Vlaanderen: Jong Kortrijk Spreekt

WIE DRAAGT HET PROJECT? 
Het OCMW en de stad Kortrijk

HET PROJECT IN HET KORT
Dit participatieproject richt zich tot kinderen en jongeren van de wijk Sint-Jans in Kortrijk, 
waar een groot aantal kinderen in kansarmoede leeft. Het project heeft vier doel stellingen: 
ten eerste heeft Jong Kortrijk Spreekt als doel de Vetexsite – een complex van het voor-
malige textielbedrijf Vetex – kindvriendelijk te maken door maximale kinder participatie. Ten 
tweede wil het project een leerproces opstarten en uitvoeren bij kinderen uit de Kortrijkse 
Sint-Jansbuurt met betrekking tot participatie en kinder participatie. Ten derde streeft Jong 
Kortrijk Spreekt ernaar kinderparticipatie in te voeren als vol waardig participatie model in de 
stad. Ten vierde tracht het project maatschappelijk kwets bare jongeren ontwikkelings kansen 
te bieden door eigenaarschap te ontwikkelen over hun buurt. Het project werkt inclusief en 
richt zich dus niet specifiek of uitsluitend tot kinderen in armoede.

RESULTATEN
• Het project is inclusief en richt zich tot alle kinderen uit de wijk die in het vierde,  

vijfde en zesde leerjaar zitten.
• De 15 kinderen uit het Kinderwijkparlement beschikken over 30.000 euro om hun wijk  

te verbeteren.
• Een krant, website en diverse sociale media worden door de kinderen zelf beheerd.

MEER WETEN?
www.kortrijk.be/jong-kortrijk-spreekt-burgerkabinet
www.quindo.be/jong-kortrijk-spreekt
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TOT BESLUIT 
Als verkozenen en mensen die lokaal verantwoordelijkheid dragen staat u dicht bij de kinderen en 
de ouders die in armoede leven. De gemeente beschikt over uitgelezen hefbomen om direct in te 
werken op het dagelijkse leven van deze mensen.

U kunt een belangrijke rol spelen: door impulsen te geven voor vernieuwende initiatieven, door 
coördinerend op te treden voor de diverse actoren op het terrein die bij de thematiek zijn betrokken, 
en door een integrale aanpak te promoten bij de begeleiding van deze gezinnen en hun kinderen.

Het blijkt uit deze brochure opnieuw: de initiatieven waarin wordt samengewerkt en die inclusief 
en participatief zijn, zijn het meest veelbelovend. Zij sorteren snel directe en concrete effecten 
en kunnen de begunstigden mee opnemen in een positieve spiraal. Zo kan de gemeente haar rol 
waarmaken om actoren samen te brengen en bijzondere aandacht aan de dag leggen voor de 
allerkleinsten en hun gezinnen die in armoede leven.
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Recente publicaties van de Koning Boudewijnstichting die 
ter beschikking staan bij het opzetten van concrete acties

• De Spiegelaere, M., Racape, J. & Sow, M. (2017). Wat betekenen armoede en migratie voor de 
gezondheid van baby’s? Brussel: Koning Boudewijnstichting.

• Guio, A-C., & Vandenbroucke, F. (2018). Armoede en deprivatie bij Belgische kinderen. Een 
vergelijking van de risicofactoren in de drie gewesten en de buurlanden. Brussel: Koning 
Boudewijnstichting.

• INTESYS (2019). www.europe-kbf.eu/en/projects/early-childhood/intesys/policy-
recommendations.

• Koning Boudewijnstichting (2017). ZOOM: Perinatale gezondheid. Ongelijkheid van bij de 
geboorte. Brussel.

• Koning Boudewijnstichting (2018). ZOOM: Armoede en deprivatie bij kinderen in België. Brussel.
• Lahaye, W., Pannecoucke, I. & Sansen, F. (2019). Kinderarmoede en het lokale niveau: De 

gemeenten in kaart gebracht – Hefbomen voor het beleid. Brussel: Koning Boudewijnstichting.
• Pak, M. & Vandekerckhove, A. (2016). Opvang en onderwijs voor alle jonge kinderen. 

Beleidsaanbevelingen uit het Transatlantic Forum on Inclusive Early Years. Brussel: Koning 
Boudewijnstichting

Koning Boudewijnstichting
Samen werken aan een betere samenleving 
 
De Koning Boudewijnstichting heeft als opdracht bij te dragen tot een betere samenleving.

De Stichting is in België en Europa een actor van verandering en innovatie in dienst van het 
algemeen belang en van de maatschappelijke cohesie. Ze zet zich in om een maximale impact 
te realiseren door de competenties van organisaties en personen te versterken. Ze stimuleert 
doeltreffende filantropie bij personen en ondernemingen.

Integriteit, transparantie, pluralisme, onafhankelijkheid, respect voor diversiteit en bevorderen van 
solidariteit zijn haar belangrijkste waarden.

Haar actiedomeinen momenteel zijn armoede en sociale rechtvaardigheid, filantropie, gezondheid, 
maatschappelijk engagement, ontwikkeling van talenten, democratie, Europees engagement, 
erfgoed, ontwikkelingssamenwerking en duurzame ontwikkeling.

De Koning Boudewijnstichting werd opgericht in 1976, toen Koning Boudewijn 25 jaar koning was.    
 
Dank aan de Nationale Loterij en haar spelers, en aan onze vele schenkers voor hun engagement.

Giften vanaf 40 euro op onze rekening IBAN: BE10 0000 0000 0404 – BIC: BPOTBEB1  
geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45% op het werkelijk gestorte bedrag.
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