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Projectfinanciering Provincie Antwerpen
CEBUD (Thomas More) en Welzijnszorg Kempen
Verloop
• Inventarisering van producten en diensten die 

kinderen nodig hebben om gezond en autonoom op 
te groeien

• Bevraging secretarissen en verenigingen over reeds 
bestaande acties ter bestrijding van kinderarmoede

• Begeleiding van trajecten in pilootgemeenten
• Evaluatie van trajecten in pilootgemeenten
• Uitrol over andere gemeenten 

‘EEN VEILIGE KINDERTIJD’

2



3

Tweeledige doelstelling
• Concreet aan de slag gaan mét de pilootgemeenten 

om de maatschappelijke participatie van lage-
inkomensgezinnen met kinderen te vergroten

• Een participatieve methodiek ontwikkelen om op 
lokaal niveau de maatschappelijke participatie van 
gezinnen met kinderen te verzekeren



PILOOT-
GEMEENTEN

Met dank aan: Steunpunt Sociale Planning, Provincie Antwerpen



KINDERARMOEDE ?
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Kinderarmoede is gezinsarmoede
• Het is omdat ouders in armoede leven dat er 

kinderarmoede bestaat 
Toch …
• Verhoogd armoederisico
• Dubbele ervaring



BELANG VAN HET LOKALE NIVEAU
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“We moeten bij de basis beginnen, van 
onderuit. Je moet voelen: wat is dat 

armoede? Hoe ziet een leven in armoede 
eruit? Hoe kunnen wij daar als gemeente aan 

werken? En als wij vanuit de gemeenten 
daaraan werken dan zullen ze dat aan de top 

ook wel voelen.” OCMW-voorzitter



FASEN IN HET BELEIDSPROCES
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1. Beleidsbeslissing
2. Voorbereiding
3. Samenstelling stuurgroep
4. Visie over menselijke waardigheid
5. Richting geven
6. Prioritaire beleidsdomeinen
7. Ontwerpen, uitvoeren en evalueren



1. BELEIDSBESLISSING
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College van schepenen en burgemeester
• Consequenties: taakbelasting en middelen
• Gedragenheid
Lokale coördinator aanstellen 
• Studiewerk, samenstellen stuurgroep, bewaker 

voortgang en betrokkenheid, organiseren stuurgroep 
en werkgroepen, kennis lokale context

• 20% tot 50% van FTE
Externe begeleider aanstellen  



In kaart brengen van acties en maatregelen 
• Meerjarenplan gemeente en OCMW
• Lokale actoren 
• Vereniging waar armen het woord nemen of 

Welzijnsschakel
Omgevingsanalyse
• Omvang
• Doelgroepen

2. VOORBEREIDING
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3. SAMENSTELLING STUURGROEP
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Spil van het beleidsproces
Multi-sectoraal
Criteria voor leden
• Gedreven
• Mandaat van hun organisatie
• Positief t.o.v. participatie ouders lage-inkomensgezinnen
Participatie ouders lage-inkomensgezinnen
• Meerdere ouders
• Van bij de start
• Voorbereidend ontmoetingsmoment
• Rechtstreeks of onrechtstreeks
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Gemeentelijke partners
• Vertegenwoordigers uit het College van Burgemeester en Schepenen

• Burgemeester
• OCMW-voorzitter
• Schepen jeugd en sport
• Schepen cultuur
• Schepen onderwijs
• OCMW-secretaris

• OCMW-diensten en -medewerkers
• Gemeentelijke diensten: gezondheid, jeugd, sport, vrije tijd, wonen en werken, gebiedsgerichte 

werking, onderwijs, diversiteit, gelijke kansen, persoonsgebonden zaken, cultuur 
• Vereniging voor intergemeentelijke samenwerking tussen OCMW’s

Welzijnspartners
• CAW 
• Samenlevingsopbouw 
Ervaringsdeskundigen
• Ouders van gezinnen met financiële moeilijkheden
• Verenigingen waar armen het woord nemen 
• Welzijnsschakels
• Opgeleide ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting 
Onderwijs en vorming
• Scholen: kleuteronderwijs, lager onderwijs, secundair onderwijs, bijzonder onderwijs
• Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) 
• Arktos vzw
• Centrum voor Basiseducatie
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Gezin
• Huis van het Kind
• Moeder-Zorgorganisatie
• Perinataal netwerk
• Kind en Gezin
• Landelijke kinderopvang
• Initiatief voor Buitenschoolse Opvang 
• Thuisbegeleidingsdienst
• Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning
• Organisatie uit de bijzondere jeugdzorg
• Een vrijwilligersorganisatie voor en door alleenstaande ouders en hun 

kinderen
Gezondheid
• Woonopvang- en begeleidingsdienst voor volwassen personen met een 

handicap
• Huisarts 
• Wijkgezondheidscentrum
Wonen en leven
• Woonmaatschappij 
• Huurdersbond
• Agentschap Integratie en Inburgering
• Bewindvoerder, schuldbemiddelaar



4. VISIE MENSELIJKE WAARDIGHEID
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Invulling van begrip ‘menswaardig leven’ als 
een leven waarin volwaardige 
maatschappelijke participatie mogelijk is 
Overlevingsstrategieën van gezinnen met een 
beperkt inkomen
• Verhaal van de ervaringsdeskundige in armoede en 

sociale uitsluiting



5. RICHTING GEVEN: FOCUS
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Methodiek: waarderend onderzoek/AI
• Denk aan een voorbeeld waarin de situatie van je

eigen gezin of een gezin in armoede betekenisvol
werd veranderd. Wat maakte dat jij/dat gezin erop
vooruitging? Wat maakte die verandering
betekenisvol?

• Stel: je wordt wakker in een nieuwe gemeente, een
gemeente die de perfecte thuishaven is voor
gezinnen met kinderen. Hoe zou die gemeente
eruitzien? Hoe kan jouw gemeente die perfecte
thuishaven worden?
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“We willen dat ons lokale kinderarmoedebeleid 
ertoe leidt dat alle gezinnen volwaardig kunnen 
deelnemen én bijdragen aan de verschillende 

aspecten van de samenleving. Daarom willen we 
erop inzetten dat dit beleid gedragen en erkend
wordt door alle relevante actoren. We willen dit 
beleid vorm geven samen met de gezinnen in 

armoede en uitgaande van de krachten die in deze 
gezinnen aanwezig zijn. We willen met ons beleid 

nieuwe doelgroepen bereiken door kwetsbare 
gezinnen proactief te benaderen. We willen met ons 

beleid vroeg ingrijpen op de kinderarmoede, liefst 
vooraleer de problemen zich hebben kunnen 

ontwikkelen. We willen de kwetsbare gezinnen 
benaderen met een positieve ingesteldheid, met 

ruimte voor vertrouwen.”



In welke domeinen kunnen we direct voelbaar 
verschil maken?
Prioritaire domeinen uit de pilootgemeenten 
1.  onderwijs en vrije tijd
2. inkomen en gezondheid 
3. communicatie, netwerkvorming
4. kinderopvang en opvoeding
5. wonen
Werkgroepen samenstellen
• Voldoende gewicht
• Bestaand overlegorgaan?
• Participatie ouders!

6. PRIORITAIRE DOMEINEN
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Doelstellingen

OntwerpenUitvoeren

Evalueren

7. PLANNEN, UITVOEREN EN EVALUEREN
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FASE 1

FASE 2

FASE 4

FASE 3



“De slaagkansen 
van kinderen uit 

kwetsbare gezinnen 
worden verhoogd”

Schoolse vertraging uit 
kinderen met kwetsbare 
gezinnen daalt met 50%
Er wordt op 
verschillende manieren 
gewerkt aan 
taalbevordering

DOELSTELLINGEN
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Doelstellingen

OntwerpenUitvoeren

Evalueren



Doelstellingen

OntwerpenUitvoeren

Evalueren

ACTIES ONTWERPEN
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Er wordt een oudergroep 
opgestart samen met 
basiseducatie
We ontwikkelen in 
samenspraak met de 
scholen en het LOP een 
huiswerkbeleid



Spreiden over personen
Lokale coördinator
Terugkoppelen naar 
stuurgroep

ACTIES UITVOEREN
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Doelstellingen

OntwerpenUitvoeren

Evalueren



Output
Outcome/effect (!)
• Ouders weten welke 

andere ouders ze kunnen 
aanspreken om hen verder 
te helpen en durven op hen 
een beroep doen (Te meten 
via een leerkrachten-ouder 
tevredenheidmeting)

• Taalachterstand in 1e 
leerjaar daalt en het welzijn 
van kinderen verhoogt (Te 
meten via 
welzijnsbevraging)

EVALUEREN
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Doelstellingen

OntwerpenUitvoeren

Evalueren
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Doelstellingen

OntwerpenUitvoeren

Evalueren

FASE 1

FASE 2

FASE 4

FASE 3



Structurele maatregelen
Gemeente of stad en OCMW 
• Regie
• Stellen tijd en middelen beschikbaar
Echte participatie van ouders 
Gedragenheid
Planmatige aanpak
• Vanuit een gemeenschappelijke visie
• Evalueren!

RANDVOORWAARDEN
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Armoedebeleid is nooit ‘af’

• Nog heel wat werk, maar ‘goesting’ om beleid 
verder te zetten is er

• Huis van het Kind

EN VERDER … 

25


