
Task Force Kwetsbare groepen  

Consultatiegroep 

 
 

Thematiek:  
 

Gezinsarmoede en éénoudergezinnen (kinderen) 
 

1. Probleemsituatie  
Beschrijf een probleem dat het gevolg is van de COVID-19-crisis of dat verergerd is door de 
Coronaviruscrisis Covid-19. Gelieve specifiek en bondig te zijn en de causale verbanden uit te leggen 
(maximum 15 regels). 

- Speelpleinwerking: 
Gezinnen moeten kiezen of ze kinderen naar een speelplein sturen of niet en dit voor volle weken. 
(weekbubbels) Een van de maatregelen is ook om extra aandacht te hebben voor kinderen uit 
kwetsbare gezinnen, maar het feit dat zij een hele week moeten gaan is een financiële drempel. 
De keuze voor speeltijd kan niet maar 1 dag per week met beperking van middelen, maar moet 
direct een volle week zijn. Dit is vooral nadelig voor grote gezinnen in armoede of 
éénoudergezinnen die dit wel als deels opvang voorzien in de zomer en niet met volle weken 
kunnen financieren. Bv. gezin in sociaal appartementen van 50 m² met 5 kinderen zonder 
buitenruimte. 1 dag per week speelplein in de zomer belang voor deze kinderen. Volle weken 
moeten financieren is extra druk op ouders. 

 

2. Gewenste situatie 
Wat zou de gewenste situatie zijn om de hierboven beschreven situatie te voorkomen EN/OF te 
verhelpen? (Beschrijf het verwachte resultaat en niet de middelen om het te bereiken maximum 5 
regels). 
 

- Bijzondere aandacht voor kwetsbare doelgroepen en de financiële drempel van bepaalde 
maatregelen bv. verplichte weekbubbel speelplein.  

- Stage d'été abordable : une solution serait de proposer des stages d'été pour enfants à des 
prix abordables afin de pouvoir envoyer les enfants pendant les vacances d'été.  

 

3. Belangrijkste betrokkenen / verantwoordelijken 

Welke diensten, administraties, verenigingen 
spelen een rol bij de probleemsituatie?  

Welke overheden en/of ministers hebben 
bevoegdheden in verband met de 
probleemsituatie? 

Speelpleinwerking, jeugdsector Regionale en lokale besturen 

4. Voorstel van actie en/of van maatregel  
Beschrijf de acties en de middelen voor de uitvoering ervan om het verwachte resultaat te 
bereiken.  

 
- Speelpleinwerking/dagkampen ook per dagprijs toelaten voor kwetsbare gezinnen (kosten 

spreiding) 
- Contactbubbels kwetsbare gezinnen: Kinderen uit kwetsbare gezinnen de mogelijkheid 

geven in de zomerperiode om bij een ander gezin opgevangen te worden waar ze buiten 
kunnen spelen, maaltijd krijgen,…? 

 


