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INLEIDING 
 

 

Voor u ligt het voortgangsrapport 2013 van het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding. 

 

Het armoededecreet van 21 maart 2003 verplicht de Vlaamse Regering binnen twaalf maanden na 

haar aantreden een Vlaams Actieplan Armoedebestrijding (VAPA) op te stellen dat over een periode 

van vijf jaar loopt. Op 9 juli 2010 heeft de Vlaamse Regering haar goedkeuring gegeven aan het 

huidige Vlaams Actieplan Armoedebestrijding. Het actieplan wordt jaarlijks opgevolgd via een 

voortgangsrapport. Bij de opmaak van het Vlaams Armoedebestrijdingsbeleid en ook bij dit rapport 

participeren mensen die in armoede leven. Dit gebeurt via het Vlaams Netwerk tegen armoede via 

onder meer het verticaal armoedeoverleg (georganiseerd door de verschillende functioneel bevoegde 

ministers) en via het horizontaal armoedeoverleg (georganiseerd door de coördinerende minister).  

 

Het voorliggende rapport geeft een stand van zaken van het Vlaams armoedebestrijdingsbeleid eind 

2013 en bevat ook een verslag van voorgenoemd permanent armoedeoverleg in 2013. Met het einde 

van deze legislatuur in aantocht, willen we met dit rapport ook een terugblik werpen op het 

gevoerde armoedebestrijdingsbeleid en haar verwezenlijkingen gedurende de legislatuur 2010 - 

2014.  

 

Vlaanderen heeft de crisis goed doorstaan. De algemene armoedecijfers blijven vrij stabiel. Het 

aantal Vlamingen dat onder de armoededrempel leeft, daalde van 650.000 in 2010 tot 610.000 in 

2011 om dan terug te stijgen tot 680.000 in 2012. Deze schommelingen zijn statistisch niet 

significant. Vlaanderen scoort met 10,9 procent mensen onder de armoederiscodrempel beter dan 

het Europees gemiddelde van 17,0 procent en het Waals Gewest (16,6%). Maar dat is absoluut geen 

reden om op onze lauweren te gaan rusten. Vooral kwetsbare groepen zoals niet-EU-burgers, 

gezinnen waar niet of nauwelijks wordt gewerkt, eenoudergezinnen en huurders lopen een hoger 

risico. Daarnaast blijkt dat 90.000 Vlamingen die werken moeten rondkomen met een 

huishoudinkomen onder de armoederisicodrempel.  Een job vormt dus geen sluitende bescherming 

tegen armoede. Tegen deze vaststellingen moeten we blijven ageren. 

 

Daarnaast stellen we ook vast dat er vandaag in Vlaanderen nog steeds 140.000 kinderen in armoede 

leven. 10,5 % van de geboorten in de periode 2010-2012 in Vlaanderen vond plaats in een kansarm 

gezin. Het aantal kinderen dat in armoede geboren wordt is sinds 2005 behoorlijk sterk toegenomen. 

Als men bedenkt dat kinderarmoede een toonzettende factor is voor sociale problemen in de 

toekomst, dan is inzetten op het bestrijden van kinderarmoede geen keuze meer, maar een 

noodzaak. Het Vlaamse beleid moet zich concentreren op het terugdringen van de kinderarmoede. In 

armoede geboren worden en opgroeien heeft immers zeer nefaste gevolgen voor de ontwikkeling 

van kinderen. Ze hebben een groter risico om zelf een leven in armoede door te brengen. Die 

kinderen krijgen niet de kansen waar alle kinderen recht op hebben. En de samenleving laat 

daardoor heel wat potentieel van deze kinderen niet tot ontplooiing komen. Dat zorgt op termijn 

bovendien voor hogere maatschappelijke kosten. 

 

Kinderarmoede kan niet los gezien worden van armoede bij de ouders. Armoede is immers een 

complex probleem. Het gaat om uitsluiting op verschillende levensdomeinen. We zien dat financiële 

moeilijkheden vaak tegelijk oorzaak en gevolg zijn van achterstelling op het vlak van tewerkstelling, 

onderwijs, huisvesting, gezondheid of maatschappelijke participatie. Die complexe problematiek 

vraagt een geïntegreerde aanpak, op Vlaams, lokaal en federaal niveau. Overheden, 



8 

 

dienstverlenende voorzieningen, middenveldorganisaties, verenigingen van mensen in armoede en 

de private sector moeten de handen blijven ineenslaan. 

 

In het rapport dat voor u ligt maken we de balans op. Wat we hebben verwezenlijkt, en vooral die 

verwezenlijkingen die een reële positieve impact hebben op mensen in armoede moeten we 

betonneren, zodat ze naar de toekomst toe verzekerd blijven. We moeten daarnaast ook durven 

kijken naar wat we niet gerealiseerd kregen. Waar zijn we tegen muren opgelopen of waar haalden 

we minder resultaat? Met dit alles wil dit voorgangsrapport een aanzet geven voor de komende 

regeerperiode. De armoedeproblematiek laat zich immers niet op enkele jaren tijd oplossen. Het pad 

waar we nu op lopen, moeten we verder versterken en uittekenen voor de toekomst. Een sterke 

vermindering van de armoede, kinderarmoede in het bijzonder, is immers één van de doelstellingen 

van het Pact 2020, Vlaanderen in Actie (ViA). Armoede bestrijden vraagt niet alleen daden in het hier 

en nu, maar bovenal een solide lange termijn aanpak en visie. 
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 Armoede in cijfers anno 2013

 

De Studiedienst van de Vlaamse Regering geeft jaarlijks in de Vlaamse Armoedemonitor de evolutie 

van een reeks armoede indicatoren en een beeld van risicogroepen weer. Dankzij deze cijfers kunnen 

we de vinger aan de pols houden en onze beleidsmaatregelen hierop verder afstemmen.  

 

Overal ter wereld zijn kinderen de eerste slachtoffers van armoede. In België leven bijna 1 op 5 

kinderen onder de armoederisicodrempel. De Belgische cijfers tonen echter grote verschillen tussen 

Vlaanderen en Wallonië: voor de leeftijdscategorieën tot 24 jaar zijn de percentages in Wallonië 

ongeveer dubbel zo hoog als in Vlaanderen. In Vlaanderen leeft 1 op 10 kinderen onder de 

armoederisicodrempel. Ook al behoort Vlaanderen wat kinderarmoede betreft tot de besten in 

Europa, toch is het onaanvaardbaar dat 140.000 kinderen en jongeren in Vlaanderen onder de 

armoederisicodrempel leven. Leven in armoede hypothekeert de ontwikkeling van kinderen in die 

mate, dat het onaanvaardbaar is dat ook maar één kind dit hoeft door te maken.  
 

 

Indicator K1 - Kinderen onder de armoederisicodrempel: evolutie 

 

 

 
Bron: EU-SILC, ADSEI 

 

Kind en Gezin ontwikkelde begin jaren 1990 een indicator die verschillende aspecten van de 

sociaaleconomische situatie van pasgeborenen tegelijk in rekening tracht te brengen. Aan de hand 

van het maandinkomen van het gezin, de opleiding en de arbeidssituatie van de ouders, de 

ontwikkeling van de kinderen, de huisvesting en de gezondheidssituatie van het gezin, wordt 

nagegaan hoeveel kinderen geboren worden in een kansarm gezin. In 2012 haalde de index een 

score van 10,5. Dat betekent dat 10,5% van de geboorten in het Vlaamse Gewest plaatsvond in een 

kansarm gezin. Uit onderstaande tabel blijkt dat de kansarmoede-index sinds 2005 behoorlijk sterk is 

toegenomen. 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2020

Aantal kinderen 130.000 140.000 120.000 140.000 120.000 120.000 140.000 130.000 140.000 60.000

% kinderen 10 12 10 11 10 10 11 10 11

% totale bevolking 10,8 11,3 11,4 10,9 10,0 10,1 10,4 9,8 10,9
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Indicator K11 - Kansarmoede-index van Kind en Gezin: evolutie 

 

 
Bron: Kind en Gezin 

 

Nog sterker inzetten op de vroegste levensjaren én op de ondersteuning van toekomstige jonge 

ouders is de boodschap. Het Actieprogramma Kinderarmoede moet hier soelaas bieden, evenals de 

verdere uitrol in heel Vlaanderen van een lokale aanpak van kinderarmoede.  

 

Als we de algemene armoedecijfers bekijken, zien we dat de bevolking in Vlaanderen die onder de 

armoederisicodrempel leeft, daalde van 650.000 personen in 2010 naar 610.000 in 2011, maar terug 

steeg naar 680.000 in 2012. Hoewel deze schommelingen statistisch niet significant zijn, duidt het 

wel op de hardnekkigheid van de armoedeproblematiek. 
 

 

Indicator I1 - Bevolking onder de armoederisicodrempel: evolutie 
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Bron: EU-SILC, ADSEI 

 

Met 10,9% personen die onder de armoederisicodrempel leven, neemt Vlaanderen een derde plaats 

in bij een vergelijking van de situatie binnen de 27 EU – landen.  

 
 

Indicator I4 - Bevolking onder de armoederisicodrempel in 2012: Europese vergelijking 

 

Bron: EU-SILC, Eurostat en ADSEI 
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Aantal personen 640.000 670.000 690.000 660.000 610.000 620.000 650.000 610.000 680.000 430.000
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Niet alleen specifieke problemen geven het armoedebeleid vorm, maar ook bepaalde doelgroepen. 

Als we meer gedifferentieerde cijfergegevens er op na slaan, zien we dat bepaalde groepen een veel 

groter risico lopen om in de armoede te belanden dan anderen. Het gaat hier om ouderen, 

alleenstaanden, eenoudergezinnen, gezinnen waar niet of slechts beperkt wordt gewerkt, werklozen, 

laaggeschoolden, huurders en niet-EU-burgers. Als we deze cijfers vergelijken met de situatie van 

dezelfde groepen in de 28 EU-lidstaten, dan krijgen we een diffuus beeld. Bij de meeste groepen 

haalt Vlaanderen een plaats binnen de top 5 van de EU-rangschikking. Bij de ouderen zakt 

Vlaanderen met een score onder het EU-gemiddelde weg naar de (lagere) middenmoot. Ook bij de 

personen geboren buiten de EU valt Vlaanderen ver terug in de Europese rangschikking. 

 

In Europees opzicht staan de Vlaamse ouderen in 2012 op een 19de plaats in de ranglijst. Ouderen 

blijven een belangrijke doelgroep vormen binnen het armoedebestrijdingsbeleid. 

 

 
Indicator I5 - Bevolking onder de armoederisicodrempel in 2012: Europese vergelijking risicogroepen 

 

 
Bron: EU-SILC, ADSEI 

 

En als het over armoede gaat, zijn etnisch-culturele minderheden erg kwetsbaar. De cijfers spreken 

voor zich: het armoederisico bij personen geboren buiten de EU is 4 keer hoger dan bij personen 

geboren binnen de EU (incl. België).  

 
Werkloosheidsgraad per doelgroep Vlaams Gewest, 2004-2012 

 

0

10

20

30

40

50

N
L

C
Z

H
U LU SK FR IE
*

LV P
L

D
K

E
U

2
8 E
S

D
E

A
T

R
O

U
K IT E
E

G
R V
L

M
T

P
T SE B
E FI LT SI H
R

B
G C
Y

65-plussers



13 

 

 
Bron: EAK, ADSEI 

 

Als we de armoedecijfers uit de Vlaamse Armoedemonitor met betrekking tot werk, huisvesting of 

schulden bekijken, zien we dat de groep van personen geboren buiten de EU steeds weer opnieuw 

het diepst in het rood gaat. Een sprekend voorbeeld in dit geval betreffen de cijfers met betrekking 

tot werkloosheid. Hoewel de werkloosheidsgraad tegenover 2010 is afgenomen, blijven bepaalde 

groepen – waaronder personen geboren buiten de EU – moeilijk toegang vinden tot de arbeidsmarkt. 

De werkloosheidsgraad lag in 2012 bij deze laatste groep bijna 4 keer hoger dan de totale 

werkloosheidsgraad in Vlaanderen. Uit de Europese vergelijking blijkt duidelijk dat de lage 

werkzaamheidsgraad bij personen geboren buiten de EU een van de voornaamste problemen blijft 

op de Vlaamse arbeidsmarkt. 

 

 
Indicator A2: Werkzaamheidsgraad in 2012: Europese vergelijking 

 

 
Bron: EAK – LFS, Eurostat en ADSEI 
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Vlaanderen ook werkenden zijn, die onder de armoederisicodrempel leven. Het percentage arme 

werkenden blijft nagenoeg stabiel van 3,5% in 2010 naar 3,4% in 2012. Maar al lijkt 3,4 % een laag 

percentage, dit komt overeen met een behoorlijk grote groep, namelijk ongeveer 90.000 personen, 

die ondanks het feit dat ze aan het werk zijn toch moeten zien rond te komen met een 

huishoudinkomen onder de armoederisicodrempel.  

 
Indicator A11 - Arme werkenden: evolutie 

 

 
Bron: EU-SILC 

 

Het blijft belangrijk om in te zetten op het creëren van voldoende kwalitatieve jobs, met een 

degelijke verloning, juiste werkomstandigheden en coaching waar nodig.  

 

Omwille van stijgende consumptieprijzen voor energie, levensmiddelen, diensten en niet – 

energetische goederen kampen steeds meer mensen met betalingsproblemen en belanden ze in een 

situatie waarin ze hun schulden niet meer de baas kunnen. 
 

Aantal met betalingsachterstand geregistreerde personen, Vlaams Gewest, 2007-2013 
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Eind 2013 stonden 130.848 Vlamingen met afbetalingsmoeilijkheden geregistreerd bij de Centrale 

voor Kredieten aan Particulieren van de Nationale Bank van België. Deze Centrale registreert alle 

kredieten die door natuurlijke personen worden afgesloten en de eventuele wanbetalingen met 

betrekking tot deze kredieten. Het aantal geregistreerde personen met betalingsachterstand is de 

afgelopen jaren duidelijk toegenomen. Hierbij dient te worden opgemerkt dat in deze cijfers enkel 

rekening wordt gehouden met kredieten (voor consumptie of hypotheek), maar niet met andere 

schulden zoals schulden voor huur, energiefacturen, gezondheidskosten, telefoon/internet of fiscale 

schulden.  

 

Kansarmoede is in Vlaanderen ook een belangrijk stedelijk fenomeen en vormt een bedreiging om te 

komen tot een open en warme samenleving. De grootsteden Antwerpen en Gent en de 

centrumsteden Genk en Oostende worden meer dan de andere steden en beduidend meer dan het 

Vlaamse gemiddelde met inkomensarmoede geconfronteerd.  

 
Stadsmonitor 2011. 

 

In 2011 leeft 15,3% van de inwoners van de 13 steden in een gezin met achterstallige betalingen. De 

inwoners van Antwerpen en Genk hebben het vaakst betalingsmoeilijkheden.  

In 2010 ontvingen 21 op de 1.000 inwoners tussen 18 en 65 jaar in de 13 steden een leefloon. Dat 

aantal is tegenover de periode 2006-2008 toegenomen. Het relatieve aantal leefloontrekkers ligt in 

de 13 steden meer dan dubbel zo hoog als in het hele Vlaamse Gewest.  

 

Het gemiddeld inkomen ligt voor heel wat steden onder het Vlaamse gemiddelde (16.199 euro). De 

jongste 5 jaar is het verschil nog vergroot. In de grootsteden, Genk en Oostende zijn er proportioneel 

ook meer lagere inkomens. 20.5 % van de aangiften in de 13 steden ligt beneden de kritische grens. 

Het hoogste aandeel is te vinden in Antwerpen, Genk en Oostende, het laagste aandeel in Leuven. 

 

De indicator “voorkeursregeling” heeft betrekking op het aandeel (%) inwoners dat geniet van een 

verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering. Het gaat om de groep van de bevolking die 

volgens de overheid financiële ondersteuning nodig heeft opdat voor hen de toegang tot de 
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gezondheidszorg gegarandeerd zou zijn. Begin 2011 geniet 17% van de bevolking van de 13 steden 

van de verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering. Tegenover de voorgaande jaren is dat 

percentage licht gestegen. Het aandeel personen met een verhoogde tegemoetkoming ligt tevens 

4.3 procentpunten hoger in de 13 steden dan in het totale Vlaamse Gewest. Antwerpen scoort het 

hoogst, gevolgd door Oostende. Brugge (12.0%) en Leuven (12.6%) hebben het laagste aandeel 

personen met een verhoogde tegemoetkoming, een aandeel dat ook lager is dan het Vlaamse 

gemiddelde (12.7%). 

 

Eind 2010 staat 3.8% van de volwassen inwoners van de 13 steden met afbetalingsmoeilijkheden 

geregistreerd bij de Centrale voor Kredieten aan Particulieren van de Nationale Bank. Dit aandeel 

blijft de laatste jaren ongeveer constant en ligt in de 13 steden hoger dan in het totale Vlaamse 

Gewest (2.8%). In het Vlaamse Gewest gaat het eind 2010 om 144.504 personen. In de steden 

Antwerpen (4.6%), Oostende (4.5%) en Genk (4.4%) wonen de meeste personen met een overmatige 

schuldenlast.  

 

 

Deze cijfers tonen duidelijk aan dat de armoedeproblematiek in Vlaanderen nog steeds pertinent 

aanwezig is. We hebben deze de afgelopen jaren desondanks de crisis toch weten onder controle te 

houden. Met Vlaamse, federale en lokale middelen hebben we de handen in elkaar geslagen in de 

strijd tegen armoede. Hier volgt een overzicht van de mijlpalen die we deze legislatuur als Vlaamse 

Regering inzake de bestrijding van armoede, en in het bijzonder Kinderarmoede, hebben 

waargemaakt. 
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MIJLPALEN in het gevoerde armoedebeleid 2010 -2014 

 

 

De afgelopen legislatuur vond in Vlaanderen een belangrijke verschuiving plaats in het kijken naar 

armoede op beleidsniveau. De nadruk verschoof van een unidimensionele benadering van armoede, 

enkel gebaseerd op inkomen, naar een multidimensionele benadering, waarbij verschillende 

levensdomeinen in rekening worden gebracht. Armoede is immers een complexe problematiek, 

waarbij het ene levensdomein (bijvoorbeeld slechte huisvestiging) interfereert met het andere 

(bijvoorbeeld slechte gezondheidstoestand). Armoede is immers volgens de algemeen aanvaarde 

definitie van prof. em. Jan Vranken “een netwerk van sociale uitsluitingen dat zich uitstrekt over 

meerdere gebieden van het individuele en collectieve bestaan. Het scheidt de armen van de 

algemeen aanvaarde leefpatronen van de samenleving. Deze kloof kunnen ze niet op eigen kracht 

overbruggen.” 

Het Vlaamse beleid heeft hier de afgelopen legislatuur doelgericht en sterk op ingezet. Binnen het 

algemene armoedebeleid werd in Vlaanderen van de strijd tegen kinderarmoede een absolute 

prioriteit gemaakt. 

 

 

 

1. De Vlaamse overheid koos expliciet voor de bestrijding van armoede 

 

De acties ter bestrijding van de armoedeproblematiek situeren zich niet binnen één beleidsdomein. 

De afgelopen legislatuur heeft het thema armoedebestrijding zich binnen alle beleidsdomeinen 

. Het maakt nu expliciet deel uit van het gevoerde Vlaamse beleid. Ook binnen een geprofileerd

verscheidenheid aan projectoproepen werden de nodige middelen aan de bestrijding van de 

armoedeproblematiek besteed. Zo vormt onder meer binnen het stedenfonds en het 

plattelandsfonds de bestrijding van kansarmoede een mogelijk projectthema en is er groeiende 

aandacht voor armoedebestrijding via sociale innovatie.  

 

Een belangrijke realisatie in dit kader is inbedding van bij de opmaak van nieuwe de armoedetoets 

regelgeving. De armoedetoets is per definitie proactief, d.w.z. ze evalueert de potentiële impact van 

allerhande beleidsmaatregelen op armoede en uitsluitingen. Op 14 maart 2014 keurde de Vlaamse 

regering de armoedetoets goed. Voortaan worden beleidsmaatregelen vooraf getoetst op hun 

impact op de armoedesituatie. Maatregelen die de kloof tussen arm en rijk doen groeien, moeten 

dan op basis van de armoedetoets bijgestuurd worden. Hiermee willen we de efficiëntie en 

doelmatigheid van het armoedebestrijdingsbeleid aanzienlijk verhogen. Om de kwaliteit van de 

armoedetoets te verzekeren, wordt er een vormingskader en een back-office voorzien. Er werden de 

afgelopen jaren verschillende proeftoetsen uitgevoerd. Dit gebeurde met name op de nieuwe 

maatregelen met betrekking tot de sociale verhuurkantoren, sociale bescherming, de werk-

welzijnstrajecten, integrale jeugdhulp en preventieve gezinsondersteuning.  

 

Een belangrijke partner van deze back – office, en bij uitstek van de Vlaamse Regering, zijn de 

. We zijn er deze legislatuur in geslaagd hen verder op de arbeidsmarkt te ervaringsdeskundigen

laten doordringen. Steeds meer ervaringsdeskundigen worden ingeschakeld. Vzw De Link, de 

organisatie die de Vlaamse ervaringsdeskundigen opleidt, creëerde in 2009 de mogelijkheid om als 

organisatie een beroep te doen op een ‘pool’ van ervaringsdeskundigen. Dergelijk Team voor Advies 

en Ondersteuning rond armoede (TAO) kan op losse basis, voor kortere of langere tijd ingeschakeld 

worden voor bepaalde opdrachten op maat van hulp- en dienstverlening en beleid. Sinds 2012 is TAO 

structureel ingebed binnen de lokale diensteneconomie. Dit voorjaar vond een dialoogdag plaats 

over de inzet van opgeleide ervaringsdeskundigheid in lokale kinderarmoedebestrijdingsprojecten. 
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Deze dag vloeide voort uit de reeds eerder genoemde evaluatie van de projecten lokale 

kinderarmoedebestrijding 2011. Hieruit bleek dat de inzet van opgeleide ervaringsdeskundigheid 

gezien wordt als een belangrijke succesfactor in een project. Het doel van de dag was om verder de 

meerwaarde te specifiëren van de inzet van (opgeleide) ervaringsdeskundigen in lokale 

kinderarmoedebestrijding en organisaties die hierrond lokaal actief zijn en na te gaan hoe we dit in 

de toekomst kunnen versterken, zodat lokale besturen en andere lokale organisaties gestimuleerd 

worden hier ook gebruik van te maken met het oog op een effectieve en duurzame lokale 

kinderarmoedebestrijding.  

 

Met de hoge cijfers inzake op de voorgrond, werden ook extra inspanningen gekleurde armoede 

gedaan om mensen van allochtone afkomst aan het werk te krijgen. De werkloosheidsgraad bij niet-

EU-burgers lag in 2011 bijna 5 keer hoger dan de totale werkloosheidsgraad in Vlaanderen. Het 

behoeft dan ook geen betoog dat de problematiek van gekleurde armoede de afgelopen jaren steeds 

sterker onze aandacht trekt. Elke nieuw ingeschreven werkzoekende wordt kort na de inschrijving 

gescreend op zijn kennis  van het Nederlands. Als de kennis van de werkzoekende ontoereikend 

blijkt, dan wordt de  werkzoekende doorverwezen naar een Huis van het Nederlands voor een 

opleiding Nederlands tweede taal (NT2), als onderdeel van een traject naar werk. Op de begroting 

2014 werd er in het kader van het  integratie – en inburgeringsbeleid dan ook 4 miljoen euro extra 

 ingeschreven. In het kader van de aanpak van bij het beleidsdomein Onderwijs en Vorming

gekleurde armoede werd, in aanvulling van de maatregelen die ook opgenomen zijn in het 

Geïntegreerd Actieplan Integratiebeleid, binnen de commissie Integratiebeleid en in nauwe 

samenspraak met de beleidsdomeinen werk en onderwijs een nota met specifieke actiepunten 

opgemaakt. De Vlaamse Regering maakt nu werk van de verdere uitvoering van deze actiepunten.  

 

 

 

2. De Vlaamse overheid zette in op het verzamelen en combineren van verschillende soorten kennis 

over armoede en sociale uitsluiting 

 

Het (VLAS), dat in 2012 werd opgericht,  heeft de afgelopen periode het Vlaams Armoede Steunpunt 

onderzoek naar armoede en migratie in Vlaanderen in een stroomversnelling gebracht. In het 

jaarboek Armoede 2013 werd er opnieuw dieper ingegaan op de problematiek van gekleurde 

armoede, meer bepaald de hulpvraagtrajecten van personen van buitenlandse herkomst werden 

onderzocht. Personen van vreemde herkomst blijken niet genoeg geholpen te zijn met de bestaande 

armoedebestrijdingsinitiatieven. Het VLAS stelde vast dat migrantenorganisaties onvoldoende de 

migranten in armoede bereiken. De organisaties beschikken hiervoor niet over de nodige tools en 

ervaring.  

 

Het VLAS betekent niet alleen voor de niche gekleurde armoede een grote meerwaarde, maar 

onderzoekt armoede en sociale uitsluiting in zijn geheel. Daarnaast ondersteunt het VLAS ook de 

overheid en andere actoren betreffende armoedebestrijding. Enkele belangrijke verwezenlijkingen 

zijn onder meer de opmaak van de business- en societycase om de bestrijding van kinderarmoede 

van een zo breed mogelijk draagvlak te voorzien en de organisatie van verschillende 

kennisplatformen. In 2012 was er een kennisplatform rond de actieve inclusie van vrouwen van 

buitenlandse herkomst. In het voorjaar 2013 organiseerde het steunpunt een kennisplatform rond 

voedsel en armoede. En in het najaar 2013 was er nog het kennisplatform over 

ervaringsdeskundigheid. Het is de bedoeling dat we via dit forum verschillende vormen van kennis 

combineren. Deze kennis stuurt het beleid in de juiste richting. 
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In het kader van het verzamelen en combineren van verschillende soorten kennis werd ook de 

opgericht. De Sociale innovatiefabriek is een initiatief van een brede Sociale Innovatiefabriek 

alliantie aan middenveldorganisaties - vertegenwoordigd door 'de Verenigde Verenigingen' - en het 

bedrijfsleven. Sociale innovatie zijn creatieve, kleinschalige sociale acties die ontstaan vanuit 

geëngageerde burgers, het lokale middenveld of lokale overheden die inspelen op sociale noden die 

de markt of de overheid niet of niet voldoende lenigt. Het gaat niet altijd om ‘nieuwe’ acties, maar 

wel om acties die sociale relaties veranderen en mensen beter uitrusten om in hun noden te 

voorzien. Voorbeelden van sociale innovaties zijn voedselbanken, coöperaties en 

wijkgezondheidscentra, ruilwinkels, brede scholen en initiatieven om digitale inclusie te stimuleren. 

Een belangrijke sociaal innovatief project dat al plaats heeft gevonden, is de  STUDIO Kinderarmoede

die ervoor gezorgd heeft dat we ons beleid op gebied van kinderarmoede significant hebben kunnen 

verdiepen. 

 

Een ander belangrijk sociaal innovatief project kwam er naar aanleiding van de beslissing van Europa 

betreffende de afbouw van de . Dit  leidde tot heel wat ongerustheid voedselhulpprogramma’s

binnen het werkveld. De Vlaamse Regering pleitte bij Commissievoorzitter Barroso, bij 

Raadsvoorzitter Van Rompuy en bij Commissaris Andor voor het behoud van de 

voedselhulpprogramma’s. Maar liefst 224.000 Belgische gezinnen doen jaarlijks immers beroep op 

voedselhulp. En dat terwijl er per Vlaming jaarlijks 314 tot 372 kilogram nog perfect eetbaar voedsel 

wordt weggegooid. Gelukkig worden er meer en meer acties ondernomen om deze 

voedseloverschotten een sociale bestemming te geven en zo te zorgen voor een betere afstemming 

tussen de voedseloverschotten en de vraag naar voedselhulp. Het boek ‘Sociaal aan de slag met 

voedseloverschotten’ geeft praktische tips en goede voorbeelden om dergelijke acties te 

ondersteunen. Op het vlak van voedselverlies ondersteunt KOMOSIE vzw de bestaande of nieuwe 

sociale initiatieven die in Vlaanderen actief zijn met en rond voedselverlies. Vele initiatieven zoals 

sociale restaurants, sociale kruideniers of voedselbanken en –bedeelpunten weten al jarenlang deze 

sociale meerwaarde te combineren in de schoot van armoedeorganisaties, OCMW’s, welzijns- en 

sociale economie organisaties. En veel initiatieven zijn nog startende of zitten in de pipeline. Een 

aantal van deze actoren combineren reeds hun sociale activiteiten rond voedselverlies met de creatie 

van jobs in de sociale economie. Tot slot werkte ook RIMO Limburg in dit kader aan een innovatief 

project rond sociale kruideniers. Dit project wordt met SALK – middelen verder uitgerold en 

verankerd.  

 

Naast de inbreng van het VLAS wordt het Vlaamse armoedebestrijdingsbeleid sinds 2010 ook 

ondersteund door de . Deze monitor wordt jaarlijks opgemaakt. De Vlaamse armoedemonitor

bedoeling is om op een bevattelijke en overzichtelijke manier de armoedesituatie en –evolutie in 

Vlaanderen in kaart te brengen en op te volgen. Waar mogelijk wordt de Vlaamse armoedesituatie 

vergeleken met de situatie in de 27 lidstaten van de Europese Unie. Afgelopen jaar is de derde editie 

van de Vlaamse Armoedemonitor verschenen.  De monitor bevestigt met haar cijfers de 

hardnekkigheid van armoede. Zo heeft de gezondheidssector reden tot bezorgdheid, want uit de 

cijfers blijkt dat 250.000 mensen in Vlaanderen gezondheidszorgen hebben moeten uitstellen om 

financiële redenen. Dat aandeel is tegenover de voorgaande jaren sterk gestegen.  

 

 

 

3. De Vlaamse overheid ondersteunde beleidsnetwerken 

 

In het kader van het stimuleren van netwerkvorming bij hulpverleners werd een intensief traject – 

een zogenaamde Deep Dive – gevolgd bij een concreet project lokale kinderarmoedebestrijding. Bij 

dit project werd ingezet op het tot stand brengen van een lokaal netwerk van het lokale bestuur en 
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organisaties actief op het vlak van armoedebestrijding. De resultaten van het traject werden 

voorgesteld op het ViA-toekomstforum en toonden de noodzaak aan tot een structurele 

ondersteuning van deze lokale netwerken. 

 

In dit kader organiseerde minister Lieten in samenwerking met de provinciebesturen en VGC de 

afgelopen legislatuur ook een aantal . tijdens deze provinciale rondes armoedebestrijding

ontmoetings- en inspiratiedag werden toelichtingen voorzien rond Kinderarmoede, automatische 

toekenning van rechten, sociaal aan de slag gaan met voedseloverschotten en goede lokale 

praktijken met mensen in armoede. Er werden ook een aantal lokale praktijken in de aanpak van 

armoede voorgesteld. Tijdens de provinciale ronde werd duidelijk dat de lokale besturen zich ten 

volle inschrijven in het Vlaamse armoedebestrijdingsbeleid en dat zij bereid zijn zich op lokaal vlak 

mee in te zetten om de armoede in Vlaanderen en Brussel terug te dringen.. 

 

Het afgelopen jaar werd het armoededecreet gewijzigd door het programmadecreet. Hierin wordt 

bepaald dat de Vlaamse overheid structureel en recurrent jaarlijks subsidies verleent lokale besturen 

voor het voeren van een lokaal kinderarmoedebestrijdingsbeleid. Voor 2014 is 4.500.000 euro 

beschikbaar gesteld. De gemeenten waar de kinderarmoedecijfers het hoogst pieken, kunnen zich 

beroepen op deze middelen. In het kader van het Strategisch Actieprogramma Limburg in het 

Kwadraat (SALK) werden ook middelen vrijgemaakt voor lokale kinderarmoedebestrijdingsprojecten. 

De dertien geselecteerde Limburgse gemeenten stelden elk een lokale coördinator 

kinderarmoedebestrijding aan. Deze coördinatoren krijgen een belangrijke verantwoordelijkheid in 

het uitbouwen van lokale netwerken met alle actoren die van ver of dicht lokaal bij kinderarmoede 

betrokken zijn. De coördinatoren kunnen zich beroepen op een lerend netwerk voor uitwisseling, 

coaching en ondersteuning. Deze ondersteuning is er ook voor de  ca. 60 bijkomende lokale besturen 

verspreid over heel Vlaanderen. Op deze manier worden de middelen vanuit een gebiedsgerichte 

benadering ingezet in die regio’s met de hoogste noden op het vlak van kinderarmoedebestrijding. 

 

Het is ook noodzakelijk het netwerk rond de bestrijding van kinderarmoede te verruimen naar de 

samenleving in zijn geheel en hierin nieuwe partners te betrekken. In dit licht werd in 2013 het 

opgericht. Het fonds wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting en Kinderarmoedefonds 

roept burgers, organisaties, ondernemingen en overheden op om in te zetten op 

kinderarmoedebestrijding. Naast het noodzakelijke structurele werk van diverse overheden wil het 

fonds de nodige middelen verzamelen om vernieuwende projecten te kunnen ondersteunen voor 

kansarme gezinnen met kinderen tussen 0 en 3 jaar. De projecten met goede resultaten kunnen 

nadien ingebed worden in het structurele armoedebestrijdingsbeleid van de lokale, Vlaamse en 

federale overheden.  

 

 

 

4. De Vlaamse overheid heeft ingezet op kennisverspreiding, sensibilisering en vorming over 

armoede 

 

Vormingsinitiatieven zoals onder meer ontvangen Armoede-In-Zicht, De Link, CEDES, Bind-Kracht 

jaarlijks financiële ondersteuning vanuit de beleidsdomeinen Welzijn, Werk, en Armoedebestrijding 

om op het werkterrein vorming over armoede aan te bieden om de armoedekennis bij 

opleidingsverstrekkers te versterken. En we stimuleren hun onderlinge samenwerking en afstemming 

van hun aanbod, zodat ze een zo breed mogelijke waaier van publieke en private organisaties, 

bedrijven en verenigingen bereiken. Sinds september 2012 is TAO actief in heel Vlaanderen. 
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Als onderdeel van het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding stelde de Vlaamse Regering midden 

2011 het voor met specifieke maatregelen om armoede Actieprogramma kinderarmoedebestrijding 

bij kinderen tot en met drie jaar te bestrijden. Er werd een Taskforce kinderarmoede opgericht met 

academici en vertegenwoordigers van het middenveld. Zij ondersteunen het proces waarbinnen de 

aanpak van kinderarmoede centraal staat en staan de binnen de Vlaamse Overheid aangeduide 

Transitiemanager Kinderarmoede bij. Het beleidsmatige kernidee is dat er een 

paradigmaverschuiving nodig is van overwegend inzetten op curatieve maatregelen naar meer 

preventieve acties. Voorkomen is niet alleen beter dan genezen. Het is ook goedkoper. Om het 

Actieplan een zo breed mogelijk draagvlak te geven, werd met de hulp van het Vlaams 

Armoedesteunpunt een business/societycase1 uitgewerkt. In de lijn hiervan kwam op het ViA-

toekomstforum op 30 april 2013 naar voor dat er twee volgende stappen nodig zijn om 

kinderarmoede structureel en op lange termijn te bestrijden. Enerzijds is een verbreding en 

verdieping van de lokale kinderarmoedebestrijding noodzakelijk. Anderzijds blijkt uit de business- en 

societycase rond kinderarmoede dat een brede maatschappelijke mobilisatie rond het thema 

kinderarmoede noodzakelijk is.  

 

Uit de evaluatie van de eerste projecten rond is gebleken dat lokale lokale kinderarmoedebestrijding 

besturen een sleutelrol spelen doordat zij het best geplaatste bestuursniveau zijn om dicht bij de 

burger de strijd tegen kinderarmoede te organiseren. Op initiatief van minister Lieten lanceerde de 

Vlaamse overheid in 2013 opnieuw, net zoals in 2011 en 2012, een oproep voor lokale projecten in 

de bestrijding van Kinderarmoede. Met deze oproep, waarvoor 1 miljoen euro werd vrijgemaakt, wil 

de Vlaamse overheid een impuls geven aan initiatieven ter versterking van het lokale 

kinderarmoedebestrijdingsbeleid.  

 

Begin 2013 ging het , dat luistert naar de naam “Mediawijs.be” van Kenniscentrum Mediawijsheid

start. Zowel het beleidsdomein Media als Onderwijs zijn vertegenwoordigd in de stuurgroep van het 

kenniscentrum mediawijsheid, naast onder meer organisaties uit de sector. Het Kenniscentrum heeft 

bijzondere aandacht voor maatschappelijk kwetsbare mensen. Zo is er bepaald in de 

subsidieovereenkomst met het Kenniscentrum dat Mediawijs.be onder meer oog moet hebben voor 

e-inclusie en diversiteit doorheen heel de werking, en dat het online kennisplatform specifiek 

aandacht moet hebben voor maatschappelijk kwetsbare groepen zoals mensen in armoede. 

 

 

 

5. De Vlaamse overheid koos voor duurzame participatie van mensen in armoede 

 

In het kader van gekleurde armoede blijft het een grote en complexe uitdaging om werk te maken 

van de  van deze groepen. Het werken vanuit de brede groep beleidsparticipatie etnisch-culturele 

en hun sociaal-culturele verenigingen, biedt nochtans een vernieuwend en minderheden 

versterkend element tegenover de bestaande initiatieven rond gekleurde armoede. Er is nood aan 

experimenteerruimte om hieraan te werken. Daarom ondersteunen we sinds 2012 in samenwerking 

met het Vlaams netwerk tegen armoede en het Minderhedenforum het driejarig project ‘Armoede 

Gekleurd’. Zij voeren daartoe volgende opdracht uit: 

 

- de stem van etnisch-culturele minderheden – in het bijzonder mensen die kampen met 

armoede en sociale uitsluiting – naar boven brengen; 

                                                           

 
1
 De eerste pijlers hiervoor werden gelegd tijdens de STUDIO kinderarmoede 
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- het formuleren en vertolken van deze stem in het domein van de armoedebestrijding en 

sociale uitsluiting om zo bij te dragen tot een ‘minderhedentoets’ in dit domein; 

- de bijdrage van etnisch-culturele verenigingen in het bestrijden van armoede en sociale 

uitsluiting inventariseren en zichtbaar maken.  

 

Ook kinderen en jongeren in armoede moeten in voldoende mate kunnen participeren in elk 

levensdomein en voldoende kansen krijgen op een volwaardige participatie aan het 

maatschappelijke en politieke leven. Kinderen en jongeren bewegen zich doorheen een veelheid aan 

leer- en leefdomeinen en leren zowel binnen formele als informele verbanden: de school, de 

sportclub, de muziekacademie, de familie, de vrienden,… Een kan ervaringen en Brede School 

competenties die kinderen en jongeren overal opdoen stimuleren en met elkaar verbinden. Brede 

school is een methodiek die kan ingeschakeld worden bij armoedebestrijding. Via proefprojecten 

(2006-2009) en proeftuinen (2009-2013) worden brede scholen aangemoedigd hun werking op te 

zetten en netwerken uit te bouwen. Aangezien proeftuinen bij uitstek lokale projecten zijn, is het 

vanaf 2014 aan de steden en de gemeenten om deze projecten al dan niet verder te subsidiëren. Dit 

kan binnen de tweede prioriteit lokaal jeugdbeleid. Deze prioriteit wil de participatie van 

kansengroepen aan het  verhogen en de professionalisering binnen de sector versterken. jeugdwerk

Daartoe werd het budget voor deze prioriteit tot meer dan 7 miljoen euro verdubbeld. Dit geeft 

lokale besturen de ‘financiële’ ademruimte om de eerder door Vlaanderen gefinancierde projecten al 

dan niet structureel verder te ondersteunen.  

In hetzelfde kader werd in 2013 een onderzoek gevoerd door Demos en VVJ naar de 

vrijetijdsbesteding van kinderen in armoede en hoe men vanuit het lokaal beleid de toegankelijkheid 

van het jeugdwerk van kinderen en jongeren in armoede kan optimaliseren en dit aansluitend op een 

experimentele projectsubsidie voor toegankelijk jeugdwerk in een aantal steden en gemeenten. 

Daarin werden een aantal aandachtspunten voor het lokale beleid vastgelegd. In het voorjaar van 

2014 wordt er een publicatie voorzien.  

 

 

 

6. De Vlaamse overheid zette in op de toegankelijkheid van de maatschappelijke dienstverlening 

 

Een andere beleidsprioriteit waar de Vlaamse Regering armoede probeert terug te dringen, betreft 

de .  automatische toekenning van rechten

 

Het gamma aan sociale rechten is zo divers dat mensen vaak niet meer weten waarop ze recht 

hebben. De rechtenverkenner2, een website die sociale rechten bundelt en actuele basisinformatie 

over de inhoud van elk recht, kan hierbij soelaas bieden. Mensen vooral uit kwetsbare doelgroepen 

slagen er klaarblijkelijk minder goed in om hun sociale rechten ten volle te benutten. Op die manier 

ontlopen ze een aantal voordelen waarop ze in principe recht hebben. Vaak wordt deze problematiek 

van onderbescherming sterk onderschat omdat er algemeen wordt aangenomen dat iedereen zijn 

rechten kent en hier dus ook gebruik van maakt. De cijfers wijzen echter anders uit, 65% van de 

rechthebbenden realiseert het wettelijk vastgelegde minimuminkomen niet3, in de globale Belgische 

bevolking gaat dit over 4,2% of met andere woorden 4,2% van alle mensen in België die recht hebben 

                                                           

 
2
 www.rechtenverkenner.be 

3
 Bouckaert, N. & Schokkaert, E. (2011), A first computation of non-take-up behavior in the ‘leefloon’. FLEMOSI discussion 

paper 6. Leuven: KULeuven, Centrum voor Economische Studieën, geciteerd in Eeman, L. & Van Regenmortel, T. (2013), 

Automatische rechtentoekenning en proactief handelen. Een verkenning op lokaal niveau met bijzondere aandacht voor 

mensen met een laag inkomen, VLAS-Studies 4, Antwerpen: Vlaams Armoedesteunpunt. 
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op het minimuminkomen maar dit niet kunnen realiseren om allerhande redenen4. In dit verband 

kan ook verwezen worden naar een studie van de KU Leuven waaruit blijkt dat potentieel bijna de 

helft van de rechthebbenden op een leefloon dit recht uiteindelijk niet realiseren5. Een erg 

verontrustende vaststelling gezien het belang van het leefloon voor de meest kwetsbare burgers. We 

pogen dan ook via verschillende initiatieven deze automatische toekenning van rechten te realiseren.  

 

In het ideale geval moet de burger zelf geen enkele stap meer zetten maar wordt het recht op basis 

van door de overheid reeds gekende informatie automatisch toegekend. In praktijk is dit niet altijd 

haalbaar (niet alle gegevens zijn beschikbaar, de betalingswijze moet geverifieerd worden 

enzovoort), maar laten verregaande administratieve vereenvoudiging en proactieve dienstverlening 

wel toe om de effectiviteit van het gevoerde beleid te verhogen en het niet gebruik van rechten 

terug te dringen.  

 

Op 25 januari 2013 hebben we een conceptnota op de Vlaamse Regering gebracht met een 

opsomming van verschillende rechten die nog niet automatische toegekend worden en een plan van 

aanpak, die ervoor moet zorgen dat deze rechten wel automatisch of proactiever toegekend worden.  

In het kader van wordt in opstap naar en in kostenbeheersing in het secundair onderwijs 

voorbereiding van de realisatie van de automatische toekenning van de school- en studietoelagen 

door de afdeling Studietoelagen vanaf ’13-’14 voor de potentiële hernieuwers het recht op 

studiefinanciering onderzocht. Niet de burger (hernieuwer) zal via een aanvraag het onderzoek naar 

het recht op studiefinanciering starten, maar de overheid zal hier zelf het proces starten voor de 

burger, die hij al via zijn databanken kent omdat ze het voorbije school- of academiejaar een 

studiefinanciering hebben ontvangen. De afdeling  zal, weliswaar binnen een Studietoelagen

aanvraagsysteem,  op deze manier al een , maar eerste stap zetten naar automatische toekenning

dan naar een gekende groep.  

 

Enkele realisaties inzake automatische rechtentoekenning en proactieve dienstverlening zijn: 

 

 - Bijdragevermindering in de zorgverzekering van 25 naar 10 euro voor mensen met 

verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering; 

 - Gratis Omnipas 65+ - De Lijn; 

 - Verplaatsingsvergoeding niet werkende werkzoekenden bij opleiding; 

 - Gratis elektriciteit voor gedomicilieerde gezinsleden; 

 - Huurpremie voor personen die vier jaar of langer op de wachtlijst staan voor een sociale 

woning; 

 - De minimumlevering aardgas voor mensen met een aardgasbudgetmeter, waar de OCMW 

’s proactief van de netbeheerders een lijst krijgen met klanten die mogelijk zonder gas 

dreigen te vallen; 

- De lijn stuurt proactief een uitnodiging om een vervoersgarantie-abonnement aan te 

 schaffen naar mensen met recht op een leefloon of inkomensgarantie voor ouderen.

 

                                                           

 
4 Steenssens, K., Degavre, F., Sannen, L., Demeyer, B. & Van Regenmortel T. o.l.v. Demeyer, B. & Van Regenmortel, T. 

(2007), Leven (z)onder leefloon. Deel 1: Onderbescherming onderzocht, HIVA-K.U.Leuven, Leuven,184 p, geciteerd in 

Eeman, L. & Van Regenmortel, T. (2013), Automatische rechtentoekenning en proactief handelen. Een verkenning op lokaal 

niveau met bijzondere aandacht voor mensen met een laag inkomen, VLAS-Studies 4, Antwerpen: Vlaams 

Armoedesteunpunt.. 
5
 Groenez, S. & Nicaise, I. (2002). Traps and springboards in European minimum income systems: The Belgian case. Leuven: 

HIVA-KU Leuven, 138 p. 
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De globale opvolging van deze prioriteit kan op de voet gevolgd worden binnen de zesmaandelijkse 

voortgangsrapportage rond het Meerjarenprogramma Slagkrachtige Overheid. Hier een puntsgewijs 

overzicht van enkele andere recente stappen in dit dossier: 

 

- Het VLAS leverde het onderzoeksrapport “Automatische rechtentoekenning en proactief 

handelen. Een verkenning op lokaal niveau met bijzondere aandacht voor mensen met een 

laag inkomen” op;  

- In samenwerking met de provinciebesturen en de VGC zijn in alle provincies en in Brussel 

uitwisselingsmomenten voor lokale besturen doorgegaan, waarop onder meer de resultaten 

van deze studie werden toegelicht. Zo konden lokale beleidsmakers en ambtenaren inspiratie 

opdoen, waarmee ze in hun bestuur verder aan de slag kunnen rond automatische 

rechtentoekenning, proactieve dienstverlening en administratieve vereenvoudiging;  

- Het steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting 

publiceerde op 1 maart 2013 de nota “Automatisering van rechten met betrekking tot de 

bevoegdheden van de federale staat”. De bevindingen werden meegenomen in het verslag 

2013 "Sociale bescherming en armoede. Een bijdrage aan politiek debat en politieke actie"; 

- Binnen de hervormde reguleringsimpactanalyse (goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 

22 februari 2013) wordt nieuw regelgeving onderworpen aan een “quickscan duurzame 

ontwikkeling” en – als hieruit een effect op mensen in armoede blijkt - een armoedetoets. 

Een toetsing van de mogelijkheid tot automatische toekenning van het nieuwe recht is 

 In 2013 zijn  nog een aantal proeftoetsen (onder meer opgenomen in deze armoedetoets.

rond integrale jeugdhulp en preventieve gezinsondersteuning) opgezet  die bijkomende 

informatie moeten opleveren over het uit te werken instrumentarium. Op basis hiervan 

wordt de armoedetoets in 2014 verder geoperationaliseerd; 

- In overleg met de federale en andere overheden wordt ingezet op het optimaliseren van de 

randvoorwaarden inzake elektronische gegevensuitwisseling: het uitwerken van 

gemeenschappelijk begrippenkader en standaarden, samenwerkingsafspraken tussen 

dienstenintegratoren, een transparante kostenstructuur en dergelijke.  

 

Een volledige stand van zaken vindt u als bijlage. 

 

 

 

7. De Vlaamse overheid maakte werk van een leefbaar inkomen voor mensen in armoede 

 

In eerder genoemde armoedemonitor lezen we onder meer ook dat het aantal personen met 

betalingsachterstand verder blijft toenemen. Sommige jongeren en volwassenen blijken over te 

weinig kennis van financiële producten, huishoudbudgetten en budgetplanning te beschikken. De 

bestaande hulpverlening is ook te weinig bekend en wordt meestal pas ingeschakeld als de 

problemen al heel groot zijn. Vanaf 2012 werd door de Vlaamse Regering een zelfstandig Vlaams 

erkend om aan dit euvel tegemoet te komen. Terzelfdertijd worden de Centrum Schuldenlast 

erkende instellingen voor schuldbemiddeling geconfronteerd met steeds meer aanvragen. Naast de 

hefbomen waarover de OCMW’s en de CAW’s beschikken om hun verantwoordelijkheid op te nemen 

in het kader van de toenemende schuldenproblematiek voorziet de Vlaamse Regering daarom sinds 

2012 ook in subsidies waarop regionale samenwerkingsverbanden van erkende instellingen voor 

 beroep kunnen doen. Vanaf 1 januari 2014 is deze subsidiëring structureel schuldbemiddeling

verankerd in de regelgeving. 

 

In dit kader vermelden we ook de belangrijke realisatie in het kader van de . Het referentiebudgetten

centrum voor budgetadvies en onderzoek (CEBUD) finaliseerden het onderzoek rond het invoeren 
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van referentiebudgetten in de OCMW’s. Op basis hiervan kregen de OCMW’s een tool ter 

beschikking om een grotere harmonisering te krijgen in de financiële steun die OCMW’s vandaag 

geven. 

 

 

8. De Vlaamse overheid waarborgde het recht op gezinsleven 

 

Kinderarmoede en de aanpak ervan kunnen niet los gezien worden van de armoedesituatie en de 

aanpak ervan bij de gezinnen waarin deze kinderen leven. We moeten dus ook inzetten op onder 

meer de levensomstandigheden van (aanstaande) jonge ouders en een aangepaste omgeving waar 

kinderen gelukkig kunnen opgroeien. Daarom lanceerden de Vlaamse Regering in 2011 een 

projectoproep waarbij initiatieven werden ondersteund die een aanbod doen in het kader van 

. De projecten werden het afgelopen jaar voor de integrale en laagdrempelige gezinsondersteuning

derde maal door de Vlaamse Regering financieel ondersteund. Deze initiatieven beogen een tijdige 

en goede voorbereiding om peuters te laten doorstromen naar het kleuteronderwijs, ouders te 

versterken in hun ouderrol en hen op weg te helpen naar activering. Gezien de positieve evaluatie 

van en de noodzaak aan deze projecten wordt dan ook overgegaan naar .  een structurele inbedding

 

Op 20 november 2013 keurde het Vlaams Parlement het decreet inzake de organisatie van 

preventieve gezinsondersteuning goed. Het is de bedoeling met het decreet een regelgevend kader 

te scheppen voor lokale samenwerkingsverbanden, die zullen worden erkend als Huizen van het 

, alsook om een aantal projecten en sectoren Preventieve Gezinsondersteuning, die reeds door Kind

Kind & Gezin6 worden gesubsidieerd, in een breder regelgevend kader te verankeren. Tijdens de 

zwangerschap worden de effecten van kansarmoede voor de toekomstige kinderen voorkomen door 

een gepaste en intensieve ondersteuning voor kansarme zwangere vrouwen en hun gezin. Daarom 

werd ook de prenatale zorg verder uitgebouwd, waarbij in stedelijke gebieden de zorgcoördinatie en 

psychosociale begeleiding voor kwetsbare zwangere vrouwen prioriteit krijgt.  

Het groeipad kinderopvang werd ondanks de crisis aangehouden met extra inspanningen voor de 

. Kansarme gezinnen moeten in gelijke mate toegang hebben inkomensgerelateerde kinderopvang

tot de voorzieningen voor jonge kinderen en er in dezelfde mate gebruik van gaan maken. In dit 

kader zal het aanbod van kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning worden afgestemd 

onder andere op de nataliteitsevolutie. Mensen in kansarmoede zijn een van de  prioritaire

doelgroepen in het voorrangsbeleid in de kinderopvangsector.  

 

 

9. De Vlaamse overheid zette in op het verkleinen van de kloof inzake vrijetijdsparticipatie 

 

En omdat het Vlaamse armoedebestrijdingsbeleid gestoeld is op de realisatie van alle grondrechten, 

werden de afgelopen legislatuur ook de nodige inspanningen geleverd om mensen in armoede ook 

van vrije tijd en vakantie te laten genieten.  

 

Zo maakt het Steunpunt  van Toerisme Vlaanderen vakantie mogelijk voor Vakantieparticipatie

mensen met een beperkt budget door een brug te slaan tussen sociale organisaties en toeristische 

                                                           

 
6 Met een doelbereik dat topt op 98% komen bijna alle kinderen in Vlaanderen in contact met  de preventieve 

ondersteuning die Kind en Gezin en haar partners bieden. De huidige consultatiebureaus voor het jonge kind zullen 

evolueren naar Huizen van het Kind waarbinnen een integraal, laagdrempelig, preventief aanbod aan begeleiding van jonge  

kinderen en hun gezinnen wordt voorzien.  
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aanbieders. In 2013 telt het netwerk vakantieparticipatie 1880 partners. 500 toeristische 

ondernemers bieden een kortingstarief aan en 1380 lidorganisaties zorgen ervoor dat de 

kortingstarieven van de toeristische aanbieders terecht komen bij de mensen die er recht op hebben. 

Toch vallen veel mensen in armoede uit de boot, net omdat ze niet aangesloten zijn bij een sociale 

lidorganisatie. Net daarom bestaat 'Rap op Stap'. De medewerkers van een Rap op Stapkantoor, 

een laagdrempelig lokaal ‘reisbureau’, helpen iedereen met een klein budget aan een leuke uitstap. 

Voor dit reisadvies op maat is geen lidmaatschap vereist. Na het grote succes van het eerste Rap op 

Stapconcept in Limburg, wil Toerisme Vlaanderen dit overbrengen in heel Vlaanderen. Momenteel is 

Vlaanderen elf  rijk. Rap op Stapkantoren

 

Daarnaast is er de . De UiTPAS is een kaart voor iedereen die deelneemt aan UiTPAS

vrijetijdsactiviteiten. In 2010 kreeg CultuurNet Vlaanderen de opdracht voor de realisatie van het 

pilootproject ‘Vlaamse vrijetijdspas’. Na goedkeuring van het projectplan werd er gekozen voor 

UiTPAS als officiële naam. Een pas voor iedereen met specifieke aandacht voor mensen in armoede. 

Aalst, Erpe-Mere, Lede en Haaltert waren hiervoor van 2012 tot eind 2013 pilootpartners. Eind 2013 

keurde de Vlaamse Regering de verdere uitrol van de UiTPAS goed. Op basis van de positieve 

evaluatie van het proefproject wordt de voorbereiding voor een UiTPAS in vier bijkomende regio’s 

gelanceerd. In een volgende fase wordt  die zich een kader uitgewerkt voor alle lokale besturen

kandidaat willen stellen om met de UiTPAS te starten. 

 

Naast het feit dat de gemeenten worden ondersteund in het nemen van maatregelen die de 

toegankelijkheid van mensen in armoede aan het lokale sportaanbod kunnen verhogen, worden via 

het project van de  dak- en thuislozen de kans geboden regelmatig te sporten Belgian Homeless Cup

(voetballen). Het plezier van sporten ervaren, het bouwen aan zelfvertrouwen, een beter zelfbeeld 

ontwikkelen, uitgaande van de eigen krachten en mogelijkheden, opnieuw structuur brengen in het 

leven, de kracht van de groep en het gevoel ergens toe te behoren: dat wil dit project aan de spelers 

bieden.  

 

 

 

10. De Vlaamse overheid zette in op evenwaardige onderwijs - en vormingskansen 

 

Een belangrijke verwezenlijking is evenwel de gelijkschakeling van de omkadering van het 

kleuteronderwijs met het basisonderwijs. Hierdoor werd het aantal kleuters per klas over heel 

Vlaanderen gevoelig vermindert. 

 

De Vlaamse Regering heeft de afgelopen legislatuur ook werk gemaakt van een warme overgang 

. Voor kansarme ouders is het belang van kleuterparticipatie tussen kinderopvang en kleuterschool

niet altijd duidelijk. Men heeft ook niet altijd een goed beeld van het huidige kleuteronderwijs (men 

baseert zich op eigen – niet altijd positieve – ervaringen). Er staan in dit kader nog een aantal zaken 

in de steigers.  

 

Het bevorderen van kleuter- en ouderparticipatie gebeurt ook via volgende actiepunten: 

 

● sensibiliseren van ouders, in het bijzonder van kansarme ouders over het belang van 

kleuterparticipatie, dit door campagnes vanuit Onderwijs, door samenwerking met Kind en 

Gezin; 

● beperken van de financiële kosten van het kleuteronderwijs die vooral minderbegoede ouders 

ervan kunnen weerhouden om hun kind naar school te sturen. 
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Vanaf het schooljaar 2012-2013 startte het project (pIE.O), Innoveren en Excelleren in Onderwijs 

met een looptijd van vijf jaar. In dertien scholen met een hoog GOK-percentage (3 in Brussel, 3 in 

Antwerpen, 3 in Gent, 4 in de Limburgse mijnstreek) wordt onder intensieve coaching gezocht naar 

innoverende vormen van onderwijs met het oog op het maximaliseren van de leerwinst, 

leerprestaties en welbevinden van de leerlingen.  

 

 

 

11. De Vlaamse overheid zette in op duurzame werkgelegenheid 

 

De Vlaamse Regering realiseerde niet enkel meer arbeidsplaatsen voor opgeleide 

ervaringsdeskundigen, maar realiseerde ook een effectief activerend arbeidsmarktbeleid (AAMB) via 

een gericht doelgroepenbeleid en specifieke maatregelen voor kansengroepen.  

 

Er zijn tot op heden (november2013) over de jaren heen 2130 trajecten opgestart en/of beëindigd: 

69 in 2010, 496 in 2011, 555 in 2012  en 850 in 2013. Conform de planning in 2013 wordt voor 2014 

de opstart van minimaal 750 nieuwe werk-welzijnstrajecten voorzien. Hiervoor wordt, net zoals in 

2013, 4.155.00 euro ingezet. 

 

Er zijn de (IBO’s), met een heel ruime doelgroep en een Individuele Beroepsopleidingen 

aanwervingsverplichting voor de werkgevers. Tot voor kort diende een IBO steeds gevolgd te worden 

door een contract van onbepaalde duur. Sinds oktober 2013 kunnen ook contracten van bepaalde 

duur aangeboden worden na een opleiding van een werkzoekende in het bedrijf, indien dit in lijn ligt 

met het gangbare aanwervingsbeleid van de sector of bedrijf. Daarbij aansluitend zijn er ook 

trajecten voor langdurig werkzoekenden met een gecombineerde problematiek, namelijk de 

curatieve Individuele Beroepsopleiding (C-IBO), ontwikkeld. Hierbij krijgt de  werkzoekende een 

begeleiding tijdens de sollicitatie, met de mogelijkheid van een  voorafgaande stage en een 

intensieve begeleiding. Het aantal C-IBO’s in 2012 was met 97 uitgevoerd (objectief 300) beperkt, 

maar dit betekent niet dat de doelgroep curatieven niet werd bereikt. Veel langdurig werkzoekenden 

zijn immers ook met een gewone IBO aan de slag gegaan. Vanaf 1 februari 2013 werd het ook voor 

partners mogelijk om C-IBO’s op te zetten en op te volgen. Daar waar tot nu de meeste IBO’s door 

werkgevers werden aangebracht, zette de VDAB in 2013 bovendien versterkt in op de door 

consulenten aangebrachte IBO’s. Dit moet leiden tot de realisatie van 600 C-IBO’s en verhoogd 

bereik van de kansengroepen in 2013. Ook in 2014 ligt de focus armoedebestrijding op de C-IBO. 

Hiervoor wordt 6.000.000 à 9.600.000 Euro voorzien. 

 

Daarnaast voorziet de (TAZ) jaarlijks een activerende beleidsdomein tender activeringszorg 

overschrijdende werk- en welzijnsaanpak voor 1100 werkzoekenden die kampen met één  of 

meerdere acute of chronische zware medische, mentale, psychische of psychiatrische  problemen (al 

dan niet gecombineerd met sociale problemen). Ook de activeringsbegeleidingen voor 

werkzoekenden met een RIZIV/OCMW-statuut worden ten volle ingezet.  

  

Sinds september 2012 loopt het project . De aanleiding van dit project is de 'arbeidszorg doorstroom'

vaststelling dat slechts een klein percentage arbeidszorgmedewerkers doorstroomt naar betaalde 

tewerkstelling. Einde augustus 2013 werd bij 392 personen in arbeidszorg een doorstroomtraject 

opgestart, dit is een realisatie van 98%. De VDAB ondersteunt de penhouders van deze 

doorstroomprojecten via een Vlaamse stuurgroep. Daarnaast zijn eind augustus al 71 klanten, actief 

in het project Doorstroom Arbeidszorg, bezig met stage of hebben ze al een stage achter de rug. Om 

de opgebouwde expertise niet te laten verloren gaan en doorstroomkansen te bieden aan een 

nieuwe groep van arbeidszorgmedewerkers, werd deze oproep herhaald voor de subsidiëring van 

400 extra doorstroomtrajecten. De doelgroep bestaat opnieuw uit enerzijds de personen die nu 
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reeds deelnemen aan arbeidszorg en anderzijds de personen die het advies arbeidszorg krijgen maar 

momenteel niet binnen de arbeidszorginitiatieven terecht kunnen. Deze personen krijgen bovenop 

hun arbeidszorg een module activeringsbegeleiding (waaronder zorg, empowerment, stage op een 

externe werkvloer,…) aangeboden die hen moet toelaten om de doorstroom vanuit arbeidszorg naar 

sociale economie, werkervaring of het normaal economisch circuit te maken. Voor de uitvoering van 

de doorstroomtrajecten wordt er een beroep gedaan op een partnerschap van minstens twee 

arbeidszorginitiatieven, GTB, een partner zorg en een partner empowerment. 

 

Zowel in de TAZ als in de doorstroomtrajecten zijn reeds elementen opgenomen van het 

geïntegreerd werk-welzijn beleidskader (w²). In het licht van de bestaande diversiteit aan 

arbeidszorginitiatieven op het terrein, zowel naar inhoud, subsidiekanalen als betrokken 

beleidsniveaus, opteren we voor een beleidskader dat vertrekt van de noden van personen die niet, 

niet meer of nog niet in staat zijn om betaalde arbeid te verrichten. We beoogden daarbij een 

bundeling van de "werk- en welzijnskrachten" in operationeel uitgetekende .  w²-trajecten

 

Op 14 juni 2013 keurde de Vlaamse regering de conceptnota “w²-decreet” goed. Op basis van deze 

conceptnota wordt een  uitgewerkt. In eerste instantie wordt de juridische basis aanbouwdecreet

gelegd voor activeringstrajecten voor personen die stappen zetten richting betaalde arbeid en 

trajecten maatschappelijke oriëntatie voor personen voor wie betaalde arbeid op langere termijn 

niet haalbaar is. Er zal een inventaris gemaakt worden van de bestaande arbeidsmatige activiteiten 

waarvoor in een tweede fase een juridisch kader zal uitgetekend worden. 

 

In dit kader werd binnen de groep van mensen in armoede nog een extra inspanning geleverd naar 

jonge werklozen. In 2013 werd 5 miljoen euro extra ingezet voor de aanpak van de 

. In het kader van de realisatie van een duurzame toeleiding naar de arbeidsmarkt jeugdwerkloosheid

gingen in 2013 onder meer de werkinlevingsprojecten in de Vlaamse centrumsteden van start. De 

werkinleving is het eerste onderdeel van maatregelen voor jongeren zonder diploma. Op de 

volgende trede bevinden zich de instapstages. Daar krijgt de werkzoekende een vervroegde 

werkeloosheidsuitkering.  

 

De Vlaamse Regering voorziet zo’n 2,3mio euro steun voor 6 projecten voor . faillissementspreventie

Hiermee wil Vlaanderen KMO’s die het door de economische omstandigheden moeilijk hebben, een 

doorstart helpen maken. 

 

Via deze projecten van werkgeversorganisaties, of samenwerkingsverbanden met een 

werkgeversorganisatie, voorziet Vlaanderen gratis eerstelijnsadvies voor KMO’s die in moeilijkheden 

dreigen te komen. Het betreft enerzijds 2 brede, generieke projecten, en 4 sectorspecifieke projecten 

(boekhandel, vleesverwerkende nijverheid, landbouw, bouw), waarbij 1 project ook focust op 

specifiek getroffen regio’s (bv. Limburg). 

 

Daarnaast voorziet Vlaanderen 2,7mio euro om snel te kunnen inspelen op nieuwe noden die zich 

aandienen, zowel voor sectoren in moeilijkheden als voor specifieke regio’s die getroffen worden 

door grootschalige bedrijfssluitingen, met watervaleffecten tot gevolg 

 

Tenslotte werden de subsidies voor de opmaak van een diepgaand doorstartplan (via de 

subsidiemaatregel “KMO-portefeuille”) tot 75% verhoogd. 
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12. De Vlaamse overheid waakte over een gezond woning - en energiebeleid 

 

Een belangrijke lastenpost voor gezinnen in armoede betreft de woon – en energiekost. Het vinden 

van een betaalbare en kwaliteitsvolle woning is geen sinecure. Kwetsbare gezinnen komen dan ook 

vaak terecht in woningen van zeer slechte kwaliteit. En ondanks intensieve communicatie en premies 

voor energiebesparende investeringen, worden ook deze gezinnen moeilijk bereikt of geactiveerd tot 

energetische renovatie. Met vaak hoge energierekeningen tot gevolg.  

 

In het kader van het tekort aan werd voor elke gemeente een bindend sociaal sociale woningen 

objectief (BSO) vastgesteld. Bedoeling is om 43.000 extra sociale woningen te realiseren tegen 2023. 

Voor de financiering van het bindend sociaal objectief werden de volgende bedragen ingeschreven: 

 

- Voor de sociale leningen een jaarlijks budget van  423 mio euro bij Vlaams Woningfonds, 213 

mio euro via rentesubsidie en 176 mio euro via kapitaalsubsidie bij VMSW, totaal dus 812 

mio euro. 

- Voor de bouw van sociale woningen een jaarlijks budget van 336 mio euro via rentesubsidies 

en 365 mio euro via kapitaalsubsidie, totaal dus 701 mio euro bij VMSW. De afgelopen jaren 

zijn er zo 8.759 sociale huurwoningen bijgekomen. Dit betekent jaarlijks 625 huurwoningen 

meer dan voordien. 
 

Vandaag wordt ongeveer 100 miljoen euro per jaar meer in renovatie geïnvesteerd dan vier jaar 

geleden. Daarnaast wordt ook werk gemaakt van een aangepaste regelgeving voor de Sociale 

met stimuli tot verdere professionalisering van de organisatie en werking, en Verhuurkantoren 

uitbreiding - zowel van het aantal beheerde woningen als naar werkingsgebied – van het aanbod en 

de dienstverlening. Door het hervormen van de huidige huursubsidieregels en het vrijmaken van 

extra budget, zullen huurders die ingeschreven staan op de wachtlijst van een sociale woning 

voortaan na vier in plaats van vijf jaar recht hebben op de huurpremie. In 2012 werd de 

automatische  gerealiseerd en in hetzelfde kader werd in 2013 het  huurpremie huurgarantiefonds

door de Vlaamse Regering goedgekeurd. Eigenaars die zich bij het fonds aansluiten, verzekeren zich 

tegen wanbetaling van de huurder. Huurders die in financiële problemen geraken, worden tijdelijk 

geholpen. Hierdoor zal er minder tot uithuiszetting moeten worden overgegaan. Dit jaar werd ook de 

Huurschatter7 gelanceerd. Dit is een website die het huurders en verhuurders toelaat om een faire  

huurprijs voor hun woning te berekenen.  

 

Inzake  werd de afgelopen legislatuur steeds meer werk gemaakt van de zogenaamde energie

loketfunctie aan huis. Kwetsbare doelgroepen worden actief opgezocht. Zij krijgen een gratis 

huishoudelijke scan aangeboden als opstap naar gerichte dienstverlening op maat. Een andere 

verwezenlijking is de realisatie van een groepsaankoop voor elektriciteit en aardgas voor twintig 

sociale huisvestingsmaatschappijen. Gevolg van dit initiatief is onder meer dat in de huurlasten die 

de huurders moeten betalen de energiekost voor de gemeenschappelijke delen zal dalen.  

 

Gezinnen die door betalingsproblemen zijn gedropt door hun energieleverancier, worden verder 

beleverd door de distributienetbeheerder. Als ze ook daar hun facturen niet meer kunnen betalen, 

plaatst de netbeheerder een oplaadbare , die toelaat het verbruik vooraf te betalen. budgetmeter

Sinds het najaar van 2009 gebeurt dit ook voor aardgas.  In tegenstelling tot de minimale levering aan 

10 ampère via budgetmeter voor elektriciteit, biedt de budgetmeter voor aardgas geen technisch 

betrouwbare en veilige mogelijkheid daartoe. Wie niet oplaadt en ook zijn noodkrediet heeft 

                                                           

 
7
 www.woninghuurprijzen.be 



30 

 

opgebruikt, valt zonder aardgas totdat hij de meter opnieuw oplaadt met de budgetmeterkaart. Om 

te vermijden dat mensen vanwege een gebrek aan geld om op te laden in de winter zonder 

verwarming vallen, voorzag de Vlaamse Regering vanaf de winter van 2010 een alternatief. Dat laat 

de OCMW’s toe om aan behoeftigen een beperkte financiële steun toe te kennen om op te laden. 

Deze financiële tussenkomst staat voor een minimale hoeveelheid aardgas, goed voor een minimaal 

comfort. En tot slot werd in dit kader verder werk gemaakt van bijkomende maatregelen ter 

ondersteuning van energetische renovatie van huurwoningen.  

 

Eind 2013 keurde de Vlaamse Regering het besluit inzake sociale openbare dienstverplichtingen voor 

de Vlaamse watermaatschappijen goed. Dit besluit legt de procedures vast voor een afsluiting van de 

en voorziet in maatregelen voor de bescherming van kwetsbare doelgroepen. In 2011 watertoevoer 

lanceerde de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) de campagne ‘Goed geregeld = geld gespaard8’ 

voor iedereen, maar specifiek voor mensen in armoede. In eenvoudige, heldere taal verduidelijkte de 

campagne de rechten en de plichten van gebruikers van leidingwater. De VMM ontwikkelt nu een 

vervolg op deze campagne om iedereen goed te informeren over de bijkomende sociale 

maatregelen. Die vervolgcampagne is gepland tegen februari 2014. 

 

In dit kader werd het opgericht en de sociale fonds ter bestrijding van uithuiszettingen 

huurreglementering aangepast. Daarbij werd voorzien dat een koppeling van een huurovereenkomst 

met een begeleidingsovereenkomst mogelijk is. Dit dient enerzijds om de instroom van kwetsbare 

doelgroepen te faciliteren9 en anderzijds de uithuiszetting van huurders die problemen ondervinden 

in het nakomen van hun huurdersverplichtingen te voorkomen. Geen overbodige maatregel, want als 

de huurder niet over een sociaal vangnet beschikt, wordt hij/zij thuisloos. En dak- en thuisloosheid 

kan gelden als de meest schrijnende uiting van het tekortschieten van een welzijns- en woonbeleid. 

 

De Centra Algemeen Welzijnswerk werden versterkt in functie van de preventie van uithuiszettingen,  

aan de hand van preventieve woonbegeleiding. Deze richt zich tot de aspecten die met het behoud 

van de woonst te maken hebben, zoals het ondersteunen en eventueel trainen en aanleren van 

woonvaardigheden (onderhoud woning, relaties met buren, budgetbegeleiding, …). Concreet 

betekent dit dat we 7 op 10 uithuiszettingen van sociale huurders, die door specifieke moeilijkheden 

en problemen hun woning dreigen te verliezen, trachten te voorkomen. Daarbij wordt de methodiek 

van preventieve woonbegeleiding gehanteerd. 

 

 

 

13. De Vlaamse overheid voerde een effectief welzijns - en gezondheidsbeleid 

 

Men gaat er altijd van uit dat gedrag en levensstijl individuele keuzes zijn. Maar dat klopt niet. 

Gedrag is ook de resultante van de omgeving waarin we opgroeien, de opvoeding die we meekrijgen, 

de middelen die een gezin heeft. Wat je eet hangt niet alleen van je kennis van voedsel af, maar ook 

van de mogelijkheden om het te kopen.  

 

 zijn er doorgaans op gericht om kennis te vergroten en attitudes te Preventiecampagnes

veranderen, om zo te komen tot gezonder gedrag. Helaas zijn ze vaak niet aangepast aan alle 

                                                           

 
8
 www.vmm.be/waterloket 

9 Maatschappelijk kwetsbare doelgroepen krijgen een versterkte toegang tot de sociale huisvesting via de mogelijkheid tot 

versnelde toewijzing. Zowel de doelgroep als de mogelijke aanvragers werden uitgebreid. Ook personen met een 

geestelijke aandoening en jongeren uit de bijzondere jeugdzorg kunnen worden voorgedragen voor een versnelde 

toewijzing.  
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doelgroepen en hebben daardoor weinig effect op de groep die ze het meest nodig heeft. Bij het 

ontwikkelen van gezondheidsbevorderende methodieken wordt daarom aandacht besteed aan het 

zoeken naar methodieken die effectief en doelmatig zijn in het motiveren van mensen in armoede 

tot volgehouden gezond gedrag. De ontwikkeling en evaluatie van methodieken door VIGeZ en 

andere partnerorganisaties, gericht op kansarmen, gebeurt in samenwerking met het netwerk tegen 

armoede of ervaringsdeskundigen.  

 

Onder de titel ‘Ongelijk Gezond’ organiseerden de Koning Boudewijnstichting, VVSG en VIGeZ in elke 

provincie een ontmoetingsdag tussen lokale initiatiefnemers over geschikte strategieën en 

methodieken die de alsmaar groter wordende gezondheidskloof een halt toeroepen. Zowel lokale 

beleidsmedewerkers als welzijns- en gezondheidsactoren legden hun ervaring samen, gekaderd in 

een background van gegevens en kwaliteitsaanbevelingen. Thema’s waren geestelijke gezondheid, 

buurtgericht werken, integraal beleid en gezondheidsbevordering. Op basis hiervan werd een 

 ontwikkeld10. In de praktijkenbank maak je kennis met initiatieven van Vlaamse praktijkenbank

organisaties. Van doe-cursussen om betaalbaar, lekker en gezond te koken tot een wijkgerichte 

aanpak om peuters beter hun tanden te laten poetsen. De initiatiefnemers vertellen hoe ze het in 

praktijk hebben aangepakt, welke knelpunten er waren, de resultaten, hoeveel tijd het vroeg en 

noem maar op. De acties zijn gericht op een gezond aanbod of op een gezonde leefstijl voor mensen 

met een sociaal zwakke positie. Specifieke aandacht gaat naar acties die met culturele diversiteit 

rekening houden.  

 

Ook de sector van de  is in volle ontwikkeling. Met de verwachte opstart van wijkgezondheidscentra

het eerste wijkgezondheidscentrum in de provincie West-Vlaanderen in de loop van 2014, zal in alle 

Vlaamse provincies dit model van interdisciplinaire eerstelijnspraktijk bestaan. De 23 

wijkgezondheidscentra bieden laagdrempelige en kwaliteitsvolle eerstelijnszorg. Iedereen die in het 

werkingsgebied woont kan er zich inschrijven. De wijkgezondheidscentra werken met het forfaitair 

betalingssysteem of met een andere betalingsregeling waardoor de financiële toegankelijkheid 

bevorderd wordt. Ook in het kader van het Plattelandsfonds werd een nieuw project rond een 

wijkgezondheidscentrum gefinancierd. 

 

De Vlaamse Regering finaliseert momenteel de regelgeving inzake samenwerkingsverbanden op 

niveau van de praktijkvoering in de . De wijkgezondheidscentra zullen in eerstelijnsgezondheidszorg

dit besluit opgenomen worden als samenwerkingsverbanden met als specifieke doelgroep de 

kansarmen. Er werd tevens een projectfinanciering van 40.000 euro toegekend aan de Vereniging 

van Wijkgezondheidscentra om de wijkgezondheidscentra aan te moedigen om initiatieven op te 

nemen rond het realiseren van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen betreffende preventie. 

Een andere belangrijke verwezenlijking in dit kader betreft de invoering van de uniforme tarieven 

voor in 2013. Hierbij kunnen sommige mensen genieten van een centra geestelijke gezondheidszorg 

lager tarief of zij hoeven zelfs niets te betalen. 

 

We hebben deze legislatuur een hele weg afgelegd in de strijd tegen armoede. De Vlaamse Regering 

is er in geslaagd haar Vlaams Actieplan Armoedebestrijding in uitvoering te brengen. Er zijn deze 

legislatuur belangrijke stappen gezet inzake de strijd tegen armoede, in het bijzonder in de strijd 

                                                           

 
10 www.gezondeinspiratie.be 
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tegen Kinderarmoede. Niet alle verwezenlijkingen brengen onmiddellijk zaad in het laatje bij de 

mensen waar het hierom draait, sommige maatregelen zullen zich pas in een latere fase laten voelen. 

De gerealiseerde acties die wel meteen voelbaar zijn, hebben we als afsluiter van deze beleidsperiode, 

onder de vorm van een zakboekje, proactief kenbaar gemaakt bij de mensen die er het meest nood 

aan hebben.  
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HOOFDSTUK 1 – Prioritaire beleidsacties 
 

INLEIDING 

 

Rekening houdende met de cijfers en op basis van de bevindingen uit rapportages zijn we in 2011 tot 

een versnelling en verdieping van het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding gekomen. In overleg met 

de SERV en het Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen, zijn uit de 194 

acties twaalf prioriteiten gedistilleerd, die eveneens zijn goedgekeurd door de Vlaamse Regering. De 

prioriteiten bieden een constante barometer wat betreft de uitvoering van het Vlaamse 

armoedebestrijdingsbeleid. 

 

In het kader van het Voortgangsrapport 2013 van het VAPA vindt u hierbij de nieuwe stand van zaken 

met betrekking tot de uitvoering van de prioriteiten met stappenplan en budget.  

 

Hierbij wordt er gebruik gemaakt van een kleurduiding om aan te geven in welke fase de 

desbetreffende maatregel zich bevindt.  

 

 

 

Donkergroen wijst op ‘uitgevoerd’ of een ‘continue opdracht’ 

Lichtgroen wijst op ‘in uitvoering’  

Geel wijst op ‘afgesproken’ of ‘in voorbereiding’ 
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1. Het opstarten van de armoedetoets: vanuit een proefproject 

komen tot de inbouw in de regelgeving van deze toets 
 

Verantwoordelijk: Minister Lieten  

 
Regelgeving mag geen doelgroepen, zoals mensen in armoede, uitsluiten. Regelgeving mag ook geen 

nieuwe armoede creëren door bijvoorbeeld in te gaan tegen de uitgangspunten van het 

armoedebestrijdingsbeleid. Met de armoedetoets willen we er voor zorgen dat nieuwe 

beleidsmaatregelen systematisch getoetst worden op hun gevolgen voor mensen in armoede. 

 

In 2010 werd een werkgroep opgestart om tot een quickscan duurzame ontwikkeling te komen, waar 

armoede een onderdeel van vormt. Tevens werd er vanuit wetenschappelijke invalshoek een eerste 

ontwerpsjabloon voor de armoedetoets ontwikkeld.  Aan de hand van dit sjabloon werden drie 

proefprojecten uitgevoerd, namelijk rond de kindpremie, de maximumfactuur thuiszorg en de 

regelgeving van de sociale verhuurkantoren. Aan de hand hiervan werd de werkwijze bijgestuurd en 

werden er het afgelopen jaar bijkomende proeftoetsen uitgevoerd, namelijk op de besluiten van de 

Vlaamse Regering inzake werk-welzijnstrajecten, integrale jeugdhulp en preventieve 

gezinsondersteuning. 

 

De proeftoetsen werden geëvalueerd met de betrokken actoren met het oog op knelpunten en 

succesfactoren voor een structurele implementatie van de armoedetoets. Tevens was er overleg met 

de dienst Wetsmatiging. De resultaten van deze evaluatie vormen de basis voor de vormgeving van 

de armoedetoets, de principes en werkwijze. 

 

In 2013 keurde de Vlaamse Regering een bijsturing van de reguleringsimpactanalyse (RIA) en de 

compensatieregel voor administratieve lasten goed. Een van de doelstellingen van RIA is om de 

veelheid van ‘toetsen’ over Vlaamse regelgeving te stroomlijnen en zoveel mogelijk te integreren. Zo 

zijn onder meer de weerslag op lokale besturen en het kind- en jongere-effectrapport (JoKER) 

geïntegreerd in de RIA. Bij de hervorming van de RIA werd ook bepaald dat nieuwe 

wetgevingstoetsen op eenzelfde manier zullen geïntegreerd worden in het document. Er werd hierbij 

verwezen naar onder meer de armoedetoets. 

 

Dit houdt in dat het RIA-toepassingsgebied ook geldt voor de specifieke wetgevingstoetsen, zoals de 

armoedetoets.  Dit betekent niet dat voor elk regelgevingsdossier waarvoor een RIA moet worden 

opgemaakt, automatisch ook een armoedetoets wordt toegepast. Vanuit een proportionele 

toepassing moet per dossier de relevantie van de armoedetoets bekeken worden. De ontwikkelde 

‘quick scan voor een duurzaamheidsbeoordeling’11 kan gebruikt worden om te motiveren of een 

armoedetoets al dan niet nodig is. 

 

De armoedetoets moet als een meerwaarde gezien worden voor het ontwerpen van goede 

regelgeving, eerder dan een omslachtig administratief werk. Het is dus cruciaal dat vooral ingezet 

wordt op een aantal prioritaire dossiers. Dit wil niet zeggen dat op andere dossiers geen 

armoedetoets kan toegepast worden. De opportuniteit er van zal moeten afgewogen worden 

naargelang beschikbare tijd en middelen van de betrokken actoren.  

 

Het is bij de keuze van de prioritaire dossiers cruciaal dat dit gebeurt in overleg met de betrokken 

actoren, in het bijzonder dus in een samenwerking tussen beleid, Netwerk tegen Armoede en VLAS.  

                                                           

 
11

 http://do.vlaanderen.be.QuickscanDO 
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Dit overleg vindt plaats binnen het horizontaal permanent armoedeoverleg. Bij het begin van de 

legislatuur wordt binnen dit overleg nagegaan, op basis van het regeerakkoord en de beleidsnota’s, 

welke dossiers prioritair zijn. Op basis van deze oplijsting, wordt binnen het verticaal permanent 

armoedeoverleg verder concrete afspraken gemaakt tussen de bevoegde minister, de betrokken 

administratie, het Netwerk tegen Armoede en het VLAS of en hoe het proces van de armoedetoets 

ingevuld zal worden. 

  

Voor deze projecten werd externe expertise ingehuurd. Bedoeling is wel dat de eigenlijke 

armoedetoets eenmaal deze geïmplementeerd is, wordt uitgevoerd door de verschillende 

functionele entiteiten. Hiervoor kunnen ze wel een beroep doen op de entiteit Wetsmatiging, de 

aandachtsambtenaren armoede binnen de desbetreffende entiteiten alsook het Vlaams Steunpunt 

Armoede. Er wordt tevens een specifieke handleiding voor de armoedetoets ontwikkeld en een 

vormingskader uitgewerkt. 

 

 

BUDGET & STAPPENPLAN 

2010  

Voorbereiding ontwikkeling van een sectorale armoedetoets: overleg met kabinetten, bevoegde administraties, 

cel wetsmatiging en OASeS 

2011 

a) quickscan: werkgroep gestart om tot een quickscan duurzame ontwikkeling te komen, waar armoede een 

onderdeel van vormt. Steunpunt DO maakte ism de werkgroep een ontwerp van quickscan 

b) ontwikkeling ontwerpsjabloon armoedetoets (wetenschappelijke bijdrage: 3000 euro). Start proefprojecten 

armoedetoets: sociale verhuurkantoren en decreet sociale bescherming (9000 euro wetenschappelijke bijdrages 

aan proefprojecten) 

2012 

a) implementatie quickscan 

b) de implementatie van de armoedetoets kan pas gebeuren na de goedkeuring van de quickscan op de 

Vlaamse Regering. Doordat deze goedkeuring op zich liet wachten, heeft dit vertraging opgelopen. 

2013 

a) systematische uitvoering quickscan 

b) uitvoeren bijkomende proeftoetsen op de werk-welzijnstrajecten, integrale jeugdhulp en preventieve 

gezinsondersteuning. Evaluatie proeftoetsen en voorbereiding structurele implementatie. 

2014 

a) systematische uitvoering quickscan 

b) Evaluatie proefprojecten. Opmaak en goedkeuring definitieve documenten en nodige regelgeving. Uitwerken 

administratieve omkadering 
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2. De realisatie van de automatische toekenning van rechten 
 

2.1. Ontwikkelen van een kader voor automatische rechtentoekenning 

 

Verantwoordelijk: minister Lieten, alle functioneel bevoegde ministers en overheden  

 
Mensen in armoede zijn vaak niet op de hoogte van hun rechten, waardoor ze geen voordeel hebben 

bij aan aantal maatregelen die hun leven kunnen verbeteren. Rechten moeten waar technisch 

mogelijk automatisch toegekend worden en dit in alle levensdomeinen. Daartoe werd een plan van 

aanpak voor een stapsgewijze ontsluiting van gegevens en databanken uitgewerkt en opgestart. Dit 

gebeurt in overleg met mensen in armoede. Waar nodig (vb. kruispuntbank, data FOD Financiën) zijn 

hierover afspraken gemaakt met de federale overheid. 

 

In het regeerakkoord 2009-2014 verbond de Vlaamse regering zich er toe om automatische 

toekenning van sociale rechten te realiseren. In opvolging hiervan voegde het College van 

Ambtenaren-Generaal een apart sleutelproject “Automatische toekenning van sociale rechten” toe 

aan het “Meerjarenprogramma Slagkrachtige overheid”. Het sleutelproject formuleert een viertal 

mijlpalen:  

 

1.  Een inventarisatie van het aanbod aan sociale rechten en de mogelijkheden en knelpunten 

op het vlak van automatische toekenning ervan. De diverse overheidsniveaus (federaal, 

Vlaams, lokaal) zijn in deze oefening opgenomen. Om een proces van ervaringsuitwisseling 

tot stand te brengen, is in november 2012 een studiedag rond automatische 

rechtentoekenning en proactieve dienstverlening georganiseerd.  

2.  Het effectief realiseren van automatische toekenning in concrete dossiers.  

3. Nieuwe regelgeving rond sociale rechten toetsen aan de mogelijkheid tot automatische 

toekenning ervan. Binnen de hervorming van de reguleringsimpactanalyse (RIA) is hiervoor in 

het ontwerp armoedetoets een rubriek opgenomen waarin standaard wordt onderzocht of 

een nieuw recht automatisch kan worden toegekend. 

4. Uitwerken van een ondersteunend instrumentarium (richtlijnen, modelbepalingen en 

standaarden in functie van automatische toekenning).   

 

Om een stand van zaken inzake automatische toekenning op te maken, organiseerde de 

administratie een bevraging bij de verschillende Vlaamse entiteiten. Hieruit blijkt dat ongeveer één 

derde van de rechten reeds automatisch wordt toegekend, één derde van de rechten niet 

geautomatiseerd kan worden en dit in één derde van de gevallen verder onderzocht moet worden. 

 

In een derde van de rechten is automatisering reeds gerealiseerd (onder meer automatische 

vermindering van de bijdrage zorgverzekering voor rechthebbende op verhoogde tegemoetkoming in 

de ziekteverzekering, de automatische aanvraag van de zorgverzekering voor wie een BEL-score 

heeft van 35+ in de thuiszorg, …). Via informatisering  en/of integratie van de tegemoetkoming in 

andere werkprocessen slaagt men er hier in het merendeel van de begunstigden te bereiken. Vaak 

blijft opvolging wel nodig: gegevens zijn niet altijd correct en/of volledig en ook in applicaties kunnen 

fouten sluipen. Om automatiseringsprocessen verder te stroomlijnen, streven we als Vlaamse 

overheid naar een maximale uitbouw en gebruik van authentieke gegevensbronnen.  

 

Niet voor alle rechten is automatische toekenning een optie. Waar een individueel onderzoek nodig 

is of van de burger een eigen bijdrage gevraagd wordt, is automatisering de facto niet mogelijk. Om 

zoveel mogelijk mensen toegang tot deze rechten te verlenen, moet hier vooral ingezet worden op 
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proactieve dienstverlening en gerichte bekendmaking. Dit is bijvoorbeeld uitgewerkt voor de 

minimumlevering aardgas voor mensen met een aardgasbudgetmeter, waar de OCMW’s proactief 

van de netbeheerders een lijst krijgen met klanten die mogelijk zonder gas dreigen te vallen. Ook De 

Lijn stuurt proactief een uitnodiging om een vervoersgarantie-abonnement aan te schaffen naar 

mensen met recht op een leefloon of inkomensgarantie voor ouderen. 

 

Voor de resterende rechten moet verder onderzocht worden of en hoe automatisering gerealiseerd 

kan worden. Voor een aantal dossiers is automatisering op relatief korte termijn in het vooruitzicht 

gesteld of werden daartoe belangrijke stappen gezet (onder meer studiefinanciering, berekening 

ouderbijdrage kinderopvang). Ook de gebruiksbijdrage thuiszorg en de nieuwe rechten opgenomen 

in het decreet Vlaamse sociale bescherming, worden automatisch toegekend. De uitvoering hiervan 

werd om budgettaire redenen uitgesteld. Voor andere dossiers is de investering momenteel niet 

opportuun, gelet op het te klein bereik of het feit dat het beleid rond de maatregel nog volop in 

ontwikkeling is.  

 

In het traject naar automatisering moeten een aantal elementen in rekening worden gebracht. 

Automatisering mag er niet toe leiden dat de maatregel zelf en de daarbij gehanteerde criteria 

worden bijgestuurd. De concrete uitwerking omvat vaak complexe technische, juridische en 

organisatorische aspecten, met onvermijdelijk ook een budgettaire impact. Deze budgettaire 

consequenties vallen ten laste van de functioneel bevoegde administratie, die hiervoor de nodige 

middelen moet kunnen vrijmaken.  

 

Op 25 januari 2013 werd een nota met betrekking tot de 15 geselecteerde acties betreffende de 

automatische toekenning van sociale rechten – proactieve dienstverlening aan de Vlaamse Regering 

bezorgd. Als bijlage vindt u een stand van zaken aangaande deze acties.  

 

 

BUDGET & STAPPENPLAN 

 

2011 

- Aan de verschillende entiteiten binnen de Vlaamse overheid werd gevraagd informatie aan te leveren rond 

de sociale rechten die worden toegekend en welke de mogelijkheden en beperkingen zijn op het vlak van 

automatische rechtentoekenning. Deze inventaris is in het najaar 2011 afgerond. Een gelijkaardige oefening 

op federaal niveau wordt opgenomen door het Steunpunt tot bestrijding van de armoede, 

bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting. 

- Aan het College van Ambtenaren-generaal is gevraagd om automatische rechtentoekenning toe te voegen 

aan het Meerjarenprogramma Slagkrachtige Overheid. 

 

2012 

- Aan het Meerjarenprogramma Slagkrachtige Overheid is een sleutelproject 3.2. rond de automatische 

toekenning van sociale rechten toegevoegd.  

- De inventaris van Vlaamse sociale rechten is geactualiseerd. Na bilateraal overleg en een ikw is een 

conceptnota aan de Vlaamse Regering opgemaakt waarin bijkomende acties voor de verdere legislatuur zijn 

geselecteerd en een engagement tot implementatie werd opgenomen.  

- Op 27 november 2012 is een studiedag rond automatische rechtentoekenning doorgegaan in het Vlaams 

Parlement. 

- Het VLAS kreeg de opdracht om een aantal goede praktijken rond automatische rechtentoekenning bij 

lokale besturen in kaart.  

- Het principe van automatische rechtentoekenning is ingeschreven in de armoedetoets. Deze toets voor 

nieuwe regelgeving wordt verder geïmplementeerd binnen de hervorming van de 

reguleringsimpactanalyse. 

 

Budget: 3.676 euro (organisatie studiedag 27/11/2012) 
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2013 

- Globale opvolging van deze prioriteit verloopt binnen de zesmaandelijkse voortgangsrapportage rond het 

Meerjarenprogramma Slagkrachtige Overheid.  

- Op 25 januari 2013 keurde de Vlaamse Regering een conceptnota goed betreffende de automatische 

toekenning van sociale rechten en proactieve dienstverlening. In deze conceptnota worden een 15-tal acties 

opgelijst waarop binnen de verdere legislatuur prioritair wordt ingezet.  

- Het VLAS leverde een onderzoeksrapport “Automatische rechtentoekenning en proactief handelen. Een 

verkenning op lokaal niveau met bijzondere aandacht voor mensen met een laag inkomen” op. In 

samenwerking met de provinciebesturen en de VGC zijn in alle provincies en in Brussel 

uitwisselingsmomenten voor lokale besturen doorgegaan, waarop onder meer de resultaten van deze 

studie werden toegelicht. Zo konden lokale beleidsmakers en ambtenaren inspiratie opdoen, waarmee ze in 

hun bestuur verder aan de slag kunnen rond automatische rechtentoekenning, proactieve dienstverlening 

en administratieve vereenvoudiging. 

- Het steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting publiceerde op 1 

maart 2013 de nota “Automatisering van rechten met betrekking tot de bevoegdheden van de federale 

staat”. De bevindingen werden meegenomen in het verslag 2013 "Sociale bescherming en armoede. Een 

bijdrage aan politiek debat en politieke actie". 

- Binnen de hervormde reguleringsimpactanalyse (goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 22 februari 

2013) wordt nieuw regelgeving onderworpen aan een “quickscan duurzame ontwikkeling” en – als hieruit 

een effect op mensen in armoede blijkt - een armoedetoets. Een toetsing van de mogelijkheid tot 

automatische toekenning van het nieuwe recht is opgenomen in deze armoedetoets. In 2013 zijn  nog een 

aantal proeftoetsen (onder meer rond integrale jeugdhulp en preventieve gezinsondersteuning) opgezet  

die bijkomende informatie moeten opleveren over het uit te werken instrumentarium. Op basis hiervan 

wordt de armoedetoets in 2014 verder geoperationaliseerd. 

- In overleg met de federale en andere overheden wordt ingezet op het optimaliseren van de 

randvoorwaarden inzake elektronische gegevensuitwisseling: het uitwerken van gemeenschappelijk 

begrippenkader en standaarden, samenwerkingsafspraken tussen dienstenintegratoren, een transparante 

kostenstructuur en dergelijke.  

 

Budget: geen specifieke middelen 

 

2014 

- Verdere opvolging van automatische rechtentoekenning en de  geselecteerde acties binnen het nieuwe 

VAPA 

- Prioriteiten voor de nieuwe regeerperiode moeten worden vastgelegd, waarbij volgende elementen naar 

voren worden geschoven: 

 

1.Investeren in de noodzakelijke onderbouw voor elektronische gegevensuitwisseling: een gedeeld 

begrippenkader, standaarden en afstemming regelgeving, afspraken tussen dienstenintegratoren, een globaal 

financieringskader …  

2.Gericht investeren om tot een effectieve realisatie te komen van automatische rechtentoekenning voor de 

belangrijkste Vlaamse rechten (onder meer: studiefinanciering, kortingen en vrijstellingen MOBIB-kaart, UitPAS) 

 

 

Budget: geen specifieke middelen. 

 

 

2.2. Realisatie automatische toekenning studiefinanciering 

 

Verantwoordelijk: minister Smet 

 
Het stelsel van studiefinanciering ondersteunt en draagt bij tot de verdere democratisering van het 

onderwijs door het wegnemen van de financiële drempels voor minder vermogende gezinnen en het 

stimuleren van participatie aan (hoger) onderwijs. Het stelsel kan als doelmatig worden beschouwd 

in zoverre studiefinanciering de beoogde doelgroep volledig bereikt en bestrijkt. In het huidige 
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systeem dient de doelgroep zelf de nodige acties te ondernemen om in aanmerking te komen voor 

studiefinanciering door het indienen van een aanvraag. Er is echter een vermoeden dat dit voor de 

meest kwetsbare groep, niettegenstaande de reeds aanzienlijke administratieve lastenverlaging, nog 

een te hoge drempel is. 

 

In het regeerakkoord werd het streven naar automatische toekenning van studiefinanciering dan ook 

opgenomen. De automatische toekenning van studiefinanciering zal het reële risico op non-take-up 

volledig uitsluiten zodat iedereen die recht heeft op een school- of studietoelage die ook effectief 

ontvangt. 

 

Alle obstakels werden in kaart gebracht en de randvoorwaarden werden onderzocht tot 

automatische toekenning in overleg met o.a. interne en externe dataleveranciers, de 

privacycommissie, … 

 

Omwille van besparingsmaatregelen was het budget dat in 2012 voorzien was voor het project van 

de school-en studietoelagen, niet meer beschikbaar. Het einddoel blijft nog steeds de automatische 

toekenning van de studiefinanciering. In afwachting hiervan onderneemt de afdeling Studietoelagen 

wel een hele reeks ondersteunende acties om de school- en studietoelage proactief toe te kennen. 

 

BUDGET & STAPPENPLAN 

2010 

Automatische toekenning 

In kaart brengen van alle obstakels en randvoorwaarden bij het invoeren van de automatische toekenning. 

Acties in afwachting van automatische toekenning 

1. Digitaal aanvragen via intermediairs - Systemen zijn ontwikkeld, mandaten zijn verleend aan de betrokken 

partners, vorming is gegeven, helpdesk is geïnstalleerd op de afdeling STL en systeem en aangepaste applicatie 

is in werking. 

Budget: 42.950,20 euro.  

2. Uitschakelen manuele interventie afdeling Studietoelagen – automatisch toevoegen aanvraag ontbrekend 

schoolgaand kind gerealiseerd 

Budget 29.458,26 + 49.438,74 voor de automatisatie van de e-mailkoppeling = 78.897 euro 

3. Acties aanvraagformulieren/briefwisseling - Opstart project briefwisseling: prioritering van de brieven die 

zullen worden aangepakt – vorming intermediairs 

Budget: 135.000 euro 

 

2011 

Automatische toekenning 

Afloop van onderzoek naar randvoorwaarden 

Indien vervolg: start ICT-analyse, overleg met beheerders van diverse databanken … 

Acties in afwachting van automatische toekenning 

1. Digitaal aanvragen via intermediairs. Evaluatie door deelnemende intermediairs van het eerste jaar is 

positief. Er volgt een uitrol naar andere geïnteresseerde OCMW’s en andere publieke partners. 

2. Uitschakelen manuele interventie afdeling Studietoelagen – webformulier waardoor documenten 

automatisch worden gekoppeld aan de aanvraag, werd gerealiseerd. 

3. Acties aanvraagformulieren/briefwisseling – aanvraagformulier werd aangepast in samenspraak met 

intermediairs (studentenvoorzieningen, infolijn) en interne gebruikers. De briefwisselingsmodule van de 

applicatie Studietoelagen onderging minder ingrijpende wijzigingen dan oorspronkelijk voorzien door de 

instabiliteit van de toepassing die zou worden gebruikt om de nieuwe briefwisseling te genereren. Bij elke 

nieuwe release van de toepassing werden wel telkens verbeteringen en wijzigingen aan de bestaande 

briefwisselingsmodule aangebracht. 

 

2012 

Automatische toekenning 

De beslissing van de Vlaamse Regering op 28 februari 2012 om de opstart van de maatregelen voor “Vlaamse 

Sociale Bescherming” uit te stellen heeft implicaties voor het project automatische toekenning. Hierdoor was 
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het budget van 5 mio euro dat in 2012 voorzien was voor het project van de school-en studietoelagen, niet 

meer beschikbaar.  De onderwijsadministratie heeft onderzocht  welke elementen op een haalbare wijze op 

korte en op middellange termijn, met andere woorden gefaseerd kunnen gerealiseerd worden. Het  einddoel 

blijft nog steeds de automatische toekenning van de studiefinanciering. Gelet op de omvang van het project en 

de implicaties van de budgetcontrole vraagt dit een langere weg met zowel korte termijn als lange termijn 

realisaties. Zo heeft  de Privacycommissie op 14 maart al de cruciale machtiging gegeven inzake het opvragen 

van het gegeven afstamming. Verder werkt de afdeling Studietoelagen alvast aan  een meer verfijnde 

dienstverlening vanaf school- en academiejaar 2013-2014 voor de potentiële hernieuwers. Hernieuwers zijn 

alle (ouders van) leerlingen of studenten met een toelage in het voorgaande school- of academiejaar. Alle 

leerlingen of studenten die in het vorige jaar een goedgekeurde aanvraag hadden maar waarvoor geen nieuwe 

aanvraag gebeurd is, krijgen een herinnering en vraag of de afdeling hun dossier mag opstarten en gegevens 

mag opvragen. Niet de burger (hernieuwer) start via een aanvraag het onderzoek naar het recht op 

studiefinanciering, maar de overheid start hier zelf het onderzoek voor de burger die hij al via zijn databanken 

kent.  Verder blijft de afdeling Studietoelagen ook inzetten op verdere informatisering en zal door de 

stapsgewijze integratie van nieuwe interfaces de afdeling meer gegevens uit databanken kunnen halen. 

 

Acties in afwachting van automatische toekenning 

In opstap naar  en in voorbereiding van de realisatie van de automatische toekenning van de school- en 

studietoelagen werden door de afdeling Studietoelagen al volgende acties ondernomen: 

1. De aanvraag voor een school- of studietoelage kan zowel op papier als digitaal gebeuren. Het indienen en de 

registratie van een papieren aanvraag vergt veel werk zowel voor de burger als voor de administratie (een 

papieren aanvraag wordt namelijk manueel geregistreerd in de applicatie van de afdeling Studietoelagen). 

Hierdoor loopt de uiteindelijke behandeling van de aanvraag vaak ook vertraging op. Bij het indienen van een 

digitale aanvraag wordt er al informatie opgehaald uit databanken die enkel door de aanvrager nog dient 

geverifieerd te worden. De registratie van een digitale aanvraag door de administratie gebeurt daarenboven 

vanaf school- en academiejaar 2010-2011 automatisch. 

2. We stellen vast dat het merendeel van de aanvragen tot ’06-‘07 op papier gebeurde. Sedert ’07-’08 is het 

aantal digitale aanvragen steeds toegenomen tot ongeveer 1/3 van het totale aantal aanvragen. Onderzoek 

wees uit dat één van de drempels om een aanvraag digitaal in te dienen het kennen van de eigen pincode, 

verbonden aan de E-id, is. De afdeling STL heeft een systeem ontwikkeld waarbij een aanvraag digitaal kan 

gebeuren zonder de pincode te kennen. Hiervoor is er een samenwerking opgestart tussen OCMW’s, de Infolijn 

en de afdeling. Uiteraard kan de afdeling Studietoelagen zelf een aanvraag digitaal doen. In opstap naar  een 

totale automatisering zou een toename van de digitale aanvragen een snellere dossierbehandeling garanderen. 

3. De aanvrager stuurt bijkomende informatie en documenten ter vervollediging van zijn dossier vaak ook via e-

mail op. De registratie van deze documenten in het dossier van betrokkene gebeurde manueel, wat vertraging 

in de dossierbehandeling met zich brengt. De afdeling Studietoelagen ontwikkelde een webformulier dat door 

de burger niet enkel kan gebruikt worden om algemene vragen en stand van zaken van zijn dossier op te 

vragen, maar ook om documenten op te sturen. Deze elektronisch ingestuurde documenten worden bovendien 

vanaf 2011 automatisch gekoppeld aan de aanvraag van betrokkene zonder manuele tussenkomst van een 

medewerker. 

4. De afdeling Studietoelagen stelt ook vast dat er niet steeds voor elk schoolgaand kind in dezelfde 

leefeenheid een aanvraag wordt ingediend waardoor de burger niet krijgt waar hij recht op heeft. Bijkomend 

wordt er dan ook automatisch nagegaan of er nog een aanvraag ontbreekt voor een schoolgaand kind. Deze 

aanvraag wordt automatisch toegevoegd. Als alle gegevens compleet zijn, wordt het dossier verwerkt. Als er 

gegevens ontbreken, worden deze opgevraagd. 

5. In opstap naar  een totale automatisering leidt het uitschakelen van een manuele interventie door de 

afdeling Studietoelagen nu ook al tot een snellere dossierbehandeling (zie punt 2., 3. en 4.). 

6. De afdeling zet niet alleen maximaal in op het digitaal indienen van een aanvraag. Zij herwerkte, samen met 

intermediaire partners ook het papieren aanvraagformulier. Het papieren aanvraagformulier is immers een 

hele bundel en schrikt aanvragers die het moeilijk hebben met administratie vaak af. Ook wat de briefwisseling 

betreft, krijgt de afdeling Studietoelagen vaak te horen dat deze moeilijk te begrijpen is. De briefwisseling is en 

wordt steeds  aangepast in samenspraak met onze partners.  Duidelijkere papieren aanvraagformulieren en 

briefwisseling verlagen de drempel die mensen verhindert een aanvraag te doen, wat moet leiden tot meer 

aanvragen voor studiefinanciering. Begrijpelijkere briefwisseling heeft tot gevolg dat aanvragers sneller de 

juiste documenten opsturen. 

7. De afdeling voorziet ook in vorming van onze partners die zelf het meeste rechtstreeks contact hebben met 

de doelgroepen en werkt samen bij invulmomenten en zitdagen. 
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8. De afdeling blijft verder investeren in de optimalisatie van het aanvraagsysteem om zoveel mogelijk 

rechthebbenden in het systeem van studiefinanciering te krijgen. 

9. Nieuwe gegevensuitwisselingen/interfaces zijn ontwikkeld, zodat de burger zelf minder gegevens moet 

aanreiken. 

 

2013 

Nieuwe gegevensuitwisselingen 

In opstap naar  en in voorbereiding van de realisatie van de automatische toekenning van de school- en 

studietoelagen zal de afdeling Studietoelagen  vanaf ’13-’14 voor de potentiële hernieuwers het recht op 

studiefinanciering onderzoeken tenzij de burger gebruik maakt van zijn opt-outrecht.     

 Niet de burger (hernieuwer) zal via een aanvraag het onderzoek naar het recht op studiefinanciering starten, 

maar de overheid (in de plaats van de burger) zal hier zelf het proces starten voor de burger die hij al via zijn 

databanken kent omdat ze het voorbije school- of academiejaar een studiefinanciering hebben ontvangen. De 

afdeling Studietoelagen zal, weliswaar binnen een aanvraagsysteem,  op deze manier al een eerste stap zetten 

naar automatische toekenning, maar dan naar een gekende groep, nl aanvragers die al in onze toepassing 

zitten, het zogenaamde vangnetproject .  

Verdere uitbouw van gegevensuitwisseling via interfaces. 

De verdere uitrol van het dafintermediairenproject is een feit, naast OCMW’s en steden en gemeenten, nemen 

nu ook een aantal LOP’s ( inclusief scholen) en studentenvoorzieningen deel. ( zie punt 2 in 2012). 

De afdeling Studietoelagen heeft bovendien een extra dimensie toegevoegd aan haar samenwerking met de 

intermediaire partners door hen niet alleen actief te betrekken bij het digitaal invullen, dus het indienen van 

een aanvraag, maar ook bij de vervollediging van de ingediende aanvraag van het lopende of het afgelopen 

aanvraagjaar. 

 

2014 

De wetgeving is aangepast zodat de afdeling Studietoelagen zelf de datum kan bepalen waarop zij start met het 

onderzoek naar het recht op studiefinanciering van alle hernieuwers. Dit stelt de afdeling in staat om sneller, nl. 

zodra alle noodzakelijke databanken hun informatie aangeleverd hebben, te starten met het onderzoek. 

Verdere uitbouw van gegevensuitwisselingvia interfaces. 

Uitbreiding van het vangnetproject. 

 

 

 

2.3  Proactieve en preventieve dienstverlening 
 

Verantwoordelijk: minister Vandeurzen 

 
Proactieve werking werd ingeschreven als resultaatsindicator voor de diensten maatschappelijk werk 

van de ziekenfondsen. De dienst moet ten minste vijf verschillende doelgroepen benaderen door een 

aantoonbare proactieve actie. Bij ten minste 20% van het totale aantal proactief benaderde 

personen moet de proactieve actie tot een vervolgactie door de maatschappelijk werker in het 

dossier van de benaderde persoon. De financiering van de diensten maatschappelijk werk is 

gekoppeld aan het respecteren van deze indicatoren. 

 

In de (vernieuwde) regelgeving van het algemeen welzijnswerk wordt extra aandacht besteed aan 

preventie als specifieke opdracht voor de centra voor algemeen welzijnswerk. De centra voor 

algemeen welzijnswerk hebben de opdracht om meer in te zetten op preventie. Eén op 25 

rechthebbenden op maatschappelijke dienstverlening krijgt deze steun om diverse redenen immers 

niet. Dit is onderbescherming: een vorm van sociale uitsluiting die zich o.a. sterk manifesteert op het 

platteland, bij eenpersoonshuishoudens en bij zelfstandigen.  

 

In Zuid-Oost-Vlaanderen liep in 2011 een pilootproject rond onderbescherming. Onder leiding van 

Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen gingen verschillende OCMW’s op zoek naar manieren om die 

doelgroepen te bereiken die vooralsnog niet of moeilijk bereikt werden door het OCMW maar hier 
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recht op hebben. Hierbij werden 15 vernieuwende acties opgezet. Deze acties waren gericht op 

preventie, opsporen, benaderen en nazorg van potentiële cliënten. Het HIVA zorgde voor een 

wetenschappelijke onderbouwing van het project. Tijdens het slotmoment op 18 juni 2012 werden 

deze projecten aan het grote publiek voorgesteld. Dit gebeurde door middel van een globale 

voorstelling van de verschillende acties aan de hand van een film en een voorstellingsmarkt.  

 

Tijdens de evaluatie van dit project kwam naar voren dat er bij de deelnemende organisaties een 

nieuwe dynamiek is ontstaan dankzij het project. Het maakte het ook gemakkelijker om mensen van 

de doelgroep te vinden en sleutelfiguren te betrekken. Algemene meerwaarde van het project is 

tevens het wetenschappelijk kader. De rechtencirkel12 zal blijvend gebruikt worden en kan ook 

uitgedragen worden. Aan de andere kant werd opgemerkt dat dergelijke werking een grotere 

personeelsinzet behoeft.  

 

Er werd aldus beslist dit project uit te rollen over heel Vlaanderen. Als eerste aanzet hiertoe werd 

een draaiboek op basis van de ervaringen van het pilootproject opgemaakt. In dit draaiboek zijn de 

belangrijkste stappen beschreven die dienen te worden gezet in functie van de realisatie van het 

project. Er wordt in beeld gebracht op welke ondersteuning de deelnemende partners in de 

pilootgemeentes kunnen rekenen en waar er inspiratie kan worden gevonden. Vervolgens wordt 

onder leiding van Samenlevingsopbouw Vlaanderen samen met onder andere VVSG, VVP, het 

Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, het Vlaams Netwerk tegen Armoede, Uit de Marge,… 

’Onderbescherming – lokaal Proactief werken’ geoperationaliseerd in een aantal pilootregio’s. Er 

wordt  voorzien in wetenschappelijke ondersteuning. Het HIVA neemt de wetenschappelijke 

ondersteuning van het actieonderzoek ‘Lokaal proactief kader’ op zich en zorgt voor de uitdieping en 

de valorisering van de resultaten uit de eerdere onderzoeken en voor de ontwikkeling van een een 

kader voor lokaal proactief handelen ter bestrijding van onderbescherming. Als sluitstuk van het 

project ontwikkelt Samenlevingsopbouw Vlaanderen een draaiboek met betrekking tot 

onderbescherming, gebaseerd op het onderzoek van het SWVG en de ervaringen en goede praktijken 

in de 19 pilootgemeentes. 

 

Er werden  ook sectordoelstellingen uitgewerkt voor het algemeen welzijnswerk, onder andere voor 

preventie. In overleg met de sector worden deze doelstellingen gekoppeld aan duidelijke 

resultaatgerichte indicatoren, waarover elke voorziening jaarlijks rapporteert. 

 

BUDGET & STAPPENPLAN 

2011 

In de nieuwe uitvoeringsbesluiten voor het algemeen welzijnswerk worden duidelijk de verwachtingen met 

betrekking tot preventie omschreven 

2012 

-    In het beleidsplan en de jaarverslagen van de CAW worden de preventiedoelstellingen weergegeven. 

-    In overleg met Samenlevingsopbouw Zuid-Oost-Vlaanderen werden de resultaten van het pilootproject 

besproken. Er werd een slotmoment georganiseerd. 

-    Onder leiding van Samenlevingsopbouw Vlaanderen is het de bedoeling om de proactieve dienstverlening 

lokaal steviger in te bedden. Een partnerschap tussen onder andere samenlevingsopbouw, het algemeen 

welzijnswerk, het Vlaams netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen, VVSG, Uit de Marge, VVP 

staan in voor de implementatie van lokale pilootprojecten. Er werd hiertoe een draaiboek uitgewerkt. 

-    Er werden sectordoelstellingen’ preventie’ uitgewerkt 

2013 

                                                           

 
12

 De Rechtencirkel  is een visuele voorstelling die de verschillende fasen in het proactief handelen belicht, bekeken vanuit 

het perspectief van de hulpverlenende organisatie. Meer informatie vindt u op de website 

www.vvsg.be/sociaal_beleid/Lokaal_Sociaal_Beleid/proactief_handelen/theorie/proactiefhandelen/rechtencirkel 
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-    In het beleidsplan en de jaarverslagen van de CAW worden de preventiedoelstellingen weergegeven. 

-   Stuurgroep Lokaal Proactief Werken + wetenschappelijke ondersteuning van de geselecteerde 

     pilootgemeenten. 

-   Opmaak resultaatsgerichte indicatoren mbt preventie binnen de regelgeving Algemeen Welzijnswerk. 

2014 

-    In het beleidsplan en de jaarverslagen van de CAW worden de preventiedoelstellingen weergegeven. 

-    Het project onderbescherming wordt afgerond met beleidsaanbevelingen rond het proactief werken op 

lokaal niveau. 

-    Rapportage over de wijze waarop binnen de CAW preventieve initiatieven ontwikkeld worden. 
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3. Aandacht voor gekleurde armoede 
 

 

3.1  Project ‘Armoede Gekleurd’ 

 

Verantwoordelijk: minister Vandeurzen  

 
De armoedecijfers bij etnisch-culturele minderheden zijn alarmerend hoog. Ook de uitdaging om 

werk te maken van de beleidsparticipatie van deze groepen blijft groot en complex. Er is nood aan 

experimenteerruimte om hieraan te werken. Daarom ondersteunen we sinds 2012, in samenwerking 

met CERA, het Vlaams netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen en het 

Minderhedenforum het driejarig project ‘Armoede Gekleurd’. De doelstellingen hiervoor zijn: 

 

-de participatie stimuleren van mensen die behoren tot etnisch culturele minderheden, en in 

armoede leven, dit zowel participatie aan de activiteiten van de verenigingen als aan het 

beleidswerk; 

-participanten (mensen in armoede, zowel zogenaamde 'autochtonen' als 'allochtonen') en hun 

verenigingen en (zelf)organisaties versterken en dichter bij elkaar brengen: empowerment op 

individueel  en collectief niveau; 

-methodiekontwikkeling : het verwerven van know-how en het uitwerken van bruikbare 

instrumenten voor verenigingen die in de toekomst sterker en beleidsmatig willen werken met 

etnisch culturele minderheden; 

-de stem van een mensen in armoede die tot etnisch culturele minderheden behoren meer aan bod 

laten komen in het beleidswerk van het Vlaams Netwerk, zodat ook het armoedebestrijdingsbeleid 

sterker en efficiënter wordt, in het bijzonder voor de bestrijding van armoede bij etnisch culturele 

minderheden. 

 

Hiertoe zullen de verenigingen ondersteund worden, en het netwerk wordt uitgebreid door met 

nieuwe groepen die volgens de zelfde visie werken samen te werken. Er wordt vertrokken van 

bestaande tendensen en vragen, deze worden ondersteund, versterkt en gestimuleerd. De resultaten 

tracht men te bereiken zowel op vlak van participatief werken en methodiekontwikkeling, als op 

beleidsvlak. In het verleden is reeds een verkennend project rond deze problematiek (met 

ondersteuning van Cera) uitgevoerd. In dat project is er vooral gefocust op het creëren van een 

breed draagvlak hiervoor, en het uitbouwen van het nodige netwerk. Het project 'Armoede Gekleurd' 

wil verder bouwen op die basis. Afstemming en samenwerking zal onderzocht worden met 

bestaande initiatieven en onderzoeken met betrekking tot de problematiek van gekleurde armoede. 

In zes lokale werkingen werden hiertoe experimenten opgezet, waarover u meer kan lezen op de 

website van het Netwerk tegen armoede13. 

 

BUDGET & STAPPENPLAN 

2011 

Voorbereidende fase project. Toezegging van middelen voor 2012 in overleg met de projectpartners. 

2012 

                                                           

 
13 http://netwerktegenarmoede.be/standpunten/armoede-gekleurd/lokale-projecten-gekleurde-armoede-blazen-twee-

kaarsen-uit-tijd-voor-een-tussentijdse-balans 
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Er werd door de Vlaamse overheid een subsidie van 108.000 euro toegekend. Het project wordt opgevolgd 

door een stuurgroep en klankbordgroep. Verschillende verenigingen en zelforganisaties stappen actief mee in 

dit project. 

2013 

Uitvoerfase project 

2014 

Verspreiden van de projectresultaten 

 

 

 

3.2  Advies aan prestarters met aandacht voor doelgroepen 

 

Verantwoordelijk: minister Peeters 

 
De generieke steunmaatregel voor prestarters zorgt ervoor dat prestarters, advies kunnen inwinnen 

over de haalbaarheid van hun project en de advieskosten grotendeels kunnen recupereren, ongeacht 

of er wordt opgestart of niet. Naast een generieke maatregel voor prestarters is er volgens de SERV, 

het Steunpunt Werk en Sociale Economie en de doelstellingen van het Pact2020 bijkomend nood aan 

specifieke maatregelen voor volgende doelgroepen: 

 

- personen met een achterstand inzake ondernemerschap in de maatschappij met volgende 

subdoelgroepen, namelijk allochtonen, personen met een arbeidshandicap, ouderen (50+) en 

vrouwen.  

- starters met een hoog groeipotentieel 

 

Deze oproep heeft betrekking op de specifieke maatregelen waarmee de Vlaamse overheid 

projecten wil steunen die trajectbegeleiding aanbieden en additioneel moeten zijn aan de generieke 

maatregel en het bestaande aanbod van tools, diensten en instrumenten dat al op de markt 

aanwezig is. Uit het project moet blijken dat er extra aandacht wordt besteed aan een aantal 

specifieke punten die bij de respectievelijke doelgroepen meer spelen dan bij de gemiddelde 

kandidaat-starters, rekening houdende met volgende activiteiten: sensibilisering, toeleiding en 

nazorg; informatieverstrekking over relevante instanties, overheidsinitiatieven, financiering,…; 

aandacht voor persoonlijkheidsontwikkeling i.f.v. ondernemerschap; begeleiden bij de uitvoering van 

het ondernemingsplan; ondersteuning bij managementskills; netwerking; opleiding. 

 

Ter uitvoering van de oproep bedraagt de subsidie voor entiteiten maximaal per project en per 

subdoelgroep: 

 

- voor personen met een arbeidshandicap 200.000 euro;  

- voor allochtonen 250.000 euro;  

- voor ouderen 250.000 euro;  

- voor vrouwen 550.000 euro;  

- voor starters met een hoog groeipotentieel 1.250.000 euro. 

 

De subsidie per project bedraagt maximaal 200.000 euro (tweehonderdduizend euro) voor 

ondernemingen. 

 

BUDGET & STAPPENPLAN 

2011 

Bekendmaking bestek begin 2011; Pilootproject operationeel vanaf september 2011. Budget: 2 miljoen euro 

voor de gehele projectperiode 

2012 
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De projecten zijn lopende 

2013 

- Prestartersinitiatieven (bestek+oproep) lopen 

- Stakeholderplatform prestart komt vier maal per jaar samen 

- Generieke prestartersmaatregel heeft intussen meer dan 1.000 haalbaarheidsbegeleidingen achter de rug 

- In het kader van het bankenplan zal generieke prestartersmaatregel uitgebreid worden met advies over 

kredietdossier 

- Uitvoeringsperiode generieke prestartersmaatregel wordt beëindigd op 31 augustus 2014. 

- Doelgroepgerichte maatregelen lopen af eerste helft 2014 

- Vervolginitiatieven worden voorbereid binnen AO 

 

3.3  Geïntegreerd Actieplan voor het integratiebeleid 

 

Verantwoordelijk: minister Bourgeois 

 
De Vlaamse overheid staat in voor de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het 

integratiebeleid. Dat integratiebeleid is inclusief én gecoördineerd. Het is inclusief omdat al de bij het 

integratiebeleid betrokken ministers en hun agentschappen binnen de eigen beleidsdomeinen 

verantwoordelijk zijn voor het realiseren van de doelstellingen van het integratiebeleid. Het beleid is 

gecoördineerd om de coherentie van het geheel te bewaken en overlappingen en contradicties te 

vermijden.  

 

De Vlaamse overheid heeft twee instrumenten om hierover te waken: de minister 'functioneel 

bevoegd' voor Inburgering die het integratiebeleid coördineert en de Commissie Integratiebeleid 

waarin de verschillende beleidsdomeinen, de doelgroep en het middenveld vertegenwoordigd zijn. 

Het geïntegreerd actieplan Integratie dat per beleidsdomein doelstellingen en maatregelen 

vooropstelt, garandeert een inclusieve aanpak over beleidsdomeinen heen. De opmaak van dit 

actieplan en de coördinatie en evaluatie ervan gebeurde door de Commissie Integratiebeleid. Op 20 

juli 2012 keurde de Vlaamse Regering het geïntegreerde actieplan goed. 

 

Om over voldoende kennis te beschikken over de doelgroepen van het integratiebeleid, is een 

permanente en systematische gegevensverzameling en monitoring noodzakelijk. Daarom werd het 

Steunpunt Gelijkekansenbeleid gevraagd een Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor te ontwikkelen 

om zo de relatieve positie en de mate van integratie van etnisch-culturele integratiebeleid in de 

Vlaamse samenleving in kaart te brengen, op te volgen en te verklaren. Ondertussen is het 

Steunpunt Inburgering en Integratie de opvolger is van het Steunpunt Gelijkekansenbeleid, waarbij 

de focus nog meer op personen van vreemde herkomst ligt dan voorheen. De ‘Vlaamse Migratie- en 

Integratiemonitor 2013’  werd gelanceerd op 26 november 201314. Het is de bedoeling dat deze 

monitor om de 2 jaar wordt geactualiseerd 

 

Om de uitvoering van het integratiebeleid op het terrein te ondersteunen, worden er 

integratiecentra en integratiediensten gesubsidieerd. Het integratiebeleid moet in de eerste plaats 

gevoerd worden op het lokale niveau, waar oude en nieuwe Vlamingen samenleven. Lokale besturen 

hebben een belangrijke rol als regisseur van het integratiebeleid op hun grondgebied. Lokale 

besturen kunnen een erkenning en subsidiëring aanvragen bij de Vlaamse overheid om een 

                                                           

 
14 De Vlaamse Migratie en Integratiemonitor kan geconsulteerd worden via 

http://www.steunpuntieni.be/main.aspx?c=.SII&n=107260. 
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integratiedienst op te richten, van waaruit zij enerzijds zorgen voor de toegankelijkheid van de 

gemeentelijke diensten voor iedereen en in het bijzonder voor de specifieke doelgroepen van het 

integratiedecreet en anderzijds initiatieven nemen om het goed samenleven in diversiteit tussen alle 

burgers te bevorderen. Verder zijn er 5 provinciale integratiecentra, waarvan drie vzw’s (in de 

provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen) en twee openbare provinciale 

integratiecentra (in de provincies Limburg en Vlaams Brabant), twee lokale integratiecentra (in 

Antwerpen en in Gent) en één hoofdstedelijk integratiecentrum (De Foyer). 

 

Het netwerk van integratiecentra en integratiediensten wordt gecoördineerd door een Vlaams 

expertisecentrum Migratie en Integratie (Kruispunt Migratie en Integratie). Het Kruispunt Migratie en 

Integratie ondersteunt ook het inburgeringsbeleid en zorgt voor de link tussen inburgering en 

integratie. 

 

In dit kader vermelden we tevens dat de Vlaamse Overheid zich ook over de specifieke problematiek 

van woonwagenbewoners buigt. Op vlak van onderwijs, werk, opleiding, integratie, emancipatie, 

welzijn en gezondheid en woonsituatie bevinden woonwagenbewoners zich dikwijls in een 

achtergestelde positie. Om een integrale aanpak van het woonwagenbeleid na te streven en een 

volwaardige participatie van woonwagenbewoners aan de samenleving te bekomen, ontwikkelde de 

Vlaamse overheid een strategisch plan woonwagenbewoners. Het plan werd op 20 juli 2012 door de 

Vlaamse regering goedgekeurd. 

 

BUDGET & STAPPENPLAN: 

2011 

Oprichting commissie Integratiebeleid 

Op de Vlaamse begroting werd 51.124.000 EUR ingeschreven voor de uitvoering van het inburgering- en 

integratiebeleid en 4.767.000 EUR voor de Huizen van het Nederlands.  

2012 

Opstart werkgroep Gekleurde Armoede eind februari 

Op de Vlaamse begroting werd 54.871.000 EUR ingeschreven voor de uitvoering van het inburgering – en 

integratiebeleid en 4.865.000 EUR voor de Huizen van het Nederlands. 

Goedkeuring van actieplan door de Vlaamse Regering op 20 juli 2012. Er worden actiefiches opgemaakt. 

2013 

Uitvoering actieplan 

Opmaak voortgangsrapport 

2014 

Uitvoering actieplan 

In uitvoering van het actieplan is op de begroting 2014 6 miljoen euro bijkomende middelen ingeschreven voor 

de versterking van het integratie- en inburgeringsbeleid. Deze middelen zullen onder meer ingezet worden in 

het kader van de vormingsprogramma’s voor inburgeraars voor het uitvoeren van de in het decreet van 7 juni 

2013 besliste verhoging van het te bereiken taalniveau ‘Nederlands als tweede taal’ tot niveau A2. Van dit 

bijkomend budget wordt er 4 miljoen euro bij het beleidsdomein Onderwijs en Vorming ingeschreven en 2 

miljoen euro bij het beleidsdomein Bestuurszaken. 

 

 

3.4  Vlaams Overlegplatform Midden – en Oost - Europese migranten (MOE) 

 

Verantwoordelijk: minister Bourgeois 

 
Er werd een MOE werkgroep opgericht met als taak een plan op te maken omtrent de moeilijk 

beheersbare instroom van MOE (Roma) migranten. Het plan situeert zich op diverse 

beleidsdomeinen zoals onderwijs, huisvesting, inburgering, tewerkstelling en gezondheidszorg. Het 

bestrijden van armoede en kansarmoede vormt een rode draad doorheen het plan. Zeker voor de 
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Roma-migratie is dit relevant omdat de migratie van deze groep rechtstreeks terug te brengen is naar 

een aantal achterstandscriteria. 

 

Ook lokaal niveau heeft het MOE(Roma)-beleid nauwe linken met het lokaal armoedebeleid, ingebed 

in het lokaal sociaal beleid. Een aantal acties uit dit plan zijn: 

 

- De samenwerking met lokale welzijnsactoren zal versterkt worden. 

- Er zijn aanspreekpunten MOE in de Vlaamse Overheid. Hierdoor krijgen lokale besturen en 

andere instanties en voorzieningen een adequaat antwoord op hun vragen met betrekking 

tot MOE. 

- Er is aandacht voor de MOE-thematiek in het lokaal integratiebeleid met hierbij bijzondere 

aandacht voor acties om ouderbetrokkenheid bij het schoolgebeuren te verhogen; 

samenlevingsproblemen te detecteren en bespreekbaar te maken, oplossingen te 

formuleren en aan probleempreventie te doen. 

- Er worden zoveel mogelijk MOE/Roma- OCMW cliënten naar inburgeringstrajecten 

toegeleid. EU-burgers zijn prioritair rechthebbend wanneer ze een leefloon ontvangen. 

- De samenwerking tussen OCMW en Onthaalbureau wordt versterkt. Om het 

samenwerkingsprotocol tussen OCMW’s en het onthaalbureau beter op te volgen is een 

goede elektronische gegevensuitwisseling noodzakelijk via de nieuwe Kruispuntbank 

inburgering (timing 2013). 

- Scholen krijgen extra financiële middelen voor trekkende bevolking (o.a. Roma). Hierdoor is 

meer omkadering op maat op school. 

- Op initiatief van minister Van den Bossche worden ‘buurtstewards’ in centrumsteden waar 

de concentratie van Roma-populatie hoog is aangesteld (15 buurtstewards worden 

aangesteld in steden met hoge concentratie aan MOE/ROMA).  

 

Op 13 december 2013 werd de rapportage van het Vlaams Actieplan MOE(Roma)-migranten en het 

jaarverslag van de werkgroep MOE(Roma)-migranten medegedeeld aan de Vlaamse Regering. 

Hiermee werd het actieplan, dat een looptijd had van één jaar, formeel afgerond. Negentien acties 

worden voortgezet en krijgen opvolging binnen het geïntegreerd actieplan Integratiebeleid, deze 

acties werden nog niet gerealiseerd, hebben blijvende beleidsaandacht nodig of zijn nodig voor een 

onderbouwd beleid. 

 

BUDGET & STAPPENPLAN 

2011 

Concrete uitwerking coördinatie en opmaak actieplan (o.a. afstemming VAPA). Goedkeuring op de Vlaamse 

Regering. 

2012 

De verschillende acties in het MOE(Roma)-actieplan zijn in uitvoering. 

Aanwerving buurtstewards voor 4 jaren – budget 200.000 euro 

2013 

Uitvoering Actieplan 

Financiering buurtstewards – 200.000 euro 

2014 

Financiering buurtstewards – 200.000 euro 

 

 

3.5. Nota Gekleurde Armoede 
 

Verantwoordelijk: minister Bourgeois 
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Het jaarboek Armoede 2011 ging dieper in op armoede bij personen van vreemde herkomst. De 

hierin weergegeven cijfers bevestigen duidelijk het bestaan van gekleurde armoede, alsook de 

omvang van deze problematiek. Naast deze cijfers werd ook vastgesteld dat personen van vreemde 

herkomst in armoede te weinig gebruik maken van het aanbod van de armoedesector. De armoede – 

en de integratiesector kennen elkaar nog onvoldoende. Uiteraard zijn er binnen elke sector 

organisaties die de doelgroep wel bereiken, maar dat is nog teveel een vrijblijvend initiatief zodat 

hier nog sterker moet gezocht worden naar een structurele samenwerking hierbinnen. 

 

Deze vaststellingen vormden de aanleiding tot de oprichting van een werkgroep “gekleurde 

armoede”. De werkgroep werd opgericht vanuit het Agentschap voor Binnenlands Bestuur, op basis 

van de bevoegdheid van Inburgering en Integratie. De werkgroep ressorteert als thematische 

denktank onder de werkzaamheden van de decretale horizontale commissie Integratiebeleid, en 

moet afstemming tussen de beleidsdomeinen armoede en integratie mogelijk maken.  

 

De werkgroep kreeg de opdracht na te denken over beleidsaanbevelingen rond gekleurde armoede. 

Op basis van een overzicht van bestaande initiatieven en goede praktijken, de bestaande 

aanbevelingen van het seminarie “gekleurde armoede” van 28 februari 2008 in Overijse, het 

kennisplatform “Gekleurde armoede’ georganiseerd door het VLAS en de vaststellingen uit het 

jaarboek van Oases, werd een traject gestart dat uitmondde in een aantal beleidsaanbevelingen.  

 

BUDGET&STAPPENPLAN 

2010 

Oprichting werkgroep 

2011 

Opmaak eerste aanbevelingen 

2012 

Er werd een analyse gemaakt van reeds ondernomen initiatieven rond gekleurde armoede. De werkgroep 

kwam tot een aantal concrete aanbevelingen. Deze aanbevelingen werden afgetoetst bij de verenigingen van 

personen van vreemde herkomst via het Minderhedenforum, besproken met het Netwerk tegen Armoede, en 

voorgelegd aan de commissie Integratiebeleid.  

2013 

Bespreking van de nota met de VDAB, beleidsdomein Onderwijs en de VVSG. Deze besprekingen mondden uit 

in enkele bijkomende acties rond gekleurde armoede.   

2014 

Goedkeuring Vlaamse Regering van de nota Gekleurde Armoede 

Opvolgen en verder uitwerken van de acties rond gekleurde armoede 

 

 

3.6. Oproep ter bevordering van diversiteit binnen de mediasector 

 

Verantwoordelijk: minister Lieten 

 
Ook het voorbije jaar heeft de Vlaamse minister van Media sterk ingezet op diversiteit, met de 

ondersteuning van onderzoek omtrent etnisch-culturele diversiteit in de media op vlak van 

tewerkstelling, beeldvorming en bereik enerzijds en subsidiëring van projecten ter bevordering van 

diversiteit anderzijds. 

 

Minister Lieten wil de actoren in het medialandschap stimuleren om een doeltreffend 

diversiteitsbeleid te ontwikkelen dat impact heeft op het vlak van programmatie, personeelsbeleid, 

bereik en beeldvorming en lanceerde daarom een oproep tot het indienen van projectvoorstellen ter 

bevordering van diversiteit binnen de mediasector. Diversiteit betekent behalve aandacht voor 

etnisch-culturele minderheden ook aandacht voor gender, seksuele identiteit, handicap, leeftijd en 
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sociaal-economische status (armoede).Deze oproep heeft tot doel de mediasector te wijzen op zijn 

verantwoordelijkheid om te werken aan meer diversiteit op de werkvloer, in het aanbod en in het 

bereik. Een belangrijk aspect specifiek naar media toe is de beeldvorming omtrent diverse groepen, 

wat ook nauw samenhangt met diversiteit binnen het personeelsbestand. Een betere weerspiegeling 

van de maatschappij binnen de mediabedrijven, heeft gevolgen voor de manier waarop mensen “in 

beeld” komen. Wat betreft het bereik is het van groot belang ernaar te streven zo veel mogelijk 

mensen te bereiken met een herkenbaar aanbod. 
 

Elf projecten zijn geselecteerd, waarvan één ook aandacht heeft voor de armoedeproblematiek. In de 

nieuwe reeks ‘Thuis onder de loep’ van Sultan Sushi wordt de eigen leefomgeving van kinderen 

centraal gesteld met als doel kinderen een divers beeld van onze samenleving in al haar vormen mee 

te geven. 

 

BUDGET & STAPPENPLAN 

2011 

Lancering van de oproep, beoordeling & start projecten / 500.000 euro 

Start projecten: 1 december 2011 

2012 

Oplevering projecten: 31 november 2012 

Op 14 december 2012 vond het netwerkmoment ‘diversiteit in de media’ plaats: alle projecten werden 

voorgesteld aan de mediasector. 

 
 

3.7. Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting - OASeS 
 

Verantwoordelijk: minister Lieten 
 

Jaarlijks produceert OASeS, een onderzoekscentrum binnen het Departement Sociologie aan de 

Universiteit Antwerpen, een jaarboek. In de 20ste editie focust het jaarboek op het thema ‘armoede 

bij personen van buitenlandse afkomst’. 

 

Het boek tracht inzicht te verwerven in de complexe relatie tussen migratie, integratie en armoede. 

Het is een heikel thema, omdat de armoedecijfers indrukwekkend zijn. Verschillende auteurs zoomen 

in op markante situaties van sociale uitsluiting. Zo botsen personen van buitenlandse herkomst door 

ongelijke onderwijskansen en door allerlei vormen van discriminatie op torenhoge barrières op hun 

weg richting de arbeidsmarkt. De groepen die in dit boek aan bod komen zijn heel divers; ze gaan van 

mensen zonder wettig verblijf en de Roma naar hooggeschoolde migranten. 

 

Ter informatie vermelden we nog dat dit jaar de roep naar meer herverdeling als instrument voor 

structurele armoedebestrijding centraal staat. Het Jaarboek bekijkt of de huidige 

solidariteitssystemen herverdelend werken en zoekt naar alternatieven voor structurele 

armoedebestrijding. 

 

BUDGET & STAPPENPLAN 

2011 

Opmaak Jaarboek OASeS rond gekleurde armoede (Budget: 75.000 euro). 

Opvolging beleidsaanbevelingen geformuleerd in voorgaande jaarboeken 

2012 

Opmaak Jaarboek OASeS rond sociale innovatie (Budget: 75.000 euro) 

Opvolging beleidsaanbevelingen geformuleerd in voorgaande jaarboeken 

2013 

Opmaak Jaarboek OASeS rond sociale herverdeling (Budget: 75.000 euro) 

Opvolging beleidsaanbevelingen geformuleerd in voorgaande jaarboeken 
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3.8. Vlaams Armoede Steunpunt en Gekleurde Armoede 

 

Verantwoordelijk: minister Lieten 

 
Zie ook Punt 6 voor nadere toelichting. Een apart werkingsprogramma rond gekleurde armoede 

wordt voorzien in het vierjaren-programma van het Vlaams Armoedesteunpunt (VLAS).  

 

Op 7 juni 2012 organiseerde het VLAS een kennisplatform omtrent het thema ‘Actieve inclusie van 

vrouwen van buitenlandse herkomst’. Hierbij werden mensen uit de overheid, het werkveld, de 

onderzoekswereld en ervaringsdeskundigen van buitenlandse herkomst samen gebracht. De 

deelnemers debatteerden rond drie deelthema’s: de combinatie van werk en gezin, emanciperende 

arbeidsmarktinstrumenten en (drempels tot) capaciteitsopbouw. Hieruit werden 

beleidsaanbevelingen, uitdagingen voor de praktijk en nieuwe onderzoekvragen gegenereerd. Deze 

werden verder uitgediept op het Horizontaal Permanent Armoedeoverleg (HPAO) van 6 september 

2012. De resultaten werden tevens mee in rekening gebracht bij de uitwerking van de nota met 

aanbevelingen rond Gekleurde Armoede. De ministers van armoedebestrijding en van integratie zijn 

samen gekomen om dit verder te bespreken. De resultaten van deze oefeningen moeten leiden tot 

een meer coherent en efficiënt geheel aan maatregelen in de strijd tegen armoede bij personen van 

etnisch-culturele minderheden.  

 

Daarnaast wordt in het meerjarenprogramma onderzoek voorzien rond overlevingsstrategieën van 

mensen in armoede van buitenlandse afkomst, de rol van de middenveldorganisaties en de relaties 

met de hulpverlening. De eerste resultaten hiervan zijn de studie ‘de telloorgang van Thouïza’ en de 

posterpresentatie over het onderzoek "Capabilities of Migrant Organisations in Poverty Alleviation". 

Hiermee won het VLAS de prijs van beste posterpresentatie op de European Conference on Social 

Work Research in maart 2013.  

 

BUDGET & STAPPENPLAN 

2012 

Organisatie Kennisplatform gekleurde armoede  

2012-2014 

Uitvoering meerjarenprogramma gekleurde armoede binnen VLAS  
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4. Het stimuleren van netwerkvorming tussen de verschillende 

hulpverlenende diensten 
 

4.1. In samenwerking met de verenigingen waar armen het woord nemen, 

ontwikkelen de CAW’s en instituten voor samenlevingsopbouw concrete 

acties om de toegankelijkheid van hun aanbod naar kwetsbare mensen te 

verhogen. 

 

Verantwoordelijk: minister Vandeurzen 

 
Tal van organisaties die aangestuurd worden door de afdeling Welzijn en Samenleving werken met 

en voor mensen in armoede. Ze werken op het terrein soms samen, soms ook naast elkaar. Door 

gezamenlijke acties te plannen en uit te voeren, kunnen deze versterkt worden.  

 

De CAW’s, de centra voor teleonthaal, de verenigingen waar armen het woord nemen en de 

instituten voor samenlevingsopbouw zijn belangrijke partners in de realisatie van een krachtig 

eerstelijnswelzijnswerk. Zij hebben de bijzondere opdracht om de basisrechten van de meest 

kwetsbare personen in onze samenleving te helpen verzekeren. Een goede samenwerking tussen 

deze actoren is bijgevolg zeer belangrijk. Na de verankering van dit principe in de nieuwe regelgeving 

van de verenigingen waar armen het woord nemen en van het algemeen welzijnswerk, is dit vanaf 

2014 ook voor de instituten voor samenlevingsopbouw het geval. Tijdens de rest van de planperiode 

voeren ze de gezamenlijke doelstellingen uit. 

 

Ook de samenwerking met het OCMW is op dit vlak van cruciaal belang. Aan het Steunpunt 

Algemeen Welzijnswerk en de VVSG is gevraagd het samenwerkingsprotocol tussen beide 

organisaties te actualiseren en uit te breiden. Dit protocol dient lokaal vertaald te worden in concrete 

overleg- en samenwerkingsafspraken voor de aanpak van welzijnsnoden. 

 

 

BUDGET & STAPPENPLAN 

 
Reguliere werking – behoort tot decretaal bepaalde opdrachten 

 

2013 

De samenwerking tussen de verenigingen waar armen het woord nemen, de CAW’s en de instituten voor 

samenlevingsopbouw wordt verankerd in de regelgeving. 

2014 

Uitvoering van de gezamenlijke doelstellingen 

Actualisatie samenwerkingsprotocol OCMW en Algemeen Welzijnswerk. 

 

 

 

4.2. Provinciale ronde kinderarmoede 

 

Verantwoordelijk: minister Lieten 

 
In samenwerking met de provinciebesturen organiseerde Vlaams minister Ingrid Lieten een 

provinciale overlegronde kinderarmoede met alle lokale actoren. De lokale besturen staan het 

dichtst bij de mensen en kunnen de regierol opnemen van alle acties ter bestrijding van armoede op 

hun grondgebied, in samenwerking met alle relevante partners. 
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Tijdens deze dag lag de klemtoon op de uitwisseling van goede praktijkvoorbeelden in de strijd tegen 

kinderarmoede, met een focus op nul tot drie jaar. Het belang van samenwerken en netwerken werd 

benadrukt. Tijdens deze ronde werd ook de eerste projectoproep ‘kinderarmoede bestrijden op 

lokaal niveau’ officieel gelanceerd. Ondertussen vond reeds een tweede projectoproep plaats.  

 

Eind 2012 ging er een evaluatieronde van start waarbij we in overleg gaan met de actoren betrokken 

bij de projecten. Dit zal in 2013 verdergezet worden en de bevindingen worden meegenomen in 

nieuwe initiatieven in dit kader. 

 

Op 25 september 2012 werd het methodiekenboek “Elk kind telt. Informatie en inspiratie voor lokale 

actoren in hun strijd tegen kinderarmoede” voorgesteld. Deze publicatie ondersteunt organisaties en 

beleidsverantwoordelijken die op lokaal niveau werk (willen) maken van de aanpak van 

kinderarmoede. Het boekje biedt informatie en inspiratie voor die lokale actoren.  

 

Ook in 2013 heeft de Vlaamse Regering werk gemaakt van de bestrijding van Kinderarmoede. Een 

overzicht van al haar acties in dit kader vindt u in het actieprogramma kinderarmoedebestrijding. 

 

 

BUDGET & STAPPENPLAN 

2011 

- Lancering projectoproep kinderarmoede bestrijden op lokaal niveau - Er werden 30 projecten geselecteerd 

voor een totaal van 1.312.314,50 euro. 

2012 

- Methodiekboek lokale aanpak kinderarmoede: 10.500 euro 

- Tweede projectoproep kinderarmoede bestrijden op lokaal niveau – Er werden 22 projecten geselecteerd 

voor een totaal van 1.031.063,41 euro. 

- Start evaluatie lokale kinderarmoedeprojecten in samenwerking met het Netwerk tegen Armoede 

2013 

- Derde projectoproep Kinderarmoede bestrijden op lokaal niveau. 

- Verderzetting evaluatie lokale kinderarmoedeprojecten in samenwerking met het Netwerk tegen Armoede 

- Op basis van een evaluatie van de projecten, met een focus op wat deze betekenen voor de lokale 

 kinderarmoedebestrijding, werd in het programmadecreet inschreven dat de Vlaamse Regering jaarlijks 4,5 

mio euro aan de lokale besturen overmaakt ter bestrijding van Kinderarmoede op lokaal niveau. Op basis van 

een trekkingsrecht zullen ca 70 gemeenten financiering ontvangen.  

 

 

4.3. Het “bredeschool-concept” wordt concreet invulling gegeven 

 

Verantwoordelijk: minister Smet 

 
 

Brede School bestaat in Vlaanderen ongeveer tien jaar. Een brede leer- en leefomgeving staat 

centraal binnen een Brede School. Kinderen en jongeren bewegen zich doorheen een veelheid aan 

leer- en leefdomeinen en leren zowel binnen formele als informele verbanden: de school, de 

sportclub, de muziekacademie, de familie, de vrienden,… Een Brede School kan ervaringen en 

competenties die kinderen en jongeren overal opdoen stimuleren en met elkaar verbinden. Er kan 

bijvoorbeeld klemtoon gelegd worden op competenties die kinderen en jongeren in staat stellen 

levensbreed en levenslang te leren. Of er kan gewerkt worden aan een actieve transfer van kennis en 

ervaringen van de ene context naar de anderen. Tevens kan de Brede School kansen gaan creëren 

voor het verbreden en verrijken van de leer- en leefomgeving waarin kinderen en jongeren zich 

bewegen. Brede school is een methodiek die kan ingeschakeld worden bij armoedebestrijding. 
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Mensen in armoede moeten in voldoende mate kunnen participeren in elk levensdomein en 

voldoende kansen krijgen op een volwaardige participatie aan het maatschappelijke en politieke 

leven.  

 

In tien jaar tijd is er veel gebeurd: via proefprojecten (2006-2009) en proeftuinen (2009-2013) 

worden brede scholen aangemoedigd hun werking op te zetten en netwerken uit te bouwen. 

Expertise op vlak van Brede School werd door het Steunpunt Diversiteit en Leren uitgebouwd door 

de opvolging en wetenschappelijke ondersteuning van deze projecten en bestaande Brede Scholen. 

Op basis van deze ervaringen werd het referentiekader Brede School voor Vlaanderen en Brussel 

uitgebouwd en verfijnd. Het Steunpunt Diversiteit en Leren (en Steunpunt GOK) volgde 17 

proefprojecten Brede School op. In de laatste fase van deze proefprojecten werd een 

impactbevraging uitgevoerd om in kaart te brengen wat die ‘Brede School’ teweeg brengt.  

 

Zo blijkt uit de proeftuinen Brede School – Jeugd dat twee van de vier proeftuinen specifieke acties 

nemen naar deze doelgroep ‘tieners die in armoede leven’. Alle projecten schakelen incentives in om 

de doelgroep tieners meer te laten participeren aan het georganiseerd vrijetijdsleven, de incentives 

richten zich vooral wat om meer financiële toegankelijkheid.  

 

De bredeschoolprojecten liepen tot het einde van het schooljaar 2012-2013. In de overgang naar het 

nieuwe decreet werden de gemeenten die een aanvraag deden (Antwerpen, Aalst en Eeklo) nog tot 

het eind van 2013 gesubsidieerd om de continuïteit van de proeftuinprojecten tot eind 2013 te 

garanderen. Aangezien proeftuinen bij uitstek lokale projecten zijn, is het vanaf 2014 aan de steden 

en de gemeenten om deze projecten al dan niet verder te subsidiëren. Dit kan binnen de tweede 

prioriteit lokaal jeugdbeleid. Deze prioriteit wil de participatie van kansengroepen aan het jeugdwerk 

verhogen en de professionalisering binnen de sector versterken. Daartoe werd het budget voor deze 

prioriteit tot meer dan 7 miljoen euro verdubbeld. Dit geeft lokale besturen de ‘financiële’ 

ademruimte om de eerder door Vlaanderen gefinancierde projecten al dan niet structureel verder te 

ondersteunen. Dat is natuurlijk de autonomie van de desbetreffende lokale besturen. 

 

In hetzelfde kader werd In 2013 een onderzoek gevoerd door Demos en VVJ naar de 

vrijetijdsbesteding van kinderen in armoede en hoe men vanuit het lokaal beleid de toegankelijkheid 

van het jeugdwerk van kinderen en jongeren in armoede kan optimaliseren. Daarin werden een 

aantal pijnpunten voor het lokale beleid vastgelegd. In het voorjaar van 2014 wordt er een publicatie 

voorzien. Demos voerde in samenwerking met VVJ de begeleidingsopdracht uit. Deze opdracht leidt 

ertoe dat de bestaande en opgebouwde expertise met betrekking tot het wegwerken van drempels 

in jeugdbewegingen voor kinderen en jongeren in armoede, ontsloten wordt. De vooropgestelde 

publicatie werd voorbereid. Het tussentijdsrapport werd ingediend eind oktober 2013. 

 

 

BUDGET & STAPPENPLAN 

De proeftuinen brede school binnen het participatiedecreet liepen van 2010 -2012. Het gaat over drie 

projectjaren (verdeeld in schooljaren). 

2011-2012  

De vier lopende proeftuinen kregen een positieve beoordeling. Het saldo is in uitbetaling gesteld.  

2012-2013  

De vier lopende proeftuinen dienden een kwaliteitsvol jaarplan in en kregen een positieve beslissing voor het 

derde projectjaar (budget 95 812 €). In de overgang naar het nieuwe decreet werden de betrokken gemeenten 

die een aanvraag deden nog tot eind 2013 gesubsidieerd. Het betreffen hier de gemeenten Antwerpen, Aalst 

en Eeklo. 

2013 

Onderzoek jeugdwerk – budget 30.000 euro 

Oktober - Aanlevering tussentijds rapport 

2014 
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Voorjaar - aanleveren eindrapport 

Bekendmaken resultaten praktijkonderzoek bij lokale overheden en jeugdsector 

Subsidie aan het Steunpunt Diversiteit en Leren om te werken rond Brede School 

(beleidsondersteuning, consultancy, communicatie, onderzoek, …) werd verlengd tot eind 2014. Dat 

laat de volgende Vlaamse Regering toe verder te bouwen op wat de voorbije legislatuur is gebeurd. 

Budget: 99.678,38 euro. 

 

 

4.4. Verbetering van de toegankelijkheid van de jeugdhulpverlening via integrale 

jeugdhulp en de bekendmaking van de ‘brede instap’ 

 

Verantwoordelijk: minister Vandeurzen 

 
We willen een betere bekendheid van de (organisaties van de) brede instap bij organisaties, diensten 

en voorzieningen die in contact komen met potentiële cliënten van de jeugdhulp. ‘Bekendmaking van 

de brede instap’ is een opdracht van de netwerken rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. Die 

communiceren op geregelde tijdstippen over de brede instap in hoofdzaak t.a.v. intermediairen van 

de jeugdhulp. Rechtstreekse communicatie met (potentiële) cliënten over het hulpaanbod gebeurt in 

hoofdzaak door de sectoren jeugdhulp zelf. Integrale Jeugdhulp ontwierp uniforme 

communicatiedragers (affiches, kaartjes en een brochure) waarvan netwerken gebruik kunnen 

maken om hun aanbod te communiceren. In overleg met het Vlaams Netwerk willen we nagaan hoe 

integrale jeugdhulp kan bijdragen in een goede toegankelijkheid van jeugdhulpverlening voor 

mensen in armoede. Het Vlaams Netwerk blijft daarnaast in de Vlaamse adviesraad integrale 

jeugdhulp zetelen. 

 

De regio’s (de beleidsmedewerkers IJH) beschikken over een budget dat kan worden aangewend 

voor deze acties. Het is aan de regio om te bepalen hoe en op welke schaal de communicatie moet 

opgezet worden op basis van eerder opgedane ervaringen.  

 

BUDGET & STAPPENPLAN 

2010 

50.000 euro verdeeld over de 6 regio’s Integrale Jeugdhulp (IJH) 

2012 

Het Vlaams Netwerk organiseerde een forumbijeenkomst rond opgroeien in armoede (incl. integrale 

jeugdhulp) op 8 november 2012. Op basis hiervan werd een VPAO georganiseerd op 18 december. 

2013  

In 2013 werden de kaartjes brede instap voor ouders en voor jongeren waar nodig bijgedrukt in de regio’s. 

Daarnaast kregen de kaartjes voor Oost-Vlaanderen een nieuwe lay-out in het kader van de voorstart.  

2014 

In 2014 werd de lay-out voor alle regio’s aangepast en worden deze breed verspreid samen met de andere 

communicatiedragers over het nieuwe decreet. De affiches werden voorlopig niet herwerkt of bijgedrukt. 

 

 

4.5  Onderzoek naar de situatie van kwetsbare jongvolwassenen 

 

Verantwoordelijk: minister Vandeurzen  

 
Om het beleid voor jongvolwassenen verder vorm te geven, werd onder meer geput uit de resultaten 

van het vooronderzoek van Vettenburg, Roose en Hauspie. Vanuit het kader van het actieplan 

jongvolwassenen rondde het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin in 2011 volgende 

acties af: 
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● Binnen de centra voor algemeen welzijnswerk werd er een versterking van de rechtstreeks 

toegankelijke hulp voor plus 15-jarigen gerealiseerd.  

● Om jongeren te behoeden voor schuldoverlast kreeg het Vlaams Centrum Schuldbemiddeling de 

opdracht om binnen een meerjarig preventieplan specifieke acties voor jongvolwassenen uit te 

werken.  

● Er werd een analyse gemaakt van regelgevende en andere knelpunten die hulp op maat van 

jongvolwassenen in de weg staan. 

● Er werd verder gezocht naar hulpverleningsmodellen die moeten bijdragen aan het realiseren 

van continue en gecoördineerde ondersteuning op maat van kwetsbare jongvolwassenen. 

● het aanbod begeleid zelfstandig wonen (bijzondere jeugdbijstand) kende een uitbreiding. 

 

Een gerichte aanpak van de problematiek van maatschappelijk kwetsbare jongvolwassenen vraagt 

vooral ook samenwerking tussen alle bevoegde overheden. Dit werd gerealiseerd via volgende 

acties: 

 

● binnen de projecten wonen-welzijn zijn er een aantal samenwerkingsprojecten voor kwetsbare 

jongvolwassenen opgenomen. 

 

Het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin verleende haar medewerking aan de analyse 

die het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting maakte 

over het bestaande verband tussen dakloosheid en een instellingsverleden in de bijzondere 

jeugdzorg. Binnen deze oefening formuleerde het beleidsdomein WVG een reeks aandachtspunten 

die buiten de bevoegdheden van het eigen beleidsdomein liggen. 

 

Binnen het VAPH heeft een taskforce ‘jong-volwassenen’ concrete verbeteracties opgelijst zodat een 

betere overgang gerealiseerd kan worden tussen jongeren- en volwassenenhulpverlening binnen het 

VAPH. De verbeteracties worden in de komende jaren uitgevoerd. 

 

In 2012 heeft het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin in samenwerking met Cachet 

vzw en Nevermind – twee participatiegroepen die een stem geven aan jongeren met 

jeugdhulpervaring - vooral ingezet op de organisatie van een doe-dag “participatie”, een dag waarop 

beleidsmensen, directies, hulpverleners en jongeren werden gestimuleerd om mee te bouwen aan 

een hulpverlening waar participatief met jongeren en jongvolwassenen gewerkt wordt. Inhoudelijk 

werd expliciet gekozen voor het thema participatie, omdat het een essentiële basishouding is om 

jongeren te versterken in hun positie. Participatie is cruciaal om jongeren te stimuleren om mee te 

zoeken naar oplossingen voor de moeilijkheden waarmee ze kampen. Via een participatieve 

basishouding krijgen jongeren inzicht in hun hulpverleningsdoelen, wat hulp meer aanvaardbaar 

maakt. Maar bovenal, jongeren uitnodigen om deel te hebben en mee te doen aan de hulpverlening 

is een onderdeel van een groeiproces naar zelfstandigheid en assertiviteit. Ook voor de hulpverlening 

werpt een participatieve basishouding zijn vruchten af. Wie op een participatieve wijze met jongeren 

werkt, zal met meer gemotiveerde jongeren te maken krijgen. Participatie is ook het middel bij 

uitstek om bij jongeren een positieve betrokkenheid te creëren, en op die manier verdere problemen 

te voorkomen. Tot slot is participatie een voorwaarde voor het kunnen realiseren van een 

vraaggestuurd aanbod. Kortom, participatie is een basishouding waarmee we heel wat gesignaleerde 

knelpunten in het werken met jongvolwassenen kunnen opvangen.  

 

Wat in 2012 ontwikkeld werd en in 2013 verspreid zal worden is een digitale brochure gericht aan 

alle organisaties die hulp bieden aan jongvolwassenen. Met deze brochure worden de organisaties 

verzocht om oog te blijven hebben voor de specifieke noden van jongvolwassen cliënten. De 

brochure stuurt er op aan om tijdig die jongvolwassenen te detecteren voor wie ingeschat wordt dat 
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ze moeilijkheden zullen ondervinden in de overgang van minder- naar meerderjarigheid, in de 

uitstroom uit de jeugdhulp naar een zelfstandige leefsituatie of meer in het algemeen in het 

beantwoorden aan de verwachtingen die aan een volwassene gesteld worden. Vervolgens wordt in 

de brochure verzocht om de sterktes, moeilijkheden en noden van de jongvolwassene zorgvuldig te 

screenen. Om in een laatste stap een individueel toekomstplan op te stellen waarin duidelijk bepaald 

wordt op welke gebieden en wanneer actie ondernomen moet worden, met wie hiervoor best 

samengewerkt wordt en hoe voorzien wordt in coördinatie, continuïteit en opvolging van het 

individueel toekomstplan. Ter inspiratie van al deze processtappen bevat de digitale brochure 

informatiebronnen die behulpzaam kunnen zijn. Het gaat om probleemanalyses, 

oplossingsvoorstellen, handelingskaders, projecten, wegwijzers, ... 

 

Minister Vandeurzen voorziet in 2013 het hulpaanbod aan begeleid wonen (binnen de centra voor 

algemeen welzijnswerk) voor jongvolwassenen met een handicap uit te breiden (500.000 euro) 

 

BUDGET & STAPPENPLAN 

2012  

Dit jaar stond in het teken van volgende acties: 

 De verschillende jeugdhulpsectoren zullen op basis van de analyse van regelgevende en andere 

knelpunten verder werken aan gerichte acties om jongeren beter voor te bereiden op de overstap 

naar meerderjarigheid. 

 Een werkgroep zal beleidsadviezen formuleren over de verdere afstemming van de werkvorm Begeleid 

Zelfstandig Wonen binnen de bijzondere jeugdzorg, het algemeen welzijnswerk en de sector voor 

personen met een beperking. 

2013 

De doe-dag zal plaatsvinden op woensdag 10 april 2013 

Verspreiding digitale brochure 

Uitbreiding hulpaanbod begeleiding wonen voor jongvolwassenen met een handicap (500.000 euro) 

 

 

4.6  Peer reviews rond Lokaal Clientoverleg en outreachend werken 

 

Verantwoordelijk: minister Lieten 

 
In het najaar 2011 starten we met de voorbereiding van de organisatie van een peer review rond 

coördinatie van gezinsondersteuning op basis van het model Lokaal CliëntOverleg, uitgevoerd in 

diverse gemeenten in Vlaanderen, aangevuld met vergelijkbare praktijken uit Nederland. Sommige 

cliënten hebben te kampen met een zware en gediversifieerde problematiek en zijn gekend bij vele 

verschillende hulpverleners. In het belang van de cliënt is het noodzakelijk dat deze op de hoogte zijn 

van elkaars acties. Het werken vanuit een gedeelde analyse van het probleem laat toe om een 

omvattend hulpverleningsaanbod te ontwikkelen, waarin duidelijke taken en verantwoordelijkheden 

worden afgesproken. Deze methodiek draait in essentie om de uitbouw van een netwerk van ruime 

sociale dienstverlening rond de betrokken cliënt waarin alle betrokken actoren als sociale werkers, 

poetshulp, iedereen die aan huis komt, in opgenomen zijn. Kernbegrippen hierbij zijn outreachend 

werken en een proactieve dienstverlening. Dit model wordt ook in een proefproject 

wetenschappelijk begeleid. 

 

In het kader van methodiekvernieuwing willen we bekijken via peer review of en hoe we, in overleg 

met de Vlaamse minister bevoegd voor Welzijn, het lokaal cliëntoverleg kunnen verankeren in het 

armoedebestrijdingsbeleid.  

 

In hetzelfde kader liep ook een onderzoeksproject rond Thuiscompagnie. Dit onderzoek werd 

uitgeschreven vanuit enerzijds de focus die de Vlaamse overheid legt op de bestrijding van 
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kinderarmoede en anderzijds de wil van de initiatiefnemers van Thuiscompagnie om hun werking te 

evalueren. 

 

Thuiscompagnie wil de levenskwaliteit van Limburgse gezinnen in armoede met minderjarige 

kinderen verhogen. Daarom motiveert, vormt en stimuleert Thuiscompagnie vrijwilligers, 

hulpverleners en beleidsmensen om mensen in armoede te ondersteunen vanuit een versterkend en 

verbindend kader. Zo wil men op langere termijn ondersteuning geven die het gezin nodig heeft om 

zoals ieder ander toegang te hebben tot de mogelijkheden die de samenleving biedt. Men formuleert 

hiervoor drie tussendoelen: meer afstemming van de hulpverlening aan mensen in armoede; meer 

mogelijkheden voor praktische hulpverlening; meer mogelijkheden voor sociale ondersteuning. Om 

deze doelen te realiseren werkt Thuiscompagnie samen met heel wat partners, zoals diensten 

Gezinszorg en aanvullende Thuiszorg, OCMW’s, Lokaal Cliëntoverleg, Bind-Kracht, Team Advies en 

Ondersteuning Ervaringsdeskundigen in de Armoede (TAO) en andere.  

 

De studie leverde een aantal belangrijkste conclusies voor de aanpak van kinderarmoede aan. Hierbij 

een korte weergave: 

 

- De aanwezigheid van betekenisvolle nabije figuren voor gezinnen in armoede, die heel 

verscheiden ondersteuningstaken opnemen, zowel praktische steun als het bieden van 

sociaal -emotionele ondersteuning is van cruciaal belang. De manier waarop dit gebeurt is 

hierbij even belangrijk als wat er gebeurt; 

- De methodiek, het versterkend en verbindend werken biedt een belangrijke meerwaarde in 

het kader van maatschappelijke dienstverlening voor kansarme gezinnen en verdient 

investering; 

- Een brede gedragenheid van de visie, methodiek en principes, op alle niveaus (uitvoerders, 

leidinggevenden, organisatiebeleid, bestuurders, financiers, opleiders) is noodzakelijk; 

- Er is nood aan voldoende training, vorming en opvolging van de medewerkers, als belangrijk 

instrument om die visie verankerd en geïmplementeerd te krijgen, problemen en 

oplossingsstrategieën te bespreken, het reflecterend vermogen en blikveld te verruimen; 

- De noodzaak van het engagement van alle betrokken diensten en het engagement van de 

overheid is onlosmakelijk met elkaar verbonden en dat zowel naar visie als naar inzet van 

mensen en middelen; 

- Voor de diensten zelf is een opdracht om flexibel en creatief met de beschikbare middelen 

om te gaan, gezien de wezenlijk andere manier van werken van de verzorgenden (inzet en 

tijdsplanning, mogelijkheden voor deelname aan vorming en coaching, wijze van 

evalueren,…) 

- Om te komen tot een hulpverlenersnetwerk dat gezinnen effectief ondersteunt, blijkt de 

onderlinge afstemming tussen diensten/hulpverleners niet altijd evident te zijn, alsook de 

afstemming op het gezin niet. Hierbij mag de meerdimensionale kansarmoedeproblematiek 

niet over het hoofd worden gezien, want dan werkt de aanpak mogelijks ook 

contraproductief. De intentie, die ook vanuit het beleid onderschreven wordt om met het 

oog op armoedebestrijding, naar een integrale en geïntegreerde benadering toe te werken, 

zal zowel van de praktijk als het beleid nog meer dan gemiddelde inspanningen vragen. In 

het onderzoek zag men de hoeveelheid ingezette gespecialiseerde hulpverleners eerder 

toenemen dan afnemen tijdens de begeleiding door Thuiscompagnie, waarbij zich het 

probleem stelt dat elk van hen kijkt vanuit de eigen focus en doelstelling. (De integrale 

benadering vraagt een geheel andere manier van werken maar ook van visie; 

- In deze afstemming, stelt zich de vraag naar profilering van elk van deze hulp- of 

ondersteuningsvormen. Er moet nagegaan worden welke diensten een meerwaarde hebben 

als ze in eenzelfde gezin actief zijn; 

- Er moeten mogelijkheden zijn voor lange termijn ondersteuningstrajecten, in overleg tussen 

de gezinnen en ondersteuners, zeker zolang er een vooruitgang ervaren wordt. Bovendien 
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kunnen langetermijntrajecten ook betekenisvol zijn bij de gezinnen waar zich een stagnatie 

voordoet; 

- Er moet ruimte zijn voor nazorg wanneer ondersteuningstrajecten aflopen. Nazorg kan er toe 

bijdragen dat een herval of nieuwe ondersteuningsnoden sneller in het vizier komen en ook 

sneller een afstemming met het gezin bereikt wordt; 

- In het kader van armoedebestrijding mag kostprijs geen hindernis vormen om op 

Thuiscompagnie of dergelijke dienstverlening een beroep te kunnen doen.  

 

 

BUDGET & STAPPENPLAN 

2012 

-  Na evaluatie wordt onderzocht in welke mate de werkingen kunnen geïmplementeerd worden in de reguliere 

werking.  

- De peerreview ging door op 21 februari 2012. 

2013 

- Bekendmaking resultaten onderzoek Thuiscompagnie 
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5. Het bijsturen van kennis van armoede bij 

opleidingsverstrekkers 
 

5.1.  We ondersteunen vormingsinitiatieven en stimuleren hun onderlinge 

samenwerking en afstemming van hun aanbod, zodat ze een zo breed 

mogelijke waaier van publieke en private organisaties, bedrijven en 

verenigingen bereiken. 

 

Verantwoordelijk: minister Vandeurzen 

 
Er zijn heel wat organisaties die op het terrein vorming over armoede aanbieden en hiertoe een 

subsidie vanuit het beleidsdomein WVG krijgen. Elk vormingsinitiatief heeft zijn eigen specificiteit en 

meerwaarde. Door de verschillende initiatieven wordt een waaier van diensten aangeboden, die 

vaak complementair zijn aan elkaar: vorming, training, coaching, advies, consult, ondersteuning, 

supervisie, begeleiding, … Ongetwijfeld zijn er ook overlappingen en elementen die beter op elkaar 

afgestemd kunnen worden. 

 

Welzijnszorg voor het project Armoede In-Zicht (in samenwerking met het Vlaams Netwerk van 

Verenigingen waar Armen het woord nemen), de Karel De Grote-Hogeschool voor het initiatief Bind-

Kracht, De Link voor het project Teams voor Advies en Ondersteuning en CEDES voor haar werking 

rond WVG-thema’s hebben op vraag van de bevoegde ministers een samenwerkingsovereenkomst 

opgesteld waarin overleg-, samenwerkings- en profileringsafspraken gemaakt worden. Deze 

samenwerking realiseert zowel een efficiëntere inzet van middelen als een duidelijkere positionering 

van de werking en het overzichtelijker maken van het aanbod voor geïnteresseerde organisaties op 

het terrein. 

 

 

BUDGET & STAPPENPLAN 

 

2010 

Subsidiëring Bind-Kracht: 65.000 euro. 

Subsidiëring Armoede In-Zicht: 56.250 euro (op begroting 2009, dec.2009-dec2010) 

Subsidiëring TAO Limburg: 34.954 euro (juni 2010-dec 2010) + 50.000 (op begroting 2009, juni 2009-mei 2010) 

Subsidiering CEDES: 50.000 euro (begroting 2009) 

Start overleg tussen vormingsaanbieders 

2011 

Subsidiëring Bind-Kracht: 67.000 euro. 

Subsidiëring Armoede In-Zicht: 54.000 euro. 

Subsidiëring TAO Limburg + uitbreiding: 60.000 euro. 

Subsidiëring CEDES: 50.000 euro. 

De verschillende organisaties werken samen een actieplan uit waarbij volgende aspecten vervat zijn: de wijze 

van samenwerken, de afstemming van het aanbod, naar o.a. inhoud en prijszetting, de gezamenlijke profilering 

en de bekendmaking naar de  potentiële klanten. De samenwerking werd in diverse overeenkomsten bilateraal 

vastgelegd. 

2012 

Subsidiëring Bind-Kracht: 68.000 euro. 

Subsidiëring Armoede In-Zicht: 54.000 euro. 

Subsidiëring TAO Vlaanderen: 60.000 euro. 

Subsidiëring CEDES (afhankelijk van de evaluatie): 50.000 euro. 

Continuering van de onderlinge  afstemming en samenwerking. 

2013 
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Subsidiëring Bind-Kracht: 69.000 euro. 

Subsidiëring Armoede In-Zicht: 54.972 euro. 

Subsidiëring TAO Vlaanderen: 61.080 euro. 

Subsidiëring CEDES (afhankelijk van de evaluatie): 50.900 euro. 

Continuering van de onderlinge  afstemming en samenwerking. 

2014 

Subsidiëring Bind-Kracht: 69.000 euro. 

Subsidiëring Armoede In-Zicht: 55.202 euro. 

Subsidiëring TAO Vlaanderen: 62.301,60 euro. 

Subsidiëring CEDES (afhankelijk van de evaluatie):  50.000 euro. 

Continuering van de onderlinge  afstemming en samenwerking 

 

 

 

5.2. Praktijkgerichte armoedevorming voor culturele aanbieders 

 

Verantwoordelijk: minister Schauvliege 

 
De praktijkgerichte armoedevorming wil culturele aanbieders meer inzicht bieden in de complexe 

leefwereld van de armoedeproblematiek en mechanismen van sociale uitsluiting. In een vormings- 

en intervisietraject wil het organisaties stimuleren om een draagvlak te creëren binnen de 

organisatie, om de drempels aan te pakken waar mensen in armoede mee geconfronteerd worden 

en cultuur op maat aan te bieden. Het materiaal dat voortvloeit uit dit traject krijgt vorm in een 

praktijkgericht vormingspakket waar andere culturele actoren mee aan de slag kunnen gaan.  

 

BUDGET & STAPPENPLAN 

 

2011 

25.000 euro 

Najaar 2011 voorstelling op VPAO 

2012 

Vlaams netwerk tegen armoede biedt deze vorming binnen haar huidige middelen verder aan, in 

samenwerking met Locus en Demos vzw. 

2013 

Vlaams netwerk tegen armoede biedt deze vorming binnen haar huidige middelen verder aan, in 

samenwerking met Locus en Demos vzw. 

2014 

Vlaams netwerk tegen armoede biedt deze vorming binnen haar huidige middelen verder aan, in 

samenwerking met Locus en Demos vzw. 

. 

 

 

5.3. Initiatieven gericht op sensibilisering, expertise-uitwisseling en 

competentieverhoging bij leerlingen en professionals in onderwijs 

 

Verantwoordelijk: minister Smet 

 
1) Poverty Is Not a Game of PING, een serious game voor secundaire scholen, is een initiatief van 

de Koning Boudewijnstichting en het Interdisciplinair Instituut voor Breedbandtechnologie. PING 

wil bewustmaking creëren rond het gebruik van serious games in het onderwijs, zeer specifiek 

rond het gebruik van games om complexe, sociale problemen - met name de 

armoedeproblematiek - te bespreken met leerlingen. 
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De Vlaamse overheid co-financierde het project en stond in voor de verspreiding en promotie 

van de game in Vlaamse scholen, de ontwikkeling van de didactische handleiding enz. 

 

2) Tijdens het Belgische Voorzitterschap van de Europese Unie organiseerde minister Smet een 

grote onderwijs- en vormingsconferentie, “De cirkel van ongelijkheid doorbreken: sociale 

inclusie in en door onderwijs” (28-29/09/2010 te Gent). Deze conferentie bracht Europees, 

nationaal en regionaal beleid en modellen van goede praktijk onder de aandacht, waarbij 

gelijkheid en inclusie worden bevorderd op alle onderwijsniveaus (voorschools, leerplicht-, 

hoger en volwassenenonderwijs. Terugdringen van ongelijkheid en exclusie vormt nog altijd een 

belangrijke uitdaging. Dat terugdringen doelt zowel op structurele veranderingen als op extra 

ondersteuning voor leerlingen of studenten die meer kans op uitsluiting lopen. 

 

3) Student tutoring wordt als praktijk verankerd in hoger onderwijs en in de lerarenopleidingen. 

Leerlingen (uit de kansarme doelgroep) worden door studenten regelmatig begeleid in 

competentie-ontwikkeling inzake ‘leren leren’. Studenten leren van dichtbij hoe kinderen uit 

kwetsbare gezinnen school ervaren en welke hun noden zijn. Maar ook de betrokken 

schoolteams hebben hier voordeel bij. Voorzien budget: 115.000 euro 

 

4) Scholen en CLB’s worden aangemoedigd om laagdrempelig te communiceren via: 

● tips en praktijkvoorbeelden verspreiden: bijv. XTR-strong, Klasse voor Leraren, Edulex, 

Schooldirect/lerarendirect…  

● laagdrempelig communicatiemateriaal ter beschikking stellen: bijv. brochure CLB in 15 

vragen, affiches van Klasse voor Ouders… 

● kennis over armoede verspreiden: bijv. Eerste Lijn Kansarmoede  

● een netwerk uitbouwen van intermediairs waarmee scholen kunnen samenwerken: 

opbouwwerkers, verenigingen, sociale werkers, zorgleraren, GOK-leraren… Dit netwerk 

onderhouden we actief via een nieuwsbrief voor intermediairs Klasse XTR Strong 

 
5) Vanaf het schooljaar 2012-2013 start het project Innoveren en Excelleren in Onderwijs (pIE.O), 

met vijf jaar looptijd. 13 scholen met een hoog GOK-percentage (3 in Brussel, 3 in Antwerpen, 3 

in Gent, 4 in de Limburgse mijnstreek) zoeken onder intensieve coaching naar innoverende 

vormen van onderwijs met het oog op het maximaliseren van de leerwinst, leerprestaties en 

welbevinden van de leerlingen. Het project wordt wetenschappelijk gemonitord. 

 

6) De oproep voor het zgn. Innovatiefonds voor de lerarenopleidingen 2012, waarmee de Vlaamse 

Regering projecten financiert die de kwaliteit van de lerarenopleidingen ten goede komen (cf. 

artikel 55ter, §3 van het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger 

onderwijs in Vlaanderen en artikel 17 van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het 

volwassenenonderwijs), nam het thema competentieontwikkeling inzake diversiteit en sociaal-

culturele ongelijkheid in ‘early childhood education’ op. Daarmee kunnen de geselecteerde 

instellingen voor hun ‘bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs’ werken aan vernieuwende 

acties om o.a. deze competenties in het reguliere curriculum te integreren en zich verder te 

professionaliseren wat effectieve praktijken en ideeën betreft (i.s.m. Koning 

Boudewijnstichting). Dat moet lectoren én (toekomstige) leerkrachten meer beslagen maken in 

het omgaan met leerlingen uit kwetsbare gezinnen. 

 

BUDGET & STAPPENPLAN 

2010 

- Game PING verspreiden en promoten in de Vlaamse scholen via Klasse e.a. onderwijsmedia, de ontwikkeling 

  van een didactische handleiding bij het game financieren en de game lanceren tijdens een conferentie op 

  20/10/2010 – totaal 25.000 euro 
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- Europese conferentie op 28 en 29 september 2011 – totaal 160.000 euro 

2011 

-  Goedkeuring regelgevend kader ivm student tutoring(verzameldecreet juli 2011, Besluit van de Vlaamse 

   regering september 2011), toekenning subsidie aan projecten (oktober 2011 – budget 115.000 euro)  

2012 

- Toekenning subsidie aan projecten (voorjaar 2012 – budget 115.000 euro) tot verderzetting student-tutoring 

- Opstart project pIE.O met aanwerving procesmanager en innovatiecoaches – budget 165.000 euro 

- Oproep en selectie van projecten Innovatiefonds voor de lerarenopleidingen (najaar 2012 – budget 117.380 

euro) 

2013 

-Toekenning subsidie aan projecten (voorjaar 2013 – 115.000 euro) 

-Verdere uitrol project - 849.000 euro. 

Voor elke school is een uitgebreide beginsituatieanalyse opgesteld. Op basis van deze BSA worden concrete 

schoolactieplannen  vormgegeven. Scholen kiezen in overleg met de PIEO-coaches en de PIEO-manager hun 

prioritaire werkpunten. De transfer naar de reguliere pedagogische begeleidingsdiensten is een belangrijk 

aandachtspunt, door hun betrokkenheid in de taskforce enerzijds en door de samenwerking met de lokale 

pedagogische begeleiders anderzijds.  

Er is een wetenschappelijke nulmeting uitgevoerd (september 2013) op basis waarvan de evoluties inzake 

leerwinst, leerprestaties en welbevinden gemeten kunnen worden gedurende het project.  

-Realisatie van de goedgekeurde projecten (januari 2013-december 2013; actieonderzoek: 28.000 euro (+ 

29.000 euro van KBS)); herneming van het ECEC-thema in de oproep voor projecten in 2014 

2014 

-Toekenning subsidie aan projecten (voorjaar 2014 – budget nog te bepalen) 

-Verdere uitrol project - 849.000 euro. Zie 2013 (uitwerking actieplannen). In het voorjaar 2014 zullen de 

resultaten van de nulmeting beschikbaar zijn en komt er een eerste vervolgmeting.  

-Realisatie van de goedgekeurde projecten (januari 2014-december 2014) 

 

 

5.4 Oproep stimuleringsregeling mediawijsheid 

 

Verantwoordelijk: minister Lieten 

 
De Vlaamse minister, bevoegd voor het mediabeleid, wil de actoren actief op het vlak van 

mediawijsheid stimuleren om doeltreffende activiteiten op te zetten die op Vlaams niveau impact 

hebben op het vlak van opleiding, methodieken, veilig en verantwoord mediagebruik en 

beeldvorming. Met deze oproep wil de Vlaamse minister bevoegd voor het mediabeleid kandidaten 

aanmoedigen om hierop in te zetten. Deze oproep past in het beleid dat de Vlaamse minister, 

bevoegd voor het mediabeleid, ontwikkelt inzake mediawijsheid (cf. de Beleidsnota Media 2009-

2014 en de Beleidsbrief Media 2010-2011). De missie van het beleid inzake mediawijsheid is alle 

burgers vandaag en morgen in staat stellen om zich bewust, kritisch en actief te kunnen bewegen in 

een steeds meer gemediatiseerde samenleving. Dit moet de positie van burgers in de maatschappij 

versterken en/of bijdragen aan hun persoonlijk welbevinden. 

 

Om deze missie te bereiken legt het beleid de focus op het verhogen van de competenties inzake 

mediawijsheid van burgers, waarbij deze competenties moeten worden gezien als een samenspel 

van kennis, vaardigheden en attitudes. De steun kan worden verleend aan projecten die zich richten 

op volgende doelgroepen: vormingsverstrekkers, kinderen, jongeren, mensen met een handicap, 

mensen met een etnisch-culturele diverse achtergrond, mensen in armoede en senioren, en zich 

daarenboven focussen op een aantal beleidsdoelstellingen. Mensen in armoede genieten prioritaire 

aandacht in het kader van deze stimuleringsregeling. 
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Begin 2013 ging het Kenniscentrum Mediawijsheid, dat luistert naar de naam “Mediawijs.be” van 

start. Zowel het beleidsdomein Media als Onderwijs zijn vertegenwoordigd in de stuurgroep van het 

kenniscentrum mediawijsheid, naast onder meer organisaties uit de sector.  

 

Het Kenniscentrum heeft bijzondere aandacht voor maatschappelijk kwetsbare mensen. Zo is er 

bepaald in de subsidieovereenkomst met het Kenniscentrum dat Mediawijs.be onder meer oog moet 

hebben voor e-inclusie en diversiteit doorheen heel de werking, en dat het online kennisplatform 

specifiek aandacht moet hebben voor maatschappelijk kwetsbare groepen zoals mensen in armoede. 

 

Ook minister Vandeurzen zet in op het thema. Het departement WVG-afdeling Welzijn en 

Samenleving heeft een driejarig onderzoek rond mediawijsheid opgestart op 14 januari 2013. 

Partners zijn hier: de Thomas More Hogeschool, het SAW en de twee Brusselse CAW’s die als 

pilootregio fungeren. Het uiteindelijke doel is om kansarme jongeren en hun gezinnen meer 

mediawijsheid bij te brengen. Ze doen dit in eerste instantie via de CAW’s als intermediairen en 

daarna is het de bedoeling om dit over te dragen naar andere (jeugd)hulpverleningsorganisaties. Het 

afgelopen jaar is een analyse gemaakt van de huidige situatie. Momenteel wordt in de twee 

Brusselse CAW’s vorming aan cliënten gegeven rond mediawijsheid. Er wordt ook gewerkt met 

ambassadeurs die in het CAW het thema van mediawijsheid onder de aandacht moet brengen. 

Nadien zullen de opgedane kennis en ervaringen uit de Brusselse CAW’s verspreid worden naar de 

andere CAW’s. Dit zal gebeuren via een bundel, maar ook via vorming. 

 

 

Budget en stappenplan 

2011 

650.000 euro om doeltreffende activiteiten op te zetten die op Vlaams niveau impact hebben op het vlak van 

opleiding, methodieken, veilig en verantwoord internetgebruik en beeldvorming. In de oproep gaat er 

aandacht naar specifieke doelgroepen; mensen in armoede genieten daarenboven prioritaire aandacht i.k.v. de 

oproep. 

2012 

Uitvoering projecten 

2013 

Uitvoering projecten. 

Overleg tussen de gesubsidieerde projectorganisaties i.f.v. kennisdeling. 

Oplevering alle zes projecten op 30/11. 

 

 

5.5 Project ‘Media en Armoede’ van Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen 

het woord nemen 

 

Verantwoordelijk: minister Lieten 

 
Media spelen een belangrijke rol inzake de beeldvorming over armoede en mensen in armoede. 

Zoals wordt gesteld in het Vlaams Actieplan voor Armoedebestrijding, wordt de schuld van armoede 

al te vaak bij de mensen zelf gelegd, omdat men de diepere oorzaak, armoede, niet (her)kent. Deze 

doelgroep heeft daarnaast specifieke behoeften inzake mediawijsheid. Gebrek aan 

mediavaardigheden en –bewustzijn zijn immers eveneens al te vaak (extra) drempels voor mensen in 

armoede. Om aan deze noden tegemoet te komen wordt aan het Vlaams Netwerk van verenigingen 

waar armen het woord nemen de opdracht gegeven om op vier terreinen actie te ondernemen: het 

opzetten van een overlegplatform ‘Media en armoede’; het inrichten van een vormingsaanbod rond 

beeldvorming over armoede voor mediamakers; het inrichten van een vormingsaanbod inzake 

mediawijsheid voor mensen in armoede en het bekendmaken van de expertendatabank van de 

Vlaamse overheid bij ervaringsdeskundigen in de armoede en bij armoedeverenigingen. 
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Dit project liep af in 2012  

 

Budget en stappenplan 

2011 

Toekenning opdracht in najaar 2011 

2012 

Operationalisering project 

Budget 65.000 euro  
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6. Valoriseren van onderzoek over armoede: Oprichting Vlaams 

Steunpunt Armoede (VLAS) 
 

Verantwoordelijk: minister Lieten 

 
Omdat armoede een complexe problematiek is, blijft het belangrijk om kennis over armoede blijvend 

te verzamelen. De oprichting van het Vlaams Armoedesteunpunt (VLAS) is dan ook een goede zaak.  

 

Door de unieke samenwerking binnen het VLAS kan armoede en sociale uitsluiting vanuit een 

multidimensionale invalshoek onderzocht worden. Dit initiatief heeft eveneens als doel te komen tot 

een coördinatie en afstemming van de kennis en informatie over armoede en van de instrumenten 

die ter beschikking staan van het beleid, waaronder de armoede-indicatoren en armoedetoets. Ook 

onderling tussen de verschillende Steunpunten die worden opgericht, kan er tot een geïntegreerde 

benadering gekomen worden van de armoedeproblematiek. Belangrijk is dat het Netwerk tegen 

Armoede mee in de stuurgroep zit en dat er ruimte is voor actie-onderzoeken met inbreng van 

mensen in armoede zelf. Het steunpunt ontvangt jaarlijks 600.000 euro om haar werking te 

verzekeren. 
 

De werking van het steunpunt is op kruissnelheid gekomen. De resultaten van de aangekondigde 

studies lopen gestaag binnen. Hier volgt een korte oplijsting van de realisaties inzake de van het 

afgelopen jaar en de plannen voor de komende periode: 

  

1) In 2012 werd de evolutie van multidimensionele armoede bekeken in Vlaanderen over de 

verschillende jaargangen van de EU-SILC heen. In 2013 werd de studie ‘The European anti-

crisis policy and its impact on poverty: A Flemish perspective’ aangeleverd. Hierbij werden 

de effecten nagegaan van de Europese anti-crisismaatregelen op armoede in de EU en haar 

lidstaten. Hierbij werd tevens de ongelijke effecten bekeken die deze maatregelen kunnen 

hebben op verschillende sociale groepen. 

2) De referentiebudgetten voor maatschappelijke participatie, zoals die werden ontwikkeld in 

2009 en 2010 worden geactualiseerd en verder gevaloriseerd zodat ze een brede 

toepassing kunnen krijgen in diverse beleidsdomeinen. 

3) In 2013 werd gestart met de dataverzameling voor de JONG databank. In overleg met Kind 

& Gezin en het Vlaams Netwerk tegen armoede wordt een bevragingsprotocol en een 

opvolgingsprotocol uitgewerkt. In deze documenten wordt aangegeven hoe de bevragingen 

van de gezinnen georganiseerd worden en hoe de longitudinale opvolging van de gezinnen 

tussen de partners uitgewerkt wordt. Daarna start de selectie van de gezinnen en worden 

bevragingsmomenten van de cohorte 0-3 maanden uitgevoerd. 

4) In 2012 werd het onderzoeksrapport ‘de teloorgang van Thouiza’ aangeleverd. Dit rapport 

bracht de oplossingsstrategieën van mensen van allochtone herkomst in beeld. In 2013 lag 

de focus op het doctoraatsonderzoek over de rol van etnisch-culturele 

middenveldorganisaties in de armoedebestrijding.  

5) Ook in het kader van kinderarmoede wordt op verschillende terreinen gewerkt. Zo zal het 

steunpunt in 2013 de dynamische theorie over de menselijke vaardigheidsontwikkeling 

toetsen aan de hand van analyses op de SIBO-databank. Vanuit het steunpunt wordt 

eveneens een bijdrage geleverd tot een succesvolle uitrol van de projecten 

“gezinsondersteuning met brug naar onderwijs en activering”. Ook de studie ‘Ongelijkheid 

begint in de wieg. Society Case over ‘Early Childhood Education and Care’’ werd beëindigd. 

Hierbij wordt ingegaan op het belang van het Vlaams overheidsbeleid in de strijd tegen 

armoede en sociale uitsluiting van kinderen. Bij deze ‘Society Case’ horen twee bijlagen, 
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namelijk de positieve effecten van voorschoolse voorzieningen voor kinderen in armoede  

en de ongelijke toegang tot kwalitatieve kinderopvang en kleuterschool voor gezinnen in 

armoede in Europa. In januari 2014 werd de studie ‘Early Childhood Education and Care 

(ECEC) in Vlaanderen’ gepubliceerd. Het betreft hier een evaluatiekader met speciale 

aandacht voor kansarme gezinnen. 

6) Het steunpunt biedt ondersteuning betreffende armoede-effectmeting. In 2012 werd 

hiervoor onder meer een methodologische gids ontworpen. Volgende 

onderzoeksactiviteiten zullen bijdragen aan de ambitie van de Vlaamse overheid om tegen 

2014 een armoedetoets te voorzien bij elke relevante beleidsmaatregel. De 

ondersteunende activiteiten bij de armoede-impactmeting of armoedetoets op het 

Vlaamse niveau bestonden in 2013 uit het presenteren van een toelichting over de 

toepassing van de armoedetoets. 

7) In navolging van de studie ‘Sociale innovatie ontleed: perspectieven voor 

armoedebestrijding’, wordt de studie ‘Governance uitdagingen voor sociale innovatie en 

armoedebestrijding’ gepresenteerd. Hierbij wordt ontleed welke uitdagingen aangegaan 

moeten worden om tot wenselijke sociale innovatie te komen. De verschillende problemen 

en opportuniteiten op weg naar een wenselijke sociale innovatie voor armoedebestrijding 

worden in kaart gebracht en aangevuld met een aantal beleidsaanbevelingen. 

8) Er gaat ook aandacht naar lange termijn ontwikkelingen die een impact hebben op 

armoede en sociale uitsluiting. Voor 2012 lag de focus op de problematiek van vergrijzing. 

De relevantie schuilt in de demografische ontwikkelingen: de groep van ouderen neemt 

toe. De toenemende druk op de zorgsystemen is bekend, maar de armoededimensie blijft 

vaak onderbelicht. Dit thema werd ook in 2013 verder uitgespit. 

9) In het kader van Europa 2020 verschuift het accent in het armoedebeleid geleidelijk van 

een specifiek sociaal doelgroepenbeleid naar een inclusief economisch beleid. In deze 

onderzoekslijn volgt het steunpunt trends op EU-niveau. Prioriteit wordt gegeven aan de 

liberalisering van collectieve diensten. 

10) Tot slot publiceerde het steunpunt in januari 2014 een studie ‘Try out meetschaal 

psychologische empowerment’. Deze studie omvat een test van een meetinstrument van 

empowerment op individueel niveau. Met dit onderzoek wil men de uitdaging aangaan om, 

samen met OCMW’s, de vertaling te maken van de empowermeter naar hun werksetting. 

 
Los van de vastliggende trajecten werd door het VLAS ook veel werk verricht rond het thema 

automatische rechtentoekenning en proactief handelen. Er werd in dit kader een inventaris 

opgemaakt van rechten die lokaal worden toegekend, goede praktijken inzake automatische 

rechtentoekenning en proactief handelen beschreven en mogelijke knelpunten opgelijst. Tot slot 

worden verschillende aanbevelingen die ter verbetering van het proces van automatische 

rechtentoekenning kunnen dienen, geformuleerd. Deze VLAS-Studie werd ook voorgesteld op de 

provinciale ronde ‘Arm in arm voor een lokaal armoedebeleid’ in Gent op 12 juni 2013. 

 

Tot slot organiseerde het VLAS het afgelopen jaar ook twee kennisplatformen. 
 

Vooreerst was er het VLAS-Kennisplatform ‘armoedebestrijding via voedsel: oplossing of 

symptoom?’, dat op 17 juni 2013 in Antwerpen plaatsvond. De studie ‘Een verkennend onderzoek 

naar het gebruik van voedselbedeling’ vormde de basis voor dit kennisplatform. In deze verkennende 

studie wordt gefocust op de leefwereld van mensen die gebruik maken van voedselhulp. Via 

bevragingen bij personen die actief zijn in voedselbedelingsorganisaties, gebruikers van 

voedselbedeling en groepsgesprekken over de ervaringen met voedselhulp bij armenverenigingen, 

trachten de onderzoekers een realistisch beeld te geven op het gebruik en de gebruikers van 

voedselhulp.  

 



68 

 

Op 14 november 2013 organiseerde het VLAS in Gent een Kennisplatform over het cocreëren van 

kennis rond armoedebestrijding. Het maximum aantal deelnemers was aanwezig.  

 

 

BUDGET & STAPPENPLAN 

Jaarlijks  

600.000 euro 

2012 

Opmaak meerjarenplan 

2013 

Opmaak jaarplan 

2014 

Opmaak jaarplan 
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7. De realisatie van een voldoende kwalitatief toegankelijk 

aanbod van schuldhulpverlening 
 

Verantwoordelijk: minister Vandeurzen 
 

Zoals in de inleiding te lezen valt, groeit de problematiek van overmatige schuldenlast in Vlaanderen.  

 

De erkende instellingen voor schuldbemiddeling worden dan ook geconfronteerd met steeds meer 

aanvragen. Zij kunnen deze dossiers niet allemaal op een kwaliteitsvolle manier behandelen binnen 

hun huidig beschikbaar budget.  

 

In 2011 werd een onderzoek afgerond naar de werking en de organisatie van erkende instellingen 

voor schuldbemiddeling met het oog op een mogelijke subsidiëring en stimulering van kwaliteit. 

Minister Vandeurzen maakte middelen vrij om via projectsubsidies samenwerkingsverbanden van 

erkende instellingen voor schuldbemiddeling te financieren om de toegang tot kwaliteitsvolle 

schuldhulpverlening te bevorderen en de aandacht voor preventie, nazorg om (herval in) 

schuldoverlast te voorkomen. Nadien volgde nog een tweede en een derde projectfase. De derde 

fase liep eind 2013 af. Vanaf 1 januari 2014 was de structurele financiering van de 

samenwerkingsverbanden schuldbemiddeling een feit. 

 

De CAW’s nemen het budgethouderschap op van de samenwerkingsverbanden die bestaan uit het 

CAW en alle Ocmw’s en vwawn uit hun werkgebied. De samenwerkingsverbanden hebben de 

opdracht: 

- Preventie-initiatieven te nemen en aan nazorg te doen om schuldenlast of herval in 

schuldenlast te voorkomen; 
- Initiatieven te nemen ter ondersteuning van een toegankelijke, cliëntgerichte en integrale 

budget- en schuldhulpverlening, om gezinnen en personen in staat te stellen om zelf 

verantwoordelijkheid te (leren) dragen voor hun duurzame budgetmanagement. 

 

 

BUDGET & STAPPENPLAN 

2010 

Personeelsleden van erkende instellingen voor schuldbemiddeling kunnen goedkoper vorming volgen bij het 

Vlaams Centrum Schuldbemiddeling. 

Onderzoek naar de organisatie van erkende instellingen voor schuldbemiddeling is opgestart op 1 mei 2010. 

Stuurgroep ging door op2/6/2010en 13/10/2010. 

Budget: 131.906,70 euro (vorming, 01/12/2009 – 31/12/2011) / 77.894 euro (onderzoek) 

2011  

Personeelsleden van erkende instellingen voor schuldbemiddeling kunnen goedkoper vorming volgen bij het 

Vlaams Centrum Schuldbemiddeling. 

Tussentijds onderzoeksrapport opgeleverd op 31 januari 2011, eindrapport beschikbaar juli 2011.Op basis van 

rapport werd een financieringskader uitgewerkt en voorgesteld aan de betrokken partners (VVSG, het Vlaams 

netwerk VWAWN en SAW/FACAW)  

Budget: 131.906,70 euro (vorming, 01/12/2009 – 31/12/2011); 500.000 euro (projectsubsidies) 

2012 

Evaluatie van de projectsubsidies en overleg met Federatie CAW’s, VVSG en het Vlaams Netwerk van 

Verenigingen waar Armen het Woord Nemen omtrent de structurele financiering van regionale 

samenwerkingsverbanden.  

Recurrente subsidiëring van de samenwerking en het waarborgen en het stimuleren van de kwaliteit van de 

schuldbemiddeling.  
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Budget: 677.083 euro  

2013  

Recurrente  subsidiëring van de samenwerking en het waarborgen en het stimuleren van de kwaliteit van de 

schuldbemiddeling. 

Budget: 1.250.000 euro. 

Het uitvoeringsbesluit met betrekking tot de structurele financiering van de samenwerkingsverbanden van de 

erkende instellingen wordt voorbereid in samenwerking met het Vlaams Centrum Schuldenlast, de Vereniging 

van Vlaamse Steden en Gemeenten, de CAW-federatie en het Vlaams Netwerk van Verenigingen waar Armen 

het Woord Nemen. De procedure tot goedkeuring van het uitvoeringsbesluit wordt opgestart. 

2014 

Structurele subsidiëring van regionale samenwerkingsinitiatieven met een gegarandeerd geïntegreerd aanbod 

van kwalitatieve budget- en schuldhulpverlening en preventieve initiatieven ten aanzien van gezinnen met 

schulden.  Budget: 1.250.000 euro 
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8. Het realiseren van een UiTPAS 
 

Verantwoordelijk: minister Schauvliege 

 
Zoals reeds eerder gezegd is armoede niet enkel een kwestie van inkomen. Het is een netwerk van 

sociale uitsluitingen dat speelt op alle levensdomeinen. Daarom plaatst de Vlaamse Regering het 

recht op vrijetijdsbesteding eveneens permanent op de agenda. Om participatie aan sociaal-

culturele, artistieke, sport- of jeugdactiviteiten te verhogen ijveren we voor een groter toegankelijk 

aanbod en voor acties die de kloof tussen mensen in armoede en dat aanbod verkleinen. 

 

Het proefproject15 in de regio Aalst rond de UiTPAS past in dit plaatje. Het project streeft er naar 

meer mensen te stimuleren om deel te nemen aan het brede vrijetijdsaanbod en heeft specifieke 

aandacht voor de drempels die mensen in armoede daarbij ondervinden. De pas wil mensen in 

armoede in contact brengen (individueel of in groep) met het vrijetijdsaanbod in hun regio en 

daarbuiten, en vervolgens stimuleren om de kennismaking om te zetten in herhaalgedrag. Om dit te 

bereiken is toeleiding naar het bestaande aanbod in samenwerking met de doelgroep-partner 

essentieel. Het proefproject is gestart met de opbouw van de technische onderbouw, de 

zogenaamde demonstrator die vervolgens wordt getest en geïmplementeerd in de pilootregio. Vanaf 

juni 2012 tot december 2013 werd de UiTPAS geïmplementeerd in de pilootregio Aalst, Lede, Erpe-

Mere en Haaltert. De voorlopige resultaten van het proefproject ogen positief: er zijn ondertussen 

8.761 pashouders, waarvan 40% mensen in armoede. In vergelijking met de voorgaande kansenpas 

voor mensen in armoede in de regio, is er een significant aantal mensen in armoede meer die nu een 

UiTPAS hebben. Zij gebruiken de pas ook aanzienlijk vaker (van 42% tot 50%). Op 20 december 2013 

keurde de Vlaamse Regering de verdere uitrol van de UiTPAS goed. Op basis van een positieve 

evaluatie van het proefproject wordt de voorbereiding getroffen voor een uitbreiding in vier 

bijkomende regio’s gelanceerd. Het gaat om de steden Gent en Oostende en de regio’s Kortrijk en 

Turnhout. In een volgende fase wordt een kader uitgewerkt voor alle lokale besturen die zich 

kandidaat willen stellen om met de UiTPAS te starten. 

 

De UiTPAS beslaat het volledige vrijetijdsdomein. Daarom is er, naast een werkgroep met alle 

cultuursteunpunten en –fondsen, ook een werkgroep opgericht met een aantal actoren uit het 

bredere vrijetijdsveld (VSF, ISB, Uit de Marge, Steunpunt Jeugd, BLOSO, CJP, Steunpunt 

Vakantieparticipatie, Afdeling Jeugd, Departement CJSM-Afdeling Sport, VVSG, SVS, VVJ) en uit de 

armoedesector (Demos vzw, Fonds Vrijetijdsparticipatie en Netwerk tegen armoede). Deze 

werkgroep heeft bovenal als doel te informeren en sensibiliseren over alle ontwikkelingen omtrent 

de UiTPAS. 

 

Het is de ambitie dat eind 2018 een 20 – tal regio’s met een UiTPAS – systeem werken waarmee 

potentieel drie miljoen Vlamingen bereikt kunnen worden. 

 

BUDGET & STAPPENPLAN 

2011 

445.000 euro (voorbereiding, ontwikkeling & testing van de technologische onderbouw, integratie kansenpas 

en voorbereiding implementatie) 

Opstart van een werkgroep die zich buigt over de daadwerkelijke toeleiding van mensen in armoede naar het 

aanbod 

2012 

538.000 euro (implementatie fase I vrijetijdspas in pilootregio) 

                                                           

 
15

 www.vlaandereninactie.be/projecten/uitpas 
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Kabinet start in samenwerking met de sector aan het creëren van een draagvlak voor de geplande uitrol. 

2013 

543.000 euro (implementatie fase II vrijetijdspas in pilootregio) - Evaluatie proefproject en 

participatiedoelstellingen in functie van de keuze voor al dan niet uitbreiding op Vlaamse schaal. 

Op 20 december keurt VR uitrol goed. 

2014 

Lancering vier bijkomende regio’s 

Voorbereiding uitrol in Vlaanderen 

CultuurNet ontvangt vanaf 2014 jaarlijks 778.000 euro voor haar rol als centrale entiteit in de uitrol 
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9. Kostenbeheersing in het secundair onderwijs 
 

Verantwoordelijk: minister Smet 
 

De economische crisis treft Vlaanderen en dat merkt ook het onderwijs. De stad Gent en de 

Onderwijsraad trokken begin oktober 2013 aan de alarmbel. Zij stelden vast dat in steeds meer 

scholen, uit alle onderwijsnetten, 's ochtends leerlingen met honger binnenkomen. En dat diezelfde 

kinderen vaak ook geen boterhammen voor ’s middags mee hebben. Deze lege brooddozen, en bij 

uitbreiding onaangepaste kledij, ontbrekende schoolbenodigdheden en onbetaalde schoolfacturen 

kunnen signalen zijn van een veel dieper liggende problematiek. Het gaat hierbij doorgaans over 

opvoedings- of relatieproblemen, verwaarlozing, onvoldoende kennis van het schoolleven,… meestal 

gelieerd met armoede en achterstelling. De ‘lege brooddozen’ moeten dan ook mede opgelost 

worden in het kader van een globaal armoedebeleid op alle beleidsniveaus. Omdat de Vlaamse 

overheid sterk inzet op een globaal armoedebeleid en dus ook op de integrale aanpak van 

kinderarmoede, wil ze ook hierin haar verantwoordelijkheid opnemen. Op initiatief van de ministers 

Lieten, Smet en Vandeurzen werd een overleg met enkele OCMW’s, de onderwijsverstrekkers en 

Kind en Gezin  georganiseerd. Op basis hiervan werden drie actielijnen uitgetekend. Ten eerste zal 

het bestaande instrumentarium maximaal benut, verbonden en versterkt worden om de acute 

problematiek te verhelpen, ten tweede zal er waar mogelijk bijkomende sensibilisering ingezet 

worden en ten derde worden noodzakelijke flankerende maatregelen waar mogelijk getroffen.  

 

In dit kader werd door de cel ouderbetrokkenheid (COB), een netoverstijgend 

samenwerkingsverband tussen de drie ouderkoepelverenigingen KOOGO, VCOV en GO!Ouders, een 

eindrapport van de bevraging 'schoolkostendagboek secundair onderwijs' afgeleverd. Naast de 

basiswerking en de engagementsverklaring, werd de drie ouderkoepels gevraagd ook werk te maken 

van een bevraging rond 1) de maximumfactuur basisonderwijs, 2) het dossier kostenbeheersing 

secundair onderwijs en 3) het persoonlijk leerlingendossier. Bij de bevraging gaat er specifiek 

aandacht uit naar het bereiken van autochtone en allochtone kansarme ouders, hiervoor werken de 

drie ouderkoepels samen met o.a. het Vlaams netwerk van verenigingen waar armen het woord 

nemen, het Minderhedenforum en het Kruispunt Migratie-Integratie. Het onderzoek liep van 1 

september 2012 tot 30 juni 2013. Opzet was dat ouders met kinderen in het secundair onderwijs 

gedurende één schooljaar alle schoolkosten bijhielden in een online dagboek. De gegevens van goed 

200 respondenten leveren geen uitgesproken wetenschappelijke resultaten aan, maar bieden wel 

een zicht op de actuele trends. Er werden ook beleidsaanbevelingen aangereikt.  

 

Wat betreft de ICT-kost en de laatste ontwikkelingen rond tablets en dergelijke deelt onderwijsbeleid 

de bezorgdheid van de ouderkoepelverenigingen dat de kost van digitalisering geenszins de digitale 

kloof tussen leerlingen mag vergroten. Momenteel laat de regelgeving SO toe dat ouders mee 

betalen aan devices als het pedagogisch project zo wordt aangepast. Basisinfrastructuur zoals Wi-Fi 

en internet mag echter niet worden doorgerekend en daarbij moeten ook regels worden toegepast: 

 

-    zorgvuldig bestuur: ouders correct informeren over de maximum kostprijs, graduele invoer, etc.; 

-    participatie organen tijdig betrekken; 

-    via openbare aanbesteding. 

 

De overheid denkt wat de financiering van ICT-infrastructuur betreft na hoe alternatieve 

instrumenten zoals raamovereenkomsten, leasing enz. kunnen ingezet worden, ook op basis van de 

bevindingen van de ICT-monitor. Momenteel wordt nagegaan - conform de vraag van de VLOR - hoe 

de kosteloze terbeschikkingstelling van ICT-infrastructuur via de regelgeving kan worden versterkt. 
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Op 17 juni 2013 organiseerde het kabinet Smet een overleg met het Netwerk tegen armoede en de 

vertegenwoordigers van de onderwijsnetten, waarop de problematiek van kostenbeheersing 

centraal stond. Getuigenissen maakten de realiteit van mensen in armoede concreet, aanbevelingen 

en goede praktijken terzake vanuit de verenigingen werden besproken en initiatieven vanwege de 

netten toegelicht. 

 

Om onbetaalde facturen en onmenselijke invorderingspraktijken terug te dringen liet minister Smet 

een bestek voor een raamovereenkomst uitwerken, waarbij een dienstverlener openstaande 

facturen voor scholen op een sociaal verantwoorde manier kan innen (cf. de wetgeving sinds 1 juli 

2013). Dat plan werd (in zijn algemeenheid) toegelicht aan het Netwerk tegen Armoede (op 28 mei 

2013 en 10 december 2013) en aan de onderwijsverstrekkers (op 11 september 2013). De 

totstandkoming van een dergelijke raamovereenkomst is voor 2014. Het Netwerk tegen armoede 

heeft gevraagd om betrokken te worden bij de afspraken met de dienstverlener. 

 

Om het kostenbeheersingsbeleid te versterken zal de overheid volgende zaken onderzoeken: 

 

- Het potentieel van alternatieve instrumenten als raamovereenkomsten, leasing enz. voor de 

financiering van ICT-infrastructuur; 

- Regelgeving met het oog op transparantie over de bijdrageregeling voor ouders, duidelijke 

communicatie en sociale betalingsmodaliteiten door de school; 

- Sensibiliserende en informatieve initiatieven naar alle actoren. 

 

In 2014 start ook de opdrachtencentrale sociale inning onbetaalde schoolfacturen. 

 

Na de hervorming van het secundair onderwijs (gepland eind 2014), wil men proberen zicht te krijgen 

op de kosten per studierichting. Dan kan nagegaan worden of bv. de toelage aangepast kan worden 

aan de studierichting, en of een maximumfactuur voor de eerste graad van het secundair onderwijs 

een mogelijkheid zou kunnen zijn. 

 

BUDGET & STAPPENPLAN 

2011 

Budget voor de Koepel van ouderverenigingen basiswerking + engagementsverklaring + bevraging 

maximumfactuur basisonderwijs, kostenbeheersing secundair onderwijs en persoonlijk leerlingendossier = 

1.332.392,06 euro  

2012 

Idem 
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10. Het realiseren van een duurzame toeleiding tot de 

arbeidsmarkt via bijvoorbeeld geïntegreerde werk - 

welzijnstrajecten, maar ook arbeidszorg en het wegwerken 

van werkloosheidsvallen 
 

 

10.1. Arbeidszorg binnen de sociale economie 

 

Verantwoordelijk: minister Van den Bossche, Muyters en Vandeurzen 

 
Arbeidszorg realiseert voor ieder mens het recht op arbeid onder begeleiding en biedt hem/haar de 

kans te genieten van de latente functies van arbeid zonder de nadelen of de risico’s die verbonden 

zijn aan een arbeidsovereenkomst. Het verhoogt zo het algemene welzijn en de maatschappelijke 

integratie van de arbeidszorgmedewerker. De tijdsinvestering van arbeidszorg dient gewogen te 

worden in functie van de wensen, behoeften en mogelijkheden van de betrokkene. De individueel 

maatgerichte aanpak van de deelaspecten zorg- en arbeidstraject bepaalt in de eerste plaats de 

tijdsinvestering van arbeidszorg. Mogelijkheden moeten daarom gecreëerd worden dat arbeidszorg 

gradueel kan opgebouwd worden in functie van de onvoorspelbaarheid en variabel patroon van de 

problemen waar mensen mee kampen.  

Op dit moment gaat men er echter van uit dat deze graduele opbouw van arbeidsvaardigheden en 

werktijd een ‘natuurlijk proces’ is dat voortkomt uit positieve ervaringen met de werkvloer. We zien 

echter dat de arbeidszorgmedewerker er vaak wel in slaagt om enkele uren per week binnen 

arbeidszorg actief te zijn, maar dat er onvoldoende ondersteuning kan geboden worden om de 

resterende drempels te remediëren zodat doorstroom naar betaalde arbeid kan gerealiseerd 

worden. Gezien de multipele problematieken van de arbeidszorgmedewerker en de zeer partiële 

werktijd, gaat de begeleidingstijd van de werkvloerbegeleider vooral naar het draaiende houden van 

de werkomgeving. Het arbeidszorginitiatief heeft dus vaak niet de tijd maar soms ook niet de juiste 

vaardigheden (vb. begeleiding van een psychiatrische stoornis) om de complexe problematieken te 

begeleiden en arbeidsvaardigheden te verbeteren. Een samenwerking of integratie in de 

trajectwerking is hierdoor noodzakelijk. 

Door experimenteel de module ‘zorgbegeleiding’ (aanpak van medische, fysieke, psychische 

drempels en randvoorwaarden) aan te bieden aan personen binnen arbeidszorg, kan onderzocht 

worden of meer personen doorstromen naar betaalde arbeid, zowel op de reguliere arbeidsmarkt of 

in de sociale economie.  

Tevens stellen we vast dat een deel van de personen die na screening het advies arbeidszorg krijgen 

niet terecht kunnen bij de huidige arbeidszorginitiatieven. De aangeboden werkvloeren zijn 

onvoldoende afgestemd op de behoeften en aspiraties van de betrokkenen. Voor deze groep wensen 

we te experimenteren met individuele arbeidszorg. Voor personen in een doorstromingstraject kan 

het eveneens een opstap zijn.  

Met dit voorstel zetten we een stap in de richting van een meer geïntegreerd kader van arbeidszorg 

en de begeleiding die we nu via de tender activeringsbegeleiding bieden. De opdeling die momenteel 

gemaakt wordt tussen arbeidszorg en activeringsbegeleiding is vaak te rigide. Dit voorstel heeft 

bovendien de ambitie om de lage uitstroomresultaten naar werk die momenteel in de huidige 

arbeidszorgtrajecten worden gerealiseerd, te verhogen binnen de contouren van het geïntegreerde 

kader W².   

 

BUDGET & STAPPENPLAN 

2011 
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Nota arbeidszorg van het Vlaams Netwerk is met de beide kabinetten (Muyters en Van den Bossche) besproken 

in maart 2011 

De SERV organiseert een Rondetafel arbeidszorg op 5 oktober 2011 

2012 

In het kader van de alternatieven voor de jobkorting worden 400 extra trajecten voorzien om de doorstroming 

vanuit arbeidszorg naar de reguliere arbeidsmarkt te verhogen  

Budget: 1.567.200 euro  

2013 

Einde augustus 2013 werd bij 392 personen in arbeidszorg een doorstroomtraject opgestart, dit is een realisatie 

van 98%. De VDAB ondersteunt de penhouders van deze doorstroomprojecten via een Vlaamse stuurgroep. 

Daarnaast zijn eind augustus al 71 klanten, actief in het project Doorstroom Arbeidszorg, bezig met stage of 

hebben ze al een stage achter de rug.  

Om de opgebouwde expertise niet te laten verloren gaan en doorstroomkansen te bieden aan een nieuwe groep 

van arbeidszorgmedewerkers, werd deze oproep herhaald voor de subsidiëring van 400 extra 

doorstroomtrajecten. De doelgroep bestaat opnieuw uit enerzijds de personen die nu reeds deelnemen aan 

arbeidszorg en anderzijds de personen die het advies arbeidszorg krijgen maar momenteel niet binnen de 

arbeidszorginitiatieven terecht kunnen. Deze personen krijgen bovenop hun arbeidszorg een module 

activeringsbegeleiding (waaronder zorg, empowerment, stage op een externe werkvloer,…) aangeboden die 

hen moet toelaten om de doorstroom vanuit arbeidszorg naar sociale economie, werkervaring of het normaal 

economisch circuit te maken. Voor de uitvoering van de doorstroomtrajecten wordt er een beroep gedaan op 

een partnerschap van minstens twee arbeidszorginitiatieven, GTB, een partner zorg en een partner 

empowerment.. 

 

Reguliere werking – 3.3 miljoen op jaarbasis 

Doorstroomtrajecten – 1.6 miljoen op projectbasis 

 

2014 

Opzetten van een voorbereidende analyse van het bestaande werkveld inzake arbeidszorg in functie van het 

aanbouwdecreet waarbij de w²-trajecten van arbeidsmatige activiteiten onder begeleiding structureel zullen 

verankerd worden. 

Het vormen van arbeidszorginitiatieven over de indiceringsprocedure van maatwerk (ifv een vlotte doorstroom 

naar betaalde tewerkstelling binnen maatwerkbedrijven). 

 

 

 

10.2. Werk – welzijnstrajecten voor mensen in armoede 

 

Verantwoordelijk: minister Muyters, minister Van den Bossche en minister Vandeurzen 

 
Werkzoekenden in armoede krijgen een geïntegreerd werk-welzijnstraject aangeboden waarbij de 

werk-welzijnsconsulent naast de focus op tewerkstelling of opleiding, ook welzijn (heel breed) 

meeneemt. In het kader van het werk- en investeringsplan focust de VDAB op uitkeringsgerechtigde 

werklozen, zijnde gezinshoofden categorie A al dan niet met kinderlast. In deze categorie van 

werkzoekenden zitten ook alleenstaande ouders. Ook leefloners en werkzoekende in 

budgetbegeleiding kunnen participeren aan deze werk-welzijnstrajecten. 

 

Werkzoekenden die participeren aan deze trajecten hebben geen uitgesproken medische, mentale, 

psychische of psychiatrische problematiek en hebben voldoende arbeidsmotivatie. Werkzoekenden 

geven voldoende aan dat het verwerven van een inkomen een mogelijkheid is om uit de armoede te 

geraken en waarvan vermoed wordt dat zij binnen een periode van 1 à 24 maanden, kunnen 

doorstromen naar een opleiding en/of tewerkstellingstraject. 
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De werk-welzijnsconsulent van de VDAB neemt het individueel luik ter harte. Omdat we weten dat 

groepswerking versterkende en emancipatorisch kan werken voor de doelgroep is er ook een 

participatief groepsluik op touw gezet. Dit groepsluik wordt opgenomen door partners.  

 

De werk-welzijnsconsulent vertrekt vanuit volgende handelingsprincipes: 

 

● Een ankerfiguur (vertrouwenspersoon) die de werkzoekende opvolgt en ondersteunt, zowel op 

de welzijnsgebieden (heel breed gedefinieerd) als het in kaart brengen van dromen, 

verwachtingen, en competenties in functie van een tewerkstelling. 

● Een op-maat-aanpak- in functie van het individu en de gezinscontext. 

● Een positieve aanpak: vanuit een positieve invulling op activering en welzijn, die de keuze 

mogelijkheden van de werkzoekende respecteert. 

● Een integrale en gestructureerde aanpak, over de verschillende levensdomeinen heen waarbij 

de werk-welzijnsconsulent gaat ankeren, schakelen naar de correcte hulp- en/of 

dienstverlening, en daar waar nodig, eerstelijnswerk opneemt. In dit luik onderschrijven we het 

belang van een goede samenwerking en dienstoverschrijdende aanpak en afstemming 

vertrekkend vanuit ieders expertise, kennis en krachten. 

● Een gecoördineerde aanpak (inclusief arbeid), in overleg met verschillende hulp- en/of 

dienstverlening naar aanleiding van het in kaart gebrachte welzijnsnetwerk dat zich rond de 

werkzoekende in armoede heeft uitgetekend. 

● Een krachtgerichte, participatieve aanpak waarbij ingespeeld wordt op de mogelijkheden, 

interesse en competenties van de werkzoekende, maar met de ultieme focus op tewerkstelling- 

en/of competentieversterking. 

 

Om de samenwerking tussen de verschillende diensten te faciliteren werden er stuurgroepen 

opgericht waarin verschillende (welzijns)actoren, maar ook arbeidsmarktactoren participeren.  

 

De studie naar de duurzame tewerkstelling van mensen in armoede (HIVA – Vlaams Netwerk) zal 

ongetwijfeld nog bijkomende inzichten en kennis aanleveren. 

 

Het loopbaanakkoord en de alternatieven job-korting vormen in dit kader een versterking van het 

bestaande beleid en in beide akkoorden werden heel wat maatregelen afgesproken die uitvoering 

geven aan engagementen die werden opgenomen in het kader van het VAPA. 

 

BUDGET & STAPPENPLAN 

2010  

Opstart van 300-450 integrale werk-welzijnstrajecten voor werkzoekenden in armoede in de periode 2010-

2011. Toestand eind juni 2011.(stuurbording VDAB) Er zijn momenteel 334 individuele werk-welzijnstrajecten 

opgestart. Het groepsluik startte eind april/begin mei. Er werden 138 werkzoekenden doorverwezen naar het 

groepsluik waarvan 98 werkzoekenden effectief deelnamen aan het groepsluik.  

Budget voor 2010: 360.000 euro voor de werk-welzijnstrajecten in het kader van armoede. 

De proeftuinen OCMW/VDAB worden geëvalueerd. We komen tot een meer systematische samenwerking 

tussen VDAB en OCMW. 

De structurele verankering van integrale trajectwerking naar werk voor mensen in armoede binnen de 

reguliere werking van de VDAB en/of haar bevoorrechte partners wordt onderzocht. 

2011  

1.100.000 euro voor de werk-welzijnstrajecten in het kader van armoede 

De proeftuinen OCMW/VDAB worden geëvalueerd. We komen tot een meer systematische samenwerking 

tussen VDAB en OCMW. Voor de proeftuinen VDAB – OCMW zijn er geen bijkomende budgetten voorzien. 

De structurele verankering van integrale trajectwerking naar werk voor mensen in armoede binnen de 

reguliere werking van de VDAB en/of haar bevoorrechte partners wordt onderzocht 

2012 
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In 2012 zijn er bijkomende middelen vrij gemaakt om bijkomende nieuwe 500 werk-welzijnstrajecten op te 

starten voor werkzoekenden in armoede. De werk-welzijnsconsulent van de VDAB volgt de werkzoekenden 

gedurende de verschillende trajectfasen verder op (trajectbepaling, uitvoering en daar waar de werkzoekenden 

aan het werk gaan is er opvolging en ondersteuning op de werkvloer). Ook het groepsluik lopende in 2011 werd 

grondig geëvalueerd in 2012 en bijgestuurd. Er werd een nieuw bestek geschreven in het kader van het 

groepsluik en gegund. Het groepsgebeuren vertrekt vanuit de ervaringswereld van mensen in armoede met 

een krachtige empowerment inslag, en integreert hierbij tevens het aspect oriëntering (jobdoelwitbepaling), 

versterking op het niveau van welzijn binnen de groepsaanpak. 

Finale doelstelling: een versterkte werkzoekende die gewerkt heeft rond een persoonlijk ontwikkelingsplan 

zowel op het niveau van werk als welzijn. De VDAB opteert ervoor om de opdracht uit te besteden in 5 

provinciale percelen. Er zullen gemiddeld een 10 tal groepen opstarten per provincie vanaf 01/10/2012 tot 

31/12/2013. 

Eind augustus 2012 zijn er in het totaal 891 w²-trajecten opgestart voor werkzoekenden in armoede. 

In het kader van de samenwerking tussen de VDAB en de OCMW’s is er een samenwerkingsakkoord in de maak 

met het VVSG.  

De proeftuinen OCMW/VDAB is lopend. 

Budget: 2.806.300 euro 

2013 

Eind november zijn 850 trajecten opgestart. In totaal 2130, sinds opstart in oktober 2010. 
Budget 4.155.000. 

De tender voor de groepsmodule werd via onderhandeling verlengd tot eind 2014. 
2014 

Conform de planning in 2013 wordt voor 2014 de opstart van minimaal 750 nieuwe werk-welzijnstrajecten 

voorzien 

Budget 4.155.00 

 
 

10.3 Werk-welzijnstrajecten voor personen met een medische, mentale, psychische 

en/of psychiatrische problematiek (MMPP) 

 

Verantwoordelijk: minister Muyters, Van den Bossche en Vandeurzen 

 
In uitvoering van het werkgelegenheid- en investeringsplan wordt het aantal activeringstrajecten 

voor de werkzoekenden met medische, mentale, psychische en psychiatrische problemen (MMPP) 

uitgebreid naar personen met een leefloon of RIZIV – uitkering. De VDAB heeft de opdracht gekregen 

om op zoek te gaan naar geschikte partners in het domein van welzijn om deze personen met een 

medisch, mentale, psychische en/of psychiatrische problematiek (MMPP) niet in de kou te laten 

staan. Via de tender activeringszorg kwam binnen elke provincie een partnerschap tot stand met 

partners uit Welzijn en Werk, met als doel personen met een MMP problematiek dichter bij de 

arbeidsmarkt te brengen.  

 

Er werd door de drie kabinetten (Werk, Sociale Economie en Welzijn) samen gewerkt aan een 

juridisch kader voor werk-welzijnstrajecten of W² trajecten.  

 

De activeringstrajecten die in het W² kader worden uitgewerkt, zijn gericht op personen van wie is 

vastgesteld dat arbeidsdeelname in het reguliere of beschermde circuit momenteel niet mogelijk is 

door belemmeringen van medische, mentale, psychische, psychiatrische of sociale aard, maar voor 

wie arbeidsdeelname binnen een redelijke periode als haalbaar wordt ingeschat, mits de nodige 

ondersteuning. Het gaat om tijdelijke trajecten waarbij mensen zowel ondersteund worden op het 

vlak van werk als op het vlak van welzijn en/of zorg. De trajecten zijn erop gericht om mensen 

(opnieuw) toe te leiden naar betaald werk, indien mogelijk in het normaal economisch circuit.  

Het W² kader wordt opgenomen in een decreet. Het W² decreet wordt een aanbouwdecreet. De 

kabinetten werken eerst aan de decretale verankering van de activeringstrajecten. Daarna kan het 
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decreet worden aangevuld met een juridisch kader voor een aanbod van arbeidsmatige activiteiten 

onder begeleiding in combinatie met de nodige welzijns- en zorgbegeleiding. 

 

Het referentiekader voor de uitwerking van de W² trajecten is de participatieladder.  

 

Na de goedkeuring van de conceptnota werd in 2012 gewerkt aan de uitrol van het w²-beleidskader. 

Op 31 januari werd een voorstel van decreet ingediend door de meerderheidspartijen in het 

Parlement. Diverse werkgroepen werken concrete thema’s uit. Het platform zorgbegeleiding is één 

van de klankbordgroepen. Ook andere stakeholders zijn nauw betrokken bij deze oefening. 

 

BUDGET & STAPPENPLAN 

2009 – 2012 

De doelstelling was om 4000 werk en welzijnstrajecten via TAZ te realiseren. Uiteindelijk werden er 3991 

gerealiseerd.  

2013 

Bij afloop van de tweede tender TAZ, werd een volgende tender TAZ bis uitgeschreven, met dezelfde 

doelstellingen als de voorgaande tenders activering, m.n. de aanpak van de medische, mentale, psychische of 

psychiatrische problematiek en de sociaal-economische, sociale en/of psychosociale drempels op weg naar werk 

om een vervolgtraject naar werk mogelijk te maken. Bij de begeleiding TAZ bis worden alle werkzame 

elementen van de TAZ behouden waardoor de basiscomponenten gelijk blijven: nl. gespecialiseerde 

trajectbegeleiding, empowerment en herstelgerichte zorg. Er komt meer nadruk te liggen op de opmaak van 

een gedragen actieplan aan de hand van een groepsmodule, een ‘geïntegreerde’ werk-welzijnswerking, een 

nauwere samenwerking met de VDAB-psycholoog en een meer outputgerichte beschrijving van opdracht en 

rollen binnen de begeleiding. 

De TAZ bis ving aan op 1 januari 2013. De opdracht is uitbesteed voor een periode van 2 jaar, zijnde tot 31 

december 2014. De opdracht is verlengbaar met twee maal één jaar. De laatste zorgbegeleidingen starten 

uiterlijk op 31 december 2014 en bij verlenging uiterlijk op respectievelijk 31 december 2015 en 31 december 

2016. Hierdoor zijn er opnieuw jaarlijks 1100 activeringsbegeleidingen beschikbaar voor de kwetsbare MMPP-

doelgroep. 

 

Versterken van TAZ-begeleiders bij de uitvoering van hun  begeleidingsopdracht via provinie-overschrijdende en 

intersectorale  denkdagen (vb. 16/05/2013) en visie-ontwikkeling met directies/koepels  binnen het platform 

zorgbegeleiding. 

 

Op 14 juni 2013 keurde de Vlaamse regering de conceptnota “W²-decreet” goed. Op basis van deze conceptnota 

wordt een aanbouwdecreet uitgewerkt. In eerste instantie wordt de juridische basis gelegd voor 

activeringstrajecten voor personen die stappen zetten richting betaalde arbeid en trajecten maatschappelijke 

oriëntatie voor personen voor wie betaalde arbeid op langere termijn niet haalbaar is. Er zal een inventaris 

gemaakt worden van de bestaande arbeidsmatige activiteiten waarvoor in een tweede fase een juridisch kader 

zal uitgetekend worden. 

 

2014 

Na goedkeuring van het w²-decreet: uitwerken van uitvoeringsbesluiten. 

Opzetten en versterken  van regionale w²-netwerken van organisaties met een mandaat en aanbod voor de w²-

doelgroep. 

 

 

 

 

10.4. Creatie van kwalitatieve duurzame jobs op 

maat voor mensen in armoede, onder andere een 

sterke stijging van de jobs in 

buurtontwikkelingsdiensten 
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Verantwoordelijk: minister Van den Bossche 

 
 

In kader van het decreet Lokale diensteneconomie creëren we heel wat lokale diensten jobs voor en 

diensten naar mensen in armoede. Momenteel zijn er 284 VTE toegekend aan lokale diensten die 

specifieke activiteiten opzetten naar mensen in armoede (vb. buurtdiensten, sociale restaurants, 

samenlevingsopbouw, sociale toerisme,…). Dit komt neer op 12,8% van het totaal aantal toegekende 

VTE in de lokale diensteneconomie. Daarnaast zijn er nog heel wat andere lokale diensten die zich 

niet specifiek richten naar mensen in armoede, maar het aanbod wel openstellen naar mensen in 

armoede zoals de buurtgerichte opvang, lokale mobiliteit- en klusdiensten, … Uitgaande van de 

beoogde doelgroep die deze diensten vooropstellen, worden er tot 740 VTE doelgroepwerknemers 

ingezet. Globaal gezien kan men stellen dat een groot deel van de lokale diensten, de vroegere 

buurtontwikkelingsdiensten of buurt- en nabijheidsdiensten, een individuele dienstverlening 

opzetten voor en naar de zwakste doelgroepen. Het groeipad voor de lokale diensteneconomie voor 

de periode 2011-2012 bedraagt 100 VTE. Dit groeipad werd in februari 2012 toegekend. Het groeipad 

voor de periode 2013-2014 omvat nog eens extra 110 VTE. Binnen dit groeipad worden ook de lokale 

diensten die zich specifiek richten naar mensen in armoede opgenomen.  

 

 

 

BUDGET & STAPPENPLAN 

2011 

De conceptnota ‘maatwerk bij collectieve inschakeling werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 21 

oktober 2011. De conceptnota vormt de basis voor het nieuwe decreet dat in 2012 aan het Parlement zal 

voorgelegd worden. 

Beleidsaanbevelingen m.b.t. de bijsturing van het decreet lokale diensteneconomie werden afgerond.  

Het ontwerpdecreet ondersteuning werd op vrijdag 15 juli 11 goedgekeurd door de Vlaamse Regering en 

bekrachtigd door het Vlaams Parlement op 8 februari 2011 

2012 

Goedkeuring ontwerpdecreet ‘maatwerk’ op 21/12/12  

Goedkeuring bijsturing decreet lokale diensteneconomie staat gepland in januari 2013. 

Goedkeuring uitvoeringsbesluiten ondersteuningsdecreet + implementatie => gerealiseerd 

Groeipad 2011 – 2012 met 100 VTE  

2013 

Definitieve goedkeuring decreet ‘maatwerk’ 

Definitieve goedkeuring decreet lokale diensteneconomie 

Goedkeuring uitvoeringsbesluiten ondersteuningsdecreet m.b.t. individuele ondersteuning aan ondernemingen 

+ verdere implementatie Groeipad 2013 – 2014 met 110 VTE 

2014 

implementatie decreet ‘maatwerk’. 

implementatie decreet ‘lokale diensteneconomie’ 

implementatie ondersteuningsdecreet  
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11. De realisatie van een substantiële automatische 

huursubsidie voor mensen die te lang op de wachtlijst staan, 

en de laagste inkomensgroepen 
 

Verantwoordelijk: minister Vandenbossche 

 
Door het beperkte aanbod sociale huurwoningen kunnen veel woonbehoeftige huishoudens niet 

binnen de sociale huisvesting terecht. De huurprijs van een kwaliteitsvolle woning op de private 

huurwoningmarkt is evenwel voor veel huishoudens met een beperkt of laag inkomen moeilijk of 

niet betaalbaar. Door de huursubsidie verkrijgen meer huishoudens met een laag inkomen toegang 

tot kwaliteitsvolle en betaalbare woningen, via het huren van woningen op de private huurmarkt 

en/of via het huren van een woning van een sociaal verhuurkantoor (SVK).  

 

BUDGET & STAPPENPLAN 

2010 

Een verruiming van het huursubsidiestelsel wordt voorbereid. 

2011 

Het stelsel voor kandidaat-huurders voor een sociale huurwoning die langer dan 5 jaar op de wachtlijst staan 

werd op 27 mei 2011 principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Het Besluit werd op 4 mei 2012 

definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering.  Er wordt een ICT-applicatie gebouwd om de 

informatiestromen over de potentieel rechthebbenden van de SHM’s, via VMSW naar Wonen-Vlaanderen te 

organiseren, waarna de huurpremie kan worden behandeld door het agentschap. De applicatie moet het 

mogelijk maken om zover mogelijk tot een automatische toekenning van rechten te komen. 

2012 

Het besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2012 tot instelling van een tegemoetkoming voor kandidaat-

huurders is inmiddels in werking getreden. Vanaf mei werd aan personen / gezinnen die vijf jaar of langer op de 

wachtlijst staan voor een sociale woning een aanvraagformulier gestuurd voor de huurpremie. De startgroep 

ontving de aanvraagformulieren vanaf de maand mei en in oktober gebeurden de eerste uitbetalingen voor de 

maanden augustus en september.  De informaticatoepassing, die zorgt voor een semi-automatische 

rechtentoekenning, is nog in opbouw. De verwachting is dat de applicatie tegen einde 2012 alle stappen in het 

dossierbehandelingsproces kan verwerken die nodig zijn om de dossierstroom efficiënt te verwerken. 

2013 

Het huurpremiestelsel is ondertussen meer dan een jaar in werking. In het voorbije jaar werd gewerkt aan het 

op punt stellen van de doorstroming van informatie over kandidaat-huurders van sociale 

huisvestingsmaatschappijen naar het centrale register bij VMSW en naar het dossierbehandelingsysteem van 

Wonen-Vlaanderen. Sociale huisvestingsmaatschappijen werken aan de verbetering van de gegevens over hun 

kandidaat-huurders.  

De verwachte budgettaire impact voor begrotingsjaar 2013 bedraagt 8.971.762 euro. 

Het huursubsidiestelsel en de huurpremie zullen worden hervormd, uitgebreid en op elkaar afgestemd zodat zij 

elkaar logisch opvolgen in een voortraject om een sociale woning te bekomen. Bij deze harmonisatie wordt 

rekening gehouden met de resultaten van de evaluatie van het huursubsidiestelsel uit 2007. Op 29 november 

2013 werd een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering principieel goedgekeurd met het oog op de 

afstemming van de beide tegemoetkomingen. Daarnaast werd de doelgroep van de huurpremie uitgebreid 

door een vermindering van de wachttijd van 5 jaar naar 4 jaar.  

2014  

Er is voorzien in een evaluatie van het huurpremiestelsel, nadat het stelsel twee jaar operationeel is. 

De verwachte budgettaire impact voor begrotingsjaar 2014 bedraagt 8.668.999 euro 
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12. De versterking en uitbreiding van wijkgezondheidscentra 
 

Verantwoordelijk: minister Vandeurzen 

 
Lokale entiteiten zijn de meest betrokkenen bij de armoedebeleving. Hun capaciteit verdient 

voldoende ondersteuning. Niet overal zijn wijkgezondheidscentra en moet dus ook aandacht 

gegeven worden aan het versterken van lokale capaciteiten waar geen centrum is. 

 

Een ontwerp besluit van de Vlaamse Regering wordt voorbereid betreffende 

samenwerkingsverbanden op niveau van de praktijkvoering in de eerstelijnsgezondheidszorg door de 

opmaak van een reguleringsimpactanalyse. De wijkgezondheidscentra zullen in dit besluit 

opgenomen worden als samenwerkingsverbanden met als specifieke doelgroep de kansarmen.   De 

rol van de wijkgezondheidscentra in kansarme buurten wordt versterkt en uitgebreid, met het oog 

op het dichten van de gezondheidskloof voor mensen met een laag inkomen. De toegankelijkheid 

van het aanbod van geestelijke gezondheidszorg wordt verbeterd. Evaluatie en ondersteuning van de 

werking van de wijkgezondheidscentra dient te  gebeuren in overleg met de Logo’s en met het lokaal 

beleid. Het blijft belangrijk om voor ogen te houden dat de ondersteuning en financiering van de 

wijkgezondheidscentra een verantwoordelijkheid is van het RIZIV. Vanuit Vlaanderen willen we de 

wijkgezondheidscentra versterken door samen met vertegenwoordigers te werken aan 

kwaliteitscriteria voor de wijkgezondheidscentra. Daarnaast hebben ze toegang tot de VIPA-

financiering en willen we de wijkgezondheidscentra betrekken in het project 

‘eerstelijnspsychologen’. 

 

BUDGET & STAPPENPLAN 

2011 

In het kader van de gezondheidsbevordering en het dichten van de gezondheidskloof, zal er een RIA opgemaakt 

worden voor een nieuwe besluit van de Vlaamse Regering betreffende samenwerkingsverbanden op niveau van 

de praktijkvoering in de eerstelijnsgezondheidszorg. Het is de bedoeling om de wijkgezondheidscentra als 

onderdeel van dit besluit op te nemen als organisaties met speciale expertise en specifieke opdrachten in de 

buurtgerichte gezondheidspromotie en eerstelijnszorg voor maatschappelijk kwetsbare groepen. Een oproep 

voor een piloot met een eerstelijnspsycholoog werd gelanceerd. Budget wordt nog op begroting 2011 

vastgelegd (ongeveer 69 000 euro per jaar voor drie jaren).  

Aan de vereniging voor wijkgezondheidscentra werd gevraagd een voorstel in te dienen om samen met 

universitaire centra een  expertisecentrum voor preventiemethodieken voor mensen met lage SES op te richten. 

2012 

Een werkgroep Samenwerking en Kwaliteit in de Eerstelijnsgezondheidszorg werd opgericht, met 

vertegenwoordigers vanuit alle relevante sectoren (huisartsen, apothekers, tandartsen, verpleegkundigen en 

vroedvrouwen, ergotherapeuten, gezinszorg, algemeen welzijnswerk, patiëntenplatform, academische wereld, 

ziekenfondsen). In deze werkgroep wordt nagedacht over kwaliteitscriteria voor de samenwerkingsverbanden 

op niveau van de praktijkvoering. In deze kwaliteit vormt toegankelijkheid van het samenwerkingsverband 

(fysiek, financieel, cultureel) een belangrijk aspect. 

In april  wordt een overleg opgestart  met de grote steden om via de techniek van klaverbladfinanciering te 

onderzoeken of preventiewerkers kunnen toegevoegd worden aan de wijkgezondheidscentra met als opdracht 

om een gezonde leefstijl via aangepaste methodieken aan te brengen bij de ingeschreven patiënten van het 

WGC en – in overleg met de stad – bij de populatie van een geografisch afgelijnd deel van de stad 

2013 

Aan het Samenwerkingsplatform Eerstelijnsgezondheidszorg wordt een voorstel van kwaliteitscriteria bezorgd 

ter bespreking. Op basis van de consensus die uit deze bespreking volgt, zullen criteria voor de erkenning van 

samenwerkingsverbanden op niveau van de praktijkvoering opgesteld worden. Een besluit van de Vlaamse 

Regering vormt het eindpunt van dit proces. 

2014 

Het besluit Vlaamse Regering wordt voor principiële en definitieve goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse 

Regering voor het einde van de legislatuur. Naargelang de datum van inwerkingtreding kunnen in 2014 nieuwe 
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erkenningen van samenwerkingsverbanden op niveau van de praktijkvoering in de eerstelijnsgezondheidszorg 

toegekend worden 
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HOOFDSTUK 2 –  

Actieprogramma Kinderarmoede 2013 

 
INLEIDEND 

 

De Vlaamse Regering maakte deze legislatuur een topprioriteit van de bestrijding van Kinderarmoede 

binnen het geheel van de armoedebestrijding. De genomen acties kaderen in een langetermijnproces 

richting een Vlaanderen waar alle kinderen, ongeacht hun socio-economische achtergrond, alle 

kansen moeten krijgen om zich te ontplooien, zoals vooropgesteld in het kader van Vlaanderen in 

Actie (ViA) en Pact2020. Willen we daadwerkelijk onze ambitieuze doelstelling van de halvering 

kinderarmoede tegen 2020 bereiken, is een brede mobilisatie van de gehele samenleving nodig. 

 

Op Vlaams vlak werd een Taskforce kinderarmoede opgericht met academici en vertegenwoordigers 

van het middenveld. Zij ondersteunen het proces waarbinnen de aanpak van kinderarmoede centraal 

staat en staan de binnen de Vlaamse Overheid aangeduide Transitiemanager Kinderarmoede bij. De 

rode draad die vorm geeft aan deze initiatieven wordt onder punt 1 verder uit de doeken gedaan. 

 

Vlaanderen volgt hiermee ook de Europese aandacht voor kinderarmoede(bestrijding) en de EU2020 

doelstelling rond het terugdringen van armoede. Het pakket sociale investeringen (SIP) van de 

Europese Commissie geeft de lidstaten richtsnoeren voor een efficiënter en doeltreffender sociaal 

beleid, om duurzame en adequate sociale bescherming te verzekeren, als antwoord op de 

belangrijke uitdagingen waarmee ze momenteel te kampen hebben. Het SIP beoogt de huidige en 

toekomstige capaciteiten van mensen te versterken en hun kansen om te participeren aan de 

maatschappij en de arbeidsmarkt te verhogen. Het SIP focust daarbij op een geïntegreerde aanpak 

inzake tegemoetkomingen en diensten die mensen helpt tijdens hun levensloop en die duurzame 

positieve sociale resultaten bereikt. De nadruk ligt op het preventieve eerder dan op het curatieve, 

om zo de nood aan uitkeringen te verminderen. Zo zijn er voldoende middelen voor hen die 

ondersteuning nodig hebben. 
 

Het SIP bouwt verder op het Europees platform tegen armoede en sociale uitsluiting en omvat de 

aanbeveling van de Commissie van 20 februari 2013 over armoede onder kinderen (“Investeren in 

kinderen: de vicieuze cirkel van achterstand doorbreken”, Deze aanbeveling is een samenhangend 

beleidsadvies voor verbetering van de kansen van kinderen, waarin een pleidooi wordt gehouden 

voor het aanpakken van ongelijkheid op jonge leeftijd door een geïntegreerde aanpak van 

kindvriendelijke sociale investeringen. Investeren in kinderen en jongeren is bij uitstek doeltreffend 

voor het doorbreken van generatiearmoede en sociale uitsluiting en het vergroten van de kansen 

later in het leven.  

 

De Europese Commissie wil dat de lidstaten geïntegreerde strategieën ontwikkelen op  basis van drie 

belangrijke pijlers: 

 

- toegang tot adequate middelen, onder meer door de arbeidsparticipatie van ouders te 

ondersteunen, hoogwaardige inclusieve werkgelegenheid te bevorderen en een combinatie van 

werk en gezin mogelijk te maken; een adequate levensstandaard bieden door een combinatie 

van geldelijke en niet-geldelijke uitkeringen, zodat kinderen een levensstandaard genieten die 

verenigbaar is met een leven in waardigheid; 
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- toegang tot betaalbare hoogwaardige diensten, onder meer door gebruik te maken van opvang 

en onderwijs voor jonge kinderen als sociale investering om door vroegtijdig optreden 

ongelijkheid weg te werken en de problemen van kansarme kinderen op te lossen; er voor te 

zorgen dat alle kinderen ten volle gebruik kunnen maken van hun universele recht op 

gezondheidszorg; de gezinsondersteuning en de kwaliteit van alternatieve zorgstructuren 

verbeteren; kinderen een veilige, adequate huisvesting en leefomgeving bieden; 

- het recht van kinderen om te participeren, onder meer aan spel, recreatie, sport en culturele 

activiteiten, maar ook in besluitvorming die van invloed is op hun leven. 

 

 

Als we in Vlaanderen verder willen evolueren tot een warme samenleving, die de nodige kansen 

biedt aan alle kinderen zodat hun potentieel tot ontplooiing kan komen, ongeacht hun sociale 

achtergrond, zullen we de ingeslagen weg inzake de bestrijding van armoede bij kinderen 

onverminderd moeten verder zetten.  

 

Elk kind in Vlaanderen moet zich volledig kunnen ontplooien. Dit is een recht van elk kind en zorgt 

er bovendien voor dat alle talenten ontwikkeld kunnen worden en zo kunnen bijdragen tot de 

samenleving. 

 

Deze uitgangsstelling is in overeenstemming met de desbetreffende bepalingen van het verdrag 

van de Europese Unie, het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en het VN-Verdrag 

inzake de rechten van het kind. Het thema kinderarmoedebestrijding is tevens opgenomen als 

prioriteit in het Vlaams Actieplan Kinderrechten 2010 – 2014. Dit plan gaat in een volgende 

legislatuur verder onder de naam Jeugd – en kinderrechtenbeleidsplan. Bovenaan de lijst met 

prioriteiten vinden we hier: ‘Jeugdarmoede moet omlaag. Jeugdarmoede vraagt enerzijds een 

integrale aanpak, anderzijds ook een doelgroepenaanpak’. 

 

Een uitgebreid verslag van de stand van zaken van het Actieprogramma Kinderarmoede vindt u op de 

volgende pagina’s. Hierbij wordt er eveneens gebruik gemaakt van een kleurduiding om aan te geven 

in welke fase de desbetreffende maatregel zich bevindt.  

 

 

Donkergroen wijst op ‘uitgevoerd’ of een ‘continue opdracht’ 

Lichtgroen wijst op ‘in uitvoering’  

Geel wijst op ‘in voorbereiding’ 
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1. DE VLAAMSE OVERHEID KIEST ERVOOR EEN ‘CENTRE OF 

EXCELLENCE’ TE ZIJN IN DE AANPAK VAN 

KINDERARMOEDE 
  

1.1. Er wordt werk gemaakt van het creëren van een breed maatschappelijk 

draagvlak voor de strijd tegen kinderarmoede, onder andere door (sterkere) 

vorming en sensibilisering van beleidsmakers, professionals en de hele 

bevolking onder andere door het uitwerken van een business/societycase. 
 

Verantwoordelijke: minister Lieten  

 
Het uitbouwen van een excellent bestuur vereist een samenwerking van verschillende stakeholders 

uit beleid en praktijk. Dit is iets wat moet uitgewerkt worden voor en door heel Vlaanderen en dit 

doorheen alle beleidsniveau’s, van Vlaams over provinciaal naar lokaal.  

 

In 2011 nam de Vlaamse Regering het eerste actieprogramma kinderarmoede op binnen het VAPA, 

mede op basis van de Vlaanderen in Actie (ViA) Ronde Tafel Kinderarmoede en in het kader van 

Pact2020. Pact2020 formuleert immers de ambitieuze doelstelling om tegen 2020 het aantal 

kinderen dat in armoede geboren wordt te halveren en het algemene armoederisico in Vlaanderen 

met 30% te doen dalen. 

 

Het Vlaams Actieprogramma Kinderarmoede werd in 2012 verder uitgediept en versterkt. De basis 

hiertoe werd geleverd door het verslag van de STUDIO Kinderarmoede uit 2011 , waarbij experts een 

integrale aanpak van kinderarmoede in Vlaanderen voorstelden vanuit de beginselen van (a) 

ingrijpen op hefbomen; (b) proactief beleid en (c) progressief universalisme. Centraal staat een 

pleidooi voor meer integratie van het zorgaanbod en de verschillende beleidsdomeinen (belastingen 

en uitkeringen, huisvesting, voorschoolse zorg en educatie, gezondheid, ondersteuning van jonge 

aanstaande ouders op bv. vlak van opleiding, tewerkstelling en de interne kant van armoede en 

sociale uitsluiting,…), en voor het werken op twee niveaus, een twee-generatiebeleid.  

 

In het kader van ViA is kinderarmoedebestrijding een van de dertien thema’s waarvoor de Vlaamse 

Regering op 8 juli 2011 besliste om deze via de transitiemethodiek aan te pakken. Doelstelling hierbij 

is het in de samenleving tot stand brengen van een transitie in de visie op en de daaruit 

voortvloeiende aanpak van armoede bij kinderen van 0 tot en met 3 jaar, om op die manier de 

armoedespiraal/generatiearmoede te doorbreken. Daarbij moet enerzijds het aantal gezinnen dat in 

armoede leeft verminderen, maar ook de effecten van armoede op jonge kinderen moeten beperkt 

worden. Daarnaast is een maatschappelijke mobilisatie rond het thema nodig die ook onderhouden 

moet worden. Deze mobilisatie omvat het middenveld, bedrijfswereld, maatschappelijk invloedrijke 

actoren en de ruime bevolking. 

 

Op het ViA-Toekomstforum op 30 april 2013 kreeg kinderarmoedebestrijding een prominente plaats. 

In voorbereiding hiervan, werd op 17 en 18 april 2013 een tweedaagse georganiseerd met relevante 

lokale en bovenlokale actoren. Hierop werd een duidelijke ambitie geformuleerd voor een duurzame 

lokale kinderarmoedebestrijding: “gezinnen  met jonge kinderen in armoede slagen erin om hun 

rechten te realiseren, beantwoordend aan de behoeften van die gezinnen via een geïntegreerd 

netwerk van lokaal betrokken actoren”. Onder andere volgende aspecten werden hiervoor cruciaal 

geacht: sterke lokale netwerken met inbreng van ervaringskennis; lokale facilitatoren die bovenlokaal 

ondersteund worden in een leerplatform; opname van kinderarmoede in de BBC van de lokale 

besturen, met ondersteuning voor de gemeenten waar de problematiek het grootst is. 
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Bij de goedkeuring van de bijsturing en het voortgangsrapport 2011-2012 van het VAPA 2010-2014, 

op 20 april 2012, vroeg de Vlaamse Regering aan de minister bevoegd voor de coördinatie van het 

armoedebeleid onder meer om een business/societycase rond kinderarmoede uit te werken. De 

case, gefinaliseerd door het Vlaams Armoedesteunpunt (VLAS) eind juni 2013, toont aan waarom 

inzetten op de strijd tegen kinderarmoede nodig en urgent is. Ze wijst op het belang van het 

investeren in de voorschoolse leeftijd. Drie pijlers worden als primordiaal aangehaald: 

 

- kwaliteitsvolle maatschappelijke basisvoorzieningen; 

- tewerkstelling; 

- herverdeling en minimuminkomensbescherming. 

 

Deze pijlers hangen bovendien samen; het is noodzakelijk dat aan alle pijlers gewerkt wordt vanuit 

eenzelfde visie. De societycase focust tenslotte nog op het belang van kwaliteit in basisvoorzieningen 

en de randvoordwaarden om deze te realiseren. 

 

Aan de societycase is een businesscase gekoppeld, die wijst op de nood aan een paradigmawissel, 

een verschuiving van een curatieve naar een preventieve aanpak. Dit wordt niet alleen onderbouwd 

vanuit sociale rechtvaardigheid maar ook vanuit efficiëntieoverwegingen. Voorkomen is niet alleen 

beter dan genezen. Het is ook goedkoper. Het bestrijden van kinderarmoede is immers niet enkel 

vanuit sociale beweegredenen noodzakelijk maar er is ook een belangrijk economisch voordeel aan 

verbonden. Het terugdringen van kinderarmoede brengt onvermijdelijk kosten met zich mee maar 

deze moeten gezien worden als een investering in de toekomst. Het probleem niet aanpakken zal 

uiteindelijk een veel hogere kost met zich meebrengen.  

 

In het actieprogramma kinderarmoede is de ondersteuning van lokale initiatieven gericht op de 

aanpak van kinderarmoede opgenomen, om zo vanuit Vlaanderen bij te dragen aan de oprichting en 

verderzetting van lokale projecten die transversaal inzetten op de bestrijding van kinderarmoede. 

Vanuit het belang van vertrekken vanuit en afstemming op de lokale situatie en noden, kregen lokale 

initiatieven de ruimte om hun eigen werking vorm te geven, maar dit steeds vanuit een aantal 

principes: inclusief, integraal, samenwerking over domeinen en organisaties heen en de participatie 

van de doelgroep in het hele projectproces. Er werden ondertussen drie projectoproepen 

georganiseerd, in 2011, 2012 en 2013, telkens voor een budget van ongeveer 1 miljoen euro. In 2013 

werden de projecten uit het eerste jaar geëvalueerd. Hieruit bleken onder meer volgende 

aandachtspunten en succesfactoren: 

 

• kinderarmoedebestrijding vraagt een langdurig proces, op maat van het gezin en in sfeer 

van vertrouwen; 

• het belang van de ondersteuning van heel het gezin (nood aan vertrouwenspersoon); 

• de noodzaak aan het slaan van een brug tussen gezinnen en hulp- en dienstverlening; 

• laagdrempelig en informeel werken (belang competenties van medewerkers); 

• mogelijkheid tot intergemeentelijke samenwerking; 

• leren kennen van elkaars werkingen om optimale afstemming in het belang van de 

gezinnen te realiseren; 

• belang van volwaardige participatie van de doelgroep (behoeften, wensen en 

verwachtingen) en het inschakelen van ervaringskennis, bv. via ervaringsdeskundigheid in 

het netwerk. 

 

Op 19 april 2013 heeft de Vlaamse Regering haar goedkeuring gegeven aan de bijsturing en het 

voortgangsrapport 2012-2013 van het VAPA 2010-2014. Hierin is onder meer opgenomen dat op 

basis van de evaluatie van de projecten nagegaan zou worden hoe de Vlaamse overheid het lokaal 

kinderarmoedebestrijdingsbeleid kan (blijven) ondersteunen. 
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De wijziging van het armoededecreet heeft precies deze blijvende ondersteuning tot doel, door om 

te schakelen van projectmatige ondersteuning van lokale actoren naar een structurele ondersteuning 

van lokale besturen en bestaand structureel aanbod, die een cruciale schakel vormen in een lokaal 

netwerk kinderarmoedebestrijding, op basis van de inzichten inzake de duurzame bestrijding van 

kinderarmoede die we de voorbije jaren verzameld hebben. 

 

Naast de noodzakelijke structurele aanpak door de overheid, is er ook nood aan een brede 

maatschappelijke mobilisatie rond kinderarmoede. Daarvoor zorgt het Kinderarmoedefonds, dat op 

15 oktober 2013 boven het doopvont werd gehouden. Het kinderarmoedefonds wordt beheerd door 

de Koning Boudewijnstichting. De bedoeling van het Kinderarmoedefonds is om alle belangrijke 

maatschappelijke groepen te verenigen in de strijd tegen kinderarmoede: burgers, 

middenveldorganisaties, ondernemingen en overheden. Samen zullen ze sensibiliseringsacties 

voeren, geld inzamelen en projecten opzetten. 

De succesvolle projecten kunnen dan later opgenomen worden in het structurele beleid van de 

lokale, Vlaamse en federale overheden. 

  

 

2. DE VLAAMSE OVERHEID WAARBORGT HET RECHT OP 

GEZINSLEVEN 
 

 

2.1. Lokale diensten buurtgerichte opvang worden verder ondersteund. Dit kan 

voor heel wat gezinnen in armoede een welgekomen oplossing zijn voor hun 

opvangprobleem. 

 
Verantwoordelijk: minister Vandeurzen en minister Van den Bossche 

 
Lokale diensten buurtgerichte opvang zijn van groot belang voor gezinnen in armoede met jonge 

kinderen. Immers op deze manier voorziet men deze gezinnen van de mogelijkheid om de kinderen 

naar de opvang te brengen wanneer de ouders een sollicitatiegesprek hebben of opleiding volgen.  

Kleinschalige, buurtgerichte opvang levert extra inspanningen om voor iedereen toegankelijk te zijn, 

ook voor kwetsbare gezinnen. Ze betrekt de ouders op een actieve manier en werkt samen met 

andere organisaties uit de buurt. Daarnaast kan deze opvang ook gezien worden als een sociale 

ontmoetingsplaats waar de betrokken ouders kunnen aangesproken worden, waar ze even kunnen 

uitblazen, waar een vertrouwensband kan opgebouwd worden of even geluisterd worden naar de 

ouders. Voor de jonge kinderen zelf vormt dit een uitgelezen kans om kennis te maken met 

leeftijdsgenoten of om werk te maken van de cognitieve, emotionele en sociale ontwikkeling van het 

kind.  

 

De lokale diensten buurtgerichte opvang werd opgenomen in de uitwerking van het nieuwe 

kaderdecreet kinderopvang en geïntegreerd in het decreet lokale diensteneconomie. De Vlaamse 

Regering heeft ervoor gekozen om in eerste instantie het decreet Kinderopvang van Baby’s en 

Peuters op de sporen te zetten. Het decreet werd goedgekeurd op 20 april 2012 (B.S., 15 juni 2013). 

Er werden tevens nieuwe plaatsen toegekend voor de inkomensgerelateerde kinderopvang (IKG). Er 

wordt daarbij gefocust op regio's en gemeenten waar er een onderaanbod aan plaatsen is waar 

ouders betalen op basis van het inkomen, en op basis van de kansarmoederatio. In het kader van het 

decreet en de uitvoeringsbesluiten wordt verder nagedacht over een hervorming van de 
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voorrangsregels, aan de hand van het trappensysteem16, in opvang die wordt gesubsidieerd om met 

een ouderbijdrage naar inkomen te werken en wel op die wijze dat deze opvangplaatsen beter en 

zeker toegankelijk worden voor de meest kwetsbare gezinnen. De start van het nieuwe decreet is 

voorzien op 1 april 2014. 

 

 

 

BUDGET & STAPPENPLAN 

2012 

Goedkeuring kaderdecreet 

2013 

Opmaak uitvoeringsbesluiten 

2014 

Inwerkingtreding decreet 

 

 

2.2. Er worden over heel Vlaanderen projecten ‘versterking of uitbreiding van de 

integrale en laagdrempelige preventieve gezinsondersteuning met bruggen 

naar onderwijs en activeringuitgerold. Deze projecten hebben als doel om 

kansarme kinderen kansrijker te maken, ouders te betrekken bij het 

schoolgebeuren als partners in het opvoedingsproject, het vroegste 

opvoedingsgebeuren tussen ouder en kind te stimuleren en te ondersteunen 

en ouders te ondersteunen bij de eerste stappen in een traject naar activering. 
 

Verantwoordelijk: ministers Vandeurzen, Lieten, Smet en Van den Bossche 

 
Begin oktober 2011 lanceerde Kind en Gezin een gezamenlijke oproep vanuit de beleidsdomeinen 

Werk en Sociale Economie, Armoedebestrijding, Onderwijs en Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Op 

deze oproep konden organisaties intekenen die een project wilden uitwerken rond de ‘versterking of 

uitbreiding van de integrale en laagdrempelige preventieve gezinsondersteuning met bruggen naar 

onderwijs en activering’.  

 

De oproep beoogde de opstart of versterking van initiatieven die een aanbod doen in het kader van 

integrale en laagdrempelige gezinsondersteuning. Doelstelling van deze initiatieven moet zijn om 

peuters tijdig en goed voorbereid te laten doorstromen naar het kleuteronderwijs, ouders te 

versterken in hun ouderrol en hen op weg te helpen naar activering. Vooral kwetsbare groepen 

krijgen hierbij verhoogde aandacht. De initiatieven werken hiertoe met doelgroepmedewerkers 

binnen een erkenning als lokale diensteneconomie. 

 

In totaal dienden er 9 projecten tijdig een aanvraag in : Vzw Het Verschil, Vzw Thuishulp, OCMW 

Herentals, Vzw Federatie Marokkaanse Verenigingen, Stad Turnhout, VZW IN-Z, Stad Genk, Vzw 

Wigwam en Vzw Buurtwerk ’t Lampeke. In vervolg op hun aanvraag kregen deze projecten in 2012 

een facultatieve subsidie vanuit Armoedebestrijding, Onderwijs, en Welzijn, Volksgezondheid en 

                                                           

 
16

 Trap 2: 20% van de kinderen moeten afkomstig zijn uit kwetsbare gezinnen. Bij trap 3 (lokale diensten): 30% 

 



90 

 

Gezin, die in 2013 verlengd werd17. Het besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2012  en 3 mei 

2013 bepalen de modaliteiten tot de toekenning van de facultatieve subsidie aan de verschillende 

initiatieven. 

 

Vanuit de beleidsdomeinen  “Welzijn, Volksgezondheid en Gezin”, “Armoedebestrijding” en 

“Onderwijs” werd in 2012 en 2013 voorzien in de financiering voor inhoudelijke versterking of 

uitbreiding binnen de contouren van een integraal en laagdrempelig aanbod preventieve 

gezinsondersteuning. 

Vanaf 2014 wordt een verdere financiering voorzien vanuit de beleidsdomeinen “Welzijn, 

Volksgezondheid en Gezin” en “Armoedebestrijding” die dezelfde grootte heeft als in werkingsjaren 

2012 en 2013. Deze financiering wordt vanaf 2015 regulier via de Huizen van het Kind conform het 

decreet inzake de organisatie van de preventieve gezinsondersteuning. 

 

 

 

BUDGET & STAPPENPLAN 

2011 

Begin oktober 2011: verspreiden oproep 

Midden november 2011: ontvangst en analyse van de kandidaturen 

Toekenning vanaf 1 januari 2012 

2012 

Budget: 

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie: 280.000 euro  

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: 200.000 euro (min. 10.000 en max. 25.000 euro per project) 

Armoedebestrijding: 200.000 euro (min. 10.000 en max. 25.000 euro per project) 

Onderwijs: 200.000 euro (min. 10.000 en max. 25.000 euro per project) 

2013 

Budget: 

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie: 280.000 euro (max 28.000 euro per project: 

loonsubsidie 2 VTE doelgroepmedewerkers (2x  8.000 euro) + omkaderingspremie (12.000 euro) 

Armoedebestrijding: 220.000 euro 

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: 200.000 euro 

Onderwijs: 200.000 euro 

Er was een evaluatie van de projecten door de betrokken administraties. De projecten werden positief 

geëvalueerd. 

2014 

Er komt een reguliere basis in de regelgeving preventieve gezinsondersteuning, zodat de projecten vanaf 2015 

een structurele financiering krijgen. In 2014 volgt als overgangsperiode een laatste projectmatige financiering 

vanuit Armoedebestrijding en Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, als aanvulling op de erkenning binnen LDE.  

Budget: 

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie: 280.000 euro (max 28.000 euro per project: 

loonsubsidie 2 VTE doelgroepmedewerkers (2x  8.000 euro) + omkaderingspremie (12.000 euro) 

Armoedebestrijding: 370.000 euro 

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: 200.000 euro 

 

 

                                                           

 
17

 Vanuit het beleidsdomein ‘Werk en Sociale Economie’ wordt voorzien in een erkenning als initiatief in de lokale 

diensteneconomie en financiering voor de tewerkstelling en omkadering van doelgroepwerknemers en dit gedurende een 

periode van 4 jaar. 
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2.3. De prenatale zorg wordt verder uitgebouwd, waarbij in stedelijke gebieden 

de zorgcoördinatie en psychosociale begeleiding voor kwetsbare zwangere 

prioriteit krijgt. 
 

Verantwoordelijk: minister Vandeurzen 

 
Kinderen die in een kansarm gezin opgroeien, hebben een grotere kans op een achterstand op het 

vlak van sociaal-emotionele ontwikkeling, taalontwikkeling en motoriek. Het is de bedoeling de 

vroegtijdige inzet van gezinsondersteuners binnen de preventieve gezinsondersteuning van Kind en 

Gezin te versterken zodat al tijdens de zwangerschap de effecten van kansarmoede voor de 

toekomstige kinderen worden voorkomen door een gepaste en toereikende ondersteuning voor 

kansarme zwangere vrouwen en hun gezin. 

 

Deze actie wordt mee opgenomen onder punt 4 ‘Huizen van het Kind’. 

 

 

2.4. De preventieve gezinsondersteuning wordt op inhoudelijk, organisatorisch 

en institutioneel vlak hertekend met bijzondere aandacht voor gezinnen in 

armoede. Er is een versterkte preventieve gezinsondersteuning, met Huizen 

van het Kind als belangrijke hefboom. 
 

Verantwoordelijk: minister Vandeurzen 

 
Het huidig model van preventieve gezinsondersteuning slaagt er niet in om een adequaat antwoord 

te bieden op enkele ingrijpende maatschappelijke evoluties: de aanhoudende toename van het 

aantal geboorten in kansarme gezinnen, de stijging van het aantal kinderen in maatschappelijk 

kwetsbare gezinnen, de verschuiving in medische problematieken, de stijgende nood aan 

opvoedingsondersteuning en psychosociale ondersteuning en het groeiend artsentekort. 

 
In een gezamenlijk traject met de voornaamste actoren wordt geëvolueerd naar een nieuw model 

voor preventieve gezinsondersteuning, waarin de Huizen van het Kind (naast de vernieuwde 

samenwerking met huisartsen(kringen)) een belangrijke hefboom zijn. Deze Huizen van het Kind 

worden vormgegeven rond het breed toegankelijke en laagdrempelige consultatiebureau en 

bundelen het preventieve aanbod naar (aanstaande) gezinnen met jonge kinderen, waardoor dit 

aanbod op haar beurt weer toegankelijker wordt. Het versterken van deze toegankelijkheid en het 

verder uitbouwen van het aanbod zijn de krachtlijnen in de strijd tegen kinderarmoede.  

Deze laten zich vatten in volgende concrete acties die vorm krijgen in de relatie tot de Huizen van het 

Kind: 

 

● om de laagdrempelige instroom via de consultatiebureauwerking te blijven garanderen en het 

aanbod rondom te verzekeren wordt het aanbod van de preventieve gezinsondersteuning 

aangepast aan de nataliteitsevolutie; 

● de prenatale zorg wordt verder uitgebouwd, met vroegtijdige inzet van gezinsondersteuners in 

stedelijke gebieden waardoor de psychosociale begeleiding voor kwestbare zwangeren versterkt 

wordt. 

Binnen deze Huizen van het Kind is er heel specifieke aandacht voor profilering op het vlak van 

opvoedingsondersteuning, dit aanbod moet dan ook verder uitgebouwd worden, en dit door: 
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● de adviesfunctie opvoedingsondersteuning (spreekuur opvoedingsondersteuning) nog sterker 

uit te bouwen binnen dit kader, mogelijks met een groepsgericht aanbod;  

● samenwerking met de inloopteams zodat aanbod voldoende aanspreekt ten aanzien van de 

hele groep van maatschappelijk kwetsbare gezinnen, dit impliceert dat er voldoende en 

slagkrachtige inloopteams zijn;  

● opvoedingsondersteuning in het kerntraject van de regioteamleden van K&G verder 

methodisch uit te bouwen; 

● het laten aansluiten van ander particulier initiatief rond opvoedingsondersteuning op de Huizen 

van het Kind waardoor dit toegankelijker wordt voor alle ouders. 

 

Het vrijwilligerswerk krijgt binnen de sector een duidelijke plaats. Hieraan gekoppeld moeten deze 

ook financieel verder ondersteund worden.  

 

Met betrekking tot de inhoud van de dienstverlening wordt er ingezet op het taalkapitaal van jonge 

kinderen als belangrijke driver voor hun latere maatschappelijke kansen. Daartoe worden ouders en 

professionals ondersteund met eenduidige adviezen rond taalstimulering en meertaligheid die 

toegankelijk en bruikbaar zijn voor de meest kwetsbare ouders. 

 

Het regelgevend kader om dit te verankeren werd voorbereid met vertegenwoordiging van het 

Vlaams Netwerk tegen Armoede en treedt in voege op 1 april 2014. Het uitvoeringsbesluit vormde 

een van de proefprojecten voor de Vlaamse armoedetoets. 

 

BUDGET&STAPPENPLAN 

 

2010 

Algemeen 

Er is een (politiek en met de partners afgestemd) model dat de grote strategische opties beschrijft voor de 

organisatie en uitvoering van de preventieve gezinsondersteuning 

Het model is voorgesteld op de eerstelijnsconferentie. 

De processtappen voor de concretisering van het model zijn uitgetekend 

Prenatale zorg 

Uitwerken actieplan 

Opvoedingsondersteuning 

Pedagogische adviesfunctie: Het decreet opvoedingsondersteuning is geëvalueerd 

Inloopteams: aansluiting op proces rond Huizen van het Kind 

Kerntraject K&G: binnen Kind en Gezin is het proefproject Antwerpen positief geëvalueerd en is beslist om het 

dossier bij de bevoegde minister in te dienen 

Taalstimulering 

Studieopdracht om eenduidige inhouden en adviezen m.b.t. taalstimulering en meertaligheid op te maken voor 

ouders en professionals 

Visietekst van kind en gezin 

2011 
Algemeen 
Er zijn pilootprojecten waar het geheel aan versterking van de preventieve gezinsondersteuning gepiloot 

wordt. 
Er wordt een regelgevend kader opgebouwd. 
Er wordt een nieuw organisatiemodel ontwikkeld. 
Prenatale zorg  
Verzameling good practices +uitwerken voorstel versterking gezinsondersteuners (programmatievoorstel). 
Opvoedingsondersteuning 
Pedagogische adviesfunctie: afhankelijk evaluatie decreet opvoedingsondersteuning. 
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Inloopteams: afhankelijk van proces Huizen van het Kind en budgettaire ruimte. 
Kerntraject K&G : Kind en Gezin regio Oostende sloot samen met andere partners aan begin  2011 bij het Triple 

P-project, geïnitieerd door het OCMW Oostende met middelen vanuit het Federaal Staatssecretariaat 

Armoede.  
Aandacht voor de ontmoetingsfunctie 
Vrijwilligerswerk  
Zie opbouw regelgevend kader preventieve gezinsondersteuning. 
Oproep voor bijkomende ondersteuning voor projecten opvoedingsondersteuning door vrijwilligers 
Taalstimulering 
Verdere afstemming met partners waaronder kinderopvang en de sector opvoedingsondersteuning. 
Verspreiding rapport ‘Taalstimulering en meertaligheid bij kinderen van 0 tot 6 jaar’. 
Integratie rapport in bestaande informatiedragers Kind en Gezin (website, brochures,…). 
Integratie inhouden en adviezen in de bestaande dienstverlening van Kind en Gezin, zowel in contacten met 

artsen als met regioteamleden. 
Analyse van de adviezen uit het rapport: aangepaste formulering ikv het bereiken van een zo ruim mogelijke 

doelgroep (o.a. d.m.v. project KBS en Lessius omtrent communicatie naar sociaal zwakkere groepen). 
Projectoproep voor de versterking of uitbreiding van de integrale en laagdrempelige preventieve 

gezinsondersteuning met bruggen naar onderwijs en activering. De doelstelling van het project is om peuters 

tijdig en goed voorbereid te laten doorstromen naar het kleuteronderwijs, ouders te versterken in hun 

ouderrol en hen op weg te helpen naar activering. Vooral kwetsbare groepen krijgen hierbij verhoogde 

aandacht.(projectlooptijd 1 december 2011 – 31 november 2012) 

2012 
Algemeen 
Op basis van de pilootprojecten wordt het model verder uitgewerkt en uitgerold 
Prenatale zorg  
Versterking inzet van gezinsondersteuners door bijkomende aanwerving  
Opvoedingsondersteuning 
Pedagogische adviesfunctie: cfr 2011 
inloopteams: cfr. 2011 
Kerntraject K&G:  Afhankelijk van evolutie in 2011 
Vrijwilligerswerk  
Cfr. opbouw regelgeving. 
4 projecten opvoedingsondersteuning door vrijwilligers krijgen bijkomende ondersteuning (voor een 

totaalbedrag van 100 000 €) 
Taalstimulering 
Verspreiding van de adviezen en inhouden aan de hand van geschikte dragers en via geschikte kanalen, ook 

voor maatschappelijk kwetsbare groepen. 
Ontwikkeling van gepaste ondersteuning voor professionals in verschillende settings. 
Projectoproep voor de versterking of uitbreiding van de integrale en laagdrempelige preventieve 

gezinsondersteuning met bruggen naar onderwijs en activering. De doelstelling van het project is om peuters 

tijdig en goed voorbereid te laten doorstromen naar het kleuteronderwijs, ouders te versterken in hun 

ouderrol en hen op weg te helpen naar activering. Vooral kwetsbare groepen krijgen hierbij verhoogde 

aandacht.(projectlooptijd 1 december 2012 – 31 november 2013) 

2013 
Algemeen 

De pilootprojecten zijn geëvalueerd 

Initiatieven die lokaal vorm geven aan een Huis van het Kind worden ondersteund 

Het decreet houdende de organisatie van de preventieve gezinsondersteuning is goedgekeurd 

Prenatale zorg 

De prenatale zorg wordt via de Huizen van het Kind versterkt 

Opvoedingsondersteuning 

opvoedingswinkels: worden opgenomen en regelgevend verankerd in het decreet’ houdende de organisatie 

van de preventieve gezinsondersteuning’ 

inloopteams: worden opgenomen en regelgevend verankerd in het decreet’ houdende de organisatie van de 

preventieve gezinsondersteuning’ 
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Ontmoeting: op basis van een projectoproep in 2012 worden initiatieven ontmoeting verder versterkt gelinkt 

aan de Huizen van het Kind. 

Kerntraject K&G: wordt verder hervormd 

Vrijwilligerswerk  

Cfr. opbouw regelgeving. 

Op basis van een projectoproep in 2012 wordt de vrijwilligerswerking in het kader van de Huizen van het Kind 

versterkt 

Taalstimulering 

Verspreiding van de adviezen en inhouden aan de hand van geschikte dragers en via geschikte kanalen, ook 

voor maatschappelijk kwetsbare groepen. 

Ontwikkeling van gepaste ondersteuning voor professionals in verschillende settings. 

De initiatieven die gesubsidieerd worden in het kader van de oproep ‘integrale en laagdrempelige preventieve 

gezinsondersteuning met bruggen naar onderwijs en activering’ worden gecontinueerd. 

2014  
Algemeen 

Op 1 april 2014 gaat het decreet aangaande de organisatie van preventieve gezinsondersteuning in voege 

samen met BVR 

Actoren die lokaal vorm geven aan een Huis van het Kind worden ondersteund 

Prenatale zorg 

De prenatale zorg wordt via de Huizen van het Kind versterkt 

Opvoedingsondersteuning 

opvoedingswinkels: worden regelgevend verankerd 

inloopteams: worden regelgevend verankerd 

Ontmoeting: wordt opgenomen en regelgevend verankerd  

Kerntraject K&G:  wordt verder hervormd 

Vrijwilligerswerk  

Het vrijwilligerswerk m.b.t. de consultatiebureaus wordt versterkt 

Taalstimulering 

Verspreiding van de adviezen en inhouden aan de hand van geschikte dragers en via geschikte kanalen, ook 

voor maatschappelijk kwetsbare groepen. 

Onderzoek naar mogelijkheden tot structurele verankering van de initiatieven die gesubsidieerd worden in het 

kader van de oproep ‘integrale en laagdrempelige preventieve gezinsondersteuning met bruggen naar 

onderwijs en activering’ . 

 

 

2.5. Er wordt ingezet op een betaalbaar, kwaliteitsvol, toegankelijk en 

voldoende aanbod van kinderopvang voor kwetsbare jonge kinderen en hun 

ouders. 
 

Verantwoordelijk: minister Vandeurzen 

 
Hierbij worden met betrekking tot kinderen in armoede een aantal aspecten extra onder de aandacht 

gebracht zoals daar zijn: het belang van taal en taalstimulering, de voorrangregels IKG en de sociale 

functie van kinderopvang. Met betrekking tot het aspect van de taal: taalvaardige kinderen hebben 

het op sociaal vlak vaak gemakkelijker, en hebben vaak een meer succesvolle schoolloopbaan en 

later een betere job. Op de leeftijd van 3 jaar ziet men al grote verschillen tussen kinderen qua 

taalvaardigheid. Die ongelijke start moet de overheid met alle middelen bestrijden. Wat de nataliteit 

betreft: Het geboortecijfer evolueert per jaar. Om het aanbod te laten evolueren in relatie tot het 

geboortecijfer dient jaarlijks een budgettaire aanpassing te gebeuren. Ook de voorrangsregels IKG 

worden strikter: Om op die manier een antwoord te bieden op de ondervertegenwoordiging van 

maatschappelijk kwetsbare gezinnen in de kinderopvang. 

 

BUDGET & STAPPENPLAN 
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2010 

Taal: studieopdracht om eenduidige inhouden en adviezen mbt taalstimulering en meertaligheid op te maken 

voor ouders en professionals. 

Nataliteit: ontwikkeling van het behoefteramingsinstrument dat raamt wat de volledige behoefte inzake 

kinderopvang is. Eén van de parameters is het aantal kinderen tot 3 jaar. Dit instrument voorziet een jaarlijkse 

update van de (evolutie inzake) nataliteit en noodzakelijke middelen. 

IKG: nieuwe plaatsen toegekend, zowel IKG-plaatsen als erkende opvang, dus steeds plaatsen waar gezinnen 

naar inkomen betalen.  

Kaderdecreet: goedkeuring visienota door Vlaamse Regering. 

Sociale functie kinderopvang: evaluatie ondersteuningstraject en verderzetting met de groep van de 

pedagogische ondersteuners van opvangvoorzieningen o.l.v. van VBJK. 

 

2011 

Taal: verdere afstemming met partners (kinderopvang). Verspreiding rapport ‘Taalstimulering en meertaligheid 

bij kinderen van 0 tot 6 jaar’. Integratie rapport in bestaande informatiedragers Kind en Gezin (website, 

brochures,…). Integratie adviezen in de bestaande dienstverlening van Kind en Gezin. Analyse van de adviezen 

uit het rapport: aangepaste formulering ikv het bereiken van een zo ruim mogelijke doelgroep (oadmv project 

KBS en Lessius omtrent communicatie naar sociaal zwakkere groepen). 

Nataliteit: jaarlijkse update van de (evolutie inzake) nataliteit. 

IKG: nieuwe plaatsen toegekend, zowel IKG-plaatsen als erkende opvang, dus steeds plaatsen waar gezinnen 

naar inkomen betalen. Voor 2011 wordt daarbij voor nieuwe IKG-opvang gefocust op regio's en gemeenten 

waar er een onderaanbod aan IKG-plaatsen is, voor uitbreiding van erkende opvang op de 3 grootsteden en op 

aantal gemeenten die inzake kansarmoede het hoogste scoren in Vlaanderen. Kaderdecreet: goedkeuring door 

de Vlaams regering. 

Sociale functie kinderopvang: er wordt nagedacht over uitbreiding van deze ondersteuningstrajecten naar de 

ganse sector 

 

2012 

Bijkomende investering van 22 miljoen euro 

Taal: verspreiding van de adviezen via geschikte dragers en via geschikte kanalen, ook voor maatschappelijk 

kwetsbare groepen. Ontwikkeling van gepaste ondersteuning voor professionals. 

Nataliteit: jaarlijkse update van de (evolutie inzake) nataliteit.  

IKG: nieuwe plaatsen toegekend, IKG-plaatsen Voor 2012 wordt daarbij voor nieuwe IKG-opvang gefocust op 

regio's en gemeenten waar er een onderaanbod aan plaatsen is waar ouders betalen op basis van het inkomen. 

in kader van decreet en uitvoeringsbesluiten wordt verder nagedacht over een hervorming van de 

voorrangsregels in opvang die wordt gesubsidieerd om met een ouderbijdrage naar inkomen te werken. En wel 

op die wijze dat deze opvangplaatsen beter en zeker toegankelijk worden voor de meest kwetsbare gezinnen. 

Kaderdecreet kinderopvang van baby’s en peuters: goedgekeurd door Vlaamse Parlement op 28 maart 2012 

Sociale functie kinderopvang: er wordt een tweede ondersteuningstraject opgestart waarbij opnieuw de ganse 

sector wordt uitgenodigd. 

 

2013 

Taal: verspreiding methodieken, materialen, ondersteuning naar professionals. 

Nataliteit: jaarlijkse update van de (evolutie inzake) nataliteit.  

IKG: middelen beschikbaar voor uitbreiding van aantal plaatsen waar ouders betalen op basis van het inkomen. 

wijze van verdeling wordt uitgewerkt. In kader van decreet en uitvoeringsbesluiten wordt de hervorming van 

de voorrangsregels in opvang die wordt gesubsidieerd om met een ouderbijdrage naar inkomen te werken 

afgewerkt. En wel op die wijze dat deze opvangplaatsen beter en zeker toegankelijk worden voor de meest 

kwetsbare gezinnen.  

Kaderdecreet: principiële goedkeuring uitvoeringsbesluiten inzake vergunning en subsidiëring op 5 juli n2013; 

definitieve goedkeuring is verwacht in november 2013 

Sociale functie kinderopvang: de twee ondersteuningstrajecten worden verdergezet 

 

2014 

Nataliteit: jaarlijkse update van de (evolutie inzake) nataliteit.  

Decreet : start decreet kinderopvang is voorzien op 1 april 2014 
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Sociale functie kinderopvang: evaluatie en bijsturing van de aanpak in kader van de implementatie van het 

decreet kinderopvang 

Taal: het taalbeleid is te ontwikkelen in elke vergunde voorziening voor kinderopvang (cfr. art. 31, § 2 

vergunningbesluit – pedagogisch beleid). 

 

 

2.6. Het ambulante en mobiele aanbod van de Centra voor kinderzorg en 

gezinsondersteuning wordt versterkt en uitgebreid om opvang en begeleiding 

van kleinere kinderen in crisis- of risicosituaties te bieden. Opvoedings- en 

gedragsproblemen worden vroegtijdig aangepakt, in het bijzonder naar 

kansengroepen.  
 

Verantwoordelijk: minister Vandeurzen 

 
Om te voorkomen dat bij gezinnen met risico’s op ernstige opvoedingsproblemen of gezinnen in 

crisis de situatie verder zou escaleren, is het van groot belang dat deze gezinnen al vroegtijdig ergens 

terechtkunnen voor intensieve ondersteuning. Op die manier bestaat de mogelijkheid om vroeg in 

het leven van die kinderen iets te veranderen waardoor meer hardnekkige problemen en 

gedragingen op latere leeftijd kunnen worden voorkomen. Deze aanpak komt ook het welzijn van 

gezinnen ten goede. De centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning hebben de laatste jaren 

geëxperimenteerd met het aanbod van vroegtijdige intensieve gezinsbegeleiding en ambulante 

training van ouders samen met hun kind. Binnen dit aanbod wordt heel uitdrukkelijk gewerkt aan het 

opbouwen van een sociaal netwerk (informeel en formeel) rondom het gezin. Dit maakt dat gezinnen 

na de begeleiding kunnen terugvallen op een sociaal netwerk en minder terechtkomen in langdurige 

residentiële opvang. Het zelfwaarde-gevoel van ouders blijkt toe te nemen, aangezien binnen deze 

methodieken heel sterk appel wordt gedaan aan het verantwoordelijkheidsgevoel van de gezinnen. 

Momenteel is dit intensieve preventieve aanbod voor de 0- tot 6-jarigen niet in verhouding tot hun 

aandeel in de Vlaamse populatie. Uitbreiding is derhalve noodzakelijk. 

 

BUDGET & STAPPENPLAN 

2010 

Uitbreiding ten bedrage van 1.100.000 euro 

2011 

Uitbreiding ten bedrage van 600.000 euro  

2012 

Goedkeuring van de nieuwe regelgeving 

2013 

Implementatie van nieuwe regelgeving: 

-versterking van ambulant en mobiel aanbod: kernopdracht van sector en van elk CKG 

-focusmodules / Amber – en Tuimelmethodieken worden structureel verankerd (kunnen vanaf 1 januari 2013 

door alle CKG’s aangeboden worden) 

-Opmaak van een programmatie. 

2014 

Implementatie en evaluatie van de nieuwe regelgeving: 

Intersectorale afstemming en programmatie met Jongerenwelzijn in functie van het uitbreidingsbeleid. 

Afstemming regionaal aanbod Met inbegrip van een interregionale toets. 
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2.7. ‘Boeren op een Kruispunt’ en ‘Tussenstap’ zetten in op gezinsbegeleiding 

van ondernemers in moeilijkheden. De mensen die daar terecht komen met 

problemen worden in de totale gezinssituatie begeleid met verhoogde 

aandacht voor de specifieke situatie van de jonge kinderen in deze gezinnen. 

 

Verantwoordelijk: minister Peeters 

 
Tussenstap vzw is een individuele dienstverlening aan ondernemers in moeilijkheden en na een 

faling, gekoppeld aan een maatschappelijk streven naar meer aandacht voor de menselijke aspecten 

van het ondernemerschap. Hier spelen vrijwilligers een belangrijke rol. Ook in crisissituaties blijft de 

waardigheid van de ondernemer en zijn gezin het leidmotief. Hierbij is er dan ook aandacht voor de 

aanwezigheid van jonge kinderen in de gezinssituatie. Via Boeren op een kruispunt is er aandacht 

voor landbouwbedrijven en de moeilijke context waarin zij dienen te opereren. Dit leidt vaak tot 

verschillende problemen waarmee deze bedrijven en de ondernemers geconfronteerd worden. Deze 

problemen veruitwendigen zich op gezinsniveau en kunnen leiden tot problematische situaties. Ook 

de jonge kinderen die deel uitmaken van deze gezinnen worden geconfronteerd met de problemen. 

 

In 2011 zijn er 187 hulpvragen ingediend bij de vzw Boeren op een Kruispunt (Bo/ek). De vzw heeft 

een rapport opgemaakt over haar 5 jaar werking. De voornaamste conclusies zijn: 

 

● 86% van de aanmeldingen komen binnen via het gratis nummer. De overige aanvragen komen 

binnen via e-mail en een minderheid via brief. 

● 14,3% van de hulpvragers zijn alleenstaand. Hier valt vooral de schrijnende eenzaamheid op. 

● De meldingen zijn vooral afkomstig van de bedrijfstypes veehouderij, glastuinbouw en 

buitenteelten. 

● Minder dan 3% van de aanmelders was 65 of ouder. Velen van hen kenden hun pensioenrechten 

niet, of wisten niet hoe ze, zonder verlies van grond, hun pensioen konden aanvragen. Bijna 

evenveel adviesvragers waren bij de aanmelding jonger dan 30. Sommigen waren net gestart of 

waren actief bezig met het opzetten van hun overnameplan. Bij de jongeren zijn er meer 

psychosociale problemen dan financiële problemen: vooral relatie- en generatieproblemen. 

Zowel de mediaan als de gewogen gemiddelde leeftijd van de aanmelder ligt op 48 jaar. De 

grootste groep adviesvragers is tussen 40 en 55 jaar oud. Dit is een cruciale leeftijd om te 

beslissen hoe het met het bedrijf of met de eigen carrière verder moet. 

● 20% van de hulpvragers zijn gestopt met hun activiteit als boer/tuinder in hoofdberoep. 

 

Op basis van de evaluatie van 5 jaar, wil Boeren op een kruispunt nieuwe dienstverlening 

ontwikkelen, namelijk: 

 

● Tevredenheidonderzoek bij cliënten ter verbetering van de kwaliteit. 

● Meer overleg met de andere hulporganisaties voor zelfstandigen in nood: Efrem vzw en 

Tussenstap vzw. Projecten om eenzaamheid bij de onderstaande doelgroepen te doorbreken. 

o Alleenstaande boeren 

o Gefailleerde boeren (die tijdens de procedure niet begeleid zijn geweest). 

o Kinderen van bedrijven in nood. 

● Projecten om de solidariteit en coöperatie te verhogen. Vrijwilligersorganisatie voor luisterend 

oor. 

● Samenwerkingsverbanden met OCMW en sociale huizen als antenne om sociaal geïsoleerden 

beter te detecteren. 
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● Nieuwe ideeën ontwikkelen op vraag van de raad van bestuur. 

 

BUDGET & STAPPENPLAN 

2010  

In 2010 zijn er in totaal 200 aanmeldingen geweest: o.a. 60 van melkveebedrijven, 54 van 

vleesvarkenbedrijven, 46 van zeugenbedrijven en 13 van glastuinbouwbedrijven.In vier jaar tijd heeft de vzw, 

tijdens preventievergaderingen, minstens 7000 land- en tuinbouwers geïnformeerd over de ervaringen en 

gevonden oplossingen. 

Budget Bo/eK 300.000 euro 

Budget Tussenstap 200.000 euro 

2011 

In 2011 zijn er 187 hulpvragen ingediend bij de vzw Boeren op een Kruispunt.  

Evaluatie werking 

Budget Bo/eK 300.000 euro euro + aanvullende subsidie van 100.000 euro voor de projecten 

“vrijwilligerswerking”, “bedrijfseconomische analyses van sectorvragen” en “overzichtspublicatie van 

oplossingen voor psychosociale en financiële problemen”. 

Budget Tussenstap 200.000 euro 

2012 

Opvang, begeleiding en advies aan land- en tuinbouwers 

Sensibilisering over armoede en crisissituaties in land- en tuinbouw 

Geven van preventie- en voorlichtingsvergaderingen.  

Leveren van beleidsinformatie. 

Directe, nauwe en kwalitatieve samenwerking met de psychologen om de psychosociale begeleiding van 

adviesvragers zo effectief en efficiënt mogelijk te laten verlopen. 

Budget Bo/eK 300.000 euro 

Budget Tussenstap 200.000 euro 

2013 

Idem 2012 

De medewerkers van Boeren op een Kruispunt begeleiden boeren en tuinders in moeilijkheden aan de hand 

van bedrijfstechnische steun en een luisterend oor. Ze bieden tevens psychosociale ondersteuning met free-

lance psychologen. Sommige adviesvragers blijken langdurig opgevolgd te worden. In een aantal gevallen 

wordt er vanuit gegaan dat ze levenslang sociale hulp nodig hebben. Hiervoor doet vzw Boeren op een 

Kruispunt beroep op een aantal vrijwilligers, die elk max. 2 gezinnen onder hun hoede nemen. Naast de 

courante dienstverlening, hebben de psychologen van Boeren op een Kruispunt in 2013 opleidingen gegeven 

aan de medewerkers en aan de vrijwilligers.  Er zijn verschillende vergaderingen geweest voor lotgenoten, 

onderwerpen: echtscheiding, faillissement, werken buiten het bedrijf, sociale wetgeving. 

Budget Bo/eK 420.000 euro 

Budget Tussenstap 300.000 euro in samenwerking met Efrem (voorbereiding fusie) 

2014 

Naast de courante dienstverlening (opvang, begeleiding en advies) zijn de doelstellingen voor 2014: 

-In alle organisaties opnieuw preventie- en voorlichtingsvergaderingen geven. 

-Wat betreft het aantal individuele aanmeldingen wordt er gerekend op gemiddeld één aanmelding per week 

per adviseur of 200 dossiers op jaarbasis. 

-Betere inzet van vrijwilligers: maandelijkse opvolging. Doelstelling: 100 bezoeken meer op jaarbasis. 

-Betere communicatie van de nieuwsbrieven, inclusief automatisering. 

-200 nieuwsberichten op de blog van Boeren op een Kruispunt. 

-5 extra artikels in de brede media om de niet-georganiseerden te ontmoeten. 

-Vergaderingen met erfbetreders. 

-Verdere verspreiding van ervaring en kennis aan het brede publiek ter preventie van nieuwe situaties. 

Budget: werkingssubsidie van 420.000 euro 
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2.8. Onderzoek naar de beeldvorming rond jong ouderschap bij kwetsbare 

jongeren 
 

Verantwoordelijk: minister Lieten 

 

De Studio Kinderarmoede wees op het tienerouderschap als een bijkomende risicofactor voor 

armoede bij ouders en kinderen. De media kunnen hierbij ingezet worden om jongeren te 

sensibiliseren. Gezien er onvoldoende kennis is over hoe media momenteel met 

ouderschapscompetenties en jong ouderschap en de beeldvorming van kwetsbare jongeren omgaan, 

wordt er een onderzoek uitbesteed dat de kenmerken van de beeldvorming van tienerouders zal 

beschrijven, hoe kwetsbare jongeren deze beeldvorming ervaren en hoe de media en andere actoren 

hierin een sensibiliserende en empowerende rol kunnen opnemen.  

 

BUDGET&STAPPENPLAN 

2012 

Gunning onderzoeksopdracht: eind 2012. 

Budget: 60.000 euro  

2013 

Oplevering onderzoeksopdracht: 31 mei 2013
18

.  

De conclusie van de studie was dat de beeldvorming van tienerouderschap op de Vlaamse televisie globaal 

genomen genuanceerd en evenwichtig is. Er werden dan ook geen verdere acties rond het rapport 

ondernomen. 

                                                           

 
18

 Het onderzoeksrapport werd gepubliceerd op de website van CJSM http://www.cjsm.vlaanderen.be/media/publicaties/ 
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3. DE VLAAMSE OVERHEID ZET IN OP EVENWAARDIGE 

ONDERWIJS – EN VORMINGSKANSEN 
 

3.1. Een duurzame kleuterparticipatie is een van de speerpunten binnen het 

onderwijsbeleid. Er worden gerichte inspanningen ondernomen om kwetsbare 

ouders van jonge kinderen goed te informeren over het (belang van) 

kleuteronderwijs. 
 

Verantwoordelijk: minister Smet 

 

Sinds 2007-2008 (het ‘Jaar van de Kleuter’) is kleuterparticipatie een prioritair aandachtspunt binnen 

het onderwijsbeleid. Vermits er elk jaar nieuwe kinderen zijn voor wie het belangrijk is dat ze vroeg 

in het kleuteronderwijs instromen, blijft deze focus behouden. Kleuteronderwijs is des te belangrijker 

voor die kinderen die thuis niet veel stimulansen krijgen. We blijven kleuterparticipatie ook de 

komende jaren als een prioritair thema binnen het onderwijsbeleid naar voor schuiven. Ook de 

samenwerking tussen Kind & Gezin en Onderwijs wordt verdergezet. In Vlaanderen gaan meer dan 

97% van de kleuters naar school – wat een hoge participatiegraad is. Het betekent evenwel niet dat 

we op onze lauweren moeten rusten maar het betekent wel dat hier een goed beleid rond gevoerd 

wordt en dat we toch moeten blijven proberen om iedereen te overtuigen van het belang van een 

duurzame kleuterparticipatie. 

 

Voor kansarme ouders is het belang van kleuterparticipatie niet altijd duidelijk. Men heeft ook niet 

altijd een goed beeld van het huidige kleuteronderwijs (men baseert zich op eigen – niet altijd 

positieve – ervaringen).  

 

Het bevorderen van kleuterparticipatie gebeurt via verschillende actiepunten: 

 

● sensibiliseren van ouders, in het bijzonder van kansarme ouders over het belang van 

kleuterparticipatie, dit door campagnes vanuit Onderwijs, door samenwerking met Kind en 

Gezin; 

● zorgen voor een betere omkadering van het kleuteronderwijs (grote kleuterklassen schrikken 

ouders af en geven ook weinig pedagogisch comfort) (hierover meer in punt 2); 

● beperken van de financiële kosten van het kleuteronderwijs die vooral minderbegoede ouders 

ervan kunnen weerhouden om hun kind naar school te sturen (zie hiervoor de fiche over 

wegwerken van financiële drempels).  

● Project preventieve gezinsondersteuning – Versterking en uitbreiding van de integrale en 

laagdrempelige preventieve gezinsondersteuning met bruggen naar onderwijs en activering. De 

doelstelling van deze initiatieven is om peuters tijdig en goed voor te bereiden en te laten 

doorstromen naar het kleuteronderwijs, ouders te versterken in hun rol en hen op weg te 

helpen naar activering. Vooral kwetsbare groepen krijgen hierbij verhoogde aandacht. 

 

BUDGET & STAPPENPLAN 

2010 

Voorbereiding decreet nieuwe omkadering, waardoor kleuterscholen beter omkaderd worden.  

1/9/2010: In werkingtreding van de nieuwe toelatingsvoorwaarde tot het gewoon lager onderwijs (sluitstuk 

van de maatregelen rond kleuterparticipatie) 

Samenwerking met Kind en Gezin (toeleiding naar het kleuteronderwijs) 

Sensibilisering rond belang van kleuterparticipatie 

2011 

Eerste evaluatie nieuwe toelatingsvoorwaarde gewoon lager onderwijs (voorjaar 2011) 

Voorontwerp van decreet nieuwe omkaderingssysteem 
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Verdere samenwerking met Kind en Gezin (toeleiding naar het kleuteronderwijs) 

Verdere sensibilisering van ouders over belang van kleuteronderwijs, rechtstreeks en via intermediairs (nieuwe 

campagne vanaf september 2011) 

2012 

Inwerkingtreding decreet nieuwe omkadering 

Verdere Samenwerking met Kind en Gezin (belang kleuteronderwijs / toeleiding naar het kleuteronderwijs) 

Verdere sensibilisering van ouders over belang van kleuteronderwijs 

Project Preventieve Gezinsondersteuning – Versterking en uitbreiding van integrale en laagdrempelige 

preventieve gezinsondersteuning 

Budget: 200.000 euro 

2013 

Decreet nieuwe omkadering speelt ten volle 

Verdere samenwerking met Kind en Gezin (belang kleuteronderwijs / toeleiding naar het kleuteronderwijs) 

Verdere sensibilisering van ouders over belang van kleuteronderwijs 

Project Preventieve Gezinsondersteuning – Versterking en uitbreiding van integrale en laagdrempelige 

preventieve gezinsondersteuning  

Budget: 200.000 euro 

Evaluatie van de taalproef als sluitstuk van de 220 halve dagen aanwezigheid en zoeken naar alternatieven voor 

de taalproef 

2014 

Samenwerking met Kind en Gezin (belang kleuteronderwijs / toeleiding naar het kleuteronderwijs) 

Verdere sensibilisering van ouders over belang van kleuteronderwijs 

 

 

3.2. Er wordt een nieuwe regeling uitgewerkt waardoor het kleuteronderwijs 

nog beter omkaderd moet worden. 
 

Verantwoordelijk: minister Smet 

 

Kleuters uit lagere sociale klassen beginnen niet alleen later aan hun kleuteronderwijs dan andere 

kleuters. Daarenboven hebben ze ook problemen met regelmatige aanwezigheid in de klas. Zo is de 

kans dat leerlingen in het 1ste leerjaar reeds vertraging oplopen beduidend groter bij de groep 

kinderen uit lagere sociale klassen. Deze sociale ongelijkheid neemt zelfs toe doorheen het lager 

onderwijs.  

 

Daarom moet een regelmatige aanwezigheid en een vroege deelname aan het kleuteronderwijs niet 

alleen intensief worden gepromoot maar moet daar voor de scholen ook een volwaardige 

kleuteromkadering aan vasthangen. De nieuwe omkadering van het kleuteronderwijs wordt gelijk 

gelegd met deze van het lager onderwijs en verloopt ook gedifferentieerd volgens de 

leerlingenpopulatie.  

 

Met deze bijkomende omkadering kan meer aandacht naar zorg gaan zonder dat het 

onderwijsaspect wordt verwaarloosd; kleinere klassen geven meer mogelijkheden om in te zetten op 

kinderen uit kwetsbaarder gezinnen. Dit beleid moet ook bijdragen tot minder schoolse vertraging in 

het eerste leerjaar en zo veel mogelijk de leerachterstand terugdringen bij de kinderen van de lagere 

sociale klassen. 

 

In dit kader presenteerde de Koning Boudewijnstichting begin dit jaar haar actieprogramma ‘Kleine 

kinderen, grote kansen’. Dit programma dat dient om het kleuteronderwijs beter te maken, voor alle 

kinderen, bouwt voort op onderzoek van de KU Leuven en de UGent. Het programma bevat onder 

meer aanbevelingen om de lerarenopleidingen bij te sturen.  

 

BUDGET & STAPPENPLAN 
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2010 

Voorbereidende gesprekken zijn gestart en mogelijke pistes uitgewerkt. 

2011 

Voorontwerp van decreet is eerste keer goedgekeurd op 15 juli 2011. In het najaar volgende formele 

onderhandelingen met koepels en vakbonden en moet de parlementaire behandeling starten. 

2012 

Het decreet is definitief goedgekeurd door het Vlaams parlement en gestart op 1/9/2012.  

Budget voor 2012 17,575 miljoen euro. 

+ kost overgangsmaatregel (0,719 miljoen euro) 

Totaal: 18,294 miljoen euro 

2013 

52,725 + 1,915 (overgangsmaatregel) = 54,640 miljoen euro. 

2014 

52,725 + 1,197 (overgangsmaatregel) = 53,922 miljoen euro. (in 2015 nog 53,207 miljoen euro (52,725 + 0,482) 

en vanaf 2016: 52,725 miljoen euro want overgangsmaatregel valt dan volledig weg. 

Lancering actieprogramma ‘kleine kinderen, grote kansen’ 

 

 

3.3. De betaalbaarheid van het onderwijs wordt beter gegarandeerd door in te 

zetten op een betere communicatie van de bestaande en nieuwe maatregelen 
 

Verantwoordelijk: minister Smet 

 

Voor kansarme ouders kan het financiële aspect een drempel vormen om hun kind naar school te 

laten gaan. Door de maximumfactuur in het kleuteronderwijs en de schooltoelage zijn de financiële 

lasten voor ouders reeds verminderd. Ouders zijn hier misschien niet altijd van op de hoogte. 

Daarom worden een aantal maatregelen genomen:  

 

● In de communicatie naar kansarme ouders wordt het aspect van de betaalbaarheid van het 

kleuteronderwijs meegenomen.  

● In het stelsel van de studiefinanciering wordt tegen 2014 gezorgd voor een automatische 

toekenning alsook een bijkomende verhoging van de schooltoelagen. 

● Chronisch zieke kleuters die onvoldoende aanwezig zijn geweest tijdens het schooljaar verliezen 

hun schooltoelage niet (mits voorlegging van een standaardattest, ondertekend door een arts, 

paramedicus of houder van een diploma kinesitherapie).  

● De implementatie van de maximumfactuur en de dubbele maximumfactuur wordt geëvalueerd. 

Daarbij gebeurt ook een bevraging door ouderkoepels bij ouders over de maximumfactuur en 

het dossier kostenbeheersing secundair onderwijs (1e trimester 2011-2012).  

● Er wordt nagegaan hoe op onbetaalde facturen in scholen wordt gereageerd en hoe ouders en 

scholen daarmee omgaan. 

● Ook de nieuwe financiering van het leerplichtonderwijs en de maximumfacturen in het 

basisonderwijs worden geëvalueerd. 

 

BUDGET & STAPPENPLAN 

2011 

Het steunpunt studie- en schoolloopbanen voert een aanvullend onderzoek uit 

In september 2011 organiseerden de ouderkoepelverenigingen focusgroepen, met bijzondere aandacht voor 

kansengroepen (budget +/-50.000)  

Er wordt 100.000 euro uitgetrokken voor onderzoek i.v.m. evaluatie nieuw financieringsdecreet. 
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3.4. Er wordt werk gemaakt van een betere communicatie tussen de school en 

de ouders. Scholen zullen hiervoor bijzondere inspanningen doen naar de 

ouders toe. Ouderkoepels kunnen hierover ook een werking ontplooien. 
 

Verantwoordelijk: minister Smet 

 
Een voldoende betrokkenheid van ouders bij het schoolleven is essentieel voor de leerkansen van 

kinderen. Van ouders verwachten we dat ze geïnteresseerd zijn in wat hun kinderen meemaken op 

school, positief staan t.o.v. school en schoolwerk, voor een rustige omgeving zorgen waarin het kind 

huistaken kan maken, ervoor zorgen dat hun kinderen tijdig aanwezig zijn op school... Kansarme 

ouders zijn wat die aspecten betreft vaak minder bij de school betrokken.  

Wanneer de leerkansen van een leerling precair zijn, maken dergelijke engagementen nochtans des 

te meer het verschil. 

 

De school maakt duidelijk welke inspanningen en initiatieven zij neemt om de dialoog met ouders 

vlot te laten verlopen enerzijds, en ouders engageren zich tot betrokkenheid anderzijds. De 

wederzijdsheid, de wisselwerking tussen school en ouders, is in de engagementsverklaring dus een 

zeer belangrijk element. De ouderkoepelverenigingen overleggen o.a. met het Vlaams netwerk tegen 

armoede en het Minderhedenforum op welke wijze zij deze engagementsverklaring kunnen 

communiceren naar de moeilijk bereikbare ouders. 

 

Alle ouders worden geïnformeerd over de engagementsverklaring en het belang van hun 

betrokkenheid bij het schoolgebeuren. 

 

BUDGET & STAPPENPLAN 

2010 

Verspreiden verzamelen van goede praktijkvoorbeelden, communicatie in Klasse, spel 

engagementsverklaring,… 

698.999 euro (= budget voor basiswerking + engagementsverklaring) 

2011 

In 2011 steeg het budget voor de ouderkoepelverenigingen wegens een integratie van financiële middelen 

vanuit vzw’s waarvan de werking geïntegreerd werd in de drie ouderkoepelverenigingen. Naast de 

basiswerking en de engagementsverklaring, vroegen we de drie ouderkoepels ook werk te maken van een 

bevraging rond 1) de maximumfactuur basisonderwijs, 2) het dossier kostenbeheersing secundair onderwijs en 

3) het persoonlijk leerlingendossier. Bij de bevraging gaat er specifiek aandacht uit naar het bereiken van 

autochtone en allochtone kansarme ouders, hiervoor werken de drie ouderkoepels samen met o.a. het Vlaams 

netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen, het Minderhedenforum en het Kruispunt Migratie-

Integratie.  

Budget voor basiswerking + engagementsverklaring + bevraging maximumfactuur basisonderwijs, 

kostenbeheersing secundair onderwijs en persoonlijk leerlingendossier: 1.332.392,06 euro  

2012 

In 2012 start een nieuwe driejarige periode. De engagementsverklaring wordt opgenomen in de basiswerking 

van de drie ouderkoepelverenigingen. Daarnaast worden nieuwe kernthema’s naar voor geschoven voor de 

periode 2012-2014. Ook wordt opnieuw expliciet aandacht gevraagd voor het betrekken van kansarme ouders 

bij het schoolgebeuren. Naast hun hogere betrokkenheid moet dit ook ervoor zorgen dat de stem van de 

specifieke doelgroepouder meer en beter gehoord en vertegenwoordigd wordt in de verschillende 

overlegorganen. Dat spoort ook met het minidecreet dat wordt voorbereid, waarmee in het participatiedecreet 

garanties worden ingebouwd om de participatie op school van ondervertegenwoordigde groepen te realiseren. 

Budget voor basiswerking + engagementsverklaring + bevraging maximumfactuur basisonderwijs, 

kostenbeheersing secundair onderwijs en persoonlijk leerlingendossier: 1.332.392,06 euro  

2013 

Op basis van een ‘actieplan diversiteit’ trachten de ouderkoepels de ouderbetrokkenheid van kansarme ouders 

bij het schoolgebeuren te verhogen.  
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In 2013 vindt een evaluatie plaats van de engagemenstverklaring waarbij gekeken wordt of het al dan niet een 

goed instrument vormt om ouderbetrokkenheid te verhogen.  

Met de ouderkoepels werd een vormingstraject doorlopen om de effecten van hun werking te vertalen tot 

meetbare indicatoren zodat zij als organisatie en wij als overheid een beter zicht hebben op de effectiviteit van 

hun werking. Voor wat betreft het stimuleren van vertegenwoordiging in ouderverenigingen en -raden werden  

indicatoren uitgewerkt (zie eerste indicatorenlijst) 

De ouderkoepels zullen hierover een eerste keer rapporteren aan het einde van 2013.  

Bovendien moeten ouderkoepels extra aandacht hebben voor de doelgroepouder. Ook dit werd als taak 

opgenomen in hun basiswerking en hierover zal gerapporteerd worden, zowel kwantitatief als kwalitatief. 

Verder hebben de ouderkoepels een belangrijke taak te vervullen in het verzorgen van een vertegenwoordiging 

in de lokale overlegplatforms. Om hieraan tegemoet te komen werd er een overleg ingeboekt tussen enkele 

LOP-deskundigen, de ouderkoepels, het kabinet en de administratie waarbij er gezocht werd naar 

mogelijkheden die de oudervertegenwoordiging in de LOP’s kon verhogen. Op basis daarvan werden er  

overlegmomenten provinciaal georganiseerd met de LOP-deskundigen. Verder werd er ook een indicator 

uitgewerkt om de effectiviteit van hun inspanningen hieromtrent te meten (zie ndicator 

oudervertegenwoordiging) 

 

Indicator Maatstaf 

Formele penetratiegraad % van de scholen met een formele ouderwerking  

Informele penetratiegraad % van de scholen met een informele ouderwerking  

Nieuwe ouderwerkingen Aantal nieuw opgestarte ouderwerkingen (nieuwe + heropgestarte) 

Lokale ondersteuning Aantal lokale ondersteuningen (zonder vormingen) van ouderwerkingen, ouders, 

scholen  en schoolbesturen 

.  

Indicator Maatstaf 

Oudervertegenwoordiging Aantal formele bovenlokale overlegorganen waarin ouders vertegenwoordigd 

zijn door de ouderkoepels 

2014 

Ook voor werkingsjaar 2014 ontvangen de ouderkoepelverenigingen volgende subsidie:  

Go! ouders krijgt een jaarlijkse subsidie van 247.803,62 euro. 

Koogo krijgt een jaarlijkse subsidie van 258.990,62 euro.  

VCOV krijgt een jaarlijkse subsidie van 826.205,76 euro. 

De ouderkoepels zullen verder inzitten op de acties die zijn opgenomen in de beheersovereenkomst (verzorgen 

van vertegenwoordiging in de lokale overlegplatforms, onthaalbeleid uitwerken met specifieke aandacht voor 

doelgroepouders, talennota + basiswerking) en zullen hierover rapporteren aan de hand van de vooropgestelde 

indicatoren.  

Op basis van de resultaten van de evaluatie van de engagementsverklaring zal bekeken worden of de 

engagementsverklaring het aangewezen instrument is om de vooropgestelde doelen te bereiken. 

 
 

3.5. Onderwijs en Kind&Gezin werken samen aan de warme overgang van 

kinderopvang/gezinsondersteuning naar kleuteronderwijs 
 

Verantwoordelijke: minister Vandeurzen en Smet 

 

De overgang van de opvang van baby’s en peuters naar de kleuterschool is ingrijpend en de stap is 

des te groter voor kinderen uit kwetsbare gezinnen. Om de diverse uitdagingen die deze overgang 

betekent voor deze groepen te verzachten, onderzoeken Kind en Gezin en Departement Onderwijs 

en Vorming samen op welke vlakken een samenwerking daartoe kan bijdragen. De beleidsinitiatieven 

zullen zich moeten richten op verschillende facetten: 

 

● De toegang voor kwetsbare gezinnen; 
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● de sociale functie van opvang en onderwijs, met name het bevorderen van maatschappelijke 

integratie en het tegengaan van uitsluitingmechanismen; 

● Afstemming tussen preventieve gezinsondersteuning/opvang en onderwijs; 

● Gegevensuitwisseling; 

● Vaardigheidsontwikkeling en zorg; 

● Competentieontwikkeling binnen de betrokken sectoren. 

BUDGET&STAPPENPLAN 

2011 

Studio Kinderarmoede (najaar 2011) 

2012 

Uitwerken gezamenlijke nota (zie bijlage Actieprogramma) Kind & Gezin en departement Onderwijs op basis 

van de STUDIO-aanbevelingen (zomer 2012) 

Afbakenen te realiseren acties en fasering 

2013 

Een gezamenlijke nota werd formeel als uitgangspunt voor de te ondernemen acties gesteld. Als eerste actie 

werd een aanvang genomen met het opzetten van een structurele ambtelijke samenwerking tussen Kind en 

Gezin en het Departement Onderwijs. 

2014 

De structurele ambtelijke samenwerking tussen Kind en Gezin en het Departement Onderwijs wordt 

geformaliseerd en een concreet stappenplan met betrekking tot de verschillende acties wordt uitgezet. 
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3.6. Binnen het flankerend onderwijsbeleid worden al een groot aantal projecten 

gesubsidieerd die ook werken rond de aanpak van kinderarmoede. Deze 

projecten zijn zeer divers en richten zich onder meer op 

opvoedingsondersteuning en gezinsondersteuning. 
 

Verantwoordelijkheid: minister Smet 

 
Het gaat hierbij om een hele waaier van projecten die hiermede worden gefinancierd over heel 

Vlaanderen en die zich situeren op het vlak van studie- en opvoedingsondersteuning, taal, 

communicatie en ouderbetrokkenheid, gelijkere opstapkansen, taalstimulansen voor gelijke kansen, 

huiswerkondersteuning, enz. 

 

We denken hierbij onder meer aan volgende actiepunten: 
 

● Sensibiliseren van ouders, in het bijzonder van kansarme ouders over het belang van 

kleuterparticipatie, dit door campagnes vanuit Onderwijs, door samenwerking met Kind en 

Gezin. 

● Zorgen voor een betere omkadering van het kleuteronderwijs (grote kleuterklassen schrikken 

ouders af en geven ook weinig pedagogisch comfort). 

● Beperken van de financiële kosten van het onderwijs die vooral minderbegoede ouders ervan 

kunnen weerhouden om hun kind naar school te sturen.  

● Project preventieve gezinsondersteuning – Versterking en uitbreiding van de integrale en 

laagdrempelige preventieve gezinsondersteuning met bruggen naar onderwijs en activering. De 

doelstelling van deze initiatieven is om peuters tijdig en goed voor te bereiden en te laten 

doorstromen naar het kleuteronderwijs, ouders te versterken in hun rol en hen op weg te 

helpen naar activering. Vooral kwetsbare groepen krijgen hierbij verhoogde aandacht. 

● Via de ouderkoepelverenigingen een engagementsverklaring opmaken om de 

ouderbetrokkenheid bij het schoolgebeuren te vergroten, zodat de leerkansen van de kinderen 

vergroten. 

● Project Innoveren en Excelleren in Onderwijs (pIE.O). 13 scholen met een hoog GOK-percentage 

(3 in Brussel, 3 in Antwerpen, 3 in Gent, 4 in de Limburgse mijnstreek) zoeken onder intensieve 

coaching naar innoverende vormen van onderwijs met het oog op het maximaliseren van de 

leerwinst, leerprestaties en welbevinden van de leerlingen. Het project wordt wetenschappelijk 

gemonitord. 

 

 

BUDGET&STAPPENPLAN 

2010 

- Voorbereiding decreet nieuwe omkadering, waardoor kleuterscholen beter omkaderd worden.  

- Sensibilisering rond belang van kleuterparticpatie 

- Verspreiden verzamelen van goede praktijkvoorbeelden, communicatie inzake ouderwerking 

- Budget ouderkoepelverenigingen 698.999 euro  

2011 

- Eerste evaluatie nieuwe toelatingsvoorwaarde gewoon lager onderwijs (voorjaar 2011) 

- Voorontwerp van decreet nieuwe omkaderingssysteem 

- Verdere sensiblisering van ouders over belang van kleuteronderwijs, rechtstreeks en via intermediairs 

(nieuwe campagne vanaf september 2011) 

- Budget ouderkoepelverenigingen 1.332.392,06 euro  

2012 

- Inwerkingtreding decreet nieuwe omkadering 

- Verdere sensibilisering van ouders over belang van kleuteronderwijs 

- Project Preventieve Gezinsondersteuning  - budget: 200.000 euro 
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- Budget Ouderkoepelverenigingen 1.332.392,06 euro 

- Opstart project pIE.0 met aanwerving procesmanager en innovatiecoaches – budget 165.000 euro 

2013 

- Verdere sensibilisering van ouders over belang van kleuteronderwijs 

- Project Preventieve Gezinsondersteuning budget: 200.000 euro 

- In 2013 zal er een evaluatie plaatsvinden van de engagemenstverklaring waarbij gekeken zal worden 

of al dan niet een goed instrument vormt om ouderbetrokkenheid te verhogen. 

- Uitrol project pIE.0 - budget 849.000 euro 

2014 

- Verdere sensibilisering van ouders over belang van kleuteronderwijs 
- Uitrol project pIE.0 - budget 849.000 euro 
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4. DE VLAAMSE OVERHEID ZET IN OP DUURZAME 

WERKGELEGENHEID 

 

4.1. In het kader van het Werk- en Investeringsplan en de alternatieven voor de 

jobkorting zetten we in op specifieke trajecten voor personen in armoede en 

dit vanuit de visie van een sluitend maatpak. 
 

Verantwoordelijkheid: minister Muyters 

 
Werk vormt onomwonden een van de beste garanties om uit de armoede te raken en heeft derhalve 

ook een significante impact op kinderarmoede. Met het sluitend maatpak voor werkzoekenden 

willen we werkzoekenden ondersteunen in hun zoektocht naar werk. Wanneer men het verhoogd 

armoederisico bekijkt van huishoudens met kinderen waar niemand werkt (cfr. 72% van gezinnen 

met kinderen waar niemand werkt worden geconfronteerd met een armoederisico) is het duidelijk 

dat werk de belangrijkste hefboom is tegen armoede. In het kader van het Werk- en Investeringsplan 

en de alternatieven voor de jobkorting zetten we in op specifieke trajecten voor personen in 

armoede. De Vlaamse Regering heeft haar goedkeuring gegeven voor een uitrol voor een nieuw 

beleidskader waarin geïntegreerde werk - welzijnstrajecten vorm moeten krijgen. Het is belangrijk te 

duiden dat werk steeds naar voren geschoven wordt als belangrijkste hefboom tegen armoede.  

 

Werkzoekenden in armoede krijgen een geïntegreerd werk - welzijnstraject aangeboden waarbij de 

werk-welzijnsconsulent naast de focus op tewerkstelling of opleiding, ook welzijn (heel breed) 

meeneemt. In het kader van het werk- en investeringsplan focust de VDAB op uitkeringsgerechtigde 

werklozen, zijnde gezinshoofden categorie A al dan niet met kinderlast. In deze categorie van 

werkzoekenden zitten ook alleenstaande ouders. Ook leefloners en werkzoekende in 

budgetbegeleiding kunnen participeren aan deze werk-welzijnstrajecten. 

 

In het loopbaanakkoord afgesloten tussen de regering en de sociale partners is een engagement 

genomen naar het bestrijden van ongekwalificeerde uitstroom, dit zijn jongeren die zonder diploma 

de arbeidsmarkt betreden. Vanuit de kant van onderwijs wordt ingezet op preventie, vanuit de kant 

van werk gaat het om remediëring. De VDAB moet een sluitend bereik realiseren van 

ongekwalificeerde schoolverlaters zodat deze jongeren een kwalificatie dan wel een werkervaring 

opdoen en zo hun kansen op de arbeidsmarkt verhogen. Dit engagement start bij de schoolverlaters 

van 2012. Het akkoord voorziet een stapsgewijze uitvoering: via regulier beleid door aanpassing van 

jeugdwerkplan en IBO’s, via specifieke acties naar ongekwalificeerde jongeren in de centrumsteden 

waar de jeugdwerkloosheid hoger is. Om deze specifieke acties te realiseren werd een ESF-oproep 

gelanceerd (WIJ – WerkInleving voor jongeren).  Op 1 februari gingen de werkinlevingsprojecten in 

de Vlaamse centrumsteden van start. De projecten zijn gericht op jongeren zonder diploma en 

moeten hen via een reeks begeleidingsmaatregelen, waaronder korte stages bij verschillende 

bedrijven, wapenen om hun plaats op de arbeidsmarkt in te nemen. Vlaanderen wil op die manier 

jaarlijks 1.275 jongeren aan een baan of kwalificatie helpen. Omdat jeugdwerkloosheid vooral een 

stedelijk fenomeen is, zeker bij jongeren zonder diploma, werkt de Vlaamse overheid hiervoor samen 

met de 13 Vlaamse centrumsteden19.  

 

De werkinleving is het eerste onderdeel van de maatregelen voor jongeren zonder diploma. Op de 

volgende trede bevinden zich de instapstages. Daar krijgt de werkzoekende een vervroegde 

                                                           

 
19

 De 13 centrumsteden die door de Vlaamse overheid zijn aangeduid in het kader van haar stedenbeleid, zijn Aalst, 

Antwerpen, Brugge, Genk, Gent, Hasselt, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint – Niklaas en Turnhout. 
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wachtuitkering en kunnen jongeren zonder diploma secundair onderwijs in heel Vlaanderen 

deelnemen.  

 

En als sluitstuk zijn er de Individuele Beroepsopleidingen (IBO’s), met een heel ruime doelgroep en 

een aanwervingsverplichting voor de werkgevers. Werkplekleren is een belangrijk instrument om de 

transitie tussen school en arbeidsmarkt vlot te laten verlopen en de kansen op duurzame 

tewerkstelling te verhogen. Verschillende instrumenten kunnen hiertoe ingezet worden. Binnen de 

beroepsopleidingen worden werkplekleren en stages steeds vaker benut. In het 

werkgelegenheidsakkoord ‘Alternatieven jobkorting’ werd een groeipad voor IBO uitgetekend 

(17.000 in 2014) waarbij het bereik van en de toegankelijkheid van kansengroepen als een 

bijkomende doelstelling naar voren werd geschoven. Met het loopbaanakkoord werd een duidelijk 

engagement naar ongekwalificeerde schoolverlaters genomen. De toegankelijkheid van IBO voor 

deze doelgroep werd hierbij expliciet vermeld. Ook de inpassing van de federale instapstages in het 

Vlaamse werkgelegenheidsbeleid sluit hierbij aan.  

 

BUDGET&STAPPENPLAN 

 

Zie hoofdstuk 1 rond ‘prioritaire beleidsacties’ 
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5. DE VLAAMSE OVERHEID WAAKT OVER EEN GEZOND WONING– 

EN ENERGIEBELEID 
 

5.1. In het kader van het recht op (sociale) huisvesting wordt er expliciet 

rekening gehouden met de aanwezigheid van kinderen in het gezin. Dit is 

onder meer het geval bij programmering sociale huisvesting, 

huurprijsberekening sociale huur, huurpremie, renovatiepremie en 

verbeterings- en aanpassingspremie. 
 

Verantwoordelijk: minister Van den Bossche 

 
Hoewel deze maatregel geen directe impact heeft op de aanpak van kinderarmoede, is deze toch een 

belangrijke hefboom in het verhaal van de focus op kinderarmoede. In het verslag van de STUDIO 

Kinderarmoede kunnen we lezen dat huisvesting een belangrijke hefboom is om kinderarmoede te 

bestrijden: de woonsituatie heeft een invloed op de gezondheid en veiligheid, speelruimte, en op de 

toegang tot kwaliteitsvolle diensten zoals kinderopvang, vervoer, onderwijs,… De aanpak van 

kinderarmoede betekent dus ook een optimalisering van de omstandigheden waarin kinderen 

opgroeien. Door rekening te houden met hun aanwezigheid hebben gezinnen met kinderen een 

betere garantie op een degelijke huisvesting. Op die manier wordt rechtstreeks ingegrepen in het 

wooncomfort van alle gezinnen met een laag inkomen, en meer in het bijzonder van gezinnen met 

kinderen. 

 

Verschillende maatregelen die in dit kader genomen worden: 

 

● Er wordt ingezet op de betaalbaarheid van een sociale huurwoning voor elke sociale huurder. De 

nieuwe huurprijsberekening is in werking getreden vanaf 1 januari 2012. 

● Door het beperkte aanbod sociale huurwoningen kunnen veel woonbehoeftige huishoudens 

niet binnen de sociale huisvesting terecht. De huurprijs van een kwaliteitsvolle woning op de 

private huurwoningmarkt is evenwel voor veel huishoudens met een beperkt of laag inkomen 

moeilijk of niet betaalbaar. Door de huursubsidie verkrijgen meer huishoudens met een laag 

inkomen toegang tot kwaliteitsvolle en betaalbare woningen, via het huren van woningen op de 

private huurmarkt en/of via het huren van een woning van een sociaal verhuurkantoor. Het 

huurpremiestelsel is ondertussen meer dan een jaar in werking. Het huursubsidiestelsel en de 

huurpremie zullen verder worden hervormd, uitgebreid en op elkaar afgestemd zodat zij elkaar 

logisch opvolgen in een voortraject om een sociale woning te bekomen. Bij deze harmonisatie 

wordt rekening gehouden met de resultaten van de evaluatie van het huursubsidiestelsel uit 

2007. Op 29 november 2013 werd een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering principieel 

goedgekeurd met het oog op de afstemming van de beide tegemoetkomingen. Daarnaast werd 

de doelgroep van de huurpremie uitgebreid door een vermindering van de wachttijd van 5 jaar 

naar 4 jaar. Er is voorzien in een evaluatie van het huurpremiestelsel, nadat het stelsel twee jaar 

operationeel is. Meer informatie over deze thematiek kan u vinden in hoofdstuk 1 onder punt 

11. 

● Voor elke gemeente is een bindend sociaal objectief vastgesteld en een sociale last, onder de 

vorm van een bepaald aandeel sociale en bescheiden woningen in het kader van nieuwe 

verkaveling- en woningbouwprojecten van zekere omvang, opgelegd. De verkavelaar of 

bouwheer wordt verplicht een sociaal en bescheiden woonaanbod te verwezenlijken dat in lijn 

ligt met het verkaveling- of het bouwproject toepasselijk percentage. 

 

BUDGET & STAPPENPLAN 
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- Voor de financiering van het bindend sociaal objectief werden met art. 7.2.17 in het decreet van 27 maart 

2009 betreffende het grond- en pandenbeleid de volgende bedragen ingeschreven: 

-  Een jaarlijks investeringsvolume van 420.065.000 euro betreffende de sociale huurwoningen 

-   Een jaarlijks investeringsvolume van 171.323.000 euro betreffende de sociale koopwoningen 

- Een jaarlijks investeringsvolume van 36.516.000 en 15.000.000 euro betreffende  respectievelijk de 

 aanleg van wooninfrastructuur en verrichtingen in het kader van het grond- en pandenbeleid 

- De verwachte budgettaire impact voor de verruiming van het huursubsidiestelsel 

2012 

 8.768.454 euro. 

2013 

 8.971.762 euro. 

2014 

 8.668.999 euro. 

 

 

5.2. Bij het sociaal onderzoek in het kader van de minimumlevering aardgas door 

het OCMW wordt er expliciet rekening gehouden met de aanwezigheid van 

kinderen. 
 

Verantwoordelijk: minister Van den Bossche en minister Vandeurzen 

 
Gezinnen bij wie een budgetmeter aardgas werd geïnstalleerd kunnen vanaf december 2010 rekenen 

op een minimumlevering aardgas na sociaal onderzoek en toekenning door het OCMW. Hoewel deze 

maatregel geen directe impact heeft op kinderarmoede, is deze toch een belangrijke hefboom in het 

verhaal van de focus op kinderarmoede. Zoals reeds geponeerd, betekent de aanpak van 

kinderarmoede ook een optimalisering van de omstandigheden waarin kinderen opgroeien. Door 

hen mee te nemen in het sociaal onderzoek en expliciet rekening te houden met hun aanwezigheid, 

hebben gezinnen met kinderen een betere garantie op het recht op energie. 

 

BUDGET & STAPPENPLAN 

 

Reguliere werking 

 

 

5.3. Bij de (her)aanleg van woonwagenterreinen zal een kindvriendelijke 

omgeving als aandachtspunt meegenomen worden. 
 

Verantwoordelijk: minister Bourgeois 

 
Woonwagenbewoners behoren tot de doelgroep van het integratiebeleid. Bij de aanleg, uitbereiding 

en renovatie van woonwagenterreinen is het engagement opgenomen dat er specifiek rekening zal 

gehouden worden met de aanwezigheid van jonge kinderen. Hier zal men dan inspanningen doen om 

deze woonwagenterreinen zo kindvriendelijk mogelijk te maken en om hier een omgeving van te 

maken die kinderen de nodige kansen geven om te spelen, zich te ontplooien en te ontwikkelen.  

 

Bij de aanleg, renovatie, uitbreiding en inrichting van woonwagenterreinen wordt de handleiding 

Wonen op Wielen20 aangeboden aan de initiatiefnemer. Deze handleiding vormt het richtsnoer voor 

                                                           

 
20

 De publicatie is een praktische handleiding voor wie een woonwagenterrein wil aanleggen en beheren. Ze is gericht op 

lokale en provinciale besturen en sociale huisvestingsmaatschappijen. Maar ook voor woonwagenbewoners of andere 
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de aanleg van woonwagenterreinen die in aanmerking komen voor subsidie van de Vlaamse 

Overheid. In deze handleiding wordt aandacht besteed aan een kindvriendelijke inrichting van het 

terrein en worden ook goede voorbeelden kenbaar gemaakt.  

 

De gemeente Meeuwen - Gruitrode kondigde aan in de heraanleg van het terrein een speelveldje / 

speelruimte te integreren. Het terrein is momenteel in aanleg, het richtsnoer dat beschreven wordt 

in Wonen op Wielen wordt hier toegepast. Er gaat dus aandacht uit naar de leefomgeving en 

kindvriendelijkheid van het terrein. 

  

Concreet beschikken een aantal bestaande terreinen over een specifieke kindvriendelijke omgeving. 

  

-    Speelterrein: Mortsel, Sint-Truiden, Kortrijk (doortrekkersterrein), Leuven, Mechelen; 

-      Gebouw/container voor activititeiten met kinderen:  Wilrijk, Hasselt, Leuven; 

-      Regeling mobiele speelwerking: Antwerpen (doortrekkersterrein), Genk. 

 

BUDGET&STAPPENPLAN 

2011 
Opstart gesprekken bevoegde instanties 

Aankondiging dat de gemeente Meeuwen - Gruitrode in de aanleg van het woonwagenterrein heeft 

voorgesteld een speelveldje / speelruimte te integreren. De aanleg van dit terrein, inclusief kindvriendelijke 

constructies,  komt in aanmerking voor 90% subsidiëring volgens het besluit van de Vlaamse regering 

houdende de subsidiëring van de verwerving, de inrichting, de renovatie en de uitbreiding van 

woonwagenterreinen voor woonwagenbewoners. 

2012 
Zowel bij de voorbereiding als de beoordeling van nieuwe aanvragen tot subsidiëring van de verwerving, 

uitbreiding, renovatie en inrichting van woonwagenterreinen zal het Kruispunt M-I en de administratie SII 

aandacht besteden aan een kindvriendelijke omgeving. 

2013 
Zowel bij de voorbereiding als de beoordeling van nieuwe aanvragen tot subsidiëring van de verwerving, 

uitbreiding, renovatie en inrichting van woonwagenterreinen zal het Kruispunt M-I en de administratie SII 

aandacht besteden aan een kindvriendelijke omgeving. 

                                                                                                                                                                                     

 
geïnteresseerden bevat ze nuttige informatie. http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/wonen-op-wielen-

woonwagenterreinen-aanleggen-en-beheren-een-handleiding 
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6. DE VLAAMSE OVERHEID KIEST VOOR DUURZAME 

PARTICIPATIE VAN MENSEN IN ARMOEDE 
 

6.1. Het Vlaamse Stedenfonds biedt de nodige ruimte om programma’s of acties 

voor de aanpak van kinderarmoede te implementeren. Voorbeelden hiervan 

kunnen zijn projecten gericht op gezinsbegeleidingen, sociaal artistieke 

projecten met kinderen, speelstraten etc. 
 

Verantwoordelijk: minister Van den Bossche 

 
Met de overgang van het Sociaal Impulsfonds naar het Stedenfonds is gekozen om de scoop te 

verbreden. De specifieke welzijnsfocus werd verlaten voor een algemene hefboomaanpak. Het 

tegengaan van de dualisering blijft echter één van de centrale ambities van het stedenfonds; 

Zowel in het aanvoelen als uit de meest recente cijfergegevens blijkt de nood aan een gericht 

kansarmoedebeleid. 

In het kader van het Stedenfonds vond een visitatie plaats in 2011. In het voorjaar 2011 vonden de 

visitatiebezoeken in de 13 centrumsteden en de VGC plaats. Tijdens deze bezoeken werd het debat 

aangegaan met de stad, over het instrument Stedenfonds en over het stedenbeleid in het algemeen. 

Om dit debat te stofferen konden de steden en de VGC onder meer een keuze maken uit een aantal 

thema’s. “Kansarmoede in de stad: hefbomen, tools en kansen voor de stad” is één van de thema’s 

De visitatiecommissie rondde zijn werkzaamheden af eind  2011 en bezorgde de rapporten aan de 

Vlaamse minister van Steden. De visitatiecommissie formuleerde aanbevelingen van de 

Visitatiecommissie met betrekking tot het instrument “Stedenfonds’.  

 

In 2012 organiseerde het departement bestuurszaken in samenwerking met het Agentschap voor 

Binnenlands Bestuur een verticaal Armoede overleg waarbij de aanbevelingen van de 

visitatiecommissie betreffende (kans)armoede een thema was. Op die manier zullen de 

armoedeverenigingen betrokken worden.  

 

In 2013 werden in overleg met BZ  voor wat het stedenbeleid betreft de verticale overlegmomenten  

vervangen door het rechtstreeks betrekken van actoren en partners  uit het werkveld,  dit bij het 

onderzoek complementaire munt en de voorbereiding van de organisatie van de studiedag ‘Kind in 

de stad’ waarbij aandacht aan kinderarmoede besteed  wordt. De 5de stadsmonitor voorziet een 

nieuwe focus, met name kinderen, kinderarmoede vormt daar een onderdeel van.  

 

Voor de steden was 2013 een voorbereidend jaar voor de opmaak van hun strategisch 

meerjarenplan,  een jaar waarin de steden de tijd krijgen om hun meerjarenplan voor te bereiden en 

beleidskeuzes ook inzake het bestrijden van (kans)armoede te maken. De meerjarenplanning wordt 

opgemaakt In afstemming en samenspraak met lokale actoren. Bij de toelichting Vlaamse 

beleidsprioriteiten stedenfonds werd aandacht gevraagd voor de sociale dimensie. Bij de 

behandeling van de aanvraag van de stedenfondsmiddelen (voorjaar 2014) in het meerjarenplan zal 

kunnen worden nagegaan welke initiatieven door de steden genomen zijn en kan hierover een PAO 

georganiseerd worden.  

 

Stedenbeleid is een integraal beleid dat zich niet specifiek richt op armoede, maar onder andere op 

het tegengaan van dualisering in alle vormen. Aandacht voor tegengaan van dualisering (inclusief 

(kans)armoede  komt aan bod in het stedenfonds, in het stimuleren van delen van goederen (delen is 

het nieuwe hebben) komt aan bod onder andere in de subsidies originele en innoverende projecten, 

de inzet van buurtstewards MOE/Roma in 3 centrumsteden (Antwerpen, Gent, Sint-Niklaas) en 

Brussel, bijdrage  aan de werkgroep ‘voedselverspilling en verlies’ .   
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Sociale transitie was één de 3 thema’s op de VIA rondetafel van 14 maart 2012. Op de trefdag 

‘innovatie in de stad’ van 6 februari 2013 was er een stadsatelier over armoede en sociale transitie. 
Op de trefdag in 2014  ‘Kind in de stad’ wordt aandacht besteed aan kinderarmoede, het netwerk tegen 

armoede werkt mee aan de trefdag. 

 

BUDGET & STAPPENPLAN 

2011 

Visitatie in de 13 centrumsteden en bij de VGC + syntheserapport met aanbevelingen 

2012 

Debat over de resultaten van de visitatie en aanbevelingen van de visitatiecommissie 

2013 

Verbeterpunten aan dit instrument voor de periode 2014 – 2019 

2014 

Geactualiseerd Stedenfonds 

 

 

6.2. Er wordt ingezet op een ondersteuning van lokale initiatieven gericht op de 

aanpak van kinderarmoede. Vanuit Vlaanderen wordt er zo bijgedragen tot de 

oprichting en verderzetting van lokale projecten die transversaal inzetten op 

de bestrijding van kinderarmoede. 

 

Verantwoordelijk: minister Lieten 

 
Door hun dichte band met de burgers en hun omvang kunnen lokale initiatieven een belangrijke rol 

spelen in de aanpak van kinderarmoede. Om de kinderarmoede daadwerkelijk terug te dringen, 

moeten we op alle beleidsniveaus inzetten op initiatieven gericht op de aanpak van kinderarmoede. 

Met de projectoproep ‘lokaal Kinderarmoede bestrijden’ willen we lokale initiatieven de ruimte 

geven om hun eigen werking vorm te geven maar dit steeds vanuit een methodiek die inclusief, 

integraal en globaal is. In het najaar 2011 werd een projectoproep hiervoor gelanceerd (budget: 1 

miljoen euro). Belangrijk accent daarbij is samenwerking over domeinen, organisaties en 

gemeentegrenzen heen. In 2012 werd deze oproep herhaald met bijzondere aandacht voor 

gekleurde armoede en de Brusselse context. In 2013 werd de evaluatie van de lopende projecten 

afgerond. Uit de evaluatie bleek onder meer de nood aan tijd en middelen om langer lopende 

projecten te kunnen uitwerken, evenals structurele lokale initiatieven te kunnen realiseren. Dit 

vormde de basis voor de uittekening van derde projectoproep en de vrijmaking van 4,5 miljoen euro 

op de begroting 2014 voor de ondersteuning van een aantal lokale besturen voor 

kinderarmoedebestrijding. De middelen toegekend worden aan die lokale besturen waar de 

problematiek het grootst is, op basis van een set van indicatoren. Om de middelen te kunnen 

toekennen is het armoededecreet gewijzigd. Het besluit van de Vlaamse Regering dat de verdere 

modaliteiten bepaalt, is principieel goedgekeurd door de VR op 20 december 2013. Na advies van de 

Raad van State is de definitieve goedkeuring gepland in januari 2014, zodat de rechthebbende lokale 

besturen snel duidelijkheid hebben over de subsidiebedragen. De middelen worden gekoppeld aan 

de strategische meerjarenplanning. De betrokken lokale besturen kunnen beroep doen op 

ondersteuning voor het implementeren van hun kinderarmoedebestrijdingsbeleid.de lokale 

bestrijding van kinderarmoede. 

 

Op donderdag 23 januari 2014 werd een dialoogdag georganiseerd over de inzet van opgeleide 

ervaringsdeskundigheid in lokale kinderarmoedebestrijding. De dialoogdag vloeit voort uit de 

evaluatie van de projecten lokale kinderarmoedebestrijding 2011, waaruit blijkt dat de inzet van 

opgeleide ervaringsdeskundigheid gezien wordt als een belangrijke succesfactor in een project. 

Minister Lieten, bevoegd voor de coördinatie van armoedebestrijding, wenst dit verder in de diepte 

te onderzoeken, met het oog op twee doelstellingen: 
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- verder specifiëren van de meerwaarde van de inzet van (opgeleide) ervaringsdeskundigen in 

lokale kinderarmoedebestrijding en organisaties die hierrond lokaal actief zijn; 

- nagaan hoe we dit in de toekomst kunnen versterken, zodat lokale besturen en andere lokale 

organisaties gestimuleerd worden hier ook gebruik van te maken met het oog op een 

effectieve en duurzame lokale kinderarmoedebestrijding. 

 

Ervaringsdeskundigen, tandempartners en lokale actoren uit verschillende lokale 

kinderarmoedeprojecten gingen met elkaar in dialoog over zes thema’s: Verbinding/samenwerking 

tussen de verschillende actoren, voorbereiding en visie-ontwikkeling, signalen omzetten in 

verandering, randvoorwaarden, ervaringsdeskundigen betrekken van ‘voor’ de start van het project 

en samenwerken met verschillende vormen van ervaringsdeskundigheid. De verzamelde 

aanbevelingen worden meegenomen bij nieuwe initiatieven rond lokale kinderarmoedebestrijding, 

onder meer naar lokale besturen, zodat ervaringskennis hierin een prominente plaats krijgt. 

 

 

BUDGET & STAPPENPLAN 

2011 

Tijdens de voorgenoemd provinciale rondes werd de projectoproep ‘kinderarmoede bestrijden op lokaal 

niveau’ officieel gelanceerd. Met deze oproep wil de Vlaamse overheid een impuls geven aan initiatieven ter 

versterking van het lokale kinderarmoedebestrijdingsbeleid, gericht op kinderen van 0 tot 3 jaar. Er werden 30 

projecten geselecteerd voor een totaal van 1.312.314,50 euro. 

2012 

De projectoproep werd herhaald. Er werden 22 projecten geselecteerd voor een totaal van 1.031.063,41 euro. 

Eind 2012 startte een evaluatie van de eerste projecten. 

2013 

De projectoproep werd herhaald. Er werden 20 projecten geselecteerd voor een totaal van 986.646,77 euro. 

Uit de evaluatie van de lokale projecten kinderarmoedebestrijding, die in uitvoering van het Actieprogramma 

ondersteund werden tijdens 2011, 2012 en 2013, bleek onder meer de nood aan tijd en middelen om langer 

lopende projecten te kunnen uitwerken, evenals structurele lokale initiatieven te kunnen realiseren. 

2014 

In opvolging van de projectevaluatie en de noden op lokaal vlak, is op de begroting 4,5 miljoen euro 

vrijgemaakt voor de ondersteuning van een aantal lokale besturen voor kinderarmoedebestrijding. 

Dialoogdag ervaringsdeskundigen: de verzamelde aanbevelingen worden meegenomen bij nieuwe initiatieven 

rond lokale kinderarmoedebestrijding, onder meer naar lokale besturen, zodat ervaringskennis hierin een 

prominente plaats krijgt. 
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7. DE VLAAMSE OVERHEID ZET IN OP HET VERKLEINEN VAN DE 

KLOOF INZAKE VRIJETIJDSPARTICIPATIE 
 

7.1. Toerisme Vlaanderen subsidieert en ondersteunt Sociaal Toeristische 

verenigingen volgens het decreet Toerisme voor Allen. Op deze manier 

kunnen gezinnen zonder vakantie-ervaring bij deze organisaties terecht voor 

de juiste omkadering en ondersteuning. 
 

Verantwoordelijk: minister Bourgeois 

 
Ook de socio-culturele participatie van kinderen in armoede verdient de nodige aandacht. Het is 

daarom belangrijk om ook in te zetten op vakantieparticipatie van kinderen in armoede. Toerisme 

Vlaanderen subsidieert en ondersteunt Sociaal Toeristische verenigingen volgens het decreet 

Toerisme voor Allen. Het aanbod is ruim en zeer divers (kinderkampen, gezinsvakanties,…). Ter 

ondersteuning van deze organisaties werd een “lerend netwerk voor aanbieders georganiseerde 

vakanties” opgericht. Gezinnen zonder vakantie-ervaring kunnen zo bij deze organisaties terecht 

voor de juiste omkadering en ondersteuning. 

 

Het aantal personen die op deze manier van een vakantie (zowel daguitstappen als meerdaagse 

reizen) konden genieten, steeg van 50.980 in 2007 naar 111.341 in 2013. 

 
Toerisme Vlaanderen zal in 2014 samen met de sociaal toeristische verenigingen een 

vereenvoudiging van het subsidiesysteem uitwerken binnen het kader van het decreet Toerisme 

Voor Allen. 

 

BUDGET & STAPPENPLAN 

2010 

503.874 euro 

2011 

538.000 euro 

2012 

612.000 euro 

2013 

612.000 euro 

2014 

750.000 euro 

 

 

7.2. Ook kinderen uit gezinnen die niet georganiseerd zijn in het 

verenigingsleven moeten kunnen genieten van vakantieparticipatie. Hierbij zet 

men versterkt in op een versterking van de begeleiding op maat en een beter 

en breder bereik van mensen in armoede. 
 

Verantwoordelijk: minister Bourgeois 

 
In 2011 werd het project ‘rap op stap in Vlaanderen’ i.s.m. vzw Horizont opgestart en werden 

hiervoor extra middelen ingezet. Dit project wil laagdrempelige begeleiding op maat en zonder 

lidmaatschap via lokale ‘reispunten’ uitbouwen. In 2013 starten de eerste ‘rap op stap’ kantoren 

buiten Limburg in Ieper, Lokeren en Oostende. In 2014 wordt het netwerk Rap Op Stap kantoren 

verder uitgebouwd. 
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In het najaar van 2013 verscheen een toerismecahier over de evoluties in het faciliteren van vakantie 

voor personen in armoede. Dit cahier biedt inzicht in de veranderingen en evoluties sinds de 

oprichting van het Steunpunt Vakantieparticipatie in 2001. 

 

Het Steunpunt Vakantieparticipatie bouwt de komende jaren haar platformfunctie verder uit en 

neemt actief de rol van kruisbestuiver en initiator op. Naast het vakantieaanbod gaat de aandacht nu 

ook naar de volledige vakantieketen: er is overleg met aanbieders van mobiliteit en sociale 

restaurants.  

 

Het generatief nieuwsproject loopt verder en maakt zichtbaar hoe ruim en divers het netwerk van 

partners is dat het recht op vakantie wil waar maken. Dit nieuwsproject ziet berichtgeving niet als 

een eindpunt of verslaggeving, maar als een schakel tussen wat is en kan worden. De verhalen tonen 

de kracht en de mogelijkheden die in het netwerk aanwezig zijn, het is een strategisch instrument in 

het ontplooien van het netwerk. 

 

De website en boekingsmodule worden verder ontwikkeld tot een instrument dat niet enkel 

informatie biedt, maar ook toelaat om de werking op te volgen en statistieken te trekken.  

 

Nu beslist werd de UiTPAS uit te rollen, zal er gezocht worden naar de mogelijke synergie en 

afstemming tussen Rap op Stap en UiTPAS. 

 

BUDGET & STAPPENPLAN 

2010 

164.000 euro 

2011 

163.000 euro en projectbudget 125.000 euro  

Opstart project ‘rap op stap Vlaanderen’ 

Ontwikkeling tools en netwerk 

2012 

163.000 euro en projectbudget 125.000 euro  

0pstart ‘lokale proefprojecten’ 

2013 

163.000 euro en projectbudget 125.000 euro 

 

 

7.3. Door ‘Leesweb vzw’ te ondersteunen proberen we in te zetten op het 

wegwerken van laaggeletterdheid. Dit fenomeen zorgt nog voor heel wat 

drempels in onze samenleving en doet zich sterk voor bij kansengroepen (cfr. 

kinderen in armoede, etnisch-culturele minderheden). 
 

Verantwoordelijk: minister Schauvliege 

 
Dit project probeert kansarme gezinnen zonder voorleestraditie te bereiken en probeert via 

voorleessessies in kinderdagverblijven, bibliotheken, kleuterscholen bij te dragen tot het wegwerken 

van laaggeletterdheid (o.a. bij jonge kansarme kinderen). Leesweb vzw doet dit via specifieke 

initiatieven zoals het voorleesproject De Boekenkaravaan, de workshop “Vertellen en Voorlezen” en 

verschillende leesgroepen. Laaggeletterdheid werpt in onze samenleving immers nog steeds heel wat 

drempels op. Vooral kansengroepen (personen en kinderen in armoede, etnisch-culturele 

minderheden) hebben met dit fenomeen te kampen. Via begeleiding van leesgroepen en 

voorleesprojecten wil de organisatie het leesklimaat en de leescultuur van kansengroepen 

bevorderen (o.a. jonge kansarme kinderen). Zij wil bijdragen tot het wegwerken van 
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laaggeletterdheid (o.a. bij jonge kansarme kinderen. Kansarme gezinnen zonder voorleestraditie 

kregen in het Antwerpse een voorlezer thuis (in 2009: 275 gezinnen), gedurende het hele jaar wordt 

er in kinderdagverblijven, bibliotheken, kleuterscholen ook voorgelezen voor kansarme, kinderen 

met veelal een etnisch diverse achtergrond. 

 

BUDGET & STAPPENPLAN 

2010 

Kansarme gezinnen zonder voorleestraditie kregen in het Antwerpse een voorlezer thuis (in 2009: 

275 gezinnen). Gedurende het hele jaar wordt er in kinderdagverblijven, bibliotheken, kleuterscholen 

ook voorgelezen aan kansarme, veelal allochtone kinderen. 
een gedeelte van de jaarlijkse subsidie van 45 000,00 euro 

2011 

Kansarme gezinnen zonder voorleestraditie kregen in het Antwerpse een voorlezer thuis (in 2009: 

275 gezinnen). Gedurende het hele jaar wordt er in kinderdagverblijven, bibliotheken, kleuterscholen 

ook voorgelezen aan kansarme, veelal allochtone kinderen. 
een gedeelte van de jaarlijkse subsidie van 45 478,89 euro  

2012 

Kansarme gezinnen zonder voorleestraditie kregen in het Antwerpse een voorlezer thuis (in 2009: 

275 gezinnen). Gedurende het hele jaar wordt er in kinderdagverblijven, bibliotheken, kleuterscholen 

ook voorgelezen aan kansarme, veelal allochtone kinderen. 
een gedeelte van de jaarlijkse subsidie van 46 582,89 euro 

2013 

Kansarme gezinnen zonder voorleestraditie kregen in het Antwerpse een voorlezer thuis (in 2009: 

275 gezinnen). Gedurende het hele jaar wordt er in kinderdagverblijven, bibliotheken, kleuterscholen 

ook voorgelezen aan kansarme, veelal allochtone kinderen. 
een gedeelte van de jaarlijkse subsidie van  54 837,19 euro 

2014 

Wordt overgeheveld naar Vlaams Fonds voor de Letteren (wordt uit Participatiedecreet gelicht). 

 

 

7.4. De speelkansen van kinderen jonger dan 6 jaar en specifiek kinderen in 

armoede worden vergroot. 
 

Verantwoordelijk: minister Smet 

 
Zo focust het thema van de buitenspeeldag 2012 op de jongste leeftijdsgroepen (peuters en 

kleuters), in het bijzonder voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Daarnaast wordt in 

publicaties rond speelbeleid en speelruimte in opdracht van de Afdeling Jeugd aandacht geschonken 

aan de speelkansen van kinderen in armoede. Dit wordt ook nog bewerkstelligd via het toezicht op 

het Vlaamse Jeugdbeleidsplan hetgeen zorgt voor groene en uitdagende speelruimte op school en in 

de kinderopvang. 

 

BUDGET & STAPPENPLAN 

2011 

Prospectie om de noden in kaart te brengen (binnen de werkingsmiddelen) 
2012 

Er werden geen publicaties rond speelruimte en speelbeleid gemaakt in 2012 

2013 

Er werden geen publicaties rond speelruimte en speelbeleid gemaakt in 2013. Er werd een 

onderzoek opgestart dat het speelpleinwerk anno 2014 in kaart zal brengen. Hierbij werd expliciet 

aandacht gevraagd voor het bereik van maatschappelijk kwetsbare kinderen. 

2014 
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Het eindrapport van het onderzoek zal gepubliceerd worden in het voorjaar van 2015 

 

 

7.5. Er wordt nagegaan hoe het kortingssysteem van De Lijn op termijn kan 

geautomatiseerd worden. Daarnaast wordt nagegaan op welke manier het 

kortingssysteem meer transparant kan worden gemaakt. 

 

Verantwoordelijk: minister Crevits 

 
Met betrekking tot het gebruik van het openbaar vervoer van De Lijn reizen kinderen van min 6 

gratis, kinderen tot 12 jaar uit grote gezinnen genieten een gratis Buzzy-pass. De overige 6 tot 12-

jarigen kunnen net als hun ouders een WIGW-Omnio-abonnement aankopen. Daarbovenop reizen 

alle kinderen van 6 tot 11 in gezelschap van een abonnee van 12 jaar of ouder eveneens gratis (met 

een maximum van vier kinderen per abonnee). Kinderen kunnen dus gratis gebruik maken van het 

openbaar vervoer maar gezinnen in armoede zijn hier niet altijd van op de hoogte. Het is daarom 

belangrijk om in te zetten op een betere informatieverspreiding en het leren gebruik maken van het 

openbaar vervoer. Daarnaast zou een automatische toekenning van de kortingen ook een 

significante verbetering teweeg te brengen. Op deze manier worden alle cognitieve drempels uit de 

weg geholpen en kunnen gezinnen daadwerkelijk gebruik maken van de kortingen waar ze recht op 

hebben.  

 

BUDGET & STAPPENPLAN 

2010 

24.817.414 euro. Eindtotaal afgeleverde abonnementen kan pas worden opgemaakt als het jaar ten einde is. 

Zoals de voorbije jaren het geval was, zal dit eindtotaal in maart 2012 (na formele jaarafsluiting) wereldkundig 

worden gemaakt. We kregen geen bemerkingen of vragen om aan deze afspraken of manier van werken 

verandering te brengen. Ook de komende jaren blijft dit dus mogelijk. 

 

 

7.6. Met betrekking tot media zal er ingezet worden op een sensibilisering en 

vorming van alle betrokken actoren rond armoede en specifiek rond 

kinderarmoede. 

 

Verantwoordelijk: minister Lieten 

 
Media spelen een belangrijke rol op het gebied van de beeldvorming over armoede en mensen in 

armoede. Zij kunnen helpen de situatie van mensen in armoede te duiden en de solidariteit te 

verhogen. Ook voor het brede mediaveld zullen we acties opzetten om hen te sensibiliseren; door 

middel van een sensibiliseringspakket en het opzetten van een dialoog met de verenigingen waar 

armen het woord nemen. Er zal een specifieke module rond kinderarmoede ontwikkeld worden. Er 

wordt ook een expertisecentrum mediawijsheid opgericht dat expliciet oog zal hebben voor 

kwetsbare groepen zoals mensen in armoede. Hierbij zullen kinderen in armoede kunnen rekenen op 

een verhoogde aandacht. 

 

BUDGET & STAPPENPLAN 

2011 

650.000 euro om doeltreffende activiteiten op te zetten die op Vlaams niveau impact hebben op het vlak van 

opleiding, methodieken, veilig en verantwoord internetgebruik en beeldvorming. In de oproep gaat er 

aandacht naar specifieke doelgroepen; mensen in armoede genieten daarenboven prioritaire aandacht i.k.v. de 

oproep. 

2012 
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Uitvoering projecten. 

Opmaak subsidiedossier Kenniscentrum Mediawijsheid en afsluiten subsidieovereenkomst 

2013 

Uitvoering projecten. 

Overleg tussen de gesubsidieerde projectorganisaties i.f.v. kennisdeling. 

Oplevering alle zes projecten op 30/11/13. 

Lancering kenniscentrum en uitvoering subsidieovereenkomst (budget 450.000 euro) 

2014 

Uitvoering subsidieovereenkomst kenniscentrum en evaluatie (budget 450.000 euro 

 

 

7.7. De strijd tegen kinderarmoede zal een onderdeel worden van het 

programma rond sociale innovatie. 

 

Verantwoordelijk: minister Lieten 

 
Vanuit verschillende hoeken in de maatschappij is er verhoogde aandacht voor sociale innovatie. 

Sociale innovatie is een hefboom om belangrijke maatschappelijke uitdagingen te beantwoorden 

zoals vergrijzing, armoede, zorg, migratie, duurzaamheid, sociale cohesie en diversiteit in Vlaanderen 

en Europa. In de conceptnota ‘Innovatiecentrum Vlaanderen’ heeft de Vlaamse Regering o.a. 

aangegeven dat economische activiteit met duurzame en gediversifieerde tewerkstelling dient 

verankerd te worden door innovatie die gericht is op maatschappelijke uitdagingen. 

Overheidsmiddelen voor innovatie moeten bijdragen tot het aanpakken van de grote 

maatschappelijke en economische uitdagingen waarmee onze samenleving en onze economie 

worden geconfronteerd. De conceptnota legt dan ook de focus op “uitdagingsgedreven” innovatie 

als een manier om inventieve, multidisciplinaire en systemische oplossingen mogelijk te maken. Door 

de wetenschappelijke en technologische sterktes van Vlaanderen te koppelen met de grote 

maatschappelijke en economische uitdagingen ontstaan multidisciplinaire innovatieknooppunten. 

Eén van de zes innovatieknooppunten betreft sociale innovatie. Sociale innovaties overspannen en 

combineren meerdere beleidsdomeinen, toepassingen, technologieën, wetenschappelijke 

onderzoeksterreinen en maatschappelijke inzichten. Zo kan bv. wetenschappelijk onderzoek rond 

materialen leiden tot goedkopere woningisolatie waardoor ook minderbegoeden hun woning 

kunnen isoleren zodat ze minder verwarmingskosten hebben, ze het milieu minder belasten en meer 

budgettaire ruimte overhouden om gezondere levensstijl aan te nemen.  

 

Op 7 december 2012 keurde de Vlaamse Regering de sociale innovatiefabriek goed. Dit is een 

initiatief van een brede alliantie aan middenveldorganisaties (waaronder het Netwerk tegen 

Armoede) - vertegenwoordigd door 'de Verenigde Verenigingen' - en het bedrijfsleven. De Sociale 

Innovatiefabriek zal sociaal ondernemerschap en sociale innovatie ondersteunen en promoten in 

functie van het oplossen van belangrijke maatschappelijke uitdagingen in Vlaanderen. Het Netwerk 

tegen Armoede is er van overtuigd dat er binnen armoedebestrijding veel kan gebeuren via de weg 

van sociale innovatie en zal actief meewerken aan de uitbouw van deze fabriek. Het wordt vooral een 

zoektocht naar innovatietrajecten die een echte omslag voor de problemen van mensen in armoede 

betekenen. 

 

Om te toetsen wat de voedingsbodem voor sociaal innovatieve ideeën in Vlaanderen is, werd er een 

éénmalige open oproep rond sociale innovatie gelanceerd voor een bedrag van één miljoen euro. 

Hierbij konden verschillende actoren uit het brede middenveld (verenigingen, bedrijven, 

onderzoekscentra, enz.) een project indienen. De open oproep werd éénmalig georganiseerd om 

sociale innovatie met een vliegende start sterk in de markt te zetten.  
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Op 7 oktober 2013 werden de 20 geselecteerde projecten bekend gemaakt samen met de officiële 

opening van de sociale innovatiefabriek. 

 

In dit kader willen we ook nog melding maken van de opmaak van een draaiboek 

‘voedselproblematiek op lokaal niveau’. Directe aanleiding was het Europese debacle rond het 

voedselprogramma en het tanend aanbod aan voedselwaren waarmee de sector werd 

geconfronteerd. Als reactie hierop werd via verschillende kanalen werk gemaakt van een verhoogd 

aanbod aan voedingswaren. In eerste instantie werd er in Limburg een proefproject opgestart dat 

heel succesvol bleek. Daarnaast werd ook een brochure uitgegeven waarmee de sector van de 

warenhuizen werd opgeroepen om mee te werken aan een sociale herbestemming van 

voedseloverschotten. Tenslotte werd er ook een overleg georganiseerd met alle betrokken actoren 

om te komen tot betere afspraken. Dit heeft onder meer geleid tot een versoepeling van de regels 

m.b.t. traceerbaarheid voor de sector van de voedselbedeling. 

 

Er werden in dit kader een proefproject opgestart in Limburg dat erg succesvol bleek maar ook in 

West-Vlaanderen, Vlaams Brabant en Brussel bestaan er erg goede praktijken wat betreft een betere 

voedselbedeling op lokaal niveau. Het is belangrijk er nu voor te zorgen dat de ervaringen en 

expertise die in deze projecten worden opgedaan, ook gedeeld worden met andere lokale actoren en 

besturen in Vlaanderen zodat er hier kennisverspreiding en –uitwisseling kan plaatsvinden. 

 

De opmaak van het draaiboek moet in nauwe aansluiting gebeuren met de andere initiatieven die op 

het gebied van de voedselproblematiek momenteel lopen. 

 

 

BUDGET & STAPPENPLAN 

2011 

STUDIO Kinderarmoede 150.000 euro 

2012 

Goedkeuring opstart sociale innovatiefabriek 

Projectoproep sociale innovatie - 1miljoen euro 

Opmaak draaiboek ‘voedselproblematiek op lokaal niveau’  

2013 

Selectie projecten 

Opening sociale innovatiefabriek 

Organisatie ‘Vlaamse initiatiefnemersdagen door Komosie vzw 

2014 

Opvolging projecten 

 

7.8. Kunstendag voor Kinderen 

  

Verantwoordelijk: minister Schauvliege 

Op de Kunstendag voor Kinderen geven kunstenorganisaties en cultuurcentra in Vlaanderen en 

Brussel aan iedereen tot 12 jaar (en ouders, grootouders, vrienden, broers en zussen) de gelegenheid 

om kennis te maken met kunst van allerlei aard: muziek, beeldende kunst, dans, theater, 

architectuur… Deze brede, sensibiliserende actie richt de aandacht van het ruime publiek op het 

belang van cultureel leren in het algemeen en van de ontwikkeling van de culturele competentie van 

jongs af aan in het bijzonder. Om kinderen in armoede ook de kans te bieden aan dit brede aanbod 

te participeren, werkt het Agentschap Kunsten & Erfgoed samen met het Fonds Vrijetijdsparticipatie. 

De Kunstendag voor Kinderen werd opgenomen in het bovenlokale aanbod van het Fonds waardoor 
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mensen in armoede via hun lid-organisaties 80% tussenkomsten kunnen krijgen in vervoer & 

inkomprijs. Daarnaast werd er ook overleg gepleegd met en beroep gedaan op het Fonds wat de 

gerichte communicatie naar de doelgroep betreft.  

In opdracht van Kunsten en Erfgoed heeft Prospekta, het centrum voor kunstcommunicatie, een 

pilootproject uitgewerkt met welzijnsorganisaties om mensen in (kans)armoede beter te betrekken 

bij het evenement. Prospekta heeft het project uitgewerkt voor Antwerpen en heeft in Gent en 

Brussel de partnerorganisaties aangemoedigd om op dezelfde manier te werk te gaan. Deze keer 

wordt het project enkel in Antwerpen ten volle geconcretiseerd. Na de editie van 2013 wordt het  

beschreven op de website van de Kunstendag voor Kinderen zodat andere steden en gemeenten zich 

er ook door kunnen laten inspireren.  

 

Op de sectorsite (d.i. de website voor deelnemende cultuurhuizen en kunstenorganisaties) staan 10 

tips die organisaties kunnen helpen om ook aandacht te hebben voor mensen in (kans)armoede. 

BUDGET&STAPPENPLAN 

2012 

Binnen reguliere budget Fonds Vrijetijdsparticipatie, 18/11/2012 

2013 

Binnen reguliere budget Fonds Vrijetijdsparticipatie, 17/11/2013 

2014 

Binnen reguliere budget Fonds Vrijetijdsparticipatie, 16/11/2014 

 

7.9. Gevarieerd bewegingsaanbod voor alle jonge kinderen 
 

Verantwoordelijk: minister Muyters 

 

Vlaams minister van Sport Philippe Muyters startte het project Multimove21, een gevarieerd 

bewegingsaanbod voor alle jonge kinderen. En dit om het belang van een brede motorische 

ontwikkeling voor jonge kinderen (3-8 jaar) te benadrukken. Uit recent onderzoek is immers 

gebleken dat kinderen in Vlaanderen te weinig bewegen en daardoor niet alleen vaak met 

overgewicht te kampen hebben, maar ook een motorische achterstand oplopen. 

 

Vanaf september 2013 krijgen opnieuw 17 lokale besturen en 50 sportclubs de kans om in te stappen 

in het project ‘Multimove voor kinderen’, in navolging van 13 lokale besturen en 24 sportclubs die nu 

al actief zijn. De concrete uitvoering van dit tweede deel van het project loopt van maart 2013 tot en 

met augustus 2014. 

 

Het project is een samenwerking tussen de Vlaamse Sportfederatie (VSF), het Vlaams Instituut voor 

Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB), de universiteiten met een opleiding Lichamelijke Opvoeding, 

en de Vlaamse overheid via de Vlaamse Trainersschool. Het  Vlaams Instituut voor Sportbeheer en 

Recreatiebeleid vzw (ISB) coördineert het project bij de lokale overheden, waarbij samenwerking 

tussen verschillende lokale diensten en organisaties, zoals kinderopvang, scholen, enz. cruciaal 

is.   De sportdienst neemt hierbij een trekkersrol op. De Vlaamse Sportfederatie vzw coördineert het 

project bij de sportfederaties en sportclubs als directe betrokkenen. 

                                                           

 
21

 http://www.multimove.be/ 

 



123 

 

Naast een luik waarin het beweegaanbod centraal staat, heeft het project ook een tweede luik met 

als doel het gericht informeren van (groot)ouders van het kind.  Dit gebeurt op een laagdrempelige, 

bevattelijke wijze zodat ouders de bouwstenen van een goede motorische ontwikkeling kennen en 

hun kinderen hierbij optimaal kunnen stimuleren.   Vanaf augustus 2014 wordt het concept over 

gans Vlaanderen verspreid en zal elke organisatie die aan de instapvoorwaarden voldoet kunnen 

starten met een eigen Multimove aanbod. ( www. multimove.be). 
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HOOFDSTUK 3 – Jaarverslag van de werking 

 van het permanent armoedeoverleg 2011
 
HORIZONTAAL PERMANENT ARMOEDEOVERLEG 
 

“Het permanent armoedeoverleg bezorgt voor de opmaak van het geactualiseerde actieplan aan de 

coördinerende minister een jaarverslag van het voorafgaande jaar. Het jaarverslag geeft een 

overzicht van de werking en een beknopte samenvatting van de behandelde thema’s en de behaalde 

resultaten.” 

 

Het Permanent Armoedeoverleg (PAO) dat met de goedkeuring van het armoededecreet van 21 

maart 2003 zijn decretale basis kreeg, bestaat uit een horizontaal en een verticaal overleg. Een 

rapport uit december 2008 van het Experten comité van de Raad van Europa over de autonomisering 

van personen die geconfronteerd worden met grote armoede heeft het PAO geciteerd als een 

voorbeeld van een structuur die de participatie van mensen in armoede – via het Vlaams Netwerk - 

aan de uitwerking van het armoedebeleid toelaat. 

 

In het horizontaal PAO komen de aandachtsambtenaren uit de verschillende departementen en 

agentschappen van de Vlaamse administratie samen met medewerkers van het Vlaams Netwerk van 

verenigingen waar armen het woord nemen en enkele bijkomende experts. Zij vertegenwoordigen 

de verschillende beleidsdomeinen waarin armoedebestrijding belangrijk is. Ook het Interfederaal 

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting en de vzw De Link, 

die de opleiding en de tewerkstelling van ervaringsdeskundigen in de armoede en sociale uitsluiting 

coördineert, nemen deel aan het overleg. De afgelopen jaren groeide de ledenlijst van het 

horizontaal PAO zienderogen. Het PAO verwelkomde de ervaringsdeskundige van het kabinet Lieten 

en afgevaardigden van de Vlaamse Verenigen van Steden en Gemeenten, Vlaams 

ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs en het Vlaams Armoedesteunpunt. Steeds 

meer kennis kan elkaar kruisen en bestuiven op die manier. 

 

Een volledig overzicht van de leden van het PAO is te vinden op http://wvg.vlaanderen.be/armoede. 

 

De opdrachten van het horizontale overleg zijn: 

 

1. acties voorbereiden in de verschillende beleidsdomeinen die voortvloeien uit het actieplan; 

2. de impact en de effecten van die acties analyseren; 

3. de acties coördineren en de acties van de verschillende beleidsdomeinen op elkaar afstemmen; 

4. de voorwaarden bepalen voor het organiseren van het overleg; 

5. kennisnemen van de voorstellen van het verticale overleg in elk van de beleidsdomeinen; 

6. het actieplan evalueren; 

7. de opdrachten van de Vlaamse Regering uitvoeren, op voorstel van de coördinerende minister, 

ingevolge beslissingen van de Interministeriële Conferentie in het kader van het 

samenwerkingsakkoord.  

 

Binnen het kader van de bestrijding van de armoede, zullen we voortdurend de vinger aan de pols 

moeten houden. Ook het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding is een momentactie waarbij we 

weten dat we niet volledig (kunnen) zijn in de aanpak en bestrijding. Onze maatschappij is 

voortdurend in ontwikkeling en zal dus ten alle tijden antwoorden moeten zoeken. Dit horizontaal 
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armoedeoverleg moet er toe leiden dat er voor omschreven armoedeproblemen fora met diverse 

actoren plaatsvinden. Deze fora moeten leiden tot een grotere kennis van de problematiek en 

voorstellen formuleren tot een adequate bestrijding van de armoede. 

In 2013 werd er 5 maal een Horizontaal overleg georganiseerd, namelijk op 18 januari, 28 maart, 20 

juni, 31 oktober en 19 december 2013. 

 

Inhoudelijk waren vooral de informatie- en ervaringsuitwisseling het belangrijkste, waarbij onder 

meer volgende thema’s – in willekeurige volgorde – aan bod kwamen: 

 

● Voortgangsrapport 2012 Vlaamse Actieplan Armoedebestrijding 

● Strategisch plan Geletterdheid Verhogen 

● Voorstelling methodiekenhandboek ‘ieder kind telt’ 

● Stand van zaken society case Kinderarmoede 

● Stand van zaken en voorstelling concrete uitwerking UiTPAS 

● Stand van zaken Quickscan en Armoedetoets 

● Nota Gekleurde armoede 

● Rapport energiearmoede 

● Voorstelling studie ‘de teloorgang van Touïza’ 

● Uitrol Werk Welzijnstrajecten 

● Voorstelling rapport Statistiek – toepassing algemeen waterverkoopreglement 

● Voorstelling Vlaams Plattelandsbeleidsplan 

● Bespreking engagementen armoedebeleid 2014 

● Stand van zaken wijziging decreet armoedebestrijding 

● Voorstelling kinderarmoedefonds 

● Voorstelling federaal project ervaringsdeskundigen 

● Voorstelling hulp - en dienstverleningsplan aan gedetineerden 

 

Regelmatig werd ook de stand van zaken van de beleidsdossiers van de VWAWN en het Netwerk 

tegen Armoede aan de agenda toegevoegd. 

 

Tot slot mag ook de voordracht op het PAO van Prof. Dr. Vandenbroucke over zijn verhandeling ‘the 

active welfare state revisited niet vergeten worden. 

 

Ook in 2014 zal het Horizontaal PAO regelmatig samenkomen. Op de agenda staat alvast een 

evaluatie van het armoedebeleid van de afgelopen legislatuur, met name rond welke speerpunten 

werd er binnen het beleidsdomein gewerkt. Samen met de leden van het HPAO zal ook een eerste 

stevige aanzet van het volgende VAPA voorbereid worden. 

 

De verslagen worden gepubliceerd op de website van de Vlaamse gemeenschap. 

 
VERTICAAL PERMANENT ARMOEDEOVERLEG  
 

Het verticaal overleg is het overleg dat per beleidsdomein wordt georganiseerd met als taak de 

specifieke beleidsinitiatieven van het betreffende beleidsdomein te toetsen aan de visie en de 

ervaring van de doelgroep en voorstellen tot bijsturing te formuleren. Het decreet bepaalt dat het de 

verantwoordelijkheid is van iedere Vlaamse minister om dit overleg te organiseren en in overleg met 

het Vlaams Netwerk van Verenigingen waar armen het woord nemen de nadere regels van de 

werking van dit overleg binnen het eigen beleidsdomein vast te leggen. Het verticaal overleg vindt 

voor elk beleidsdomein minstens twee keer per jaar plaats. De aandachtsambtenaren nemen deel 

aan dit verticaal overleg binnen hun beleidsdomein.  
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Het Vlaams Netwerk organiseert overlegtafels waar zij samen met de verenigingen waar armen het 

woord nemen, de problemen identificeren en nadenken over mogelijke oplossingen. Het Vlaams 

Netwerk vertolkt, in samenwerking met de verenigingen, de resultaten van hun overlegtafels in het 

verticaal overleg. Op deze manier garanderen we dat de stem van mensen in armoede gehoord 

wordt en vertaald wordt in concrete beleidsmaatregelen. Ook biedt dit overleg de mogelijkheid om 

nieuwe beleidsinitiatieven af te toetsen. Het Vlaams Netwerk vervult hierbij een brugfunctie en zorgt 

voor een vlotte terugkoppeling naar de verenigingen zodat deze inzicht krijgen in het verloop en de 

resultaten van hun beleidsdialoog. 

 

Het is wenselijk bij het verticaal overleg een sterke betrokkenheid te hebben van zowel kabinet als 

administratie via o.a. de aandachtsambtenaren. Er kan ook verticaal overleg georganiseerd worden 

met verschillende beleidsdomeinen, in het kader van beleidsdomeinoverschrijdende problemen en 

maatregelen. 

 

In 2013 vonden volgende VPAO’s plaats: 

 

Betreffende het thema cultuur, sport en jeugd vonden volgende VPAO's plaats in 2013: 

- Op 22 januari 2013 met als agendapunten: cultuur op school (Uitgesteld VPAO van 

werkingsjaar 2012)  

- Op 1 juni 2013 tussen 7 jongerenwerkingen en de hoofden van de onderwijskoepels, 

met als agendapunten de hervorming van het onderwijs en de ervaringen van de 

jongeren binnen het onderwijs 

- Op 28 juni 2013 met als agendapunt de UiTPAS, in functie van de nota over de uitrol 
 

Betreffende het thema wonen, water en energie vonden volgende VPAO’s plaats in 2013: 

- Op 20 september met als agendapunt de evaluatie van de nieuwe huurpremie 

- Op 27 januari 2014 staat de evaluatie van de huurwet (i.h.k.v. regionalisering) op de agenda 

(uitgesteld VPAO van 2013) 

 

Betreffende het thema onderwijs vonden volgende VPAO’s plaats in 2013: 

- 22 januari 2013 : cultuur op school (uitgesteld VPAO van 2012)  

- 28 mei 2013 : kosten (meerdere aspecten : kostenbeheersing SO, schooltoelagen, 

incassobureaus 

- 10 december 2013 : memorandum 

 

Betreffende het thema werk en sociale economie vonden volgende VPAO’s plaats in 2013: 

- Op 29 maart 2013 met als agendapunten: Maatwerkdecreet (IVO) 

- Op 27 mei 2013 met als agendapunten: De afbouw van de werkwinkels 
 

Onder het VPAO rond werk valt ook het structureel overleg met de VDAB: 

Op 20/02, 19/05, 20/11 vonden de stakeholdersfora plaats 

Op 07/06 (met als agendapunt W2), op 03/07 (met als agendapunt JOP), op 09/08 (met als 

agendapunt afbouw werkwinkels) vonden de subwerkgroepen armoede plaats  

Op 27/03 (met als agendapunt stakeholdersforum), 08/05 (met als agendapunt gekleurde armoede), 

16/05 (met als agendapunt stakeholdersforum, 09/10 ( met als agendapunten Mijn Loopbaan, 

Gekleurde Armoede, Afbouw Werkwinkels) vonden de gedeelde subwerkgroepen plaats 

 

Betreffende het thema gezondheid, welzijn en gezin vonden volgende VPAO’s plaats in 2013: 
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- Op 7 maart 2013 met als agendapunten: preventieve gezinsondersteuning/Huizen 

van het Kind 

- Op 29 november 2013 met als agendapunten: Invaliditeit en Maatschappelijke 

participatie 
 

Betreffende het thema gekleurde armoede werd dit VPAO gehouden binnen de werkgroep gekleurde 

armoede van de administratie Inburgering en Integratie: 

- Op diverse momenten in 2013 werd verder gewerkt aan een nota gekleurde armoede voor 

de ministers Lieten en Bourgeois. 

  

De verslagen worden gepubliceerd op de website van de Vlaamse gemeenschap. 
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Lexicon 
 

 

Bo/eK   Boeren op een Kruispunt 

CAW   Centrum voor Algemeen Welzijnswerk 

CKG   Centrum Kind en Gezin 

CLB   Centrum Leerlingenbegeleiding 

CORVE   Coördinatiecel Vlaams e- government 

DO   Duurzame Ontwikkeling 

EU   Europese Unie 

EVC   Erkenning van Verworven Competenties 

HBO   Hoger Beroepsonderwijs 

HPAO   Horizontaal Permanent Armoedeoverleg 

IBO   Individuele Beroepsopleidingen in de Onderneming 

IKG   Inkomensgerelateerde Kinderopvang 

JoKER   Kind- en Jongereneffectrapportage 

LAC   Lokale Adviescommissie 

LOP   Lokaal OverlegPlatform 

MMPP   Medische , mentale, psychische en of psychiatrische problematiek 

MOE   Midden Oost Europees 

OASeS   Onderzoekscentrum Ongelijkheid, Armoede, Sociale Uitsluiting en de Stad  

OCMW   Openbaar Centrum Maatschappelijk Welzijnswerk 

PAO   Permanent Armoedeoverleg 

PDPO   Programmeringsdocument voor Plattelandsontwikkeling 

POD MI   POD Maatschappelijke Integratie 

RIA   Reguleringsimpactanalyse 

SO   Secundair Onderwijs 

TAO   Teams voor Advies en Ondersteuning 

TKO   Tweedekansonderwijs 

VCS   Vlaams Centrum Schuldbemiddeling 

VGC   Vlaamse Gemeenschapscommissie 

VAPA   Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 

VDAB   Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding 

ViA   Vlaanderen in Actie 

VPAO   Verticaal Permanent Armoedeoverleg 

VWAWN  Verenigingen Waar Armen het Woord Nemen 

WVG   Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 

ZORO   Dorpsnetwerken voor zorg in een rurale omgeving 
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Netwerk tegen Armoede 

Vooruitgangstraat 323 bus 6 - 1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 

info@netwerktegenarmoede.be / www.netwerktegenarmoede.be 

 

 

 

Advies voortgang VAPA in 2013 

  12 maart 2014 

 

Vooraf: 

Deze Vlaamse Regering kwam aan de start met de ambitie om armoede als topprioriteit te 

bestrijden. Er werd een Vlaams Actieplan Armoedebestrijding (VAPA) opgemaakt met daarin 194 

maatregelen. Het Netwerk tegen Armoede deed inbreng bij de opmaak van dit plan. Het plan bevatte 

echter geen duidelijk prioriteiten en ook geen duidelijke budgetten om zaken aan te pakken. Het 

Netwerk tegen Armoede verwoordde dit destijds ook heel duidelijk in haar advies. 

 

Op basis van bovenstaande besliste de Vlaamse Regering op 29 april 2011 om haar 

armoedebestrijdingsbeleid te intensifiëren. Op basis van adviezen van SERV, Vlaams Parlement en 

het Netwerk tegen Armoede werden volgende prioriteiten naar voor geschoven: 

• het opstarten van de armoedetoets: vanuit een proefproject komen tot inbouw in de regelgeving 

van deze toets; 

• de realisatie van de automatische toekenning van rechten; 

• de versterking en uitbreiding van wijkgezondheidscentra  

• het stimuleren van netwerkvorming tussen de verschillende hulpverlenende diensten; 

• kostenbeheersing in het secundair onderwijs; 

• het bijsturen van kennis van armoede bij opleidingsverstrekkers; 

• valoriseren van onderzoek over armoede; 

• de realisatie van een voldoende kwalitatief toegankelijk aanbod van schuldhulpverlening; 

• de realisatie van een substantiële automatische huursubsidie voor mensen die te lang op de 

wachtlijst staan, en de laagste inkomensgroepen; 

• het realiseren van een duurzame toeleiding tot de arbeidsmarkt via bijvoorbeeld geïntegreerde 

welzijnstrajecten, maar ook arbeidszorg;  

• het wegwerken van werkloosheidsvallen; 

• het realiseren van een Vlaamse vrijetijdskaart; 

• uitbreiding en structurele verankering van de integrale trajecten naar werk; 

• creatie van kwalitatieve duurzame jobs op maat voor mensen in armoede, onder andere een 

sterke stijging van de jobs in buurtontwikkelingsdiensten; 

• aandacht voor gekleurde armoede. 

• de strijd tegen kinderarmoede 

 

 

Helaas bleek deze noodzakelijke priorisering niet het effect te hebben dat er uitvoering met bijgaand 

stevig budget kwam. Een jaar geleden was de conclusie van het Netwerk tegen Armoede in haar 

advies “De focus moet blijven liggen op de uitvoering van de in 2011 gekozen prioriteiten. Hierrond 

moeten snel budgettaire keuzes gemaakt worden. Binnen de prioriteiten moet er echt vooruitgang 

geboekt worden op vlak van uitbreiding huurpremie, het stimuleren van de totstandkoming van 
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nieuwe wijkgezondheidscentra, het structureel inbedden van de integrale trajecten naar werk voor 

mensen in armoede, kostenbeheersing in het secundair onderwijs en meer middelen voor de 

toegang tot schuldhulpverlening. Ook in de strijd tegen kinderarmoede zijn dit fundamentele zaken.”  

 

Concreet 

In dit laatste advies van deze legislatuur bekijken we de stand van zaken van elk van de prioriteiten 

die de Vlaamse Regering op 29 april 2011 zelf vastlegde.  

 

 

1) Het opstarten van de armoedetoets: vanuit een proefproject komen tot inbouw in de regelgeving 

van deze toets 

In 2013 werden duidelijk stappen vooruit gezet in de ontwikkeling van de armoedetoets. Een 

aantal proefprojecten hebben in samenspraak met het Netwerk tegen Armoede geleid tot een 

ontwerp-omzendbrief over de aanpak van de armoedetoets binnen de Vlaamse overheid. In deze 

ontwerp-omzendbrief worden de voornaamste aandachtspunten uit ons advies van 2013 

aangepakt. Deze werd in maart 2014 op de Vlaamse Regering goedgekeurd. 

 

Vanuit een hele reeks inspanningen werd dus tot een degelijk einderesultaat van deze prioriteit 

gekomen. 

 

Deze prioriteit werd gerealiseerd. De bepalingen van de omzendbrief werden immers in maart 

2014 goedgekeurd op de Vlaamse Regering. 

 

 

2) De realisatie van de automatische toekenning van rechten 

De automatische toekenning van de schooltoelage, het speerpunt van deze prioriteit, werd deze 

legislatuur niet gerealiseerd. Meer nog, vele mensen die te laat waren met de aanvraag van hun 

studietoelage, kregen geen herkansing.  Anderzijds werden opnieuw wel enkele stappen richting 

volledige automatisering gezet. 

 

We vinden het bovendien niet kunnen dat de Vlaamse Regering budgettaire implicaties als 

knelpunt aangeeft om rechten te gaan automatiseren. Indien regelgeving uitgewerkt wordt, is 

het niet meer dan normaal dat iedere rechthebbende dit krijgt. 

       

Helaas werd geen rekening gehouden met 2 hoofdpunten uit ons advies van 2013, zijnde: 

o Er zou transparantie moeten komen over alle rechten, de redenen waarom 

sommige niet automatisch kunnen toegekend worden, de redenen waarom de 

selectie van 14 gemaakt is. De automatisering van de schooltoelage liep over 2 

legislaturen, onhaalbaarheid binnen deze legislatuur kan dus geen reden zijn om 

aan bepaalde automatiseringsprocessen niet te beginnen. Over de volledige 

oplijsting dient dus transparantie te komen. 

o De vraag om in 2013 stevig werk te maken van: 

� De kansen die er op vlak van mobiliteit liggen via de MOBIB-kaart. 

� Daarnaast het bekijken of een aantal dossiers niet reeds in uitvoering 

kunnen gezet worden richting volgende legislatuur (cfr. Schooltoelage in 

de vorige legislatuur). Dit zal nu pas in 2014 gebeuren. 
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De automatisering inzake ouderbijdrage kinderopvang beschreven in ons advies van vorig jaar als een 

goede vooruitgang, zeker gezien het de doelstelling is om kinderopvang toegankelijker te maken voor 

kwetsbare groepen. Het werken met een webmodule is echter erg ontoegankelijk voor mensen in 

armoede. Het OCMW als enige speler aanwijzen om een afwijking op de inkomensgerelateerde 

bijdrage aan te vragen heeft meerdere knelpunten. Deze problemen werden uitgebreid toegelicht op 

een verticaal permanent armoede-overleg op 24 februari 2014. 

 

Goede zaak dat de tenlaste neming van mantel- en thuiszorgtussenkomst opgenomen is. Helaas 

blijven de problemen voor mensen in armoede vooral liggen m.b.t. het aansluiten en betalen van de 

bijdrage voor de zorgverzekering. We herhalen onze vraag naar het betalen van deze bijdrage uit 

algemene middelen. 

 

Wat betreft proactieve dienstverlening zien we dat er niks met ons advies van vorig jaar gebeurde: er 

kan immers heel snel winst gemaakt worden. De Vlaamse overheid kan van de toekenning van 

rechten, we denken in de eerste plaats aan de verhoogde tegemoetkoming, een prioriteit maken 

voor bepaalde dienst- en hulpverleners zoals CAW’s, OCMW’s, VDAB, …Het eigenlijke werk van deze 

dienst- en hulpverleners zal er op termijn enkel maar door vergemakkelijken. We vragen van de 

Vlaamse Regering dan ook om hierrond snel beslissingen te nemen. Inbreng vanuit het ondersteunde 

project ‘proactief handelen’ kan dan later verder bekeken worden. 

 

De kansen werden gemist om van deze prioriteit echt werk te maken. Het speerpunt, de 

automatisering van de schooltoelage, lukte niet volledig deze legislatuur. Er werden opnieuw enkele 

stappen vooruit gezet. 

 

Er werd wel een oplijsting opgemaakt van mogelijkheden. Op basis hiervan en ook in alle 

transparantie over de redenen waarom andere rechten hier niet in terecht kwamen, kan het werk 

verder gezet worden. 

 

Wat proactieve dienstverlening betreft werd een project ondersteund. Er kan echter meer directe 

winst gemaakt worden als dit in de overeenkomsten vanuit de Vlaamse overheid met diverse 

dienstverleners sterk ingeschreven wordt. 

 

 

3) Aandacht voor gekleurde armoede. 

We herhalen hier het advies van vorig jaar: 

De realisatie van deze prioriteit hang vooral af van de mate waarin de Vlaamse overheid verder aan 

de slag gaat/beslissingen neemt op basis van de nota gekleurde armoede die in 2012 tot stand 

kwam. We zien dat hier weinig mee gebeurde (behalve verder bespreken), en dat de 

uitwerking/opvolging naar 2014 werd verschoven.  

 

De steun aan projecten (bv. Armoede Gekleurd) is goed en belangrijk, maar de realisatie van deze 

prioriteit hangt af van de mate waarin het integratiebeleid focust op kwetsbare groepen migranten. 

De tekst brengt nu dit volledige integratiebeleid in beeld. Zowel wat betreft het geïntegreerd 

actieplan voor integratiebeleid als het MOE-overleg blijft het onduidelijk wat deze maatregelen echt 

op het terrein betekenen voor mensen in armoede en hun leefsituatie. Algemeen ligt nogal te stevig 

de nadruk op inburgeren, terwijl armoedebestrijding de invalshoek moet zijn. Het is nodig dat de 

inspanningen rond gekleurde armoede hier specifiek beschreven worden: de uitvoering en evaluatie 

van het strategisch plan woonwagenbewoners, de extra middelen voor ‘trekkende bevolking (o.a. 

Roma) in het onderwijs, de evaluatie van het systeem van buurtstewards,.. 
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Deze prioriteit kreeg deze legislatuur onvoldoende uitwerking. Met de nota gekleurde armoede ligt 

er wel een basis om op verder te gaan.  

Bovendien stelt zich sterk de vraag welke effecten het huidig integratiebeleid op het terrein betekent 

voor kwetsbare groepen.  

 

 

4) Het stimuleren van netwerkvorming tussen de verschillende hulpverlenende diensten; 

Voor kinderarmoede verwijzen we naar punt 16 in deze nota. Het is alvast positief dat een oplossing 

gezocht en gevonden werd om deze middelen duurzaam en niet via projectoproepen in te zetten. 

 

We herhalen het advies van vorig jaar: in deze prioriteit wordt vooral regulier beleid beschreven, het 

is onduidelijk hoe men binnen deze strijd de prioriteit geïntensifieerd heeft. 

 

Op vlak van integrale jeugdhulp ontbreken een aantal zaken. We verwijzen naar de zaken in ons 

advies daarover: 

- Voorzie een trajectbegeleider op wie de jongere en het gezin kan vertrouwen, die met de 

jongere en het gezin doorheen de ganse hulpverlening op pad kan gaan, hem kan 

begeleiden en opvolgen zodat die niet elke keer zijn verhaal hoeft te doen. 

- Maak van ‘bemiddeling’,  ‘klachtenprocedure’ en ‘toezicht’ geen holle woorden maar 

werk deze volwaardig uit zoals het een democratische staat betaamt. 

- Geef jongeren en hun gezin het recht op afdwingbare hulpverlening. Dit impliceert dat 

voorzieningen alle hulpverleningsvormen moeten kunnen combineren en daartoe ook 

worden verplicht in hoofde van de integrale 

- Neem participatie ernstig en geef de betrokkenen werkelijke inspraak in hun eigen 

hulpverleningstraject, in de voorzieningen en in de beslissingsstructuren. 

- Bouw garanties in om een effectieve en efficiënte samenwerking tussen voorzieningen te 

kunnen realiseren. 

- Plan en houd een degelijke en doortastende evaluatie van de hervorming. Evalueer niet 

alleen de effecten op het niveau van de voorzieningen maar bekijk ook de impact van de 

integrale jeugdhulpverlening op de jongeren en hun gezinnen. Betrek de 

cliëntvertegenwoordigers bij de voorbereiding van de evaluatie. Neem de resultaten van 

de evaluatie ernstig en stuur bij waar nodig. 

Helaas zien we dat rond heel wat van deze punten geen antwoorden gekomen zijn: de 

trajectbegeleider is afgeschaft, de bredere toegankelijkheid is niet gegarandeerd. 

We verwijzen ook naar onze inbreng in de armoedetoets hierover. 

 

 

- Rond Brede School blijft het onduidelijk hoe deze initiatieven de komende jaren voortgezet 

worden en hoe de domein welzijn hierin betrokken is. 

- Het spoor van Lokaal Cliëntoverleg lijkt ons een goed spoor, alleen ontbreekt in het 

stappenplan hoe men dit wil verankeren in het armoedebestrijdingsbeleid/welzijnsbeleid. 

- Rond Geestelijke Gezondheidszorg werden samen met Cera 4 pilootprojecten rond armoede 

en geestelijke gezondheidszorg. Hierin staan handvaten om met CAW’s, CGG’s, verenigingen 

waar armen het woord nemen en andere actoren op nulde en eerstelijn oplossingen te 

creëren. 

 

Het Netwerk tegen Armoede herhaalt de vraag uit vorige adviezen om te investeren in concepten als 

MODEM (integrale dienstverlening over verschillende sectoren heen).  

 

Het Netwerk tegen Armoede vindt dat er veel meer uit deze prioriteit zou moeten komen. Een aantal 

projecten of sporen kwamen wel (opnieuw) onder de aandacht. Hierop kan verder gewerkt worden. 
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Vaak staan schotten in en tussen sectoren in de weg om echt te komen tot vertrouwensvolle en 

efficiënte trajectbegeleiding van kwetsbare mensen. 

 

 

 

5) Kostenbeheersing in het secundair onderwijs; 

In het voorgangsrapport over 2011 werd aangegeven dat er in februari 2012 een conceptnota zou 

zijn. Op basis daarvan zou bekeken worden welke inspanningen men zou kunnen leveren op basis 

van kostenbeheersing in het secundair onderwijs. In de huidige voortgangsrapportering verlegt men 

het denkproces hierover tot na eind 2014. Dit betekent dus dat men deze prioriteit deze legislatuur 

niet aanpakt. 

 

Het is positief dat onze brochure ‘maak je sterk tegen armoede op school’ een plaats krijgt in de 

voortgangsrapportering. 

 

Het Netwerk tegen Armoede maakt zich bovendien grote zorgen over het bestek dat uitgeschreven 

voor een dienstverlener die openstaande facturen op een sociaal verantwoorde manier kan innen. 

Het Netwerk heeft een probleem met deze manier van werken in haar geheel en heeft dit toegelicht 

op het VPAO en in een brief op 15 januari 2014. Het klopt dus niet dat dit met ons is afgestemd en 

dat wij meestappen in dit verhaal. 

 

Deze belangrijke prioriteit werd niet verwezenlijkt wegens de problemen met betrekking tot de 

algemene hervorming van het secundair.  

Wat betreft het bestek voor een dienstverlener die openstaande facturen op een sociaal 

verantwoorde manier kan innen, maakt het Netwerk tegen Armoede bezwaar tegen deze manier van 

werken. Dialoog hierover staat geagendeerd op het volgende VPAO onderwijs. 

 

 

6) Het bijsturen van kennis van armoede bij opleidingsverstrekkers 

De groeiende vraag naar  vorming over armoede is sterk aanwezig bij alle partners die vorming geven 

rond armoede. Deze partners hebben een goede basis gelegd om samen te werken. Er moet nu 

bekeken worden op welke manier de groeiende vraag naar vorming (en dus ook de nood aan meer 

inzicht van armoede bij onder meer hulp- en dienstverleners op het terrein) kan beantwoord 

worden. Dit dient aangevuld te worden in de prioriteit. 

 

De praktijkgericht vorming rond armoede voor cultuuraanbieders werd in 2013 opgenomen in de 

reguliere werking van het Netwerk tegen Armoede. Dit loopt in samenwerking met Locus en Socius 

(in de tekst wordt verkeerdelijk ook Demos vermeld). Voor de komende jaren wordt best bekeken 

hoe dit vanuit beleidskant ondersteund kan worden. Ook rond sport is de vraag immers heel hoog, 

maar men kan niet verwachten dat dit allemaal binnen de regulier budgetten kan plaatsvinden. 

 

Het project mediawijsheid gaf een positieve impuls inzake het ontwikkelen van vormingen aan 

journalisten en programmamakers. 

 

De ondersteuning van TAO Vlaanderen is een positieve stimulans om ervaringsdeskundigheid sterker 

ingang te doen vinden. In elke provincie is er in principe een TAO waar organisaties terecht kunnen. 

 

Inzake cultuur, mediawijsheid, ondersteuning TAO werden extra stimulansen gegeven. 
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Helaas kwam er geen structureel antwoord op de manier waarop de groeiende vraag naar vorming 

kan beantwoord worden. 

 

 

7) Valoriseren van onderzoek over armoede 

Dit blijft een prioriteit die goed is en waar een duidelijk budget tegenover staat. Op termijn zal dit 

zeker positieve effecten genereren. 

 

Graag benadrukken we nog even het belang van een continue goede participatie van het  Netwerk 

tegen Armoede aan deze stuurgroep om voldoende aandacht te hebben voor actie-onderzoek en 

onderzoek op basis van de noden van mensen in armoede.  

 

Deze prioriteit werd verwezenlijkt en zal in de toekomst zijn meerwaarde aangeven, ondermeer door 

de betrokkenheid van het VLAS in uitvoering van de armoedetoets, maar ook door dat beleid in het 

algemeen zich meer op onderzoeksresultaten van het VLAS kan baseren 

 

 

8) De realisatie van een voldoende kwalitatief toegankelijk aanbod van schuldhulpverlening 

De  gecreëerde reguliere subsidies voor de samenwerkingsverbanden zijn goed, maar zijn een 

druppel op een hete plaat op vlak van de problematiek. Er is nood aan een duidelijke financiering van 

de erkende instellingen zodat meer tijd gespendeerd kan worden aan dossiers, de kwaliteit van 

begeleiding kan verhoogd worden en wachtlijsten weggewerkt kunnen worden. Om deze prioriteit 

waar te maken is dus een duidelijke investering noodzakelijk. Het onderzoek uit 2011 daarover gaf 

dit ook duidelijk aan.  

 

Om deze prioriteit echt te verwezenlijken is substantieel meer budget nodig, dat breder ingezet 

wordt dan enkel voor preventie en kwaliteit. 

 

 

9) Het realiseren van een duurzame toeleiding tot de arbeidsmarkt via bijvoorbeeld geïntegreerde 

welzijnstrajecten, maar ook arbeidszorg 

 

Arbeidszorg blijf voor het Netwerk tegen Armoede een mogelijk spoor tot maatschappelijke 

participatie, maar dan vrijwillig. Helaas wordt arbeidszorg nu opgenomen in het activeringsverhaal, 

tegen diverse adviezen van het Netwerk tegen Armoede in. 

 

 

10) Het wegwerken van werkloosheidsvallen 

Deze prioriteit werd toegevoegd aan de titel van bovenstaande prioriteit, maar eigenlijk vinden we 

hier in het voortgangsrapport niks meer over terug.  

 

 

11) Het realiseren van een Vlaamse vrijetijdskaart 

Er werd in 2013 duidelijk gekozen voor de verdere uitrol van de Vlaamse vrijetijdskaart, wat we sterk 

toejuichen. Steden en gemeenten zijn enthousiast, er wordt veel aandacht besteed aan voortraject, 

aandacht voor participatie van mensen in armoede, er is veel vormings- en ondersteuningsmateriaal 

ter beschikking, … 

Ook positief is dat men de zaak integraal tracht te benaderen: sport, cultuur en jeugd slagen er lokaal 

al beter in om samen te werken. Dit heeft positieve gevolgen op vlak van afstemming, gezamenlijke 

communicatie, visie op participatie en kansengroepen. 
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Voor de toekomst wat betreft de Uitpas: 

- Pleiten wij voor 1 minister voor cultuur, jeugd en sport 

- Van hieruit kunnen er dan verder noodzakelijke stappen naar onderwijs, toerisme, mobiliteit 

en welzijn gelegd worden 

- Toeleiding is meer dan aangepaste communicatie. Er is nood aan steun voor laagdrempelige 

basiswerkingen. 

- Er moet verder gestreefd worden naar een zo éénduidig mogelijke algemene Vlaamse Uitpas. 

Er moet dus toegezien worden op afstemming, bovenlokaal aanbod, intergemeentelijke 

samenwerking, integratie van bestaande kortingssystemen, … Hiertoe moet een degelijk 

Vlaams kader voor de beoordeling en opvolging van de nieuwe regio’s gemaakt worden. 

 

 

We willen in dit advies ook al meegeven dat de middelen voor het Fonds Vrijetijdsparticipatie op dit 

moment niet volstaan om alle participatievragen te beantwoorden. Hier zal dus volgende legislatuur 

extra budget moeten voor uitgetrokken worden. 

 

Deze prioriteit werd deze legislatuur gerealiseerd.  

 

 

12) Uitbreiding en structurele verankering van de integrale trajecten naar werk 

We verwijzen naar onze tussenkomst op de hoorzitting in het Vlaams Parlement hierover: het 

werk- en zorgdecreet is geen verankering van de werk- en welzijnstrajecten zoals voorzien was, 

zie http://www.netwerktegenarmoede.be/nieuws/werk-en-zorgdecreet-is-geen-verankering-

van-werk-en-welzijnstrajecten 

 

Er werd stevig aan deze prioriteit gewerkt deze legislatuur. Helaas kregen de werk- en 

welzijnstrajecten geen degelijke verankering in het op stapel staande werk- en zorgdecreet. 

 

13) Creatie van kwalitatieve duurzame jobs op maat voor mensen in armoede, onder andere een 

sterke stijging van de jobs in buurtontwikkelingsdiensten 

Het blijft onduidelijk hoeveel jobs er nu echt in buurtontwikkelingsdiensten zijn bijgekomen. 

 

Wat betreft het decreet maatwerk heeft het Netwerk tegen Armoede volgend advies uitgebracht: 

http://www.netwerktegenarmoede.be/standpunten/werk-en-sociale-economie/advies-van-

netwerk-tegen-armoede-op-het-maatwerkdecreet 

 

 

14) De realisatie van een substantiële automatische huursubsidie voor mensen die te lang op de 

wachtlijst staan, en de laagste inkomensgroepen 

Het Netwerk tegen Armoede was in het advies vorig jaar tevreden dat de huurpremie voor 5 jaar 

wachtenden op 4 mei 2012 eindelijk definitief werd goedgekeurd, en ook over een voorzien overleg 

in 2013 over de non-take up. Dit geeft goed aan dat de premie niet automatisch toegekend wordt.  

Wat betreft de voortgang in 2013: het is een goede zaak dat de huursubsidie van 5 jaar naar 4 jaar 

ging. Maar echter 1 op 3 rechthebbenden krijgen ze nu effectief, er schort heel wat aan de niet-

automatische toekenning. Daar moet dringend iets aan gebeuren. De non-take up komt door de 

randvoorwaarden die worden opgelegd. De problemen daarrond werden heel duidelijk op een 

verticaal permanent armoedeoverleg aangegeven. 

De harmonisering van de stelsels is een goede zaak op voorwaarde dat de non take-up opgelost 

wordt, anders dreigt dit veralgemeend te geraken. 
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Deze prioriteit ging deze legislatuur de goede richting uit. Een verdere afbouw van het aantal jaren 

(ook voor mensen die bijvoorbeeld 2 jaar moeten wachten) is noodzakelijk. Maar vooral dient het 

probleem van de non-take up opgelost te zijn. Automatische toekenning van rechten, een andere 

prioriteit binnen dit VAPA, is hiervoor de oplossing.  

 

We missen in het rapport een precieze stand van zaken hoe ver het uitvoering van het grond- en 

pandendecreet staat. We blijven het verschuiven van timing voor bouw sociale woningen van 2020 

naar 2023 betreuren. 

 

Ondertussen is het duidelijke dat er deze legislatuur geen beloofd globaal plan in de aanpak van 

dakloosheid komt. Er is enkel een nul-meting die nog veel beter had gekund en eenmalige 

projectsubsidies voor de provincies in deze. 

 

 

15) De versterking en uitbreiding van wijkgezondheidscentra  

De echte versterking en uitbreiding van de wijkgezondheidscentra, zoals voorzien in het 

regeerakkoord, werd niet waargemaakt. De geplande erkenning van wijkgezondheidscentra, in het 

kader van samenwerkingsverbanden eerstelijnsgezondheidszorg, is ons inzien absoluut onvoldoende 

in afweging met de prioriteit die gedefinieerd werd in het regeerakkoord. Projectmatige 

ondersteuning was er ook al tijdens de vorige legislatuur. 

Waarom kwamen er deze legislatuur geen duidelijke engagementen op vlak van opstartbudgetten 

voor nieuwe wijkgezondheidscentra, de financiering van taken als gezondheidspromotie of 

eerstelijnspsychologen, …? 

 

Deze prioriteit werd deze legislatuur onvoldoende waargemaakt. 

 

Op vlak van gezondheidspromotie werd er niet echt een betere aanpak gevonden voor de doelgroep. 

De betrokkenheid van mensen in armoede bij ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van 

gezondheidspromotie is te beperkt. Er wordt vooral ingezet op het ontwikkelen van methodieken die 

dan maar lokaal uitgevoerd moeten worden. Met belangrijke randvoorwaarden als 

implementatiekost, opbouw van vertrouwen met de doelgroep, … wordt weinig rekening gehouden. 

 

 

16) Inzetten op kinderarmoede 

Ons advies van vorig jaar om op basis van alle overleg en andere structurele maatregelen te gaan 

nemen werd ter harte genomen. Er werd beslist om 4.5 miljoen euro aan de lokale besturen te geven 

om de strijd tegen kinderarmoede aan te pakken. Het Netwerk tegen Armoede is blij met deze 

structurele middelen. Knelpunt blijft of lokale besturen dit effectief gaan inzetten voor de juiste 

zaken. Vraag blijft dus of deze regelgeving niet veel scherper moest (bv. lokale besturen kunnen dit 

enkel inzetten voor de totstandkoming van een wijkgezondheidscentrum). De recente 

krantenberichten wat steden en gemeenten hiermee gaan doen, geven niet de indruk dat er echte 

cocreatie zal zijn en geven vaak ook niet de indruk dat dit de beste maatregelen zijn om 

kinderarmoede terug te dringen. Dit terwijl er voorzien is voor lokale besturen in lerende netwerken, 

met inbegrip van ervaringskennis. Deze zijn volop in opstart. 

 

Anderzijds adviseerde het Netwerk tegen Armoede vooral ook om in te zetten op de andere 

prioriteiten (zie hierboven). Daarvan zijn er te weinig echt vooruitgegaan, zie hierboven. 

 

Deze legislatuur heeft de bevoegde minister de strijd tegen kinderarmoede hoog op de publieke en 

politiek agenda gekregen. Vanuit wetenschappelijke kennis, aangevuld met ervaringskennis werd 

duidelijk aangegeven dat er meer in de strijd tegen kinderarmoede moet geïnvesteerd worden. 
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Diverse projecten, het Kinderarmoedefonds,… zagen het daglicht en hebben er zeker voor gezorgd 

dat de noodzaak aan meer investeringen op de agenda staat. 

 

Het al dan niet geslaagd zijn van deze prioriteit hangt ook sterk af van de plannen die lokale besturen 

indienen inzake aanwending van deze middelen.   

 

Daarnaast is er te weinig vooruitgang in de andere VAPA-prioriteiten (zie hierboven en cfr. advies 

vorig jaar). Deze zijn heel belangrijk voor de strijd tegen kinderarmoede 

 

 

 

 

Andere: 

- Het is uiteraard goed om rekening te houden met de aanwezigheid van kinderen bij sociaal 

onderzoek. Het desactiveren van budgetmeters voor gas lijkt ons de enige correcte uitkomst 

(cfr. Advies vorig jaar) 

- Het opzetten van een kinderarmoedefonds binnen de KBS is een goed aanvullend systeem 

om bepaalde innovatieve projecten uit te proberen. Er moet opgelet worden om dit teveel 

als dé oplossing naar voor te schuiven inzake de aanpak van kinderarmoede. 

- Inzake Huizen van het Kind verwijzen we naar onze armoedetoets en onze tussenkomst in 

het Vlaams Parlement: Het Netwerk vindt het een gemiste kans dat men niet vertrekt vanuit 

de vragen en noden van ouders, maar gewoon het bestaande hulpverleningslandschap 

subsidieert en vraagt om samen te werken. Het decreet blijft erg algemeen, dus er blijven 

vele vragen onbeantwoord. Volledig advies op 

http://www.netwerktegenarmoede.be/nieuws/huizen-van-het-kind-zijn-een-gemiste-kans. 

Daarnaast verwijzen we ook naar de opgemaakte armoedetoets hierover. 
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Schematisch overzicht actiefiches 

SD OD Actie Kabinet Status 

SD1 De Vlaamse overheid 

kiest expliciet voor de 

bestrijding van armoede 

OD1.1 Er wordt versterkt ingezet op de 

coördinatie van het Vlaamse 

armoedebestrijdingsbeleid 

actie 1 Oprichting Coördinatiecomité armoede Lieten Uitgevoerd 

    actie 3 Beter bekend maken van het netwerk van aandachtsambtenaren Lieten Uitgevoerd 

    actie 4 Uitwerking HPAO Lieten Uitgevoerd 

  

OD1.2 De participatie van mensen in 

armoede aan het Vlaamse beleid en in 

de sectoren die Vlaanderen aanstuurt, 

wordt ondersteund 

actie 6 Organisatie VPAO Allen Continu 

  

  actie 6/8/104 Organisatie van verticaal permanent armoede-overleg in het 

kader van ‘toegankelijkheid van informatie’ waarbij rechtstreekse dialoog 

van mensen in armoede met het beleid centraal staat en waarbij een 

analyse gemaakt wordt van beleidsmaatregelen die maatschappelijke 

uitsluiting includeren. Samenwerking met andere beleidsdomeinen. 

Smet Continu 

  

  actie 6/185 Organisatie van verticaal permanent armoede-overleg waarbij 

samenwerkingsafspraken worden vastgelegd met woon, gezondheids en 

welzijnsactoren en de lokale besturen 

Vandeurzen Uitgevoerd 

    actie 7 Kwaliteit VPAO Lieten Uitgevoerd 

    actie 8 Analyse van includerende en uitsluitende beleidsmaatregelen Allen Continu 

  

  actie 9/57/113 Verenigingen waar armen het woord nemen die voldoen 

aan de criteria, worden erkend en gesubsidieerd, binnen de beschikbare 

begrotingskredieten. De (sinds 2010) nieuwe erkennings- en 

subsidiecriteria worden in 2011 geëvalueerd. Het Vlaams Netwerk van 

Verenigingen waar armen het woord nemen ontvangt een jaarlijkse 

subsidie. 

Vandeurzen Uitgevoerd 

  
  actie 10/12 Stimuleren inschakeling opgeleide ervaringsdeskundigen / 

Uitbouw pool ervaringsdeskundigen / TAO 
Lieten Uitgevoerd 
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actie 12 Uitbouw pool ervaringsdeskundigen / TAO 

Van den 

Bossche / 

Vandeurzen / 

Muyters 

Uitgevoerd 

    
actie 11 Initiatieven betreffende betrokkenheid van opgeleide 

ervaringsdeskundigen 
Allen Uitgevoerd 

  

OD1.3 We voeren een inclusief beleid 

waarbij armoedebestrijding een 

prioritair aandachtspunt is voor elke 

minister doorheen het hele beleid 

actie 13 Armoedetoets Lieten Uitgevoerd 

  
  actie 14 In alle beleidsnota's en beleidsbrieven wordt een armoedebeleid 

beschreven 
Allen Uitgevoerd 

  
  actie 15 In beheersovereenkomsten wordt waar relevant de link met 

armoede opgenomen 
Allen Uitgevoerd 

    

actie 16 Organisaties die een aanzienlijke subsidie ontvangen of 

omvangrijke Vlaamse overheidsopdrachten uitvoeren, moeten een 

diversiteitsbeleid ontwikkelen 

Van den 

Bossche / 

Muyters 

In uitvoering 

  
OD1.4 We zetten versterkt in op de 

strijd tegen gekleurde armoede 

nieuwe actie Aandacht voor gekleurde armoede binnen de verenigingen 

waar armen het woord nemen 
Vandeurzen Uitgevoerd 

  

  actie 191 In het geïntegreerd actieplan voor het integratiebeleid is er – 

waar relevant – systematisch aandacht voor het armoederisico bij nieuwe 

Vlamingen en wordt de link gelegd naar dit Vlaams Actieplan Armoede. 

Bourgeois In uitvoering 

  
  actie 192 Er wordt een werkgroep ‘ interculturaliseren participatie 

armoedebeleid’ opgericht ( = Werkgroep gekleurde armoede). 
Bourgeois Continu 

    

actie 193 Er wordt een Vlaams Overlegplatform Midden – en Oost - 

Europese migranten (MOE) opgericht waarin armoedebestrijding ook aan 

bod komt. 

Bourgeois Continu 

SD2 De Vlaamse overheid zet 

in op het verzamelen en 

combineren van 

verschillende soorten kennis 

over armoede en sociale 

uitsluiting 

OD2.1 De wetenschappelijke kennis 

over armoede wordt vergroot 
actie 17 Armoede indicatoren Lieten Uitgevoerd 

    actie 18 /29 Peer reviews Lieten Uitgevoerd 
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  actie 19 Onderzoek naar de effecten van jeugdwerk op sociale inclusie. 

Zoeken naar betere kennis rond de leefwereld van kinderen en jongeren 
Smet In uitvoering 

  
  actie 20 Onderzoek naar vrijetijdsbesteding van kinderen in armoede met 

als doel om de effecten van beleidsstrategieën in beeld te brengen 
Smet Uitgevoerd 

    actie 23/95 Onderzoek kwetsbare jongvolwassenen Vandeurzen Uitgevoerd 

    actie 24 Onderzoek naar link tussen armoede en handicap Vandeurzen Beëindigd 

    actie 25 Onderzoek naar beleving van kinderen in armoede Vandeurzen Uitgevoerd 

    actie 26 Onderzoek naar duurzame tewerkstelling van mensen in armoede Muyters In uitvoering 

    nieuwe actie Studio Kinderarmoede Lieten Uitgevoerd 

  
OD2.2 De kennis over armoede wordt 

verder verspreid op het werkveld 
actie 2 Oprichting Kennisplatform / Steunpunt Armoede Lieten Continu 

    actie 5 Organisatie regionale armoedeoverlegfora Lieten Uitgevoerd 

SD3 De Vlaamse overheid 

ondersteunt 

beleidsnetwerken 

OD3.1 Binnen Vlaanderen zal gekeken 

worden hoe een kader kan gecreëerd 

worden waarbij lokale besturen een 

regierol kunnen opnemen ter 

bestrijding van de armoede op hun 

grondgebied 

actie 31 /190 Evaluatie Vlaams Stedenfonds 
Van den 

Bossche 
Uitgevoerd 

    actie 32 Plattelandsfonds Peeters  Continu 

    actie 33 Financiering ZORO project Peeters Uitgevoerd 

    
nieuwe actie De mogelijkheden van het Programmeringsdocument voor 

Plattelandsontwikkeling (PDPO) worden optimaal benut 
Peeters In uitvoering 

  Ondersteuning projecten Landelijk Gezondheidscentrum e Bies-onderweg Peeters In uitvoering 

  

OD3.2 Een goede federale en 

Interfederaal samenwerking zorgt voor 

een meer integraal 

armoedebestrijdingsbeleid 

actie 34 Evaluatie Samenwerkingsakkoord Lieten Continu 

    actie 35/36 IMC en permanente werkgroep Armoede Lieten Continu 

    

actie 28 Voorleggen tweejaarlijks verslag en adviezen van het Steunpunt 

aan het Vlaamse Parlement, de Vlaamse Regering en de verschillende 

adviesraden 

Lieten Continu 
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OD3.3 Vlaanderen zal bij het uittekenen 

en uitvoeren van het Europese beleid 

steeds de strijd tegen armoede en 

sociale uitsluiting naar voor blijven 

schuiven 

actie 37 Opstarten gesprekken met Vlaamse en Europese partners Lieten Continu 

  

OD3.4 De Vlaamse Regering wil 

maximaal investeren in de bestrijding 

van armoede in Brussel binnen haar 

gemeenschapsbevoegdheden 

actie 38 In overleg met de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en alle 

andere betrokken actoren onderzoeken van de mogelijkheden om een 

permanent overleg armoede op te starten 

Lieten Uitgevoerd 

SD4 De Vlaamse overheid zet 

in op kennisverspreiding, 

sensibilisering en vorming 

over armoede 

OD4.1 De Vlaamse overheid 

communiceert tijdig, eerlijk en 

duidelijk. De communicatie gaat zo min 

mogelijk uit van veronderstelde kennis. 

Aparte communicatie op maat van de 

doelgroep wordt vermeden waar 

mogelijk, en verzorgd waar noodzakelijk 

actie 39 Opstarten project om tot structureel verbeterde communicatie 

van de Vlaamse overheid met mensen in armoede te komen 
Lieten Uitgevoerd 

    actie 40 Beter bekend maken van de dienstverlening van 1700 Lieten In uitvoering 

    actie 41 Onderzoek naar de nood van toegang tot jeugdinformatie Smet Uitgevoerd 

  

OD4.2 De Vlaamse overheid moet de 

verzamelde kennis en 

ervaringsdeskundigheid over armoede 

en sociale uitsluiting bij een ruim 

publiek verspreiden om op die manier 

te komen tot meer respect, solidariteit 

en sociale insluiting 

actie 44 De Vlaamse overheid stimuleert de verspreiding van kennis over 

armoede en sociale uitsluiting voor iedereen, in het bijzonder sensibiliseert 

zij haar eigen medewerkers. 

Lieten Continu 

    actie 44 Organisatie infosessie Peeters Uitgevoerd 

    actie 45 Oprichting kenniscentrum mediawijsheid Lieten / Smet Uitgevoerd 

    nieuwe actie Stimuleringsregeling Mediawijsheid Lieten uitgevoerd 

  

  
actie 49 Ontwikkelen ondersteuningspakket voor bedrijfsleiders 

betreffende mensen in armoede op de werkvloer 

Muyters / 

Van den 

Bossche 

Uitgevoerd 
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  actie 50/51/52 Nagaan hoe kennis over armoede aan bod kan komen in 

opleidingen, stages en nascholingen die leiden tot jobs waar mensen in 

contact komen met mensen in armoede en Informeren van leerkrachten, 

medewerkers CLB en andere actoren die betrokken zijn bij de studie - en 

beroepskeuzebegeleiding over de armoedeproblematiek 

Muyters In vertraging 

  
  actie 47/53 Ondersteunen van vormingsinitiatieven en stimuleren van hun 

onderlinge samenwerking en afstemming van hun aanbod. 
Vandeurzen  Uitgevoerd 

    Ondersteunen lokale initiatieven kinderarmoedebestrijding Lieten Uitgevoerd 

    
Oproep tot het indienen van projectvoorstellen ter bevordering van 

diversiteit binnen de mediasector 
Lieten Uitgevoerd 

    
Onderzoek naar de beeldvorming rond jong ouderschap bij kwetsbare 

jongeren  
Lieten uitgevoerd 

SD5 De Vlaamse overheid 

kiest voor duurzame 

participatie van mensen in 

armoede 

OD5.1De Vlaamse overheid erkent het 

belang van diverse groepen, 

verenigingen en organisaties van 

mensen in armoede 

actie 43/48/54/68/92 Verbetering van de toegankelijkheid van de 

jeugdhulpverlening via integrale jeugdhulp en de bekendmaking van de 

‘brede instap’ 

Vandeurzen In uitvoering 

    
actie 55 Betrekken van het Vlaams Netwerk VWAWN bij de opmaak van 

het Nationaal Plan ter bestrijding van de digitale kloof 
Lieten Uitgevoerd 

  

 

nieuwe actie Oproep tot het indienen van projectvoorstellen ter 

bevordering van diversiteit binnen de mediasector 
Lieten uitgevoerd 

  

OD5.2 De toegankelijkheid van het 

verschillende vormen van vervoer 

wordt verhoogd 

actie 58 Verleggen van de focus naar het netmanagement om het aanbod 

bij de Lijn meer vraaggestuurd te laten verlopen 
Crevits In uitvoering 

  
  actie 59 Er wordt bijzondere aandacht geschonken aan de toegankelijkheid 

van het openbaar vervoer voor personen met een handicap 
Crevits Continu 

    

actie 60 In samenwerking met de Lijn worden op maat van mensen in 

armoede vormingsinitiatieven georganiseerd over 'hoe neem ik het 

openbaar vervoer' 

Crevits Continu 

  

actie 61 Uitbreiding van de werking van het Fietspunt met specifieke 

aandacht voor mensen in armoede 
Crevits Uitgevoerd 

SD6 De Vlaamse overheid zet 

in op de toegankelijkheid van 

de maatschappelijke 

dienstverlening 

OD6.1 De Vlaamse overheid maakt 

werk van de automatische 

rechtentoekenning 

actie 63/64/65 In samenwerking met de Federale overheid oplijsten en 

wegwerken van knelpunten die automatische rechtentoekenning in de weg 

staan  

Lieten In uitvoering 
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actie 62/123 Automatisch toekennen van de schooltoelage/ 

studiefinanciering 
Smet In uitvoering 

  

OD6.2 Het gebruik van de 

Rechtenverkenner wordt 

geoptimaliseerd 

actie 66/67 Permanent actualiseren en promoten van de Rechtenverkenner Vandeurzen Continu 

  
OD6.3 De Vlaamse overheid zet 

maximaal in op preventief werken 

actie 69 De Vlaamse overheid stimuleert dat OCMW’s en CAW’s en andere 

in hun maatschappelijke dienstverlening meer preventief werken en 

maatschappelijk kwetsbare groepen opsporen en te benaderen  

Vandeurzen In uitvoering 

  
  actie 71 De CAW’s voorzien in een integraal psychosociaal 

begeleidingsaanbod 
Vandeurzen In uitvoering 

    

actie 72/169 Afstemmen van de richtlijnen voor de beleidsplanning van de 

betrokken sectoren, waarbij ze gezamenlijke acties in het kader van 

armoedebestrijding moeten opnemen. 

Vandeurzen In uitvoering 

    actie 171 Problemen in het functioneren van de maatschappelijke 

basisvoorzieningen worden gesignaleerd en aangepakt 
Vandeurzen In uitvoering 

 SD7 De Vlaamse overheid 

maakt werk van een leefbaar 

inkomen voor mensen in 

armoede 

OD7.1 De toekenning van financiële 

tegemoetkomingen wordt 

geoptimaliseerd 

actie 73 Administratief vereenvoudigen van het inkomensgerelateerd 

maken van bijdragen 
Bourgeois In vertraging 

    actie 74 Inkomensgerelateerd maken van bijdragen en prijzen Allen 
 

Lieten In vertraging actie 76 Harmonisering OCMW steun  In uitvoering 

  

  actie 74 De inkomensgerelateerde bijdrage in de gezinszorg wordt 

behouden maar de berekening wordt vereenvoudigd en geautomatiseerd. 

De bijdrage voor aanvullende thuiszorg wordt eveneens 

inkomensgerelateerd 

Vandeurzen In vertraging 

  

OD7.2 De Vlaamse overheid zet in op 

het voorkomen van of bemiddelen in 

schuldoverlast 

actie 77 Integraal en preventief aanpakken van schuldoverlast Vandeurzen Uitgevoerd 

  

  actie 22/78 Onderzoek naar de werking en organisatie van erkende 

instellingen voor schuldbemiddeling met het oog op een mogelijke 

subsidiëring, verhoging van de toegankelijkheid en stimulering van kwaliteit 

van de schuldhulpverlening. 

Vandeurzen Uitgevoerd 

    actie 79 Uitwerken budgetstandaard Lieten In uitvoering 
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    actie 80 Maken van een uitvoeringsbesluit inzake het decreet subsidiëring 

Vlaams Centrum Schuldbemiddeling 
Vandeurzen Uitgevoerd 

 SD8 De Vlaamse overheid 

waarborgt het recht op 

gezinsleven 

 OD8.1 De preventieve 

gezinsondersteuning wordt op 

inhoudelijk, organisatorisch en 

institutioneel vlak hertekend met 

bijzondere aandacht voor gezinnen in 

armoede. 

actie 81/82/83/94 Er is een versterkte preventieve gezinsondersteuning, 

met Huizen van het Kind als belangrijke hefboom. 
Vandeurzen In uitvoering 

  

 

nieuwe actie Ondersteuning initiatieven gezinsondersteuning 

Lieten, 

Vandeurzen, 

Smet en Van 

den Bossche 

Uitgevoerd 

  

OD8.2 Er is een betaalbaar, 

kwaliteitsvol, toegankelijk en voldoende 

aanbod van kinderopvang voor 

kwetsbare jonge kinderen en hun 

ouders. 

actie 82/85/86/87/88/89/90 Taal: extra stimulering van het aanbod inzake 

taalstimulering en taalontwikkeling in de kinderopvang. Nieuw 

kaderdecreet voorschoolse kinderopvang competentiebeleid, groeipad 

aanbod volgt nataliteit, uitbreiding IKG, sociale functie kinderopvang. 

Voorrangsregels IKG: prioritaire doelgroep; mensen in armoede. 

Vandeurzen In uitvoering 

  

OD8.3 Opvoedings- en 

gedragsproblemen worden vroegtijdig 

aangepakt, in het bijzonder naar 

kansengroepen. 

actie 84 Er wordt een beleid voor jongeren boven de 12 jaar die 

geconfronteerd worden met een complexe armoedeproblematiek 

uitgewerkt en uitgevoerd. 

Vandeurzen In uitvoering 

  

OD8.4 De prenatale zorg wordt verder 

uitgebouwd, waarbij in stedelijke 

gebieden de zorgcoördinatie en 

psychosociale begeleiding voor 

kwetsbare zwangeren prioriteit krijgt. 

actie 91/93 Het ambulante en mobiele aanbod van de CKG’s wordt 

versterkt om opvang en begeleiding van kleine kinderen in crisis- of 

risicosituaties te bieden. 

Vandeurzen In uitvoering 

SD9 De Vlaamse overheid zet 

in op het verkleinen van de 

kloof inzake 

vrijetijdsparticipatie 

OD9.1 De participatie in het cultuur-, 

jeugd- en sportbeleid wordt verder 

ondersteund, verrijkt en versterkt in het 

kader van het participatiedecreet 

actie 96 Het participatiedecreet wordt geëvalueerd, met bijzondere 

aandacht voor de deelname van kansengroepen  

Schauvliege, 

Smet, 

Muyters 

Uitgevoerd 

    
Het Fonds Vrijetijdsparticipatie stimuleert de participatie van mensen in 

armoede aan cultuur, jeugd en sport 
Schauvliege In uitvoering 
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OD9.2 Een algemene Vlaamse 

vrijetijdspas beoogt een verhoging van 

de vrijetijdsparticipatie, met als 

prioritaire doelgroep mensen in 

armoede die op een niet-

stigmatiserende en voordelige wijze 

aan het vrijetijdsaanbod kunnen 

deelnemen 

actie 98 Voorstudie van een proefproject rond de Vlaamse UiTPAS Schauvliege Uitgevoerd 

    actie De opbouw van een demonstrator (proefproject in Aalst) Schauvliege Uitgevoerd 

    actie 97 Proefproject algemene Vlaamse vrijetijdspas in de regio Aalst Schauvliege Uitgevoerd 

  

OD9.3 De cultuursector levert een 

actieve inspanning naar diversiteit in 

publiek, programmatie en personeel 

actie De Vlaamse overheid ondersteunt Leesweb vzw onder andere voor 

haar voorleesproject De Boeken-karavaan, haar workshop Vertellen en 

voorlezen en haar leesgroepen 

Schauvliege Uitgevoerd 

  

  actie Demos vzw zal in haar meerjarig strategisch beleidsplan aandacht 

hebben voor het sensibiliseren en stimuleren van de cultuursector in een 

zo divers mogelijke personeelsbezetting, programmatie en publiek 

Schauvliege Uitgevoerd  

    actie 99 Erfgoeddag 2011: Armoe Troef Schauvliege Uitgevoerd 

  

  actie 99/100 Er wordt een werkgroep opgericht met de 

cultuursteunpunten en enkele actoren uit de armoedesector om na te gaan 

welke actieve inspanningen er kunnen worden genomen in het kader van 

diversiteit in publiek en programmatie naar mensen in armoede toe, 

gelinkt aan de UiTPAS 

Schauvliege In uitvoering 

    actie 99 Praktijkgerichte armoedevorming voor culturele aanbieders Schauvliege Uitgevoerd 

    actie 99/112 Sensibiliseren van de sector Schauvliege Continu 

    Kunstendag voor Kinderen – samenwerking Fonds Vrijetijdsparticipatie Schauvliege In uitvoering 

    
99/112 Aandacht voor de samenstelling van de beoordelingscommissie 

sociaal-artistiek in het kader van het Kunstendecreet 
Schauvliege Uitgevoerd 

  

OD9.4 Mensen in armoede krijgen alle 

kansen om actief aan cultuurcreatie te 

doen 

actie 99 In het kader van de landschapstekening sociaal-artistieke projecten 

binnen de professionele kunstensector worden sociaal-artistieke projecten 

onderzocht op bereik, betrokkenheid en effect op mensen in armoede. 

Schauvliege Uitgevoerd 
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OD9.5 Door jeugdwerkorganisaties 

verder te ondersteunen in het 

herkennen en wegwerken van 

drempels wordt de toegankelijkheid 

van het bestaande aanbod jeugdwerk 

vergroot, specifiek voor kinderen en 

jongeren in armoede 

actie 103 Jongeren uit kansengroepen stromen door naar leiding: actieve 

projecten rond leiderschapsvorming bij kansengroepen stimuleren en good 

practices verspreiden 

Smet Continu 

    

actie 101 Het jeugdwerk wordt gestimuleerd en gemotiveerd om in te 

zetten op toegankelijkheid; het jeugdbeleid engageert zich in het kader van 

het gelijkenkansendecreet om specifieke initiatieven te nemen om 

ongelijke kansen op valk van gebrek aan toegankelijkheid te voorkomen of 

te bestrijden. 

Smet Uitgevoerd 

  

  actie 96/102/121 Openheid en toegankelijkheid van het jeugdwerk, in het 

bijzonder voor laaggeschoolde en armste jongeren, versterken door 

stimuleren van recht op zelforganisatie in functie van emancipatie en 

stimuleren inclusie via uitwisseling van praktijkervaringen, vorming van 

jeugdconsulenten en jeugdwerkers. UItwerken  bredeschool concept 

Smet Uitgevoerd 

  

OD9.6 De lokale overheden worden 

bijkomend ondersteund in het 

verbreden en ondersteunen van het 

bestaande jeugdwerkaanbod dat 

aandacht heeft voor kinderen en 

jongeren in armoede 

actie 101 In uitvoering van het nieuwe decreet lokaal worden 

maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren als prioritair thema naar 

voor geschoven. 

Smet Uitgevoerd 

    Flankerend praktijkonderzoek toegankelijkheid jeugdwerk verhogen Smet In uitvoering 

    

41/46. Lokale overheden verder vormen, sensibiliseren en ondersteunen in 

hun opdracht om toegankelijk en bruikbaar jeugdwerk te voorzien voor 

kinderen en jongeren in armoede door cijfers kennis en praktijkervaringen 

te delen en vorming voor jeugdconsulenten en jeugdwerkers. 

Smet Uitgevoerd 

  

OD9.7 De jeugdwerksector wordt 

ondersteund in het opstarten en 

ondersteunen van aanvullend aanbod 

voor kinderen en jongeren in armoede 

dat op korte of middellange termijn 

aansluiting vindt binnen de bestaande 

beleidsinstrumenten 

actie 101 We werken mee aan de EU-resolutie rond toegankelijkheid van 

het jeugdwerk en jeugdactiviteiten voor armste kinderen en jongeren 
Smet Afgesproken 
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 OD9.8 De speelkansen van kinderen 

jonger dan 6 jaar en specifiek kinderen 

in armoede worden vergroot 

nieuwe actie In de publicatie rond speelbeleid en speelruimte in opdracht 

van de Afdeling Jeugd gaat aandacht naar de speelkansen voor kinderen in 

armoede. 

Smet  In uitvoering 

  

OD9.9 Door het nemen van 

drempelverlagende maatregelen op het 

vlak van diversiteit en gelijke kansen 

moet het sportaanbod toegankelijker 

worden voor kansengroepen. 

actie 107 Ontwikkelen van een flexibel en kwalitatief sport -en 

beweegaanbod met aandacht voor anders georganiseerde en niet-

georganiseerde sport- en bewegingsvormen. 

Muyters In uitvoering 

  
  actie 105 Sportdiensten en sportfunctionarissen worden gesensibiliseerd 

door middel van vorming en intervisies 
Muyters Continu 

  

  actie 105 In de opleiding Initiator van de Vlaamse Trainersschool krijgen de 

sportbegeleiders inzicht in de diversiteit van de sportbeoefenaars 

waaronder ook mensen in armoede 

Muyters Uitgevoerd 

  
  actie 107 Via de Belgian Homeless Cup worden dak- en thuislozen uit 

verschillende steden toegeleid naar duurzame sportbeoefening  
Muyters Continu 

  

  actie 105 In het kader van het Belgisch EU-voorzitterschap sport is het 

thema ‘maatschappelijke rol van sport’ één van de drie hoofdthema’s. 

Hierbij wordt de focus op sociale inclusie gelegd met een duidelijk accent 

naar armoede (2010). 

Muyters Uitgevoerd 

    

actie 105 Het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid 

ontwikkelt samen met het Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen 

het woord nemen en Demos een publicatie over sport en armoede. Deze 

publicatie dient als motivatie en inspiratie voor iedereen die betrokken is 

bij het lokale beleid en initiatieven rond sport en armoede. 

Muyters Uitgevoerd 

  
  actie 106 Sportfederaties worden gestimuleerd om initiatieven te nemen 

die de deelname van kansengroepen aan sportkampen verhoogt. 
Muyters Uitgevoerd 

  
  actie 106 BLOSO sportkampen worden toegankelijk gemaakt voor mensen 

in armoede 
Muyters Uitgevoerd 

  

 OD9.10 Mensen in armoede kunnen op 

een volwaardige en door henzelf 

gekozen wijze participeren aan het 

toerisme. 

actie 111 Sociaal – Toeristische verenigingen die vakanties voor gezinnen 

en kampen voor kinderen en jongeren organiseren, worden gesubsidieerd 
Bourgeois Continu 

  
  actie 108/109/110 Het Steunpunt Vakantieparticipatie wordt verder 

uitgebouwd en speelt in op actuele noden 
Bourgeois Continu 



148 

 

  

 OD9.11 Vlaanderen ondersteunt en 

versterkt de actieve participatie aan het 

verenigingsleven in zijn brede betekenis 

en het vrijwilligerswerk. 

actie 57 Subsidiëren van Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het 

woord nemen voor hun werking rond Cultuur 
Schauvliege Uitgevoerd 

  

  actie 15 In de nieuwe beheersovereenkomst met Socius vzw wordt het 

ondersteunen van verenigingen om op actieve wijze o.a. mensen in 

armoede in hun werking te betrekken, een aandachtspunt. 

Schauvliege Uitgevoerd 

  
  

actie 115 Beleidsprojecten om de sector te ondersteunen in het zichtbaar 

maken van competenties & een draagvlak creëren rond dit thema 
Schauvliege Uitgevoerd 

 SD10 De Vlaamse overheid 

zet in op evenwaardige 

onderwijs - en 

vormingskansen 

OD10.1 De kleuterparticipatie bij 

kwetsbare gezinnen wordt verder 

verhoogd 

actie 117 Bewerkstelligen volwaardige omkadering en financiering van het 

kleuteronderwijs 
Smet Uitgevoerd 

  
  actie 116/118 Bewerkstelligen van een zachtere overgang tussen opvang 

en onderwijs 
Smet  

Gerealiseerd  - 

in uitvoering 

    
actie 119/120 Ondersteunen en verstevigen van het pedagogisch 

partnerschap tussen ouders en school 
Smet Continu 

  
OD10.2 De financiële drempels in het 

onderwijs worden verder aangepakt 
actie 128 Verder inzetten van de middelen van het aanmoedigingsfonds Smet In uitvoering 

    actie 129 Hervormen sociale voorzieningen Smet In uitvoering 

    actie 130 Mogelijk maken van studentenmobiliteit ongeacht herkomst  Smet In uitvoering 

    actie 123 Verhogen schooltoelage Smet Uitgesteld 

    
actie 123 Evaluatie van de nieuwe financiering van het leerplichtonderwijs 

en de maximumfactuur 
Smet In uitvoering 

  
  actie 127 Uitbreiding studiefinanciering naar cursisten die een opleiding 

volgen binnen HBO en TKO + afstemming bestaande incentives 
Smet Uitgesteld 

  
OD10.3 Er komt meer leerlinggerichte 

ondersteuning op maat 

actie 122 Verbetering van oriëntatie van leerlingen door kennis 

armoedeproblematiek  
Smet In uitvoering 

    actie 124 Terugdringen vroegtijdig schoolverlaten / hervormen SO Smet In uitvoering 

    actie 125/126 decreet leerlingenbegeleiding Smet In uitvoering 

    actie 132 Verder vorm geven aan geïntegreerde opleidingstrajecten Muyters Te schrappen 

    nieuwe actie promotie leertijd Muyters In vertraging 
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  Onderwijs en Kind&Gezin werken samen aan de zachte overgang van 

kinderopvang/gezinsondersteuning naar kleuteronderwijs  

Smet, 

Vandeurzen 
In uitvoering 

  OD10.4 Er zijn minder laaggeletterden 
actie 114/131 Geletterdheidsproblemen bij mensen in armoede aanpakken 

via het Strategisch Plan Geletterdheid Verhogen 
Smet In uitvoering 

  
  actie 133 Versterken van het beleid inzake Nederlandstalige 

laaggeletterdheid 
Muyters Uitgevoerd 

    
actie 56 Europees Congres over E-inclusie: naar een digitaal Europa met 

openbare bibliotheken  
Schauvliege Uitgevoerd 

    actie 56 Veldtekening mediawijsheid Lieten Uitgevoerd 

  Kenniscentrum mediawijsheid Lieten In uitvoering 

 SD11 De Vlaamse overheid 

zet in op duurzame 

werkgelegenheid 

OD11.1 Kwetsbare mensen krijgen 

maximale kansen aangeboden om in te 

zetten op zinvol werk 

actie 138 Streven naar een betere afstemming tussen arbeid en privé Muyters In uitvoering 

  
  actie 150 Extra inzetten op laagdrempelige en toegankelijke 

dienstverlening 

Van den 

Bossche 
In uitvoering 

    
actie 148 Initiatieven nemen om organisaties aan de slag te laten gaan rond 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 

Van den 

Bossche 
Uitgevoerd 

  
  actie 149 Creëren van duurzaam werk voor kansengroepen binnen Sociale 

Economie 

Van den 

Bossche 
In uitvoering 

  

OD11.2 De verdere uitwerking van 

trajecten op maat wordt prioritair 

opgenomen 

actie 27/70/139 Verder inzetten op de integrale trajecten werk - welzijn Muyters Continu 

    actie 30 Verder inzetten op de integrale trajecten werk - welzijn OCMW Muyters Continu 

  
  nieuwe actie Verder inzetten op de integrale trajecten werk - welzijn 

MMPP 
Muyters Continu 

    actie 140 Ruimte geven aan wie (tijdelijk) niet geactiveerd kan worden Muyters Continu 

    actie 141 Ontwikkelen van een nieuw perspectief voor arbeidszorg  Muyters In uitvoering 

  
  actie 135 Inzetten op duurzame tewerkstelling in het reguliere circuit via 

een sluitend maatpak 
Muyters Continu 

    actie 136 Bijzondere aandacht schenken aan jonge werkzoekenden Muyters Continu 

    actie 137 Bijzondere aandacht schenken aan langdurig werklozen Muyters Continu 
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OD11.3 Vorming en werk worden 

maximaal op elkaar afgesteld 

actie 142 Ontwikkelen van specifieke trajecten voor traaglerende of 

analfabete cursisten 
Muyters In uitvoering 

  
  actie 145 Investeren in kansen voor anderstalige met het oog op een vlotte 

doorstroom naar werk 
Muyters Continu 

    
actie 143 Maximaal toeleiden tot Individuele Beroepsopleidingen in de 

Onderneming 
Muyters Continu 

    actie 144 Differentiëren van het systeem van de opleidingscheques Muyters Uitgevoerd 

  
OD11.4 Competenties van mensen 

worden maximaal in rekening gebracht 
actie 146 Er wordt ingezet op het Erkennen van Verworven Competenties Muyters In uitvoering 

    
actie 147 Verder gelijkschakelen van het statuut van werknemers op basis 

van comptenties, niet op basis van diploma's 

Muyters / 

Van den 

Bossche 

In uitvoering 

  
  actie 146 Visieontwikkeling erkenning van verworven competenties en 

lifelong guidance 
Smet In uitvoering 

  

OD11.5 De kracht van het 

ondernemerschap wordt verder 

ondersteund 

actie 151 Bijstaan van gefailleerden Peeters Continu 

  
  actie 152 Efficiënt organiseren van dienstverlening aan ondernemers in 

moeilijkheden 
Peeters Continu 

  
  actie 152 Begeleiding aan ondernemers in moeilijkheden – subsidie aan 

Tussenstap 
Peeters Uitgevoerd 

  
  actie 151/152 Gefailleerden bijstaan en armoede bij zelfstandigen 

verhelpen 
Muyters In uitvoering 

  
  actie 152 Efficiënt organiseren van dienstverlening aan ondernemers in 

moeilijkheden - BOEK en VDAB 
Peeters Uitgevoerd 

  
  actie 152 Efficiënt organiseren van dienstverlening aan ondernemers in 

moeilijkheden - BOEK  
Peeters Uitgevoerd 

  
  actie 153 Verhogen van de vertegenwoordiging van kansengroepen in het 

ondernemerschap 
Peeters Uitgevoerd 

  
  actie 153 Verhogen van de vertegenwoordiging van kansengroepen in het 

ondernemerschap 
Muyters Continu 

    
nieuwe actie Maatregel “steun voor advies aan prestarters” in uitvoering 

van het Werkgelegenheids- en Investeringsplan van de Vlaamse Regering 
Peeters Uitgevoerd 
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    nieuwe actie Oproep steun voor advies aan prestarters met aandacht voor 

doelgroepen 
Peeters In uitvoering 

 SD12 De Vlaamse overheid 

waakt over een gezond 

woning - en energiebeleid 

OD12.1 De toegang tot betaalbaar 

wonen wordt bevorderd, zodat ook de 

meest kwetsbare groepen op de 

woonmarkt terecht kunnen in een 

betaalbare woning 

actie 154 Het decreet grond- en pandenbeleid voorziet 43.000 extra sociale 

huurwoningen, 21.000 extra sociale koopwoningen en 1.000 extra sociale 

kavels tegen 2020. Tegen 2014 zal een representatief deel hiervan 

gerealiseerd zijn en wordt er een voortgangsrapportage opgemaakt. 

Van den 

Bossche 
Uitgevoerd 

  
  actie 155 Het aanbod woningen verhuurd door sociale verhuurkantoren en 

de gebiedsdekking van de sociale verhuurkantoren wordt uitgebreid. 

Van den 

Bossche 
Uitgevoerd 

  
  

actie 156 De betaalbaarheid van sociaal wonen wordt bevorderd. 
Van den 

Bossche 
Uitgevoerd 

  
  actie 157 De betaalbaarheid van privaat wonen wordt bevorderd door een 

verruiming van de huursubsidie. 

Van den 

Bossche 
Uitgevoerd 

    actie 158 De toegang tot een betaalbare woning wordt verbeterd. 
Van den 

Bossche 
Uitgevoerd 

  
  actie 42 Het beleidsveld wonen, zal een doordacht communicatiebeleid 

voeren met onder meer een doelgroepspecifieke aanpak. 

Van den 

Bossche 
Continu 

  

OD12.2 De woonkwaliteit verbeteren, 

zodat ook de meest kwetsbare groepen 

op de woonmarkt terecht kunnen in 

een woning van goede kwaliteit. 

actie 159 Het samenspel van stimulerende en sanctionerende initiatieven 

ter verbetering van de woningkwaliteit zal worden versterkt met aandacht 

voor de bewoner. 

Van den 

Bossche 
Uitgevoerd 

  

OD12.3 De woonzekerheid voor de 

meest kwetsbare mensen wordt 

verhoogd. 

actie 160 De woonzekerheid van de sociale huurder wordt gegarandeerd. 
Van den 

Bossche 
Uitgevoerd 

  
  

actie 161 Woonzekerheid van de private huurder wordt gegarandeerd. 
Van den 

Bossche 
Uitgevoerd 

    actie 162 Er zijn in 2014 in Vlaanderen minder daklozen dan in 2013 Vandeurzen Uitgevoerd 

    actie 21 Ontwikkeling van een applicatie thuislozenzorg Vandeurzen In uitvoering 

  
  actie 182/183 Er wordt een globale strategie voor de aanpak van 

thuisloosheid in Vlaanderen uitgewerkt 
Vandeurzen In uitvoering 

    actie 184 Opvang en begeleiding van mensen zonder papieren Vandeurzen Continu 

  
  nieuwe actie Bij de (her)aanleg van woonwagenterreinen zal een 

kindvriendelijke omgeving als aandachtspunt meegenomen worden 
Bourgeois In uitvoering 
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OD12.4 Iedereen is voldoende 

geïnformeerd over de mogelijke keuzes 

op de energiemarkt en de 

ondersteuningsmaatregelen op vlak van 

energiebesparing. Deze informatie leidt 

in belangrijke mate tot het gewenste 

gedrag. 

actie165 Energieloket  
Van den 

Bossche 
Uitgevoerd 

    actie 165 Project rond energieconsulenten verder zetten 
Van den 

Bossche 
Uitgevoerd 

  

  actie 165 Vlaamse burgers informeren met betrekking tot werking en 

kansen voor de Vlaamse energiemarkt en hen aansporen een bewuste 

keuze te maken voor een leverancier. 

Van den 

Bossche 
Continu 

  

OD12.5 Via 

openbaredienstverplichtingen 

kwaliteitsvolle dienstverlening door 

leveranciers garanderen in 

samenwerking met een sterke regulator 

om hierop toe te zien. 

actie 164 Neutrale monitoring van de dienstverlening van de leveranciers 
Van den 

Bossche 
Uitgevoerd 

    
actie 164 Met de federale ombudsdienst Energie worden afspraken 

gemaakt rond samenwerking met betrekking tot geschillen 

Van den 

Bossche 
Uitgevoerd 

  

  actie 164 Evaluatie van de sociale openbaredienstverplichtingen 

(waaronder werking LAC) en de Vlaamse regeling rond gratis kWh in 

overleg met mensen in armoede 

Van den 

Bossche 

Uitgevoerd en 

verder 

uitgebreid 

  

OD12.6 Energiebesparende 

maatregelen houden de energiekosten 

in toom, zowel bij eigenaars als bij 

huurders in de private en sociale 

huursector. 

actie 163 Minimale energieprestaties opleggen aan alle verhuurde 

woningen  

Van den 

Bossche 
In uitvoering 

  OD12.7 De Vlaamse overheid engageert 

zich om een betere sociale bescherming 

te garanderen van de klant op het vlak 

van de sociale openbare 

dienstverleningen voor de watersector. 

actie 166 Actualisering van de regelgeving voor de watersector cfr 

energiesector / beter afstemmen van de openbare dienstverplichtingen 

van water- en energiesector 

Schauvliege Uitgevoerd 
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 SD13 De Vlaamse overheid 

voert een effectief welzijns - 

en gezondheidsbeleid 

OD13.1 De toegang van mensen in 

armoede tot een gepast en toereikend 

aanbod van preventie, hulp en zorg 

wordt bevorderd. 

actie 168/170 In elke kleinstedelijke regio is er een aanbod van 

laagdrempelige hulpverlening voor personen met persoonlijke en 

psychische problemen. We ondersteunen laagdrempelige initiatieven op 

vlak van geestelijke gezondheidszorg en armoede in heel Vlaanderen. 

Vandeurzen In uitvoering 

    actie 176 De werking van de wijkgezondheidscentra wordt versterkt Vandeurzen In uitvoering 

    

actie 194 Conferentie eerstelijnsgezondheidszorg. Hierop komt de 

problematiek van toegankelijkheid van de eerstelijnsgezondheidszorg voor 

mensen in armoede aan bod. Opvolging van de conferentie. 

Vandeurzen Continu 

  

OD13.2 Participatieve campagnes en 

lokale acties voor gezond leven zijn op 

maat gemaakt van en uitgevoerd met 

mensen in armoede 

actie 75 Om een krachtig en vernieuwd sociaal beleid gestalte te geven zal 

een basisdecreet met betrekking tot de Vlaamse Sociale Bescherming 

worden gerealiseerd, met aandacht voor betaalbaarheid en 

toegankelijkheid. 

Vandeurzen In uitvoering 

    actie 173/174/175/177/180  Toegankelijke methodieken Vandeurzen In uitvoering 

    

actie 167/178/179/181 Preventieve maatregelen stimuleren die leven in 

een gezonde omgeving realiseren voor mensen in armoede in combinatie 

met fiche ‘Lokaal beleid en Logo’s’  

Vandeurzen In uitvoering 

  

  actie 172/174/175. Mensen in armoede worden op gepaste wijze 

gesensibiliseerd tot deelname aan zinvolle preventieve onderzoeken, zoals 

Vlaamse bevolkingsonderzoeken. Vandeurzen Continu 

Het beleid concentreert zich sterker op risicogroepen (in het kader van dit 

plan: mensen in armoede). Participatieve ontwikkeling van methodieken. 

  

OD13.3 Het aanbod aan 

woonzorgvoorzieningen bereikt ook 

ouderen in (stille) armoede 

actie 188 Op basis van de evaluatie van de projecten in de thuiszorg (2008-

2009) in verband met zorg op maat met (kans)armen worden de 

aangeleverde beleidsadviezen getoetst op good-practice en haalbaarheid 

om daarna geïmplementeerd te worden in de sector. 

Vandeurzen In uitvoering 

    

actie 186/187.  Implementatie van het basisdecreet Vlaamse sociale 

bescherming moet de betaalbaarheid van het aanbod aan woonzorg meer 

haalbaar maken. Volgende werkingsprincipes uit het woonzorgdecreet (4 

maart 2009) worden in overleg met de sector gerealiseerd. 

 

Vandeurzen In vertraging 
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Bijlagen 
 

Bijlage 1 

 

Stand van zaken van de verschillende rechten die het voorwerp uitmaakten van de conceptnota ‘automatische 

toekenning van rechten’ 
 

Deze bijlage bevat de stand van zaken met betrekking tot de 15 geselecteerde acties binnen de conceptnota van 25 januari 2013 aan de Vlaamse Regering 

betreffende de automatische toekenning van sociale rechten – proactieve dienstverlening (VR 2013 2501 DOC.0045/1TER). 

 

Voor de verschillende acties werden voortgangsfiches opgemaakt en aan de bevoegde entiteiten bezorgd. Hieronder is de door de respectievelijke diensten 

aangeleverde informatie gebundeld weergegeven.  

 

1. Overzicht voortgangsfiches geselecteerde acties 

 

Verblijfvergoeding tijdens opleiding (WER1) 

 

Actie nota VR 2013 2501 DOC.0045/1TER:  

De VDAB investeert in proactieve bekendmaking van het aanbod. Potentiële begunstigden worden systematisch, gericht en op maat geïnformeerd rond de 

mogelijkheden om een verblijfsvergoeding aan te vragen. Opvolging verloopt via een verticaal permanent armoedeoverleg in 2013. 

 

Verantwoordelijke entiteit:  

VDAB 

 

Stand van zaken: 

Volledig gerealiseerd 

 

Toelichting: 

Bij de aanvraag van de opleiding zal de consulent steeds nagaan of de afstand tussen woonplaats en plaats van opleiding haalbaar is. Indien de 

werkzoekende de afstand haalbaar vindt, dan kan hij de verblijfsvergoeding aanvragen indien hij zal verblijven op een tijdelijke verblijfplaats (vb. 

jeugdherberg, gastenkamer, hotel, kort verhuur van appartement, …). Er zijn geen verdere acties gepland. 
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Door personeelswissels is het onduidelijk of het thema op een verticaal armoedeoverleg is opgenomen. Wel zal in 2014 het thema cursistenvergoedingen 

geagendeerd worden op het overleg met de VDAB werk-welzijn-consulenten. 

 

Terugbetaling van de gemaakte kinderopvangkosten tijdens opleiding (WER2) 

 

Actie nota VR 2013 2501 DOC.0045/1TER: 

Via een pilootproject in het opleidingscentrum van Wondelgem wordt de mogelijkheid onderzocht om een ‘derdebetalersregeling’ uit te werken. Hierdoor 

moet de cursist zelf niet meer financieel tussenkomen voor de kinderopvang tijdens de opleiding. Het pilootproject wordt in 2013 geëvalueerd. Bij positieve 

evaluatie onderzoekt de VDAB hoe dergelijke derdebetalersregeling veralgemeend kan worden ingevoerd. 

 

Verantwoordelijke entiteit:  

VDAB 

 

Stand van zaken: 

Volledig gerealiseerd 

  

Toelichting: 

De samenwerking in dit pilootproject tussen de VDAB Wondelgem en stad Gent is ontstaan omdat er een tekort is aan opvangplaatsen voor kinderen in de 

regio Gent. De derdebetalersregeling is hierin meegenomen. De evaluatie focuste op de samenwerking en de werking van de kinderopvang. Aangezien het 

project positief geëvalueerd is, wordt de samenwerking in 2014 verdergezet.  

 

De andere VDAB-opleidingscentra die bereid zijn om een samenwerking op te zetten met hun gemeente of kinderopvangorganisatie kunnen dergelijk 

project eveneens opzetten. Tot op heden heeft geen ander VDAB-opleidingscentrum hiervoor het initiatief genomen. De VDAB geeft aan dat de 

belangrijkste drempel hier is het ontbreken van voldoende opvangplaatsen voor werkzoekenden, wat niet de bevoegdheid is van de VDAB maar van andere 

instanties. De VDAB vraagt dan ook dat de bevoegde instanties, in het bijzonder  binnen het beleidsdomein Welzijn, hiervoor de nodige initiatieven nemen. 

 

Terugbetalen van inschrijvingsgeld en studiekosten bij een opleiding (WER3) 

 

Actie nota VR 2013 2501 DOC.0045/1TER: 

De modaliteiten voor de terugbetaling van het inschrijvingsgeld en studiekosten worden een vast punt in de nieuwe samenwerkingsovereenkomsten van de 

VDAB met de opleidingsinstellingen. De VDAB evalueert begin 2013 de implementatie hiervan om na te gaan of de derdebetalersregeling effectief 
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gerealiseerd is voor alle studiekosten die via de opleidingsinstelling lopen. Bijkomend wordt vanuit de bevoegdheid onderwijs onderzocht in welke mate 

studiekosten die nu bij de cursist liggen niet door de opleidingsinstellingen kunnen gedragen worden. 

 

Verantwoordelijke entiteit:  

VDAB / Departement O&V 

 

Stand van zaken: 

Volledig gerealiseerd 

 

Toelichting: 

Bij elke samenwerking met de opleidingsverstrekker wordt nagegaan of de studiekosten naar de VDAB kunnen gefactureerd worden in plaats van naar de 

cursist. De werking van 2012 werd verdergezet, met extra aandacht bij het opstellen van de jaarlijkse samenwerkingsovereenkomst. 

 

 

Stimulanspremie tijdens opleiding (WER5) 

 

Actie nota VR 2013 2501 DOC.0045/1TER:  

VDAB brengt de oorzaken in kaart waarom mensen met een leefloon / handicap geen gebruik maken van deze premie (non-take-up door potentiële 

begunstigden, ondervertegenwoordiging van de betrokken categorieën in het cursistenbestand). In overleg met de bevoegde overheden wordt een 

actieplan opgesteld om de samenwerking tussen werk- en welzijnsactoren te stimuleren. 

 

Verantwoordelijke entiteit:  

VDAB 

 

Stand van zaken: 

Deels gerealiseerd 

  

Toelichting: 

De gegevensuitwisseling tussen VDAB en OCMW is in ontwikkeling. In de eerste fase wordt enkel doorgegeven of de klant bij het OCMW ‘gekend’ is of niet. 

In de volgende fase zullen meer gegevens uitgewisseld worden, maar hiervoor is nog geen concrete timing en fasering opgesteld. 

 

 

Korting treinticket voor werkzoekenden die solliciteren (WER4) 
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Actie nota VR 2013 2501 DOC.0045/1TER:  

Administratieve vereenvoudiging wordt nagestreefd door werkzoekenden de mogelijkheid te bieden het treinticket elektronisch te ontvangen. De invoering 

hiervan wordt ook geëvalueerd in functie van de effectiviteit naar kwetsbare groepen. De resultaten van deze evaluatie worden besproken op een verticaal 

permanent armoedeoverleg in 2013. 

 

Verantwoordelijke entiteit:  

VDAB 

 

Stand van zaken: 

Stopgezet 

  

Toelichting: 

Voor de elektronische toekenning van NMBS-tickets is een sluitend juridisch kader nodig met betrekking tot “authentieke documenten” vooraleer 

elektronisch aangekochte tickets kunnen bezorgd worden aan de werkzoekenden. Ten gevolge van de grote IT-aanpassingen en andere prioriteiten werd de 

uitwerking van de elektronische aanmaak van de treintickets in 2013 niet opgenomen. Afhankelijk van de capaciteit en ruimte binnen IT zal in 2015 dit 

opnieuw onderzocht worden. 

 

 

Kortingstarief BLOSO-sportkampen (SPO1) 

 

Actie nota VR 2013 2501 DOC.0045/1TER:  

BLOSO onderzoekt in overleg met CORVE de mogelijkheid om de door de deelnemers aan te leveren attesten  te vervangen door een elektronische 

gegevensstroom. In 2013 worden de juridische, technische en budgettaire implicaties hiervan in kaart gebracht. Afhankelijk van de resultaten van dit 

onderzoek, wordt implementatie voorzien in 2014. 

 

Verantwoordelijke entiteit:  

BLOSO / CORVE 

 

Stand van zaken: 

Op schema 
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Toelichting: 

Met CORVE vond een eerste overleg plaats omtrent de procedure, knelpunten en strategie in functie van een automatisering van de kortingstarieven. 

Binnen BLOSO is een interne werkgroep ‘automatische rechtentoekenning’ samengesteld. In 2013 is hier een gedetailleerde procesanalyse van de 

kortingstarieven uitgewerkt. In overleg met CORVE zullen in 2014 de juridische, technische en budgettaire implicaties verder in kaart gebracht worden. 

Afhankelijk van de analyse zal in de nieuwe legislatuur een automatisering / vereenvoudiging eventueel verder geïmplementeerd worden.  

 

Een aantal ontwikkelingen hebben mogelijks een impact op verdere uitvoering van de actie. Enerzijds is er een omschakeling van het 

dataverwerkingssysteem voor inschrijvingen en facturatie van de sportkampen en sportklassen. Anderzijds is er een samenwerking in de maak met het 

Fonds Vrijetijdsparticipatie en het Steunpunt Vakantieparticipatie van Toerisme Vlaanderen, die als doel heeft de toegankelijkheid van de Bloso-

sportkampen voor de kansarmen te optimaliseren.  

 

 

Vakantieparticipatie (TOE1) 

 

Actie nota VR 2013 2501 DOC.0045/1TER:  

Er wordt afgestemd met het pilootproject rond de Uitpas (vrijetijdsparticipatie) dat in vier gemeenten loopt. Eind 2013 komt er een evaluatie van dit 

pilootproject en wordt beslist over een eventuele uitrol over Vlaanderen. Onder voorbehoud van positieve evaluatie, kan de Uitpas dan ook dienst doen als 

kortingskaart voor toerisme.   

 

Verantwoordelijke entiteit:  

Steunpunt Vakantieparticipatie 

 

Stand van zaken: 

Deels gerealiseerd 

  

Toelichting: 

Het ‘Rap op Stap’-concept vond een breed draagvlak. In 2013 zijn op 8 locaties kantoren opgestart. In 2014 wordt het netwerk verder uitgebouwd en start 

een samenwerkingsverband voor de ondersteuning van opstartende kantoren. De mogelijkheden van de lokale diensteneconomie hiertoe worden 

(opnieuw) onderzocht. In de nieuwe legislatuur dient het netwerk verder uitgebreid en verstevigd te worden.  

 

Waar mogelijk is er samenwerking met de Uitpas, zodat deze ook kan dienen als kortingskaart voor toerisme.  
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Huursubsidie (WON1) 

 

Actie nota VR 2013 2501 DOC.0045/1TER:  

Het agentschap Wonen Vlaanderen werkt een planning uit om de aanvraagprocedure te vereenvoudigen, om de door de aanvrager aan te leveren attesten 

te vervangen door elektronische gegevensopvraging en om de huursubsidie gericht bekend te maken bij kwetsbare groepen. Opvolging verloopt via een 

verticaal permanent armoedeoverleg rond woningkwaliteit in 2013. 

 

Verantwoordelijke entiteit:  

Agentschap Wonen Vlaanderen 

 

Stand van zaken: 

Deels gerealiseerd 

  

Toelichting: 

Er werden een drietal mijlpalen geformuleerd: het digitaliseren van het aanvraagformulier via de premieaanvrager (gekoppeld aan de premiezoeker), het 

vervangen van papieren attesten door elektronische gegevensstromen en een gerichte bekendmaking van de huursubsidie bij kwetsbare groepen.  

 

Het voorontwerp van besluit van de Vlaamse regering dat een eerste harmonisatie tussen de huursubsidie en de huurpremie beoogt, werd na een tweede 

principiële goedkeuring van de regering voorgelegd aan de Raad van State.  Het streefdoel is dit systeem nog in de eerste jaarhelft van 2014 ingang te doen 

vinden.  De geformuleerde mijlpalen zijn inhoudelijk afhankelijk van deze harmonisatie.  Daarom is het wenselijk de concrete gevolgen van de harmonisatie 

af te wachten. 

 

Binnen de harmoniseringsoperatie werd alvast voor de nieuwe aanvragen: 

- Het aanvraagformulier herleid naar minimaal te verstrekken informatie om een dossier te kunnen creëren (van vier pagina’s naar twee) 

- Het aantal door de aanvrager aan te leveren documenten gereduceerd door het raadplegen van online databanken (inkomen, eigendom) waar 

mogelijk en door verklaringen op eer te integreren in het aanvraagformulier 

 

Verzekering gewaarborgd wonen (WON2) 

 

Actie nota VR 2013 2501 DOC.0045/1TER:  
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Het agentschap Wonen Vlaanderen  bouwt momenteel een applicatie uit om de benodigde tewerkstellingsgegevens uit te wisselen met de KSZ. Aansluitend 

wordt onderzocht om ook de andere benodigde gegevens maximaal elektronisch op te vragen. Om meer potentiële begunstigden te bereiken, wordt 

ingezet op een proactieve bekendmaking via de notarissen, de VMSW en het Vlaams Woningfonds. 

 

Verantwoordelijke entiteit:  

Agentschap Wonen Vlaanderen 

 

Stand van zaken: 

Deels gerealiseerd 

  

Toelichting: 

Voor de uitwisseling van de tewerkstellingsgegevens met de KSZ is in 2013 een applicatie uitgebouwd en vond een eerste test- en evaluatieronde plaats. 

Ondertussen draait deze applicatie naar behoren. 

 

Op termijn is het de bedoeling ook inkomensgegevens en gegevens rond de energieprestatie van de woning elektronisch op te vragen. Er is hiervoor een 

machtigingsaanvraag bij de FOD Financiën in behandeling. De Coördinatiecel Vlaamse e-government (Corve) doet hier de coördinatie.  De 

machtigingsaanvraag voor het opvragen van energieprestaties bij het Vlaams Energieagentschap is lopende. 

 

Met het oog op een proactieve bekendmaking van de verzekering gewaarborgd wonen werden informatiemappen rond de verzekering naar diverse actoren 

(woonwinkels, VMSW, immothekers …) verspreid. Via de website www.verzekeringgewaarborgdwonen.be kunnen professionelen eenvoudig 

documentatiemateriaal bestellen. Met de KBC is een project gestart om klanten van de bank die potentieel in aanmerking komen actief te informeren over 

de verzekering. In overleg met FEBELFIN wordt bekeken hoe deze methode ook door andere banken kan overgenomen worden. De verschillende 

informatie- en sensibiliseringsacties leveren resultaat op. In 2013 werden 13.643 aanvragen ontvangen, terwijl het aantal aanvragen voor 2012 aftikte op 

6.319. Ondertussen wordt ook met andere banken gewerkt rond een structurele samenwerking om de verzekering gewaarborgd wonen beter bekend te 

maken. 

 

 

Studiefinanciering (schooltoelage kleuter-, lager en secundair onderwijs, studietoelage hoger onderwijs) (OND1) 

 

Actie nota VR 2013 2501 DOC.0045/1TER:  

Om het niet gebruik zoveel mogelijk terug te dringen, wordt ingezet op een proactieve werking via samenwerking met intermediairen en gerichte 

informatiecampagnes. In 2013-2014 staat een uitbreiding van de digitale aanvraagmogelijkheden voorop en zal voor “potentiële hernieuwers” 

(leerlingen/studenten die in het verleden reeds een toelage kregen) automatisch onderzocht worden of ze nog recht hebben op een toelage.  
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Met het oog op eigenlijke automatisering van de school- en studietoelage worden bijkomende interfaces voor elektronische gegevensuitwisseling 

uitgewerkt, wordt de regelgeving waar nodig aangepast en worden de nodige machtigingen bij de Privacycommissie aangevraagd. Onder voorbehoud van 

het verkrijgen van de nodige machtigingen en rekening houdend met het budgettair kader, is het streefdoel om de school- en studietoelage automatisch toe 

te kennen vanaf het schooljaar 2014-2015. 

 

Verantwoordelijke entiteit:  

Departement O&V / AHOVOS 

 

Stand van zaken: 

Op schema 

  

Toelichting: 

 

Acties in afwachting van automatische toekenning: 

 

Via een netwerk van intermediairs (OCMW’s, maar sinds 2013 ook LOP’s en studentenvoorzieningen) kunnen burgers digitaal een aanvraag indienen en 

vervolledigen. In 2014 wordt onderzocht of ook vakbonden en CLB’s deze dienstverlening kunnen aanbieden. De afdeling studietoelagen gaat zelf na of wel 

voor alle schoolgaande kinderen in de betrokken leefeenheid een aanvraag is ingediend. Ook zijn diverse acties opgezet om de aanvraagprocedure verder te 

vereenvoudigen en toegankelijker te maken (onder meer inzake begrijpbare briefwisseling en aanvraagformulieren, het automatisch koppelen van 

ingediende documenten aan de betrokken aanvraag enz.).  

In 2013 is het vangnet voor potentiële hernieuwers geoperationaliseerd. Tenzij de burger gebruik maakt van zijn opt-out recht, zal de afdeling 

studietoelagen in februari 2014 voor het eerst zelf ontbrekende dossiers voor school- en studietoelagen opstarten. Dit vangnet wordt de komende jaren 

verder geoperationaliseerd en zal dan vroeger in het schooljaar worden uitgeworpen. 

 

Gegevensuitwisseling in functie van automatische toekenning:  

 

Voor het bekomen van afstammingsgegevens is in 2012 een machtiging verkregen. Momenteel lopen gesprekken met de KSZ om gegevensuitwisseling te 

creëren voor leefloonperiodes en bijhorende bedragen, handicap en inkomensvervangende tegemoetkomingen. De aanvragen voor machtigingen bij de 

privacycommissie en de Vlaamse toezichtscommissie zijn in voorbereiding. Ook in de komende legislatuur is het de bedoeling stelselmatig bijkomende 

interfaces voor gegevensuitwisseling uit te bouwen. 

 

Om effectief een automatische toekenning van de studiefinanciering te realiseren, dienen een aantal cruciale voorwaarden te zijn vervuld:  
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1. gegevens moeten beschikbaar zijn in en aangeleverd kunnen worden uit (vooral) federale databanken;  

2. de gegevensuitwisseling betreft privacygevoelige materie, zodat de privacycommissie moet worden geconsulteerd en de nodige machtigingen 

moeten worden verkregen; 

3. keuzes zijn nodig: automatisering en de huidige selectiviteit in functie van sociale rechtvaardigheid gaan niet altijd hand in hand. Op welke wijze 

wordt het meest recht gedaan aan de momenteel afgebakende doelgroep?  

4. de nodige budgetten moeten worden voorzien, zowel om de eenmalige opstoot van uitgaven op te vangen als om het gewijzigde uitgaveritme 

recurrent op te vangen.  

 

Pas als deze vier essentiële componenten stuk voor stuk gerealiseerd zijn, kan overgegaan worden tot het ombouwen van de applicatie. Momenteel werkt 

de ICT-constructie vanuit een aanvraaglogica. In de toekomst wordt vertrokken vanuit een proactieve screening op basis van de geïntegreerde digitale 

gegevensstromen door de verschillende interfaces. HB rekent op  minstens twee jaar. Het eindpunt komt dus ten vroegste wellicht vanaf 

school/academiejaar 2017 – 2018 in zicht. Nogmaals wordt onderlijnd dat de vier essentiële componenten niet zomaar controleerbaar zijn en de 

onderwijsadministratie in dit dossier in een heel grote externe afhankelijkheid verkeert. Enige behoedzaamheid blijft op zijn plaats bij dit ambitieuze project.  

 

Met het voorbereiden van de nieuwe legislatuur ligt ook de principiële vraag op tafel of de automatisering wordt uitgewerkt binnen het huidige decretale 

kader, dan wel of eerst het decreet grondig wordt herzien. 

 

Volwassenenonderwijs - Vrijstelling inschrijvingsgeld (OND2) 

 

Actie nota VR 2013 2501 DOC.0045/1TER:  

Momenteel wordt een nieuw datamodel voor het volwassenonderwijs uitgewerkt (DAVINCI - Databank Volwassenenonderwijs Instellingen- en Cursisten 

Informatie). Deze databank zal in eerste instantie informatie over de leerloopbaan van de cursisten omvatten. In een latere fase (voorzien tegen 2014) moet 

een koppeling met externe databanken toelaten om de vrijstellingen van het inschrijvingsgeld langs DAVINCI te ontsluiten. De technische, juridische en 

budgettaire implicaties hiervan worden in 2013 onderzocht. 

 

Verantwoordelijke entiteit:  

AHOVOS 

 

Stand van zaken: 

Op schema 

  

Toelichting: 
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Voor de connecties naar KSZ (arbeidsongeschiktheid, leefloon), VDAB (werklozen / werkzoekenden) en KBI (inburgeraars) is de planning een 

behoefteanalyse in 2013, technische analyse en (eventueel) bouw in 2014 en aansluitend in productie stelling. Rond de feitelijke realisaties is weinig 

gerapporteerd. Diverse afhankelijkheden (vele betrokken partijen met elk hun interne planning), hoge ICT-kosten en de benodigde machtigingen (privacy) 

impacteren de doorlooptijd van de deelprojecten. Vraag is welke ondersteuning – financieel en qua lobbywerk – hier kan geboden worden. 

 

 

MOBIB-kaart (MOB1) 

 

Actie nota VR 2013 2501 DOC.0045/1TER:  

Een gefaseerde uitrol van de MOBIB-kaart is voorzien in de loop van 2013. Naast de technische implementatie voorziet De Lijn informatiecampagnes op 

maat, waarvoor met de verschillende doelgroep-organisaties zal worden afgestemd. De communicatie met mensen in armoede zal afgestemd worden met 

het Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen. Aansluitend ondersteunt een proefproject ‘Mobikansen’ mensen in armoede op maat 

in het gebruik van het openbaar vervoer. Mits positieve evaluatie wordt dit project verder uitgerold over Vlaanderen.   

 

Verantwoordelijke entiteit:  

De Lijn 

 

Stand van zaken: 

Deels gerealiseerd  

 

Toelichting: 

In september 2013 is gestart met de uitrol van de MOBIB-kaart naar alle 65+’ers (verwachte einddatum: zomer 2014). Voor de verdere uitrol van MOBIB is 

volgende planning uitgetekend: 

• in 2014 krijgen alle Vrijverkeerkaarthouders een nieuwe MOBIB-kaart, die beantwoordt aan de actuele standaarden; 

• vanaf 2015 worden de abonnementen overgeschakeld naar de MOBIB-kaart, en dit voor alle types en looptijden; 

• vanaf einde 2015 / begin 2016 schakelen de andere vervoerbewijzen over op de MOBIB-kaart;  

• in 2016 wordt het bestaande abonnementensysteem / ticketingsysteem stopgezet. 

De communicatie naar alle doelgroepen verloopt parallel met de uitrol van de MOBIB-kaart naar deze doelgroepen. Het proefproject “Mobikansen” 

(gecoördineerd door Mobiel 21) ondersteunt mensen in armoede op maat in het gebruik van het openbaar vervoer. 

 

Opmerking: de elektronische uitwisseling van leefloongegevens is in het project niet langer weerhouden, omdat de informatie uit de achterliggende 

databanken onvoldoende correspondeert met de toekenningsvoorwaarden van De Lijn. 
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Ouderbijdrage gesubsidieerde voorzieningen Kind en Gezin (WVG1) 

 

Actie nota VR 2013 2501 DOC.0045/1TER:  

Elektronisch ophalen inkomensgegevens voor berekening van de ouderbijdrage. In 2012 zijn de nodige machtigingen van de Privacycommissie voor 

gegevensuitwisseling met de FOD Financiën bekomen. In 2012-2013 worden de ICT-applicaties uitgewerkt en bijgestuurd. Het nieuwe systeem moet in 

werking zijn vanaf het najaar 2013: mits de ouders hiervoor toestemming geven, zullen hun inkomensgegevens elektronisch worden opgevraagd. Op deze 

automatisering van de berekening van de ouderbijdrage blijft een sociale correctie mogelijk, afhankelijk van de individuele situatie. 

 

Verantwoordelijke entiteit:  

Kind en Gezin 

 

Stand van zaken: 

Op schema 

  

Toelichting: 

Voor de technische ontsluiting van de inkomensgegevens via de KSZ en de gegevens van het rijksregister is een ICT-applicatie ontwikkeld. In november 2013 

werd deze applicatie getest. Ook de webmodule die moet toelaten dat ouders online het attest inkomenstarief aanvragen, is ontwikkeld en werd in 

november getest. In november werden de ouders en opvangvoorzieningen geïnformeerd over de nieuwe wijze van berekeningen. Het registreren van de 

ouder op de website van Kind en Gezin kon vanaf november 2013 en is een noodzakelijke stap om het mailadres te valideren. Vanaf december 2013 konden 

ouders via de webmodule het inkomenstarief berekenen. Ouders ontvangen het attest inkomenstarief per mail met vermelding van het inkomenstarief en 

de kindcode. De opvangvoorziening kan op basis van dit attest factureren naar de ouders en moet met de kindcode de aanwezigheden van het kind 

bezorgen aan Kind en Gezin.  

Ouders die niet in de mogelijkheid zijn om online de berekening te doen (bv. geen E-id) kunnen een beroep doen op de Kind en Gezin-lijn, die samen met de 

ouders de berekening uitvoert en hen het attest bezorgt. 

 

Indien het berekende inkomenstarief onbetaalbaar is, bestaat de mogelijkheid van individueel verminderd tarief. Ouders zullen dit zelf kunnen aangeven in 

de online-applicatie. Indien bij één van de ouders werkloosheidsgegevens of leefloongegevens worden teruggevonden, wordt het inkomenstarief berekend 

op het laagste inkomen. Daarnaast kan een ouder een individueel verminderd tarief vragen aan het OCMW indien het berekende inkomenstarief 

onbetaalbaar is. Het OCMW beslist hierover na onderzoek. Het OCMW deelt het resultaat mee aan de ouder en Kind en Gezin. Kind en Gezin bezorgt de 

ouder een attest inkomenstarief op basis van de resultaten van het onderzoek. 

 

Zorgverzekering – ten laste neming mantel- en thuiszorg van 130 euro per maand (WVG2) 
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Actie nota VR 2013 2501 DOC.0045/1TER:  

Er wordt gewerkt aan de invoering van een Digitaal Platform Zorgverzekering (DPZ), waarbinnen op termijn de automatische toekenning een plaats zal 

krijgen. In een eerste fase wordt ingezet op gegevensstromen voor de categorieën  rechthebbenden op basis van een attest verhoogde kinderbijslag en op 

basis van de BEL-scores in de thuiszorg in het kader van de invoering van een maximumfactuur in de thuiszorg. Tegelijkertijd worden ziekenfondsen en de 

diensten thuiszorg aangemoedigd om proactief na te gaan of hun cliënten recht hebben op deze tegemoetkoming. 

 

Verantwoordelijke entiteit:  

Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid 

 

Stand van zaken: 

Deels gerealiseerd 

 

Toelichting: 

Voor de tussenkomst op basis van een attest gezinszorg is automatische rechtentoekenning sinds midden 2013 gerealiseerd. Hiertoe is een gegevensstroom 

ontwikkeld die de BEL-score bezorgd aan de zorgkas van de gebruiker, en is het betrokken besluit van de Vlaamse Regering op 7 juni 2013 definitief 

gewijzigd zodat de datum van het huisbezoek van de dienst Gezinszorg gelijkgesteld wordt met de datum van de aanvraag voor de tenlasteneming. 

 

In een volgende fase wordt ingezet op gegevensstromen voor de rechthebbenden op basis van een attest verhoogde kinderbijslag. Dit is momenteel in 

onderzoek maar een concrete planning is nog niet beschikbaar.  

 

Thuiszorg – automatische berekening gebruikersbijdrage en maximumfactuur (WVG3) 

 

Actie nota VR 2013 2501 DOC.0045/1TER:  

Binnen VESTA, het systeem van elektronische gegevensuitwisseling tussen de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg en de diensten voor 

logistieke hulp enerzijds, en het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid anderzijds, is een toepassing in ontwikkeling om de benodigde gegevens 

elektronisch op te vragen om op basis hiervan de gebruikersbijdrage automatisch te berekenen. De gebruikersbijdrage zal vervolgens ook via VESTA ter 

beschikking staan van de betrokken diensten. De automatische berekening van de gebruikersbijdrage was voorzien voor inwerkingtreding in 2013, maar dit 

werd verschoven omwille van de nauwe band tussen de nieuwe bijdrageschaal en de nog in te voeren maximumfactuur, die om budgettaire redenen werd 

uitgesteld. 

 

Verantwoordelijke entiteit:  

Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid 
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Stand van zaken: 

Stopgezet  

 

Toelichting: 

Deze actie was gekoppeld aan de invoering van de maximumfactuur in de thuiszorg. De budgettaire situatie liet de Vlaamse Regering niet toe om bij de 

begroting 2014 middelen toe te kennen voor het dossier van de Vlaamse sociale bescherming, waaronder de MAF. De geplande actie is dan ook niet van 

start kunnen gaan. 
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