
vzw Sociale Kruideniers Vlaanderen



Wie zijn we

• Een vzw  

• opgericht in juli 2010

• Verenigt sociale kruideniers in Vlaanderen

– Promotie van het model ‘sociale kruidenier’ in 
Vlaanderen

– Organiseren van uitwisseling van ervaringen en kennis

– Ondersteuning van opstartende sociale kruideniers

– Samenwerking en afstemming tussen sociale 
kruideniers faciliteren. 



Missie

De Sociale Kruidenier is een winkel die een kwaliteitsvol 
alternatief biedt voor noodhulp. 

Door haar aanwezigheid creëert zij tevens een 
ontmoetingsplek waar mensen in armoede actief en 
uitnodigend als volwaardige partners betrokken worden 
in het kader van armoedebestrijding. 

Deze armoedebestrijding gebeurt zowel op individueel, 
als op collectief vlak. Hierbij gaat ook aandacht naar het 
beïnvloeden van het beleid. 



Visie op armoede & noodhulp

• Noodhulp 

– Verengt ons zicht op de oorzaken van armoede

– als bestendiging van de machtsrelatie  tussen 
hulpgever en hulpvrager

– als watervalsysteem  

• Sociale Kruideniers willen dit doorbreken

• Nood aan structurele aanpak van armoede!



Visie op participatie
• Participatie van mensen in armoede 

– Als volwaardige partner 

– ‘Ervaringsdeskundige’

– Appel doen op hun krachten

– Sociale tewerkstelling

� Emancipatorisch werken 

• Samenwerken met andere organisaties
– Welzijnswerk, CAW, buurtwerk, OCMW’s,  

NGO’s, Netwerk tegen armoede, 
Samenlevingsopbouw, …
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Werking Sociale Kruidenier

• Winkel
– Klanten zijn mensen in armoede  

– Objectieve toetsing, duidelijke criteria 

– Toeleider heeft mandaat  

• Producten
– Kwaliteitsvol,  geen vervallen producten

– Worden verkocht (niet gratis), betaalde prijs ligt 
onder marktprijs

– Vraaggestuurd aanbod

– Voeding, hygiëne, huishouden



Ontmoeting & Armoedebestrijding

• Sociale Kruidenier is ontmoetingsplaats voor mensen in 
armoede
– Doorbreken van sociaal isolement

– Medewerkers hebben inzicht in de leefwereld van mensen 
in armoede

– Doorverwijzen naar bestaande hulp, vrijetijdsactiviteiten

• Aansluiten bij netwerken van 
armoedebestrijdingorganisaties 

• Signalen aan de brede samenleving en het beleid over 
armoede en noodhulp

• Groepswerking, waarvan de inhoud bepaald wordt door 
mensen in armoede



participatie

• Mensen in armoede kunnen meewerken in alles 
wat we doen 
– Mensen in armoede als gelijkwaardige partners betrekken en 

aanspreken op hun capaciteiten  

– Mensen laten groeien en uit hun isolement halen

– Vormen: vrijwilligerswerk, sociale activering, art 60,  web+, …

– Ook de mensen die het verst van de arbeidsmarkt staan 
bereiken

– Creëren van een positieve werkervaring

– Versterken sociale vaardigheden



Sociale Kruidenier worden

• Minimale kwaliteitseisen voor winkel, klanten, 
ontmoetingsruimte en participatie

• Stappen die je kan zetten in de richting van een 
model Sociale Kruidenier : 
– De hulpbehoevende is een klant
– Klanten kunnen zélf kiezen wat ze mee nemen
– Klanten kunnen deelnemen en medewerker worden
– Klanten kunnen mee bepalen
– Er is plaats voor ontmoeting
– Er zijn geen overtijdse producten
– Producten zijn betalend



Uitdagingen

• Variaties op het watervalsysteem ontwikkelen 
(samenaankoop, goods to give,…)

• Menswaardigere noodhulp bevorderen (stappen 

om te evolueren naar een sociale kruidenier)

• Samenwerking tussen initiatieven van sociale 
kruideniers stimuleren en verder ontwikkelen

• Financiering 



verbetervoorstellen

• Een menswaardig inkomen voor iedereen

• Voedseloverschotten tijdig uit voedselketen halen, 
geen overtijdse producten in de noodhulp

• Maak van hulpvragers klanten die kunnen kiezen

• Geen noodhulp zonder participatie van klanten

• Doorbreek het gratis verhaal in de noodhulp

• Stimuleer initiatieven rond voedselverlies



Sociale Kruideniers Vlaanderen vzw
www.socialekruideniersvlaanderen.be
info@socialekruideniersvlaanderen.be
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