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Inleiding 

In het najaar van 2015 ging in 5 OCMW’s (Charleroi, Namen, Sint-Jans-Molenbeek, Gent en Leuven) 

het project MIRIAM van start. Dit project was ontstaan uit de vaststelling dat alleenstaande 

moeders op het OCMW een zeer kwetsbare doelgroep vormen. Ze kampen met vele financiële en 

praktische problemen, en belanden vaak in een sociaal isolement. Een aanpak op maat is dan ook 

aangewezen. Met een intensieve, gendersensitieve en holistische begeleiding wil het project 

MIRIAM werken naar een hoger empowerment van alleenstaande moeders, het terugdringen van 

de armoede, en het doorbreken van hun sociaal isolement, zodat ze een grotere kans op succesvolle 

socio-professionele integratie kennen. 

 

In elk OCMW ontwikkelde een speciaal daartoe aangestelde casemanagers een begeleiding op maat 

van deze doelgroep, en begeleidde een groep alleenstaande moeders. Deze begeleiding bestond 

uit een individueel en een collectief luik, waarbij werd ingezet op informatie, toeleiding, kennis en 

uitputting van rechten, participatie, het doorbreken van het sociaal isolement, en het versterken 

van zelfbeeld en zelfvertrouwen. Doel was een aanpak te ontwikkelen waarvan de 

doeltreffendheid aangetoond werd, zodat deze ook in andere OCMW’s kan worden uitgerold. Er 

was daarom ook een onderzoek aan het project gekoppeld, waarin de toename van empowerment 

en de vooruitgang van de deelneemsters op andere vlakken werd gemeten en werd vergeleken 

met een controlegroep, die de normale begeleiding kreeg van het OCMW. 

 

Het project wordt ontwikkeld met steun van de Staatssecretaris voor Armoedebestrijding. De 

Nederlandstalige Vrouwenraad staat in voor de coördinatie, en de Karel de Grote Hogeschool 

verzorgt de methodologische begeleiding. Het project wordt mee ondersteund en opgevolgd door 

de Dienst Armoedebestrijdingsbeleid van de POD Maatschappelijke Integratie. 

 

In  het rapport over de werking van het eerste projectjaar (2016) werd veel aandacht besteed aan 

de situatie van alleenstaande moeders, de nood aan een betere begeleiding en hoe een 

gendergericht empowerment het leven van alleenstaande moeders in een precaire situatie 

verbetert. Deze analyse wordt niet herhaald in dit rapport, dat best wordt gelezen samen met het 

rapport 2016.  

Voor een goed begrip van het rapport herhalen we de omschrijving van de twee denkkaders die de 

rode draad vormen doorheen de begeleiding zoals voorzien binnen de methodiek MIRIAM: gender 

en empowerment. Gender verwijst naar de sociaal en cultureel bepaalde verschillen tussen mannen 
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en vrouwen. Omdat het alleenstaand ouderschap een grote genderongelijkheid omvat, wordt de 

begeleiding binnen MIRIAM uitgewerkt vanuit een gendersensitieve bendering. Deze benadering 

moet de vrouwen in begeleiding toelaten een proces van bewustwording door te maken, onder 

andere als het gaat om het doorbreken van stereotiepe rolpatronen en belangrijke rollen in hun 

leven. Zo kan de begeleiding binnen MIRIAM de vrouwen nieuwe perspectieven geven. 

Empowerment verwijst naar “een proces van versterking waarbij individuen, organisaties en 

gemeenschappen greep krijgen op de eigen situatie en hun omgeving en dit via het verwerven van 

controle, het aanscherpen van kritisch bewustzijn en het stimuleren van participatie” (Van 

Regenmortel, 2002, p. 76). Deze definitie omvat zowel het werken aan individuele krachten als het 

wegnemen van structurele barrières, en benadrukt het belang van participatie, ontmoeting en 

dialoog. In het MIRIAM-project werden deze concepten benadrukt in de vorm van 

groepsbijeenkomsten. Voor meer informatie over de denkkaders gender en empowerment 

verwijzen we naar het eindrapport 2016. 

 

In het eindrapport 2016, na één jaar MIRIAM, werd duidelijk aangetoond dat de begeleiding werkt en 

dat de vooropgestelde resultaten werden behaald. Dit rapport over het tweede projectjaar (2017) 

bevestigt de vaststellingen van het eerste rapport. De tweede fase van het experiment ging van start 

in januari 2017. In dit tweede projectjaar lag de nadruk op de kwalitatieve verdieping van de methodiek 

en op de realisatie van een toolkit voor de implementatie van deze ontwikkelde methodiek in de 

Belgische OCMW’s. 

 

Onderhavig rapport focust op het werk dat in het tweede projectjaar werd verzet. 

In een eerste deel besteden we aandacht aan de nieuwe groep alleenstaande moeders die  

deelnamen: de selectiecriteria, het profiel van de vrouwen en de resultaten van de metingen met de 

empowermentmeter. In een tweede deel vertellen we wat meer over de casemanagers, de wijze 

waarop ze in hun werk ondersteund werden en hoe ze samenwerkten aan de realisatie van de toolkit 

voor implementatie van de methodiek. Het derde deel beschrijft welke acties er dit jaar met de 

alleenstaande moeders werden ondernomen. We eindigen met een reeks beleidsaanbevelingen  om 

de situatie van alleenstaande moeders structureel te verbeteren. 

De aanbevelingen beslaan maatregelen die kunnen worden genomen op alle beleidsniveaus en in 

vele beleidsdomeinen. We richten ons met dit rapport niet uitsluitend naar de Staatssecretaris voor 

Gelijke Kansen en Armoedebestrijding. Als opdrachtgever van het pilootproject en van de 

ontwikkeling van de MIRIAM-methodiek, is ze de aangewezen persoon om de aanbevelingen over 

te maken aan haar collega’s en de andere beleidsmakers. 
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1. De evaluatie 

 

Het project MIRIAM heeft als doel het verhogen van de empowerment van de deelnemende vrouwen 

via een intensieve, gendersensitieve en holistische benadering. Om de doeltreffendheid van deze 

aanpak na te gaan en het project te evalueren, werd opnieuw gebruik gemaakt van de 

empowermentmeter die bestaat uit drie afzonderlijke vragenreeksen. Een eerste reeks vragen bestaat 

uit de meetschaal psychologisch empowerment. Die meet de ‘binnenkant’, het niveau van 

empowerment van individuele cliënten. Een tweede reeks vragen focust op de ‘buitenkant’, de meer 

zichtbare levensdomeinen en thema’s van belang voor mensen in armoede. Een laatste reeks vragen, 

gebaseerd op de EU-SIL1, brengt de inkomens en levensomstandigheden op diverse levensdomeinen 

in kaart. Aan de hand van deze vragenlijsten werd de evolutie die de cliënten doormaakten in kaart 

gebracht, wat gegevens oplevert over de rol die de hulpverlening daarin speelt. Die evolutie wordt 

deels zichtbaar gemaakt in grafische voorstellingen en deels gekwantificeerd (Depauw & Driessens, 

2013; Depauw & Driessens, 2016; Depauw & van Dop, 2015). 

 

In dit eerste hoofdstuk gaan we dieper in op de verkregen data binnen het project en de theoretische 

achtergrond van de meetschaal. We bekijken welke aanpassingen er gebeurd zijn aan de evaluatie 

doorheen het project, en gaan dieper in op de steekproeftrekking en selectie van de alleenstaande 

moeders. Vervolgens gaan we na hoe empowerment in dit project geoperationaliseerd wordt: wat is 

psychologisch empowerment, wat zijn de verschillende onderdelen van de empowermentmeter, en 

op welke manier spelen zij een rol in dit project? Uiteindelijk geven we een kort overzicht van de 

resultaten van het eerste projectjaar, waarna we uitgebreid focussen op het tweede projectjaar. In 

een omvattende conclusie worden beide projectjaren vergeleken, en kijken we welke lessen we 

kunnen trekken uit deze experimentele opzet.  

 

1.1. Data 

 
1.1.1. Aanpassingen aan de meetschaal doorheen het project 

Bij de start van het project werd de bestaande meetschaal psychologisch empowerment 

gecontextualiseerd naar de groep van alleenstaande moeders met een leefloon. Hierbij maakten we 

gebruik van de input van verschillende belanghebbenden: de onderzoekers van de Karel de Grote 

Hogeschool, de Vrouwenraad, de deelnemende casemanagers en mensen van de POD 

                                                           
1 EU-Statistics on Income and Living Conditions, een jaarlijke enquête die gebruikt wordt als referentiebron voor 
vergelijkbare statistieken over inkomensverdeling en maatschappelijke integratie binnen de Europese Unie. 
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Maatschappelijke Integratie. Het resultaat hiervan is de originele empowermentmeetschaal aangevuld 

met nieuwe instrumenten, aangepast aan de context van alleenstaande moeders en is beschikbaar in 

het Frans en het Nederlands. Voor een overzicht van de specifieke onderdelen van de 

empowermentmeetschaal, verwijzen we naar punt 1.2.2. 

In het eerste jaar behaalden we de gehoopte resultaten: de deelnemende vrouwen gingen erop 

vooruit, zowel wat betreft empowerment als hun feitelijke situatie. Van de casemanagers hoorden we 

positieve geluiden wat betreft de toekomst van de deelnemende vrouwen. De statistische analyse 

bevestigde dat hulpverlening werkt en we zagen hoe de vrouwen uit de experimentele groep hoger 

scoorden op empowerment bij de eindmeting in vergelijking met de nulmeting.  

Toch had de experimentele opzet van het eerste jaar zijn beperkingen. Het eerste projectjaar bleek 

vooral een leerproces te zijn, zowel voor de casemanagers als voor de onderzoekers. Wetenschappelijk 

onderzoek in samenwerking met het werkveld vraagt bedachtzaamheid en aandacht voor het zoeken 

naar compromissen. De eerste experimentele opzet was dan ook kleinschalig en bescheiden te 

noemen. Tijdens dat eerste werkjaar leerden zowel de onderzoekers als de casemanagers omgaan met 

het opzetten van een grootschalige meting en het toepassen van wetenschappelijke criteria op de 

dagelijkse realiteit. We eindigden het eerste projectjaar met een (te) kleine steekproef en -

waarschijnlijk omwille van deze reden- niet-significante resultaten. 

 

Om deze beperkingen op te vangen, besloten we in het tweede projectjaar op een andere manier te 

werken. Er werd een groter aantal deelnemers per OCMW gevraagd, zodat eventuele uitval een 

minder grote impact had op het eindresultaat. Een ander belangrijk verschil was de opdeling naar 

experimentele en controlegroep. Tijdens het eerste projectjaar hadden de casemanagers zelf de keuze 

welke vrouwen zij in welke groep opdeelden, wat een vertekening kan geven. Zo kan het immers zijn 

dat vrouwen die zich al in een betere startpositie bevonden of bijvoorbeeld mondiger zijn, onbewust 

in de experimentele groep terecht kwamen, terwijl vrouwen met een eerder moeilijke beginsituatie 

de weg vonden naar de controlegroep. Dit soort selectiebias werd in het tweede projectjaar vermeden 

door de deelnemende vrouwen willekeurig in te delen in de experimentele en controlegroep. Zo heeft 

elke vrouw theoretisch dezelfde kans om in de experimentele dan wel controlegroep terecht te komen. 

Een ander methodologisch verschil tussen beide projectjaren is het aantal metingen. In het eerste jaar 

werden drie metingen verricht bij de deelnemende vrouwen: een nulmeting, een tussentijdse meting 

en een eindmeting. Hoewel dit aantal van drie metingen belangrijke data bleek op te leveren, is er voor 

het tweede jaar toch gekozen om enkel een nulmeting en een eindmeting te voorzien. Drie metingen 

op één jaar tijd zorgden er namelijk voor dat deze metingen elkaar snel opvolgden, soms te snel voor 

de begeleiding. Casemanagers gaven aan het gevoel te hebben dat zij van meting naar meting toe 

werkten, zeker in een periode waar minder groepsactiviteiten werden georganiseerd zoals 
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bijvoorbeeld tijdens de zomervakantie. De metingen bleken daarnaast een te grote belasting te zijn 

voor zowel de casemanagers als de deelnemers, waardoor zij gedurende enkele weken alleen maar 

bezig waren met metingen inplannen, afnemen en afspraken verzetten.  

Om de haalbaarheid verder te vergroten, werd de meting korter gemaakt. Het aandeel van de vragen 

in de enquête naar inkomen en levensomstandigheden werd ingekort. Sommigen van deze vragen 

waren tenslotte erg specifiek en leverden weinig bruikbare data op. Door het schrappen van enkele  

vragen, werd de meting ook haalbaarder voor zowel casemanagers als deelnemende vrouwen. 

 
1.1.2. Selectie en steekproeftrekking van deelneemsters 

Aan het begin van het tweede jaar van het project MIRIAM werd aan de casemanagers gevraagd om 

binnen hun OCMW-cliënteel dertig vrouwen te selecteren die in aanmerking kwamen voor deelname 

aan het project. Dit aantal lag hoger dan het vorige projectjaar (vijftien vrouwen per groep ten opzichte 

van tien vrouwen per groep), om het vrij hoog percentage uitval te compenseren en aldus relevantere 

onderzoeksresultaten te bekomen. 

 

Bij de selectie werden volgende criteria gehanteerd: 

- Alleenstaande moeders; 

- Tussen 20 en 35 jaar oud; 

- Met kinderen jonger dan zes jaar; 

- Die zich bevinden in een situatie van structurele armoede; 

- Opleidingsniveau niet hoger dan middelbaar onderwijs. 

 

Deze selectiecriteria waren niet helemaal identiek aan die van het eerste jaar, omdat we een sterkere 

cohesie en grotere gelijkenissen tussen de vrouwen wilden bekomen. Zo werd ervoor gekozen om de 

maximumleeftijd van de deelneemsters met vijf jaar te verlagen zodat het leeftijdsverschil tussen de 

vrouwen niet te groot was. Ook de maximumleeftijd van de kinderen werd verlaagd van tien tot zes 

zodat de kinderen zich in eenzelfde opvoedingsfase bevonden. Daarnaast werd de nadruk gelegd op 

een laag opleidingsniveau. In het vorige projectjaar bevonden zich ook vrouwen in de groepen die in 

het buitenland hoog opgeleid waren en zich daardoor niet in een situatie van structurele 

(kans)armoede bevonden.  

Begin januari bezorgden de vijf casemanagers een lijst van dertig vrouwen aan de onderzoekers. 

Vervolgens werden deze vrouwen door de onderzoekers op willekeurige wijze ingedeeld binnen de 

experimentele groep of controlegroep, via het gebruik van een random group generator. Bij deze 

methode van gerandomiseerde of aselecte steekproef heeft elke vrouw dezelfde kans om in de 

experimentele dan wel controlegroep terecht te komen. Dit verhoogt de betrouwbaarheid van het 
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onderzoek en laat ons toe om de resultaten te extrapoleren naar de volledige populatie van 

alleenstaande moeders met een leefloon. Op vraag van de casemanagers werd hierbij wel rekening 

gehouden met bepaalde parameters zoals bijvoorbeeld de afdeling van het OCMW waar de vrouwen 

in begeleiding waren.  

Uiteindelijk resulteerde dit voor elk OCMW in een groep van vijftien vrouwen die aan de begeleiding 

(het experiment) zouden deelnemen en vijftien vrouwen die alleen deelnamen aan de bevragingen 

voor het onderzoek als controlegroep. 

 

 
1.2. Operationalisering 

 

Voor een abstract concept gemeten kan worden, moet dit omgezet worden in specifieke en meetbare 

kenmerken. Dit heet operationalisering. In de hierna volgende delen staat beschreven hoe het concept 

psychologisch empowerment werd geoperationaliseerd en gevat in de meetschaal psychologisch 

empowerment. 

 

1.2.1. Psychologisch empowerment 

De term ‘psychologisch empowerment’ verwijst naar het individuele niveau van empowerment en 

staat dus naast empowerment op het niveau van de organisatie of empowerment op het niveau van 

de gemeenschap, zoals beschreven door Zimmerman & Rappaport (1988). Het bestaat uit 

verschillende deelcomponenten, die allen verwijzen naar de vaardigheden en sterktes van het individu, 

en de mogelijkheid om kennis over de brede omgeving in te zetten om acties te ondernemen die 

gericht zijn in het verwerven of uitoefenen van controle (Depauw & Driessens, 2016).  

Zimmerman (1995) onderscheidt drie verschillende dimensies binnen het psychologisch 

empowerment: intrapersonal, interactional en behavioral. In figuur 1 worden ze grafisch voorgesteld. 

Hierbij moet opgemerkt worden dat empowerment kan gezien worden als een geaggregeerd construct 

dat is samengesteld uit onderling niet-inwisselbare dimensies (Peterson, 2014). 

Met dit onderscheid geeft Zimmerman (1995) aan dat psychologisch empowerment, of empowerment 

op microniveau, naast een zicht op eigen competenties en krachten ook kennis en begrip van de 

omgeving en acties gericht op het verwerven of uitoefenen van controle omvat. De intrapersoonlijke 

component betreft de motivatie tot, en het geloof en vertrouwen in de mogelijkheid om de eigen 

persoonlijke situatie te beïnvloeden. Kritisch bewustzijn van maatschappelijke normen en middelen en 

de vaardigheden om deze in te zetten, zijn elementen die deel uitmaken van de interpersoonlijke 

component. De gedragscomponent verwijst naar constructief gedrag in nieuwe situaties, participatie 
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en actieve betrokkenheid in de gemeenschap (Zimmerman, 1995; Steenssens & Van Regenmortel, 

2007; Steenssens & Van Regenmortel, 2013). 

 

Figuur 1: de dimensies van psychologisch empowerment volgens Zimmerman (1995, p. 588) 

 

 

Deze drie componenten samen worden gemeten en gevat in de meetschaal psychologisch 

empowerment. In een volgend deel bekijken we de opbouw van de empowermentmeter en de 

verschillende onderdelen hiervan. 

 

1.2.2. De opbouw van de empowermentmeter 

Binnen het project MIRIAM bestaat de empowermentmeter uit drie verschillende onderdelen. Een 

eerste onderdeel, de meetschaal psychologisch empowerment, brengt de originele 

empowermentmeetschaal en de sociale verbondenheidsschaal samen. Een tweede onderdeel behelst 

een subjectieve rapportering van tevredenheid op verschillende levensdomeinen. Een laatste 

onderdeel bestaat uit een vragenlijst die peilt naar subjectieve veranderingen in het leven van de 

respondenten. In wat volgt gaan we dieper in op elk onderdeel van de empowermentmeter zoals 

gebruikt in het project MIRIAM. 

 

A. Meetschaal psychologisch empowerment 

De meetschaal psychologisch empowerment is een meetschaal bestaande uit veertien items die 

verwijzen naar drie verschillende componenten van psychologisch empowerment. Op deze manier 
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wordt het niveau van empowerment van de cliënte in kwantitatieve termen uitgedrukt. De meetschaal 

is wetenschappelijk onderbouwd, valide en betrouwbaar zodat ze in dit project ingezet kan worden als 

evaluatie-instrument (Depauw & Driessens, 2013; Depauw & Driessens, 2016; van Dop, Depauw & 

Driessens, 2016). Met deze meetschaal meten we de ‘binnenkant’, het psychologisch empowerment 

van de cliënt. In dit onderdeel gaan we dieper in op wat die ‘binnenkant’ precies inhoudt. Vanuit de 

theorie op empowerment gaan we er vanuit dat het belangrijk is om eerst de binnenkant te versterken 

om vandaaruit stappen naar buiten te zetten, zoals sociale integratie en materiële verbetering. Die 

meestal kleine en onzichtbare, maar zeer betekenisvolle stappen worden via de empowermentmeter 

gevat. 

Zoals eerder gesteld bestaat psychologisch empowerment uit drie verschillende componenten: de 

intrapersoonlijke component, de interpersoonlijke component en de gedragscomponent 

(Zimmerman, 1995). Uit de praktijk, en meer bepaald de constructie van de meetschaal psychologisch 

empowerment, komen diezelfde factoren naar voor: de intrapsychische component ‘positief 

identiteitsgevoel’, de inter-psychichische componenten ‘verbondenheid’ en ‘hulpverlening’ en de 

gedragscomponent ‘habitat’.  

De eerste factor combineert uitspraken of items die we oorspronkelijk onderbrachten bij de 

interpersoonlijke- en gedragscomponenten. Inhoudelijk verwijzen de items naar de mate van 

samenwerking met anderen, en dit in nauwe (familie en kennissen) en brede kring (buurt en 

samenleving). We noemen deze factor ‘sociale habitat’. De tweede factor combineert items die we 

vanuit het theoretisch raamwerk toeschreven aan de interpersoonlijke dimensie. Qua inhoud 

verwijzen ze naar een ‘positief identiteitsgevoel’; een optimistische en positieve kijk op zichzelf en de 

eigen toekomst. Een derde factor voegt items samen uit de intrapersoonlijke en gedragscomponenten. 

Ze verwijzen naar het gevoel te behoren tot een groep, anderen helpen en zaken kunnen delen. We 

definiëren deze factor als ‘verbondenheid’. De vierde en laatste factor wordt samengesteld door drie 

items uit de interactionele dimensie die alle drie verwijzen naar de relatie met de hulpverlener. Deze 

extra-factor (vergeleken met de theorie rond empowerment) vatten we onder de noemer 

‘hulpverlening’ (Depauw & van Dop, 2015).  

 

Om de unieke context van alleenstaande moeders mee te nemen in de evaluatie, werd ervoor gekozen 

om de empowermentmeting aan te vullen met een andere wetenschappelijke schaal: de social 

connectedness scale (vertaald als sociale verbondenheidsschaal) (Lee & Robbins, 1995; Lee, Dean, & 

Jung, 2008). Uit de literatuur blijkt dat vrouwen zich meer empowered voelen dan mannen door 

participatieve processen die gelinkt zijn aan verbinding met de gemeenschap (Itzhaky & York, 2000). 

Sociale verbondenheid – en relationele aspecten in het algemeen – blijken een sleutelelement te zijn 

voor het begrijpen van genderverschillen in empowerment (Yoder & Kahn, 1992; Browne, 1995). 
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De sociale verbondenheidsschaal brengt in beeld in hoeverre de alleenstaande moeders zich thuis 

voelen in de maatschappij, hoe tevreden ze zijn over hun sociale contacten en in hoeverre zij zich 

verwant voelen met de mensen om zich heen. Deze schaal bestaat uit vijftien items die onder andere 

vriendschap, aansluiting en sociale verbinding meten. Op basis van deze meting gaan we na hoe de 

alleenstaande vrouwen in het project zich voelen in verhouding tot anderen. Het idee is dat als het 

empowerment van de vrouwen stijgt, ook het gevoel van sociale verbinding groter zal worden (Lee, 

Dean & Jung, 2008).  

De meetschaal werd ten slotte nog aangevuld met enkele items (afkomstig uit diverse meetschalen) 

die verwijzen naar de alleenstaande vrouwen als moeders, om zo een aantal elementen in de 

opvoeding van hun kinderen mee te nemen in de meting. 

 
B. Levensdomeinen 

Als aanvulling op de kwantitatieve meting wordt ook de perceptie van de vrouwen op hun leefsituatie 

bevraagd. In een uitgebreid intakegesprek worden de vrouwen gevraagd verschillende 

levensdomeinen te beoordelen met een cijfer op een schaal van één tot tien. Ze beoordeelden hun 

tevredenheid op zeven verschillende levensdomeinen: de financiële situatie, woonsituatie, mobiliteit, 

fysieke gezondheid, psychische gezondheid of welbevinden, band met de kinderen en het leven in het 

algemeen. Dit levensdomeincijfer dient twee doelen: enerzijds om de context van de vrouwen 

kwantitatief op te volgen en anderzijds om aan de start van het project een algemeen beeld te schetsen 

van de noden van de groep, in functie van de begeleiding door de casemanagers. Op deze manier 

kunnen we naast inzicht in de versterking van de binnenkant (psychologisch empowerment) en de 

netwerkversterking, ook een overzicht opmaken van de perceptie op concrete, zichtbare resultaten 

(de buitenkant) (Sannen, Driessens & Verboven, 2011; Van Dooren, Struyven & Capéau, 2011). 

 

C. Enquête naar inkomen en levensomstandigheden 

Op vraag van de stuurgroep werd tijdens het eerste projectjaar een bijkomende meting opgenomen 

die objectieve veranderingen in de leefsituatie in kaart brengt. Naast de zelfrapportage van de 

vrouwen, die we bekomen door het afnemen van de empowermentmeter en het geven van cijfers op 

verschillende levensdomeinen, is het belangrijk om ook de concrete en tastbare veranderingen in het 

dagelijkse leven op te volgen. Hiervoor werd gebruik gemaakt van een vragenlijst gebaseerd op de EU-

SILC2), een meetinstrument dat gebruikt wordt om armoede en sociale uitsluiting in België en Europa 

in kaart te brengen. De vragenlijst, gebruikt in dit project, bestaat uit vragen die peilen naar 

                                                           
2 Study on Income and Living Conditions 
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verschillende aspecten in het leven van de cliënte: werk, inkomen en schulden, gezondheid en welzijn, 

comfort en materiële deprivatie, sociale participatie en integratie, de huidige woonsituatie en het 

gebruik van kinderopvang. 

 

1.3. Resultaten 

 
In wat volgt gaan we dieper in op de resultaten behaald tijdens het project MIRIAM, zowel in het eerste 

projectjaar als tijdens het tweede projectjaar. Het eerste projectjaar wordt kort besproken, om 

vervolgens dieper in te gaan op de resultaten van het laatste projectjaar. Hierbij wordt er gekeken naar 

het verloop van de metingen, eventuele uitval, het algemene profiel van de deelnemers en de scores 

op de verschillende onderdelen van de meting. 

 

1.3.1. Resultaten eerste projectjaar 

Tijdens het eerste projectjaar zagen we bij de diverse deelmetingen een betekenisvolle vooruitgang 

bij de vrouwen die deelnamen aan het project. Een eerste analyse van de data verkregen via de 

meetschaal psychologisch empowerment toonde aan dat hulpverlening werkt: er werd namelijk een 

toename in de empowermentscore geregistreerd tussen nul- en eindmeting, zowel voor de 

experimentele en de controlegroep. Tussen beide groepen zagen we weliswaar een verschil: de 

empowermentscore steeg sterker bij de vrouwen in de experimentele  groep dan bij de vrouwen in 

de controlegroep die de reguliere OCMW-begeleiding genoten. Hieruit kon geconcludeerd worden 

dat er een (groter) effect op empowermentscore is voor de vrouwen in de experimentele groep 

dankzij de intensieve, genderspecifieke begeleiding die zij ontvingen. (Verderop in het rapport vindt 

u een verslag van wat de MIRIAM-begeleiding allemaal inhield.) 
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Grafiek 1: gemiddelde empowermentscores voor experimentele groep en controlegroep tijdens het eerste projectjaar 

 

Bron: Asselberg, K., De Pourcq, L. & Depauw, J. (2016). MIRIAM: Empowerment van alleenstaande moeders in het OCMW. 

Eindrapport. Brussel: POD Maatschappelijke Integratie. 

 

Deze verschilscore bleek echter niet op elke subschaal significant te zijn, wat verklaard kan worden 

door de te kleine steekproef. Het verschil bleek wel significant te zijn op het vlak van sociale 

verbondenheid, meer bepaald de afstand die de vrouwen voelen ten opzichte van andere mensen. 

Vrouwen uit de experimentele groep gaven aan dat zij minder afstand voelden tot anderen dan 

deelneemsters uit de controlegroep. De intensieve (groeps)begeleiding maakte dus een significant 

verschil op het vlak van sociale verbondenheid, op het vlak van participatie en het gevoel erbij te horen: 

aspecten die volgens de literatuur essentieel zijn voor vrouwen in het bereiken van meer 

empowerment (Yoder & Kahn, 1992; Browne, 1995 & Itzhaky & York, 2000). 

 

Een analyse van de levensdomeinen en de bijbehorende verklaringen gaf ons een dieper inzicht in de 

subjectieve beleving van de deelnemende vrouwen en de context waarbinnen hulpverlening zich 

bevindt. Een gepercipieerde stijging of daling in score geeft niet alleen een veranderde tevredenheid 

van de deelneemster aan, maar kan ook wijzen op een verandering in context, zoals in veel OCMW’s 

het geval was wat betreft mobiliteit of continuïteit van de begeleiding. Andere wijzigingen in deze 

scores wijzen eerder op een mentaliteitswijziging en het ontstaan van een kritisch bewustzijn bij de 

alleenstaande moeders: zowel de band met de kinderen als de huisvesting werd soms kritischer en 

zwaarder beoordeeld bij de eindmeting dan bij de eerste meting van het eerste projectjaar. Dit duidt 

op de vertrouwensband die is ontstaan tussen casemanager en deelneemster. De casemanagers 

gaven aan dat vrouwen eerlijker durfden zijn over hun situatie en bijvoorbeeld ook de problemen in 

de opvoedingssituaties durfden aan te kaarten. Dit zagen we ook in de cijfers over tevredenheid op 

de diverse levensdomeinen, die lager waren bij de eindmeting dan bij de nulmeting. Dat duidt erop 

dat de begeleiding erin slaagde om het kritisch bewustzijn van de vrouwen te realiseren en het duidt 
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ook op het ontstaan van een vertrouwensband met de casemanager. Beide zijn positieve effecten 

van de begeleiding en zijn fundamentele stappen in de weg naar meer empowerment. 

 

De meest concrete veranderingen tijdens het eerste projectjaar zagen we in de enquête naar inkomen 

en levensomstandigheden, gebaseerd op de EU-SILC. Deze vragenlijst geeft enkele concrete en 

objectieve voorbeelden van veranderingen die zich voordoen in het leven van de vrouwen. Bij de 

tussentijdse meting zagen we vooral verschil op het vlak van tijdsbesteding, werk, huisvesting en het 

(durven) aanspraak maken op rechten. Bij de eindmeting zagen we nog steeds verandering in de 

levensomstandigheden van de vrouwen, maar ditmaal op andere vlakken. Vooral op het gebied van 

inkomen (schulden, alimentatie en financiële zorgen in het algemeen), materiële deprivatie, sociale 

integratie en participatie en structurele huisvestingsproblemen zagen we grote veranderingen. De 

vrouwen uit de experimentele groep, hadden minder financiële zorgen, participeerden vaker aan 

activiteiten of het uitvoeren van hobby’s, en konden zich bepaalde zaken (financieel) makkelijker 

veroorloven.  

 

Grafiek 2: aantal deelnemers dat ten tijde van de meting een vorming volgde, opgedeeld naar experimentele en 

controlegroep 

 

Bron: Asselberg, K., De Pourcq, L. & Depauw, J. (2016). MIRIAM: Empowerment van alleenstaande moeders in het OCMW. 

Eindrapport. Brussel: POD Maatschappelijke Integratie. 

 

In bovenstaande grafiek vindt u één van de resultaten van het eerste projectjaar. Bij de eerste meting 

gaf 5,7% van de vrouwen van de experimentele groep aan op dat moment een vorming te volgen. Bij 
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de eindmeting was dit gestegen naar maar liefst één op vier, terwijl het percentage bij de 

controlegroep net afnam.  

Bepaalde aspecten in het leven van de vrouwen bleken moeilijker te veranderen:  gebruik maken van 

kinderopvang, gezondheidszorg of het niet kopen van zaken op afbetaling bleken structureel te sterk 

ingebed te zijn om op relatief korte tijd verandering  te realiseren. Toch zagen we enkele veranderingen 

in het leven van de vrouwen op structurele wijze. Bij de eindmeting zagen we dat de 

huisvestingssituatie van veel vrouwen erop vooruitging, vooral wat betreft beschikking hebben over 

voldoende woonruimte of daglicht. Veel vrouwen bleken in de loop van het eerste projectjaar verhuisd 

te zijn van een studio naar een appartement, of van een appartement naar een huis.  

 

1.3.2 Resultaten tweede projectjaar 

Ook tijdens het tweede jaar werd er een nulmeting en een eindmeting afgenomen bij de deelnemende 

vrouwen. Hieronder gaan we dieper in op de resultaten van dit tweede projectjaar en bekijken we 

achtereenvolgens het verloop van de metingen, de uitval, het profiel van de deelneemsters en de 

resultaten op de verschillende onderdelen van de empowermentmeter. 

 

A. Verloop metingen en uitval 

Bij de start van het project, nog voor er enige begeleiding had plaatsgevonden, werd een nulmeting 

afgenomen die de startpositie van de vrouwen op de empowermentmeter vastlegde.  

De vrouwen vulden de vragenlijsten in, al dan niet met hulp van de casemanagers of maatschappelijk 

werkers. De vragenlijst werd in de meeste gevallen ingevuld op papier, waarna de casemanager of 

maatschappelijk werker ze invoerde op de computer. Sommige vrouwen waren in staat om de 

vragenlijst zelfstandig op de computer in te vullen. Bij de start van het project werd ervoor gekozen 

om het invullen te laten gebeuren op de OCMW’s zelf, maar na de eerste meting van het eerste 

projectjaar moesten we vaststellen dat huisbezoeken een veel hogere responsrate kennen. Daarom 

werd voor de volgende metingen gekozen om de vragenlijst thuis in te vullen tijdens een huisbezoek 

van de casemanager. In het geval van vrouwen die erg moeilijk bereikbaar waren (zoals bij sommige 

vrouwen uit de controlegroep), werd ervoor gekozen om de vragenlijst telefonisch af te nemen. 

De eerste meting van het tweede projectjaar werd afgenomen tussen 13 februari en 27 maart 2017. 

Aan elke vrouw werd een unieke code en een uniek nummer toegekend. De unieke code bestond uit 

een afkorting wijzend op het OCMW waartoe de vrouw behoorde, een afkorting CO of EX voor 

controlegroep of experimentele groep, en een cijfer. Daarnaast werd aan elke vrouw een uniek 

nummer toegekend dat diende als controlenummer, om fouten tijdens het invoeren snel te kunnen 

opsporen en oplossen.  
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Tijdens de eerste meting werden 143 vrouwen van de vijf betrokken Belgische OCMW’s bevraagd. Van 

deze vrouwen behoorden 71 vrouwen tot de controlegroep die enkel de reguliere OCMW-begeleiding 

ontvingen, en 72 vrouwen tot de experimentele groep die de gendersensitieve en holistische 

begeleiding kregen. 

 

Tabel 1: samenstelling van de respondenten ten tijde van de nulmeting 

OCMW Experimentele groep Controlegroep Totaal 

OCMW Charleroi 14 14 28 

OCMW Gent 15 14 29 

OCMW Leuven 14 15 29 

OCMW Molenbeek 15 15 30 

OCMW Namen 14 13 27 

Totaal 72 71 143 

 

 

De eindmeting werd afgenomen tussen 9 oktober en 28 oktober 2017. Ditmaal werd de vragenlijst 

ingevuld door 120 vrouwen, van wie 54 behoorden tot de experimentele groep en 66 tot de 

controlegroep. Onderverdeeld naar OCMW zien de groepen er qua samenstelling als volgt uit: 

 

Tabel 2: samenstelling van de respondenten ten tijde van de eindmeting 

 Experimentele groep Controlegroep Totaal 

OCMW Charleroi 4 16 20 

OCMW Gent 11 13 24 

OCMW Leuven 13 13 26 

OCMW 

Molenbeek 

14 13 27 

OCMW Namen 12 11 23 

    

Totaal 54 66 120 

 
 

Over een periode van één projectjaar kennen we dus een uitval van 23 vrouwen, met een nadruk op 

uitval in de experimentele groep. Hier kunnen we echter een kanttekening bij maken: in Charleroi is 

het aantal vrouwen in de controlegroep groter ten tijde van de tweede meting dan ten tijde van de 

eerste meting. Dit kan verklaard worden doordat er tijdens de tweede meting beslist werd om zes 
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vrouwen van de experimentele groep over te hevelen naar de controlegroep, aangezien deze vrouwen 

onvoldoende aanwezig waren op de (groeps)actviteiten om hen tot de experimentele groep te 

rekenen.  

In het eerste projectjaar vielen 29 vrouwen af in de loop van het project. Hoewel de uitval van 

gelijkaardige grootte is, is er hier toch één groot verschil: we zijn het tweede projectjaar geëindigd met 

meer vrouwen (namelijk 120) dan waarmee we het eerste projectjaar gestart waren (namelijk 115). 

De uitval heeft hier dus niet gezorgd voor een heel kleine steekproef, wat wel in het eerste jaar het 

geval bleek te zijn, toen we met 86 vrouwen eindigen.  

Enige uitval is typisch voor dit soort longitudinaal onderzoek, en was dus te verwachten. Mogelijk 

wordt deze uitval nog eens versterkt door de precaire omstandigheden waarin deze groep vrouwen 

vaak leven: zij verhuizen vaak, veranderen soms van OCMW of hebben instabiele relatiepatronen. 

Anderzijds is een deel van deze vrouwen afgehaakt wegens desinteresse in het project. Er is echter ook 

een aanzienlijk deel van de deelneemsters dat ondertussen al zo ver gevorderd is in hun re-integratie- 

en participatieproces dat deelname aan het project voor hen praktisch niet meer mogelijk bleek. Het 

gaat hier dan vaak om vrouwen die aan het werk waren, of via sociale activering ingezet werden.  

 

B. Profiel deelneemsters 

De vrouwen die deelnamen aan het project waren gemiddeld 30,58 jaar oud. Dit ligt ongeveer gelijk 

met de gemiddelde leeftijd van 30,56 vorig jaar. Op het gebied van afkomst was deze groep opnieuw 

erg divers: we registreerden maar liefst 30 verschillende geboortelanden. Onderstaand vindt u een 

overzicht van de vaakst voorkomende afkomsten3: 

 

Tabel 3: vaakst voorkomende geboortelanden bij de deelnemers aan het project MIRIAM in 2017 

Geboorteland Aantal deelnemers 

België 42 

Guinee 13 

Congo-Kinshasa 8 

Marokko 7 

Ivoorkust 5 

Turkije  5 

Kameroen 5 

Rusland 5 

 

                                                           
3 De overige geboortelanden kennen 4 of minder deelnemers in het project. 
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Wanneer we kijken naar het opleidingsniveau, zien we dat de grootste groep van de deelnemers (27%) 

enkel het lager secundair onderwijs (eerste drie jaar) heeft afgewerkt. Daarna volgt een bijna even 

grote groep (25%) die geen enkel diploma behaald heeft. Bijna één op vijf deelnemers had enkel een 

getuigschrift lager onderwijs. Deze cijfers zijn niet verbazingwekkend als we weten dat één van de 

selectiecriteria specifiek gaat over het hebben van een laag onderwijsniveau, niet hoger dan 

middelbaar onderwijs. Deze groep laagopgeleiden vindt erg moeilijk aansluiting op de arbeidsmarkt, 

en maakt dus ook een groot deel uit van de OCMW-cliënten. 

 

Tabel 4: opleidingsniveau deelnemers aan het project MIRIAM in 2017 

Hoogst behaalde diploma Percentage Aantal deelnemers 

Geen diploma 25% 30 

Lager onderwijs 19% 23 

Buitengewoon secundair onderwijs 3% 4 

Deeltijds beroepsonderwijs 2,5% 3 

Lager secundair onderwijs 27% 32 

Hoger secundair onderwijs  15% 18 

Hoger onderwijs 6% 7 

Andere 2,5% 3 

 

 

De meeste vrouwen in het tweede projectjaar hebben 1, 2 of 3 kinderen (respectievelijk 27%, 26% en 

26%). Toch is er ook een aanzienlijke groep vrouwen (21%) die vier of meer kinderen hebben. 

 

Tabel 5: aantal kinderen van deelnemers aan het project MIRIAM in 2017 

Aantal kinderen Percentage Aantal deelnemers 

1 27% 33 

2 26% 31 

3 26% 31 

4 12% 14 

5 6% 7 

Meer dan 5 3% 4 

 
 

Uit deze eerste tabellen blijkt dat de groep vrouwen qua demografische gegevens erg lijken op de 

vrouwen van vorig jaar. Etnische diversiteit, de gemiddelde leeftijd en een laag opleidingsniveau zijn 
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constanten doorheen het project. De gelijkenis tussen het eerste en tweede projectjaar berust 

natuurlijk niet louter op toeval, maar is gerelateerd aan de selectiecriteria die gehanteerd werden voor 

de start van de begeleiding. 

 

C. Meetschaal psychologisch empowerment 

Betrouwbaarheid van de meetschalen 

Om de betrouwbaarheid (in de zin van ‘interne consistentie’) van de gebruikte meetschalen voor deze 

meting na te gaan, gebruiken we Cronbachs Alpha. Deze waarde gaat van 0 tot 1. Een Cronbachs Alpha 

van 0,70 of hoger duidt op een goede betrouwbare schaal, maar een alpha-waarde van 0,60 wordt in 

de literatuur ook als aanvaardbaar beschouwd. 

In de tabel geven we de Cronbachs Alpha-waarden van elke subschaal van de eindmeting. De 

oorspronkelijke empowermentmeting bestaat uit veertien items die vier verschillende factoren meten 

(sociale houding, positieve houding, betrokken houding en samenwerkingsrelatie met de 

hulpverlener). In het kader van dit project werden daar zestien items aan toegevoegd die twee 

bijkomende factoren meten, namelijk sociale verbondenheid en de ouderschapsrol. 

 

Tabel 6: betrouwbaarheid submeetschalen 

    Cronbachs Alpha  Aantal items 

Factor 1: sociale houding    0,56  5 

Factor 2: positieve houding    0,62  3 

Factor 3: betrokken houding    0,53  3 

Factor 4: samenwerkingsrelatie    0,77  3 

Factor 5: sociale verbondenheid    0,77  12 

Factor 6: ouderschapsrol    0,75  4 

 

Zowel factor 1 (sociale houding) als factor 2 (positieve houding) zijn betrouwbaar met een Cronbachs 

Alphawaarde van (afgerond) 0,6. De derde factor (betrokking houding) is matig betrouwbaar met een 

waarde van slechts 0,53. De andere factoren zijn goed betrouwbaar te meten met Cronbachs 

Alphawaarden van 0,7. Op basis van deze waarden kunnen we concluderen dat de gehanteerde 

subschalen betrouwbaar de achterliggende concepten meten. 
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Kenmerken van de verdeling 

Eerst kijken we naar de kenmerken van de afhankelijke variabele: de score op de meetschaal 

psychologisch empowerment. De afhankelijke variabele is de variabele die we willen verklaren: zien 

we een stijging in de score van empowerment als gevolg van (al dan niet intensieve) begeleiding? 

Bij de eerste meting zien we een gemiddelde empowermentscore van (afgerond) 97,38, op een totaal 

van 150. Omgerekend was dit 65%. Bij de eindmeting zien we dat de gemiddelde empowermentscore 

in oktober 102 bedraagt (op een totaal van 150, omgerekend 68%). 

Grafisch voorgesteld zijn de scores als volgt verdeeld, met eerst de verdeling van de score van de eerste 

meting, en vervolgens de verdeling van de scores van de eindmeting: 

 

Grafiek 3: verdeling score nulmeting    Grafiek 4: verdeling score eindmeting 

 

 

 

Uit deze grafische voorstellingen kunnen we niet veel conclusies halen. Wel kunnen we vaststellen dat 

de verdeling van empowermentscores een normale verdeling volgt: veel ‘gemiddelde’ scores en weinig 

‘extreme’ scores, noch naar de negatieve zijde, noch naar de positieve zijde.  

In deze gegevens wordt nog geen onderscheid gemaakt tussen de experimentele en de controlegroep, 

bijgevolg kan deze visuele inspectie enkel dienen als een bevestiging dat hulpverlening in het algemeen 

– ongeacht of dit reguliere dan wel intensieve hulpverlening betreft – empowermentscores opkrikt. 

Vervolgens gaan we na of beide metingen samenhangen. Aangezien dezelfde respondenten 

antwoorden bij de nulmeting en bij de eindmeting, moet er tussen beide samenhang zijn. Hiervoor 

kijken we naar de significantie van de samenhang. Dit vereist een woordje uitleg. Significantietoetsing 

is een belangrijke toepassing van inferentiële statistiek waarmee we een antwoord geven op de vraag 

in hoeverre we de bevindingen uit een steekproef mogen veralgemenen naar de populatie waaruit ze 

getrokken is. Een gevonden waarde is statistisch significant als de overschrijdingskans kleiner of gelijk 

is aan een op voorhand vastgelegde drempelwaarde (bij conventie bedraagt die in sociale 

wetenschappen 0,05). De kans dat de gevonden waarde op toeval berust (toevallig hebben we alle 

goed scorende respondenten in de experimentele groep ondergebracht en de zwak scorende in de 
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controlegroep) is dan praktisch uit te sluiten of onbestaande. De twee metingen blijken significant 

positief samen te hangen. 

 

Tabel 7: samenhang nul- en eindmeting 

 

Paired Samples Correlations   N Correlation Sig 

Pair 1 Emp_Sctot & Emp_SctotHm   113 ,496 ,000 

 

Uit bovenstaande tabel blijkt er een positieve en significante samenhang te zijn tussen de nul- en de 

eindmeting (correlatie is afgerond 0,5 met significantie op 0,0001 niveau). Dit is ook wat we mogen, 

zelfs moeten, verwachten aangezien metingen geclusterd zitten in individuele respondenten en de 

meetschaal psychologisch empowerment een betrouwbaar (in de zin van ‘stabiel’) meetinstrument is. 

 

We stellen een significante toename vast in de empowermentscore tussen de twee metingen. 

Samengevat zien we een (gemiddelde) toename van 98,42 op 150 (met standaardafwijking 16,97) naar 

101,95 op 150 (met standaardafwijking 19,5). We zien over alle respondenten (ongeacht of ze tot de 

experimentele dan wel controlegroep behoren, en zonder rekening te houden met het OCMW waartoe 

ze behoren) een stijging in empowermentscore. 

 

Tabel 8: verschilscores empowerment 

Paired Samples Statistics Mean N Std. Deviation Std. Error mean 

Emp_Sctot  98,4248 113 16,97151 1,59655 

Emp_SctotHm 101,9469 113 19,49718 1,83414 

 

De vragen die we ons vervolgens stellen zijn: 

- Is de vastgestelde wijziging op empowerment significant? 

- Zien we (significante) verschillen tussen de verschillende OCMW’s? 

- Zien we (significante) verschillen tussen de controle- en de experimentele groep? Met andere 

woorden: zien we een ander resultaat van de intensieve begeleiding vergeleken met de 

‘reguliere’ hulpverlening? 

- Zien we (significante) verschillen per subschaal? 

Onderstaand behandelen we vraag per vraag. 

 

Is er een significant verschil tussen de nul- en de eindmeting? 
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Om deze vraag te beantwoorden vergelijken we twee gemiddelden, namelijk de gemiddelden van de 

afhankelijke variabele (score op het empowerment) binnen de twee categorieën van de onafhankelijke 

variabele (tijd, uitgedrukt in nul- en eindmeting). De bewering die we toetsen, noemen we de 

zogenaamde nulhypothese: de hypothese dat er geen effect of samenhang is. De nulhypothese van 

geen samenhang luidt dan: “de gemiddelden zijn gelijk en er is dus geen verschil in score op 

empowerment tussen de nul- en de eindmeting.” 

Voor de twee metingen van empowerment (nul- en eindmeting) nemen we een significant verschil 

waar: de score op de meetschaal psychologisch empowerment is bij de eindmeting hoger dan bij de 

nulmeting. Daarbij is p = 0,045 ofwel kleiner dan 0,05. Het verschil in score, de toename van de score 

op de meetschaal psychologisch empowerment, is met andere woorden statistisch significant op 

niveau 0,05. 

 

Zien we (significante) verschillen tussen de verschillende OCMW’s? 

Alvorens na te gaan wat het effect is van de intensieve begeleiding op de empowermentscores, en of 

dit wezenlijk verschilt van de reguliere begeleiding, moeten we controleren of er (niet te veel) verschil 

zit in de (verschil)scores tussen de OCMW’s. Hiervoor vergelijken we twee gemiddelden, namelijk de 

gemiddelden van de afhankelijke variabele (verschilscore op empowerment) binnen de vijf OCMW’s. 

Zowel in de formele test als in de visuele inspectie stelden we vast dat er een significant verschil (p = 

0,039) is wat betreft de verschilscores tussen de OCMW’s (zie tabel 9). 

 

Tabel 9: verschilscores tussen OCMW’s 

ANOVA 

DIF_Emp_Sctot 

Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 3361,905 4 840,476 2,615 0,039 

Within Groups 34718,290 108 321,466   

Total 38080,195 112    

 

 

Bij een F-test zien we dat het OCMW van Gent, Leuven en Sint-Jans-Molenbeek scoren volgens een 

gelijkaardig patroon. Enkel de OCMW’s van Charleroi en Namen verschillen significant van het OCMW 

van Leuven (onze referentiecategorie). We kunnen concluderen dat we in de formele statistische 

testen significante verschillen zien in (toename van) empowermentscores tussen de verschillende 

OCMW’s, waarbij de OCMW’s van Namen en Charleroi (significant) anders scoren dan de drie andere 

OCMW’s. Het feit dat de drie andere wel een gelijkaardig patroon vertonen, maakt onderlinge 

vergelijking mogelijk en interessant. 
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Zien we (significante) verschillen tussen de controle en de experimentele groep? 

Of we (significant) verschil kunnen vaststellen tussen de controle- en de experimentele groep, is de 

hamvraag van dit project: draagt de intensieve begeleiding (meer dan reguliere hulpverlening) bij aan 

de waargenomen toename in empowermentscores? In onderstaande grafiek zien we de verdeling van 

de toename in empowermentscores, opgesplitst naar de experimentele en controlegroep. 

 

Grafiek 5: toename empowermentscores naar experimentele en controlegroep 

 

 

We zien dat de score op empowerment bij de controlegroep (lichte lijn) bij de nulmeting iets lager lag 

dan bij de experimentele groep (donkere lijn). Bij de eindmeting wordt dit verschil groter, voornamelijk 

doordat de experimentele groep er flink op vooruit gegaan is. Bij de controlegroep stagneren de 

empowermentscores: er zit geen evolutie in. 

 

Maar is dit verschil ook significant? Op basis van een ANOVA-test kan de nulhypothese (dat het 

gemiddelde verschil gelijk is aan 0) worden verworpen. Dit wil zeggen dat de hoofd- en interactie-

effecten significant zijn: het OCMW waartoe men behoort, het behoren tot de experimentele dan wel 

controlegroep, en de interactie tussen die twee variabelen. Dit toont aan dat de intensieve begeleiding 

een positief effectief heeft op (de toegenomen score op) empowerment. Maar niet alleen die 

intensieve begeleiding speelt een rol: ook het OCMW waartoe men behoort, heeft een invloed op (de 

mate van toename van score op) empowerment. Beide elementen versterken elkaar bovendien nog 

eens, zoals we zien in tabel 10. Dat noemen we een interactie-effect: de impact van de intensieve 

begeleiding wordt beïnvloed door het OCMW waartoe men behoort, en/of de impact van het OCMW 

waartoe men behoort wordt beïnvloed door de al dan niet intensieve begeleiding. 
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Tabel 10: significantie hoofd- en interactie-effecten 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependant Variable: DIF_Emp_Sctot 

Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 9723,018 a 9 1080,335 3,924 ,000 

Intercept 957,489 1 957,489 3,478 ,065 

M4 3290,622 4 822,655 2,988 ,022 

Groep 1283,324 1 1283,324 4,661 ,033 

M4 * Groep 4553,192 4 1138,298 4,135 ,004 

Error 28357,177 103 275,312   

Total 39482,000 113    

Corrected Total 38080,195 112    

a. R Squared = ,255 (Adjusted R Squared = ,190)   

 

Met andere woorden: er is een verschil tussen de experimentele en de controlegroep, waarbij de score 

op empowerment stijgt bij de groep die de intensieve begeleiding heeft gekregen. Dit verschil blijkt 

significant. Concreet wil dit zeggen dat we deze conclusie kunnen doortrekken naar de algemene 

populatie. 

 

Zien we (significante) effecten van de begeleiding per subschaal? 

Om een meer gedetailleerd zicht te krijgen op welke componenten van empowerment precies 

versterkt worden door de intensieve begeleiding voeren we een analyse uit op het niveau van de 

subschalen. We bekijken met andere woorden of en in welke mate de factor ‘sociale houding’, 

‘positieve basishouding, ‘betrokken houding of ‘samenwerkingsrelatie’ significant doorweegt op de 

totaalscore van empowerment. Welke van die vier factoren draagt het meeste bij aan het verschil in 

empowermentscore tussen de experimentele groep en de controlegroep? Op deze manier kunnen we 

specifieker bepalen op welk aspect de groepswerking (het meest) impact uitoefent. We testen elke 

subschaal op hoofd- en interactie-effecten (het OCMW waartoe men behoort, het behoren tot de 

experimentele dan wel controlegroep, en de interactie tussen die twee variabelen).  

Uit de analyse blijkt dat we bij de factoren ‘sociale houding’ en ‘positieve basishouding’ enkel een 

significant interactie-effect zien tussen de experimentele conditie en het OCMW waartoe de vrouwen 

behoren. Voor de factor ‘betrokken houding’ stellen we een significant verschil vast tussen de al dan 

niet experimentele conditie en tussen OCMW’s, maar geen interactie-effect. Bij 
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‘samenwerkingsrelatie’ is er geen significant effect vast te stellen: de mate van samenwerking lijkt dus 

geen invloed uit te oefenen op de empowermentscore. Bij de factor ‘ouderrol’ zien we een significant 

verschil tussen experimentele en controlegroep, én, apart daarvan, het OCMW waartoe men behoort. 

Bij ‘social connectedness’ of sociale verbinding zien we een significant verschil tussen al dan niet 

experimentele conditie, tussen OCMW’s én het interactie-effect tussen beiden. Deze subschaal 

verwijst naar de mate van verbondenheid zoals dat ervaren wordt door de vrouwen: het gevoel te 

behoren tot een groep, hierbij anderen kunnen helpen en zelf zaken kunnen delen. Uit de literatuur 

blijkt dat net deze mate van sociale verbondenheid een belangrijke component is van empowerment 

bij vrouwen (Yoder & Kahn, 1992; Browne, 1995; Itzhaky & York, 2000). In de praktijk werd hier 

voornamelijk op ingezet door middel van de groepsbegeleiding.  Tijdens deze momenten waren de 

vrouwen in staat om persoonlijke banden met lotgenoten aan te gaan, problemen te delen en samen 

op zoek te gaan naar mogelijke oplossingen en het bekomen van een groepsgevoel . Indien verder 

onderzoek zich kan of wil toespitsen op het zoeken naar verklaringen, dan lijkt het werken aan sociale 

verbinding ons het thema bij uitstek: op welke manier werkten de casemanagers daaraan en hoe werd 

dit ervaren door de vrouwen? 

 

D. Levensdomeinen 

Bij elke meting werd de vrouwen gevraagd om zichzelf een score te geven naargelang de tevredenheid 

op zeven verschillende levensdomeinen: de financiële situatie, de huisvestingssituatie, mobiliteit, 

fysieke gezondheid, psychische gezondheid, band met de kinderen en hun leven in het algemeen. Op 

deze manier werd getracht om de door de vrouwen gepercipieerde leefsituatie in kaart te brengen. 

Door de cijfers op de zeven verschillende levensdomeinen te combineren kan er zo voor elk individu, 

elk OCMW en elke groep een zogenaamd spinnenweb van levenskwaliteit en-tevredenheid worden 

opgesteld. Dit spinnenweb laat toe om, op een toegankelijke en overzichtelijke manier, subjectief 

ervaren problemen en de evolutie daarin in kaart te brengen. 

 

Tijdens het eerste jaar bleek het spinnenweb na de eerste meting al nuttig te zijn om per OCMW de 

behoeften en noden van de vrouwen duidelijker naar voren te brengen. Ook in het tweede jaar werd 

het spinnenweb op deze manier gebruikt, met dit verschil dat de casemanagers ditmaal het unieke 

spinnenweb van elke vrouw in de experimentele groep te zien kregen, in plaats van enkel het 

spinnenweb gebaseerd op het (OCMW-)groepsgemiddelde. Deze manier van werken zorgde ervoor 

dat de casemanagers een dieper inzicht kregen in de situatie van elke vrouw, en zo een behandelplan 

konden opstellen voor elke deelnemende alleenstaande moeder. 

Enkele nuances bij het lezen en interpreteren van de spinnenwebben zijn op hun plaats. De cijfers op 

de verschillende levensdomeinen peilen naar tevredenheid, en niet zozeer naar de feitelijke situatie 



 26 

van elke vrouw. Tevredenheid is een relatieve indicator die afhankelijk is van meerdere factoren. Niet 

enkel de gemoedstoestand of de vergelijking met anderen speelt hierbij een rol, maar ook het kritisch 

bewust zijn van de eigen situatie. Net dit kritisch bewustzijn is een essentieel onderdeel van 

empowerment, wat we in dit project beogen aan te wakkeren. Bij de metingen van het eerste 

projectjaar merkten we bij de tussentijdse meting dat sommige scores voor tevredenheid bij de 

vrouwen gedaald waren. Dit bleek te verklaren door het feit dat er tijdens  de tussentijdse meting een 

hechte vertrouwensrelatie was ontstaan tussen casemanager en deelnemer, waardoor vrouwen enige 

reserves die ze bij de eerste meting hadden achterwege lieten. Dit kan de scores op een negatieve 

manier beïnvloeden. 

Hieronder vindt u per OCMW de gemiddelde spinnenwebben voor de experimentele groep. 

 

Charleroi 
 

Grafiek 6: scores op tevredenheid experimentele groep Charleroi, vergelijking nulmeting-eindmeting, 2017 

 
 

Hier zien we een vrij positief beeld. Op sommige levensdomeinen (financiële situatie, psychisch 

welbevinden) is er weliswaar een lichte achteruitgang, terwijl de tevredenheid op de meeste 

levensdomeinen (huisvestingssituatie, mobiliteit, gezondheid, band met de kinderen) er toch op 

vooruit gaat. Een opvallende stijging zien we bij fysieke gezondheid. Dit valt te verklaren door het feit 

dat in de loop van het project vrouwen met ernstige gezondheidsproblemen zijn uitgevallen. Opvallend 
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is ook dat het cijfer voor het leven in het algemeen hetzelfde is gebleven, terwijl er op de meeste 

levensdomeinen wel een vooruitgang te zien is. Een belangrijke opmerking is evenwel dat het 

spinnenweb uit Charleroi is gebaseerd op de vier vrouwen die uiteindelijk in de experimentele groep 

overbleven. Een aantal deelnemers is uitgevallen wegens lage participatie en zijn, voor de analyse, 

toegevoegd aan de controlegroep. Dit spinnenweb is dus slechts gebaseerd op scores van vier 

deelneemsters. 

 

Gent 
 
 

Grafiek 7: scores op tevredenheid experimentele groep Gent, vergelijking nulmeting-eindmeting, 2017 

 
 

Hier zien we een vrij neutraal tot positief beeld. De meeste levensdomeinen (huisvestingssituatie, 

mobiliteit, fysieke gezondheid, band met de kinderen en leven in het algemeen) houden dezelfde 

score. Op de levensdomeinen financiële situatie en psychisch welbevinden zien we een lichte 

vooruitgang. Als we in het achterhoofd houden dat scores lichtjes kunnen dalen vanwege het 

aangewakkerde kritisch bewustzijn, kunnen we opmerken dat de vrouwen in Gent er in de loop van 

het projectjaar tevredener op zijn geworden. 
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Leuven 
 
 

Grafiek 8: scores op tevredenheid experimentele groep Leuven, vergelijking nulmeting-eindmeting, 2017 

 
 

Op het Leuvense spinnenweb is er zonder meer een positieve evolutie merkbaar. Enkel de band met 

de kinderen (die met een score van 9 al erg hoog was) en fysieke gezondheid blijven gelijk. Op alle 

andere levensdomeinen scoren de Leuvense vrouwen in de experimentele groep hoger dan bij de 

nulmeting in februari.  

 

Molenbeek 
 
 

Grafiek 9: scores op tevredenheid experimentele groep Molenbeek, vergelijking nulmeting-eindmeting, 2017 
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Ook in de gemeente Molenbeek zien we op alle levensdomeinen een positieve evolutie op vlak van 

tevredenheid. Opmerkelijk is dat alle levensdomeinen erop vooruitgaan, met zeer hoge cijfers als 

resultaat. De experimentele groep in Molenbeek kennen zichzelf dus een erg hoge tevredenheid toe, 

zelfs op het domein ‘leven in het algemeen’, dat traditioneel wat lager scoort. 

 

 
 

Namen 
 
 

Grafiek 10: scores op tevredenheid experimentele groep Namen, vergelijking nulmeting-eindmeting, 2017 
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Hier zien we een wat bescheidener beeld, met gelijke scores voor alle levensdomeinen behalve fysieke 

gezondheid. Ook hier is het mogelijk dat fysiek minder gezonde vrouwen in de loop van het project 

uitgevallen zijn, waardoor dit levensdomein hoger scoort. Hoewel de vrouwen in Namen er niet op 

vooruit gegaan zijn, zijn ze er ten opzichte van de nulmeting in februari ook niet op achteruit gegaan. 

 

E. Enquête naar inkomen en levensomstandigheden 

Om niet alleen de subjectieve beleving van de vrouwen mee te nemen in de meting, maar ook de 

eerder objectieve veranderingen die plaatsvonden in het leven van de vrouwen, werden zij bevraagd 

over enkele objectieve criteria op diverse levensdomeinen. De vragen uit dit deel van de enquête zijn 
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(volgens relevantie) geselecteerd uit de EU-SILC (Eurostat, 2014) en hebben betrekking op 

verschillende onderwerpen: inkomen, (sociale) activering, gezondheid, materiële deprivatie (zowel 

van de vrouwen als van hun kinderen), huisvesting en vrije tijd en participatie. Onderstaand bespreken 

we de voornaamste vaststellingen uit het tweede projectjaar. In elke tabel wordt een vergelijking 

gemaakt tussen de controlegroep en de experimentele groep, ten tijde van de nulmeting en ten tijde 

van de eindmeting. Het verschil wordt in (afgeronde) percentages weergegeven, met het aantal in 

absolute cijfers eronder.  

Inkomen 

Bij elke meting worden de vrouwen gevraagd naar hun hoofdinkomen per maand. Dit hoofdinkomen 

bestaat uit het netto-inkomen (leefloon of equivalent leefloon), aangevuld met kinderbijslag en/of 

alimentatie. Voor de experimentele en controlegroep samen ligt het gemiddeld hoofdinkomen ten 

tijde van de eindmeting op €1588 per maand. Hoewel dit bedrag iets hoger ligt dan ten tijde van de 

nulmeting (€1577,50), ligt het gemiddelde inkomen nog steeds onder de armoedegrens voor 

alleenstaande ouders. Deze groep vrouwen kent dus nog steeds een grote financiële kwetsbaarheid. 

De armoedegrens voor alleenstaande ouders ligt momenteel op €17194.  

 

Tabel 11: netto hoofdinkomen per maand, vergelijking nulmeting-eindmeting 2017 

Netto hoofdinkomen per maand  Nulmeting  Eindmeting 

Controlegroep  €1566  €1541 

Experimentele groep  €1589  €1635 

 
Als we het gemiddeld netto hoofdinkomen van de eindmeting vergelijken met dat van de nulmeting, 

zien we wel dat de experimentele groep erop vooruit gegaan is ten opzichte van de controlegroep: de 

experimentele groep heeft per maand gemiddeld €94 meer te besteden. De controlegroep is er zelfs 

op achteruit gegaan, en heeft nu gemiddeld €25 minder beschikbaar per maand dan ten tijde van de 

nulmeting. 

De verklaring voor dit verschil vinden we waarschijnlijk terug in de inspanningen die de casemanagers 

gedaan hebben als het gaat over het kennen en het uitputten van de rechten. We zien dergelijke 

verschillen namelijk ook terug als we kijken naar bijvoorbeeld het recht hebben op alimentatie. 

Recht op alimentatie 

Kennis van het recht op alimentatie en het zetten van de nodige stappen om dat recht uit te oefenen, 

is een belangrijke pijler in het begeleidingstraject van de deelnemende vrouwen. Kennis over en 

                                                           
4 Dit is 60% van het mediaan beschikbaar inkomen, vermenigvuldigd met het aantal gezinsleven, waarbij een gewicht van 
1 wordt toegekend voor een volwassene, en een gewicht van 0,3 per kind onder de 14 jaar. 
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uitoefenen van rechten is een van de punten waar de casemanagers sterk op inzetten. Dat gebeurt 

onder meer door het aanbieden van informatie en begeleiding doorheen het gehele proces. Uit 

onderstaande tabel blijkt dat deze aanpak succes kent. 

 

Tabel 12: stappen ondernomen voor alimentatie, vergelijking nulmeting-eindmeting 2017 (n = 51) 

Stappen ondernomen voor alimentatie  Nulmeting  Eindmeting 

Controlegroep 

(n = 21) 

 67% 

(12) 

 52% 

(12) 

Experimentele groep 

(n = 30) 

 59% 

(17) 

 70% 

(21) 

 
Het aantal vrouwen in de experimentele groep dat stappen heeft ondernomen om alimentatiegeld te 

verkrijgen5, is gestegen van 59% tot maar liefst 70%. Bij de controlegroep gaat dit aantal net achteruit. 

Ook het aantal vrouwen dat gebruik maakt van DAVO, de Dienst voor Alimentatievorderingen is licht 

gestegen. Ten tijde van de nulmeting maakte geen enkele vrouw van de experimentele groep gebruik 

van DAVO, ondertussen zijn dat er twee. In de controlegroep is dit aantal gedaald van twee naar één. 

 

Afstand tot de arbeidsmarkt 

In het afgelopen jaar is er met de verschillende vrouwen in de experimentele groepen sterk ingezet op 

het vinden van een nuttige en duurzame tijdsbesteding. In het eerste projectjaar bleek dit één van de 

grote sterktes van dit project te zijn: veel vrouwen gingen na een jaar MIRIAM aan de slag als 

vrijwilliger, volgden een vorming of zetten (terug) de eerste stapjes op de arbeidsmarkt. 

 

Ook dit  jaar zien we sterke stijgingen in vergelijking met de controlegroep, in onderstaande tabellen: 

 

 

Tabel 13: zicht op vorming, vergelijking nulmeting-eindmeting 2017 (n = 120) 

Zicht op vorming  Nulmeting  Eindmeting 

Controlegroep 

(n = 66) 

 23% 

(14) 

 17% 

(11) 

Experimentele groep 

(n = 54) 

 11% 

(6) 

 33% 

(19) 

 

                                                           
5 Dit heeft enkele betrekking op vrouwen die effectief recht hebben op alimentatie, vandaar de lagere responsrate voor 
deze vraag. 
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Het aantal vrouwen in de experimentele groep dat zicht heeft op een vorming in de nabije toekomst, 

is gestegen van één op tien naar maar liefst één op drie. De controlegroep doet het op dat vlak net 

minder: zij zijn teruggezakt van 23% naar 17%. 

 

Tabel 14: in de voorbije 3 maanden betaalde arbeid verricht, vergelijking nulmeting-eindmeting 2017 (n = 120) 

In de voorbije 3 maanden betaalde arbeid verricht Nulmeting  Eindmeting 

Controlegroep 

(n = 66) 

18% 

(11) 

 24% 

(16) 

Experimentele groep 

(n = 54) 

5% 

(3) 

 25% 

(14) 

 
Ook het aantal vrouwen dat in de drie voorafgaande maanden betaalde arbeid verrichtte, is gestegen 

in de experimentele groep, ditmaal van 5% naar 25%. Een kanttekening hier is dat de controlegroep 

ook een (kleinere) stijging kent van 20% naar 24%. 

 

Tabel 15: in de voorbije 3 maanden sollicitatiegesprek gehad, vergelijking nulmeting-eindmeting 2017 (n = 120) 

In de voorbije 3 maanden sollicitatiegesprek gehad Nulmeting  Eindmeting 

Controlegroep 

(n = 66) 

16% 

(10) 

 11% 

(7) 

Experimentele groep 

(n = 54) 

16% 

(9) 

 28% 

(16) 

 
De vrouwen in de experimentele groep die momenteel op zoek zijn naar werk, doen het goed. Iets 

meer dan één op vier vrouwen heeft in de voorbije maanden een sollicitatiegesprek gehad, in 

vergelijking met 16% ten tijde van de nulmeting. Bij de controlegroep is dit percentage net iets gezakt. 

 

Sociale integratie en participatie 

Tijdens het tweede projectjaar werd, net zoals tijdens het eerste projectjaar, door de casemanagers 

ingezet op sociale integratie en participatie. Dit gebeurde onder meer via het aanbieden van informatie 

over mogelijke financiële kortingen en het bezoeken van diverse activiteiten en initiatieven. 

Verschillende casemanagers blijven erop wijzen dat het niet eenvoudig is om de vrouwen op 

structurele wijze te laten deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten. Het niet beschikken over eigen vervoer, 

de organisatie die erbij komt kijken als je als alleenstaande ouder erop uittrekt met de kinderen en 

andere obstakels blijven drempels voor deze groep.  

 

Toch zien we dit jaar ook weer een opvallende stijging op diverse domeinen van participatie: 
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Tabel 16: regelmatige deelname georganiseerde vrijetijdsactiviteiten, vergelijking nulmeting-eindmeting 2017 (n = 120) 

Regelmatige deelname georganiseerde 

vrijetijdsactiviteiten 

Nulmeting  Eindmeting 

Controlegroep 

(n = 66) 

11% 

(7) 

 3% 

(2) 

Experimentele groep 

(n = 54) 

9% 

(5) 

 21% 

(12) 

 
Het aantal vrouwen in de experimentele groep dat aangeeft op regelmatige basis deel te nemen aan 

georganiseerde vrijetijdsactiviteiten (denk hierbij aan een sportclub, naaiclub, en dergelijke meer) 

stijgt tussen de nulmeting en de eindmeting van 9% naar 21%; terwijl dit aantal in de controlegroep 

net daalt van 11% naar 3%. Een aantal vrouwen lijkt door het project gemotiveerd te zijn om op 

structurele wijze deel te nemen aan vrijetijdsactiviteiten. 

 

Tabel 17: hebben van een hobby, vergelijking nulmeting-eindmeting 2017 (n = 120) 

Hebben van een hobby  Nulmeting  Eindmeting 

Controlegroep 

(n = 66) 

 47% 

(29) 

 47% 

(29) 

Experimentele groep 

(n = 54) 

 53% 

(30) 

 64% 

(36) 

 
Ook wanneer aan de vrouwen gevraagd wordt of zij een hobby hebben, antwoordt het merendeel van 

de experimentele groep positief, en we zien dan ook een stijging van 53% naar 64% in de 

experimentele groep. De controlegroep stagneert hier.  

 

Het hebben van een hobby blijkt in veel gevallen niet voldoende te zijn. Vaak geven vrouwen aan wel 

een hobby te hebben (of gehad te hebben), maar wegens tijdsgebrek en veranderde prioriteiten lijkt 

er geen ruimte meer te zijn om deze hobby daadwerkelijk uit te oefenen. Ook hierop wordt ingezet 

door de casemanagers. Het is immers belangrijk dat de vrouwen beseffen zijn dat zij heel wat meer 

in hun mars hebben dan enkel ‘het moeder zijn’.  

 

Tabel 18: kunnen uitvoeren van hobby, vergelijking nulmeting-eindmeting 2017 (n = 120) 

Kunnen uitvoeren hobby  Nulmeting  Eindmeting 

Controlegroep  28%  23% 
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(n = 66) (17) (15) 

Experimentele groep 

(n = 54) 

 23% 

(13) 

 39% 

(22) 

 
Ook op dit vlak  zorgde de inzet van de casemanagers voor betere resultaten: van het aantal 

vrouwen dat aangeeft dat zij een hobby kunnen uitoefenen (zie tabel 17), kan 39% deze hobby ook 

daadwerkelijk uitoefenen, in vergelijking met 23% bij de nulmeting. Ook hier zien we een daling in 

de controlegroep. 

 

Gezondheid 

Een reden voor de uitval die bij een doelgroep als deze vaker voorkomt, is te wijten aan ernstige 

gezondheidsproblemen. Vrouwen zijn soms maandenlang afwezig, dienen operaties te ondergaan of 

geven aan het (lichamelijk) niet op te kunnen brengen om aanwezig te zijn op de regelmatige 

bijeenkomsten. Een labiele gezondheid is dan ook een groot probleem bij deze doelgroep. 

 
Tabel 19: langdurige ziekte of aandoening, vergelijking nulmeting-eindmeting 2017 (n = 120) 

Langdurige ziekte of aandoening  Nulmeting   Eindmeting 

Controlegroep 

(n = 66) 

 32% 

(20) 

  35% 

(23) 

Experimentele groep 

(n = 54) 

 47% 

(27) 

  34% 

(19) 

 
In bovenstaande tabel ziet u hoe, bij de start van het project, 32% van de controle en maar liefst 47% 

van de experimentele groep aangaf te kampen met een langdurige ziekte of aandoening. Overigens 

was het aantal ten tijde van de nulmeting nog groter: als we álle vrouwen in rekening nemen, ook 

diegenen die op dit moment niet meer meegerekend worden wegens uitval, gaf maar 55% van de 

experimentele groep en maar liefst 70% van de controlegroep aan dat zij op dat moment last hadden 

van een ernstige langdurige ziekte of aandoening. Een groot deel van deze vrouwen is dus tijdens het 

traject gestopt of moeten stoppen uit medische noodzaak. 

Bovenstaande tabel heeft dus betrekking op de vrouwen die zowel ten tijde van de nulmeting als ten 

tijde van de eindmeting nog in het project zaten. Hier zien we dat het aantal vrouwen dat aangeeft te 

kampen met een langdurige ziekte of aandoening, naar 34% is gedaald voor de experimentele groep, 

terwijl het aandeel bij de controlegroep iets is gestegen tot 35%. 

 

Toch blijft een doktersbezoek of medische behandeling niet vanzelfsprekend, zoals te zien is in 

onderstaande tabel: 
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Tabel 20: uitstellen van doktersbezoek of medische behandeling, vergelijking nulmeting-eindmeting 2017 

Uitstellen van doktersbezoek 

of medische behandeling 

  Nulmeting  Eindmeting 

Controlegroep 

(n = 66) 

  24% 

(15) 

 26% 

(17) 

Experimentele groep 

(n = 54) 

  26% 

(15) 

 25% 

(14) 

 
Ten tijde van de eindmeting geeft 26% van de experimentele groep en 25% van de controlegroep aan 

een doktersbezoek of medische behandeling soms uit te stellen. Vaak gebeurt dit omwille van 

financiële redenen. In vergelijking met de nulmeting zien we helaas weinig verschil: ook op dat 

moment gaf 26% van de experimentele groep en 24% van de controlegroep aan een doktersbezoek 

soms uit te stellen. 

Er werd ook gevraagd naar het uitstellen van doktersbezoeken of medische behandelingen voor de 

kinderen, maar net zoals in het vorig projectjaar blijkt dit slechts in een minderheid van de gevallen te 

gebeuren (minder dan 5%), over alle groepen en metingen heen.  

 

Huisvesting 

Uit het eerste projectjaar is gebleken dat huisvesting één van de moeilijkste levensdomeinen is om 

structurele veranderingen in te bewerkstelligen. Verandering gaat traag op dit domein, en kan 

gemakkelijk enkele maanden of jaren in beslag nemen. Veel huisvestingsproblemen die de vrouwen 

ervaren, vinden hun oorzaak in het wonen in een ongeschikte, te kleine of te dure woning. Een nieuwe 

woonst vinden is echter moeilijk, en een verhuis is niet zo snel geregeld. Toch zien we in het tweede 

projectjaar hier en daar kleine evoluties in de huisvestingssituatie van de vrouwen. 

We werpen een blik op het soort huisvesting waarin vrouwen wonen, in welke mate zij 

vertegenwoordigd zijn op de sociale huisvestingsmarkt, en met welke belangrijke 

huisvestingsproblemen zij te maken krijgen in hun huidige woning. 

 

In wat voor soort woningen de vrouwen in de controlegroep woonden, vindt u in onderstaande tabel 

(opgelet: wegens de soms kleine verschillen staat deze tabel in absolute aantallen). 

 

Tabel 21: soort huisvesting controlegroep, vergelijking nulmeting-eindmeting 2017 (n = 66) 

Soort huisvesting Controlegroep nulmeting Controlegroep eindmeting 

Huis 20 22 
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(31%) (33%) 

Appartement 44 

(66%) 

41 

(62%) 

Studio 1 

(2%) 

2 

3% 

Kamer 1 

(2%) 

1 

(2%) 

 
Uit deze tabel blijkt dat een aantal mensen verhuisd zijn van een appartement naar een huis, in 

vergelijking met de nulmeting. Toch lijkt er voor de rest niet veel veranderd te zijn: enkel het aandeel 

vrouwen dat een studio bewoont, is iets gestegen. Net als bij het levensdomein huisvesting zien we 

hier enkele gevolgen van uitval. De vrouwen die deelnamen aan het project MIRIAM bevonden zich 

vaak in precaire (huisvestings)situaties, en verhuisden vaak. De casemanagers gaven dan ook aan dat 

enkele vrouwen niet meer deelnemen aan het project omwille van een verhuis naar een gebied dat 

niet meer binnen het werkingsgebied van het desbetreffende OCMW valt. Voor de vrouwen die in het 

tweede projectjaar deel zijn blijven uitmaken van de controlegroep, lijkt er alvast weinig te veranderen 

op het vlak van soort huisvesting. 

 

In de experimentele groep zien we een gelijkaardig beeld: 

 

 

 

 

 

 

Tabel 22: soort huisvesting experimentele groep, vergelijking nulmeting-eindmeting 2017 (n = 54) 

Soort 

huisvesting 

  Experimentele 

groep nulmeting 

 Experimentele 

groep eindmeting 

Huis   11 

(20%) 

 11 

(20%) 

Appartement   40 

(75%) 

 40 

(75%) 

Studio   2 

(4%) 

 3 

(5%) 

Andere   1  0% 
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(2%) (0) 

 
Zoals op te maken valt uit bovenstaande tabel, is er in de experimentele groep een (lichte) verschuiving 

van precaire woonomstandigheden naar iets minder precair. Zo wonen er geen vrouwen meer in 

andere soorten huisvesting (opvangcentra, tijdelijk onderdak bij vrienden) en is het aantal vrouwen in 

een studio licht gestegen. Het aandeel vrouwen dat huizen en appartementen bewoont, is dan weer 

stabiel gebleven. Ook hier dus op structureel vlak weinig veranderingen. 

 

Sociale huisvesting is en blijft een probleem voor de doelgroep van alleenstaande gezinnen. Dat zien 

we ook terug in onderstaande tabel: 

 

Tabel 23: wonen in sociale huisvesting, vergelijking nulmeting-eindmeting 2017 (n = 120) 

Sociale huisvesting   Nulmeting  Eindmeting 

Controlegroep 

(n = 66) 

  30% 

(19) 

 28% 

(19) 

Experimentele groep 

(n = 54) 

  46% 

(26) 

 41% 

(23) 

 
Het aantal vrouwen dat ten tijde van de meting in een sociale woning woont, daalt voor beide groepen. 

In de controlegroep daalt het percentage van 30% naar 28%, in de experimentele groep van 46% naar 

41%. Een vraag die peilde naar een inschrijving op de wachtlijst voor sociale woningen, had misschien 

meer licht geworpen op de huurproblematiek van deze doelgroep. 

 

In het eerste projectjaar bleek dat veel vrouwen wel konden beschikken over een woning, maar 

hierbij te maken hadden met diverse problemen: overtallig vocht, geluidsoverlast, gebrek aan 

ruimte,... Daarom werd er bij elke meting gepolst naar een aantal belangrijke huisvestingsproblemen 

waarmee zij te maken hadden. 

 

Tabel 24: huisvestingsproblemen controlegroep, vergelijking nulmeting-eindmeting 2017 

 CONTROLEGROEP  

 Nulmeting (n = 50) Eindmeting (n = 40) 

Gebrek aan ruimte 68% 

(34) 

60% 

(24) 

Vochtige muur of vloer (schimmel, 

huiszwam) 

48% 

(24) 

73% 

(29) 
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Geluidsoverlast 38% 

(19) 

33% 

(13) 

Onvoldoende daglicht 18% 

(9) 

23% 

(9) 

Ongeschikte elektrische installatie 18% 

(9) 

20% 

(8) 

Rottend raamwerk 12% 

(6) 

28% 

(11) 

Lekkend dak 10% 

(5) 

18% 

(7) 

Geen warm stromend water 8% 

(4) 

13% 

(5) 

 
Bovenstaande tabel geeft een overzicht van de belangrijkste problemen op het vlak van huisvesting 

voor de controlegroep, ten tijde van de nulmeting en ten tijde van de eindmeting. Een eerste indicator 

vinden we bij het aantal respondenten op de vraag. Bij de nulmeting gaven 50 van de 66 deelneemsters 

aan één of meer van deze problemen te ervaren in de woning, dit is afgerond 76% van de vrouwen in 

de controlegroep. Ten tijde van de nulmeting  gaven 40 deelnemende vrouwen in de controlegroep 

aan één of meerdere van deze problemen te ervaren in de woning, dit is afgerond 60%. De 

controlegroep doet het dus beter wat betreft het ervaren van problemen in en rond de woning. 

  

In vergelijking met de nulmeting, geven minder vrouwen aan te kampen met een gebrek aan ruimte 

en geluidsoverlast. Op andere vlakken doen de vrouwen (die te kampen hebben met 

huisvestingsproblemen) het een stuk slechter dan de vrouwen die tijdens de nulmeting te kampen 

hadden met huisvestingsproblemen: ze geven vaker problemen aan met vochtige muren, onvoldoende 

daglicht, ongeschikte elektrische installatie, rottend raamwerk, lekkend dak en het niet beschikken 

over warm stromend water (één van deze vrouwen is dezelfde als tijdens de nulmeting, de andere 

vrouwen gaven tijdens de nulmeting aan wel beschikking te hebben over warm stromend water).   

 

De experimentele groep is gestart met 43 vrouwen die aangaven te kampen met één of meerdere 

huisvestingsproblematieken (afgerond 80%). Dat aantal is gezakt naar 40 vrouwen of ongeveer 74%. 

De experimentele groep lijkt het dus minder goed te doen dan de controlegroep, zowel tijdens de 

nulmeting als tijdens de eindmeting. 
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Tabel 25: huisvestingsproblemen experimentele groep, vergelijking nulmeting-eindmeting 2017 

 EXPERIMENTELE GROEP  

 Nulmeting (n = 43) Eindmeting (n = 40) 

Gebrek aan ruimte 60% 

(26) 

56% 

(23) 

Vochtige muur of vloer (schimmel, 

huiszwam) 

56% 

(24) 

63% 

(26) 

Geluidsoverlast 63% 

(27) 

49% 

(20) 

Onvoldoende daglicht 14% 

(6) 

12% 

(5) 

Ongeschikte elektrische installatie 16% 

(7) 

20% 

(8) 

Rottend raamwerk 14% 

(6) 

15% 

(6) 

Lekkend dak 9% 

(4) 

5% 

(2) 

Geen warm stromend water 10% 

(4) 

0% 

(0) 

 
In vergelijking met de nulmeting geven vrouwen uit de experimentele groep aan dat zij ten tijde van 

de eindmeting vaker te maken hebben met vochtige muren, een ongeschikte elektrische installatie en 

rottend raamwerk. Andere huisvestingsproblemen komen in verhouding minder vaak voor: gebruik 

aan ruimte, geluidsoverlast, onvoldoende daglicht, lekkend dak en het niet beschikken over warm 

stromend water. Een mooi cijfer om deze resultaten mee af te sluiten, is dat geen enkele vrouw in de 

experimentele groep nog aangeeft geen beschikking te hebben over warm, stromend water, in 

vergelijking met vier vrouwen ten tijde van de nulmeting. 

 

1.3.3.  Samenvatting resultaten 

In het voorgaande bespraken we de resultaten van zowel het eerste als het tweede projectjaar, waarbij 

we de experimentele en de controlegroep met elkaar vergeleken ten tijde van de nulmeting en de 

eindmeting.  

 

Uit het resultaat van het eerste projectjaar kunnen we afleiden dat de gendersensitieve en holistische 

begeleiding zoals die vorm krijgt in de methodiek MIRIAM een betekenisvolle bijdrage heeft geleverd 

in het leven van de vrouwen. Hun empowermentscore steeg ten opzichte van de score van de vrouwen 
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in de controlegroep, zij gaven aan gemiddeld meer tevreden te zijn op diverse levensdomeinen, en ook 

op het vlak van concrete veranderingen in hun leven zagen we hoe ze vooruitgang boekten. Toch 

weerhield een te kleine steekproef ons ervan om de resultaten hard te maken op een significant 

niveau. 

  

Om de experimentele opzet eigen aan het project sterker te onderbouwen, voerden we in het tweede 

projectjaar enkele methodologische veranderingen door die de metingen wetenschappelijk sterker 

maakten. Zo werkten we met gerandomiseerde groepen, startten we met een groter aantal 

deelneemsters om uitval zoveel mogelijk op te vangen, en stelden we de selectiecriteria scherper. 

Samen met de ervaring en kennis die de casemanagers uit het eerste projectjaar meenamen, bleek 

deze aanpak voor succes te zorgen. We stelden een significant verschil vast tussen de 

empowermentscores van de experimentele groep ten opzichte van de controlegroep, waarbij de 

experimentele groep met een hogere score eindigde dan waarmee zij startte. De controlegroep 

scoorde nagenoeg gelijk. Zowel het OCMW waartoe men behoort, de groep (experimentele of 

controlegroep) als de interactie tussen deze twee variabelen blijken een significant effect te hebben 

op de empowermentscore. Met andere woorden: de intensieve begeleiding zoals ontwikkeld in de 

methodiek MIRIAM heeft een positiever effect op het empowerment van alleenstaande moeders dan 

reguliere OCMW-begeleiding. Meer bepaald lijkt de begeleiding sterk in te spelen op de positieve 

attitude van de respondenten, de betrokkenheid van de vrouwen, de manier waarop zij zich verhouden 

tot de rol van ouder en de sociale verbinding die zij voelen met de wereld rondom zich. Voor eventueel 

vervolgonderzoek lijkt het ons interessant om na te gaan welke OCMW’s erin slagen op deze factoren 

in te zetten, en op welke manier dat gebeurde doorheen de begeleiding. 

 

Ook wat betreft tevredenheid van de vrouwen op de verschillende levensdomeinen zagen we 

veranderingen, hoewel niet voor elk OCMW even sterk. Bovendien geeft een gepercipieerde stijging 

of daling in score niet alleen de veranderde tevredenheid van de deelneemsters aan, maar kan dit ook 

wijzen op een verandering in de context. Ook een mentaliteitswijziging of een sterker ontwikkeld 

kritisch bewustzijn kan zorgen voor een (negatieve) wijziging in scores op de levensdomeinen, terwijl 

het kritisch bewustzijn en het ontstaan van een vertrouwensband met de casemanagers net de 

positieve effecten zijn die we trachten te bekomen als fundamentele stappen in de weg naar meer 

empowerment. Een laatste kanttekening bestaat erin dat deze cijfers altijd blijk geven van een 

momentopname. Veel casemanagers gaven aan, zowel tijdens het eerste projectjaar als het tweede, 

dat vrouwen zich bij het invullen van de levensdomeinen vaak laten leiden door hoe ze zich op dat 

moment in de tijd voelen. Voor veel deelneemsters is het moeilijk om terug te blikken op de afgelopen 
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meetperiode zonder de meest recente ontwikkelingen mee in acht te nemen, zoals bijvoorbeeld in het 

geval van ziekte of tegenslag in het algemeen. 

 

De enquête naar inkomen en levensomstandigheden geeft ook deze keer de meest concrete 

veranderingen weer. Dit jaar zien we opnieuw positieve resultaten op het vlak van inkomen: de 

vrouwen uit de experimentele groep hebben gemiddeld een hoger netto hoofdinkomen en hebben 

vaker stappen ondernomen om alimentatie te verkrijgen. Verder zien we een sterke vooruitgang wat 

betreft de afstand tot (sociale) activering. Vrouwen hebben vaker zicht op een vorming, doen vaker 

aan vrijwilligerswerk en zijn actief bezig met het voeren van sollicitatiegesprekken.  

De begeleiding van de casemanagers zorgde ook dit jaar voor succesvolle veranderingen op het vlak 

van sociale participatie. Vrouwen geven aan vaker deel te nemen aan georganiseerde 

vrijetijdsactiviteiten, hebben een hobby en kunnen deze ook uitvoeren.  

 

Na het eerste projectjaar zagen we echter ook hoe moeilijk het is om binnen een korte periode van 

één jaar structurele veranderingen te bewerkstelligen in het leven van de vrouwen. Vooral problemen 

gerelateerd aan huisvesting lijken bijzonder moeilijk om aan te pakken, zo blijkt ook uit de resultaten 

van dit jaar.  Het inzetten op betaalbare en kwaliteitsvolle huisvesting, zoals bijvoorbeeld door middel 

van het wegwerken van tekorten op de sociale huisvestingsmarkt, blijft voor deze doelgroep een 

prioriteit. Daarnaast hebben deze vrouwen algemeen gezien een zwakkere gezondheid, stellen zij 

doktersbezoeken te vaak uit en hebben zij meer dan gemiddeld te maken met chronische ziektes of 

aandoeningen. Een groot aandeel van de uitval wordt dan ook veroorzaakt door vrouwen die te ziek 

zijn om verder deel te nemen aan het project, of die ernstige operaties dienen te ondergaan waardoor 

zij enkele weken of maanden moeten herstellen.  

Daarom geven wij op het eind van dit rapport een aantal beleidsaanbevelingen mee, zowel gebaseerd 

op praktijkervaringen als de resultaten van dit onderzoek, die de situatie van alleenstaande moeders 

met een leefloon op structurele wijze kunnen verbeteren. 

 

2.  De casemanagers en hun begeleiding 

 

2.1.  De casemanagers 

De ploeg van casemanagers bleef in 2017 grotendeels hetzelfde als in 2016. Alleen in Namen trad vanaf 

1 januari een nieuwe casemanager aan. In Leuven werd de ervaringsdeskundige niet langer betrokken 

bij het project. Er werd wel een tweede (deeltijdse) maatschappelijk werker toegevoegd aan het team 

en men bleef er werken in een duobaan. 
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In Gent werd beslist om in het tweede projectjaar met een team te werken, waarbij 3 maatschappelijk 

werkers betrokken zijn bij het project; één van hen verzorgde de individuele begeleiding en de twee 

anderen werkten samen aan de groepsbijeenkomsten. Dit laatste is een duobaan van twee deeltijdsen. 

 

Alle casemanagers werden intern aangeworven. Ze hadden een wisselend aantal jaren ervaring, de 

meesten als maatschappelijk werker, één persoon als opvoedster. De betrokken casemanagers hadden 

een verschillende professionele achtergrond -ze hadden bijvoorbeeld al dan niet ervaring met 

groepswerking, - en hadden daarnaast een eigen manier van werken ontwikkeld. Tegelijkertijd is er 

echter ook een rode draad te trekken doorheen de verschillende manieren waarop zij invulling gaven 

aan hun rol, met name in de faciliterende functie die zij opnamen. De casemanagers faciliteerden 

contacten, gesprekken, toegang tot kennis en informatie, het (her)ontdekken van eigen talenten, 

vragen en noden, en het in daden omzetten van dit alles. Deze benadering past ten volle in het werken 

rond empowerment. 

 

In Sint-Jans-Molenbeek, Leuven, Namen en Charleroi zorgden de casemanagers uitsluitend voor een 

bijkomende dienstverlening voor de alleenstaande moeders. De financiële en administratieve 

ondersteuning bleef in handen van de maatschappelijk werker van de sociale dienst.  

De casemanager van Gent, daarentegen, nam de volledige dossiers van de deelnemende moeders 

over. Dat verschil kadert in de lokale organisatieverschillen binnen de OCMW’s. In Gent bestaat het 

wijkteam uit 13 begeleiders die alle  alle individuele cases uit de wijk onderling verdelen. Daarbovenop 

zijn er 3 (nu 4) mensen die deel uitmaken van de ‘methodische cel’, dat betekent dat zij elk een 

‘specialisme’ hebben: multi-problem gezinnen (vooral gezinnen met opvoedingsproblemen), drugs, 

jongeren, en -nu het OCMW Gent deelneemt aan MIRIAM- dus ook alleenstaande moeders (MIRIAM).  

Interessant aan die Gentse constructie is dat er binnen het wijkteam intervisies worden georganiseerd 

waarbij de mensen uit de methodische cel hun kennis overdragen aan de collega’s in het grote team. 

Omwille van de grote werkdruk binnen het project MIRIAM, met een stijging van het aantal 

deelneemsters van 10 naar 15, werd beslist dat de collega die de multi-problem gezinnen opvolgt, dit 

jaar ook de individuele begeleiding opnam van de alleenstaande moeders in MIRIAM. Ze werkte in 

team met de twee mensen in duobaan die de groepsbegeleiding verzorgden. 

 

2.2.  Intervisies met de casemanagers 

In de intervisies werd dit jaar gefocust op de realisatie van een toolkit voor de latere implementatie in 

de OCMW’s van de binnen MIRIAM ontwikkelde methodiek. Eén à twee keer per maand werden 

bijeenkomsten georganiseerd met de casemanagers, de onderzoekster en de projectcoördinator. 

Tijdens elke bijeenkomst werd een bepaald aspect van de methodiek verder uitgediept. Dat gebeurde 
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door inbreng van externen en/of door onderlinge ervaringsuitwisseling. Er werd ook ruimte gemaakt 

voor concrete intervisie over pijnpunten in de begeleiding. Tijdens elke teambijeenkomst werden de 

casemanagers uitgenodigd om een concrete situatie voor te leggen aan de collega’s.  

 

Er waren in totaal 10 bijeenkomsten van de casemanagers in 2017. Meestal duurden die 

bijeenkomsten een dag, soms waren ze beperkt tot een halve dag. 

 

27 januari 

In de intervisie van januari werd vooral aandacht besteed aan de criteria voor de selectie van de 

nieuwe deelneemsters voor het tweede projectjaar. Waarin verschillen de criteria met die van vorig 

jaar en waarom werd die keuze gemaakt? Waarom willen we dat er dit jaar 15 vrouwen deelnemen 

aan de begeleiding? 

Verder werd er gepolst naar de verwachtingen van de casemanagers inzake begeleiding en 

ondersteuning. Uit deze rondvraag bleek dat er vooral veel nood was aan: 

o Reflectie op eigen handelen: praktische vertaling van theorie 

o Meer uitwisseling  

 instrumenten 

 goede praktijken 

 onderling advies voor concrete situaties 

 suggesties en aanpak voor groepswerking  

 

 

9 februari 

Dit was de eerste intervisie met de nieuwe projectcoördinator die voor de Vrouwenraad de 

coördinatie waarneemt van het pilootproject en het team casemanagers begeleidt bij het op punt 

stellen van de methodiek.6 De bijeenkomst stond dan ook vooral in het teken van een wederzijdse 

kennismaking. De projectcoördinator lichtte de planning en timing toe voor dit werkjaar. De 

casemanagers gaven een stand van zaken over de lopende selectie van deelneemsters. Dat bleek in dit 

tweede projectjaar niet overal even gemakkelijk te verlopen. De casemanagers weten dit aan de 

striktere criteria en aan het hogere aantal vrouwen dat moest worden geselecteerd: 15 voor actieve 

deelname aan het project en 15 voor de controlegroep van het onderzoek, in totaal dus 30 vrouwen 

die aan vrij strikte criteria moesten voldoen en die bereid moesten zijn om mee te werken. 

                                                           
6 De coördinator die het project gedurende het eerste jaar begeleidde, aanvaardde een vaste job voordat de beslissing 
werd genomen om het pilootproject MIRIAM te verlengen.  
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Deze intervisiebijeenkomst werd gevolgd door de Kick-off of de eerste bijeenkomst van de MIRIAM-

stuurgroep van het werkjaar. 

 

10 maart 

Aan de hand van een oefening werd onderzocht hoe de resultaten van de empowermentmeting 

(gevisualiseerd in het web) gebruikt kunnen worden voor een situatieanalyse voor elke deelneemster 

en hoe die analyse aanzet geeft tot het uitwerken van een handelingsplan voor elke alleenstaande 

moeder. 

 

De oefening gaf duidelijk aan dat de gegevens van het web onvoldoende zijn om een goede analyse te 

maken, dat er ook objectieve data nodig zijn om de subjectieve meting te toetsen. De conclusie was 

dan ook dat er minstens één gesprek (bijkomend aan het intakegesprek) nodig is met de moeders om 

te zoeken naar verklaringen en betekenissen van de gegevens in het web.  

Voor het handelingsplan (onderdeel van de toolkit) werden in de intervisie volgende aanbevelingen 

geformuleerd: 

- Prioriteit leggen bij oplossen van materiële problemen: 

o Reële problemen eerst oplossen (vb. alimentatie, mogelijke toelagen, huisvesting….) 

o Niet-reële problemen: soms hebben de vrouwen onrealistische verwachtingen, ze 

weten niet hoe het voor andere mensen is – de groepsbijeenkomsten kunnen daarop 

ingaan 

o Door eerst praktische problemen te behandelen, wordt vertrouwen gecreëerd tussen 

de alleenstaande moeder en de begeleid(st)er – waardoor ook andere problemen 

kunnen worden behandeld 

- Plan opmaken per alleenstaande moeder over individuele begeleiding  

- Groepsbijeenkomsten afstemmen op nood van de hele groep (rekening houdend met 

handelingsplan van elke moeder) 

o Eerste groepsbijeenkomsten: vertrouwen creëren, groep creëren 

 Vertrouwen creëren gaat niet gemakkelijk 

 Het vergt herhaling 

 Het vergt tijd 

 Voorbeelden 

 Praktische zaken behandelen 

 Activiteiten samen met de kinderen of over de kinderen (opvang, 

opvoeding, kinderwelzijn…) 

o Pas daarna op (moeilijker) inhoudelijke thema’s werken 
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o Selectie van thema’s:  

 Op basis van individuele gesprekken 

 Op basis van observaties in eerste groepsbijeenkomsten 

 Op basis van gewenste veranderingen 

 

31 maart 

De stuurgroep besprak de mogelijkheid dat het begeleidingsmodel zoals dat in MIRIAM wordt 

ontwikkeld, deel uitmaakt van het Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI) 

voor de OCMW-cliënt. De bijeenkomst van de casemanagers op 31 maart 2017 stond helemaal in het 

teken van het GPMI. Mevrouw Brouet, diensthoofd inspectie POD MI, gaf een toelichting inzake de 

nieuwe regelgeving. Hanne-Lies De Coninck, casemanager in Gent, vertelde over het aangepast GPMI 

in  kader van MIRIAM. Jan Depauw, onderzoeker van het Expertisecentrum Krachtgericht Sociaal Werk 

van de Karel de Grote Hogeschool, gaf een toelichting bij de conclusies uit het onderzoek over het 

GPMI als instrument voor maatschappelijke integratie. 

 

We leerden dat activering binnen het GPMI zeer ruim kan worden geïnterpreteerd. De methodiek 

MIRIAM kan bijdragen tot de sociale activering van alleenstaande moeders doordat vrouwen sterker 

worden (hun empowerment wordt verhoogd). De mogelijkheid voor het OCMW om eventueel 

gedurende een tweede jaar een extra financiering te krijgen voor dezelfde GPMI biedt kansen om 

langer te werken met deze uiterst kwetsbare doelgroep.  

Voor de verdere ontwikkeling van de toolkit werd dan ook rekening gehouden met: 

o Goede criteria voor de selectie van de vrouwen die kunnen deelnemen zijn noodzakelijk; 

o In het instrument moet er ruimte zijn voor een evaluatie na één jaar begeleiding. Deze 

evaluatie kan leiden naar twee mogelijke conclusies: 

1° Voor deze vrouw is de activering geslaagd. Vraag: welke criteria hanteren we 

daarvoor?) 

2° Deze vrouw heeft een langere intensieve begeleiding nodig binnen MIRIAM. Vragen: 

welke argumenten hanteren we hiervoor? Welke criteria hanteren we daarbij? 

 

In de grote doelstellingen (empowerment en activering) zal de methodiek MIRIAM hetzelfde zijn voor 

elk OCMW. De acties kunnen verschillen per regio, maar de acties kunnen ook verschillen per jaar, 

omdat ze afhangen van de noden van de groep. Welke begeleiding men biedt aan de vrouwen en welke 

activiteiten men organiseert, hangt af van het profiel van de vrouwen en van de analyse die men maakt 

op basis van de nulmeting en op basis van de webben. De acties die vandaag nodig zijn voor de groep 

vrouwen in Charleroi zijn misschien de acties die volgend jaar nodig zijn in Gent en vice versa.  
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Een belangrijk aandachtspunt voor de casemanagers is het bepalen van de doelstellingen voor elke 

deelneemster. Dat is intensief werk dat moet gebeuren in samenspraak met de cliënt. Het blijkt een 

van de moeilijkste punten te zijn in de begeleiding voor de casemanagers.  

De toolkit dient hierbij ter ondersteuning. Zo is het noodzakelijk om:  

- Een goede methode op te nemen voor de analyse van de probleemsituatie per vrouw (op basis 

van de empowermentmeter, het web en de objectieve gegevens); 

- Een duidelijke definitie te geven van een goede doelstelling (SMART) met minstens één goed 

voorbeeld; 

- Een handelingsplan op te nemen waarin doelen en acties beschreven staan en waarin de 

evolutie kan worden opgevolgd. 

 

21 april 

Doorbreken van het isolement en de opbouw van een functioneel sociaal netwerk, is essentieel in onze 

visie van empowerment. In deze intervisie keken we hoe de casemanagers werkten aan het sociaal 

netwerk van de deelnemende vrouwen én hoe de opbouw van een eigen functioneel sociaal netwerk 

(met veel kennis van de lokale sociale kaart) voor de casemanager daarin een grote rol speelt. De 

voorbeelden van Sint-Jans-Molenbeek en Leuven werden voorgesteld, waarna de anderen 

reflecteerden over hun eigen praktijk, mogelijkheden en knelpunten. 

Na de vorige intervisie werd een voorstel uitgewerkt om een individueel dossier per alleenstaande 

moeder samen te stellen. Dat voorstel werd verder besproken met de casemanagers. Het dossier 

bevatte verschillende documenten: het intakeformulier met de scores van de empowermentmeter, 

het spinnenweb dat daaruit resulteert, een analyse met bijhorende doelstellingen voor elk van de 

levensdomeinen en een handelingsplan voor de opvolging van elke vrouw. Er werden afspraken 

gemaakt over het gebruik van dit dossier. 

Tijdens deze intervisie lichtte ook elke casemanager zijn/haar jaarplanning toe met de deelneemsters. 

Elke casemanager had op dat ogenblik reeds individuele gesprekken met iedere deelneemster achter 

de rug en in elk OCMW vond minstens één groepsbijeenkomst plaats.  

In elk OCMW werd een planning opgemaakt voor de verdere begeleiding en opvolging van de 

deelneemsters. In enkele OCMW’s was die planning zeer concreet tot het einde van het jaar, in andere 

OCMW’s opteerde men ervoor een concrete planning te maken voor de periode tot september en 

werd in de zomer de agenda aangevuld tot december.  

 

9 juni 

Deze intervisie was grotendeels gewijd aan de selectie en bespreking van good practices. 
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De casemanagers brachten per levensdomein hun voorbeelden van groepsbijeenkomsten. 

Er werd besproken: 

- Wat de bijdrage van elk voorbeeld kan zijn aan het empowerment van de groep vrouwen;  

- Waarom het een goed voorbeeld is; 

- Wat de aandachtspunten zijn bij de organisatie van dergelijke groepsbijeenkomsten. 

De selectie van voorbeelden werd opgenomen in de toolkit, meer bepaald in de handleiding bij het 

instrument (zie verder). De bespreking leverde tips op die ook een plaats kregen in de handleiding. 

 

6 juli 

De toolkit die werd ontwikkeld bevat een instrument bestaande uit drie grote delen: de intake van 

alleenstaande moeders, de analyse van hun situatie en de uitwerking en uitvoering van een 

handelingsplan. In de intervisie werd een oefening gemaakt op het eerste ontwerp van dat instrument 

en dan vooral met betrekking tot de inhoud van het dossier: wat moet er zeker in? Wat niet? Hoe kan 

het werken? 

 

Dat leverde een aantal aandachtspunten op voor de verdere ontwikkeling van het instrument: 

- Een eerste intakegesprek moet niet alleen informatie opleveren of bevestigen, maar is ook een 

eerste wederzijdse kennismaking. Dat gesprek moet met de nodige behoedzaamheid worden 

gevoerd om een vertrouwensrelatie te creëren. Daarenboven mag het niet te lang duren, om 

het effect van een ‘bevraging’ te vermijden. Het is dus aangewezen om in het eerste gesprek 

alles zo wat kort te overlopen en in een tweede gesprek meer te verdiepen; 

- Een gesprek verloopt beter als het niet van achter de computer gebeurt. Beter is om nota te 

nemen en de gegevens na het gesprek snel in te geven op het de computer; 

- Na dat eerste gesprek moet er tijd zijn om alles te analyseren. Daarna kan de casemanager 

tijdens een tweede gesprek samen met de cliënte het handelingsplan opstellen; 

- In een eerste gesprek hebben de vrouwen ruimte nodig om hun verhaal te brengen. Sommigen 

zijn emotioneel, huilen, moeten lucht kunnen geven aan schaamte, mislukking en frustratie, 

en daar heb je ruimte en tijd voor nodig in dat eerste gesprek; 

- Kinderlast is een woord dat moeilijk te vertalen is naar het Frans; je hebt toch geen ‘last’ van 

je kinderen? 

- Een goede vragenlijst is belangrijk voor de intake: je hoeft het niet allemaal de eerste keer te 

vragen, maar het geeft een goede houvast voor de gesprekken en je vergeet geen belangrijke 

punten. Maar: dubbel werk moet worden vermeden, veel gegevens zijn al aanwezig in het 

OCMW, vul die dan eerst in en bevraag de vrouw daar niet meer over, vraag eventueel wel 

bevestiging van de correctheid van de gegevens; 
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- Het is aangewezen om eerst alle administratieve vragen te stellen rond kinderen, werk, 

uitkering, enz… en pas later te vragen naar noden en verwachtingen. In een eerste gesprek 

nagaan of de vrouwen wel aan de criteria voldoen en pas in het tweede gesprek praten over 

de levensdomeinen gekoppeld aan verwachtingen; 

- Het is goed om een instrument te hebben waarbij één formulier zowel de gegevens als het 

stappenplan als de vooruitgang die wordt geboekt, bijhoudt; 

- De krachtgerichte kijk ontbreekt nog niet in dit formulier. Die zit wel in de aanpak van 

casemanagers, maar wordt niet ‘gestuurd’ door het huidig formulier. Er moet een 

reflectievraag worden opgenomen met krachtgerichte kijk. De krachtgerichte kijk moeten we 

ook in het handelingsplan opnemen; 

- De evaluatie is sterk geconcentreerd op ‘activering’ van de alleenstaande moeders. De 

doelstelling is empowerment en dat is breder dan professionele activering. Het moet duidelijk 

zijn dat de evaluatie eventueel ook gebeurt in het kader van een mogelijke verlenging van het 

GPMI. De evaluatievragen van 2016 moeten een plaats krijgen in het formulier. 

 

8 september 

In het eindrapport 2016 werden een reeks beleidsaanbevelingen geformuleerd om de situatie van 

alleenstaande moeders te verbeteren. In deze intervisie werden de beleidsaanbevelingen 

geactualiseerd en aangevuld (zie verder in dit rapport). 

Er werden tijdens de intervisie ook opnames gemaakt voor het filmpje over MIRIAM dat werd 

gerealiseerd om getoond te worden op een tweedaagse Europese peer review over de situatie van 

alleenstaande moeders in armoede. Er werden korte interviews afgenomen van de voorzitter van de 

NVR (Magda De Meyer), de onderzoekster van de Karel de Grote Hogeschool (Lynn De Pourcq) en de 

aanwezige casemanagers: Hilde, Amélie en Quentin. 

 

29 september 

Deze intervisie werd opgevat als een gendertraining rond casebesprekingen: elke casemanager 

stuurde vooraf een case in met een schets van een concreet probleem, de stappen die reeds werden 

ondernomen, de aanhoudende knelpunten en de vragen die de casemanager had bij de case. 

De training werd begeleid door vzw ELLA (kenniscentrum voor gender en etniciteit) en ‘Le monde selon 

les femmes’ (ONG en genre et développement). 

De nadruk lag op de analyse van een probleem vanuit genderstandpunt en het zoeken naar 

antwoorden in het kruispuntdenken. Het kruispuntdenken behandelt de wijze waarop combinaties 

van de verschillende sociale categorieën, (klasse, gender, handicap, seksuele voorkeur, raciale 

identiteit, nationaliteit, ..) een andere dynamiek teweegbrengen. Er werd ook nagedacht over de  
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kruising van het interculturele en het genderaspect bij het gewicht dat door de mama’s toegekend 

wordt aan de moederrol. 

 

In 2017 werd slechts één bijeenkomst expliciet gewijd aan gendervorming. Deze vormingssessie 

was een aanvulling op de vormingen die de casemanagers kregen in 2016 (zie eindrapport 2016). 

 

8 december 

In de laatste bijeenkomst van casemanagers werd de definitieve versie van de toolkit besproken: het 

instrument dat zal gedigitaliseerd worden (intake, empowermentmeting, analyse, handelingsplan, 

opvolging en evaluatie) en de handleiding bij het instrument die uitgebreid ingaat op de doelstellingen 

van MIRIAM, die een stappenplan biedt met veel voorbeelden uit de praktijk en die bestemd is voor 

iedereen die de ontwikkelde methodiek MIRIAM wil toepassen in het OCMW (en bij uitbreiding in 

andere organisaties) om te werken met alleenstaande moeders in armoede.  
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3. De lokale projecten met de alleenstaande moeders 

 

Zoals in het eerste projectjaar werd de begeleiding van de alleenstaande moeders opgesplitst in 

individuele begeleiding en groepswerking. De casemanagers konden steunen op hun ervaring van het 

eerste jaar voor de opbouw van de begeleiding. 

 

3.1. Individuele begeleiding  

De individuele begeleiding ging van start met het intakegesprek dat in de loop van februari-maart 

plaatsvond. Dit gesprek, en de infofiche die voor elke deelneemster werd ingevuld, vormde het 

vertrekpunt waarop de casemanager voortbouwde.  

De casemanagers pakten de individuele begeleiding in grote lijnen op dezelfde manier aan, wat niet 

betekent dat alle vrouwen dezelfde begeleiding kregen. Maatwerk stond centraal. De begeleiding 

vertrok van de vragen en noden van de alleenstaande moeder zelf.  

 

Tijdens de intervisiebijeenkomsten met de casemanagers werd een prototype uitgewerkt voor een 

individueel dossier per alleenstaande moeder: de analyse en de doelstellingen in elk dossier geven 

aanleiding tot acties in de individuele begeleiding en een analyse over de gezamenlijke 

handelingsplannen geeft inhoudelijke aanwijzingen voor de groepsbijeenkomsten (rond elk van de 

levensdomeinen zoals mobiliteit, kinderopvang, maar ook netwerkvorming en activering).  

 

De vragen en noden van de vrouwen waren sterk verschillend. In elke groep waren er sterkere vrouwen 

aanwezig die de stap naar activering sneller zetten dan anderen.  

Sommige casemanagers merkten op dat de vrouwen in de groepen dit jaar zwakker leken en meer 

begeleiding nodig hadden dan de groep vrouwen van vorig jaar. Meer nog dan in het eerste projectjaar 

leken vele deelneemsters te kampen met problemen op het vlak van geestelijke gezondheid. In Gent 

en Leuven waren er ook meer taalzwakke vrouwen in de groep, vrouwen die weinig of geen Nederlands 

spraken.  

Voor het overige waren de problemen waar de vrouwen mee kampten dezelfde als die van de groep 

vrouwen van het eerste projectjaar: ze hadden weinig of geen werkervaring, er waren problemen met 

de huisvesting en in de relatie met de vader van de kinderen. Men had geen kinderopvang of had er 

geen ervaring mee en daarom was er vaak ook weinig vertrouwen in kinderopvang.  

 

Zoals vorig jaar werd veel aandacht besteed aan de wisselwerking tussen de individuele begeleiding 

en de groepsbegeleiding; onderwerpen die aangehaald werden in de groep (vb. huisvesting, 

vrijetijdsbesteding, kinderopvang) werden individueel verder besproken, en vice versa.  
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Wat we schreven in het eindrapport 2016 over de relatie tussen casemanagers en de moeders in 

begeleiding, was ook dit jaar het geval.  

De casemanagers ervoeren allen een groot verschil in de relatie die ze hadden met de moeders in 

vergelijking met hun vorige job als maatschappelijk werker. De flexibiliteit, openheid en tijd die ze in 

het experiment aan de dag konden leggen had een grote invloed op de begeleiding. Casemanagers 

gingen bijvoorbeeld op huisbezoek waar gewenst of aangewezen, en maakten daar soms meerdere 

uren tijd voor. Zo ontstond er een vertrouwensrelatie die maakte dat de vrouwen hen veel meer 

toevertrouwden. De alleenstaande moeders voelden dat de begeleiding plaatsvond binnen een ander 

kader; ze waren niet bang beoordeeld te worden en praatten vrijuit. Ze hadden het gevoel dat ze echt 

geholpen werden. De casemanagers leerden de vrouwen veel beter kennen en ze zagen de persoon in 

haar geheel. Deze werkrelatie maakte dat ook voor hen de praktijk heel anders was. De begeleiding 

vond plaats in een meer ongedwongen sfeer, en vooral op maat van de persoonlijke situatie van elke 

vrouw. Er kon gerichter en grondiger gewerkt worden rond bepaalde stappen die vrouwen wilden 

zetten en aan eventuele drempels. Vanuit het idee van empowerment legden de casemanagers verder 

ook meer verantwoordelijkheid in handen van de vrouwen, ook zaken die ze vroeger, bijvoorbeeld uit 

tijdsbesparing, zelf zouden hebben gedaan. In MIRIAM zijn de casemanagers er om te faciliteren, te 

ondersteunen en aan te moedigen.  

 

De frequentie in individuele begeleiding wisselde, en hing eveneens af van de persoonlijke situatie en 

noden van de vrouwen. Gemiddeld was er om de twee weken een afspraak, soms wekelijks. Daarnaast 

was er ook telefonisch contact. De meeste casemanagers maakten gebruik van de 

groepsbijeenkomsten om afspraken vast te prikken met de deelneemsters. Vaak kwamen de 

deelneemsters ook zelf nog met bepaalde vragen naar de groepswerking, en nam de casemanager na 

afloop even tijd om deze te bespreken of een nieuwe afspraak te maken. Ook tijdens de individuele 

afspraken waren praktische of heel concrete vragen vaak een ijsbreker of aanknopingspunt om 

gerichter te werken in het kader van de begeleiding.  

Verder valt op te merken dat de vrouwen die afwezig bleven bij de groepsbijeenkomsten meestal ook 

moeilijker te bereiken waren voor individuele afspraken. Zij waren niet thuis bij aangekondigde 

huisbezoeken, of kwamen herhaaldelijk niet opdagen bij afspraken op het OCMW. 

 

Eén van de casemanagers startte met een besloten groep op Facebook om met de vrouwen te 

communiceren, hen informatie door te spelen, hen te herinneren aan de afspraken en bijeenkomsten 

en om herinneringen en foto’s te delen. 
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3.2. Groepsbegeleiding 

De groepswerking met de nieuwe groep deelneemsters werd in de betrokken OCMW’s opgestart in de 

loop van maart, na de eerste empowermentmeting. Sommige casemanagers kozen ervoor meer tijd 

te nemen voor individuele gesprekken met de deelnemende moeders, alvorens de groepsbegeleiding 

op te zetten. 

 

De ervaring van het eerste jaar leerde de casemanagers het grote belang van een goede opbouw van 

de bijeenkomsten: 

- De wijze waarop de kennismaking met elkaar in een eerste bijeenkomst verloopt, is van 

cruciaal belang voor de groepsdynamiek en de samenwerking gedurende het hele verdere 

verloop van het project; 

- De thema’s en de opeenvolging ervan worden gekozen op basis van de mate waarin ze 

bijdragen aan het creëren van een veilig groepsklimaat en de mate waarin ze antwoord geven 

op heel concrete beslommeringen van de vrouwen. Vaak zijn opvoedingsthema’s de eerste 

thema’s omdat de vrouwen moeilijkheden hebben bij het vinden van opvang en soms hun 

kinderen moeten meebrengen naar de bijeenkomsten. 

Ook een goede opbouw van elke afzonderlijke bijeenkomst en een sterke voorbereiding zijn essentieel. 

Er moet ruimte zijn voor ongedwongen interactie, voor uitwisseling van eigen kennis en ervaringen. 

De casemanagers hadden elk hun eigen manier om invulling te geven aan die elementen: in Leuven 

bijvoorbeeld startte elke bijeenkomst met een gezamenlijke maaltijd. De vrouwen hoefden zich geen 

zorgen te maken over hun maaltijd die dag, iedereen kon met voldoende energie aan de bijeenkomst 

meewerken en overschotjes werden meegegeven. 

 

De groepen kwamen meestal om de twee weken samen. Ook dit jaar maakten de casemanagers 

telkens een verslag(je) van elke bijeenkomst, met daarin de doelstellingen, het verloop, de feedback 

van de deelneemsters, hun eigen ervaringen, enzovoort. 

Hierna volgt een overzicht van de thematische bijeenkomsten van februari tot 1 december 2017 in 

de 5 OCMW’s. 7 

 

 

 

                                                           
7 1 december 2017 is de datum waarop de dataverzameling voor dit rapport werd beëindigd. In elk OCMW was er nog 
minstens één groepsbijeenkomst voorzien in december. 
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Sint-Jans-Molenbeek  

Er werden 17 bijeenkomsten georganiseerd, met als thema’s: 

datum Thema aantal 
deelneemsters 

9 maart Kennismaking met MIRIAM en met elkaar, wat zijn de wederzijdse 
verwachtingen? Oplijsting van mogelijke activiteiten 

8 

21 maart Het energieverbruik in huis, hoe het te beperken en op welke 
diensten/rechten kan men beroep doen? De energierekening 
neemt steeds een grotere hap uit het budget van een gezin. Het is 
een probleem dat door vele alleenstaande moeders werd 
aangekaart tijdens de eerste individuele gesprekken. De Cel Energie 
van het OCMW Molenbeek biedt tips en trucs om het 
energieverbruik te beperken 

13 

6 april Op uitstap met de kinderen naar het speelgoedmuseum en het 
park: samen genieten van een uitstap met de kinderen, het 
isolement doorbreken en kennismaking met mogelijke –gratis of 
betaalbare- vrijetijdsactiviteiten 

8 

20 april Voorstelling door de cel sociaal-cultureel werk van het OCMW van 
de culturele mogelijkheden voor volwassenen en kinderen en de 
steun die het OCMW geeft 

5 

2 mei Kennismaking met Bruxelles Carrefour Formation: het centrum 
biedt informatie en begeleiding bij het zoeken naar werk of naar 
een gepaste opleiding/vorming 

12 

19 mei  Gesprek met een alleenstaande moeder die deelnam aan het vorige 
project MIRIAM 

6 

29 mei Groepsgesprek over de behoeften van de vrouwen als moeder, 
maar vooral ook als vrouw 

8 

16 juni Bezoek aan een grootwarenhuis, thema: de 
consumptiemaatschappij en hoe grootwarenhuizen inspelen op 
ons onderbewuste om ons te verleiden om veel te verkopen 

7 

22 juni Samen met het CAW Brussel (centrum algemeen welzijnswerk 
Brussel) werd een workshop georganiseerd rond budgetbeheer en 
het beheer van de huishoudelijke administratie 

4 

7 juli Zomeractiviteit met de kinderen: bezoek aan de Antwerpse zoo, 
gebruik openbaar vervoer 

6 

14 juli Groepsactiviteit met kinderen: bezoek aan ‘Louvainlaplage’: leren 
organiseren en plannen – nieuwe horizonten beleven buiten 
Brussel 

9 

11 
augustus 

De weg zoeken: via een schattenjacht leren kaartlezen en leren in 
groep werken (samen met kinderen) 

7 

18 
augustus 

Op bezoek bij MIRIAM in Namen: kennismaking en uitwisseling, 
samen de Citadelle beklimmen 

6 

25 
augustus 

Bezoek aan een tweedehandsboekwinkel in het centrum van 
Brussel (Pêle mêle) als voorbereiding op het nieuwe schooljaar – 
kennismaking met de regisseur (Eurotop) van een film over MIRIAM 

7 

6 
september 

Bezoek van de filmmaker ! Een reportage over een activiteit met de 
kinderen (samen naar de bowling) 

9 

14 Ontmoeting met de verantwoordelijke voor de dienst huisvesting 13 
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september van het OCMW, gesprek over rechten en plichten van huurders en 
verhuurders. Kennismaking met de verschillende diensten en 
actoren inzake huisvesting. 

6 
november 

Activiteit over energieverbruik in huis met tips hoe het 
energieverbruik te beperken. Info over het sociaal tarief en het 
belang van een goede verluchting in huis. 

12 

De bijeenkomsten werden bijgewoond door gemiddeld 8 vrouwen op een totaal van 15. Er was van bij 

aanvang een grote opkomst. Slechts enkele activiteiten telden minder deelneemsters. Het is 

onduidelijk waarom. De groep van Molenbeek was de enige groep die op bezoek ging bij de 

deelneemsters in een andere stad.  

 

Charleroi 

Er waren 19 bijeenkomsten: 

datum Thema aantal 
deelneemsters 

20 april 
 

Voorstelling van MIRIAM en kinderen in de opvang, verlatingsangst 
en scheidingsangst bij moeders en kinderen 

4 

27 april Sociale rechten en voordelen: wat bestaat er en hoe kan je er 
gebruik van maken (voorwaarden en procedures) 

4 

18 mei Afspraken over de samenwerking in de groep, opmaken van een 
handvest voor sociale cohesie en samenwerking 

4 

30 mei Bezoek aan het sociaal economieproject van het OCMW, 
kennismaking met de mogelijkheden tot socio-professionele 
integratie 

1 

1 juni Gesprek over ouderschap – mogelijkheden van 
opvoedingsondersteuning in samenwerking met het Maison des 
Parents 

4 

8 juni/22 
juni 

Er werd een bijeenkomst gepland om te discussiëren over de 
motivatie van de deelneemsters gezien de grote afwezigheden. Er 
kwam slechts een moeder opdagen, en die was dan nog veel te 
laat. Het OCMW stuurde een uitnodiging voor een volgende 
bijeenkomst waarin werd benadrukt dat aanwezigheid verplicht 
was. Er was een gesprek over hun motivatie en over de 
afwezigheden. Daaruit bleek dat er weinig enthousiasme was voor 
het project omdat de moeders er weinig van zichzelf in herkenden. 
Er werd gevraagd om zelf voorstellen te doen; de programmatie 
zal daar rekening mee houden. Een mama stelt voor om haar 
kennis over tatouages door te geven en te demonstreren. 

1 en 5 

29 juni De programmatie wordt verder uitgewerkt. Het project “1,2,3 
soleil” wordt voorgesteld en de mama’s willen daar graag met een 
stand aanwezig zijn. Daarover worden afspraken gemaakt. De 
mama die tatouages wilde demonstreren is afwezig… 

5 

6 juli/7 juli Op 7 en 8 juli waren er feesten in Gosselies. De vrouwen wilden 
daar graag met een stand aanwezig zijn. Op 6 juli werden de 
voorbereidingen gedaan. Op 7 juli stonden de mama’s met twee 
stands op de feesten: een fotostand waar men zijn foto kon laten 
nemen tegen een decor en een tekenstand waar kinderen konden 
tekenen.  

4 
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27 juli Evaluatie van 7 juli en gesprek over vervolgactiviteiten 2 

3 augustus Een bijeenkomst over kinderopvang en je kinderen toevertrouwen 
aan iemand anders… niet vanzelfsprekend voor de mama’s! 

5 

14 
september 

Op 13 oktober vindt er in Charleroi een colloquium plaats waar ook 
MIRIAM zal worden voorgesteld. Daarvoor wordt een kort 
inleidend filmpje voorzien. Samen met mevrouw Cap 
(verantwoordelijke voor de film) werd het scenario en de planning 
voorbereid. 

3 

21 en 28 
september 

Een mama zijn, wat betekent dat? 4 

5 oktober Gesprek met toekomstige onderwijzers 4 

12 oktober Voorbereiding van het colloquium van 13 oktober 4 

13 oktober Deelname aan het colloquium papa, maman, bébés..un modèle 
dépassée? 

4 

26 oktober Deelname aan het eindfeest van ‘l’Espace Citoyen’ 4 

De opkomst in Charleroi was bijzonder laag. Alhoewel een groep van 14 vrouwen werd geselecteerd 

voor deelname, waren er slechts 4 vrouwen die op regelmatige basis aanwezig waren. De anderen 

lieten horen dat het project geen prioriteit was voor hen, ze hadden ‘wel wat anders te doen’. De 

vrouwen voelden zich gedwongen om deel te nemen. Vrijwillige deelname aan MIRIAM is een 

voorwaarde tot een succesvolle begeleiding. Een tweede voorwaarde is dat er een grote inspraak en 

betrokkenheid is van de deelneemsters bij de invulling van hun individueel handelingsplan en bij het 

opstellen van een kalender voor de groepsactiviteiten. De deelneemsters moeten zich van bij het begin 

‘eigenaar’ voelen van het project. Indien men daar niet in slaagt bij de start van het traject, dan is het 

zeer moeilijk om die betrokkenheid nadien nog te realiseren.  

 

Gent 

Er waren 24 bijeenkomsten van de moeders in Gent: 

datum thema aantal 
deelneemsters 

9 maart Eerste kennismaking voor de moeders met het project, de 
andere deelneemsters en de begeleidsters. Er werd een 
verjaardagskalender aangemaakt (verjaardagen van moeders 
en kinderen), er werd uitleg gegeven over MIRIAM a.d.h.v. een 
filmpje met de getuigenis van een deelneemster van vorig jaar 
en met het VRT-verslag van de persconferentie op de 
internationale vrouwendag 

9 

23 maart Verdieping van de kennismaking (meer weten over elkaars 
achtergrond), kennismaking met de organisaties in de buurt 
en oplijsten van verwachtingen/vragen 

9 

5 april Bezoek met de kinderen aan een speelpleinwerking (De 
Pagadder en vzw Jong) en een speel-o-theek: kennismaking 
met leuke en goedkope opvangmogelijkheden voor de 
kinderen in de eigen buurt: wat is er? Hoe maak je er gebruik 
van (voorwaarden en procedures)? 

9 (slechts 3 vrouwen 
zijn nog nooit 
gekomen) 

20 april Sociale rechten en tegemoetkomingen: waar heb je recht op 12 (slechts 2 
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en hoe kan je er gebruik van maken (voorwaarden en 
procedures). Kennismaking met Passoa, samen de aanvraag 
invullen voor een Xtra-kaart (Colruyt) en samen eten in het 
sociaal restaurant 

vrouwen kwamen 
nog nooit en waren 
er nu ook niet) 

27 april Op stap naar de stadswinkel om de Uitpas aan te vragen. Het 
is belangrijk dat ze stadswinkel weten zijn, want daar kunnen 
ze in de toekomst nog terecht voor allerhande kortingen en ze 
vinden er ook allerlei info over speelpleinen, activiteiten voor 
kinderen (georganiseerd door de stad), … 

7 

4 mei Opvoeding en wat het betekent om opvoeder te zijn. Met een 
gastspreker van de opvoedingswinkel 

9 

11 mei  Je eigen kwaliteiten kennen – kernkwadranten en kwaliteiten.  10 (vrouwen zijn zeer 
gemotiveerd om te 
komen) 

18 mei Groepsgesprek rond planning: hoe plan je je dag en je week? 
En hoe kan je de kinderen daarbij betrekken? 

9 

8 juni Een groepsgesprek rond huiswerk en onderwijs, I.s.m. 
Kompanjon  

7 

15 juni De kinderrechtenwinkel was op bezoek om te praten over 
kinderrechten en rechten en plichten van ouders 

9 

22 juni Deelname aan inspraakproces rond bereikbaarheid van het 
OCMW 

8 

29 juni Uitwisselen van tips over vakantieactiviteiten met de 
kinderen. Info over de geplande groepsactiviteiten met de 
kinderen 

7 

4 juli Uitstap naar de Gentbrugse Meersen 6 (waarvan slechts 
twee met kinderen) 

27 juli Uitstap naar Harry Malter 8 (elke vrouw had 
haar kinderen mee) 

10 
augustus 

Kookworkshop: over gezonde voeding en het goede verloop 
van eetmomenten met de kinderen 

5 (en 4 kinderen) 

17 
augustus 

Tweede kookworkshop (vervolg vorige week) 6 

21 
augustus 

Kennismaking met sportlocatie van het lokaal 
dienstencentrum, met een dansles 

4 

21 
september 

Evaluatie van zomeractiviteiten en de lage opkomst in de 
zomer, gecombineerd met een workshop rond relaxatie en tijd 
maken voor jezelf 

10 

28 
september 

Deelname aan een bevraging van een hogeschool over opvang 
en vrije tijd voor kinderen in Gent – bespreking van kalender 
voor het najaar 

8 

12 oktober Slim winkelen in Colruyt (aan tafel in 1,2,3) en samen eten in 
koffiehuis Ledeberg (sociale werkplaats) : moeders hebben 
nood aan publieke, betaalbare ontmoetingsplaatsen – 
begeleiding door vrijwilligers en door personeel Colruyt (werd 
heel positief beoordeeld) 

6 (en 3 kinderen) 

19 oktober Samen zoeken naar vrijetijdsactiviteiten (methodiek ontleend 
van collega in Molenbeek) 

9 

26 oktober Bijeenkomst rond het thema lichaamsverzorging i.s.m. VIVA-
SVV: belang van zelfzorg, goede verzorging kan ook goedkoop 

4 

9 Bijeenkomst rond thema slaaphygiëne i.s.m. VIVA-SVV 8 (5 afwezigen met 
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november verwittiging en met 
goede reden) 

23 
november 

Werken aan een sociaal netwerk: de vrouwen doen weinig 
beroep op anderen, weten niet tot wie ze zich kunnen 
wenden. In deze oefening werd samen hun sociaal netwerk in 
kaart gebracht. 

7 (alle anderen 
verwittigden dat ze 
er niet zouden zijn!) 

De bijeenkomsten werden bijgewoond door gemiddeld 8 vrouwen op een totaal van 16. Na de 

nulmeting sloot er immers nog een alleenstaande moeder aan bij de groep (zij maakte geen onderdeel 

uit van het onderzoek). Na 7 bijeenkomsten waren 2 dames nog nooit aanwezig geweest: één van hen 

was pas bevallen en zag het project op dat moment niet zitten, de andere dame kon niet overtuigd 

worden. Er waren dus 14 vrouwen die regelmatig deelnamen. En, opmerkelijk: als de vrouwen niet 

konden komen, dan verwittigden ze tijdig dat ze niet aanwezig zouden zijn! Dat wijst op een grote 

betrokkenheid bij de groep en bij het project.  

 

Leuven 

In Leuven gingen  18 bijeenkomsten door, waarvan één bijeenkomst 3 dagen duurde! 

datum Thema aantal 
deelneemsters 

21 februari Elkaar leren kennen op formele en informele manier: de moeders 
zien elkaar voor het eerst. Tijdens een huisbezoek werden ze 
voorbereid op deze eerste ontmoeting; 

5 

7 maart Bezoek van de staatssecretaris aan het project: tijdens de 
persconferentie over MIRIAM n.a.v. de internationale vrouwendag 
en waar het eindrapport van het eerste werkjaar werd voorgesteld, 
besliste de staatssecretaris om in de namiddag op werkbezoek te 
gaan in Leuven waar toevallig die dag een bijeenkomst was van de 
(nieuwe) groep alleenstaande moeders. De vrouwen vertelden wat 
er leeft bij de moeders. 

12 

21 maart Samen plannen: tijdens deze bijeenkomst planden de moeders 
samen met de casemanagers een uitstap naar Paira Daiza. Ze 
leerden vooruit denken en organiseren 

13 

4 april Uitstap met de kinderen naar Paira Daiza. Samen leuke dingen doen 
met je kinderen, wat is er de bedoeling van? Hoe ben je dan bezig 
met opvoeden? Wat komt erbij kijken als je met een groep iets 
doet? Allemaal elementen die aan bod kwamen tijdens deze 
uitstap. 

9 

18 april Zinvolle vrijetijdsbesteding voor kinderen tijdens de vakantie: wat 
betekent het voor kinderen om mee op kamp te gaan? 

6 

2 mei Hoe creëer je een warm nest? Wat is een opvoedingscoach en waar 
vind je die? I.s.m. het Huis van het Kind 

8 

16 mei Straffen en belonen van kinderen: hoe doe je het goed? I.s.m. 
Gezinsbond 

9 

30 mei Evaluatie van voorbije periode en samen nadenken over de 
vakantie in Hoge Rielen (juli) 

12 

13 juni Samen voorbereiden van de vakantie: wat moet er in de koffer, voor 
mezelf en voor de kinderen? 

12 
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27 juni Samen voorbereiden van de vakantie: welke situaties kunnen zich 
voordoen (ook met de kinderen) en hoe reageren we daarop? 
(stellingenspel) 
Vieren einde van de Ramadan 

9 

14-17 juli Op vakantie in de Hoge Rielen !  8 

?? Een dag aan zee met de kinderen 7 

5 
september 

Nabespreking van de vakantieactiviteiten: de vakantie en de uitstap 
naar zee. Wat ging er goed? Wat ging er fout? Hoe had het anders 
gekund? Er werd voornamelijk gepraat over het roddelen van een 
mama waardoor het wederzijds vertrouwen weg was. 

8 

3 oktober Op een efficiënte en budgetvriendelijke manier boodschappen 
doen – gezonde voeding kopen 

9 

17 oktober Samen de vragenlijst invullen van het project MIRIAM (niet de 
empowermentmeter, maar de aanvullende vragenlijst) – 
bespreking van het nut van het onderzoek, samen de resterende 
bijeenkomsten plannen 

9 

31 oktober Halloween vieren met de kinderen: schminken en activiteit Rode 
Hond (een besmettelijk kunstenfestival voor gezinnen) zie 
https://www.rodehond.be 

7 

14 
november 

Het bestrijden van luizen. Kinderen komen vaak thuis van school 
met luizen op het hoofd. Hoe pak je de bestrijding ervan het best 
aan? I.s.m. het Huis van het Kind 

7 

28 
november 

Een diëtiste beantwoordde vragen over gezonde voeding – het Sint 
Niklaasfeest en het Kerstfeest werden voorbereid 

7 

22 
december  

Kerstfeest: moeders koken gerechten uit hun keuken voor de 
andere moeders 

- 

28 
december  

Met zijn allen naar de winterspeeltuin - 

 

In Leuven was er van bij het begin gemiddeld 8 vrouwen aanwezig bij de groepsbijeenkomsten. In 

elke bijeenkomst werd ruimte en tijd gemaakt om te praten over de planning en over de volgende 

bijeenkomst. De moeders hadden veel inspraak en wisten waarom bepaalde thema’s aan bod kwamen 

of waarom bepaalde activiteiten op de agenda stonden. Ze werden ook actief betrokken bij het 

experimentele karakter van hun traject door samen de onderzoeksvragen in te vullen en te praten over 

de inhoud van het onderzoek. De groep in Leuven was de enige groep die op meerdaagse uitstap ging 

naar de Hoge Rielen. Ook vorig jaar organiseerde de casemanager die korte vakantie met haar groep. 

Die uitstappen worden erg gewaardeerd, ook al omdat het de kinderen een mooie herinnering geeft 

aan de zomer, die ze kunnen delen met de vriendjes op school. 

 

Namen 

De casemanager van Namen was nieuw in het project. Ze organiseerde 22 bijeenkomsten: 

datum Thema aantal deelneemsters 

6 maart de eerste bijeenkomst was een kennismaking met het project 
MIRIAM en een kennismaking van de vrouwen onderling. Er 
werden afspraken gemaakt over de regels: op tijd komen, 

9 

https://www.rodehond.be/


 60 

verwittigen bij ziekte… 

7 maart Ook de tweede bijeenkomst stond in het teken van het 
creëren van een positieve dynamiek in de groep. Op een 
informele manier werd gepolst naar verwachtingen, er werd 
een vertrouwensband opgebouwd door een verdiepte 
kennismaking 

9 

21 maart Voorstelling van de sociale dienst van het OCMW en het 
project ‘action logement’ dat mensen in precaire situaties 
begeleidt bij het vinden van huisvesting 

7 

13 april De mama’s gingen samen met hun kinderen naar een 
filmvoorstelling en maakten kennis met  les Grignoux, een 
sociaal economieproject in de culturele sector, waar films 
vertoond worden in de originele taal met onderschriften, ook 
films uit Azië, Zuid-Amerika en Afrika 

14 

18 april Budgetbeheer en omgaan met geld, in samenwerking met 
collega’s van de dienst schuldbemiddeling van het OCMW 

6 

2 mei Verdieping van het thema ‘omgaan met geld’ door samen het 
consumptiegedrag te analyseren, tips over goedkoper kopen 
(voeding, kleding), nadenken over de wijze waarop reclame 
ons aanzet tot meer consumeren i.s.m. Medenam (centre de 
réference en médiation de dettes pour la province de Namur) 

8 

16 mei Samen een kalender opstellen voor de zomervakantie. De 
vrouwen verdeelden de activiteiten onder elkaar en elk van 
hen wordt verantwoordelijk voor één activiteit. Er werd ook 
gepraat over de mogelijkheden van kinderopvang in de 
vakantie. De moeders staan erg wantrouwig tegen 
kinderopvang door onbekenden. 

5 

30 mei I.s.m. la Vie Féminine werd een bijeenkomst gehouden rond 
thema’s zelfvertrouwen, stereotypering, genderrollen… 

7 

13 juni Verderzetting van gesprek van 30 mei met la Vie Féminine. Er 
werd vertrokken vanuit het misbruik dat vele vrouwen 
ondervonden, zoals gedwongen huwelijken, partnergeweld… 

7 

20 juni Een bijeenkomst rond twee thema’s: energieverbruik in huis 
met kennismaking met de energiecel van het OCMW en het 
gebruik van artikel 27 (De naam "Artikel 27" komt van "Ticket 
artikel 27", waarmee OCMW-klanten d.m.v. financiële steun 
toegang krijgen tot culturele, sportieve en sociale 
ontplooiingsmogelijkheden.) De moeders hebben veel nood 
aan uitleg over hun rechten en alle mogelijke voordelen 
waarvan ze kunnen genieten. Ze kennen deze niet. 

7 

27 juni Een derde bijeenkomst i.s.m. la Vie Féminine over 
zelfvertrouwen en rolstereotiepen. Het is een thema dat 
centraal staat in MIRIAM en de vrouwen willen er meer over 
weten. In deze bijeenkomst lag de nadruk op ‘hoe omgaan 
met discriminatie?’ 

6 

17 juli Uitstap naar de zoo in Antwerpen met de kinderen: leren 
organiseren, op tijd komen (een vrouw miste de trein en 
moest in haar eentje een volgende nemen), reizen met 
openbaar vervoer… 3 vrouwen waren ingeschreven , maar 
daagden niet op: aanleiding tot gesprek over nakomen van 
engagementen 

5 (en 9 kinderen) 
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18 
augustus 

Bezoek van de groep MIRIAM van Molenbeek: kennismaking 
en uitwisseling, samen de Citadelle beklimmen, bezoek aan 
parc attractif Reine Fabiola (zie 
http://www.namur.be/fr/loisirs/plein-air/parc-attractif-
reine-fabiola).  

2 (en 3 kinderen) 
Er waren 5 vrouwen 
ingeschreven met 13 
kinderen. Het was slecht 
weer en 3 van hen 
daagden niet op. 
Aanleiding tot gesprek! 

29 
augustus 

Een laatste vakantieactiviteit met de kinderen: bezoek aan de 
bioscoop les Grignoux. Opnieuw zeer lage opkomst: 8 
vrouwen ingeschreven en slechts 2 kwamen er met 4 
kinderen 

2 (en 4 kinderen) 

5 
september 

Gesprek over de planning voor de rest van het jaar. Samen 
terugblikken: wat is MIRIAM ook alweer? Waarom doen we 
dit project? Wat willen we nog bereiken? Welke activiteiten 
vonden we het leukst en welke gaan we nog ondernemen? 
De moeders kregen ook een kit met materiaal voor hun 
schoolgaande kinderen. 

6 

15 
september 

I.s.m. l’Université de Paix een bijeenkomst rond zelfwaarde: 
wat betekent dat voor jou? Wat zijn mijn kwaliteiten? Welke 
emoties houden je tegen? 

6 

26 
september 

I.s.m. l’Université de Paix een bijeenkomst rond zelfwaarde: 
wat betekent dat voor jou? Wat zijn mijn waarden? Waarin 
geloof ik? Welke gevolgen heeft mijn houding? 

? 

3 oktober Wat hebben kinderen nodig? I.s.m. l’asbl Parents-chercheurs. 
Bezoek aan een sociaal restaurant waar ze ook uitleg kregen 
over de mogelijkheid om er een opleiding te volgen voor het 
werken in een restaurant. Er werd gezorgd voor 
kinderopvang door le Bébé Bus, een ambulante 
kinderopvang. Bébé Bus legde uit hoe ze werken en welke de 
voorwaarden zijn om gebruik te maken van hun dienst. 

5 

17 oktober Verderzetting van de vorige bijeenkomst, opnieuw in 
samenwerking met l’asbl Parents-chercheurs. Hoe omgaan 
met kinderen in crisissituaties? 

5 

24 oktober Een bijeenkomst over spelen met je kinderen en hoe dat je 
relatie met je kind positief beïnvloed. I.s.m. een psychologe 
van l’asbl Parents-chercheurs 

5 

3 
november 

Uitstap met de kinderen naar het Festival du Cirque de 
Namur. 

4 (en 8 kinderen) 

7 
november 

De vrouwen weten niet hoe ze hun emoties kunnen uiten op 
een goede manier. Ze hebben slechte ervaringen met hun 
ouders en hun partners. In deze bijeenkomst werd dieper 
ingegaan op emoties, het herkennen van emoties en hoe je 
die kan uiten en beheersen (i.s.m. le centre de planning 
familiale SOLIDARIS) 

3 

 

In Namen waren bij aanvang steeds veel vrouwen aanwezig; gemiddeld 9 van de 14. Na een tijdje 

daalde dat cijfer en bleef een kleine, maar wel erg actieve groep over van 6 vrouwen. Sommige 

activiteiten waren blijkbaar weinig aantrekkelijk voor een aantal vrouwen, terwijl enkele andere 

vrouwen er echt heel erg van genoten. Het was niet gemakkelijk om een goed evenwicht te vinden. De 

http://www.namur.be/fr/loisirs/plein-air/parc-attractif-reine-fabiola
http://www.namur.be/fr/loisirs/plein-air/parc-attractif-reine-fabiola
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casemanager merkte op: “Hoewel er veel vraag was naar meer uitleg over rolstereotypen en werken 

aan zelfvertrouwen, waren dit misschien toch te moeilijke thema’s om er zo expliciet rond te werken in 

verschillende bijeenkomsten.”  

 

 

3.3. Aandachtspunten  

Enkele bijzondere aandachtspunten in vergelijking met vorig jaar zijn de grotere omvang van de 

groepen en de samenstelling van de groepen. 

 

De groepsomvang 

De groepen waren groter dit jaar. Op vraag van de onderzoekers werden er dit jaar meer vrouwen per 

OCMW, 15 i.p.v. 10, geselecteerd voor de begeleiding. Er zijn immers steeds vrouwen die afhaken, 

waardoor de aantallen te klein dreigden te zijn om relevante onderzoeksresultaten te verkrijgen. 

De begeleiding werd daardoor een stuk moeilijker. Er waren nu 15 verschillende profielen en dus ook 

15 combinaties van problemen bij de deelneemsters. De groep werd daardoor niet alleen 

omvangrijker, maar vooral ook veel complexer. De problematieken waren moeilijker te overzien voor 

de casemanagers. Het was voor hen niet gemakkelijk, zelfs niet realistisch, om een even intensieve 

begeleiding te voorzien voor 15 vrouwen als vorig jaar voor 10 vrouwen. 

Daarenboven geeft een grotere groep een andere groepsdynamiek tijdens de bijeenkomsten. Er is veel 

meer kans tot kliekvorming en de onderlinge relaties zijn niet gemakkelijk te overzien. Dat waren ze 

overigens ook al niet bij kleinere groepen. 

Sommige lokale OCMW’s zochten naar oplossingen. In Gent werd geopteerd om meer in team te 

werken, waarbij een taakverdeling tot stand kwam (zie boven). In Leuven opteerde men ervoor om de 

groep te ontdubbelen – wat door ziekte van de tweede maatschappelijk werker niet kon worden 

volgehouden. 

Conclusie: een groep van 15 per casemanager is te groot om deze intensieve individuele en 

groepsbegeleiding te bieden. 

 

De samenstelling van de groepen 

Daarenboven brachten de casemanagers aan dat de groep alleenstaande moeders in 2017 leek 

samengesteld uit zwakkere vrouwen dan de groep van vorig jaar. 

Met zwakker wordt bedoeld: vrouwen met meer psychologische problemen, vrouwen met minder 

probleemoplossend vermogen, vrouwen die slechter geïntegreerd lijken in de samenleving, vrouwen 

met taalproblemen en in het algemeen meer vrouwen met multiprobleemgezinnen… 
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Vooral in Gent was er een probleem met Nederlandsonkundige vrouwen in de groep. Alles moest 

vertaald worden naar het Frans en het Engels. Daardoor verliep alles veel trager dan vorig jaar toen 

het taalprobleem niet zo sterk bepalend was in de groep. Het tegelijkertijd begeleiden van een 

groepssessie en het vertalen is zeer intensief en verre van evident.  

 

Als we kijken naar de resultaten van de nulmeting, dan is het beeld een beetje diffuus. Op sommige 

vlakken waren de vrouwen zeker minder goed af dan de groep van vorig jaar, dit komt vooral tot uiting 

in de webben. Aan de andere kant leken de vrouwen dit jaar iets veerkrachtiger. Er was bijvoorbeeld 

een hogere tevredenheid over hun leven in het algemeen. Maar voor psychologisch welbevinden 

scoorden ze consequent lager dan de groep van vorig jaar.  

 

Kijken we naar de objectieve gegevens, dan stellen we vast: 

- Dat de afstand tot de arbeidsmarkt dit jaar minder groot was; 

- terwijl de vrouwen minder vaak participeren aan vrijetijdsactiviteiten (~10% t.o.v. ~25%) maar 

wel vaker zegden hobby’s te hebben (50% t.o.v. 36%); 

- Dat het aantal vrouwen dat in huizen woont (en niet in appartementen) hoger was dan vorig 

jaar. Wat niet betekent dat ze niet dezelfde huisvestingsproblemen zouden kennen… 

 

De groep leek dit jaar vooral anders dan die van vorig jaar. Op sommige vlakken scoorden de vrouwen 

beter en op sommige vlakken slechter dan de vrouwen van vorig jaar.  

Een mogelijke hypothese is dat de problemen bij de vrouwen vorig jaar gemakkelijker op te lossen 

waren omdat het vaker om praktische problemen ging, zoals huisvesting of aansluiting bij de 

arbeidsmarkt. Of misschien lagen de problemen vorig jaar meer in lijn lagen met de geest van het 

project. Leven in isolement, bijvoorbeeld wordt al gedeeltelijk opgelost door de aangeboden 

groepsbijeenkomsten. Terwijl de vrouwen van het projectjaar 2017 misschien ernstigere problemen 

op het vlak van geestelijke gezondheid kennen, wat moeilijker op te lossen viel in het project.  

 

Samen met een grotere groepsomvang, was het profiel van de deelneemsters verantwoordelijk voor 

de grotere werkdruk die de casemanagers voelden. 
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4. Disseminatie van MIRIAM 

 

In de loop van 2017 werd ook gewerkt aan de verspreiding van de visie, de inhoud en de werkwijze 

van MIRIAM. 

 

Op 7 maart vond een persconferentie plaats waarbij de resultaten van MIRIAM van het eerste 

projectjaar werden voorgesteld. Mevrouw Zuhal Demir, de nieuwe Staatssecretaris Gelijke Kansen 

nam actief deel aan de persconferentie. De staatssecretaris ging na de persconferentie op bezoek bij 

de vrouwen van het project MIRIAM in het OCMW Leuven.  

De pers berichtte er uitvoerig over, onder meer in: 

- VRT Radio 1 – een item van 12 minuten  

- VRT TV nieuws 

- JoeFM middagjournaal 

- Metro – 8 maart 

- Radio Bruxelles – interview met Quentin Pattyn 

- Het Nieuwsblad - 8 maart (over het bezoek aan Leuven) 

 

Op 21 april 2017 werd het project MIRIAM voorgesteld op de European Conference for Social Work 

Research in Aalborg (Denemarken). De presentatie werd verzorgd door Jan Depauw (Karel de Grote 

Hogeschool) en Sandra Verhauwert (OCMW Gent), en behandelde de valkuilen, uitdagingen én 

meerwaarde van het opzetten van een experimenteel design in de praktijk van het sociaal werk. 

 

Op 5 en 6 oktober vond een Europese peer review on ‘Single mothers facing poverty: Providing 

adequate financial, material and social support for sustainable social integration’plaats in Genk in 

aanwezigheid van de Staatssecretaris. Het project MIRIAM werd er uitgebreid besproken.  

Er werd een verslag gemaakt door de Europese Commissie (De documenten zullen beschikbaar zijn 

op de website: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1024).  

De peer review was ook aanleiding tot een toelichting in het Social Protection Committee (SPC).  

Daarmee verscheen MIRIAM op de Europese radar. 

 

Naar aanleiding van deze peer review werd ook een korte film over MIRIAM gerealiseerd en de film 

werd daar ook vertoond. Er waren goede reacties van de deelnemers. De film kan worden gebruikt 

om toelichting te geven bij de ontwikkelde methodiek. 

 

Ook in de deelnemende OCMW’s werd in 2017 gewerkt aan de verdere bekendmaking van MIRIAM: 
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- In Charleroi werd MIRIAM wordt voorgesteld op 13 oktober tijdens een Colloquium in 

Charleroi over armoede en gezinnen en waar de deelneemsters in gesprek gingen met de 

burgemeester, voor het colloquium werd er ook een filmpje gerealiseerd door het OCMW van 

Charleroi waarin MIRIAM kort wordt voorgesteld; 

- In Molenbeek: de casemanager ging op 15 juni spreken over Miriam op de studiedag 

eenoudergezinnen van Famifed en gaf verschillende interviews op 7 maart (zie boven); 

- In Leuven werd samengewerkt met de van TV bekende styliste Lien Degol voor de bijeenkomst 

rond restyling. Zij bracht de pers daarvan op de hoogte wat leidde tot verschillende artikelen 

in de lokale pers en een item op ROB-tv, de regionale televisiezender; 

- In Gent verscheen een artikel in ‘ça va’, het blad van de Christelijke Mutualiteit. 

 

In de loop van het jaar werden er ook gesprekken gevoerd met beleidsverantwoordelijken van de 5 

deelnemende OCMW’s. Deze gesprekken leverden informatie op voor de handleiding over de 

mogelijke organisatorische inpassing -en de voorwaarden daartoe- van de methodiek MIRIAM binnen 

een OCMW. Uit deze gesprekken onthouden we verder vooral dat de OCMW’s erg positief waren over 

de resultaten van de groepswerking binnen MIRIAM. De OCMW’s willen graag het project 

verderzetten, maar benadrukken dat een verderzetting zonder extra middelen niet haalbaar is. 
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5. Conclusies 

 

De samenwerking tussen de casemanagers had dit jaar als doel om de methodiek te verfijnen en een 

toolkit te ontwikkelen als hulp bij de implementatie in andere OCMW’s van de ontwikkelde methodiek 

MIRIAM.  

De toolkit bestaat uit een begeleidingsinstrument en een handleiding bij dat instrument. Alle 

groepsbijeenkomsten behandelden een thema dat vervolgens onderdeel werd van het 

begeleidingsinstrument en de handleiding. Beide producten van de samenwerking zijn ten laatste 

vanaf 8 maart 2018, de Internationale Vrouwendag, terug te vinden op de website van de POD MI. 

 

Zowel uit de verhalen die we hoorden van de casemanagers en de alleenstaande moeders, als uit de 

resultaten die we behaalden met de wetenschappelijke evaluatie, bleek dat dit project erg 

waardevol is.  

Bij de meting psychologisch empowerment stelden we aan het einde van het tweede projectjaar 

vast dat de vrouwen in de experimentele groep significant beter scoorden dan de vrouwen in de 

controlegroep. De groep vrouwen die op een gendersensitieve en holistische manier begeleid 

werden, vertoonde dus een sterkere stijging op het vlak van empowerment dan de groep vrouwen 

die in dezelfde periode reguliere OCMW-begeleiding genoot. Deze stijging bleek ook nog eens 

significant te zijn, wat wil zeggen dat het verschil tussen beide groepen van deze steekproef 

veralgemeend kan worden naar de bredere populatie van alleenstaande moeders met een leefloon. 

De MIRIAM-methodiek blijkt dus effectief te zijn in het verhogen van het empowerment van deze 

doelgroep. 

 

We bekeken ook welke componenten van empowerment precies versterkt worden door de 

intensieve begeleiding zoals voorzien in het project. De factor ‘sociale verbondenheid’ bleek een 

belangrijke rol te spelen in het verhogen van het empowerment van de vrouwen. Sociale 

verbondenheid verwijst naar de mate van verbondenheid zoals dat ervaren wordt door de vrouwen: 

het gevoel te behoren tot een groep, hierbij anderen kunnen helpen en zelf zaken kunnen delen met 

lotgenoten. Uit de literatuur blijkt dat net dit soort verbondenheid een belangrijke component is 

van empowerment bij vrouwen. In het MIRIAM-project werd hier vooral op ingezet door middel van 

de groepsbegeleiding. Tijdens deze momenten kunnen de vrouwen persoonlijke banden met elkaar 

aangaan, problemen delen en samen op zoek gaan naar mogelijke oplossingen. De 

groepsbijeenkomsten binnen de MIRIAM-methodiek zijn dus essentieel als het gaat om het 

versterken van het empowerment bij deze doelgroep. 
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Ook wat betreft concrete veranderingen in het leven van de vrouwen zagen we hoe de intensieve 

begeleiding en aandacht voor de complexe problematieken waarmee deze vrouwen te maken 

krijgen, ervoor zorgt dat problemen opgelost raken. De alleenstaande moeders hebben weer warm, 

stromend water, hebben een nieuwe hobby opgenomen of beginnen binnenkort aan een vorming. 

 

Een holistische, gendersensitieve en intensieve begeleiding zorgt ervoor dat alleenstaande 

vrouwen sterker in het leven staan, kritischer naar zichzelf en hun eigen situatie kunnen kijken en 

weer grip krijgen op hun eigen leven. Kortom: de methodiek MIRIAM werkt om empowerment bij 

alleenstaande moeders te verhogen. 

 

Toch dient er ook, net zoals in het eindrapport van 2016, opgemerkt te worden dat empowerment een 

collectief proces is, waarbij structurele ongelijkheden en obstakels aangekaart en aangepakt moeten 

worden. Hierin passen de beleidsaanbevelingen die we geformuleerd hebben op basis van de 

ervaringen van de alleenstaande moeders in het project, en alles wat we geleerd hebben in de voorbije 

twee jaar. Het doel van het project is immers niet alleen om de situatie van de alleenstaande moeders 

die deelnemen aan het project te verbeteren, maar ook om tot structurele veranderingen te komen 

die alle alleenstaande moeders in kwetsbare situaties ten goede komen. 
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6. Beleidsaanbevelingen 

Op basis van wat geleerd werd uit de praktijk werden een reeks aanbevelingen geformuleerd voor 

een structurele verbetering van de situatie van alleenstaande moeders. We zeggen het uitdrukkelijk 

zo omdat ook preventieve maatregelen voor de hele groep nodig zijn om te voorkomen dat 

alleenstaande moeders in armoede terechtkomen. 

Veel aanbevelingen die u hieronder leest, werden reeds opgenomen in het eindrapport 2016 van het 

project MIRIAM. Ze werden hier aangepast en aangevuld op basis van de ervaringen in het tweede 

experimentele jaar. 

We pleiten ervoor dat op volgende beleidsdomeinen op de verschillende beleidsniveaus rekening 

wordt gehouden met: 

 

1. Huisvesting 

Lokaal:  

- meer –kwaliteitsvolle- sociale woningen. Vaak is er geen sociale woning beschikbaar 

en moeten cliënten verhuizen naar een andere regio. Hulpverlening moet dan 

helemaal opnieuw opgestart worden; 

- investeringen in de bouw van middenklassewoningen om de druk van ellenlange 

wachtlijsten weg te nemen. Indien er meer betaalbare middenklassewoningen 

beschikbaar zijn op de huurmarkt zou het eenvoudiger zijn om bewoners van sociale 

woningen wiens financiële situatie verbetert, te laten doorstromen naar een andere 

woning, waardoor de sociale woning vrijkomt voor nieuwe bewoners van de 

wachtlijst; 

 OCMW 

- het feit dat alle OCMW’s een huisvestingsdienst zouden moeten hebben; 

- elk OCMW participeert in een sociaal verhuurkantoor. Waar er nog geen sociaal 

verhuurkantoor is neemt het OCMW het initiatief om er één op te starten;  

- elk OCMW een huisvestingsplan ontwikkelt voor zijn cliënten. Daarin kunnen volgende 

elementen opgenomen worden:  

o Het OCMW stelt zich garant voor drie maanden huur.  

o Het OCMW stelt haar slapend patrimonium ter beschikking, en koopt 

woningen aan.  

o Het programma op vlak van noodwoningen wordt verder uitgebreid.  
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o Het OCMW ondersteunt de cliënt bij de zoektocht naar de goedkoopste 

energieleverancier, vraagt het sociaal tarief aan waar van toepassing, volgt het 

verbruik mee op en onderhandelt mee voor een aanpassing van de 

voorschotten.  

o Het OCMW vraagt systematisch een tussenkomst in de energiekosten aan.  

- het OCMW groepsaankopen organiseert om een lager tarief voor energie te bekomen; 

- er een hogere tegemoetkoming voor verhuiskosten en installatiekosten komt voor 

mensen met een leefloon; 

- het OCMW beschikt over een verhuisdienst en een karweidienst voor kleine klussen 

waarop cliënten beroep kunnen doen en geholpen worden binnen een redelijke 

termijn. Kleinere OCMW’s kunnen hiervoor samenwerken.  

Regionaal: 

- er een algemeen huurwaarborgfonds wordt opgericht om ervoor te zorgen dat de borg 

voor niemand een hinderpaal vormt om een woning te huren; 

- dat de huurwaarborg beperkt blijft tot een maximum van 2 maanden; 

- de aanpak die door de CAW’s ontwikkeld werd in de sociale proefprojecten rond 

preventieve woonbegeleiding structureel wordt gemaakt en verder wordt uitgerold;  

- er praktijktesten worden uitgevoerd om discriminatie vast te stellen via mystery 

shoppers. In geval van discriminatie wordt er bemiddeling georganiseerd met de 

eigenaar;  

- er wordt onderhandeld met eigenaars over het beschikbaar stellen van woningen. Het 

instaan voor renovatie kan hier motiverend werken;  

- er, op vraag, preventief budgetmeters geplaatst kunnen worden.  

Federaal: 

- er steeds een minimum aan energie beschikbaar moet zijn. Volledige afsluiting kan 

niet; 

- de Wet Onkelinx in verband met het opeisen van leegstaande woningen meer wordt 

toegepast. 

 

2. Kinderopvang 

Lokaal: 

- de gemeente via haar regiefunctie:  

o zorg draagt voor voldoende kindplaatsen in voorschoolse opvang (0 tot 3 jaar) 

die voorbehouden blijven voor kinderen van alleenstaande moeders; 
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o instaat voor voldoende flexibele en occasionele kinderopvang; 

- er voldoende gratis naschoolse opvang wordt georganiseerd of gesubsidieerd door de 

gemeente. Ook het vervoer van naschoolse opvang moet onder de loep genomen 

worden. 

OCMW 

- het OCMW overeenkomsten sluit met crèches en kindbegeleiders om het recht op 

kinderopvang mee te realiseren, ook voor zieke kinderen; 

- het OCMW mee voorziet in occasionele kinderopvang. 

Regionaal: 

- er meer flexibele, betaalbare en toegankelijke kinderopvangplaatsen komen, en een 

uitgebreider aanbod in occasionele kinderopvang; 

- er meer plaatsen komen in het kader van opleiding en tewerkstelling (i.s.m. Actiris, 

VDAB, FOREM) en dat er  bijvoorbeeld plaatsen worden voorbehouden voor moeders 

die in een activeringstraject stappen; 

- proefprojecten zoals het openen van kinderopvang met inschakeling van mama’s in 

armoede (vb. Den opvang in Oostende, Auxiliaire de la petite enfance in Brussel) en 

met een permanent aanbod van noodplaatsen een grotere toepassing krijgen; 

- er werk wordt gemaakt van betaalbare buitenschoolse kinderopvang en betaalbaar 

vervoer van de opvang naar huis. 

- dat er een armoedetoets wordt uitgevoerd op de tariefverhogingen voor de laagste 

inkomensgroepen en er een nauwlettende monitoring komt van de onbedoelde 

effecten van de voorrangsregels en de bijkomende kosten. Ondertussen vragen we om 

aan alle leefloongerechtigden en equivalent leefloongerechtigden het individueel 

verminderd inkomenstarief van 1,56 euro toe te kennen, activeringstraject of niet. 

Extra kosten bovenop de dagprijs moeten verboden worden. Het aantal respijtdagen 

dient opgetrokken te worden en in de maximumboetes moeten sociale correcties 

ingebouwd worden; 

- alle gebruikers op adequate wijze informatie krijgen over het aanbod, de 

voorwaarden, de inschrijvingsprocedures, de berekening van de tarieven en de 

voorrangsregels van kinderopvang; 

- er wordt ingezet op de betaalbaarheid van kinderopvang. Voorbeeld: men mag geen 

eigen pampers meenemen naar de crèche, maar de pampers die de crèche gebruikt 

worden wel aangerekend aan de ouders, aan een duurder tarief dan als de ouders 

deze zelf zouden aankopen; 
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- projecten met het oog op ouderparticipatie verder worden uitgerold; 

- er extra ondersteuning komt voor goede praktijkuitwisseling binnen de hele sector in 

het algemeen en voor kinderopvanginitiatieven die een kwetsbaar publiek bereiken in 

het bijzonder; 

- er een vermindering komt van het aantal kinderen per begeleider; 

- goede praktijken worden uitgerold over alle kinderopvanginitiatieven, zoals 

bijvoorbeeld het voorbeeld in Namen waar ouders samen met de kinderen gedurende 

een halve dag het aanbod leren kennen. Het lijkt iets klein, maar is heel belangrijk voor 

ouders die angst hebben om kinderen toe te vertrouwen aan een dienst.  

 

3. Toegang tot het dienst- en hulpverleningsaanbod 

 Lokaal: 

- voor nieuwkomers in de gemeente een onthaalmoment wordt voorzien in verschillende 

talen waar hen uitleg wordt gegeven over de structuren en instellingen waar ze terecht 

kunnen (voorbeeld van vzw PIN – Partners in Integratie – in Leuven); 

- toeleiding gebeurt via persoonlijke contact, persoonlijke toeleiding en persoonlijk informatie 

geven. Uit het project MIRIAM leren we dat het aanbieden van geschreven informatie niet 

werkt. 

OCMW 

- elk OCMW een onthaalbrochure aanbiedt bij een eerste contact, met een heldere uitleg over 

de werking, de verschillende diensten en mogelijkheden tot (financiële) ondersteuning. Deze 

wordt afgetoetst op duidelijkheid bij cliënten. Het gebruik van beelden is hierbij belangrijk; 

- de briefwisseling vanuit het OCMW in klare taal wordt opgesteld. Hiertoe kan een 

projectoproep gelanceerd worden, en ook ervaringsdeskundigen kunnen hiervoor ingezet 

worden; 

- in afwachting van een volledig automatische rechtentoekenning het OCMW de taak op zich 

neemt om ervoor te zorgen dat alle overige rechten uitgeput worden. Uit het project leren 

we dat dit onvoldoende het geval is. Zolang de rechtentoekenning niet volledig automatisch 

gebeurt, blijft dat een belangrijke opdracht van het OCMW. Overigens zal het OCMW ook bij 

automatische rechtentoekenning moeten nagaan of het systeem echt voor iedereen 

functioneert; 

- er in de begeleiding actief wordt ingezet op de toeleiding naar de eigen psychologische 

dienst of naar eerstelijnspsychologen. 
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Regionaal 

- er meer en duidelijkere informatie beschikbaar is over diensten voor 

opvoedingsondersteuning en psychologische hulpverlening, en dat deze diensten betaalbaar 

zijn voor iedereen; 

- er een uitbreiding komt van diensten voor psychologische en psychiatrische hulpverlening, 

zowel deze gespecialiseerd in kinderen als diensten voor volwassenen, zodat de lange 

wachtlijsten iets van het verleden worden; 

- de maatschappelijk werkers een overzicht kunnen raadplegen van alle mogelijke rechten en 

steun voor hun doelgroep. Voor Vlaanderen kan dat door het actualiseren van het 

Spaarboekje (zie ook: https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/armoede-bestrijden-

in-vlaanderen-realisaties-die-het-verschil-maken); 

Federaal 

- er in overleg met de regio’s een draaiboek ontwikkeld wordt voor maatschappelijk werkers 

met daarin alle informatie over rechten en diensten waar alleenstaande moeders een beroep 

op kunnen doen (zie ook regionaal). 

 

4. Werk  

Lokaal: 

- de lokale overheid  jobs creëert voor laaggeschoolden. Dat kan door mensen aan te werven 

op basis van competenties in plaats van formele kwalificaties; 

- elke gemeente voorziet in betaalbare systemen van autodelen en fietsdelen ter aanvulling 

van het openbaar vervoer. Auto’s en fietsen beschikbaar maken is slechts een deel van de 

oplossing: niet iedereen heeft een rijbewijs en wie pas leert fietsen, durft de fiets wellicht 

nog niet gebruiken in het drukke verkeer (laat staan met kinderen); 

- elke gemeente subsidies voorziet voor organisaties die mensen leren fietsen;  

OCMW 

- mensen beter worden begeleid tijdens en na een Artikel 60-tewerkstelling; 

- er een overgangsperiode komt bij een tewerkstelling in het kader van Artikel 60 waarin 

bepaalde voordelen in verband met sociale integratie behouden blijven; 

- het behalen van een rijbewijs goedkoper wordt voor mensen met een leefloon die een 

opleiding volgen; 

- het OCMW acute vervoerproblemen kan helpen oplossen door bijvoorbeeld (elektrische) 

fietsen of mobylettes ter beschikking te stellen. Kleinere OCMW’s kunnen hiervoor 

samenwerken; 

https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/armoede-bestrijden-in-vlaanderen-realisaties-die-het-verschil-maken
https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/armoede-bestrijden-in-vlaanderen-realisaties-die-het-verschil-maken


 73 

- het OCMW een partnerschap aangaat met lokale organisaties die werken rond mobiliteit en 

die mensen leren fietsen; 

- de OCMW’s bijkomende kwalitatieve jobs creëren voor laaggeschoolden in de 

dienstverlening (vb. onthaal cliënten, begeleiden naar diensten) waarin ook cliënten zelf in 

aanloop naar en ter voorbereiding van een dergelijke job ingeschakeld worden mits 

vergoeding en begeleiding. 

Regionaal: 

- de vooroordelen tegenover alleenstaande moeders op de arbeidsmarkt bestreden worden 

om hen een eerlijke kans te geven op een opleiding of op werk; 

- er meer kwalitatieve jobs komen voor laaggeschoolden in de zorg- en milieusector; 

- er werk wordt gemaakt van de erkenning van elders verworven competenties zodat mensen 

zonder Belgisch diploma makkelijker aan de bak komen op de arbeidsmarkt; 

- de regionale overheid  jobs creëert voor laaggeschoolden. Dat kan door mensen aan te 

werven op basis van competenties in plaats van formele kwalificaties; 

Federaal: 

- dat men in artikel 60 gemakkelijker deeltijds kan werken zonder dat men  daardoor de kans 

op (re-)integratie in het systeem van werkloosheidsuitkeringen op de helling zet. In artikel 60 

is deeltijds werken nu soms niet aangewezen omdat de tewerkgestelden dan het aantal 

vereiste werkdagen binnen een bepaalde referteperiode niet halen om toegelaten te worden 

tot de werkloosheidsuitkering. Men kan deeltijds werken in art 60 gemakkelijker maken door 

artikel 60’ers dagen ouderschapsverlof of loopbaanonderbreking omwille van een reden toe 

te staan en deze dagen gelijk te stellen met gewerkte dagen in artikel 60; 

- de federale overheid  jobs creëert voor laaggeschoolden. Dat kan door mensen aan te 

werven op basis van competenties in plaats van formele kwalificaties. 

 

5. Inkomen  

Federaal: 

- het leefloon wordt opgetrokken naar de Europese armoederisicodrempel, zoals opgenomen 

in het regeerakkoord; 

- er een verhoging komt van de minimumlonen.  

 

6. Collectieve schuldbemiddeling  

Lokaal: 

OCMW 
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- er minstens één maal per jaar een ontmoeting voorzien wordt tussen cliënt, OCMW en 

schuldbemiddelaar als deze niet het OCMW zelf is; 

- de cliënte weet dat de collectieve schuldbemiddeling een dienst is in haar voordeel en dat 

het geen bijkomend controlemechanisme is; 

Regionaal 

- er een grondig onderzoek komt in verband met de houding van advocaten in 

schuldbemiddelingsdossiers; 

Federaal 

- er wordt nagegaan hoe de collectieve schuldenregeling verder aangepast kan worden zodat 

deze beter aansluit bij de realiteit (vb. bij onverwachte of bijkomende uitgaven). 

 

7. Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO)  

Lokaal: 

OCMW 

- alle OCMW’s moeten beschikken over een juridische dienst waarop de maatschappelijk 

werkers beroep kunnen doen; 

- juristen van het OCMW worden ingeschakeld om tot een vonnis te komen; 

- het OCMW verzorgt de intake en het opstellen van het dossier. 

Federaal: 

- er meer en meer toegankelijke informatie over DAVO ontwikkeld wordt die breed verspreid 

wordt; 

- de lokale DAVO kantoren worden behouden, zodat men in de eigen gemeente een aanvraag 

kan doen 

of 

- behoud van lokale DAVO-kantoren of het instellen van een gedecentraliseerde werking van 

de provinciale DAVO-kantoren waarbij een ‘lokale intake’ mogelijk wordt (bij de gemeente, 

het OCMW of de mutualiteit) zodat men in de eigen gemeente een aanvraag kan doen 

 

8. Gezondheid  

Lokaal: 

OCMW 

- er een structureel beleid komt op vlak van tussenkomsten in de gezondheidszorg (vb. een 

medische kaart voor alle begunstigden van het OCMW); 

- elk OCMW een eigen psychologische dienst heeft voor dringende eerstelijnshulp zoals dat 

bijvoorbeeld in het OCMW van Gent al bestaat 
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Regionaal 

- het proefproject rond de eerstelijnspsycholoog die ingebed wordt in een bestaande 

dienstverlenende instantie wordt veralgemeend; 

- er meer preventief gewerkt wordt aan het voorkomen van psychologische problemen; 

Federaal 

- de bestaande wijkgezondheidscentra worden uitgebreid en dat er bijkomende 

gezondheidscentra worden opgericht zodat iedereen toegang heeft tot een kwalitatieve 

multidisciplinaire gezondheidszorg op basis van een forfaitair tarief; 

- de wijkgezondheidscentra in overleg met de regio’s beter bekend gemaakt worden. En we 

pleiten er ook voor dat er een campagne wordt georganiseerd om de derdebetalersregeling 

beter bekend te maken zodat er geen uitstel van gezondheidszorgen nodig is; 

- het derdebetalerssyteem uitgebreid wordt naar medicatie; 

- er wordt verplicht om vaker generische producten voor te schrijven, die minder kosten; 

- er een (betere) terugbetaling komt voor het raadplegen van psychologen;  

- er een oplossing komt voor de hele lange wachtlijsten en dus wachttijden voor patiënten die 

psychologische hulp zoeken; 

- er bijkomend onderzoek komt naar de gezondheidstoestand van alleenstaande ouders, om 

na te gaan of er bijkomende maatregelen genomen moeten worden ter ondersteuning. 

 

9. Onderwijs: 

Regionaal: 

- er een uitbreiding en ondersteuning komt van tutoringprojecten in alle onderwijsniveaus 

zodat alle kinderen meer kans maken op een goede schoolloopbaan en zodat alle kinderen 

rolmodellen leren kennen uit de eigen groep en/of cultuur; 

- onderwijs wordt geïnterculturaliseerd zodat alle scholen alle doelgroepen kennen en erop 

inspelen; 

- het onderwijs echt gratis is. In elk geval moet er een maximumfactuur worden toegepast in 

alle onderwijsniveaus (basis en secundair). Elk onderwijsniveau moet betaalbaar zijn voor elk 

kind; 

- in de opleidingen voor kinderverzorgers, maatschappelijk werkers en leerkrachten meer en 

blijvend aandacht komt voor interculturele en kansengroepen, zowel bij de instroom in de 

opleiding als in de inhouden die worden gedoceerd; 

- de opleidingen voor maatschappelijk werkers meer aandacht schenken aan het werken met 

groepen - de praktijk van de groepsdynamica –methodes en instrumenten. Aan de sociale 

hogescholen en universiteiten wordt gevraagd om dit op te nemen in hun curriculum, niet als 
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theoretisch vak, maar vooral als praktijkoefening voor elke toekomstige maatschappelijk 

werker; 

- er werk wordt gemaakt van een eenvoudigere en snellere procedure voor de gelijkschakeling 

van diploma’s zodat nieuwkomers gemakkelijker kunnen aansluiten bij hun onderwijsniveau 

of een gepaste plaats vinden op de arbeidsmarkt, aangepast aan hun kwalificatieniveau. 

 

10. Toegankelijkheid sociaal-culturele activiteiten 

Lokaal: 

- er meer samenwerking komt tussen gemeente en OCMW en lokale partnerorganisaties; 

- organisaties die werken aan verstaanbaar taalgebruik worden betrokken bij het 

toegankelijkheidsbeleid, zoals bijvoorbeeld Klare Taal in Leuven of vrijwillige tolken in 

Antwerpen; 

Regionaal: 

- initiatieven zoals UITpas of Paspartoe moeten uitgerold worden over heel België en er 

moeten meer vrijetijdsactiviteiten toegankelijk zijn met de UITpas (voor Vlaanderen  

https://www.uitinvlaanderen.be/over/uitpas)  of  Paspartoe (voor het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest https://www.paspartoe.be). 

 

11. Aanbevelingen inzake MIRIAM 

Lokaal: 

OCMW 

- dat binnen de OCMW’s meer ruimte komt voor groepswerk. Mensen bijeen brengen om 

ervaringen uit te wisselen en om een sociaal netwerk te realiseren, is een belangrijke 

methode binnen elk individueel traject. En dat mag niet uitsluitend gaan over formele 

bijeenkomsten: niet elk groepsmoment mag een volle agenda kennen. Ook informele 

momenten zoals samen op uitstap, samen eten, … zijn essentieel als leermomenten; 

- dat de maatschappelijk werkers in elk OCMW tijd en ruimte krijgen om intensievere 

begeleiding te bieden, waarin zowel ruimte is voor individuele begeleiding als voor 

groepsmomenten en netwerkvorming; 

- dat controle en begeleiding worden gescheiden om een vertrouwensrelatie mogelijk te 

maken; 

Federaal: 

- de expertise en knowhow opgebouwd in MIRIAM niet verloren gaan en dat de ontwikkelde 

toolkit (instrument en de handleiding) actief worden verspreid; 

- OCMW’s worden ondersteund bij de implementatie van de methodiek MIRIAM; 

https://www.paspartoe.be/
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- een ondersteuningscel wordt opgericht met inzet van degenen die in het pilootproject 

expertise hebben opgedaan. 
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