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VOORWOORD

De Koning Boudewijnstichting is geen drukkingsgroep, maar een publieke, 

onafhankelijke en pluralistische stichting van algemeen nut die als missie heeft te 

werken aan een betere samenleving. Hiertoe ontwikkelen en steunen wij projecten, 

vragen en verspreiden we onderzoeken, formuleren we aanbevelingen en dragen we 

ertoe bij dat bepaalde maatschappelijke thema’s op de agenda komen. 

In welke samenleving wensen wij in de toekomst te leven ? Welke antwoorden 

kunnen we bieden aan de uitdagingen waarvoor de maatschappelijke veranderingen 

ons stellen? Met deze bundeling van suggesties willen we de democratische partijen en 

politieke verantwoordelijken inspireren naar aanleiding van de regionale, federale en 

Europese verkiezingen op 26 mei 2019. We delen onze voorstellen en aanbevelingen 

voor belangrijke maatschappelijke kwesties waarvoor de Koning Boudewijnstichting 

zich reeds jaren inzet en die het engagement, de steun of – minstens – een goed begrip 

vereisen van politici op alle niveaus. Deze voorstellen en aanbevelingen zijn het 

resultaat van reflectie met een groot aantal maatschappelijke spelers en partners, of 

van ervaringen met proefprojecten. 

Per thema geven we u in dit document een beknopt beeld van wat we vaststellen, 

welke acties de Koning Boudewijnstichting heeft ondernomen of nog onderneemt, 

welke aanbevelingen daaruit naar voren kwamen, en waar u uitgebreidere 

informatie vindt. De Stichting maakt bij het aansnijden van verschillende thema’s 

geen onderscheid naar het institutionele niveau waar de politieke bevoegdheid 

hierover ligt in de komende legislatuur. De voorstellen zijn de vrucht van het werk 

van de pluralistisch samengestelde groepen en comités waarop de legitimiteit en 

onafhankelijkheid van de Stichting gestoeld is. Zo gewenst kan u deze suggestiebundel 

online consulteren en downloaden via onze website www.kbs-frb.be.

Luc Tayart de Borms

Gedelegeerd bestuurder
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KWALITATIEVE  
EN BETAALBARE  
WONING EN: ESSENTIEEL 
IN DE STRIJD TEGEN  
ARMOEDE

Strijden tegen energie- en 
waterarmoede

Vaststellingen

De daling van het beschikbaar inkomen van 
gezinnen door de stijgende woonkosten 
werkt energie- en waterarmoede in de hand. 
Deze treft voornamelijk personen in armoede, 
maar ook mensen die minder onderhevig 
zouden moeten zijn aan een ‘armoederisico’ 
ontsnappen er niet aan.  

In 2017 kampte één Belgisch gezin op de 
vijf met energiearmoede, dat blijkt uit de 
recentste Barometer Energiearmoede 2018, 
een opvolgingsonderzoek dat jaarlijks op 
vraag van de Koning Boudewijnstichting 
wordt uitgevoerd. Een percentage dat reeds 
verschillende jaren stabiel blijft. Het gaat om 
mensen die een te groot deel van hun budget 
aan energie besteden, of hun energieverbruik 
drastisch moeten beperken om zoveel 
mogelijk hun factuur te drukken. Vooral 
eenoudergezinnen en oudere alleenstaanden 
kampen met energiearmoede.

Ook de waterfactuur is voor velen 
onbetaalbaar. Voor één huishouden op de zes 
neemt de waterfactuur een te grote hap uit hun 
budget. Dit is voornamelijk te wijten aan een 
te laag inkomen, een te hoge waterfactuur en 
een woning van slechte kwaliteit. Steeds meer 
huishoudens (+106% in Vlaanderen tussen 
2012 en 2017) krijgen een afbetalingsplan 
om een afsluiting van de watertoevoer te 
vermijden. Gezien de stijgende waterfactuur 
is het noodzakelijk om ook aan deze vorm van 
armoede voldoende aandacht te besteden.

Aanbevelingen

De Stichting beheert het ‘Platform tegen 
Energiearmoede’ met diverse belanghebbenden 
(energieleveranciers en –distributeurs, 
lokale besturen, sociale organisaties, enz.). 
In samenwerking met dit Platform bracht de 
Stichting publicaties uit die inspireren voor het 
voeren van een beleid tegen energiearmoede.

>  De ervaring van door de Stichting 
ondersteunde initiatieven leert dat er 
sterke(re) verbanden moeten worden gelegd 
tussen het woonbeleid en het beleid voor 
rationeel water- en energieverbruik. Slechte 
woningkwaliteit, een hoog energieverbruik 
en verborgen waterlekken enz. gaan immers 
vaak hand in hand. 
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KWALITATIEVE EN BETAALBARE WONINGEN : ESSENTIEEL IN DE STRIJD TEGEN ARMOEDE 

>  Het renoveren van sociale woningen vergt 
aanzienlijke investeringen, maar levert 
belangrijke voordelen op, op financieel 
en economisch vlak (met name in de 
bouwsector) en voor de strijd tegen de 
klimaatverandering, maar eveneens voor 
de huurders (lagere facturen en betere 
gezondheid). Het is bovendien van belang de 
sociale huurders te betrekken bij renovaties 
en de vernieuwing van energetische 
installaties om zo maximaal profijt te kunnen 
halen uit vernieuwde technologieën. 

>  Privé-eigenaars en -verhuurders moeten 
worden gestimuleerd om woningen 
te renoveren en isoleren. Alternatieve 
financieringsmethoden zoals financiering 
door derden, groepsaankopen of collectieve 
renovaties moeten worden aangemoedigd.

>  Tegelijk bekijkt het Platform hoe de 
procedures die leiden tot het afsluiten van 
een gezin van het elektriciteitsnetwerk beter 
kunnen.  Het Platform zal hierover tegen eind 
juni 2019 aanbevelingen formuleren.

Meer info 
Barometer van de Energiearmoede (2019)     

Water voor iedereen ! Situatieschets van waterarmoede in 
België (2019)

De energieprestaties van sociale woningen in België 
verbeteren: kosten-baten analyse en aanbevelingen 

https://bit.ly/2VuoJhr
https://bit.ly/2VuoJhr
https://bit.ly/2D1uVq8
https://bit.ly/2D1uVq8
https://bit.ly/2D5z8ZI
https://bit.ly/2D5z8ZI
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Kinderarmoede, een 
alarmerende realiteit

Vaststellingen

Eind 2018 verruimde de Koning 
Boudewijnstichting de kijk op kinderarmoede 
met de publicatie van een onderzoek 
dat de ‘deprivatie’ bij kinderen in België 
vergelijkt met de situatie in andere Europese 
landen. Deprivatie gaat over de reële 
leefomstandigheden van kinderen. De meting 
ervan is gebaseerd op de toegang tot  
17 essentiële zaken: eet het kind dagelijks 
fruit en groenten? Is de woning voldoende 
verwarmd? Kan het kind deelnemen aan 
uitstappen en schoolfeesten?... Een kind wordt 
als gedepriveerd beschouwd als minstens 
3 van de 17 elementen ontbreken in zijn leven.

Belangrijkste vaststellingen

>  Het gemiddeld aantal gedepriveerde 
kinderen bedraagt 15% in ons land. Een 
cijfer dat dicht bij dat van Frankrijk ligt, 
maar hoger is dan dat van onze andere 
buurlanden. De deprivatie is ernstiger in ons 
land: kijkt men naar een hogere drempel 
(bijvoorbeeld 4 of 5 essentiële zaken 
missen), dan vergroot de kloof met de 
landen rond ons (Duitsland, Nederland  
en Luxemburg).

>  Dit cijfer verbergt grote regionale verschillen: 
het percentage kinderen dat minstens drie 
items mist ligt op 29% in Brussel, 22% in 
Wallonië en 8% in Vlaanderen. 

>   Belgie en zijn drie gewesten hebben, in 
vergelijking met de andere landen van 
de  EU, een opvallend hoog aandeel van 
gedepriveerde kinderen die in een gezin 
opgroeien waar niemand een betaalde 
job heeft. Een verklaring kan zijn dat de 
meeste minimumuitkeringen (zoals de 
minimale werkloosheidsuitkering of het 
leefloon) onvoldoende zijn om boven de 
armoedegrens uit te komen.

De maanden voor de geboorte en de eerste drie 
levensjaren zijn belangrijk en zelfs bepalend 
voor de ontwikkeling van kinderen. Kinderen 
in armoede beleven veel stress en missen 
daardoor cruciale ontwikkelingskansen. Als 
gevolg daarvan lopen ze op zeer jonge leeftijd 
een achterstand op, die moeilijk in te halen is. 

Een krachtig woonbeleid en gepaste 
kinderopvang (zie verder) zijn belangrijke 
middelen om de gevolgen van kinderarmoede 
terug te dringen.

Aanbevelingen

De auteurs van het deprivatieonderzoek pleiten 
ervoor dat, meteen bij de start van de nieuwe 
legislatuur, ambitieuze ‘masterplannen’ worden 
opgezet om te strijden tegen de deprivatie bij 
kinderen, waarvan de nieuwe regeringen op 
federaal, gemeenschaps- én gewestelijk niveau 
een prioriteit maken. 

KANSEN 
VERSTERKEN, 
VAN IN DE EERSTE 
LEVENSJAREN
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Geen enkel speler, geen enkel politiek 
niveau kan de strijd tegen kinderarmoede 
alleen voeren. De situatie van deze 
kinderen kan alleen fors verbeteren met 
een globale en gecoördineerde aanpak, die 
alle bevoegdheidsniveaus en beleidslijnen 
combineert.

Meer weten
Armoede en deprivatie bij Belgische kinderen. Een 
vergelijking van de risicofactoren in de drie gewesten en 
de buurlanden

ZOOM! Armoede en deprivatie bij kinderen in België 
(2019) 

Kwaliteitsvolle onthaal- en 
opvangdiensten 

Vaststellingen

Regelmatig gebruik maken van het onthaal- 
en opvangaanbod voor gezinnen met 
jonge kinderen (opvang van 0- tot 3-jarigen, 
kleuterschool, buitenschoolse opvang…) 
kan sterk bijdragen tot het verkleinen van 
ongelijkheid onder kinderen en tot de strijd 
tegen generatiearmoede. Op voorwaarde dat 
zulke diensten kwaliteitsvol en toegankelijk zijn 
en openstaan voor diversiteit. 

Het lokaal geïntegreerd gezinsbeleid heeft 
een belangrijke plaats in het beleid van Kind 
en Gezin. Een essentieel onderdeel daarvan 
vormen de Huizen van het Kind en de lokale 
loketten kinderopvang. De praktijk wijst echter 
uit dat voor veel organisaties die werken met 
jonge kinderen evaluatie en monitoring niet 

vanzelfsprekend zijn. Tegelijk moeten ze om 
subsidies te krijgen steeds meer en steeds 
concreter kunnen verantwoorden hoe ze die 
middelen inzetten in hun werking.

Wat doet de Stichting?

De Koning Boudewijnstichting neemt initiatieven 
om beleid en acties te versterken die betere 
ontwikkelingskansen bewerkstelligen voor 
kinderen van 0 tot 6 jaar uit kwetsbare gezinnen, 
zij het van Belgische of andere afkomst.

>  Vanuit verschillende Fondsen beheerd door 
de Stichting worden concrete projecten 
gesteund die voor kwetsbare gezinnen de 
toegang verbeteren tot kwaliteitsdiensten 
die rekening houden met de eigenheid van 
kinderen die in een sociaaleconomisch 
ongunstige situatie opgroeien, die hen actief 
stimuleren bij hun ontwikkeling en hun 
ouders helpen hun isolement te doorbreken.

>   Voor de doelgroep 0 tot 3 jaar sloegen de 
Koning Boudewijnstichting en Kind en Gezin 
de handen in elkaar met het gezamenlijke 
project ‘Samen evalueren voor meer impact 
in de strijd tegen kinderarmoede’. Samen met 
20 praktijkorganisaties werd een stappenplan 
voor zelfevaluatie ontwikkeld.

Aanbevelingen

De Koning Boudewijnstichting is ook een 
van de drijvende krachten van het Europese 
programma INTESYS, dat streeft naar een 
betere integratie van de diensten voor onthaal, 
opvang en onderwijs voor jonge kinderen, over 
verschillende sectoren (onderwijs, gezondheid, 

KWALITATIEVE EN BETAALBARE WONINGEN : ESSENTIEEL IN DE STRIJD TEGEN ARMOEDE 

https://bit.ly/2U9f8LK
https://bit.ly/2U9f8LK
https://bit.ly/2U9f8LK
https://bit.ly/2QxaKZV
https://bit.ly/2QxaKZV
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sociale diensten…), beroepen, doelgroepen qua 
leeftijd van het kind en bestuurslagen heen. Het 
streefdoel is de toegankelijkheid en effectiviteit 
van diensten te vergroten, met name voor 
kwetsbare gezinnen. INTESYS omvatte 
proefprojecten en uitwisseling, en leidde tot 
een aantal aanbevelingen. 

>  Op het regionale niveau is er in Vlaanderen 
reeds een belangrijke stap gezet met het 
decreet Preventieve gezinsondersteuning 
van 2014 dat zijn praktische uitwerking krijgt 
in de Huizen van het Kind. Deze algemene 
visie kreeg echter nog niet overal de nodige 
lokale vertaling en invulling, of er ontstond 
verwarring over wat van ieder verwacht 
wordt. Er moet lokaal overeenstemming 
worden bereikt tussen alle diensten 
die werken voor (gezinnen met) jonge 
kinderen, over de strategie, doelstelling(en) 
en prioriteiten. Een aandachtspunt is het 
betrekken van ouders als volwaardige 
partners en het aligneren van hoe de 
verschillende diensten die betrokkenheid 
concreet willen waarmaken. 

>  Diensten meer integreren betekent dat 
ieders rol, mandaat voor beslissingen en 
verantwoordelijkheid worden uitgeklaard, 
dat er een werkbare structuur voor 
regelmatig overleg wordt opgezet, dat er 
eventueel een facilitator of coördinator 
bepaalde taken in het netwerk van spelers 
krijgt toegewezen. 

>  Diensten meer integreren mag niet worden 
gezien als een manier om te besparen. Het 
helpt overlappingen te vermijden en leidt 
tot meer efficiëntie, maar vergt anderzijds 
voldoende tijd, expertise en ondersteuning 
voor de verschillende actoren om lokaal tot 
een verregaande samenwerking te komen. 
Daarnaast is er behoefte aan duurzame 
financiering op lange termijn voor de 
coördinatie van de netwerken.

Meer weten
Integratie versterken in opvang en zorg voor jonge 
kinderen: waarom en hoe? 

www.europe-kbf.eu/en/projects/early-childhood/intesys

https://bit.ly/2YPZ8BA
https://bit.ly/2YPZ8BA
http://www.europe-kbf.eu/en/projects/early-childhood/intesys
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ONDERWIJS :  
NAAR MEER GELIJK-
HEID EN BETERE 
PRESTATIES 

Basisopleiding van leraren 
basisonderwijs versterken

Vaststellingen

We genieten in België van gratis 
basisonderwijs, toegankelijk voor elk kind 
vanaf tweeënhalf. Maar niet alle kinderen 
plukken daar op dezelfde manier de 
vruchten van. Vele onderzoeken toonden al 
aan dat moeilijkheden op school, in grote 
mate te wijten aan de sociale en culturele 
achtergrond van de kinderen, zich vaak al 
zeer vroeg voordoen. 

Dat in ons land zo goed als alle kinderen 
al op jonge leeftijd schoollopen houdt een 
formidabele kans in om te strijden tegen 
mislukkingen en vroegtijdig schoolverlaten. 
Op voorwaarde dat er meer geïnvesteerd 
wordt in het onthaal en de begeleiding 
van kinderen, met name van kinderen uit 
kwetsbare gezinnen of gezinnen die door 
hun culturele achtergrond minder voeling 
hebben met de school. Dit is cruciaal opdat 
de versterkte aandacht die de jongste 
jaren is gegaan naar het basisonderwijs 
daadwerkelijk resultaten oplevert. Een 
belangrijk element is de basisopleiding van 
kleuteronderwijzers.

Wat doet de Stichting?

Om toekomstige leraren te professionaliseren 
in het omgaan met kinderarmoede in het 
kleuteronderwijs is het cruciaal dat zij vijf 
kerncompetenties verwerven:

>  Armoede zien en diversiteit positief 
benaderen;

>  Werken aan kwaliteitsvolle interacties;

>  Kinderen begeleiden tot kwaliteitsvolle 
interacties;

>  Diversiteit integreren in het totale 
ontwikkelingsproces;

>  Maatschappelijke verantwoordelijkheid zien 
en ernaar handelen.

In het kader van het traject ‘Kleine 
Kinderen, Grote Kansen’ zetten de Koning 
Boudewijnstichting en het Departement 
Onderwijs en Vorming daarom samen in 
op een project voor de professionalisering 
van kleuterleraren, vertrekkende van deze 
kerncompetenties. Alle lerarenopleidingen 
kleuteronderwijs en pedagogische 
begeleidingsdiensten engageerden zich in het 
project. 

Een lerend netwerk werd opgestart en draait 
op volle toeren. In het eindrapport deed de 
adviesgroep een aantal aanbevelingen.

Aanbevelingen

>  Blijvende aandacht voor kinderarmoede in 
de lerarenopleiding is nodig. De hervorming 
van de lerarenopleiding die op 1 september 
2019 ingaat, zet een belangrijke stap om 
daar een antwoord op te bieden door 
armoedevaardigheid in het curriculum op te 
nemen.

ONDERWIJS :  NAAR MEER GELIJKHEID EN BETERE PRESTATIES 
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>  De samenwerking met het beleidsdomein 
welzijn moet worden bestendigd, onder 
meer in het kader van de zachte overgang 
tussen de voorschoolse kinderopvang en het 
kleuteronderwijs. Het actieplan transitie is hier 
een goed voorbeeld van.

>  Samenwerking van lerarenopleidingen, 
pedagogische begeleidingsdiensten en andere 
aanbieders van nascholing, moet worden 
gestimuleerd en dit over netten en koepels 
heen.

>  Aanvangsbegeleiding, in de vorm van 
structureel verankerde ondersteuning voor 
startende leraren, is een onmisbare schakel in 
het verder professionaliseren van leraren na 
hun initiële lerarenopleiding en moet worden 
ingebed in het professionele continuüm.

Meer weten 
Sterke leraren maken het verschil in de strijd tegen de 
kinderarmoede (2019) 

Versterken van 
schoolbesturen

Vaststelling 

De laatste jaren wordt het onderwijsbeleid 
gekenmerkt door een toenemende 
deregulering en decentralisatie. Dit houdt 
in dat schoolbesturen in Vlaanderen meer 
autonomie genieten om een eigen schoolbeleid 
te ontwikkelen. De overheid rekent hierbij op 
een krachtig beleidsvoerend vermogen van 
schoolbesturen. Beleidsvoerend vermogen kan 
omschreven worden als ‘de mate waarin een 
schoolbestuur de beschikbare beleidsruimte 
succesvol aanwendt om het eigen functioneren 

constant te houden of te veranderen met als 
doel de onderwijskwaliteit te verbeteren’. 

Er zijn echter grote verschillen in het 
beleidsvoerend vermogen van schoolbesturen 
in de Vlaamse Gemeenschap, wat leidt tot 
verschillen in onderwijskwaliteit tussen scholen 
van verschillende schoolbesturen. 

Wat doet de Stichting?

Om kwaliteitsvol leren voor alle leerlingen 
te garanderen, is het belangrijk dat 
schoolbesturen op regelmatige basis hun 
beleidsvoerend vermogen in kaart brengen 
en indien noodzakelijk, optimaliseren. Om 
hen hierbij te helpen, is een gratis online 
zelfevaluatie-instrument ontwikkeld om 
het beleidsvoerend vermogen te meten. 
De resultaten worden voorgesteld in een 
individueel rapport dat aantoont op welke 
vlakken het schoolbestuur een eerder sterk of 
eerder zwak beleidsvoerend vermogen heeft. 
Schoolbesturen kunnen hun beleidsvoerend 
vermogen ook anoniem vergelijken met dat van 
andere besturen uit hetzelfde onderwijsnet. 

Meer weten
Het zelfevaluatie-instrument, ontwikkeld door KBS in 
samenwerking met Edubron (Universiteit Antwerpen): 
www.sterkschoolbestuur.be 

https://bit.ly/2GatPud
https://bit.ly/2GatPud
http://www.sterkschoolbestuur.be
http://www.sterkschoolbestuur.be
http://www.sterkschoolbestuur.be
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AANDACHT VOOR   
WELZIJN VAN  
OUDEREN

Tien jaar actie voor een 
dementievriendelijke(re) 
samenleving  

Vaststellingen

Dementie is een uitdaging voor de hele 
samenleving die de zorgsector ruim 
overstijgt. Burgers, mantelzorgers, 
zorgverstrekkers, voorzieningen, juristen, 
politiemensen, handelaars, administraties 
en beleidsmakers van het lokale tot het 
Europese niveau: allemaal zijn we betrokken 
partij. Nu wordt het aantal mensen met 
dementie in België op ruim 200.000 geschat; 
tegen 2060 zou hun aantal verdubbelen.

Aanbevelingen

Al meer dan 10 jaar werkt de Koning 
Boudewijnstichting met haar partners aan 
een meer dementievriendelijke samenleving. 
De aanbevelingen en resultaten van de vele 
onderzoeken en studies werden al opgepikt 
en vertaald naar de praktijk of naar verder 
onderzoek. Toch blijven verschillende 
thema’s actueel en urgent: beeldvorming en 
taboes, sociale inclusie, dementievriendelijke 
omgevingen, vroegtijdige zorgplanning...

Er is een blijvende behoefte aan goede 
opleidingen en vorming voor artsen en 
andere zorgverstrekkers (met name ook in 
woonzorgcentra), juristen, mantelzorgers, 
referentiepersonen… naast kwaliteitsvolle 
en toegankelijke informatie voor een breed 
publiek, in samenwerking met notarissen, 
bewindvoerders en vrederechters en andere 
juristen. De wetgeving rond bewindvoering en 
de voorafgaande wilsverklaring is goed, maar de 
toepassing ‘op de vloer’ laat nog te wensen over.

De psycho-educatie van mantelzorgers blijft 
een belangrijk aandachtspunt. Uit onderzoek 
blijkt dat goed ‘uitgeruste’ mantelzorgers de 
levenskwaliteit van mensen met dementie 
positief beïnvloeden en kunnen zorgen 
voor een verlengd thuisverblijf. Ook goede 
mediatoren en buddywerkingen zijn cruciaal in 
een goede dementiezorg.

Situaties waarin dementie verbonden is met 
een andere maatschappelijke problematiek 
worden talrijker. Zo neemt dementie ook bij 
mensen met een migratieachtergrond toe. 
Hoe treed je hen tegemoet (cultuursensitieve 
zorg)? Er ontstaan initiatieven, met name 
in de grootsteden, maar het gebeurt nog 
schoorvoetend. Ook eenzaamheid bij ouderen 
en dementie haken vaker in mekaar. Dat heeft 
te maken met de grotere ‘levensmobiliteit’ 
waardoor familieleden verder uit elkaars buurt 
wonen, met nieuw samengestelde gezinnen, 
tijdsdruk en individualisering. Buurtgerichte 
zorg kan een belangrijke rol spelen. Andere 
gecombineerde problematieken zijn ‘dementie 
en kansarmoede’ en ‘dementie en mensen met 
een beperking’.

Het gebeurt in ons land nog te weinig dat 
mensen met dementie zelf aan het woord 
komen en actief betrokken worden bij 
beslissingen die hen aangaan. Dat kan zowel 
individueel als collectief. Gelijkwaardigheid, 
autonomie en inclusie moeten de 
streefdoelen zijn. Er ontstaan meer en meer 

AANDACHT VOOR  WELZIJN VAN OUDEREN
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burgerinitiatieven rond de levenskwaliteit bij 
dementie die die visie al incorporeren; deze 
evolutie kan worden gestimuleerd.

Meer weten
Het impactrapport ‘Ik blijf wie ik was’ maakt een 
overzicht van tien jaar werken (projecten, initiatieven, 
sleutelboodschappen) en van de grote uitdagingen voor 
de levenskwaliteit bij dementie (op basis van gesprekken 
met 25 experts).  

De Stichting is een van de oprichters van het European 
Foundations’ Initiative on Dementia, dat streeft naar 
uitwisseling van kennis en goede praktijken.  
 www.efid.info

Tubbe: naar een 
participatiever beheer van 
woonzorgcentra 

Vaststellingen

Wanneer je naar een woonzorgcentrum 
verhuist, hoef je plots je dag of je activiteiten 
niet meer zelf te organiseren. Er wordt voor 
je gezorgd, men doet veel in je plaats, en 
neemt zelfs soms beslissingen voor jou. Ook 
al gebeurt dit met de beste bedoelingen, de 
oudere persoon verliest zo een groot deel van 
zijn of haar autonomie en levenskwaliteit.

Het personeel van woonzorgcentra speelt een 
cruciale rol in het bewaren van levenskwaliteit 
voor oudere personen die bij hen wonen. Maar 
veel van deze zorgprofessionals werken onder 
een permanente tijdsdruk en bekijken hun werk 
soms noodgedwongen louter als een takenlijst, 
zonder dat er nog mogelijkheid is om een 
relatie op te bouwen met de bewoners.

Wat doet de Stichting?

De Koning Boudewijnstichting ontdekte via 
een van haar internationale samenwerkingen 
een participatief beheersmodel voor 
woonzorgcentra, gebaseerd op de menselijke 
relaties, en spant zich in om dit in België te 
leren kennen.

Deze zogeheten Tubbe-aanpak is genoemd 
naar het model voor de organisatie en het 
beheer van enkele woonzorgcentra in een 
landelijke gemeente in het westen van Zweden. 
Dit model streeft naar een functionele, 
aantrekkelijke en aangename woonst waar 
oudere mensen voluit hun leven kunnen leven, 
een fijne en motiverende werkplek voor het 
personeel, en een omgeving die bewoners 
stimuleert om hun vaardigheden te blijven 
inzetten om meer zingeving te bewaren in hun 
leven.

Zes woonzorgcentra in België – waarvan drie 
in Vlaanderen – kregen steun van de Koning 
Boudewijnstichting om een veranderingstraject 
in te gaan geïnspireerd door het Tubbe-model. 
Na twee jaar werking wijst een eerste evaluatie 
globaal genomen op een positieve evolutie. De 
bewoners zijn tevredener: ze worden betrokken 
bij bepaalde beslissingen, hun sociale leven 
is wat gerevitaliseerd en ze nemen meer deel 
aan activiteiten. Een meerderheid van de 
personeelsleden oordeelt dat de werksituatie 
verbeterd is.  

Deze omschakeling komt er niet vanzelf : 
de directeurs van woonzorgcentra hebben 
behoefte aan een adequate vorming en 
aan de bijstand van coaches om bepaalde 
veranderingen in te voeren. 

Meer weten
Het Tubbe-model, relatiegericht organisatiemodel voor 
woonzorgcentra

https://bit.ly/2OWxjDe
https://bit.ly/2OWxjDe
https://bit.ly/2OWxjDe
https://bit.ly/2OWxjDe
https://bit.ly/2OWxjDe
http://www.efid.info
http://www.efid.info
http://www.efid.info
http://www.efid.info
https://bit.ly/2D5NKIA
https://bit.ly/2D5NKIA
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KWALITEITSVOLLE 
GEZONDHEIDSZORG 
VOOR ALLEN

Lokaal samenwerken in 
zorgzame buurten

Vaststellingen

Wanneer mensen door ouderdom, 
gezondheidsproblemen, fysieke beperkingen 
of psychosociale problemen kwetsbaar 
worden, verkleint hun actieradius en brengen 
ze meer tijd door in hun woning en in hun 
nabije leefomgeving. De buurt wint aan belang 
in het organiseren van het dagelijks leven 
en het waarborgen van kwaliteit van leven. 
Zorgzame buurten beogen niet enkel een 
betere zorg en ondersteuning van kwetsbaren 
en zorgbehoevenden, ze valoriseren tevens 
de vrijwillige inzet en spontane solidariteit 
van geëngageerde burgers en bieden ook aan 
kwetsbaren of zorgbehoevenden kansen om 
een betekenisvolle bijdrage te blijven doen 
aan de samenleving. Heel wat mensen zijn 
bereid iets te doen voor een ander, maar komen 
daar niet toe omdat ze te weinig zicht hebben 
op de behoeften van hun buurtbewoners. 
Dit vergt gezondheidsvaardigheden en 
zorggeletterdheid. Zolang we gezond zijn, 
weten we doorgaans weinig over hulp vragen 
of hulp geven. 

Traditionele en nieuwe spelers hebben de 
buurt ontdekt, herontdekt. De realiteit is echter 
complex: ‘zorg’ en ‘welzijn’ zijn vaak niet 
georganiseerd op het lokale niveau, zijnde het 
niveau van de straat, buurt of wijk. Het is een 
uitdaging om op een geïntegreerde manier na 
te denken over wonen, zorg en welzijn op het 
niveau van de buurt. Voor eerstelijnswerkers is 
het niet vanzelfsprekend aansluiting te vinden 
bij buurtactoren om persoonsgerichte zorg en 
ondersteuning te organiseren en vice versa.

Er is in Vlaanderen een groeiend draagvlak voor 
het uitbouwen van zorgzame buurten, zowel 
bij het Vlaamse en lokale beleid, als bij het 
middenveld en andere actoren. Het uitwerken 
van buurtgerichte zorgnetwerken is een van de 
prioriteiten bij de hervorming van de eerste lijn 
en de samenwerking in eerstelijnszones, in het 
decreet lokaal sociaal beleid en in het nieuwe 
woonzorgdecreet.

De Vlaamse overheid ontwikkelde in 
samenwerking met stakeholders en experten 
een ‘Inspiratienota Zorgzame Buurten (2018)’ 
die in kaart brengt hoe het landschap van 
zorgzame buurten vandaag evolueert en 
welke principes gedeeld worden. Deze nota 
geeft een aanzet om verder door te denken 
over buurtgerichte organisatiemodellen in 
een nauwe samenwerking met belendende 
sectoren en beleidsdomeinen. De bereidheid 
om samen te werken is groot, maar er zijn nog 
veel inspanningen en experimenten nodig om 
de implementatie van zorgzame buurten te 
versterken, uit te breiden en te verduurzamen. 

Wat doet de Stichting?

Het Fonds Dr. Daniël De Coninck, beheerd 
door de Koning Boudewijnstichting, investeert 
sinds 2018 in een sterke en warme eerste lijn. 

KWALITEITSVOLLE GEZONDHEIDSZORG VOOR ALLEN
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Een eerste pad is de steun aan bestaande 
of nieuwe projecten die bijdragen aan de 
levenskwaliteit van kwetsbare buurtbewoners, 
die niet altijd de weg vinden naar zorg en 
ondersteuning. In dezelfde context focust 
het Fonds zich op het bevorderen van 
gezondheidsvaardigheden in de eerste lijn. 

Meer weten
In de publicatie Kwetsbare ouderen thuis ondersteunen 
- Lokale krachten bundelen (2017), stelt de KBS de 
bevindingen voor van een verkennend onderzoek 
naar de rol van de ‘buurt’ om de zelfredzaamheid en 
samenredzaamheid van kwetsbare, thuiswonende 
ouderen te versterken, als aanvulling op mantelzorgers en 
professionele hulpverleners

> Het Fonds Dr. Daniël De Coninck gaf de opdracht om 
tien buitenlandse innoverende praktijken te onderzoeken 
die gezondheidsvaardigheden van burgers, patiënten, 
mantelzorgers en professionelen versterken. Het wil zo 
het gesprek openen, met gemeenschappen, gewesten en 
federale overheid, over gezondheidsvaardigheden als een 
beleidshefboom voor van een dialoog- en doelgerichte 
eerstelijnszorg. 

Gebruik van 
genoominforma tie: burgers 
geven advies 

Vaststellingen

Recente ontwikkelingen in genoomanalyse 
- een analyse van iemands volledige DNA 
kan nu in vrij korte tijd en tegen een redelijke 
prijs - vinden hun weg naar een grote 
verscheidenheid aan medische toepassingen. 
Genoomanalyse helpt ons beter te begrijpen 
hoe de ene ziek wordt en een andere gezond 
blijft of waarom iemand wel of niet reageert op 
een behandeling.

Slechts een minderheid van de bevolking kan 
de potentieel grote reikwijdte en gevolgen 
voor individu en samenleving momenteel 
inschatten. Het is dan ook erg belangrijk 
nu te beslissen welke toepassingen we 
als maatschappij ondersteunen en hoe we 
genoomanalyse in de gezondheidszorg willen 
zien evolueren. Wat vinden burgers van het 
delen van hun genoomgegevens? Is privacy 
een issue voor hen? Wie kan genoomanalyses 
aanvragen, uitvoeren, de resultaten 
interpreteren en aan de patiënt communiceren? 
En wie zal het betalen? 

Dit maatschappelijk debat gaat iedereen 
aan, maar burgers zijn er tot nu nauwelijks bij 
betrokken. Er is nog maar weinig onderzoek 
gedaan naar wat gewone mensen denken over 
het gebruik van genoominformatie.

Wat doet de Stichting?

Op vraag van de federale minister van 
Volksgezondheid zetten de Koning 
Boudewijnstichting en Sciensano een 
‘burgerforum’ op. Dit burgerforum, 
samengesteld uit 32 mensen, boog zich 
over het gebruik van genoominformatie in 
de gezondheidszorg, met als doel van het 
burgerforum beleidsondersteunende adviezen 
te formuleren.

Aanbevelingen

Enkele kernboodschappen van het burgerpanel:

>  Het burgerpanel vindt het positief dat burgers 
hun genoominformatie delen voor een betere 
samenleving. Dat gaat in de eerste plaats 
om wetenschappelijk onderzoek om de 
mens beter te begrijpen en om de preventie 
en behandeling van ziekten gerichter aan te 
pakken. Aan de overheid wordt gevraagd om 
burgers hiertoe te sensibiliseren. 

https://bit.ly/2FX1nul
https://bit.ly/2FX1nul
https://bit.ly/2FX1nul
https://bit.ly/2FX1nul
https://bit.ly/2FX1nul
https://bit.ly/2FX1nul
https://bit.ly/2FX1nul
https://bit.ly/2IkPwJk
https://bit.ly/2IkPwJk
https://bit.ly/2IkPwJk
https://bit.ly/2IkPwJk
https://bit.ly/2IkPwJk
https://bit.ly/2IkPwJk
https://bit.ly/2IkPwJk
https://bit.ly/2IkPwJk
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KWALITEITSVOLLE GEZONDHEIDSZORG VOOR ALLEN

>  Het gebruik van genoominformatie mag niet 
leiden tot sociale, economische of juridische 
discriminatie. Genoomtests om medische 
redenen moeten voor iedereen toegankelijk 
zijn. Wel moet iedereen zelf kunnen beslissen 
of hij/zij een genetische of een genoomtest 
laat uitvoeren en welke resultaten hij/zij wil 
weten. Er moet een wettelijk kader komen.

>  Transparantie, traceerbaarheid, 
kwaliteitscontrole en terugkoppeling van 
informatie zijn sleutelelementen. Zonder 
persoonlijke, uitdrukkelijke, geïnformeerde 
toestemming mag deze informatie niet 
worden gebruikt. Burgers willen ook het recht 
hebben om hun toestemming in te trekken. 
De wetgeving moet eigenaars en donoren 
van genoominformatie beter beschermen en 
privacy en confidentialiteit garanderen.

>  Om de wetgeving steeds bijtijds aan 
te passen aan de wetenschappelijke 
vooruitgang en maatschappelijke tendenzen, 
ziet het burgerpanel een grote rol voor een 
onafhankelijke, multidisciplinaire raad van 
experten. 

>  Onze definitie van ‘patiënt’ zal veranderen, 
net als onze verwachtingen van 
gezondheidsprofessionelen. Mensen zullen 
omgeven zijn door hun persoonlijke ‘wolk 
van gezondheidsgegevens’ en coaching 
vragen om deze te interpreteren. Maar wat 
betekent het als uit een genoomtest blijkt 
dat iemand een verhoogd risico heeft op een 
aandoening? Het is belangrijk na te denken 
over het statuut van deze nieuwe categorie 
van ‘pre-patiënt’.

Meer weten
The use of genome information in health care: ethical, 
legal and societal issues – Issue framing workshop report  

Mijn DNA, een zaak van iedereen? Maatschappelijk 
debat over het gebruik van genoominforamtie in de 
gezondheidszorg

Mijn DNA: een zaak van iedereen? Burgers geven 
advies over het gebruik van genoominformatie in de 
gezondheidszorg  

Hervorming van de 
geestelijke gezondheidszorg

Vaststellingen

De hervorming van de geestelijke 
gezondheidszorg (GGZ) sinds 2010 moet 
leiden tot een betere afstemming van de zorg 
en ondersteuning op de behoeften van de 
gebruiker. Men heeft daarbij gekozen voor 
herstelondersteunende zorg. Het concept van 
herstel wordt omschreven als een persoonlijk 
proces waarbij de persoon met een psychische 
kwetsbaarheid zijn of haar leven nieuwe 
betekenissen, een nieuwe wending en nieuwe 
doelen geeft. Dit veronderstelt een samenleving 
die kan omgaan met psychische kwetsbaarheid.

We moeten echter vaststellen dat we daar nog 
lang niet zijn en dat stigma’s rond mensen met 
een psychische kwetsbaarheid courant blijven. 
Dit heeft veel negatieve gevolgen, waaronder 
bijvoorbeeld dat deze mensen niet ge(re)
ïntegreerd raken op de arbeidsmarkt.

https://bit.ly/2VBELX7
https://bit.ly/2VBELX7
https://bit.ly/2U4af6v
https://bit.ly/2U4af6v
https://bit.ly/2U4af6v
https://bit.ly/2IlIown
https://bit.ly/2IlIown
https://bit.ly/2IlIown
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In deze context moeten we blijven inzetten op 
een herstelgerichte aanpak, aandacht hebben 
voor meer positieve relaties tussen gebruikers 
en hun omgeving, en de professionele 
zorgverleners. We volgen dit pad samen 
met andere organisaties die werken in de 
nabijheid en bieden steun aan innoverende 
praktijken en initiatieven rond persoonsgerichte 
zorg, het doorbreken van stigma’s, 
ervaringsdeskundigheid, gewezen patiënten als 
buddy’s, versterken van lokale netwerken…

Wat doet de Stichting?

>  De Koning Boudewijnstichting ondersteunt 
herstelgerichte organisaties in de GGZ via de 
financiering van externe consultants, om hen 
te helpen te groeien en hun maatschappelijke 
impact te vergroten.

>  Projecten over ‘framing’ van de Stichting 
helpen journalisten, medewerkers van de 
FOD Justitie en professionals uit de GGZ om 
anders te communiceren over GGZ en geen 
stigma’s te bestendigen.

Meer weten
Een inspirerende kijk op de beeldvorming over personen 
met psychische problemen (2017) 

Goed gek ?! Anders spreken over geestelijke gezondheid 
(2017) 

https://bit.ly/2kZkpHg
https://bit.ly/2kZkpHg
https://bit.ly/2r2SZk4
https://bit.ly/2r2SZk4
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DE VERENIGINGS SECTOR, 
SLEUTELSPELER IN  
HET DEMOCRATISCHE 
EN ECONOMISCHE 
WEEFSEL

Vaststellingen

Bijna 110.000 verenigingen en stichtingen 
zetten zich in ons land dagelijks in, in 
diverse domeinen zoals milieubescherming, 
gezondheid, ontwikkelingssamenwerking, 
cultuur, sport, armoedebestrijding… Daarmee 
dragen ze ontegensprekelijk bij tot het 
versterken van de sociale cohesie.

De verenigingssector voorzag in 2017 in 
329.642 arbeidsplaatsen en is daarmee een 
speler die aan belang wint in de economie, 
zowel door zijn bijdrage aan de nationale 
rijkdom als in zijn rol als werkgever. De 
recentste Barometer van de Verenigingen 
en Stichtingen geeft aan dat 38% van de 
verenigingen in Vlaanderen verwacht dat hun 
financiële situatie in het komende jaar zal 
verslechteren (46% voor heel België) en dat 
21% niet over financiële reserves beschikt 
(34% voor heel België). 

Overheidssubsidies blijven de belangrijkste 
inkomstenbron: 82% doet er een beroep 
op en bij hen vormen ze 58% van de totale 
inkomsten. Verenigingen geven aan dat ze 
zich bij het aanvragen van projectsubsidies 
(moeten) inschrijven op het lopende beleid 

en dit (soms) ten nadele van de eigen 
maatschappelijke missie. Dit kan een risico 
vormen voor het pluralistische en diverse 
karakter van de verenigingssector. 

Over de hervorming van het verenigingsrecht 
bestaan veel onzekerheden: 47% zegt 
onvoldoende op de hoogte te zijn van deze 
hervorming, of weet niet welke impact ze zal 
hebben op de eigen werking. Verenigingen 
zijn vragende partij voor meer informatie en 
begeleiding om de effecten van de hervorming 
te verwerken.

De ‘governance’ (dit behelst de structuur en 
het organigram, de beslissingsprocessen, 
werkomstandigheden, competenties van 
bestuurders, behalen van doelstellingen) is 
een concept waarmee verenigingen aan de 
slag willen. Verenigingen in Vlaanderen zijn 
vragende partij voor meer communicatie 
omtrent doeltreffend en transparant bestuur 
en willen daarbij ook bijgestaan worden 
met praktische tips en informatie. De 
Koning Boudewijnstichting, Unipso en Verso 
stellen samen het zelfevaluatie-instrument 
www.goedbestuur.be ter beschikking van 
organisaties uit de social profit, waarmee ze 
concreet de kwaliteit van hun governance 
kunnen evalueren.

Meer weten 
ZOOM ! Barometer van de verenigingen (2019) 

Het economische gewicht van instellingen zonder 
winstoogmerk in België (2017) 

https://goedbestuur.be/  

http://www.goedbestuur.be
https://bit.ly/2Ul8hUl
https://bit.ly/2WYIeiA
https://bit.ly/2WYIeiA
https://goedbestuur.be/
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EEN INCLUSIEVE  
SAMENLEVING, 
VOOR IEDEREEN

De digitale kloof dichten

Vaststellingen

Digitale tools bieden geweldige 
mogelijkheden. Maar ze bezorgen de mensen 
die er geen toegang toe hebben of die niet 
weten hoe ze te gebruiken, ook kopzorgen of 
sluiten ze zelfs helemaal buiten. 39% van de 
Belgen heeft zwakke (tot zeer zwakke) digitale 
vaardigheden, 14% van deze groep mist die 
vaardigheden zelfs volledig. In België hebben 
800.000 mensen tussen 16 en 74 jaar nog 
nooit op het internet gesurft.

De digitale kloof treft vooral mensen zonder 
diploma, ouderen en vrouwen. Voor kwetsbare 
mensen kunnen de gevolgen zwaar zijn. Ze 
dreigen de boot te missen omdat hun toegang 
tot gezondheid, onderwijs, vrije tijd of werk 
beperkter is. De digitale kloof versterkt dan 
uitsluiting. Nochtans kunnen digitale tools hen 
helpen steviger in de schoenen te staan en 
aansluiting te vinden bij de samenleving.

Vele basisdiensten gaan tegenwoordig online 
(administratie, banken, medische zorgen, enz.). 
Digitale tools bieden meer gebruiksgemak, maar 
opdat iedereen ervan kan genieten, moeten we 
mensen voor wie de digitale wereld nu veraf is, 
op weg naar digitale autonomie zetten.

Wat doet de Stichting?

De Koning Boudewijnstichting steunde in 
2018 27 organisaties die werken aan digitale 
inclusie. Er is een nieuwe oproep voor 
2019. Naast deze financiële ondersteuning 
ontwikkelt de Stichting een instrument dat 
digibeten vlotter digitale basisvaardigheden 
wil aanleren. Dit project kan publieke 
of private spelers of verenigingen 
samenbrengen die werk willen maken van 
digitale inclusie en die iedereen de kans 
willen geven om de vruchten te plukken van 
nieuwe technologieën.

Meer inspiratie 
De sensibiliseringsfilm “Ik kom van een andere planeet”:   

Meer inclusie voor mensen 
met een beperking 

Vaststellingen

De wetgeving voor uitkeringen 
(vervangingsinkomen en 
integratietegemoetkoming) is niet aangepast 
aan nieuwe vormen van wonen/co-wonen.

>  Ze remt de ontwikkeling van nieuwe vormen 
van inclusief wonen en de mogelijkheden 
van mensen met een beperking om hiervoor 
te kiezen door hun vervangingsinkomen te 
beperken, omdat ze niet alleen wonen, noch 
in een instelling, noch in een gezin.

>  De beperking van de 
integratietegemoetkoming bij een verblijf 
in een instelling, dat gedeeltelijk of 
volledig betaald wordt door de overheid, 
zou in principe niet mogen afhangen van 

https://bit.ly/2IhuafQ
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EEN INCLUSIEVE SAMENLEVING, VOOR IEDEREEN

de alternatieve financieringswijzen van 
collectieve voorzieningen.

Wat doet de Stichting?

De Koning Boudewijnstichting helpt projecten 
voor inclusief wonen te ontwikkelen, via 
onderzoek, studiedagen, brochures en 
fiches (nog te verschijnen). Zo zet ze de vele 
mogelijkheden voor wonen en ‘samen’wonen 
in de kijker. Ze vertrekt vanuit de praktijk om 
aan te tonen dat de statuten in de huidige 
wetgeving (in een instelling/buiten een 
instelling) achterhaald zijn. 

Aanbevelingen

Voorstel tot wijziging voor het 
vervangingsinkomen:

>   De categorieën herdefiniëren zonder te 
verwijzen naar het begrip ‘instelling’

- 14.287,86 € per jaar: personen in een 
huishouden of met een of meerdere 
kinderen ten laste.

- 7,143,93 € per jaar: personen die exclusief 
samenwonen met een of beide ouders of 
verwanten tot in de derde graad.

- 10.715,90 €  per jaar: personen die tot 
geen van de hogervermelde categorieën 
behoren.

>  Personen die de woonst van hun ouders 
inruilen voor inclusief wonen vallen 
automatisch in de restcategorie.

Voorstel tot wijziging voor de 
integratietegemoetkoming:

>   Schrapping van de inhouding van 28% in 
het geval van een verblijf in een instelling 
dat deels of geheel betaald wordt door de 
overheid.

Meer informatie
Handicap & Wonen: Vind of creëer een inclusieve woning 
in België (2017) 

https://bit.ly/2uRm1XE
https://bit.ly/2uRm1XE
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Is de toegang tot het recht sinds de 
eeuwwisseling veranderd voor de burger? 
Hierover werd een ruim panel van experts 
en stakeholders bevraagd, met als referentie 
het rapport ‘Het Recht van de mensen’ dat in 
2001 voor de Koning Boudewijnstichting werd 
gemaakt, en aangevuld met een overzicht van 
ander onderzoek van de voorbije 15 jaar.

De exponentiële groei van informatie- en 
communicatietechnologieën is sindsdien 
enkel versterkt, de multiculturele samenleving 
verder ontwikkeld en de economie voort 
geglobaliseerd. In het recht zelf is een 
versnelling waar te nemen, met enerzijds 
kortere procedures en anderzijds een sneller 
wijzigend recht. Daarnaast zijn voor de 
burger de financiële drempels tot justitie nog 
verhoogd.

Aanbevelingen

Uit het nieuwe rapport is een reeks 
aanbevelingen gedistilleerd, zowel voor 
de productie en toegankelijkheid van de 
regelgeving als voor de toegang tot justitie. 
Enkele kernpunten:

>  De empirische onderbouw ontbreekt 
in wetten. Een op te richten Raad voor 
Wetgeving zou empirische basisgegevens 
kunnen verzamelen en opbouwen, data 
waarop de wetgever kan steunen voor 
wetgevend werk. Daarnaast is er behoefte 
aan bindende voorschriften om het waarom 
en hoe van voorstellen of ontwerpen van 
nieuwe regels te expliciteren. Het systeem 
van reguleringsimpactanalyse (RIA) is goed, 
maar verwordt te vaak tot een formaliteit.

>  De juridische eerstelijnsbijstand moet 
verbreden: hoe meer de juridische bijstand 
proactief aansluit bij welzijnswerk, hoe meer 
de belangen van de burger centraal staan. Bij 
kwetsbare groepen wordt immers vaak een 
opeenstapeling van problemen vastgesteld 
die in meerdere juridische procedures kunnen 
uitmonden. Rechterlijke tussenkomst heeft 
vaak slechts een beperkte toegevoegde 
waarde. Dat een ruimere categorie van 
burgers een beroep kan doen op kosteloze 
juridische bijstand zou de toegankelijkheid 
verbeteren van zowel regelgeving als justitie. 
Pro-Deoadvocaten moeten bereid zijn om 
opleidingen over kwetsbaarheid te volgen en 
samen te werken met ervaringsdeskundigen. 

>  In plaats van automatisch te verwijzen 
naar rechtspraak of bemiddeling moet 
doorverwijzing gebeuren via een neutrale en 
multidisciplinaire trajectbegeleidingsdienst. 
Die informeert de partijen over verschillende 
oplossingstrajecten met hun voor- en 
nadelen, waarna de partijen bij voorkeur 
zelf beslissen welk traject zij verkiezen. Wat 
bemiddeling betreft, moeten enkele principes 
en rechten wettelijk verankerd worden die 
een eerlijk verloop garanderen.

JUSTITIE:  
TOEGANG TOT RECHT 
VERGT BLIJVENDE 
AANDACHT
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JUSTITIE: TOEGANG TOT RECHT VERGT BLIJVENDE AANDACHT

>  Klare juridische taal – zuinig woordgebruik, 
niet archaïsch, eerder korte zinnen enz. - is 
op zich geen vereenvoudiging van het recht, 
maar zorgt ervoor dat het recht eenvoudiger 
te begrijpen is. Lexicons zouden juridische 
termen kunnen verduidelijken. Eventueel kan 
klare taal deel uitmaken van opleidingen en 
evaluaties in de magistratuur.

>  Digitalisering en standaardisering van 
procedures in minder complexe zaken 
dragen bij tot meer zelfredzaamheid, maar 
zeker in complexere zaken moet er ruimte 
blijven om mensen hun verhaal te laten doen. 
De overheid moet er bovendien op toezien 
dat de digitale kloof niet vergroot. (zie ook 
‘De digitale kloof dichten’, p. 18)

Meer weten? 
De volledige analyse en aanbevelingen zijn na te lezen in 
het rapport ‘De wereld van het recht voor de burger’

https://bit.ly/2WYqsfw
https://bit.ly/2WYqsfw
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EUROPESE   
SAMENWERKING

Een Europese 
hervormingsagenda 
opstellen 

Het voorbije decennium daverde de 

Europese Unie (EU) op haar grondvesten. 

Dit heeft het vertrouwen in het Europese 

project aangevreten en diepe verdeeldheid 

blootgelegd over zowel de oorzaken van de 

recente crisissen, als de oplossingen die nu 

nodig zijn. In het kader van het New Pact for 

Europe-project (NPE) – gecoördineerd door 

de Koning Boudewijnstichting – werd vijf jaar 

lang van gedachten gewisseld in meer dan 

120 nationale en transnationale debatten, met 

meer dan 10.000 deelnemers. De gesprekken 

toonden aan dat Europa nieuw leven moet 

worden ingeblazen. De EU moet de obstakels 

uit de weg ruimen die haar verhinderen om 

cruciale kwesties aan te pakken, zoals het 

gevaar van een regressiever, nationalistisch, 

gesloten, illiberaal en autoritair Europa. 

Europese samenwerking is geen ideologie: het 

is een noodzaak in een interdependente wereld 

waarin geen enkel land zijn waarden, belangen 

en ambities in zijn eentje kan verdedigen.

Aanbevelingen

>  De EU moet het eens worden over een 
ambitieuze, maar realistische hervorming 
in de vorm van een totaalakkoord. Dit win-
winakkoord moet de specifieke belangen 
en ambities van lidstaten en burgers 
weerspiegelen. Sommigen zijn meer begaan 
met economische vooruitzichten of sociale 
kwesties, anderen leggen meer de nadruk 
op migratie en veiligheid. Het is daarom 
nodig om de drie dimensies (economie, 
migratie, veiligheid) samen te nemen. De 
onderhandeling over één specifiek thema 
heen tillen en een bredere consensus 
vinden, kan helpen om ‘onoverkomelijke’ 
rode lijnen in individuele kwesties toch  
te overschrijden. NPE formuleert een 
voorstel voor zulk win-winakkoord.  

>  Om publieke steun te vinden voor zulk 
akkoord is een debat in heel Europa nodig 
op nationaal en transnationaal niveau, 
zo snel mogelijk en met zoveel mogelijk 
stakeholders die een kritisch, maar 
constructief debat willen voeren over de 
toekomst van Europa.

>  Het NPE-project legde een aantal 
sleutelprincipes voor Europese 
beleidsmakers vast: 

>  Geloofwaardige resultaten afleveren en 
de EU als ‘democratische waakhond’ 
versterken: tonen dat de EU geen 
‘slippendrager van de losgeslagen 
globalisering’ is maar tegelijk vermijden 
om verwachtingen te creëren waar 
de Unie niet aan kan voldoen; de 
vele onzekerheden aanpakken die de 
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EUROPESE SAMENWERKING

polarisatie in onze samenlevingen voeden. 

>  De bezorgdheden van burgers – ook 
in andere EU-landen – erkennen, hun 
hoop en angst ernstig nemen en niet 
wegwuiven als irrationeel, overdreven of 
irrelevant. De democratische participatie 
stimuleren en burgers meer betrekken bij 
de besluitvorming van de EU.

>  Burgers overtuigen zonder de retoriek 
en de recepten van de polariserende 
krachten te imiteren, maar door een 
overtuigend en positief tegenantwoord 
te bieden. Aantonen waarom Europese 
samenwerking een win-win is vanuit 
nationaal perspectief 

De Stichting werkt ook samen met meer dan 
een dozijn andere stichtingen rond migratie en 
democratie. 

Meer weten 
New Pact for Europe - Re-energising Europe 

www.epim.info

https://civitates-eu.org/

Bevorder burgerparticipatie

De afgelopen decennia waren er vele 
pogingen om burgerparticipatie in de 
Europese Unie te testen, te verbeteren en 
te bestendigen. Met Plan D, Debate Europe, 
het Europe for Citizens Programma en 
de European Citizens’ Initiatives hebben 
de Europese instellingen intensieve en 
doordachte inspanningen gedaan om aan 

te knopen bij burgers. In veel gevallen 
was dit het gevolg van een crisis, maar 
soms was dit ook het resultaat van een 
langetermijnstrategie om Europese burgers 
te betrekken.

Deze pogingen slaagden echter nooit echt in 
hun hoofddoel: burgers op een betekenisvolle 
manier betrekken bij de besluitvorming in de 
Europese Unie. 

Na jaren van ter plaatse trappelen blies de 
visie van de Franse president Emmanuel 
Macron voor een verregaande raadpleging 
bij Europese burgers over de toekomst van 
Europa, ter voorbereiding van de diepgaande 
hervorming van de Europese Unie, het idee 
van burgerparticipatie nieuw leven in.  
De Koning Boudewijnstichting zet zich al  
lang in voor meer en betere burgerparticipatie. 
Wij zijn ervan overtuigd dat de beslissingen 
van de Unie beter en legitiemer worden als 
ze meer verbinding maakt met haar burgers 
en hen betrekt bij het ontwikkelen van haar 
beleid.

Burgers kunnen zelfs in de meest complexe 
kwesties knopen helpen door te hakken. Dit is 
echter geen tovermiddel, dat in één klap alle 
problemen van de Unie zal oplossen. Goede 
wil en de bereidheid om te luisteren naar wat 
burgers te zeggen hebben, volstaan niet om 
van publieksparticipatie een succes te maken. 
Keer op keer hebben proefprojecten over 
burgerparticipatie aangetoond dat er minimale 
kwaliteitsnormen nodig zijn, zodat burgers 
niet het gevoel krijgen dat hun bijdrage er niet 
toe doet.

http://bit.ly/2V2CMuD
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Aanbevelingen

>  Werk de burgerconsultaties verder uit en 
maak er een permanent instrument van. 
Dit betekent wel dat de kwaliteit van de 
beraadslagingen op een aantal punten moet 
worden verbeterd:  

-  Het doel van de oefening en de band met 
het Europese niveau moeten duidelijk zijn.

-  Burgers moeten van bij de start 
geïnformeerd worden over hoe de 
resultaten van de raadpleging zullen 
worden gebruikt.

-  De raadpleging moet transnationaler 
worden.

-  Organisatoren moeten bestaande vormen 
van burgerparticipatie gebruiken. 

-  Er moet een goed evenwicht zijn tussen 
een gemeenschappelijk format en de 
diversiteit van nationale praktijken. 

-  Nationale debatten moeten ook gaan over 
hete hangijzers op de EU-beleidsagenda. 

-  Er moet een publieke synthese van de 
resultaten zijn, waarin ook onafhankelijke 
stemmen zijn opgenomen.

>  Om van deze nieuwe participatie een succes 
te maken is meer nodig dan aanpassingen 
aan de procedures. Er moet een cultuur 
van openheid zijn in en rond de Europese 
instellingen.

>  Er is een algemene verschuiving nodig om 
een dergelijke aanpak van grootschalige 
democratische EU-hervormingen niet te 
zien als losstaande projecten, maar wel als 
systemische interventies die tijd vragen.

 

Meer weten 
Meer diepgaande aanbevelingen vindt u hier:  
‘The European Citizen’s Consultations. Evaluation report’ 
(2018)  

Een nieuw Europees Balkan-
partnerschap ontwikkelen

Al bijna twee decennia lang ijvert de Stichting 
via haar European Fund for the Balkans (EFB) 
voor het versterken van de democratie, het 
bevorderen van Europese integratie en het 
bekrachtigen van de rol van de Westelijke 
Balkan (WB) in de nieuwe Europese 
uitdagingen. Bij deze inspanningen hoort ook 
de steun aan de Balkans in Europe Policy 
Advisory Group (BiEPAG) die de Europese 
integratie van de Westelijke Balkan en sterkere 
open democratieën in de regio wil promoten. 
De Stichting steunt het ‘New European Balkans 
Partnership’ voorstel van april 2018.

De EU neemt sinds kort opnieuw een actieve 
rol op in de regio en dat is cruciaal voor de 
Westelijke Balkan die wat op drift leek te 
zijn de jongste jaren temidden groeiende 
spanningen, democratische achteruitgang en 
destructieve geopolitieke bemoeienissen van 
externe actoren. Als de regio deze kans grijpt, 
kan ze snel aansluiting vinden bij de EU via 
democratische en economische convergentie. 
Als ze deze kans mist, dreigt de Westelijke 
Balkan af te drijven van de EU, zonder duidelijke 
richting en bedreigd door instabiliteit die zich 
kan uitbreiden naar de EU in haar geheel.

https://bit.ly/2uF66vn
https://bit.ly/2uF66vn
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De visie van een EU33 veronderstelt een nieuw 
partnerschap tussen de EU en de landen van 
de Westelijke Balkan, gebaseerd op een eerlijk 
en transparant engagement van beide zijden.

Aanbevelingen  

>  De EU moet meer rekening houden met 
de regeringen van de Westelijke Balkan 
en over problemen rechtuit en publiekelijk 
communiceren; de regeringen van de 
regio moeten zich met hernieuwde ernst 
engageren voor de uitbreiding.

>  De beslissing om lid te worden van de EU is 
een politieke en sociaaleconomische keuze. 
Burgers moeten mee kunnen beslissen 
en er moet ook positieve en constructieve 
betrokkenheid zijn van de burgersamenleving 
en de politieke oppositie.

>  Een nieuw, hervormd partnerschap tussen 
de Westelijke Balkan en de EU moet de 
grootste uitdagingen van de regio aanpakken, 
waaronder de brain drain, de greep van 
de overheid en het ontbreken van een 
ontwikkelingsstrategie die het potentieel 
van de Westelijke Balkan voor economische 
en democratische convergentie met de EU 
benut.

>  Nauwere regionale samenwerking is nodig; 
dit moet de eerste stap worden in de 
vooruitgang en het herstel van een positief 
imago van de Westelijke Balkan in Europa.

>  Hervormingen in het kader van de uitbreiding 
van de EU zijn pas vooruitgang als ze 
inclusief zijn, gericht op onafhankelijke 
instellingen en respect voor de rechtsstaat, 

en als de huidige technische aanpak van 
EU-integratie, die tot nu beperkte resultaten 
heeft opgeleverd, wordt omgegooid. Het 
uitbreidingsbeleid kan helpen om de 
kernwaarden van de EU te integreren in de 
getransformeerde Westelijke Balkan. De 
synergie tussen deze twee zal de Unie helpen 
te versterken tegen 2025 en een breder 
Europees project helpen te bouwen.

Meer weten 
Meer diepgaande aanbevelingen vindt u hier: 
Policy Brief - New European Balkans Partnership   

Filantropie in Europa 
stimuleren

Filantropie en filantropische organisaties 
zijn belangrijk voor onze democratische en 
pluralistische samenlevingen. Steeds meer 
burgers willen goed doen, zich inzetten voor 
maatschappelijke kwesties, hun stem laten 
horen, en zich verbinden met mensen die hun 
idealen delen. Idealen die vaak voortvloeien uit 
mededogen en solidariteit, uit verontwaardiging 
over onrecht, uit zorg voor de meest kwetsbaren, 
en uit een verantwoordelijkheid om waardevolle 
natuur en cultuur te vrijwaren.

Institutionele filantropie in Europa omvat 
meer dan 148.000 schenkers en stichtingen 
met een gezamenlijk jaarlijks bedrag aan 
schenkingen van meer dan 50 miljard euro, en 
een totaal kapitaal van meer dan 400 miljard 
euro. Daarnaast combineren deze organisaties 
expertise, diepgaande kennis en uitstekende 

http://bit.ly/2FIG1lA
http://bit.ly/2FIG1lA
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stakeholdernetwerken in hun actiedomeinen,  
die als hefboom kunnen dienen. Filantropie 
heeft echter een regelgevende omgeving nodig 
om haar potentieel waar te maken.

Aanbevelingen

>  Filantropie en de rol die ze heeft in de 
burgersamenleving moeten meer erkenning 
krijgen in EU-Verdragen en van Europese 
beleidsmakers. De Verdragsvrijheden en 
de Grondrechten van de EU moeten gelden 
voor schenkers en stichtingen, zodat de 
institutionele filantropie volop haar potentieel 
voor een democratische samenleving kan 
waarmaken. Politici moeten openlijk de 
sector beschermen en de rol van filantropie 
promoten, bijvoorbeeld met een Europees 
Jaar van de Filantropie. Filantropie is een 
sleutelpartner en een hulpbron waarop 
beleidsmakers een beroep zouden moeten 
doen.

>  Transnationale filantropie vergemakkelijken 
en werk maken van een echte Eenheidsmarkt 
voor Filantropie, met onder meer een betere 
toepassing van het non-discriminatieprincipe 
om administratieve obstakels uit de 
weg te ruimen en belastingefficiënte 
filantropie over de grenzen heen mogelijk 
te maken, wederzijdse erkenning van 
rechtspersoonlijkheid, schrappen 
van beperkingen voor buitenlandse 
financieringen. 

>  Europese filantropie kan doeltreffender 
zijn in een beter kader, met stevigere 
beschermingsmechanismen. Nationale 
wetgeving en EU-beleid moeten filantropie 
faciliteren in overeenstemming met 
de grondrechten van de EU en de 
Verdragsvrijheden. De Europese Commissie 
moet inbreukprocedures blijven opstarten 
waar de EU-wetgeving en de verbonden 
verdragsrechten worden geschonden. 
Regels voor belastingontduiking, 
witwassen en terreurbestrijding moeten in 
verhouding staan tot de risico’s die ze willen 
aanpakken, en niet onnodig de activiteiten 
van legitieme liefdadigheidsorganisaties 
inperken. We roepen politici ook op om 
te zorgen voor een faire btw-deal voor 
liefdadigheidsorganisaties.

>  Cofinanciering en co-investering: de EU 
kan de impact van private middelen voor 
het algemeen belang verhogen door 
financiële instrumenten te introduceren die 
dienen als katalysator voor cofinanciering 
met filantropie, en die co-investeringen 
stimuleren. We roepen ook op tot 
een EU-Fonds voor Rechtvaardigheid, 
Rechten en Waarden om filantropisch 
engagement te ondersteunen en als 
hefboom te gebruiken in Europese 
burgersamenlevingen die onder druk 
staan. In de volgende Meerjarenbegroting 
moet de EU zorgen voor voldoende 
middelen voor middenveldorganisaties 
om de grondrechten, de rechtstaat en de 
democratie te bevorderen; om hun rol van 
waakhond te spelen en te reageren op 
bedreigingen.
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Volg ons op 
 
  

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.

Haar actiedomeinen momenteel zijn armoede en sociale rechtvaardigheid, filantropie, gezondheid, 
maatschappelijk engagement, ontwikkeling van talenten, democratie, Europese integratie, erfgoed  
en ontwikkelingssamenwerking.
 
De Koning Boudewijnstichting werd opgericht in 1976, toen Koning Boudewijn 25 jaar koning was.


