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Woord van de voorzitter 
 

Uitdaging volbracht! 

 

2018 was zowel voor de POD MI in het algemeen als voor de Dienst Ervaringsdeskundigen een 

scharnierjaar, een jaar vol risico's en uitdagingen. 

 

Aangesteld als nieuwe voorzitter van de POD MI, moest ik mijn kennis van deze dienst verdiepen. Een 

nieuw management verandert de manier van werken; we hebben elkaar ook leren kennen. Dit 

gebeurde vol enthousiasme en dus positief. 

 

Over het algemeen bracht de "redesign" van de federale overheidsdiensten haar deel qua 

onzekerheden en uitdagingen met zich mee voor de POD MI. 2018 was ook een jaar van verhuizen, 

met alles wat dat inhoudt op het gebied van logistiek en aanpassingen. Voor een belangrijk team zoals 

de ervaringsdeskundigen is dit geen eenvoudige taak! 

 

Specifiek voor de Dienst Ervaringsdeskundigen werden in 2018 andere uitdagingen aangegaan: 

 

- Het samenwerkingsproject met het RIZIV werd met 6 maanden verlengd; maar gepaard gaand 

met het verzoek tot belangrijke aanpassingen in termen van objectivering en zichtbaarheid 

van de bereikte resultaten én een heroriëntatie van de opdracht voor bepaalde 

ervaringsdeskundigen. 

- De Dienst Ervaringsdeskundigen moest over het algemeen de zichtbaarheid van haar 

vorderingen en overtuigende resultaten verbeteren. Voor het Kabinet, uiteraard, maar ook 

voor de partnerdiensten en voor de ervaringsdeskundigen zelf.  

 

Om deze resultaten te bereiken werd een ambitieus "2.0-plan" ontwikkeld, voorgesteld en opgevolgd. 

Deze verandering plaatste het volledige team onder druk, maar met veel inzet van iedereen hebben 

de resultaten die u hier kunt lezen niet lang op zich laten wachten. 

 

Wat we hebben bereikt: 

Een veiligstelling van het werk van ervaringsdeskundigen, gedetacheerd bij federale 

overheidsdiensten, door het verzekeren van een structurele financiering en zo een sterkere, meer 

solidaire toekomst die zich kenmerkt door het vertrouwen van iedereen, alsook door nieuwe 

partnerschappen en engagementen in 2019. 

 

Alexandre Lesiw 

Voorzitter a.i. 
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Samenvatting 
 

De Dienst Ervaringsdeskundigen heeft een dubbele missie: 

 enerzijds het perspectief van mensen in armoede binnenbrengen in partnerdiensten en  

 anderzijds de toegankelijkheid van overheidsdiensten verbeteren voor alle burgers, in het 

bijzonder voor mensen in armoede.  

Om dit te bereiken werft de dienst mensen aan met een persoonlijke armoede ervaring, namelijk 

‘ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting’ (ED).    

 

In 2018 evolueerde de Dienst Ervaringsdeskundigen naar een “dienst 2.0” dankzij een combinatie van 

diverse externe factoren. Een interne heroriëntatie werd doorgevoerd a.d.h.v. zes operationele 

doelstellingen, waaronder bv. resultaatgerichter werken. Om die doelstellingen te kunnen bereiken, 

werden enkele concrete tools ontwikkeld: projectfiches, een boordtabel, signalenfiches… 

 

Op het microniveau verrichtten ervaringsdeskundigen in 2018 verschillende interventies, gaande van 

een luisterend oor/klankbord zijn voor patiënten/burgers tot hen helpen bij hun administratieve 

stappen.  

Op het meso- en macroniveau werkten ED mee aan het verbeteren van de toegankelijkheid van 

procedures/organisaties door o.a. het signaleren van onduidelijkheden rond de Inkomensgarantie 

voor Ouderen (IGO), het schrijven van een rapport i.v.m. de drempels tot het verkrijgen van een 

verhoogde tegemoetkoming… Verder creëerden ervaringsdeskundigen in het kader van een betere 

communicatie naar de burger toe o.a. een brochure rond schuldoverlast op maat van kwetsbare 

burgers, werkten ze een instrument uit voor professionele hulpverleners om de verschillende stappen 

bij (dringende) medische hulp begrijpelijk uit te kunnen leggen aan een kwetsbaar doelpubliek… 

Daarnaast droegen ED bij tot een bredere sensibilisering door o.a. het uitwerken van een 

vormingstraject rond armoede bij RVA… Tot slot vervulden ervaringsdeskundigen ook diverse 

projecten op maat in 2018, o.a. met de Federale Ombudsman binnen hun onderzoek naar de 

invorderingsstrategieën van FOD Financiën. 

 

In de evaluatie eind 2018 gaven de functionele chefs en/of mentoren van ED en de 

ervaringsdeskundigen zelf aan dat de ED de stem van mensen in armoede vertolkt binnen hun dienst 

(tijdens vergaderingen, werkgroepen…) én dat de ervaringsdeskundige de andere werknemers meer 

bewust maakt van de drempels m.b.t. de toegankelijkheid van hun dienst. Als redenen voor het geen 

gevolg krijgen van een signaal van een ED, stellen ze o.a. de verantwoordelijkheid van de 

hiërarchie/politiek en een te geringe kennis van de functie van een ervaringsdeskundige. 

Tot slot staan er voor 2019 ook al enkele projecten op het programma, namelijk: een selectieprocedure 

voor nieuwe ervaringsdeskundigen en de oprichting van een werkgroep Dringende Medische Hulp. 
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Inleiding 
 

Een ervaringsdeskundige (ED) is iemand die armoede en/of sociale uitsluiting van binnen uit kent en 

die in staat is om deze ervaringen op een deskundige manier te integreren binnen de organisatie waar 

hij of zij tewerkgesteld is. Zij worden ingezet om de toegankelijkheid van publieke diensten te 

vergroten. De ED zijn de ontbrekende schakel tussen de personen in armoede en de publieke diensten 

en fungeren op die manier als brugfiguur. Enerzijds integreren ze het standpunt van de personen die 

in armoede leven en/of die zich in een situatie van sociale uitsluiting bevinden in de publieke diensten; 

anderzijds verbeteren ze de toegankelijkheid van de publieke diensten voor alle burgers, in het 

bijzonder voor mensen in armoede.  

 

De taken van ervaringsdeskundigen ontwikkelen zich op drie niveaus die onderling afhankelijk zijn: 

 

 Door het inzetten op een onthaal- en ondersteuningsfunctie voor kwetsbare burgers 

(microniveau), onderhouden ervaringsdeskundigen een directe link met de realiteit op het terrein 

en integreren zij het standpunt van de rechthebbenden. Dit eerstelijnswerk stelt hen in staat om 

de drempels voor de toegang tot sociale grondrechten in kaart te brengen. 

 

 Op het niveau van de partnerdiensten (mesoniveau) worden vaststellingen op het terrein 

opgevolgd om interne verbetervoorstellen te formuleren op vlak van onthaal, procedures, 

communicatie,… 

 

 Wanneer opmerkingen verband houden met transversale kwesties tussen organisaties of het 

resultaat zijn van besluiten die op politiek niveau zijn genomen (macroniveau), worden ze 

vervolgens geformaliseerd door de Dienst Ervaringsdeskundigen en in de vorm van signalen aan 

de betrokken instellingen doorgegeven of intern binnen een werkgroep behandeld. 

 

Bijgevolg geldt als visie van de Dienst Ervaringsdeskundigen:  

 

“ Wij strijden tegen armoede en sociale uitsluiting door het wegwerken van ongelijkheden in de 

toegang tot sociale grondrechten.” 

 

De missie is tweeledig:  

 

 Het binnenbrengen van het perspectief van mensen in armoede binnen partnerdiensten 
 Het verbeteren van de toegankelijkheid van de overheidsdiensten voor alle burgers, in het 

bijzonder voor mensen in armoede. 
 

Hiervoor werven we mensen aan met een persoonlijke armoede ervaring, ‘ervaringsdeskundigen 

in armoede en sociale uitsluiting’. 

 

 

Historisch gezien neemt de POD Maatschappelijke Integratie (POD MI) de ervaringsdeskundigen aan 

en detacheert hen dan naar partnerdiensten. Het is echter belangrijk om aan te duiden dat enkele van 

deze diensten ook op financiële wijze de samenwerking ondersteunen. Deze partners zijn:  
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 RVA en FOD Financiën 

Deze partnerdiensten namen elk ED op eigen budget aan; bij RVA gaat dit om één persoon, bij 

FOD Financiën om twee personen. 

 

 RIZIV 

In 2015 startte de Dienst Ervaringsdeskundigen een aparte samenwerking op met het RIZIV 

(inclusief bijhorend extern budget) om via de expertise van ED specifiek de toegankelijkheid 

tot de gezondheidszorg te verbeteren. Deze samenwerking kwam er na twee belangrijke 

vaststellingen uit het Witboek van Dokters van de Wereld en het RIZIV: enerzijds zijn 

kwetsbare bevolkingsgroepen (daklozen, nieuwkomers…) vaak de eerste slachtoffers van de 

grote ongelijkheden op het vlak van gezondheid en anderzijds beschikken deze kwetsbare 

groepen vaak over een zwak niveau in gezondheidsgeletterdheid1. Een concrete aanbeveling 

die het Witboek hieromtrent voorstelde was het inzetten van nieuwe beroepen in de 

gezondheidssector om de informatie en het begrip van de patiënt te verbeteren, waaronder 

‘ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting’ voor de toegankelijkheid van de 

gezondheidszorg.  

  

Hierna wordt eerst de interne werking beschreven van de Dienst Ervaringsdeskundigen in 2018. 

Vervolgens komt een overzicht van de verschillende activiteiten van de dienst in 2018; te beginnen 

met een algemene schets, gevolgd door een selectie van concrete projecten op de diverse niveaus en 

tot slot de verscheidene samenwerkingen. Als derde luik worden de resultaten van de evaluatie van 

2018 bij ED en chefs/mentoren weergegeven. Tot slot volgt een conclusie van het voorbije jaar 2018 

en een vooruitblik naar het komende jaar 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Gezondheidsgeletterdheid is het vermogen van een individu om gezondheidsinformatie te vinden, te begrijpen, 
te evalueren en te gebruiken teneinde weloverwogen beslissingen te nemen over zijn eigen gezondheid of de 
gezondheid van een dierbare. 
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Interne werking 2018 
 

Eind 2017 bepaalde een combinatie van verschillende factoren de start van de overgang naar een 

‘Dienst Ervaringsdeskundigen 2.0’:   

- Uit de evaluatie van de Dienst Ervaringsdeskundigen bij functionele chefs en/of mentoren van 

ED kwam o.a. naar voren dat er een betere doorstroom van signalen nodig was én dat er 

gewerkt diende te worden aan een grotere naamsbekendheid van ervaringsdeskundigen.  

 

- Met het oog op het verkrijgen van structurele budgetten, voerde het kabinet van 

Staatssecretaris Demir diverse voorwaarden aan, waaronder bv.  resultaatgerichter werken 

binnen de dienst. 

 

- Bij de verlenging van het RIZIV-project stelde het kabinet van Minister De Block een 

heroriëntering voor volgens twee assen: nieuwe detacheringsplaatsen onderzoeken binnen 

ziekenhuizen en 0.5e lijn én een efficiëntere opvolging van het werk van ED creëren. 

 

Concreet leidden bovenstaande factoren tot een interne heroriëntatie o.b.v. zes operationele 

doelstellingen op dienstniveau: 

 

1. Ondersteunen, opvolgen en sturen van de ervaringsdeskundigen en hen inzetten bij de 

partnerdiensten. 

 

De dienst rekruteert ervaringsdeskundigen en volgt hen nadien zowel individueel (o.a. het 

vastleggen van functiebeschrijvingen, het één-op-één ondersteunen en het beheren van 

evaluatiecycli) als collectief (o.a. het organiseren van teamvergaderingen, gezamenlijke 

opleidingen…) op.  

 

2. De dienst ervaringsdeskundigen werkt resultaatgericht door het objectiveren en 

uniformiseren van de beschikbare informatie. 

 

De dienst werkt resultaatgerichter door het invoeren van een uniforme gegevensverzameling, het 

werken met een breed gedragen projectfilosofie, het inzetten op systematischer feedback geven 

m.b.t. de opvolging van signalen… Concrete tools die hiervoor ontwikkeld werden zijn de 

eerstelijns-, tweedelijns- en signalenfiches voor ED. Deze worden hieronder meer in detail 

beschreven. 

 

3. Een programma opstellen voor de projecten op maat en deze uitvoeren en opvolgen. 

 

De dienst breidt haar dienstverlening uit door het uitwerken van projecten op maat. Zo kunnen 

federale/publieke organisaties die geen vaste partner zijn ook een beroep doen op de dienst 

specifiek voor in de tijd beperkte opdrachten met duidelijke doelstellingen rond een onderwerp 

gelinkt aan de toegankelijkheid van sociale grondrechten. 
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4. Creëren van mede-eigenaarschap/responsabilisering van de stakeholders/partnerdiensten en 

hen meer betrekken bij het verbeteren van de toegankelijkheid van hun organisatie. 

 

De dienst zet in op het creëren van een sterker mede-eigenaarschap bij haar partnerdiensten door 

o.a. bij elke organisatie een inhoudelijk aanspreekpunt te verzekeren. Daarnaast wil de dienst een 

sterkere partner van het beleid armoedebestrijding zijn door o.a. meer samen te werken met de 

SCUBA2. Tot slot organiseert de dienst een ‘stuurgroep’, waar diverse stakeholders samenkomen 

om de werking en evolutie van de dienst ervaringsdeskundigen te bespreken.  

 

5. Meer inzetten op de rol van “carrefour d’expertise” binnen het coördinatieteam. 

 

De dienst wil via haar uitgebreid netwerk het kruispunt vormen tussen experten en ED. Enerzijds 

kunnen experten via het coördinatieteam beroep doen op de kennis en expertise van 

ervaringsdeskundigen i.v.m. verschillende thema’s. Anderzijds kan het coördinatieteam terecht bij 

experten om na te gaan of signalen en/of verbetervoorstellen van ED relevant en realistisch zijn.   

 

6. Opstellen en uitvoeren van het strategisch communicatieplan ervaringsdeskundigen. 

 

De dienst realiseert een coherente communicatie op alle niveaus met een focus op de behaalde 

resultaten. In eerste instantie wordt vastgelegd welk beeld de dienst intern/extern wil uitdragen; 

vervolgens worden in functie hiervan diverse communicatiemiddelen ingezet zoals o.a. het jaarlijks 

activiteitenverslag, de website en presentatiefiches van ED. 

 

Enkele concrete tools die binnen bovenstaande operationele doelstellingen werden ontwikkeld, o.a. 

ter input van dit activiteitenverslag, zijn:  

 

- Eerstelijnsfiche = een formulier waarin ervaringsdeskundigen al hun interventies op 

microniveau registreren. Voor ED bij de federale overheidsdiensten zijn dit wel enkel die 

tussenkomsten die hun specifieke ‘ervaringsdeskundigheid’ vereisen waardoor deze 

verschillen van degene van andere collega’s. Voorbeelden van vragen binnen deze fiche zijn 

o.a. hoe de burger/patiënt bij de ervaringsdeskundige is terechtgekomen, welke interventies 

de ED heeft gedaan, op welke obstakels/drempels de ervaringsdeskundige is gebotst… 

 

- Tweedelijnsfiche = een formulier waarin ED al hun taken/projecten op mesoniveau registreren 

die ertoe dienen de toegankelijkheid van hun detacheringsplaats te verbeteren. Voorbeelden 

van vragen binnen deze fiche zijn o.a. wat het doel was van de opdracht van de 

ervaringsdeskundige, waaruit de taken van de ED precies bestonden, van wie de opdracht juist 

kwam…  

 

- Signalenfiche =  een formulier waarin ervaringsdeskundigen al hun drempels registreren rond 

de algemene toegang tot de sociale grondrechten. Voorbeelden van vragen binnen deze fiche 

zijn o.a. een korte omschrijving van het signaal, welke sociale grondrechten er allemaal mee 

verbonden zijn, hoe en waar de ED het signaal juist vastgesteld heeft. 

 

Sinds mei 2018 worden deze drie voorgaande soorten fiches gebruikt binnen het RIZIV-project. Vanaf 

november 2018 volgde dan de invoering op federaal niveau.  

                                                           
2 Dienst Armoedebestrijdingsbeleid en Stedelijke Samenhang 
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- Projectfiches = formulieren waarin de coördinatoren vanaf de start van een werkgroep/project 

op maat enkele cruciale zaken duidelijk vastleggen. Voorbeelden van vragen binnen deze fiche 

zijn o.a. wat de doelstellingen zijn van de werkgroep/het project op maat, welke partijen er 

allemaal betrokken zijn, hoe de planning van de werkgroep/het project op maat er uit ziet…  

 

- Boordtabel = een centraal instrument om intern alle input van op het terrein te inventariseren. 

Voorbeelden van thema’s binnen dit instrument zijn o.a. alle projecten (tweedelijnsfiches) van 

ervaringsdeskundigen, alle gegeven presentaties vanuit de dienst, alle signalen 

(signalenfiches) van ED… 
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Activiteiten 2018 
 

Algemene schets  
 

Onderstaande tabel geeft een globaal beeld van de interne samenstelling en de partnerschappen van 

de Dienst Ervaringsdeskundigen in 2018:  

 

 

Opleidingen Dienst Ervaringsdeskundigen 

 

De totale Dienst Ervaringsdeskundigen volgde in 2018 135 opleidingen, wat neerkomt op een 

gemiddelde van drie opleidingen per persoon. Enkele voorbeelden zijn een groepsopleiding rond 

armoedekaders voor ervaringsdeskundigen, een studiedag rond “Schuldbemiddeling 2.0”, een 

colloquium rond “Geen toegang tot de rechten op het vlak van gezondheid”, een studiedag rond “Zorg 

in de stad”… 

 

Belangrijke activiteiten op microniveau 
 

Het eerstelijnswerk van ervaringsdeskundigen is cruciaal omdat zij vanuit deze onthaal- en 

ondersteuningsfunctie t.a.v. kwetsbare burgers de drempels voor de toegang tot sociale grondrechten 

in kaart kunnen brengen. 

Onderstaande tabel geeft een analyse weer van de 194 ingevulde eerstelijns RIZIV-fiches van juni tot 

december 2018.  

 

Patiënten komen 
terecht bij ED via: 

 

ED stellen voornamelijk 
problemen vast i.v.m.: 

Meest voorkomende 
interventies ED: 

Doorverwijzing 
door collega 
 

48% Fysieke gezondheid 38,6% Luisterend oor 61% 

 RIZIV Federaal Totaal IN OUT 

NL ervarings-
deskundigen 

 

5 10 15 1 1 

FR ervarings- 
deskundigen 

 

6 12 18 2 3 

NL 
coördinatie 

 

2 1 3 / / 

FR 
coördinatie 

 

1 2 3 / / 

Detacherings-
plaatsen 

 

8 13 21 4 /  
 



11 
 

Permanentie 
van ED binnen 
dienst  

39% Wantrouwen t.o.v. 
hulpverlening 

36% Ondersteuning 
administratieve 
stappen patiënt 
 

48% 

  Gezondheidsgeletterdheid 33,5% Doorverwijzing naar 
externe organisaties 
 

40% 

  Geestelijke gezondheid 30% Informeren over 
gezondheid(szorg) 
 

33% 

  Ziekteverzekering 24% Begeleiding naar 
externe organisaties 
 

32% 

 

Aangezien de federale fiches nog maar twee maanden officieel gebruikt worden door 

ervaringsdeskundigen, geeft onderstaande tabel slechts een indicatie van de 23 ingevulde federale 

eerstelijnsfiches i.p.v. een representatieve analyse. Verder is een opsomming van de meest 

vastgestelde problemen op federaal niveau niet mogelijk omdat de thematieken te ver uit elkaar liggen 

in de verschillende detacheringsplaatsen.    

 

Burgers komen terecht bij ED via: 
 

Meest voorkomende interventies ED: 

Permanentie van ED binnen 
dienst 
 

35% Ondersteuning administratieve stappen 
burger 

52% 

Burger al eens begeleid in het 
verleden 
 

22% Doorverwijzing naar externe organisaties 
 

48% 

Doorverwijzing door collega 
  

17% Luisterend oor 35% 

  
 

Informeren over sociale rechten 
 

30% 

  Begeleiding naar externe organisaties 
 

26% 

 

Belangrijke activiteiten op meso- & macroniveau 
 

Op het niveau van de partnerdiensten (mesoniveau) geven ervaringsdeskundigen hun vaststellingen 

vanop het terrein (microniveau) door met als doel interne verbetervoorstellen te formuleren op vlak 

van onthaal, procedures, communicatie, Wanneer opmerkingen verband houden met transversale 

kwesties tussen organisaties of het resultaat zijn van besluiten die op politiek niveau zijn genomen 

(macroniveau), geven ervaringsdeskundigen deze door aan de Dienst Ervaringsdeskundigen die deze 

vervolgens in de vorm van signalen overmaakt aan de betrokken instellingen of zelf intern binnen een 

werkgroep/project behandelt. 
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Het werk van ervaringsdeskundigen is te groeperen binnen diverse overkoepelende thema’s. 

Hieronder staan de meest voorkomende thematieken met telkens enkele bijhorende belangrijke 

activiteiten van 2018 op meso- & macroniveau. 

 

Uitgebreidere informatie over de projecten hieronder kunt u verkrijgen door contact op te nemen met 

de Dienst Ervaringsdeskundigen via het mailadres mi.edv@mi-is.be.  

 

Thema 1: Toegankelijkheid procedures/organisaties 

 

In totaal werden er 85 signalen doorgegeven en 14 projecten gerealiseerd door ED rond de 

toegankelijkheid van procedures/organisaties. Enkele toonaangevende staan hieronder beschreven.   

 

Toegankelijkheid van tandzorg 

Initieel signaal Er zijn verschillende drempels in de (financiële) toegankelijkheid van 
tandzorg zoals:  

- Indien een persoon één jaar niet naar de tandarts gaat, heeft 
hij het jaar erna verminderde terugbetaling. Voor mensen met 
financiële problemen is dit een extra drempel om naar de 
tandarts te gaan als het nodig is.  

- Tandartsen schrijven niet steeds het goedkoopste 
geneesmiddel voor waardoor de kosten na het tandartsbezoek 
ook nog hoog oplopen. 

Doelstellingen De toegankelijkheid van tandzorg verhogen voor kwetsbare 
doelgroepen.  

Betrokken organisaties - Dienst Ervaringsdeskundigen 
- RIZIV 
- Kabinet De Block 

Stand van zaken Deze signalen werden gepresenteerd aan Kabinet De Block. Daar werd 
voorgesteld om hiermee aan de slag te gaan met de andere 
organisaties uit het Witboek. Dit wordt opgenomen begin 2019. 

 

 

Moeilijkheden bij bepaalde stappen t.o.v. het ziekenfonds  

Initieel signaal Er worden terugkerende moeilijkheden vastgesteld bij bepaalde 
stappen van de leden naar de ziekenfondsen, wat de toegang tot de 
gezondheidszorg afremt, in het bijzonder voor personen in armoede. 

Doelstellingen De stappen vereenvoudigen voor diegenen waarbij moeilijkheden 
werden vastgesteld. 

Betrokken organisaties - Christelijke mutualiteit 
- Socialistische mutualiteit 
- Vrije mutualiteit 
- Dienst Ervaringsdeskundigen 

Stand van zaken Eerste ontmoeting voorzien op 6/2/19 tussen verschillende 
vertegenwoordigers van de ziekenfondsen en de dienst 
ervaringsdeskundigen om de doelstellingen en de acties die moeten 
gebeuren vast te leggen. 

 

 

 

 

mailto:mi.edv@mi-is.be
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Aanslagbiljet 

Initieel signaal Bij de administratieve stappen moet er vaak een kopie  van het 
aanslagbiljet worden bezorgd. Talrijke burgers weten echter niet 
waarmee dit document overeenkomt en hoe ze een kopie kunnen 
ontvangen. Deze problematiek werd vastgesteld bij verschillende 
partnerinstellingen (HZIV Brussel, OCMW Charleroi, RSVZ Bergen, 
Pensioendienst Charleroi). 

Doelstellingen De personen informeren en inlichten over de manier waarop zij een 
kopie kunnen ontvangen van hun aanslagbiljet en tot wie ze zich 
moeten richten bij vragen hieromtrent. Hiervoor wordt voorzien in: 

1. Een affiche voor alle gewestelijke burelen van de HZIV; 
2. Een specifieke folder voor de regio Charleroi met aan één kant 

de affiche van de HZIV en aan de andere kant praktische 
informatie over het verkrijgen van een kopie van het 
aanslagbiljet. 

Betrokken organisaties - HZIV Brussel 
- RSVZ Bergen 
- Pensioendienst Charleroi 
- FOD Financiën Charleroi 
- Dienst Ervaringsdeskundigen 

Stand van zaken Het ontwerp van de affiche werd voorgelegd aan de dienst 
communicatie van de HZIV Brussel en de folder zal in 2019 worden 
opgesteld.   

 

 

Lage ziekte-uitkering 

Initieel signaal Werknemers met een laag loon die langer dan één maand afwezig zijn, 
vallen terug op een ziekte-uitkering die lager kan zijn dan het leefloon 
(tot maand 6 van de ziekte). De mogelijkheid om een bijpassing te 
krijgen van het leefloon bovenop de ziekte-uitkering is niet voldoende 
gekend. De stappen die moeten ondernomen worden zijn niet altijd 
evident voor een ziek persoon. 

Doelstellingen 1. In kaart brengen hoe groot de non-take up is 
2. In overleg met de mutualiteiten bekijken hoe de 

informatieverstrekking hierrond beter kan 
3. Samen met de studiedienst van de POD MI de pistes 

onderzoeken om de ziekte-uitkering te verhogen  

Betrokken organisaties - Studiedienst POD MI 
- Dienst Ervaringsdeskundigen 
- RIZIV 
- Mutualiteiten 

Stand van zaken De studiedienst van de POD MI brengt momenteel in kaart hoe groot 
de non-take up is.  

 

 

FOD Financiën: maatregelen tegen schuldenlast  

Initieel signaal Het fiscaal voluntariaat en voorafbetalingen zijn tools van de FOD 
Financiën die ervoor zorgen dat situaties van fiscale schulden of het 
opbouwen van structurele schulden vermeden worden. Deze tools zijn 
echter weinig bekend bij de burgers, die er bijna geen beroep op doen. 
Bovendien zorgen bepaalde administraties of uitbetalingsinstellingen 
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voor hinderpalen of weigeren zij rechtstreeks een beroep te doen op 
het fiscaal voluntariaat.  

Doelstellingen 1. De procedures fiscaal voluntariaat en voorafbetalingen 
bekender maken en nadenken over een middel om de 
informatie over het fiscaal voluntariaat of voorafbetalingen te 
verspreiden (bijvoorbeeld een communicatiecampagne, 
sensibilisering van de werkgevers of de debiteurinstellingen...) 

2. Voorstel om een formulier op te stellen dat de nodige gegevens 
zou bevatten voor de administratie/werkgever om over te 
kunnen gaan tot fiscaal voluntariaat. Eveneens voorstel om 
duidelijkere informatie te geven over hoofdstuk 8 over de extra 
afhoudingen van bijlage III van het koninklijk besluit tot 
uitvoering  van het wetboek van de inkomstenbelasting 1992. 

Betrokken organisaties - FOD Financiën 
- Dienst Ervaringsdeskundigen 

Stand van zaken Voorstellen gepresenteerd op 20/12 op het processboard “Inning” van 
de Algemene Administratie Inning en Invordering binnen de FOD 
Financiën; de FOD Financiën zal het formulier en een brochure met 
uitleg opstellen die bij het aanslagbiljet zullen worden gevoegd, 
waarschijnlijk in samenwerking met de ervaringsdeskundigen in 2019. 

 

 

DG Personen met een handicap (DGPH): papieren attest erkenning van handicap  

Initieel signaal Een bepaald aantal instellingen (FAMIFED3, OCMW, 
energieleveranciers, FOD Financiën,…) vragen burgers papieren 
attesten om hun erkenning van handicap te bewijzen. FAMIFED vraagt, 
bijvoorbeeld, een dergelijk attest in het kader van de verhoogde 
tegemoetkomingen.  

Doelstellingen 1. Stromen aanmaken tussen de DGPH en deze instellingen; 
voorstel om met FAMIFED de leesbaarheid of de bijwerking van 
de stroom te controleren 

2. Voorstel om samen te werken met de ED van de Kruispuntbank 
Sociale Zekerheid (KSZ) 

Betrokken organisaties - DGPH 
- Dienst Ervaringsdeskundigen 
- FAMIFED 

Stand van zaken Hoewel er al een stroom bestaat tussen FAMIFED en de DGPH, zal de 
DGPH zich buigen over de mogelijkheid om een tweede stroom aan te 
maken in verband met de kinderbijslag. 

 

 

HZIV: daling van de uitkering gestort omwille van de afgetrokken verlofdagen  

Initieel signaal In december worden de verlofdagen afgetrokken van de uitkeringen 
die worden gestort aan de leden van de HZIV, wat leidt tot een daling 
in de gestorte uitkering. De leden hebben dit punt vaak uit het oog 
verloren en zijn niet voorbereid op deze daling. 

Doelstellingen 1. Voorstel om de leden beter te informeren / sensibiliseren, via 
een folder of via onderlijnde informatie in de verstuurde 
documenten. 

                                                           
3 Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag 
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2. Ander voorstel: het lid de mogelijkheid geven om vooraf 
maatregelen te nemen, bijvoorbeeld via een formulier.  

3. Derde voorstel: dat de HZIV de werkgever rechtstreeks vraagt 
om het aantal dagen verlof vooraf mee te delen. 

Betrokken organisaties - HZIV 
- Dienst Ervaringsdeskundigen 

Stand van zaken De HZIV heeft een procedure ingevoerd om de leden zo snel mogelijk 
op de hoogte te brengen samen met de regionale beheerders; nadien 
met de dienst uitkeringen in september 2018. De loketten en de sociale 
dienst zullen de impact van deze maatregel trachten te meten door 
statistieken bij te houden van het aantal personen dat zich aanbiedt 
met vragen over de vermindering van hun uitkering in december.   
N.B.: Dit signaal werd gegeven in een verslag opgesteld door de 
ervaringsdeskundigen van de HZIV. Er werden verschillende 
ontmoetingen georganiseerd naar aanleiding van dit verslag, dat 
eveneens werd voorgelegd aan het directiecomité. De opvolging van de 
signalen van dit rapport gebeurt in een werkgroep ad hoc.  

 

 

Werkgroep pensioenen – rapport ED Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) 

Initieel signaal Er zijn verschillende drempels in de toegang tot de dienstverlening van 
de Federale Pensioendienst (FPD), zoals bij het aanvragen van een 
pensioen, de voorwaarden verbonden aan IGO… 

Doelstellingen De diverse aspecten van bovenstaande problematiek onderzoeken en 
bijhorende mogelijke oplossingen voorstellen en/of uitwerken.  

Betrokken organisaties - FPD Antwerpen 
- FPD Hasselt 
- Communicatiedienst FPD Brussel 
- Dienst  Ervaringsdeskundigen 

Stand van zaken De ED uit verschillende FPD’s gaven tijdens enkele vergaderingen in het 
voorjaar van 2018 feedback op de standaardaanvraagformulieren voor 
IGO en Pensioen. In oktober vond er een overleg plaats met de interne 
communicatiedienst van de FPD om te bekijken hoe deze feedback 
structureel kan verwerkt worden én op welke manier een verdere 
samenwerking tussen de ED en de communicatiedienst mogelijk is. 
Daarnaast schreef de ervaringsdeskundige die bij de FPD in Antwerpen 
werkt een rapport over de verschillende onduidelijkheden rond IGO. 
Een presentatie hiervan aan het directiecomité is gepland in het 
voorjaar van 2019. 

 

 

RSVZ: Permanenties in de “Pôle d’Accueil de la Ville et du CPAS de Mons”  

Initieel signaal Het OCMW van Bergen, waarmee de ervaringsdeskundige die 
gedetacheerd is bij de RSVZ contact heeft opgenomen, stelt vast dat de 
zelfstandigen in moeilijkheden de stappen die zij moeten ondernemen 
tegenover de RSVZ en de inzet van dit statuut niet begrijpen.  

Doelstellingen De zelfstandigen informeren en verwittigen over de risico’s op 
kwetsbaarheid waarmee zij geconfronteerd zouden kunnen worden. 

Betrokken organisaties - RSVZ 
- Dienst Ervaringsdeskundigen 
- OCMW van Bergen 
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Stand van zaken Vanaf 19/12/2018 zal de “Pôle d’Accueil de la Ville et du CPAS de Mons” 
een nieuwe maandelijkse permanentie doen: “le point relais pour les 
indépendants montois.” Voor Marc Barvais, OCMW-Voorzitter: “Deze 
nieuwe samenwerking is een win-win, aangezien wij een nieuwe dienst 
zullen aanbieden aan de Bergense zelfstandigen in onze lokalen. Het 
OCMW zal zo eveneens vooraf kunnen investeren wanneer dit nodig 
blijkt, bijvoorbeeld door snel in contact te treden met een 
maatschappelijk werker naargelang de situatie die zich voordoet.” Via 
deze permanenties vormt de ervaringsdeskundige een brug tussen de 
instellingen en personen in armoede. 

 

 

Artikel 55 Federaal Plan Armoedebestrijding 

Initieel signaal Actiepunt 55 van Federaal Plan Armoedebestrijding: De minister van 
Ambtenarenzaken zal onderzoeken welke obstakels er zijn voor de 
doelgroep bij het solliciteren via Selor.  

Doelstellingen 1. De ervaringsdeskundige bij Selor helpt met de begrijpbaarheid 
van de enquête en verspreidt deze vervolgens zo breed 
mogelijk via zijn netwerk.  

2. De ervaringsdeskundige bij Selor werkt mee aan de analyse van 
de resultaten en het uitwerken van verbetervoorstellen. 

Betrokken organisaties - FOD BOSA (Selor) 
- Dienst Ervaringsdeskundigen 

Stand van zaken De enquête werd uitgevoerd. Analyse en interpretatie van de 
resultaten staan gepland voor het voorjaar van 2019. 

 

 

Werkgroep Verhoogde Tegemoetkoming  

Initieel signaal Verschillende personen die aanspraak kunnen maken op het statuut 
‘rechthebbende verhoogde tegemoetkoming’ (VT) ontvangen dit niet 
en dit om verschillende redenen: zij zijn niet op de hoogte van het 
bestaan ervan,  geen duidelijke, te lange stappen, bewijsdocumenten 
zijn vereist.... Het is nochtans essentieel dat deze personen in armoede 
die aan de voorwaarden voldoen dit statuut kunnen genieten om hun 
toegang tot de gezondheidszorg te verbeteren.  

Doelstellingen De toegang tot het statuut VT vereenvoudigen. 

Betrokken organisaties - RIZIV 
- Ziekenfondsen 
- Dienst Ervaringsdeskundigen 

Stand van zaken Verschillende ervaringsdeskundigen schreven een rapport dat de 
moeilijkheden belicht in verband met het verkrijgen van de verhoogde 
tegemoetkoming. Dit verslag werd aan het RIZIV bezorgd en wordt 
momenteel geanalyseerd. Deze problematiek zal trouwens worden 
aangehaald tijdens de ontmoeting met de ziekenfondsen in februari 
2019 om zo na te denken over oplossingspistes. 
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Werkgroep OCMW’s  

Initieel signaal Er zijn verschillende drempels in de toegang tot de gezondheidszorg 
voor begunstigden van het OCMW. 

Doelstellingen Drempels in de toegang tot gezondheidszorg detecteren & 
verbetervoorstellen formuleren. 

Betrokken organisaties - Dienst Ervaringsdeskundigen 
- RIZIV 
- Diverse OCMW’s 

Stand van zaken De ervaringsdeskundigen die in verschillende OCMW’s hebben 
gewerkt, evenals hun mentoren en functionele chefs hebben talrijke 
problemen aangehaald die eigen zijn aan dit niveau van sociale 
tussenkomst. De nota met hun signalen en verbetervoorstellen is 
afgewerkt; er is overleg geweest met de voorzitter van de POD MI om 
te bekijken welke pistes verder uitgewerkt kunnen worden. Deze zullen 
in 2019 o.a. met het RIZIV verder opgenomen worden. Daarnaast zal er 
ook een werkgroep rond Dringende Medische Hulp starten om aan de 
slag te gaan met alle signalen hierrond. 

 

 

Werkgroep aansluiting ziekenfonds  

Initieel signaal Het OCMW van Brussel heeft moeilijkheden ondervonden in de 
stappen om de leden van de HZIV aan te sluiten in 2017. Bepaalde 
dossiers waren geblokkeerd, waardoor het lid en het OCMW in 
moeilijkheden werden gebracht (deze laatste werd door de wet 
verplicht om de gebruikers in orde te brengen).  

Doelstellingen De redenen van de blokkeringen vinden.  

Betrokken organisaties - OCMW van Brussel 
- HZIV 
- Dienst Ervaringsdeskundigen 
- Juridische dienst POD MI 
- Juridische Dienst RIZIV  
- Federaties van OCMW's 

Stand van zaken Tijdens de ontmoetingen bleek dat er onduidelijkheid was in de 
reglementering, hetgeen de instellingen verhinderde om ze correct toe 
te passen. Verduidelijking van de reglementering in 2018. 

 

 

Werkgroep Hulp aan Daklozen  

Initieel signaal Wanneer een dakloze gehospitaliseerd wordt, wordt de sociale dienst 
van het ziekenhuis regelmatig geconfronteerd met een gebrek aan 
informatie, hoewel deze er juist voor zou moeten zorgen dat zij 
efficiënter kan tussenkomen bij deze persoon.  

Doelstellingen Het zorgtraject van daklozen verbeteren. 

Betrokken organisaties - OCMW van St-Gillis 
- UMC Brugmann 
- Kliniek St-Jan 
- UMC Sint-Pieter 
- SamuSocial 
- Solidarité Grand Froid 
- Restos du Cœur 
- Dienst Ervaringsdeskundigen 
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- … 

Stand van zaken Dit signaal werd behandeld binnen een eerste werkgroep op initiatief 
van de ervaringsdeskundigen van de POD MI. Sindsdien werd het 
onderwerp van de continuïteit van de zorg voor daklozen overgenomen 
door de gelijkaardige werkgroep van de sociale coördinatie van het 
OCMW van Sint-Gillis (nog steeds samen met de ED). Er werd een 
contactkaart aangemaakt om de samenwerking te vergemakkelijken 
tussen de verschillende actoren die tussenkomen in het traject van 
daklozen (meer bepaald tussen de organisaties die daklozen dagelijks 
opvolgen en de ziekenhuizen). Momenteel wordt er nog verder 
nagedacht, want de continuïteit van de zorg bij het verlaten van het 
ziekenhuis voor daklozen blijft zeer problematisch. 

 

 

Werkgroep intrafamiliaal geweld  

Initieel signaal Wanneer een persoon die slachtoffer is van intrafamiliaal geweld zich 
op de spoed meldt, is de sociale dienst van het ziekenhuis vaak 
machteloos en heeft hij een gebrek aan tussenpersonen wanneer deze 
persoon het ziekenhuis verlaat.  

Doelstellingen Zorgen voor een betere begeleiding van personen die het slachtoffer 
zijn van intrafamiliaal geweld.  

Betrokken organisaties - Ziekenhuis Sint-Jan 
- UMC Brugmann 
- UMC Sint-Pieter 
- Dienst politionele slachtofferhulp (DPSH) 
- Equal Brussels 
- Dienst Ervaringsdeskundigen 
- …  

Stand van zaken Verschillende ontmoetingen tussen ziekenhuizen en de DPSH van hun 
zone om de samenwerking te vergemakkelijken. Opleiding voorzien in 
een of meer ziekenhuizen om het personeel bewust te maken van deze 
problematiek. 

 

Thema 2: Communicatie t.o.v. de burger  

 

In totaal werden er 19 signalen doorgegeven en 10 projecten gerealiseerd door ED rond de 

communicatie t.o.v. de burger. Enkele toonaangevende staan hieronder beschreven.   

 

RSVZ: een paragraaf toevoegen op de site over het recht op verhoogde tegemoetkoming 

Initieel signaal Vele kleine zelfstandigen leven onder de armoededrempel of hebben 
lage inkomens. Welnu, weinigen onder hen kennen hun rechten op 
verhoogde tegemoetkoming.  

Doelstellingen De site van de RSVZ is een referentie voor de zelfstandigen, het zou dus 
interessant zijn om er een tab toe te voegen over het recht op de 
verhoogde tegemoetkoming. Zo zouden zij erover geïnformeerd 
worden dat dit recht bestaat en kunnen zij bij hun ziekenfonds 
inlichtingen vragen over de toekenningsvoorwaarden. 

Betrokken organisaties - RSVZ 
- Dienst Ervaringsdeskundigen 

Stand van zaken Dit signaal werd opgevolgd door de RSVZ. 
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HZIV: gebrek aan uniformiteit in de algemene communicatie van de HZIV  

Initieel signaal Naar aanleiding van de observatie van de algemene communicatie van 
de HZIV merken de ervaringsdeskundigen op:  

1. Dat de informatie over de HZIV fout/verouderd/onvolledig is 
2. Dat er een gebrek aan eenheid is in de manier van 

antwoorden (toon, stijl, vorm, ...) 

Doelstellingen De uniformiteit en de duidelijkheid verbeteren van de brieven en 
documenten opgesteld door de HZIV 

Betrokken organisaties - HZIV 
- Dienst Ervaringsdeskundigen 

Stand van zaken De HZIV heeft werkgroepen georganiseerd voor het nalezen van de 
documenten. De ervaringsdeskundigen worden hiervoor uitgenodigd. 
Door de deelname aan deze werkgroepen voor het nalezen van de 
administratieve documenten, werkt één van de ED actief mee aan de 
verbetering van de communicatie. 
N.B.: Dit signaal werd gegeven in een verslag opgesteld door de 
ervaringsdeskundigen van de HZIV. Er werden verschillende 
ontmoetingen georganiseerd naar aanleiding van dit verslag, dat 
eveneens werd voorgelegd aan het directiecomité. De opvolging van de 
signalen van dit rapport gebeurt in een werkgroep ad hoc. 

 

 

IBZ : brochure preventie brand en inbraak  

Initieel signaal Kwetsbare burgers beschermen zich niet voldoende tegen diefstal of 
brand, aangezien zij veel andere zorgen en dringende zaken hebben die 
voorrang krijgen op de veiligheid van de woning.  

Doelstellingen Preventie (diefstal / brand en CO-vergiftiging) richten naar een publiek 
in een situatie van armoede en sociale uitsluiting. 

Betrokken organisaties - IBZ 

 Preventieadviseurs diefstal 

 Preventieadviseurs brand 

 Directie Lokale Integrale Veiligheid (SLIV) 

 Dienst communicatie 
- Dienst Ervaringsdeskundigen 
- VZW Cultuur en Gezondheid 

Stand van zaken De ervaringsdeskundige heeft een enquête uitgevoerd over de 
hinderpalen t.a.v. de preventie tegen diefstal / brand in 2017 bij de 
kwetsbare bevolking. Naar aanleiding van de resultaten van de enquête 
werd een werkgroep georganiseerd bij IBZ, met daarin agenten 
diefstalpreventie, leden van de dienst (SLIV) en ED, om een brochure 
op te stellen om beter te communiceren met een kwetsbaar publiek. 
Deze zal verschijnen in de loop van 2019 en zou onder andere aan alle 
OCMW’s verdeeld worden. 

 

 

FOD Financiën: Folder e-ID en pincode  

Initieel signaal Hoewel de administraties steeds meer doorverwijzen naar de 
elektronische loketten, kunnen veel burgers hun elektronische 
identiteitskaart niet gebruiken of kennen ze de uitgebreide 
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mogelijkheden niet die de e-ID opent inzake toegankelijkheid tot de 
fundamentele sociale rechten.  

Doelstellingen Een tool maken die ervoor zorgt dat het personeel van het onthaal de 
burgers beter het belang kan uitleggen om een beroep te doen op de 
elektronische identiteitskaart. Het is een tool voor rechtstreekse 
verbetering van de toegankelijkheid tot de overheidsdiensten. 

Betrokken organisaties - FOD Financiën 
- Dienst Ervaringsdeskundigen 

Stand van zaken De folder zal verspreid worden bij het infocenter van FOD Financiën en 
i.s.m. FOD BOSA wordt er momenteel bekeken of een ruimere 
verspreiding mogelijk/wenselijk is.  

 

 

FOD Economie : brochure schuldoverlast  

Initieel signaal Steeds meer burgers worden geconfronteerd met schulden, maar 
weten vaak niet waar ze terecht kunnen voor meer info, hulp…  

Doelstellingen Een brochure uitwerken rond schuldoverlast op maat van kwetsbare 
burgers. 

Betrokken organisaties - FOD Economie 
- Dienst Ervaringsdeskundigen 
- FOD Financiën 

Stand van zaken Eind 2017 brainstormde de ED die bij FOD Economie werkt een aantal 
keren samen met enkele andere ervaringsdeskundigen over de 
noodzakelijke inhoud, structuur en taal van de brochure. In maart 2018 
werd de definitieve versie van de brochure4 dan gepubliceerd. Niet lang 
daarna ontstond dankzij een contact tussen de ED bij FOD Economie en 
een ED bij FOD Financiën een akkoord tussen de voorzitters van beide 
overheidsdiensten i.v.m. de verspreiding van de brochure in alle 
infocenters van de FOD Financiën én een bereidheid tot verdere 
onderlinge samenwerking rond communicatie. De brochure rond 
schuldoverlast is eveneens gegeerd bij de OCMW’s. Op eenvoudig 
verzoek worden de gevraagde exemplaren door de FOD Economie 
toegestuurd. 

 

 

Werkgroep geletterdheid –medische hulp (MH) & dringende medische hulp (DMH)  

Initieel signaal De MH en de DMH zijn nog weinig gekend bij bepaalde 
bevolkingsgroepen die bijzonder kwetsbaar zijn, die denken dat enkel 
de spoeddiensten van de ziekenhuizen hen kunnen verzorgen. Dit 
signaal komt meer bepaald van het ziekenhuis Sint-Jan. 

Doelstellingen Een tool aanmaken bestemd voor professionals die in contact komen 
met bijzonder kwetsbare bevolkingsgroepen (daklozen, personen die 
illegaal verblijven...) om de communicatie over de stappen voor DMH 
en medische hulp te vergemakkelijken.  

Betrokken organisaties - Dienst Ervaringsdeskundigen 
- Ziekenhuis Sint-Jan 
- In samenwerking met de VZW Cultuur en Gezondheid 

                                                           
4 https://economie.fgov.be/nl/publicaties/schuldoverlast-u-staat-er-niet 

https://economie.fgov.be/nl/publicaties/schuldoverlast-u-staat-er-niet
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Stand van zaken De tools zullen in maart 2019 getest worden in het ziekenhuis Sint-Jan. 
Het is ook de bedoeling om een test te organiseren in een vereniging 
op het terrein die tussenkomt bij daklozen.  

 

Thema 3: Sensibilisering 

 

In totaal werden er 7 signalen doorgegeven en 3 projecten gerealiseerd door ED rond de 

toegankelijkheid van procedures/organisaties. Enkele toonaangevende staan hieronder beschreven.   

 

Kliniek Sint-Jan: sensibilisering intrafamiliaal geweld  

Initieel signaal Een grotere sensibilisering voor de problematiek van intrafamiliaal 
geweld voor medisch personeel (meer bepaald de spoedafdeling) zou 
ertoe bijdragen dat de personen die het slachtoffer zijn van geweld 
beter ten laste genomen worden.  

Doelstellingen De invoering van een typeattest van arbeidsongeschiktheid in geval van 
intrafamiliaal geweld zou de stappen vergemakkelijken van de persoon 
die slachtoffer is.  

Betrokken organisaties - Kliniek Sint-Jan 
- Dienst Ervaringsdeskundigen 
- RIZIV 

Stand van zaken Het onderwerp zal begin 2019 besproken worden met het RIZIV. 

 

 

RVA : Train the Trainer  

Initieel signaal De RVA werkt mee aan het Federaal Plan Armoedebestrijding door de 
organisatie van sensibiliseringsacties voor medewerkers van de RVA 
rond het armoedefenomeen in samenwerking met de 
ervaringsdeskundigen. (Bestuursovereenkomst RVA 2016 - 2018) 

Doelstellingen Uitwerken van sensibiliseringsacties rond armoede. 

Betrokken organisaties - RVA Brussel 

 Dienst Wellbeing @ Work 

 Nationaal Opleidingscentrum 

 +/- 45 vrijwillige interne ‘armoedesensibilisatoren’ 
- Netwerk tegen Armoede 
- FOD BOSA 
- Dienst Ervaringsdeskundigen 

Stand van zaken Van half 2017 tot half 2018 volgden 45 vrijwillige medewerkers een 
driedaagse opleiding rond armoede. Dag 1 bestond uit een luik theorie 
(verzorgd door het Netwerk tegen Armoede) en een luik onderlinge 
uitwisseling. De tweede dag was een inleefstage bij een vzw die werkt 
rond armoede. Tijdens de laatste opleidingsdag werd er dan samen 
gebrainstormd hoe deze vrijwilligers de andere collega’s binnen RVA 
zouden sensibiliseren rond armoede. Men besliste om enerzijds 
verplichte infosessies te organiseren voor de andere collega’s van 
september 2018 t.e.m. januari 2019 en anderzijds een brochure uit te 
werken voor in de wachtzalen, met regionale organisaties om naar 
door te verwijzen bij armoedeproblematieken. Wat het verdere 
verloop van deze sensibiliseringsactie betreft, staan nog een inleefspel, 
inleefstage en een bedrijfstheater op de planning. De concretisering 
hiervan is momenteel in uitwerking. 
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Werkgroep sensibilisering artsen via e-learning 

Initieel signaal Jonge huisartsen in opleiding dienen van bij de start van hun opleiding 
meer kennis te hebben over het omgaan met kansengroepen. Zij 
hebben te weinig kennis over of ervaring met problematieken als 
armoede. Hierdoor zullen zij minder geneigd zijn om drempels binnen 
de gezondheidszorg op te merken en hun patiënten hierdoor niet op 
maat kunnen helpen/ondersteunen. 

Doelstellingen Het uitwerken van een e-learning waar zowel studenten als artsen 
toegang tot hebben en accreditering voor kunnen krijgen. De inhoud 
zal bepaald worden a.d.h.v. de sessies die ervaringsdeskundigen reeds 
gegeven hebben aan studenten omtrent hun werk en het omgaan met 
mensen in armoede. De bedoeling is om bepaalde signalen die de 
ervaringsdeskundigen hebben waargenomen hierin op te nemen én 
om de artsen op basis van de praktijkervaring te sensibiliseren inzake 
het thema armoede en sociale uitsluiting en de toegankelijkheid van de 
gezondheidszorg. 

Betrokken organisaties - RIZIV 
- Dienst Ervaringsdeskundigen 

Stand van zaken Er vond reeds één werkgroep plaats om de input van 
ervaringsdeskundigen te vragen over de inhoud. Momenteel wordt het 
draaiboek van RIZIV voor het opstellen van de e-learning bekeken om 
te bepalen wat onze mogelijkheden zijn en hoe we het praktisch verder 
aanpakken om de concrete inhoud van de e-learning af te bakenen. 

 

Werken in netwerk 
 

a. Netwerk dienst ED 
 

Het netwerk van de Dienst Ervaringsdeskundigen bestaat uit twee grote luiken: 

- Alle detacheringsplaatsen van ervaringsdeskundigen inclusief hun functionele chefs & 

mentoren 

- Alle overheidsdiensten, vzw’s… waar het coördinatieteam en/of de ervaringsdeskundigen mee 

in contact staan   

De landkaart in bijlage geeft een overzicht van alle detacheringsplaatsen waar ervaringsdeskundigen 

tewerkgesteld zijn. In 2018 vond er tweemaal een overleg plaats met de partnerdiensten: in april was 

hierop 54,17% van de functionele chefs en/of mentoren aanwezig; in oktober was dit 53,33%.  

Wat de andere contacten van het coördinatieteam en/of de ervaringsdeskundigen betreft, lijst 

onderstaande tabel per globaal thema het aantal contacten op in combinatie met enkele voorbeelden:  

 

Thema Aantal contacten Voorbeelden 

Armoedebestrijding 33 - En Piste 
- Réseau TRAPES 
- Sta-an 

 

Dakloosheid 
 

22 - Infirmiers de Rue 
- La main tendue 
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- CAW Inloopcentrum 
De Vaart 
 

Sociale integratie 
 

24 - La Rochelle 
- Passage 45 
- Dienst X-tra 

 

Gezondheidszorg 
 

 

25 - Modus Vivendi 
- Espace Santé 
- Uilenspiegel vzw 

 

Migranten/vluchtelingen 
 

22 - Medimmigrant 
- Centre Régional 

d’Intégration de 
Charleroi (CRIC) 

- De Tinten 
 

Publieke instanties 
 

51 - Fédération des 
maisons médicales 

- Haut Conseil de la 
Justice 

- Diverse OCMW’s 
 

 

b. Samenwerkingen 
 

De Dienst Ervaringsdeskundigen werkte in 2018 binnen de POD Maatschappelijke Integratie (POD MI) 

met verschillende andere diensten samen:  

 

- De Dienst Armoedebestrijdingsbeleid en Stedelijke Samenhang (SCUBA) 

In oktober werkten de Dienst Ervaringsdeskundigen en SCUBA samen een nota uit om het 

algemene armoedebestrijdingsbeleid binnen de POD MI te kaderen voor de komende jaren. 

Daarnaast deden beide diensten ook voor concrete projecten een beroep op elkaars expertise 

waaronder project MIRIAM, automatisering van rechten… In het luik ‘projecten op maat’ staan 

deze projecten meer in detail beschreven.  

 

- De communicatiedienst 

De POD MI stuurt via de communicatiedienst maandelijks een nieuwsbrief E-cho naar al zijn 

partners. In 2018 werden hier via een interview 6 ervaringsdeskundigen in voorgesteld, vier 

Nederlandstalige en twee Franstalige.   

 

- Kabinet van Staatssecretaris Demir 

De Dienst Ervaringsdeskundigen ontving in 2018 van het kabinet van Staatssecretaris Demir 

30 brieven van burgers waar ED een antwoord op formuleerden. Onderstaande tabel toont 

een analyse van de meest voorkomende vragen/problematieken in deze brieven:  

 

Thema Percentage 

Financiële problemen 
 

70% 
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Gezondheidsproblemen 
 

50% 

Huisvestingsproblemen 
 

47% 

 

- Onderling netwerk van ervaringsdeskundigen 

In 2018 kwamen de Nederlandstalige ED 10 keer samen tijdens een teamvergadering, met een 

gemiddeld aanwezigheidspercentage van 67%. Bij de Franstalige ED gebeurde dit 11 keer, met 

een gemiddeld aanwezigheidspercentage van 68%. Binnen bovenstaande vermelde aantallen 

vond er bovendien tweemaal een gezamenlijke vergadering plaats, waar zowel de 

Nederlandstalige als de Franstalige ED aanwezig waren. 

 

- Presentaties aan externen  

In 2018 gaf de Dienst Ervaringsdeskundigen 38 presentaties aan externe diensten, waaronder 

CHR La Citadelle Liège, l’Université de Mons, Psychiatrisch Netwerk SaRA… Tijdens deze 

ontmoetingen werd telkens de methodologie van het werken met ervaringsdeskundigen 

voorgesteld.  

 

- Vermeldingen in rapporten  

Het Rekenhof bracht eind april 2018 een verslag uit i.v.m. zijn onderzoek naar de 

gebruikersgerichte aanpak van FOD Financiën bij de hulp aan belastingplichtigen bij het 

invullen van hun aangifte in de personenbelasting. Eén van de specifieke aanbevelingen in dit 

rapport is het inzetten van ervaringsdeskundigen binnen de diensten die instaan voor de inning 

van belastingen binnen FOD Financiën (zie pg. 35 & pg 43)5.  

 

Eind september 2018 organiseerde De Federale Ombudsman een tweedaags burgerforum 

“Make My Administration” om na te denken en uit te wisselen rond de werking van 

overheidsdiensten in de toekomst. Enkele ervaringsdeskundigen namen hieraan deel. 

Daarnaast adviseert de Federale Ombudsman in de aanbevelingen van hun slotrapport het 

inschakelen van ervaringsdeskundigen m.b.t. de communicatie van de overheid (zie pg. 11 van 

het eindverslag)6.   

 

Projecten op maat 
 

In 2018 realiseerde de Dienst Ervaringsdeskundigen diverse projecten op maat. Dit zijn specifiek in de 

tijd beperkte opdrachten met duidelijk afgebakende doelstellingen. Het onderwerp is gelinkt aan de 

toegankelijkheid van sociale grondrechten. De vraag tot samenwerking komt steeds van een 

organisatie die geen vaste partner is van de dienst. 

 

Uitgebreidere informatie over de projecten hieronder kan u verkrijgen door contact op te nemen met 

de Dienst Ervaringsdeskundigen via het mailadres mi.edv@mi-is.be.  

 

 

 

                                                           
5https://www.ccrek.be/NL/Publicaties/Fiche.html?id=e7b3d675-3a05-4a87-b91c-4b2fe244089c 
6http://foederalerombudsmann.be/nl/content/burgerforum-make-my-administration-burgers-vragen-een-

empathische-overheid-die-niemand-uitsl 

mailto:mi.edv@mi-is.be
https://www.ccrek.be/NL/Publicaties/Fiche.html?id=e7b3d675-3a05-4a87-b91c-4b2fe244089c
http://foederalerombudsmann.be/nl/content/burgerforum-make-my-administration-burgers-vragen-een-empathische-overheid-die-niemand-uitsl
http://foederalerombudsmann.be/nl/content/burgerforum-make-my-administration-burgers-vragen-een-empathische-overheid-die-niemand-uitsl
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Onderzoek Federale ombudsman naar invorderingsstrategieën van de FOD Financiën 

Initieel signaal De Federale ombudsman kreeg verschillende klachten binnen over de 
invorderingsstrategieën van de FOD Financiën. Op basis daarvan 
beslisten ze om een onderzoek te doen naar deze strategieën. Eén van 
de ED die werkzaam is bij de FOD Financiën werd betrokken in dit 
onderzoek.  

Doelstellingen De input van een ED, die de stem van kwetsbare burgers vertolkt, 
integreren in het onderzoek van de Federale Ombudsman.  

Betrokken organisaties - Dienst Ervaringsdeskundigen 
- Federale Ombudsman 
- FOD Financiën 

Stand van zaken Het rapport over dit onderzoek werd afgerond7. Ten gevolge van één 
van de aanbevelingen in dit rapport werd met de FOD Financiën een 
akkoord gesloten om 10 ED aan te werven die in hun Infocenters zullen 
werken. Verdere samenwerking (o.a. in andere onderzoeken) met de 
Ombudsman wordt momenteel bekeken. 

 

 

Automatisering van rechten 

Initieel signaal Vanuit een wil om de automatisering van rechten te verhogen, vroeg 
kabinet Demir aan de dienst SCUBA van de POD MI en aan het 
Steunpunt Armoedebestrijding om, samen met de Federale 
Armoedeambtenaren van de verschillende federale 
overheidsdiensten, een rapport op te maken met een stand van zaken 
over de automatische toekenning van rechten.  

Doelstellingen Tijdens de overlegmomenten met de verschillende federale 
overheidsdiensten werden ook de ervaringsdeskundigen, werkzaam op 
die respectievelijke diensten, uitgenodigd om hun input te geven over 
mogelijke voorstellen tot automatisering van rechten.  

Betrokken organisaties - Dienst Ervaringsdeskundigen 
- Steunpunt Armoedebestrijding 
- SCUBA 
- Federale Armoedeambtenaren 

Stand van zaken De ED hebben hun input gegeven tijdens de overlegmomenten. 
Momenteel wordt het rapport geschreven, nadien zullen de 
ervaringsdeskundigen nog hun feedback geven op de voorstellen.  

 

 

Surviving in Brussels  

Initieel signaal Het is moeilijk voor daklozen om toegang te krijgen tot een hele reeks 
informatie die nuttig voor hen zou kunnen zijn (waar bepaalde stappen 
uitvoeren, waar eten, slapen, zich verzorgen, ...). 

Doelstellingen Informatieschermen ontwikkelen zodat een persoon in 3 klikken, zo 
snel mogelijk de manier vindt om zijn noden te dekken en hierbij steeds 
zijn persoonlijke situatie in aanmerking nemen (man/vrouw, met of 
zonder kinderen, met hond, om te eten, zich te douchen, gratis of 
betalende dienst, enz.). Hiertoe zullen er schermen (vaste tablets) 

                                                           
7 http://www.federaalombudsman.be/nl/content/burgers-met-betalingsproblemen-de-federale-ombudsman-

pleit-voor-meer-rechtvaardige-invorderi 

http://www.federaalombudsman.be/nl/content/burgers-met-betalingsproblemen-de-federale-ombudsman-pleit-voor-meer-rechtvaardige-invorderi
http://www.federaalombudsman.be/nl/content/burgers-met-betalingsproblemen-de-federale-ombudsman-pleit-voor-meer-rechtvaardige-invorderi
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worden geïnstalleerd in bepaalde vzw’s, misschien eveneens op 
openbare plaatsen (stations, bijvoorbeeld). 

Betrokken organisaties - Surviving in Brussels (samengesteld uit verschillende 
verenigingen, zoals Douche Flux, La Strada, Straatverplegers,…) 

- Dienst Ervaringsdeskundigen 

Stand van zaken Het team van Surviving in Brussels heeft een aantal mensen op het 
terrein ontmoet, waaronder de ervaringsdeskundigen, om hun input te 
verzamelen over de inhoud van het scherm. Twee ED zullen deelnemen 
aan de stuurgroep van dit project. 

 

 

Project MIRIAM 

Initieel signaal Alleenstaande vrouwen die een leefloon ontvangen hebben vaak nood 
aan extra ondersteuning om hun sociaal isolement te doorbreken, de 
armoede te verminderen en hun socio-professionele integratie te 
bevorderen. Daarom werd het Miriam-project opgezet door de POD 
MI, in samenwerking met de Vrouwenraad en enkele OCMW’s. De case 
managers in de OCMW’s zorgen voor intensieve, collectieve en 
individuele begeleiding van de alleenstaande vrouwen. Eén keer per 
maand komen de casemanagers samen voor opleiding en/of intervisie.  

Doelstellingen Om de casemanagers extra ondersteuning te bieden in bepaalde 
thema’s (en hoe deze aan te brengen bij het doelpubliek) werden 
enkele ED met expertise in een bepaald domein betrokken tijdens de 
opleidings- en intervisiedagen.  

Betrokken organisaties - Dienst Ervaringsdeskundigen 
- Dienst SCUBA 
- Vrouwenraad 
- OCMW’s 

Stand van zaken De voorbereidingen voor de betrokkenheid van de ED werden eind 
2018 opgestart, de effectieve medewerking van de ED staat gepland 
voor begin 2019. 

 

 

Netwerk peer-to-peer hulp  

Initieel signaal Of het nu gaat om armoede, sociale uitsluiting, verslaving of geestelijke 
gezondheid, we stellen momenteel vast dat de wil ontstaat tot 
convergentie tussen de verschillende benaderingen en praktijken van 
ervaringsdeskundigheid, van peer-to-peer hulp en van werk in paren.  

Doelstellingen Onze ervaring delen, deel uitmaken van de beweging, het netwerk 
verbreden, de toekomst van de sector mee organiseren door 
samenwerkingen, colloquia, samen schrijven... 

Betrokken organisaties - De Dienst Ervaringsdeskundigen 
- De universiteit van Bergen (Gezinswetenschappen) 
- Le Forum-Bruxelles contre les inégalités 
- Le SMES B 
- Le réseau Nomade 
- Modus Vivendi 
- OCMW van Sint-Gillis 
- … 

Stand van zaken Het samen organiseren van de studiedag over peer-to-peer hulp en 
ervaringsdeskundigheid op 31 mei 2018. Steeds vergaderingen 
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bijwonen van het netwerk dat zich gevormd heeft en deelnemen aan 
het inrichten van initiatieven ter zake.  

 

 

EqualBrussels  

Initieel signaal Vraag tot samenwerking vanwege EqualBrussels. 

Doelstellingen Input geven voor de volgende test gelijke kansen ingericht door de 
dienst gelijke kansen van het Brussels Gewest.  

Betrokken organisaties - EqualBrussels 
- De Dienst Ervaringsdeskundigen 

Stand van zaken Er werd een ontmoeting georganiseerd, de samenwerking was positief.  
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Conclusie van 2018 en vooruitblik naar 2019 

 
Terugkijkend op 2018 vormde de interne heroriëntatie een cruciaal element binnen de werking van de 

Dienst Ervaringsdeskundigen. Enkele belangrijke verwezenlijkingen die het succes hiervan aantonen 

zijn o.a.:   

- De uitbreiding van de samenwerking met FOD Financiën waar 10 ED voor gerekruteerd zullen 

worden.  

- Het ontstaan van heel wat nieuwe samenwerkingen/projecten binnen de dienst, zowel intern 

met bijv. de dienst SCUBA (Project MIRIAM, Automatisering van rechten) als extern met bijv. 

de Federale Ombudsman, Surviving in Brussels… 

Naar aanleiding van de verlenging van het RIZIV-project en de uitbreiding van de samenwerking met 

FOD Financiën besliste de dienst om een nieuwe selectieprocedure voor ervaringsdeskundigen op te 

starten. Als voorbereidingen werden o.a. de selectiecriteria voor de CV-screening en de oefeningen in 

het assessment herwerkt. In januari 2019 kon de selectieprocedure voor ervaringsdeskundigen dan 

gelanceerd worden. In de eerste helft van 2019 zal deze selectieprocedure één van de 

hoofdbezigheden zijn van de dienst. Tegen de zomer zullen er dan hopelijk een 15-tal nieuwe 

ervaringsdeskundigen gerekruteerd kunnen worden.  

Het absenteïsme van de ED was in 2018 opvallend hoog. De gemiddelde afwezigheid bedroeg 36,14 

dagen per ervaringsdeskundige. Vier personen waren dit jaar langdurig afwezig; d.w.z. minstens drie 

maanden na elkaar. Aangezien voorgaande cijfers werkelijk opvallen binnen het totale absenteïsme 

van de POD Maatschappelijke Integratie (POD MI), zal er in 2019 een analyse gebeuren over de 

psychosociale risico’s van het werken als ervaringsdeskundige. De dienst vergaderde dit jaar al een 

aantal keer met de interne preventieadviseur binnen de POD MI om de verschillende mogelijkheden 

te bekijken, in 2019 zal deze risicoanalyse dan concreet vormgegeven worden en daadwerkelijk 

uitgevoerd worden. 

 

Daarnaast staan er in 2019 ook enkele nieuwe werkgroepen op het programma: 

Werkgroep identiteitskaart personen met referentieadres  

Initieel signaal Er worden moeilijkheden vastgesteld voor de activering van de 
elektronische identiteitskaart voor personen met een referentieadres, 
met als gevolg dat ze geen toegang hebben tot een heel aantal rechten 
(meer bepaald gezondheidszorg).  

Doelstellingen De stappen vereenvoudigen voor de verkrijging en activering van de 
elektronische identiteitskaart voor personen met een referentieadres. 

Betrokken organisaties - UMC Sint-Pieter 
- Stad 1000 Brussel 
- OCMW 1000 Brussel 
- Dienst Ervaringsdeskundigen 

Stand van zaken Er hebben verschillende ontmoetingen plaatsgevonden (tussen het 
OCMW van Brussel, het UMC Sint-Pieter en de stad 1000 Brussel), wat 
de samenwerking tussen deze verschillende instellingen sterk 
verbeterd heeft. Aangezien deze problematiek wordt vastgesteld in 
andere gemeenten, wordt momenteel nagedacht hoe structurele 
oplossingen voorgesteld kunnen worden.  
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Werkgroep Dringende Medische Hulp (DMH) 

Initieel signaal Verscheidene signalen liggen aan de basis van deze werkgroep, 
waaronder o.a.: 
- Weigering van erkenning van dringendheid (in de zin van DMH) door 
verscheidene artsen 
- De voorwaarde van het verkrijgen van medische info in ruil voor de 
goedkeuring van een requisitorium ter terugbetaling van zorg 
- Specialist weigert invullen van document OCMW voor ten laste 
neming van medicatie, omdat patiënt enkele jaren geleden medicatie 
niet genomen heeft wegens financiële moeilijkheden 
- Nood aan uniformiseren van formulieren/documenten van OCMW’s 
over de ten laste name bij DMH. Nu zijn er vaak veel verschillende en 
moeilijk te begrijpen documenten. 

Doelstellingen 1. Alle signalen die binnen gekomen zijn omtrent dringende 
medische hulp verzamelen en kijken welke het meest frappant 
zijn aan de twee taalkanten.  

2. Beslissen op wat we ons toespitsen om een rapport te 
schrijven.  

3. Samenwerken met de juridische dienst, die reeds in overleg is 
met contactpersonen van Kabinet Ducarme 

Betrokken organisaties - Dienst Ervaringsdeskundigen 
- Juridische dienst POD MI 
- RIZIV 
- Medewerkers Kabinet Ducarme 

Stand van zaken De eerste werkgroep zal plaatsvinden begin 2019, met zowel de 
Franstalige als Nederlandstalige ervaringsdeskundigen. We beslissen 
daar op welke problematieken we ons toespitsen, om dan per taalkant 
verder te werken met het uiteindelijk doel een rapport op te stellen. 
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Bijlage 
 


