
METHODIEKENBOEK
ALLEENSTAANDE MOEDERS BETER BEGELEIDEN IN HET OCMW



Verantwoordelijke uitgever

Alexandre Lesiw 
POD Maatschappelijke Integratie 
Koning Albert II-laan 30 
1000 Brussel 
www.mi-is.be 

Auteur : Lief Vandevoort (Vrouwenraad) 
Editing : POD MI 
Layout : Eurotop 
2018

Deze uitgave kan u in digitale versie vinden op de website van de POD Maatschappelijke Integratie onder de rubriek : 
Thema’s > Armoede  > Armoede en alleenstaande ouders > MIRIAM.

Om de anonimiteit van de deelneemsters te bewaren, werden in de tekst de voornamen gewijzigd.



METHODIEKENBOEK
ALLEENSTAANDE MOEDERS BETER BEGELEIDEN IN HET OCMW



4  METHODIEKENBOEK  –  ALLEENSTAANDE MOEDERS BETER BEGELEIDEN IN HET OCMW

INLEIDING   7

VOORWOORD  9

EEN METHODIEKENBOEK: VOOR WIE?  11

1.  INLEIDING   13

1.1. Wat biedt MIRIAM ?   13

Intensieve holistische benadering   14

Individuele en collectieve begeleiding   14

Onderling versterkend   15

1.2. Voor wie is MIRIAM bedoeld?   15

2.  DE MIRIAM-METHODIEK TOEPASSEN   17

2.1. De centrale rol van de casemanager    17

Zijn kennis   17

Zijn attitude   18

Zijn vaardigheden   18

2.2. De inbedding in het OCMW als voorwaarde voor succes   18

Samenstelling van de groep   18

De positie van de casemanager   19

Kinderopvang    19

Het GPMI en MIRIAM   20

Afronding, overdracht en nazorg   21

2.3. Het succes van het experimenteel project    21

3.  STAPPENPLAN   23

3.1. Eerste stap: de selectie van deelneemsters    23

3.2. Tweede stap: intake en analyse van situatie vrouwen   24

Profielkenmerken   24

Nulmeting   25

Een web van levensdomeinen en een empowermentscore   25

Wensen en verwachtingen   26



METHODIEKENBOEK  –  ALLEENSTAANDE MOEDERS BETER BEGELEIDEN IN HET OCMW 5

3.3. Derde stap: begeleidingsplan   27

Doelen formuleren   28

Acties bepalen   30

Tussentijdse evaluatie en bijsturing   30

3.4. Vierde stap: eindevaluatie en afronding van het traject   32

Evaluatie en afrondingsgesprek – overdracht en nazorg   33

4.  BEGELEIDING IS MAATWERK  37
De individuele begeleiding   37

De groepsbijeenkomsten   39

5.  VOORBEELDEN UIT DE PRAKTIJK  43

5.1. Financiële situatie   43

5.2. Sociale activering   45

5.3. Woonsituatie   45

5.4. Mobiliteit   46

5.5. Psychologische gezondheid   48

5.6. Mentaal welbevinden – zelfbeeld   49

5.7. Hulpverlening   50

5.8. Sociaal netwerk en vrije tijd    52

5.9. Socio-culturele participatie    55

5.10. Zorg en opvoeding van de kinderen    57

5.11. Kinderopvang    59

5.12. Gender   60



6  METHODIEKENBOEK  –  ALLEENSTAANDE MOEDERS BETER BEGELEIDEN IN HET OCMW



METHODIEKENBOEK  –  ALLEENSTAANDE MOEDERS BETER BEGELEIDEN IN HET OCMW 7

I N L E I D I N G

In maart 2017, tijdens mijn eerste weken na mijn indiensttreding als Staatssecretaris, werd ik verzocht om de eerste resultaten 
van het project MIRIAM voor te stellen. Ik was bezorgd over dit cijfer: voor 1 alleenstaande vader die het leefloon ontvangt, 
bevinden zich 8 vrouwen in dezelfde situatie. 

De gegevens die de POD Maatschappelijke Integratie ter beschikking heeft tonen eveneens aan dat deze vrouwen gemiddeld 
twee keer langer een leefloon genieten dan hun mannelijke tegenhangers. Het hoge aantal vrouwen in deze situatie en het feit 
dat zij langer in armoede leven is een ernstige maatschappelijke realiteit die me bezighoudt.

Als Staatssecretaris voor armoedebestrijding, maar eveneens bevoegd voor gelijke kansen ben ik overtuigd van de meerwaarde 
van een innoverend project als MIRIAM om de oplossing in vraag te stellen die de maatschappij biedt aan eenoudergezinnen, 
waar hoofdzakelijk vrouwen aan het hoofd staan. Door de empowerment van deze mama’s te bevorderen, bevorderen wij 
eveneens het welzijn van hun kinderen met een duidelijke impact op de kinderarmoede en de integratie van de toekomstige 
generaties.

Via de methodologische gids en de tool die hierbij hoort, stellen de promotoren van het project jullie een eerste antwoord 
voor op de hierboven vermelde vaststellingen. Maar, ik ben van mening dat wij ook op andere fronten kunnen werken om 
een duurzame uitweg uit armoede te bevorderen voor deze vrouwen en hun kinderen. Op politiek vlak hecht ik belang aan 
de toegang tot de rechten voor alle alleenstaande mama’s, meer bepaald het recht op onderhoudsgeld voor hun kinderen. 
Momenteel buigt de commissie voor onderhoudsbijdragen zich trouwens over de objectivering hiervan. 

Een tweede fase van het project wordt momenteel onderzocht. De doelstelling hiervan is dieper in te gaan op de concepten, 
de tools, de opleiding en de steun aan de OCMW’s die zich meer willen engageren in deze begeleiding.

Ik hoop dat deze gids reeds voldoende antwoorden zal geven op jullie vragen, want het ligt me nauw aan het hart de 
methodologie MIRIAM te zien groeien in de OCMW’s, maar ook op een bredere manier, namelijk in de ganse sector van het 
maatschappelijk werk en hulpverlening die zich bezighoudt met het welzijn van eenoudergezinnen.

Zuhal Demir
Staatssecretaris voor armoedebestrijding
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V O O R W O O R D

In 2015 zijn verschillende organisaties samengekomen om na te denken over de problematiek van armoede bij alleenstaande 
mama’s die moeten aankloppen bij het OCMW. Wij wisten dat het een zeer kwetsbare doelgroep was en dat het tijd was om 
dieper na te denken over de kruising van gender, armoede en eenouderschap. 

Zo is het project MIRIAM ontstaan. 

Dit project had een experimenteel karakter en had als doen aan te tonen dat een specifieke begeleiding van het betrokken 
publiek kon leiden tot empowerment en, in fine tot een snellere en meer duurzame maatschappelijke integratie. Vijf OCMW’s 
zijn samen met ons deze uitdaging aangegaan (Charleroi, Gent, Leuven, Sint-Jans-Molenbeek en Namen) door een casemanager 
aan te duiden om de begeleiding MIRIAM te “testen”. 

Op twee jaar tijd heeft het project MIRIAM 235 mama’s ingeschreven in de vijf betrokken OCMW’s. Een aantal van 
deze vrouwen, 117 om precies te zijn, hebben de begeleiding MIRIAM genoten. De andere deelneemsters vormden de 
controlegroep die de normale steun van het OCMW’s ontving. 

Een originele evaluatie die tot doel had de graad van empowerment van deze vrouwen te meten, werd uitgevoerd door de 
Karel De Grote Hogeschool. De Vrouwenraad was verantwoordelijk voor de coördinatie de ondersteuning en de ontwikkeling 
van een «methodologie» gebaseerd op de praktijk. 

Wanneer ik de missie bekijk van de organisatie die ik vertegenwoordig – met als missie de gelijkheid tussen vrouwen en 
mannen te bevorderen - ben ik zeer gelukkig met het innoverende partnerschap dat werd gesmeed. De samenwerking 
met de POD Maatschappelijke Integratie, de Karel De Grote Hogeschool en de vijf piloot-OCMW’s heeft zijn vruchten 
afgeworpen. Wij zijn er samen in geslaagd aan te tonen dat een gendergevoelige begeleiding de empowerment van de 
begunstigde aanzienlijk verhoogde in vergelijking met een klassieke begeleiding. Het is dus niet nodig om bescheiden te zijn 
wanneer ik bevestig dat het project MIRIAM een succes is geweest!

Als besluit zou ik in het bijzonder alle casemanagers willen danken van elk deelnemend OCMW, want het project MIRIAM zou 
niet tot een goed einde zijn gebracht zonder hun voortdurende inzet sinds september 2015.

Ik wens jullie veel leesgenot!

Magda De Meyer
Voorzitster van de Vrouwenraad
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E E N  M E T H O D I E K E N B O E K  V O O R  W I E ?

Via de ontwikkeling van deze gids en van de tool die erbij hoort, wilden de partners van het project ervoor zorgen dat andere 
professionals gebruik konden maken van de resultaten en de praktijken die werden ingevoerd naar aanleiding van de invoering 
van het project MIRIAM.

Deze gids is voor jou bestemd, wanneer je:

• een professional bent in de OCMW-sector

• een professional bent in sociale sector, in de ruime zin

• een professional bent die werkt voor een instelling, een vereniging die vrouwen, en in het bijzonder achtergestelde 
vrouwen, helpt

• meer rekening wil houden met de verschillen die er zijn tussen vrouwen en mannen in een proces inzake begeleiding 
en/of sociale activering. Met andere woorden, wanneer je rekening wil houden met de genderdimensie in de 
begeleiding en ondersteun van jouw publiek. 

Er is jammer genoeg geen mirakelrecept om te «slagen» in de begeleiding van alleenstaande moeders die hulp komen zoeken 
bij het OCMW. Maar, in deze gids stellen we jullie een aantal stappen voor om jullie te helpen bij het systematiseren en starten 
met de tenlasteneming van dit publiek, met bijzondere aandacht voor haar noden, haar moeilijkheden, haar diversiteit!

Deze kapitalisering van kennis wordt in de praktijk gebracht door de publicatie van twee documenten, twee kanten van een 
medaille. 

Het document dat jullie nu in handen hebben is de «munt-zijde» van dit werk. In de inleiding stellen wij jullie voor wat de 
methodologie MIRIAM alleenstaande moeders in armoede kan bieden. In het eerste hoofdstuk worden de voorafgaande 
voorwaarden beschreven die vereist zijn om in goede omstandigheden te kunnen starten met een begeleiding MIRIAM. 
Vervolgens geeft een stappenplan uitleg bij de stappen die nodig zijn om de methodologie correct toe te passen. Het derde 
hoofdstuk analyseert meer in detail het specifieke karakter van de voorgestelde begeleiding en wat dit inhoudt. In het laatste 
hoofdstuk, lichten wij de theoretische concepten toe met twee voorbeelden die gehaald zijn uit de praktijk van de vijf OCMW’s 
die hebben deelgenomen aan het project. 

De «kop-zijde» is een tool die werd ontwikkeld om jullie te ondersteunen in de praktijk van de methodologie MIRIAM en 
om een «begeleidingsplan» uit te voeren. Het gaat om een vragenlijst die jullie in staat zal stellen om een beter inzicht te 
krijgen in de beginsituatie van de begeleide persoon en de vooruitgang te bekijken tot aan de afsluiting en de evaluatie van de 
voorgestelde begeleiding. De tool is geïnspireerd op het werk dat werd uitgevoerd door de casemanagers1  en dient eveneens 
voor de (zelf)-evaluatie van de empowerment van de deelneemster. 

Deze tool is beschikbaar in Pdf-formaat of in bewerkbare elektronische versie via de website van de POD Maatschappelijke 
Integratie. Er zijn geen beperkingen in verband met het gebruik en het formaat ervan. Jullie mogen zich de tool eigen maken, 
verbeteren, aanpassen aan jullie werkomgeving en aan jullie lokale praktijken.

Deze twee onlinedocumenten zijn terug te vinden op de website van de POD Maatschappelijke Integratie: 

NL link : www.mi-is.be/nl/miriam

FR link : www.mi-is.be/fr/themes/pauvrete/pauvrete-et-monoparentalite/miriam-1

1 De “casemanager” is de persoon die de groep van moeders zal begeleiden door de toepassing van de methodologie MIRIAM. Zijn/haar rol zal in 
detail worden uitgelegd in het eerste hoofdstuk van deze gids.
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1 .  I N L E I D I N G

1.1. Wat biedt MIRIAM ?
MIRIAM is een intensief traject, zowel voor de deelneemsters als voor de begeleiders van het OCMW. De begeleider en de 
deelneemsters zien elkaar wekelijks tijdens diepgaande –vaak moeilijke- gesprekken en groepsbijeenkomsten.

Einddoel van MIRIAM is de betrokken deelneemsters dermate te versterken dat zij (terug) verantwoordelijkheid voor hun 
eigen leven kunnen nemen en om hen te versterken in hun maatschappelijke rol.

Gender en empowerment vormen de denkkaders van de methodiek. Gender gaat over sociale normen en waarden die 
traditionele en stereotiepe beelden over vrouwen in stand houden. Vrouwen worden dan vooral  gelinkt aan hun rol als moeder, 
mannen als kostwinner.  Vrouwen worden in dat traditionele patroon minder gewaardeerd voor hun rol in de publieke ruimte. 
Dat zorgt voor machtsongelijkheid en voor ongelijke kansen. Die ongelijkheid is geen individueel of identiteitsprobleem maar 
speelt zich af op het  maatschappelijk niveau. Via de methode van empowerment worden de alleenstaande moeders versterkt 
om die ongelijkheid aan te vechten en te verwerpen. 

Empowerment verwijst als een algemeen concept op maatschappelijk niveau naar een proces van versterking waarbij 
individuen, organisaties of gemeenschappen meer greep krijgen op de eigen situatie en hun omgeving (controle), hun 
vermogen aanscherpen om kritisch te reflecteren op de sociale situatie waarin men zich bevindt (kritisch bewustzijn) en in 
toenemende mate deelnemen aan democratische besluitvormingsprocessen (participatie)2. 

De methodiek MIRIAM ziet empowerment als een langdurig proces van participatie, inspraak, ontmoeting, samenwerking en 
dialoog waardoor de vrouwen meer zelfvertrouwen krijgen en werken aan een positief zelfbeeld.  Via een samenspel van 
individuele begeleiding en groepswerking ontwikkelen ze een kritisch bewustzijn en inzicht in stereotiepe rolpatronen. Stap 
voor stap werken ze naar de toekomst en aan een betere  positie in de maatschappij. Ze komen naar buiten en treden uit 
hun isolement. Ze verwerven meer kennis en informatie over hun rechten en de diensten waar ze terecht kunnen voor hulp. 
Belangrijk: empowerment is niet alleen een individueel proces. De groepsdimensie is essentieel: het gaat om vrouwen die 
samen structurele ongelijkheden in de samenleving aanpakken. Vrouwen die een stem krijgen.

Empowerment gaat dus zowel over het werken aan individuele krachten als over het wegnemen van structurele barrières. Ze 
benadrukt verder het belang van participatie, ontmoeting en dialoog. In de praktijk van de hulpverlening wordt empowerment 
vertaald op verschillende manieren. Het gaat onder meer over het werken aan een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen, 
toegang tot en gebruik maken van diensten en hulpverlening, kennis en uitputting van rechten, een stem krijgen, deelname 
aan het gemeenschapsleven. 

Vier belangrijke aspecten van empowerment zijn: de sociale kracht (participatie, netwerk opbouwen,…), de kracht van kennis 
(toegang tot, begrijpen en gebruik maken van kennis en informatie), de economische kracht en de innerlijke kracht (zelfbeeld, 
zelfvertrouwen,…). Al die aspecten spelen op elkaar in en versterken elkaar zo ook.

Allemaal aspecten van empowerment die belangrijke voorwaarden zijn voor sociale activering. 

2 Steenssens K., Van Regenmortel T., Schalk R. 2017. Kwaliteitsstandaarden voor de ontwikkeling van instrumenten voor het evalueren van 
empowerment. Van theorie tot praktijk in welzijnsorganisaties. Gedrag en Organisatie, vol.30 , pp. 204-229
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Intensieve holistische benadering

De methodiek MIRIAM biedt gedurende één jaar een intensieve holistische begeleiding in groepsbijeenkomsten en individuele 
ontmoetingen. De casemanager ontmoet de alleenstaande moeder minstens één keer per week en er zijn maandelijks 
minstens 2 groepsbijeenkomsten en minstens 2 individuele begeleidingsmomenten.

De begeleiding vertrekt van een holistische benadering: de problemen waarmee de vrouwen kampen in verschillende 
levensdomeinen worden op een geïntegreerde wijze aangepakt. Een holistische benadering kijkt naar het geheel en niet enkel 
naar de som van de delen. De verschillende zaken worden tegelijk aangepakt omdat ze elkaar onderling beïnvloeden: slechte 
huisvesting resulteert vaak in een slechte gezondheid, een beperkte mobiliteit geeft minder kansen op de arbeidsmarkt, een 
laag zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen resulteren in slechte gezondheid en weinig kansen op de arbeidsmarkt.

Alle facetten van het leven van de deelneemsters worden onder de loep genomen. De holistische aanpak biedt in de eerste 
plaats een luisterend oor en werkt versterkend via ervaringsuitwisseling. Samen met de vrouwen gaat de casemanager tijdens 
groepsmomenten en individuele begeleiding, op zoek naar antwoorden op de vragen, knelpunten, problemen waarmee de 
vrouwen kampen. 

De methodiek werkt aan de vier belangrijke aspecten van empowerment en vertrekt vanuit de krachten, de competenties, 
maar ook de wensen en interesses van de deelneemster. Deze wordt actief betrokken bij het opstellen van haar traject en 
ook tijdens de begeleiding beslist de deelneemster steeds mee. Zij is actief als een competent iemand, die zelf positieve keuzes 
kan maken.

Individuele en collectieve begeleiding

In MIRIAM krijgt de deelneemster een intensieve individuele begeleiding. Een begeleiding die telkens op maat wordt 
uitgewerkt, met de situatie, vragen, wensen en verwachtingen van de alleenstaande moeder als uitgangspunt. 

In de individuele begeleiding vinden de vrouwen allereerst een antwoord op praktische vragen en problemen. De informatie 
en ondersteuning die de casemanager aanreikt, stelt hen in staat deze zaken aan te pakken en zo hun situatie te verbeteren. 
Daarenboven zorgt de intensieve begeleiding ook op meer persoonlijk vlak voor een bewustwording, een omschakeling, een 
openheid naar nieuwe perspectieven en mogelijkheden. 

Het tijdsaspect is belangrijk in de begeleiding. De intensieve individuele begeleiding vraagt meer tijd dan men in het OCMW 
gewoonlijk kan besteden aan één individuele cliënt. Tijd om te luisteren, tijd om te praten en vooral tijd om elkaar te leren 
kennen. De vertrouwensrelatie die zo ontstaat is een voorwaarde om de begeleiding op maat uit te werken:

• de casemanager vertrekt van de vragen en situatie van de alleenstaande moeder en werkt op een positieve, 
versterkende manier;

• de alleenstaande moeder van haar kant voelt zich gehoord, gerespecteerd en begrepen. 

Het samenbrengen van de alleenstaande moeders in groep vormt een essentieel onderdeel van MIRIAM. Het 
werken in groepen haalt de vrouwen uit hun isolement, er is een reden om naar buiten te komen, ze ontmoeten lotgenoten 
en zien dat ze niet de enige zijn met problemen. Vaak leren ze van elkaar, ze delen oplossingen voor praktische problemen, 
of zien hoe anderen omgaan met levenskwesties zoals opvoeding of relatievorming. Samen zoeken naar antwoorden voor 
gemeenschappelijke vragen tijdens een gedeelde ervaring is een sterke vorm van empowerment. Er wordt hen niet verteld 
hoe ze iets moeten aanpakken, ze leren van elkaar hoe andere vrouwen dezelfde situatie aanpakken, zo ontdekken ze zelf wat 
de beste weg is.

De groepsbegeleiding kan verschillende vormen aannemen. In de eerste plaats zijn er bijeenkomsten met de andere vrouwen 
in MIRIAM. Het bijeenbrengen van de vrouwen in MIRIAM is een startpunt. De vrouwen toeleiden naar activiteiten van 
andere vrouwengroepen en/of naar lokale vrouwenorganisaties waarvan ze lid kunnen worden, kan een invulling zijn van het 
groepswerk maar het kan ook een doelstelling zijn voor elke deelneemster.
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De groepsbijeenkomsten moeten aan een aantal criteria tegemoetkomen:

• bijdragen aan de zelfontplooiing van elke vrouw

• informatie bieden 

• toeleiden naar relevante diensten en activiteiten

• bijdragen aan het ontwikkelen van een sociaal netwerk

• faciliteren van het gesprek en het delen van ervaringen tussen de vrouwen onderling: vrouwen leren van elkaar, 
door de confrontatie met andere vrouwen verbreden ze hun leefwereld en leren ze de eigen situatie beter 
inschatten. 

Onderling versterkend

Deze methodiek kent een systematische wisselwerking tussen groeps- en individuele 
begeleiding. Ze staan niet los van elkaar maar moeten elkaar versterken. De 
vragen die in de individuele begeleiding aan bod komen, geven inspiratie voor de 
groepsbijeenkomsten. Wat in de groepsbijeenkomsten gebeurt, kan aanleiding 
geven tot een individuele interventie. De wisselwerking draagt bij aan herkenning 
en erkenning die de vrouwen versterkt; ze blijken niet alleen te zijn met bepaalde 
vragen of problemen. In groep wordt er naar oplossingen gezocht.

1. 2. Voor wie is MIRIAM bedoeld?
Deze intensieve begeleiding is voorbehouden voor alleenstaande moeders die niet voldoende resultaat halen uit de reguliere 
OCMW-begeleiding omdat hun problemen te complex zijn. 

De methodiek is bedoeld voor de groep alleenstaande moeders die sterk geïsoleerd zijn, die geen netwerk hebben en die een 
combinatie van problemen kennen. Het gaat niet zozeer om vrouwen die in een acute en tijdelijke crisissituatie verkeren, maar 
wel om vrouwen die reeds gedurende langere tijd in een precaire situatie leven en daar met de reguliere hulp geen uitweg 
uit vinden. Deze vrouwen worden geselecteerd binnen de groep vrouwen die beroep doen op het OCMW. Meer over de 
selectie van de vrouwen vindt u in het stappenplan.

In het kort: MIRIAM-
begeleiding is:

• Gendersensitief
• Empowerment gericht
• Intensief  en holistisch
• Individueel zoals collectief
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2 .  D E  M I R I A M - M E T H O D I E K  T O E P A S S E N

Via regelmatig overleg tussen casemanagers konden een reeks faciliterende factoren worden geïdentificeerd, maar ook 
hinderpalen in de uitvoering van de methodologie MIRIAM. Elk OCMW of elke organisatie die deze methodologie gedeeltelijk 
of volledig wil toepassen zal erop moeten letten dat ze aan zoveel mogelijk voorwaarden voldoet om te slagen voor deze 
intensieve begeleiding.

2.1. De centrale rol van de casemanager 
De rol van de casemanager is niet te onderschatten: hij/zij is een begeleider, een coach die de alleenstaande moeder bijstaat 
in het analyseren van haar situatie en ook in het uitzetten, uitvoeren en evalueren van een traject. Daarbij vertrekt de 
casemanager steeds vanuit de vragen en persoonlijke situatie van de vrouw. Bij de analyse en de keuze van oplossingen staat 
een holistische visie centraal wat betekent dat de casemanager voortdurend een overzicht moet behouden en linken leggen 
tussen alles wat de alleenstaande moeder beleeft en vertelt. 

De casemanager is dus meer dan de beheerder van het dossier en meer dan de coördinator van het traject. Als begeleider 
moet de casemanager een relatie uitbouwen met de cliënte. Hij/zij moet naar haar luisteren, haar motiveren en ondersteunen 
in alle acties. Acties moeten samen gekozen worden en gepland, maar indien nodig ook samen ondernomen worden. 
Daartoe moet er een vertrouwensrelatie worden uitgebouwd tussen casemanager en de alleenstaande moeder. Om een 
vertrouwensrelatie te kunnen opbouwen zijn er voldoende persoonlijke contacten nodig tussen beiden. Dat vergt tijd en 
inzet. Het vraagt ook om toegankelijkheid en bereikbaarheid van de casemanager. 

Naast de individuele relatie met elke alleenstaande moeder, wordt een groepswerking uitgebouwd. Dat vergt weer andere 
kwaliteiten van de casemanager. Het opbouwen van goede onderlinge relaties in de groep, werken aan groepscohesie, werken 
met diverse groepen en het voorkomen van uitsluiting uit de groep zijn absoluut geen vanzelfsprekende opdrachten.

Daarenboven moet de casemanager samenwerken met andere diensten en organisaties. Daarvoor is een grondige kennis 
van de sociale kaart noodzakelijk. En bovendien moet de casemanager de collega’s en externe experten motiveren om vanuit 
eenzelfde visie mee te werken. Het is aangewezen om een ervaren maatschappelijk werker aan te stellen als casemanager, die 
voldoende kennis, de juiste houding en de benodigde vaardigheden heeft.

Zijn kennis

Een casemanager moet allereerst het doelpubliek kennen. Elk doelpubliek heeft haar eigenheid en een aantal aandachtspunten 
waar de begeleiding rekening mee moet houden. Daarnaast zijn er specifieke vragen en noden. 

Een casemanager moet inzicht hebben in de situatie en in de denkwereld van alleenstaande moeders in armoede. Nauw 
in verband hiermee staat de kennis rond gender. Een gendersensitieve benadering is absoluut noodzakelijk, zowel om 
de structurele ongelijkheden waarmee alleenstaande moeders geconfronteerd worden aan te klagen als om bepaalde 
overtuigingen aan te kaarten. 

De casemanager moet een goede kennis hebben van methodes voor individuele hulpverlening, maar net zo goed van 
methodes voor groepswerk. Kennis van en inzicht in de principes van groepsdynamica zijn onontbeerlijk om een groep te 
creëren waarin onderling vertrouwen heerst en waar ruimte is om samen te leren.

Verder moet de casemanager de nodige kennis hebben of ontwikkelen over organisaties, diensten en instanties die een aanbod 
hebben dat voor de alleenstaande moeders relevant kan zijn, met inbegrip van lokale vrouwenorganisaties. De casemanager 
dient de nodige aandacht en tijd te besteden aan het uitbouwen van een netwerk met deze diensten, zowel voor de opvolging 
van individuele vragen en noden als voor groepswerkingen. Naast informatie over de sociale kaart moet de casemanager ook 
op de hoogte zijn van de rechten en mogelijkheden die voor de doelgroep van toepassing zijn. Tot slot is ook de nodige kennis 
over het OCMW zelf, en haar verschillende diensten en werkingen, onontbeerlijk.
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Zijn attitude

Openheid en luisterbereidheid zijn essentiële kenmerken voor een goede casemanager. De casemanager staat open voor de 
leefwereld van de vrouwen, luistert aandachtig naar wat ze delen, en waakt erover nooit te oordelen. Alleenstaande moeders 
hebben immers al te vaak het gevoel gecontroleerd en beoordeeld te worden door de diensten die in hun leven aanwezig 
zijn. De maatschappelijke stereotypering speelt in hun nadeel. Ze voelen zich schuldig of in de fout, omdat hun leven niet aan 
een bepaald patroon of bepaalde verwachtingen voldoet. 

Het is dus van belang een empathische houding aan te nemen en begrip te tonen voor wat de vrouw ervaart. Verdere 
attitudes voor een doeltreffende begeleiding zijn flexibiliteit en beschikbaarheid. Dat betekent mentale ruimte en veel tijd 
vrijmaken voor individuele gesprekken zodat de vrouwen zich geen nummer voelen. Casemanagers gaan ook op huisbezoek. 
Zo ontstaat er een gelijkwaardige menselijke relatie, een vertrouwensrelatie waarin de vrouwen worden aangemoedigd zelf 
zaken te benoemen en in handen te nemen.

Tot slot moet de casemanager de nodige creativiteit, humor en spontaniteit aan de dag leggen, om zo de gemoedelijke, open 
en constructieve sfeer te creëren die maakt dat de vrouwen aansluiting vinden bij de begeleiding en de groep waarbij iedereen 
aan bod komt.

Zijn vaardigheden

Goede communicatieve vaardigheden zijn van groot belang. Door heldere en correcte communicatie worden veel 
misverstanden voorkomen of opgehelderd. 

Vaardigheden inzake omgaan met groepen, het inspelen op de groepsdynamiek en de groepscohesie, het voorkomen van 
conflicten enzovoort, zijn erg belangrijk met het oog op de groepswerking. Als begeleider is het nodig dat je zicht hebt op het 
relationeel aspect van de groep en over de vaardigheden beschikt om de verbondenheid te vergroten. Het is ook van belang 
dat je als begeleider zicht hebt op de organisatorische aspecten en de vaardigheden bezit om een werking te organiseren.

Verder moet men zelfstandig kunnen werken. De casemanagers staan immers voor het grootste deel alleen in voor de 
dagdagelijkse uitwerking van hun begeleiding. Anderzijds moet een casemanager ook een goede netwerker zijn om zo de 
juiste contacten te kunnen leggen, bijvoorbeeld voor groepswerkingen maar evenzeer voor de opvolging van individuele 
vragen.

2.2. De inbedding in het OCMW als voorwaarde voor succes
MIRIAM is een methodiek die niet los staat van het begeleidingswerk binnen het OCMW. Het is een intensievere vorm 
van begeleiding die verschilt van de ‘gewone’ begeleiding door de volgehouden holistische aanpak en de combinatie van 
het werken in groep met individuele begeleiding. Het OCMW creëert het kader en de (rand)voorwaarden waarbinnen de 
methodiek MIRIAM wordt gehanteerd. Er zijn enkele belangrijke zaken waarover vooraf moet nagedacht worden om een 
succesverhaal te schrijven.

Samenstelling van de groep

Een groep wordt idealiter samengesteld uit 12 deelneemsters. Omwille van de intensiteit van de begeleiding is het bijna 
onmogelijk voor de casemanager om meer dan 12 deelneemsters op een proactieve, toegankelijke en nabije wijze op te 
volgen

Ook voor de groepswerking lijken 12 deelnemers een goed gemiddelde. Er zal wellicht altijd een zekere uitval zijn van 
vrouwen die om één of andere reden afhaken. Het is belangrijk om te voorkomen dat de omvang van de groep ertoe leidt 
dat vrouwen afhaken omdat ze zich niet thuis voelen in de groep, omdat de casemanager tijdens de groepsbijeenkomsten 
onvoldoende tijd kan besteden aan elke deelnemer of omdat de groep te groot is om de onderlinge relaties te verdiepen.
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De positie van de casemanager

De casemanager heeft in MIRIAM een uitgebreid takenpakket ten aanzien van de alleenstaande moeders. Sommige OCMW’s 
zullen ervoor kiezen om de methodiek te zien als een bijkomende begeleiding naast de gewone ondersteuning door de 
reguliere maatschappelijk werker van de cliënte. Andere zullen ervoor kiezen om het volledige dossier over te dragen aan de 
casemanager. Beide modellen hebben voor- en nadelen. Waar de casemanager optreedt als bijkomende begeleider kan er 
verwarring ontstaan bij de cliënte: bij wie gaat ze aankloppen met welke vragen? Waar de casemanager het volledige dossier 
overneemt, kan de begeleiding wellicht gerichter worden uitgewerkt. Anderzijds is de begeleiding binnen MIRIAM beperkt tot 
een jaar en betekent het einde van dat jaar dan ook mogelijk een breuk met de vaste begeleider.

Voor welk model men ook kiest, een goede samenwerking tussen de casemanager en de collega’s is noodzakelijk. Over het 
algemeen is een goede ondersteuning voor de casemanagers binnen de eigen dienst -en het OCMW meer in het algemeen- 
van groot belang voor de uitwerking van hun praktijk, aangezien zij veel en ook heel diverse taken en verantwoordelijkheden 
op zich nemen. 

Kinderopvang

Er is vaak een tekort aan occasionele kinderopvang en het is dan ook moeilijk voor de vrouwen om opvang te vinden tijdens de 
bijeenkomsten of voor de duur van hun gesprekken met de casemanager of andere interventies en afspraken.

Om de werking te faciliteren en vooral om de alleenstaande moeders toe te laten deel te nemen aan de groepsbijeenkomsten, 
moet er een oplossing worden gezocht voor de opvang van de kinderen.
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In Gent is de sociale dienst van het OCMW ingedeeld in wijkteams. In het wijkteam zijn er 13 maatschappelijk 
werkers die alle individuele cases uit de wijk begeleiden. Naast die 13 zijn er 4 maatschappelijk werkers die 
elk een ‘specialisme’ hebben: multi-problem gezinnen (vooral gezinnen met opvoedingsproblemen), drugs, 
jongeren, alleenstaande moeders en die samen de ‘methodische cel’ vormen. 

Er wordt nauw samengewerkt tussen de maatschappelijke werkers en er is veel overleg. Het team heeft 
op regelmatige basis intervisiebijeenkomsten waarin men thema’s bespreekt. Tijdens die intervisies dragen 
de mensen uit de methodische cel hun kennis over aan de collega’s in het grote team en worden afspraken 
gemaakt.

In het tweede jaar van het experiment werkten er twee casemanagers halftijds voor MIRIAM. Een van hen 
combineerde MIRIAM met een halftijdse opdracht in de begeleiding van multi-problem gezinnen.
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Het GPMI en MIRIAM

Met de invoering van de wet op het recht op maatschappelijke integratie (RMI) in 2002  kregen de OCMW’s een breder 
instrumentarium en meer armslag inzake tewerkstelling van hun gerechtigden. Dit vanuit de idee dat tewerkstelling één van de 
speerpunten is om mensen te integreren in de samenleving en dat een correct betaalde job de beste uitweg is uit armoede. 
Zo legt de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie (RMI)  de specifieke voorwaarden 
vast voor het recht op maatschappelijke integratie. Een van de voorwaarden is werkbereidheid, “tenzij gezondheids- of 
billijkheidsredenen dit verhinderen”.

Het OCMW onderneemt dan ook heel wat initiatieven op dat vlak. In de eerste plaats kan elke rechthebbende via het 
OCMW terecht bij trajectbegeleiding. De maatschappelijk werkers begeleiden cliënten in de zoektocht naar een gepaste  
opleiding, bij het zoeken  naar werk en bij hun eerste stappen op de werkvloer.

De OCMW-gerechtigden voor wie de hindernissen naar werk te hoog zijn, moeten gelegenheid krijgen tot duurzame 
maatschappelijke integratie. Via sociale activiteiten wordt hun sociale participatie verhoogd en wordt hun sociaal isolement 
doorbroken. Deze activiteiten kunnen zeer uiteenlopend zijn: vrijwilligerswerk, culturele uitstappen, sportactiviteiten, 
collectieve modules rond gezonde voeding, schuldoverlast, toegang tot ICT,... De nodige stappen worden vastgelegd in een 
Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI). Dat is verplicht voor personen jonger dan 25 jaar en 
voor personen vanaf 25 jaar indien er in de laatste drie maanden geen recht was op maatschappelijke integratie (nieuwe 
rechthebbenden).

Het GPMI wordt vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst die afgesloten wordt tussen de betrokken persoon en het 
OCMW. De invulling van het GPMI hangt af van de concrete persoonlijke situatie, de wensen en mogelijkheden op het vlak 
van maatschappelijke en/of professionele integratie.

In de GPMI-overeenkomst kan worden verwezen naar de deelname aan MIRIAM als invulling van het begeleidingsplan. Met 
andere woorden: de methodiek MIRIAM kan worden gebruikt om het GPMI vorm te geven voor alleenstaande moeders.

Tijdens de zomer werd in Sint-Jans-Molenbeek een occasionele kinderopvang georganiseerd voor de 
kinderen van de deelneemsters, in samenwerking met Dar al Amal. Er werd gezorgd voor aparte opvang 
voor de jonge en de iets oudere kinderen, met aangepaste activiteiten en gezonde maaltijden. De vrouwen 
konden zo in alle rust deelnemen aan de groepsactiviteiten die georganiseerd werden, en hadden daarnaast 
ook enkele dagen de handen vrij om iets voor zichzelf  te doen. Bovendien werd er nadrukkelijk ingezet 
op laagdrempeligheid en toegankelijkheid. Zo werden de moeders ’s morgens en ’s avonds ontvangen 
met een kopje koffie, waarbij informeel ondersteuning werd geboden rond opvoeding en ook informatie 
gedeeld werd over de vrouwenwerking. Deze momenten creëerden ook de gelegenheid voor ontmoeting 
en informeel contact tussen de vrouwen onderling. Dar al Amal organiseerde ook een workshop rond 
meertalig opvoeden voor de moeders. Het organiseren van dergelijke laagdrempelige occasionele opvang 
speelt niet alleen in op een behoefte van de moeders, maar kan er ook voor zorgen dat ze meer vertrouwen 
krijgen in kinderopvang, en zo sneller de stap zullen zetten naar formele kinderopvang. De occasionele 
kinderopvang werd gerealiseerd met steun van het Fonds Bernard en Gonda Vergnes dat via de Koning 
Boudewijnstichting een oproep lanceerde voor opvang voor kinderen in kwetsbare situaties.

De dienst Arbeidszorg zorgde in Gent voor kinderopvang door een vrijwilligster bij de bijeenkomsten. 
Voor de vrouwen van wie de kindjes nog niet naar de crèche gingen werd het zo heel wat makkelijker om 
de groepsbijeenkomsten in alle rust bij te wonen. Ook in de andere OCMW’s konden de vrouwen hun 
kinderen meenemen als ze geen opvang hadden. 

In Charleroi konden de moeders hun kinderen bij elke groepsbijeenkomst  naar de kinderopvang van 
het project LOL brengen. Daar werden ze opgevangen door een psychomotorisch therapeut die met de 
moeders ook sprak over het belang van een goede ouder-kindrelatie en die via observaties tijdens de opvang 
ook adviezen kon geven aan de moeders over de ontwikkeling van het kind. Voor veel moeders was het de 
eerste keer dat ze hun kind toevertrouwden aan de opvang en eens deze drempel genomen, vonden ze het 
nadien makkelijker om hun kind naar de kinderopvang te brengen.
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Het doel van het sociaal activeringsbeleid is de verhoging van de maatschappelijke participatie en het doorbreken van sociaal 
isolement door maatschappelijk zinvolle activiteiten te ondernemen, ofwel als een doel op zich, ofwel als een eerste stap in een 
traject voor socioprofessionele inschakeling, ofwel als een eerste stap in een betaalde (her)tewerkstelling. De nadruk wordt 
dus niet enkel gelegd op een socioprofessionele inschakeling, maar evenzeer op een sociale, culturele en politieke emancipatie.

Afronding, overdracht en nazorg

De methodiek MIRIAM voorziet een intensieve begeleiding (individueel en in groep) gedurende een periode van één jaar. Het 
geeft aan de vrouwen een bijzonder traject binnen de begeleiding van het OCMW. Op het einde worden de vrouwen niet 
aan hun lot overgelaten.

Samen met de casemanager wordt aan het eind van het jaar een evaluatie gemaakt van het doorlopen traject. Die evaluatie gebeurt 
zowel in groep als in een individueel gesprek met elke deelneemster. De evaluaties leveren materiaal op voor het beleid van het 
OCMW, voor de aanpak van een volgend MIRIAM-traject en voor de vervolgbegeleiding van elke deelneemster door het OCMW. 

Samen met de casemanager bespreekt elke alleenstaande moeder met haar maatschappelijk werker hoe haar traject verliep 
en hoe de verdere opvolging ervan kan gebeuren. 

2.3. Het succes van het experimenteel project
Het pilootproject in 5 OCMW’s was opgezet als een experiment en werd opgevolgd door een wetenschappelijk team dat de 
evolutie van de deelneemsters vergeleek met die van een groep alleenstaande moeders die de gewone individuele begeleiding 
kregen bij dezelfde OCMW’s3. 

Daarvoor werden metingen uitgevoerd met de empowermentmeter, die bestaat uit vier vragenreek¬sen die peilen naar het 
psychologisch empowerment, de mate van sociale ver-bondenheid, objectieve veranderingen op verschillende le¬vensdomeinen 
en tevredenheid over deze levensdomeinen. De metingen gebeurden bij het begin en op het einde van de begeleiding.

Het verschil in de scores was duidelijk. De groep vrouwen die deelnamen aan het experiment scoorden na een jaar opmerkelijk 
hoger dan de controlegroep op psychologisch empowerment en sociale verbondenheid. Terwijl de controlegroep bij de eerste 
meting beter scoorde maar na verloop van tijd stabiliseerde, bleek de experimentele groep steeds beter te doen. Er werden ook 
grote veranderingen bereikt inzake de verschillende levensdomeinen, bij voorbeeld:

• Sociale activering en integratie: bij de start volgde slechts 5,7% van de deelneemsters in de experimentele groep 
een vorming. Aan het eind volgden één op vier van de vrouwen in de experimentele groep een vorming. Terwijl het 
aandeel van de vrouwen in de controlegroep die een vorming volgden zak¬te van 25 % naar 19,5 %.

• Financiële situatie: erg weinig vrouwen kregen alimentatiegeld voor hun kinderen. Alhoewel ze er wel recht op 
hadden was het voor hen niet vanzelfsprekend om dat recht te laten gelden. Voor de vrouwen was dit een moeilijk 
proces: ze moes¬ten eerst een vonnis verkrijgen waarvoor ze contact moesten leg¬gen met een advocaat en 
daarna moesten ze aanspraak maken op hun rechten. De casemanagers begeleidden hen hierin via voorlichting en 
informatiesessies, maar ook met praktische begeleiding doorheen dat hele proces. Daardoor is het aantal vrouwen 
in de experimentele groep die alimentatiegeld kunnen opeisen voor de kinderen gestegen van 51 % naar 60,5 %. 
De meesten hebben het proces afgerond en anderen zijn er nog mee bezig.

De conclusie is duidelijk: de gewone individuele begeleiding van het OCMW boekt resultaten voor het versterken van 
alleenstaande moeders, maar de MIRIAM-methodiek met een intensieve holistische benadering en een combinatie van 
groepswerk en individuele begeleiding boekt betere resultaten.

3 Resultaten van de eerste experimentele groep in 2016 – voor meer info, zie: Asselberg, K., De Pourcq, L. & Depauw, J. (2016). Empowerment 
van alleenstaande moeders in het OCMW. Eindrapport. Karel de Grote Hogeschool & NVR in opdracht van POD MI. Voor de resultaten van de 
tweede experimentele groep, zie: De Pourcq, L. & Vandevoort, L. (2017) Empowerment van alleenstaande moeders in het OCMW. Eindrapport 
2017. Karel de Grote Hogeschool & NVR in opdracht van POD MI.
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3 .  S T A P P E N P L A N

Nadat het OCMW de beleidsbeslissing heeft genomen om de 
methodiek MIRIAM voor alleenstaande moeders in armoede te 
implementeren, volgen een aantal stappen om het traject voor een 
groep vrouwen te realiseren. Dat houdt in dat er een selectie wordt 
gemaakt van alleenstaande moeders die in aanmerking komen voor 
deze begeleiding, dat er een groep wordt samengesteld en dat op 
basis van een situatieanalyse een plan wordt opgesteld met plaats 
voor individuele begeleiding en plaats voor het werken in groep. 
Ideaal bevat een groep 10 tot 12 vrouwen. Een grotere groep is niet 
aanbevolen, vanwege de intensiteit van de begeleiding en vanwege 
de dynamiek van het groepsproces

We bespreken achtereenvolgens de vier stappen. Als 
ondersteuning bij de uitvoering van stappen 2, 3 en 
4 (analyse, begeleidingsplan en evaluatie)  werd een 
hulpmiddel, een instrument, ontworpen. U vindt dit 
instrument in PDF-formaat en in een bewerkbare versie 
op de website van de POD Maatschappelijke Integratie.

3.1 Eerste stap: de selectie van deelneemsters
Bij de selectie van de deelneemsters wordt rekening gehouden met de behoeften van de vrouwen en met de groepssamenstelling. 
Een goed samengestelde groep geeft meer kans op een goede dynamiek en onderlinge uitwisseling om te leren van elkaar.

De selectiecriteria zijn:

• Alleenstaande moeders: de vrouw voedt haar kinderen alleen op, als alleenstaande, met weinig of geen steun van 
buitenaf.

• De persistente vorm van armoede: het gaat niet om een vorm van tijdelijke armoede of crisis. De moeder kent 
een combinatie van problemen, heeft geen sociaal netwerk en de gewone hulpverlening maakt het niet mogelijk 
om vooruitgang te boeken in haar situatie.

• Minstens één kind hebben dat nog geen 6 jaar oud is. Vrouwen met jonge kinderen ondervinden vaak heel wat 
problemen op het vlak van opvoeding of opvang. Het is wenselijk dat de groep is samengesteld uit vrouwen die 
kinderen hebben in dezelfde leeftijdscategorie (bijvoorbeeld van 0 tot 6 jaar, van 6 tot 10 jaar, van 10 tot 15 jaar, 
van 15 tot 18 jaar). Zo kunnen de vrouwen opvoedingstips en –adviezen uitwisselen. Uiteraard mogen deze 
vrouwen ook oudere kinderen hebben. Een van de doelstellingen van de groepsbegeleiding is immers het leren 
van elkaar en van elkaars’ ervaringen.  

• Het minimaal beheersen van één van de talen gesproken door de casemanager. Deze talenkennis is nodig voor 
een goede communicatie, zowel tijdens de individuele begeleiding als tijdens groepsmomenten.

SELECTIE VAN DE DEELNEEMSTERS

EINDEVALUATIE EN AFRONDING
Eindmeting

Afronding en nazorg

INTAKE EN SITUATIEANALYSE

Uitvoeren van een nulmeting over de startsituatie
In kaart brengen van de wensen en verwachtingen

BEGELEIDINGSPLAN
Doelen en acties bepalen

Begeleidingsplan verfijnen en uitvoeren
Tussentijdse evaluatie en bijsturing
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Via de database van het OCMW, het eigen cliëntenbestand en via contacten met collega’s spoort de casemanager vrouwen 
op die aan het profiel voldoen en stelt een lijst met namen op. Met de collega’s wordt overlegd welke vrouwen het meest baat 
kunnen hebben bij een intensieve begeleiding. De vaste OCMW-begeleider van de vrouw in kwestie legt het traject voor aan 
de vrouw en polst naar haar bereidheid tot deelname – de deelname is vrijwillig!

De casemanager neemt over zodra de vrouw blijk geeft van interesse en voert een eerste gesprek waarin uitvoeriger wordt 
toegelicht waaruit het traject zal bestaan en waarin gepolst wordt naar de verwachtingen die de alleenstaande moeder heeft 
over haar deelname aan een dergelijk traject

In het pilootproject bleek tijdens de eerste gesprekken die de casemanagers hadden met de vrouwen dat de vrouwen ernaar 
uitkeken om andere vrouwen in dezelfde situatie te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Ze gaven ook aan op zoek te zijn 
naar meer kennis en informatie om meer grip te krijgen op hun leven, en zo vooruit te komen. Die eerste indrukken werden 
bevestigd bij de evaluaties op het eind van het pilootproject:

“Deelnemen aan de groepsbegeleiding heeft me zoveel zelfvertrouwen gegeven, ik voel me goed. 
Eindelijk kan ik de toekomst positief  tegemoet kijken.”

“Door samen te komen tijdens de groepswerkingen kan ik mijn problemen even vergeten door te 
praten met de anderen.”

“Ik heb veel mama’s leren kennen die ondertussen vrienden zijn geworden. We hebben ervaringen 
kunnen delen. Het Miriamtraject was voor mij heel goed.”

“Deelname aan Miriam deed voor mij wat anderen niet konden doen, het stimuleerde me om 
buiten te komen en ik heb een doel waardoor ik altijd wil komen.”

Dat geeft aan dat de collectieve aanpak voldoet aan een behoefte die leeft bij alleenstaande moeders.

3.2 Tweede stap: intake en analyse van situatie vrouwen
Als een vrouw ermee heeft ingestemd om het traject te volgen, wordt een begeleidingsplan opgesteld. Belangrijk bij het 
opmaken van dit dossier is dat er niet enkel gepeild wordt naar de aanwezige problemen in het leven van de vrouw, maar 
ook naar krachten en mogelijke bronnen in haar directe leefomgeving. Er wordt met andere woorden niet enkel besproken 
wat er misloopt, maar ook waar het goed gaat. Een sterk netwerk, veerkracht of een goede huisvestingssituatie zijn mogelijke 
krachten en bronnen waaruit de vrouw sterkte kan putten en waarop de begeleiding zich kan enten. Daarnaast is het ook 
van fundamenteel belang om de drijfveren, toekomstperspectieven en eigen prioriteiten van de vrouw in kaart te brengen.

Tijdens dit eerste gesprek worden drie vragen beantwoord:

• over wie gaat het plan (profielkenmerken)?

• wat is haar beginsituatie (nulmeting)?

• wat verwacht zij van het traject met het OCMW (wensen en verwachtingen)?

Profielkenmerken

Er worden vragen gesteld over de persoonsgegevens van de vrouw, over haar achtergrond en haar situatie (woonsituatie, 
aantal kinderen en leeftijd kinderen, relatie met vader van de kinderen, talenkennis, …) om de leefsituatie van de vrouw 
correct in te schatten,  alsook  zijn huidige situatie. Wat zou zij graag anders zien en wat zijn mogelijke krachten op diverse 
levensdomeinen die haar kunnen helpen in een  veranderingsproces?
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Nulmeting 

Tijdens de loop van het traject worden alle vrouwen tweemaal bevraagd met de zogenaamde empowermentmeter. Deze 
heeft als doel om de evolutie in empowerment na te gaan, daarom is er een meting bij de start van het traject (de nulmeting) 
en een meting op het eind van het eenjarig traject (de resultaatmeting).

Het tweede deel van het instrument MIRIAM betreft deze nulmeting. Hierbij wordt aan de vrouw gevraagd om, samen met 
de casemanager, een aantal vragen te beantwoorden over zichzelf en haar huidige levenssituatie. De empowermentmeter 
bestaat uit verschillende onderdelen:

• de meting psychologisch empowerment;

• de subjectieve beleving van de vrouw in een aantal belangrijke levensdomeinen.

De meting psychologisch empowerment bestaat uit het afnemen van de wetenschappelijk betrouwbare en gevalideerde 
empowermentmeter. Aan de vrouwen worden veertien stellingen voorgelegd die betrekking hebben op haar krachten en 
sterktes (‘positief identiteitsgevoel’) hoe zij haar omgeving percipieert (‘sociale habitat’), de relatie met de hulpverlener(s) 
(‘hulpverlening’) en haar mate van verbondenheid met anderen en de maatschappij in zijn geheel (‘verbondenheid’). De 
vrouw beantwoordt de stellingen op een schaal van ‘helemaal niet akkoord’ tot ‘helemaal akkoord’. Op het einde van de 
meting wordt visueel weergegeven hoe de vrouw scoort op de verschillende items. 

Verder wordt gepolst naar de subjectieve beleving van de vrouw op een aantal levensdomeinen, met name financiële 
situatie, sociale activering, huisvesting, mobiliteit, lichamelijke gezondheid, mentaal welbevinden, sociaal netwerk, vrije tijd en 
participatie, band met de kinderen en het leven in het algemeen. Voor elk levensdomein geeft de vrouw zichzelf een score 
van 1 tot 10, die aangeeft in hoeverre zij tevreden is op dat bepaalde vlak. 

De casemanager stelt bij elk levensdomein een aantal bijkomende vragen die haar kwetsbaarheden, krachten en bronnen 
in kaart brengen. Bij het levensdomein ‘mobiliteit’ wordt er bijvoorbeeld gepolst naar het al dan niet beschikken over een 
rijbewijs, of het al dan niet bezitten van een auto, een fiets, een bromfiets of motor en de hulp waarop men beroep kan doen 
zoals een buurvrouw die wel een auto heeft en bereid is om af en toe rijden.

Een web van levensdomeinen en 
een empowermentscore

De resultaten van de nulmeting worden 
door het instrument automatisch omgezet 
in een spinnenweb dat visueel weergeeft 
hoe sterk deze vrouw zich voelt in elk van 
de bevraagde levensdomeinen en in een 
empowermentscore die weergeeft wat de 
sterke en zwakke punten zijn de vrouw.

De gecombineerde scores geven aan op 
welke dimensies moet ingezet worden en 
waar de krachten, de sterktes en de zwaktes 
van de vrouw momenteel liggen.

Dit spinnenweb toont hoe deze vrouw 
scoort op de diverse levensdomeinen. Ze 
behaalt vooral lage scores voor geestelijk 
welzijn (2 op 10) en huisvesting (3 op 10). 
Deze levensdomeinen verdienen duidelijk 
veel aandacht. Een hoge uitschieter zien 
we bij band met de kinderen (9 op 10). In 
het pilootproject bleken vrouwen over het 
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algemeen een hoge score te geven voor hun band met de kinderen. Dat mag niet verbazen als we weten hoeveel belang 
vrouwen in armoede hechten aan hun moederrol. In een pril contact is het vaak moeilijk om aan te geven dat het ook op dit 
domein moeilijk loopt. Wees hier alert voor. Wanneer dit het geval is, zien we tijdens een volgende meting vaak een lagere, 
meer realistische score op dit levensdomein.

De veertien stellingen kregen elk een score van 0 (helemaal niet akkoord) tot 5 (helemaal akkoord). De stellingen vormen clusters: 

• cluster 1 over de sociale omgeving van de cliënte

• cluster 2 over het positief identiteitsgevoel van de cliënte

• cluster 3 over het gevoel van verbondenheid van de cliënte

• cluster 4 over haar relatie met het OCMW.

Bij de tweede meting kunnen de scores vergeleken worden met de scores van de eerste meting.

Wensen en verwachtingen

De resultaten van de meting worden samen met de vrouw overlopen. De casemanager vraagt haar uitdrukkelijk wat zij 
verwacht van de casemanager, van de andere vrouwen in de groep, van haar deelname in het algemeen, en wat zij hoopt te 
veranderen. 

Op basis van de resultaten van de metingen en de antwoorden op deze vragen, wordt een begeleidingsplan opgesteld, dat de 
te nemen acties duidelijk en gestructureerd weergeeft. 

0 1 2 3 4 5

Psychologish empowerment 

Als mensen goed samenwerken, kunnen ze hun directe leefomgeving veranderen
lk ervaar rust en veiligheid in mijn woning

lk haal voldoening uit wat goed gaat
Je krijgt maar macht ais je samenwerkt met anderen

Deze samenleving maakt ruimte voor mijn manier van doen

lk weet waar ik goed in ben
lk heb structuur in mijn leven
lk zie de toekomst positief  in

lk heb het gevoel dat ik ergens bij hoor
lk kan mijn ervaringen delen met anderen

De mensen van wie ik hou, ondersteunen mij

Mijn hulpverlener en ik hebben een goede samenwerkingsrelatie
lk kan sleeds vrij mijn gedacht zeggen tegen mijn hulpverlener

De OCMW-hulpverlening sluit goed aan bij mijn leven
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3.3 Derde stap: begeleidingsplan
Een andere deel van het instrument gaat over de invulling van de begeleiding: welke doelstellingen wil de alleenstaande 
moeder behalen tijdens het traject en wat gaan we doen om die doelstellingen te behalen?  

Het plan geeft antwoord op volgende vragen:

• welke doelen wil deze vrouw bereiken? op welke termijn?

• hoe gaat ze die doelen bereiken – welke acties zijn nodig?

• wat is de evaluatie van de resultaten na een bepaalde gestelde termijn?

• welke verdere acties zijn nodig? Hoe wordt het plan bijgesteld?

Het begeleidingsplan wordt opgesteld door de casemanager in 
samenspraak met de moeder. Op basis van de resultaten van de 
nulmeting en het psychologisch profiel werkt de casemanager 
voor elke vrouw een voorstel voor het begeleidingsplan, 
met uitgewerkte doelen en een eerste voorstel tot acties. 
Het ontwerp wordt dan uitgebreid besproken en aangevuld 
of gewijzigd tijdens een volgend gesprek met de betrokken 
vrouw. Doorheen het hele begeleidingstraject wordt het 
begeleidingsplan gaandeweg aangevuld, verfijnd en gewijzigd 
tijdens de individuele gesprekken tussen de betrokken vrouw 
en de casemanager.  Het is hierbij belangrijk dat zowel de 
casemanager als de betrokken vrouw zich in de doelstellingen 
kunnen vinden. Een doelstelling opleggen is weinig zinvol want 
dan zal men niet gemotiveerd zijn om deze te realiseren.

Om praktische redenen is het niet uitgesloten dat de casemanager een initieel voorstel uitwerkt, dat dan wordt besproken 
met de betrokken alleenstaande moeder. Zolang haar wensen en verwachtingen maar centraal staan, zolang zij kan schrappen 
en aanvullen en mee bepaalt wat er zal gebeuren. 

“Als casemanager vond ik het niet gemakkelijk om al die vragen te stellen, de lijst met vragen is 
uitgebreid. Dat heeft wel het voordeel dat je niks vergeet. Het is ook niet zo simpel om een goed 
gesprek te voeren, een antwoord te zoeken op al die vragen, terwijl je cliënte nog niet goed weet 
wat de begeleiding haar te bieden heeft, ze misschien ook de taal niet goed spreekt, ze niet goed 
uit haar woorden kan komen… Enerzijds vind ik de vragenlijst te lang, maar anderzijds stel ik vaak 
bijvragen om het concreter te maken. 

Ik printte de vragenlijst af  en begon met een gesprek over de leefsituatie en vooral de administratieve 
situatie van de vrouw. Tijdens de gesprekken noteerde ik veel en later vulde ik de notities in op de 
computer. Het eerste gesprek is een kennismaking. Je moet ook veel ruimte laten aan de cliënte 
om vragen te stellen. Meestal volgde er al snel een tweede gesprek om dieper in te gaan op een 
aantal vragen.
En je moet het dossier blijven aanvullen, want naarmate de begeleiding langer loopt, begrijpen 
de vrouwen beter waarover het gaat en zullen ze beter in staat zijn om hun eigen wensen en 
bekommernissen te formuleren

Een casemanager

Pro memoria

Wat is een doel? Een gewenste en duidelijke 
omschreven situatie die op een vooraf  vastgesteld 
tijdstip bereikt moet zijn

Wat is een activiteit? Een concrete actie die nodig 
is om het doel te behalen. 

Wat is een resultaat? Een concreet gevolg van de 
acties die voortkomen uit de doelstelling
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Doelen formuleren

Om de juiste doelen te formuleren, zoekt de casemanager een antwoord op de vraag: wat is belangrijk voor deze vrouw 
in dit levensdomein? Wat wil ze bereiken? Met andere woorden: welke verbeterdoelen stellen we voor deze vrouw in dit 
levensdomein? Welke verbeterpunten kwamen uit de nulmeting? 

Doelen opstellen is belangrijk: door de doelen te benoemen wordt het veel duidelijker wat er moet gebeuren. Duidelijke 
doelen brengen casemanager en cliënt op dezelfde lijn, ze weten beiden wat er van hen verwacht wordt. Doelen formuleren 
is niet makkelijk en de casemanager moet er voldoende tijd voor uittrekken om dit samen met de betrokkene vorm te geven. 
Goede en SMART geformuleerde doelen zorgen later voor een vlotter verloop van de begeleiding.
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SMART doelen formuleren voor het huishoudbudget

Wanneer je verbeterdoelen vaag of  vrijblijvend formuleert, bereik je niet wat je wilt. Daarom worden doelen 
SMART geformuleerd. De letters van SMART staan voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en 
Tijdgebonden. Wanneer doelen aan deze vijf  criteria voldoen, bereik je sneller wat je wilt. 

“Mevrouw A moet een duidelijker zicht krijgen op haar budget en haar schulden, om zo meer controle over 
haar uitgaven te kunnen uitoefenen.” (levensdomein financiën)

Een nuttig doel, maar niet meetbaar, en dus niet SMART. Je kunt dan beter SMART zeggen: ‘Op 1 maart 20xx 
heeft de maatschappelijk werker van Mevrouw A (of  de dienst budgetbegeleiding) samen met Mevrouw A 
een budgetplan gemaakt waarin Mevrouw A maandelijks haar inkomsten en haar uitgaven kan inbrengen. 
Mevrouw A weet  hoe ze dat budgetplan moet lezen en Mevrouw A weet 9 keer op 10 hoe ze er wijzigingen 
in moet aanbrengen als bepaalde inkomsten of  bepaalde uitgaven stijgen of  dalen. De maatschappelijk werker 
van Mevrouw A (of  de dienst budgetbegeleiding) bespreekt de gegevens maandelijks met Mevrouw A. 
Mevrouw A is zeer tevreden over haar budgetplan.’

Specifiek betekent dat je de gewenste situatie nauwkeurig omschrijft. Een doel waarin gesteld wordt dat 
‘Mevrouw A een duidelijker zicht moet krijgen’, is niet specifiek genoeg. Het is onduidelijk om welke informatie 
het gaat. Checklist:

• De doelgroep is duidelijk beschreven (voor wie)

• Het onderwerp is duidelijk omschreven (wat)

• De verantwoordelijke van de te nemen actie (wie doet wat)
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Meetbaar betekent dat je kunt vaststellen in welke mate het doel bereikt is. Je kunt vrijwel ieder doel meetbaar 
maken. Het is hierbij essentieel dat je een duidelijke norm en een zo objectief  mogelijke meetmethode bedenkt 
die door de meeste betrokkenen worden geaccepteerd. Checklist:

• Er is omschreven op welk aspect van het doel je gaat meten (het budgetplan bestaat, Mevrouw A 
kan het hanteren, maatschappelijk werker of  dienst budgetbegeleiding volgt op…)

• Vastgesteld is aan welke norm (grens) het doel moet voldoen (maandelijkse aanpassingen, 
maandelijkse besprekingen = 12x per jaar)

• De norm is aangegeven in percentages of  aantallen (9 keer op 10)

• Beleving en ervaring zijn weergegeven door een cijfer (bijv. 1 = weinig tevreden en 5 = zeer 
tevreden) 

• Het aantal betrokkenen (medewerkers of  cliënten) is vastgesteld (maatschappelijk werker of  
dienst budgetbegeleiding en Mevrouw A)

• De meetmethode beschrijft stapsgewijs hoe en wanneer je meet

Acceptabel wil zeggen dat alle betrokkenen zich willen inspannen om het doel te bereiken. De meeste 
mensen willen zich verbinden met doelen waar ze het nut van inzien of  waar ze persoonlijke doelen kunnen 
nastreven. Checklist:

• Het doel is haalbaar voor het OCMW en voor de alleenstaande moeder.

• Het doel sluit aan bij de dagelijkse praktijk.

• Het is een uitdagend doel waar de betrokkenen het nut van inzien. 

• Er is draagvlak voor dit doel.

Realistisch wil zeggen dat het doel haalbaar moet zijn. Wanneer een doel te hoog is gegrepen, loop je het 
risico dat betrokkenen er op voorhand al niet aan beginnen. Checklist: 

• Het doel is uitvoerbaar voor alle betrokkenen 

• Het doel staat niet te ver af  van de huidige situatie of  kan stapsgewijze worden opgebouwd met 
duidelijke smart geformuleerde tussendoelen

• Er is aangegeven wat dit doel concreet oplevert voor de organisatie, afdeling en/of  betrokkenen.

Een doel is tijdgebonden als betrokkenen kunnen volgen in hoeverre het doel dichterbij komt. Goed 
geformuleerde en gecommuniceerde doelen zijn in de tijd gefaseerd. In het actieplan leg je dus vast wanneer 
welke stap moet zijn bereikt. Ga regelmatig na of  je op schema ligt en maak dit kenbaar aan de betrokkenen. 
Checklist:

• In het actieplan is vastgesteld wanneer welke stap moet zijn bereikt

• Er is een moment (dag, week, maand) aangegeven waarop het doel gerealiseerd moet zijn
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Acties bepalen

Eens de doelen zijn vastgelegd, bepaalt men samen welke acties ondernomen worden om elk doel te behalen. Voor elk gesteld 
doel kunnen meerdere acties nodig en nuttig zijn. De casemanager lijst samen met de betrokkene acties op voor elk gesteld 
doel en houdt rekening:

• met het vermogen en de prioriteiten van de alleenstaande moeder(s).

• met de mogelijkheden binnen het OCMW;

• met de mogelijkheden die partnerorganisaties bieden.

Daarbij maakt de casemanager een onderscheid tussen:

• wat er moet gebeuren tijdens de individuele begeleiding;

• welke thema’s/leerpunten zeker aan bod moeten komen in de groepsbegeleiding.

Doelstellingen die bij meerdere vrouwen terugkomen, kunnen aan bod komen tijdens de groepsmomenten. Tijdens de 
individuele begeleiding kan er dan ruimte zijn om dit meer te concretiseren op maat van de specifieke situatie van de vrouw 
en om de realisatie van de doelstelling op te volgen.

Tussentijdse evaluatie en bijsturing

Het werk aan het begeleidingsplan is nooit af. Het plan vormt de basis voor elk individueel gesprek en het bepaalt de thema’s 
en aanpak van de groepsbijeenkomsten. 

Gedurende het hele verloop van het traject is er een voortdurende opvolging, verdieping en bijsturing nodig van het 
begeleidingsplan van elke deelnemende alleenstaande moeder. 

In elk individueel gesprek wordt gekeken naar de stand van zaken (welke acties werden wel/niet uitgevoerd en waarom?) en 
de resultaten (welke resultaten werden wel/niet behaald?).

Bijsturingen van het begeleidingsplan gebeuren altijd in overleg en samenspraak met de deelneemster.

“Gedurende het hele traject moet je alert zijn en een goed contact met elke vrouw behouden. Het is 
belangrijk dat elke vrouw de regie krijgt en behoudt over haar situatie. Dat is niet altijd gemakkelijk. 
Je denkt toch dikwijls dat je het beter weet… maar het is haar leven en als zij meer tijd nodig heeft 
of  meer informatie of  nog meer begeleiding, dan is dat zo.”

Een casemanager
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Acties bepalen voor het huishoudbudget

I N D I V I D U E L E  A C T I E S

Welke acties zijn nodig?

• Actie 1: Inkomsten bepalen 
alle inkomsten die binnenkomen oplijsten, zowel de maandelijkse inkomsten  
als inkomsten die onregelmatig of  slechts één keer per jaar worden ontvangen

• Actie 2: Uitgaven bepalen. Alle uitgaven oplijsten en verifiëren door 
bijhouden van kastickets en ontvangstbewijzen 
een lijst maken met de uitgaven van een maand

• Actie 3: Een overzichtelijk schema maken

• Actie 4: de cliënte komt elke maand langs om het schema te bespreken

Wanneer worden deze acties uitgevoerd? 

• voor 1 maart 20xx

Wie voert deze acties uit?

• Actie 1: de casemanager 

• Actie 2: de cliënte

• Actie 3: de casemanager of  maatschappelijk werker of  dienst budgetbegeleiding

• Actie 4: de cliënte, samen met de casemanager of  maatschappelijk werker

Hoe worden deze acties uitgevoerd? 

• Actie 1: de casemanager praat met de cliënte, de casemanager checkt de gegevens bij de 
maatschappelijk werker, 

• Actie 2: de cliënte bewaart alle aankoopbewijzen en maakt een lijstje, de casemanager overloopt 
de uitgaven met haar tijdens een gesprek 

• Actie 3: er wordt een overzichtelijk format opgesteld

• Actie 4: bij elke afspraak wordt een nieuwe afspraak vastgelegd voor de volgende maand

G R O E P S A C T I E S

Tijdens een groepsbijeenkomst wordt het opgemaakte schema besproken, zodat ook andere vrouwen er 
gebruik van kunnen maken. De alleenstaande moeder legt uit waarvoor het schema dient en hoe ze het 
gebruikt. De vrouwen wisselen tips uit over budgetvriendelijk boodschappen doen, over hoe je gedurende de 
volledige maand je budget kan bewaken, enz.
Voor meer inspiratie over groepsactiviteiten, lees verder in het deel ‘Voorbeelden uit de praktijk’.
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3.4 Vierde stap: eindevaluatie en afronding van het traject
De laatste stap behelst de evaluatie en de afronding van het traject van de betrokken alleenstaande moeder na een jaar. Er 
wordt een tweede meting uitgevoerd met de empowermentmeter, waarna de resultaten van de meting de basis vormen voor 
een evaluatiegesprek met elke vrouw. Dit wordt visueel weergegeven door de data van de tweede meting naast die van de 
eerste meting te leggen.

Deze vrouw is meer tevreden over verschillende levensdomeinen: financiën, sociale activering, huisvesting, mentaal 
welbevinden, sociaal netwerk, vrije tijd en participatie en leven in het algemeen. Op enkele andere domeinen is zij even 
tevreden of minder tevreden dan voordien. Uit het pilootproject bleek al dat voor sommige levensdomeinen een jaar erg kort 
is om verandering teweeg te brengen. Bovendien kunnen we verwachten dat door een toename van kritisch bewustzijn (een 
inherent onderdeel van empowerment), vrouwen ook kritischer kijken naar hun eigen situatie. Daarom is het belangrijk om, 
naast deze evaluatie van tevredenheid, ook te polsen naar eventuele objectieve veranderingen dit in deze levensdomeinen 
gebeurd zijn, en waaraan deze veranderingen te wijten zijn. Dergelijke onderwerpen komen aan bod in het afrondingsgesprek.
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Binnen de grafiek van de empowermentmeting, wijst de eerste, lichtere lijn naar de eerste empowermentscores op de 
verschillende stellingen. De scores van de eindmeting vinden we terug in de tweede, donkere lijn per stelling.

Uit deze visuele weergave kunnen we afleiden dat deze vrouw er sterk op vooruit gegaan. De vrouw lijkt een plekje 
gevonden te hebben binnen de samenleving (cfr. verhoogde scores voor stellingen die verwijzen naar sociale omgeving en 
verbondenheid) en is positiever ingesteld (cfr. verhoogde scores bij stellingen die wijzen op het kennen van de eigen krachten 
en een positief toekomstbeeld). Sommige scores zijn lager dan de scores bij de nulmeting. Ook die lagere scores komen aan 
bod in het afrondingsgesprek.

Evaluatie en afrondingsgesprek – overdracht en nazorg

In een groepsgesprek wordt het hele afgelopen jaar overlopen: waar stonden we bij het begin? Hoe verliepen die 
eerste bijeenkomsten en hoe verliepen de laatste bijeenkomsten? Wat is er veranderd? Welke momenten waren echte 
kantelmomenten in het groepsproces? Is dat hetzelfde voor iedereen? Welke onderlinge verschillen zien de vrouwen in de 
beleving van het jaar? Waaraan ligt dat? Willen de vrouwen elkaar blijven zien? Hoe gaan ze dat organiseren? Wat verwacht 
de groep van het OCMW?

“Op het einde van het jaar keken we in groep terug naar het hele traject dat we samen hadden 
afgelegd. We schrokken ervan hoeveel we hadden gedaan in één jaar en hoe hard de groep naar 
elkaar was toegegroeid. Terwijl er bij het begin veel onzekerheid was over de groepsbijeenkomsten 
en er ook wel werd geroddeld over elkaar, werden de vrouwen vrienden die samen kerstmis vieren”. 

Een casemanager

Tijdens een individueel gesprek bespreekt de casemanager de resultaten van de eindmeting met elke vrouw: sluiten de 
resultaten aan bij haar verwachtingen? Hoe voelt zij zich bij de veranderingen van scores? Waaraan zijn deze veranderingen te 
wijten en waar kan nog op worden ingezet?

Als mensen goed samenwerken, kunnen ze hun directe leefomgeving veranderen
lk ervaar rust en veiligheid in mijn woning

lk haal voldoening uit wat goed gaat
Je krijgt maar macht ais je samenwerkt met anderen

Deze samenleving maakt ruimte voor mijn manier van doen

lk weet waar ik goed in ben
lk heb structuur in mijn leven
lk zie de toekomst positief  in

lk heb het gevoel dat ik ergens bij hoor
lk kan mijn ervaringen delen met anderen

De mensen van wie ik hou, ondersteunen mij

Mijn hulpverlener en ik hebben een goede samenwerkingsrelatie
lk kan sleeds vrij mijn gedacht zeggen tegen mijn hulpverlener

De OCMW-hulpverlening sluit goed aan bij mijn leven

0 1 2 3 4 5

Psychologish empowerment 
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De doelstellingen die aan het begin van het traject werden vastgelegd voor elk levensdomein, worden er weer bijgehaald. 
Samen met de casemanager overloopt de vrouw deze doelstellingen: 

• werden deze doelstellingen behaald? Waarom wel of waarom niet?

• wat heeft bijgedragen aan de veranderingen? (Individuele krachten, een sterk netwerk, een goede begeleiding,…)

• op welke manier kunnen deze krachten en bronnen meegenomen worden naar de toekomst?

• is het toekomstperspectief van de cliënt intussen gewijzigd?

• kan het OCMW verdere ondersteuning bieden bij het behalen van de nieuwe toekomstperspectieven?

Afronding-overdracht-nazorg in Namen 

Vanaf  het begin informeerde de casemanager de vrouwen over de einddatum van MIRIAM en dat die datum 
een streefdatum was voor het behalen van de gestelde doelen.

Dat werd ook regelmatig herhaald in de individuele begeleiding en in de groepsbijeenkomsten zodat ze zich 
konden voorbereiden op een meer traditionele opvolging door de dienst socioprofessionele inschakeling 
(Synergie Emploi).

Bij het naderen van de einddatum werd een hele groepsbijeenkomst gewijd aan het thema ‘wat na MIRIAM?’. 
De vrouwen praatten over hun toekomstvisie: ”Hoe zie ik het volgend jaar ? Waaraan wil ik werken ? Wat 
heb ik nodig ?”. Er werd gepraat over hun gevoelens en hun angst om de band met de andere deelneemsters 
en met de casemanager te verliezen.

Naast de begeleiding door de casemanager, werd elke deelneemster ook nog begeleid door een maatschappelijk 
werker in het kader van het recht op maatschappelijke integratie. Doorheen het hele jaar werkte deze nauw 
samen met de casemanager. 

Na afloop van MIRIAM werden de alleenstaande moeders verder opgevolgd door die maatschappelijk werker 
en ze kregen ook een trajectbegeleider toegewezen van de dienst socioprofessionele inschakeling. Die ziet hen 
één keer per maand met inschakeling op de arbeidsmarkt als doel van de begeleiding. Er was een kennismaking 
met de trajectgebeleider in een gesprek waarbij ook de casemanager aanwezig was. Het afgelopen jaar werd 
overlopen, de resultaten en de wensen en verwachtingen van de alleenstaande moeder werden besproken. 
De vrouw bepaalde zelf  welke informatie ze wenste door te geven aan de nieuwe begeleider. 

Naast het vervolg op de individuele begeleiding werden de alleenstaande moeders die ook na MIRIAM wilden 
deelnemen aan groepsactiviteiten toegeleid naar:

• Tissage : waar ze 3 tot 5 halve dagen per week werken rond ‘verandering’

• Doelstelling werk: een project van Miresem in samenwerking met FOREM, waar men in groep 
wordt begeleid bij het zoeken naar werk

• de dienst sociale activering (le service insertion sociale) waar de vrouwen zich konden inschrijven 
voor allerhande workshops, waaronder een workshop ‘parent-papote’ waar ervaringen met 
ouderschap  worden gedeeld.
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“De mama’s staan zelf  versteld van de mate waarin hun leven is veranderd. Zo was er Louisa die 
nooit buiten durfde komen, helemaal in zichzelf  gekeerd was en enkel leefde voor het huishouden 
en de kinderen. Nu werkt ze drie halve dagen per week als vrijwilligster, heeft ze een eigen 
vriendenkring en gaan de kinderen met vriendjes spelen na school. Bovendien is haar administratie 
op orde waardoor ze maandelijks meer geld binnenkrijgt en kan ze haar uitgaven beter beheren”.

Een casemanager

Tenslotte wordt voor elke doelstelling en gewijzigd toekomstperspectief genoteerd door wie en hoe dit verder wordt opgevolgd. 

De casemanager zorgt ervoor dat de afspraken worden doorgegeven aan de maatschappelijk werker(s) die de vrouw verder 
zullen begeleiden. Bij voorkeur gebeurt dit tijdens een gesprek waarbij de alleenstaande moeder aanwezig is en mee kan praten.

Afronding, overdracht en nazorg in Leuven 

Hoewel de vrouwen van bij de intake hoorden dat de begeleiding in MIRIAM tijdelijk was, moest die boodschap 
toch vaak herhaald worden. Tijdens een groepsbijeenkomst op het einde van het traject, werd besproken wat 
hun deelname betekend had voor elk van hen en hoe ze hun ervaringen zouden meenemen in de toekomst. 

In Leuven bleven de alleenstaande moeders, ook terwijl ze deelnamen aan MIRIAM, in begeleiding bij de eigen 
maatschappelijk werker binnen het OCMW. De maatschappelijk werker werd gedurende het hele traject op de 
hoogte gehouden en weet welke doelen werden bereikt en welke stappen de vrouw nog wil ondernemen. Er 
moest dan ook geen echte overdracht worden georganiseerd.

De vrouwen spraken af om elkaar terug te zien. Omdat het OCMW besliste om -met Europese middelen- een 
nieuwe groep te laten starten in MIRIAM, werd voorgesteld om maandelijks een bijeenkomst te organiseren 
waarin beide groepen elkaar zouden ontmoeten.
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4 .  B E G E L E I D I N G  I S  M A A T W E R K

Een holistische begeleiding is maatwerk. De alleenstaande moeder met haar wensen en verwachtingen en haar mogelijkheden, 
vormen de kern van het traject. Samen met de casemanager bekijkt zij wat ze nodig heeft om haar doelen te bereiken.

Voor elk levensdomein wordt gezocht naar gepaste acties. De sterkte van de methodiek MIRIAM ligt in de wisselwerking 
tussen individuele begeleiding en groepsbegeleiding. In beide worden acties ondernomen in elk van de levensdomeinen. 

De individuele begeleiding

Het intakegesprek vormt het eerste contact tussen de casemanager en de alleenstaande moeder. Daar worden de eerste stappen 
gezet in de relatie en het belang van dat eerste contact mag niet worden onderschat. De luisterbereidheid en de toegankelijkheid 
van de casemanager tijdens dat eerste contact met de cliënte zetten direct de toon voor hun relatie. 

In de individuele gesprekken maakt de vrouw, samen met de casemanager, een analyse van haar situatie en zoeken ze samen naar 
oplossingen. 

De begeleiding mag niet beperkt zijn tot het uitstippelen van een begeleidingsplan en het organiseren van gesprekken, activiteiten 
en doorverwijzingen. Een holistische en empowerende begeleiding vergt een procesmatige aanpak en daarvoor moet er een 
vertrouwensrelatie groeien tussen de casemanager en de cliënte. Dat kan maar als de frequentie van de ontmoetingen hoog 
genoeg is: een gesprek om de twee weken lijkt een minimum voor een intensieve individuele begeleiding.

In de opbouw van de begeleiding is het aangewezen om te beginnen bij het oplossen van materiële problemen, zoals alimentatie 
die niet wordt betaald, in orde brengen van aanvragen voor allerlei mogelijke toelagen, problemen met de woning, schulden…

Door reële praktische problemen eerst te behandelen en een (crisis)situatie te ontmijnen

• creëert en verdiept men vertrouwen tussen de alleenstaande moeder en de casemanager,  

• krijgt de vrouw meer mentale ruimte waardoor ook andere problemen en mogelijke oplossingen bespreekbaar 
worden. 

Er moet een duidelijk engagement zijn in de begeleiding, van de cliënte, maar ook van de casemanager. De casemanager biedt 
een goede opvolging en ondersteuning in alle stappen die de vrouw zet om haar situatie aan te pakken. Dat veronderstelt

• intensieve contacten en regelmatige ontmoetingen waarin veel tijd wordt vrijgemaakt om te luisteren naar de 
vragen, wensen en voorstellen van de cliënte;

• nauwgezette opvolging van te ondernemen acties en de resultaten ervan;

• een snelle interventie of doorverwijzing om problemen onmiddellijk aan te pakken;

• indien nodig: samen met de cliënte naar andere diensten stappen;

• flexibiliteit om in te spelen op nieuwe vragen of zaken die zich aandienen. 

Het huisbezoek heeft een bijzondere plaats in de individuele begeleiding. Het OCMW moet een huisbezoek doen telkens 
wanneer er een dossier tot toekenning van maatschappelijke integratie of van financiële steun wordt geopend. Nadien moet 
het OCMW telkens als het nodig is en minstens één keer per jaar, een huisbezoek doen. Tijdens de deelname aan een 
MIRIAM-traject neemt de casemanager dat huisbezoek voor haar/zijn rekening.
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Een huisbezoek biedt veel mogelijkheden:

• het biedt informatie over leefomstandigheden die tijdens gesprekken misschien niet snel naar boven komt;

• de casemanager kan de interacties van de vrouw met haar kinderen observeren in haar eigen omgeving;

• aanwezige foto’s of voorwerpen zijn aanleiding tot een gesprek over de familie, de hobby’s, de herkomst, de 
interesses van de vrouw;

• als gast en gastvrouw nemen casemanager en cliënte een nieuwe positie in tegenover elkaar.

“Een huisbezoek levert veel op. Je kweekt een band. Er moet wederzijds vertrouwen zijn. Een stoel 
die je krijgt aangeboden, betekent dat je welkom bent. Een drankje dat men aanbiedt is een manier 
om ‘iets terug te geven’. Je moet er je tijd voor nemen. Je ziet veel en je begrijpt die vrouw beter.”

Een casemanager

Tips en tricks voor een huisbezoek

• Bereid je voor — Bekijk vooraf  het dossier. Overdenk op voorhand wat je tijdens het huisbezoek 
wil te weten komen.

• Leg uit dat het huisbezoek deel uitmaakt van een vaste procedure — Bij elke cliënt vindt een 
huisbezoek plaats. De cliënt hoeft zich dus niet geviseerd te voelen.

• Benadruk de voordelen — Tijdens een huisbezoek geniet je meer privacy, je kan ongestoord 
praten in een natuurlijkere omgeving. Cliënten krijgen zo ook de kans vragen te stellen over 
huiselijke aangelegenheden, brieven die ze ontvingen,…

• Wees behoedzaam — Respecteer de privacy van cliënten. Ga voorzichtig te werk.

• Probeer de cliënt zelf  de nodige informatie te laten geven — Stel weinig bedreigende vragen die 
de cliënt ertoe aanzetten om zijn woonplaats spontaan  te tonen, bijvoorbeeld ‘Zijn hier twee of  
drie slaapkamers?’

• Neem tijd om de cliënt in zijn eigen context te leren kennen — Cliënten gedragen zich thuis anders 
dan op kantoor. Grijp de kans om deze andere kant van de cliënt te leren kennen.

• Toon belangstelling voor de andere gezinsleden — Zij zijn een belangrijk deel van de leefwereld 
van je cliënt.”

Uit: Inspiratiewijzer bij het sociaal onderzoek – POD MI1

1 Zie ook: https://www.mi-is.be/sites/default/files/documents/inspiratiewijzer_sociaal_onderzoek.pdf
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De groepsbijeenkomsten

In de individuele begeleiding staat de situatie van één individuele vrouw centraal. In de groepsbijeenkomsten worden dezelfde 
thema’s behandeld, maar wordt minder gefocust op de directe hulpverlening en meer op het verwerven van inzicht in 
de situatie van alleenstaande moeders en de maatschappelijke oorzaken en oplossingen. De groepsbegeleiding sluit aan bij 
dezelfde knelpunten als de individuele begeleiding maar plaatst die tegelijk in een breder perspectief.

Een goede groepsbijeenkomst biedt kansen:

• om te leren door herhaling van wat in de individuele begeleiding al aan bod kwam, want herhaling is een sterk 
leermiddel

• om te leren door het uitwisselen van ervaringen leren vrouwen van elkaar mogelijke oplossingen voor knelpunten 
en problemen

• om  inzicht te verwerven door samen thema’s te bespreken leren de vrouwen dat het geen toeval is dat 
vele alleenstaande moeders met dezelfde problemen kampen en krijgen ze inzicht in de mechanismen van 
genderdiscriminatie 

• om de (groep) vrouwen te versterken: de vrouwen leren dat er organisaties zijn waar ze steun vinden en dat ze 
in groep sterker staan om zaken te veranderen.

Een goed thema kiezen voor elke bijeenkomst is belangrijk. Sommige thema’s zijn bij uitstek geschikt voor uitwisseling en 
leren in groep terwijl andere thema’s niet zo gemakkelijk te behandelen zijn tijdens groepsbijeenkomsten.

De selectie van thema’s gebeurt op basis van:

• gemeenschappelijke punten uit de individuele dossiers: 

• wat vind je terug bij de meeste vrouwen uit de selectie aan vragen, knelpunten, wensen, sterktes en zwaktes?

• behoeften die gespot worden tijdens de individuele gesprekken: 

• welke vragen komen eerst naar boven bij die gesprekken? Welke thema’s wegen het zwaarst bij een groot aantal 
vrouwen?

• observaties in de (eerste) groepsbijeenkomsten: 

• hoe gaan de vrouwen met elkaar om? Welke onderwerpen worden spontaan aangeroerd? Welke vragen worden 
gesteld aan de andere vrouwen, aan de begeleid(st)er? Hoe is de interactie tussen de vrouwen en hun kinderen? 

• de gewenste veranderingen en de doelstellingen van elke vrouw: 

• wat wenst elke vrouw te leren of te bereiken tijdens haar deelname?

Ook de opeenvolging van de thema’s is niet toevallig. De eerste groepsbijeenkomsten worden opgebouwd rond kennismaking 
en het creëren van onderling vertrouwen, het creëren van een groepsgevoel. Vertrouwen creëren gaat niet vanzelf, het 
vergt tijd en het vergt herhaling. Daarom is het goed om ook tijdens de groepsbijeenkomsten eerst praktische zaken te 
behandelen. Ook activiteiten samen met de kinderen of over de kinderen (opvang, opvoeding, kinderwelzijn…) zijn vaak goede 
‘opwarmers’. Pas als er voldoende onderling vertrouwen is, kunnen (moeilijker) thema’s aan bod komen zoals zelfvertrouwen, 
relatievorming of echtscheiding, de relatie met de afwezige vader, de relatie met de grootouders van de kinderen, geen werk 
kunnen vinden of houden, eenzaamheid, de nood aan een sociaal netwerk, schulden en besteding van het budget…

Naast het thema zijn ook de vorm en de aanpak van een groepsbijeenkomst niet zonder belang.

De aanpak van een thema moet uitgaan van de situatie van de deelneemsters, concreet zijn en aanleiding geven tot leren, maar 
ook ruimte laten voor de inbreng van alle deelneemsters. Daarenboven moet de groepswerking inclusief zijn, niemand mag 
uitgesloten worden. Dat vraagt aandacht voor een positieve dynamiek en de realisatie van een grote groepscohesie.
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“Het was mooi om te zien hoe de mama’s elkaar begonnen te helpen. Opeens merkte ik dat als er 
iemand een vraag stelde aan de begeleiders (bv rond administratie) de anderen spontaan antwoordden 
(met een correct antwoord). Of  hoe ze de anderstaligen hielpen om papieren in te vullen.” 

Een casemanager

Een goede voorbereiding is van groot belang. Die gebeurt aan de hand van volgende vragen:

• wat willen we bereiken met deze bijeenkomst?

• wat is de voornaamste boodschap die we willen overbrengen?

• wie zal aanwezig zijn? Zullen er kinderen meekomen? Hebben die kinderen een rol in de bijeenkomst of niet? Zo 
neen, wie zal zich bezighouden met de kinderen?

• hoe lang zal de bijeenkomst duren?

• hoe leiden we het thema in (film, getuigenis, spel, krantenartikel,….)?

• hoe zorgen we ervoor dat alle vrouwen een inbreng hebben in de bijeenkomst? 

• hoe ronden we de bijeenkomst af op een positieve manier?

Voldoende tijd nemen voor kennismaking aan de start van de groepsbegeleiding is essentieel. Vrouwen moeten de tijd en kans 
krijgen hun plaats te vinden in de groep, en een vertrouwen op te bouwen naar de anderen toe. Een open en respectvolle 
communicatie, die nooit oordelend is, creëert een sfeer van vertrouwen en veiligheid. Het is ook belangrijk voldoende ruimte 
te laten voor spontane gesprekken. Vrouwen ervaren niet alleen de behoefte hun verhaal te kunnen doen, ze wisselen ook 
graag ervaring en tips uit die de andere moeders kunnen helpen, iets wat sterk valoriserend werkt. De casemanager heeft 
dan vaak eerder een faciliterende rol.

Samenwerken met partners kan een grote meerwaarde betekenen. Experten die een inleiding geven, organisaties waar 
de vrouwen andere vrouwen ontmoeten… Ook als een bijeenkomst begeleid wordt door een extern iemand of elders 
doorgaat, is de betrokkenheid van de casemanager bij de groepsbegeleiding belangrijk. Als vertrouwenspersoon zorgt die 
betrokkenheid voor vertrouwen en de nodige openheid voor het nieuwe. De casemanager heeft verder ook een belangrijke 
taak in het linken van de groeps- en individuele begeleiding. Alleen zaken aanreiken is vaak niet voldoende. Door er op terug 
te komen en de informatie te vertalen naar het leven van de alleenstaande moeder wordt de kans groter dat ze er iets mee 
zal doen.

De samenwerking met vrouwenorganisaties verdient een bijzondere vermelding. Op vraag van de Nederlandstalige 
Vrouwenraad en de Conseil des Femmes Francophones engageerden een aantal lokale vrouwenbewegingen zich als partner 
in MIRIAM. Het betrof Zij-kant, VIVA-SVV,

Femma, Vie féminine, Dar al Amal. De samenwerking kan verschillende vormen aannemen: invulling van inhoudelijke 
workshops, ontmoetingen met andere vrouwen, verwelkomen van de alleenstaande moeders in groep tijdens een activiteit 

In Leuven begint elke bijeenkomst met een gezamenlijke maaltijd. Er zijn immers moeders in de groep die 
weinig of  nooit eten. Ze sparen het eten uit de eigen mond voor hun kinderen. Ze kunnen zich dan ook 
vaak niet concentreren, zijn kribbig en lusteloos. Door de bijeenkomst te beginnen met een broodmaaltijd 
wordt een gemoedelijke en vertrouwelijke sfeer gecreëerd. De overschotten kunnen ze na de bijeenkomst 
meenemen, zo hebben ze ineens een maaltijd voor de kinderen als die van school thuiskomen.
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van de vrouwenorganisatie, samen iets organiseren over een gemeenschappelijk belang, vrijwilligers vragen voor hulp en 
begeleiding bij sommige groepsactiviteiten zoals uitstappen met kinderen…. 

De organisaties maken via MIRIAM kennis met deze nieuwe doelgroep en reflecteren over nieuwe vragen en uitdagingen voor 
hun programmatie. De uiteindelijke bedoeling is de toeleiding van alleenstaande moeders in armoede naar vrouwengroepen 
en –organisaties waar ze steun kunnen vinden en een (nieuw) netwerk uitbouwen. 

Er zijn ook enkele praktische randvoorwaarden die van belang zijn. Een warme en verwelkomende sfeer zet de toon 
van bij het begin. Daarvoor bestaan enkele handige vuistregels:

• Zorg voor een aangename ruimte met voldoende daglicht, met een goede akoestiek en prettige kleuren;

• Verwelkom de deelneemsters met koffie of thee, een koekje en een informele babbel zodat ze zich thuis voelen;

• Bied regelmaat tijdens de bijeenkomsten met een vaste opeenvolging van acties (verwelkoming, inleiding op 
het thema, koffiepauze, rondvraag,…) Het ervaren van orde en regelmaat werkt herstellend en is vaak nodig 
vooraleer er psychisch ruimte is voor groei. Het aanbieden van overzicht neemt de angst voor het onbekende 
weg. Tegelijk moet er voldoende flexibiliteit zijn voor spontane tussenkomsten of om onverwachte wijzigingen 
op te vangen;

• Stel samen een aantal regels op voor de bijeenkomsten: op tijd komen, elkaar laten uitspreken, niet roddelen… 
Regels zorgen voor overzicht en een gevoel van veiligheid;

• Zorg voor goede materialen en draag goed zorg voor de materialen (meubilair, beamers, drukwerk,…)

Last but not least: zorg voor kinderopvang, het is een belangrijke randvoorwaarde om deel te nemen, vooral voor moeders 
van baby’s en peuters.

“Na enkele bijeenkomsten was het voor iedereen duidelijk dat er betere afspraken moesten komen 
over de samenwerking in de groep. Daarvoor maakten we samen een ‘Handvest met rechten 
en plichten van ieder van ons’. Het Handvest is een document dat in duidelijke woorden en op 
beknopte wijze de regels van de groep beschrijft. Door samen een handvest met regels op te stellen 
wordt dat meer dan een reglement, het is een instrument voor de sociale cohesie binnen de groep. 
Alle afspraken zijn er om een reden en het handvest schept duidelijkheid. De vrouwen wijzen elkaar 
daarop: er zijn doelstellingen in de groep en we respecteren de rechten van elk en daarom heeft 
iedereen ook bepaalde plichten. Op tijd komen, elkaar laten uitspreken, regelmatig aanwezig zijn 
en een verontschuldiging sturen als je toch niet kan aanwezig zijn… het zijn tekenen van respect.” 

Een casemanager
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5 .  V O O R B E E L D E N  U I T  D E  P R A K T I J K

Een goede wisselwerking tussen de individuele begeleiding en de groepsbegeleiding is niet vanzelfsprekend. Alhoewel heel 
wat OCMW’s allerlei vormen van groepswerk voorzien, werken de meeste maatschappelijk werkers bij een OCMW vooral 
met individuele cliënten. Groepswerk is voor hen een nieuwe manier van werken. Daarom geven we hieronder ter inspiratie 
een aantal mogelijkheden voor de groepswerking in de verschillende levensdomeinen, met voorbeelden uit de vijf OCMW’s 
van het project.

Een aantal belangrijke opmerkingen vooraf

werken aan empowerment laat zich niet thematisch opdelen. Alle levensdomeinen hebben invloed op elkaar. Werken aan 
een betere financiële situatie (economische kracht) heeft ook een impact op het zelfbeeld (innerlijke kracht) van een vrouw, 
en vice versa. Een beter zelfbeeld (innerlijke kracht) maakt dan weer dat een vrouw sneller op zal komen voor haar rechten 
(sociale/politieke kracht), enzovoort. Elke activiteit moet de holistische visie van het de methodiek MIRIAM uitstralen door 
een geïntegreerde aanpak;

het is niet de bedoeling om de voorbeelden gewoon over te nemen. Elk OCMW werkt binnen een eigen context en met 
andere cliënten die bepalen hoe een MIRIAM traject er in de praktijk uitziet.

Bij het werken aan empowerment is het essentieel te vertrekken van de ervaringen en de leefwereld van de doelgroep. Elk 
levensdomein begint dan ook met een korte bespreking van de ervaringen en kwetsbaarheden van de alleenstaande moeders 
op dat vlak. Om vervolgens in te gaan op mogelijke werkdoelen en voorbeelden van de groepsbegeleiding. 

Om het beeld te vervolledigen, schetsen we tussendoor enkele levensverhalen van alleenstaande moeders en de wijze 
waarop ze binnen het kader van het pilootproject MIRIAM werkten aan hun situatie. Uit die verhalen blijkt het belang van 
een holistische benadering, waarbij een probleem in één levensdomein slechts een insteek is om de hele situatie van de 
alleenstaande moeder aan te pakken en waarbij de individuele begeleiding en de groepsbijeenkomsten elkaar versterken. 

5.1. Financiële situatie
Voor de deelneemsters is hun financiële situatie meestal de reden waarom ze voor hulp aankloppen bij het OCMW. Het 
leefloon voor een persoon die samenwoont met een gezin ten laste bedraagt -op 1 september 2017- 1.190,27 € netto per 
maand. De meeste vrouwen hebben het moeilijk om met hun inkomen rond te komen. Ze weten ook niet altijd waar ze recht 
op hebben (bijvoorbeeld verhoogde kinderbijslag) en/of ze weten niet hoe ze hun rechten kunnen afdwingen (bijvoorbeeld 
alimentatiegeld). Sommige vrouwen weten niet hoe hoog hun (gecombineerd) inkomen precies is, ze hebben geen overzicht van 
hun inkomsten, waar die vandaan komen en waarvoor ze dienen. Even goed hebben ze geen overzicht over hun maandelijkse 
uitgaven. Daarenboven kampen vele alleenstaande moeders met de afbetaling van allerhande schulden en weten ze soms 
niet eens hoeveel schulden ze hebben en hoe ver ze staan met de afbetalingen. Veel vrouwen ondernemen, om allerhande 
redenen, geen stappen om al hun rechten en mogelijkheden uit te putten. Ze leggen zich er vaak bij neer dat de vaders van de 
kinderen geen alimentatie betalen en staan er niet bij stil dat ze daar recht op hebben, ook als de vader zelf geen inkomen heeft.

Werkdoelen:

• de vrouwen hebben informatie over hun rechten, diensten en tarieven waarop ze beroep kunnen doen

• de vrouwen weten hoe ze hun rechten kunnen laten gelden

• de vrouwen hebben een overzicht van hun inkomen en hun uitgaven

• de vrouwen weten hun budget te beheren



44  METHODIEKENBOEK  –  ALLEENSTAANDE MOEDERS BETER BEGELEIDEN IN HET OCMW

• de vrouwen kennen de valstrikken van consumptie en publiciteit

• het inkomen van de vrouwen wordt getoetst aan de referentiebudgetten REMI (opgemaakt door CEBUD) en het 
OCMW onderzoekt hoe men het inkomen van deze vrouwen boven de armoedegrens kan brengen4.

Terwijl al die thema’s behandeld werden in de groepsbijeenkomsten, werd in de individuele begeleiding rond financiën en 
budget gewerkt aan:

• het uitpluizen en overzichtelijk maken van de financiële situatie van de vrouwen

• samen een realistisch schuldafbetalingsplan opstellen, eventueel doorverwijzen naar schuldbemiddeling 

• het inkomen van de vrouw verhogen door samen uit te zoeken op welke tussenkomsten en voordelige tarieven 
(vb. Kindergeld, sociaal tarief energie, verwarmingstoelage, tegemoetkoming voor een bril of andere medische 
kosten,…) de vrouw beroep kan doen en deze aanvragen

• zorgen dat de alleenstaande moeder de haar verschuldigde alimentatie ontvangt 

• zoeken naar oplossingen voor praktische problemen voor schoolfacturen enzovoort.

De casemanagers werkten hiervoor vaak samen met de ‘gewone’ maatschappelijk werker van de vrouw of met collega’s van 
de dienst budgetbegeleiding.

4  Pour plus d’informations, voir https://www.mi-is.be/fr/etudes-publications-statistiques/budgets-de-reference-pour-une-vie-digne-une-
application-web

L O K A L E  P R A K T I J K
Uitwisseling

De dynamiek tussen de deelneemsters zorgt voor veel leerkansen. Alle deelneemsters brachten kasbonnetjes 
mee van hun boodschappen van de laatste week. Door de prijzen in de verschillende winkels te vergelijken, 
kregen ze zicht op de grote prijsverschillen die er zijn. Dat gaf  aanleiding tot het uitwisselen van tips over 
bijvoorbeeld markten en winkels voor goedkope en gezonde voeding. Uit de individuele gesprekken wist de 
casemanager wie goed is in administratie. Ze vroeg een van de vrouwen om aan de anderen uit te leggen hoe 
zij haar persoonlijke administratie en boekhouding bijhoudt.O
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L O K A L E  P R A K T I J K
Budgetspel 

Spelenderwijs dachten de alleenstaande moeders samen na over hun inkomsten en uitgaven. Ze deden dat 
aan de hand van een budgetspel. Een budgetspel is een bordspel waarbij elke deelnemer het spel speelt 
vanuit een vooropgesteld profiel. Elk profiel heeft een welbepaald budget dat kan gebruikt worden om 
het spel, dat een maand voorstelt, te doorlopen. In die maand krijgen de deelneemsters te maken met alle 
vaste en onverwachte kosten die men dient te betalen. Het spel brengt basisinzichten bij over inkomsten en 
uitgaven uit het dagelijkse leven en leert de deelneemsters prioriteiten stellen. Het maakt valkuilen van de 
consumptiemaatschappij zichtbaar en het wil mensen bewust maken van hun bestedingsgedrag. 

Tijdens het spel wisselden de deelneemsters hun ervaringen uit en legden ze de link met hun eigen situatie. 
Ze gaven elkaar ook tips over een aantal relevante thema’s die in het spel aan bod komen, zoals bijvoorbeeld 
verzekeringen.
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5. 2. Sociale Activering
De vrouwen die in aanmerking komen voor deelname aan MIRIAM zijn vrouwen in een langdurige armoedesituatie voor wie 
de afstand tot de arbeidsmarkt groot is. Het merendeel van hen heeft een beperkte scholing, weinig of geen werkervaring en 
kennen vooral ook mensen in eenzelfde situatie. In MIRIAM wordt stapsgewijs gewerkt aan de verschillende dimensies in de 
verschillende levensdomeinen die bijdragen tot een uiteindelijke re-integratie. Werken aan een sterker zelfbeeld, aan meer 
contacten met de buitenwereld via socio-culturele participatie en een uitgebreider sociaal netwerk…dat alles draagt ertoe bij 
dat de vrouw uiteindelijk haar lot weer in eigen handen neemt en zich actief beweegt in de samenleving. Maar net zo goed zijn 
opleiding en werk expliciet onderwerp van de begeleiding in hun traject.

Werkdoelen :

• de vrouwen beschikken over de nodige informatie over diensten, opleidingen, vormingen en trajecten die binnen 
hun bereik liggen;

• de vrouwen kennen de realiteit van de arbeidsmarkt en de veranderingen die (voltijds) werken met zich mee brengt

• ze begrijpen welke stappen ze moeten doorlopen met het oog op een duurzame tewerkstelling.

L O K A L E  P R A K T I J K
Werkloosheidsbureau

Tijdens een filmfestival gericht op vrouwelijke filmmaaksters gingen de vrouwen in groep kijken naar de 
documentaire Bureau de chômage. In de daaropvolgende bijeenkomst werd er dieper ingegaan op de werk 
en werkloosheid, en de stereotypes waar de vrouwen mee geconfronteerd werden door op het OCMW te 
staan. Ze gaven aan zich bewust te zijn van het feit dat hun huidige situatie tijdelijk moest zijn, en bespraken de 
vele praktische problemen die een duurzame tewerkstelling bemoeilijken.O
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L O K A L E  P R A K T I J K
Een platform voor ervaringsuitwisseling

Doorheen hun begeleiding met de methodiek MIRIAM werd een platform gegeven aan de vrouwen om hun 
ervaringen en bedenkingen op vlak van socioprofessionele integratie uit te drukken en te delen met andere 
betrokkenen binnen het OCMW. Tijdens een eerste groepsgesprek werden deze onderling besproken, en 
er werden er ook uitwisselingen georganiseerd met medewerkers en een verantwoordelijke van de Dienst 
socioprofessionele Integratie en de vervangend secretaris van het OCMW. De vrouwen spraken hierbij vrijuit 
vanuit en over hun ervaringen als alleenstaande moeders, en de uitdagingen waarmee zij geconfronteerd 
werden. Uit deze gesprekken bleek onder meer dat de vrouwen aanvankelijk eerder sceptisch stonden 
tegenover een tewerkstelling via Artikel 60, omdat ze vreesden zo in een vicieuze cirkel terecht te komen. 
Ook praktische bezorgdheden, zoals een gebrek aan plaatsen in kinderopvang of  de organisatie ’s morgens en 
’s avonds kwamen aan bod. Ze kaartten ook aan hoe moeilijk het soms was om met een vorming te kunnen 
starten. Uitwisselingen als deze kunnen in beide richtingen versterkend werken.O
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L O K A L E  P R A K T I J K
Oefeningen Tijdsbesteding

De vrouwen vergeleken hun huidige dagindeling met die van een voltijds werkende alleenstaande moeder, en 
vervolgens ook met de hypothetische dagindeling volgens de job die ze zouden willen. De casemanager had 
tijdens een eerdere bijeenkomst rond dit thema en tijdens individuele gesprekken immers vastgesteld dat er een 
groot verschil was tussen hoe de vrouwen op dit moment hun dagen organiseerden en hoe een voltijds werkend 
persoon dit moet doen. Hun dagen waren steeds goed gevuld, en alles draaide hierbij rond de kinderen. Al 
stond een tewerkstelling overal hoog op de agenda, toch leken de vrouwen zich onvoldoende bewust van de 
veranderingen die dit zou vragen op persoonlijk vlak. Deze oefening had dus vooral tot doelstelling de vrouwen 
bepaalde manieren van functioneren en bepaalde overtuigingen in vraag te laten stellen.
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5. 3. Woonsituatie 
Huisvesting blijkt een belangrijk probleem voor alleenstaande moeders met een beperkt inkomen. Veel alleenstaande moeders 
huren een woning op de private markt. Een belangrijk deel van hun inkomen gaat op aan huur. Vaak wonen de vrouwen met 
hun kinderen in een woning die te klein is voor het gezin. Daarenboven zijn de woningen vaak in slechte staat (vb. schimmel, 
vocht, gebrekkige verwarming) wat kan leiden tot gezondheidsproblemen. De vragen die naar boven komen i.v.m. huisvesting 
zijn vaak heel urgent en praktisch: 

• hoe vind ik een goede woning? 

• Welke organisaties/diensten kunnen mij helpen? 

• Welke huurgarantie moet ik betalen? Waar kan ik hulp krijgen voor het betalen van de garantie?

• Ik word uit mijn woning gezet, waar kan ik terecht? 

Naast de prijs en de kwaliteit van de woningen zijn er ook andere problemen, zoals een onpraktische ligging,  een ongezonde 
leefomgeving of conflicten met de buren. Ook discriminatie op de woningmarkt is aan de orde: discriminatie op basis van 
herkomst en discriminatie tegenover gezinnen met (veel) kinderen.

Te bereiken doelstellingen van de groepsbegeleiding, zijn dan bijvoorbeeld:

• de alleenstaande moeders kennen hun rechten en plichten als huurder 

• ze kennen de structuren, organisaties en de voorwaarden inzake sociale huisvesting, ze weten hoe ze zich kunnen 
inschrijven 

• de vrouwen kennen betaalbare of gratis diensten waarop ze beroep kunnen doen voor herstellingen, voor 
meubels en huisgerief 

• ze weten waar ze terecht kunnen voor bemiddeling bij conflicten

• de vrouwen maken samen een lijst van huisvestingsproblemen in de gemeente, om een signaal te geven aan de 
OCMW-raad en het lokale beleid.

In de individuele begeleiding werd ingezet op hulp bij het zoeken naar een betere woning en begeleiden naar huisvestingsdiensten 
zoals sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren, het inschakelen van klusjesdiensten om praktische 
problemen te herstellen en woningen op te frissen, het helpen bij het vinden van de nodige meubelen en zelfs de bemiddeling 
bij burenruzies en onenigheden met huiseigenaars.

L O K A L E  P R A K T I J K
Toeleiding naar vorming 

Bf.carrefour is een centrum waar vrouwen de nodige informatie en tips vinden rond vormingen voor 
volwassenen in Brussel. Ter plaatste kregen ze uitleg over hoe ze gebruik konden maken van de diensten, 
en konden ze vervolgens ook meteen aan de slag. Verschillende vrouwen keerden er nadien ook naar terug.

Tijdens een volgende groepsbijeenkomst was er een presentatie van de dienst “Entreprendre au féminin”. 
Deze dienst ondersteunt vrouwen die zelf  een zaak willen opstarten, iets waar enkele vrouwen interesse voor 
hadden getoond.
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Het traject van een mama

Anne, 25 jaar, moeder van een dochter van 8 en een zoontje van een jaar oud, had een heel chaotisch verleden 
en was ook een tijd dakloos geweest. Het enige sociale contact dat ze had aan de start was met de vader van 
haar dochter. Ze gaf  aan graag met een vorming te willen beginnen, maar vond geen kinderopvang. Ze was heel 
enthousiast over deelname aan MIRIAM, en kwam bij gebrek aan kinderopvang dan maar samen met haar zoontje 
naar de groepsbegeleiding. Uiteindelijk zou dit een heel positief  effect hebben op Anne, haar zoontje en de groep. 
Aanvankelijk was het duidelijk dat ze niet de gewoonte had weg te gaan met haar zoontje, ze had bijvoorbeeld niet 
het nodige verzorgingsmateriaal bij. Maar door zijn aanwezigheid kwamen opvoedingsthema’s heel spontaan ter 
sprake, en werden er heel wat tips uitgewisseld. Ze voelde zich niet beoordeeld door de groep, maar ervoer net het 
versterkende effect van de groepswerkingen.

Op individueel vlak bleken ook een aantal zaken op vlak van huisvesting de nodige aandacht te vragen. Ze had  
ze geen bed, geen tafel en geen kast. De casemanager bezocht samen met haar de kringwinkel voor enkele 
basisvoorzieningen, en samen vroegen ze een budgetmeter aan voor elektriciteit. Voor de betalingsachterstand van 
de huur werd een afbetalingsplan opgesteld met de huiseigenaar. De casemanager zocht samen met Anne naar een 
crèche. Ze werden herhaaldelijk geconfronteerd met een groot gebrek aan beschikbare plaatsen. Na negen maanden 
(!) lukte het uiteindelijk dan toch om een plaatsje te vinden, dank zij het aanhoudend bellen en aandringen van de 
casemanager. De laatste groepsbijeenkomsten kon Anne bijwonen zonder haar zoontje mee te nemen, en dat ervoer 
ze als een verademing: “Eindelijk eens iets voor mezelf ”. 

L O K A L E  P R A K T I J K
Ontmoeting met de energiecel 

Elektriciteit en water worden alsmaar duurder. Zelfs al hebben ze gratis toegang tot de OCMW-energiecel, maar 
weinig vrouwen gebruiken deze spontaan. Daarom werd een kennismaking georganiseerd waarbij de vrouwen veel 
tips kregen op het gebied van energiebesparing: door de werking van apparaten te beperken tot bepaalde tijden, 
door beter te isoleren, ventilatie, speciale lampen , ... Veel vrouwen deden nadien beroep op de energiecel om bij 
hen thuis persoonlijk advies te komen geven.
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L O K A L E  P R A K T I J K
Infosessies

Een maatschappelijk werker van de cel huisvesting van het OCMW gaf  tijdens een bijeenkomst uitleg over:

• de werking van de cel huisvesting 

• zoeken naar een woning : hoe pak je het aan en wat komt erbij kijken ?

• noodwoningen en tijdelijke woningen

• huurgarantie, mogelijke hulp en financiële tegemoetkomingen

• wonen doe je niet alleen : het sociale aspect van wonen

• de technische aspecten van een woning : wat moet je zelf  onderhouden ? wat moet de huisbaas 
doen ? het belang van snelle herstellingen

• de juridische aspecten van wonen.

De bijeenkomst verliep heel interactief  : de deelnemers vertelden over hun eigen ervaringen en hoe ze 
hun woonproblemen aanpakken. De spreekster greep deze ervaringen aan om meer te vertellen over de 
regelgeving. Er werden allerlei tips uitgewisseld.
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5. 4. Mobiliteit
Zich kunnen verplaatsen is essentieel om een menswaardig leven te leiden, om te kunnen werken of naar school te gaan, 
maar ook voor het bereik van allerlei diensten zoals gezondheidszorgen, cultureel aanbod, enzovoort. Diensten zijn vaak 
gecentraliseerd en moeilijk bereikbaar voor vrouwen zonder eigen vervoer. De vrouwen hebben meestal geen auto en zelfs 
geen fiets. Vaak hebben ze ook geen rijbewijs en kunnen ze niet fietsen. Er is niet altijd voldoende openbaar vervoer en als er 
openbaar vervoer is, beschikken de vrouwen soms niet over de nodige vaardigheden voor het lezen van een dienstregeling of 
om informatie te zoeken op internet. Ze kennen ook niet altijd het verschil tussen de verschillende vervoersbewijzen en de 
verschillende prijsreducties. Mobiliteit was een thema dat bij uitstek in de groepsbijeenkomsten werd aangepakt.

Werkdoelen:

• het openbaar vervoer kennen en kunnen gebruiken

• leren fietsen

• het leren hanteren van steunbronnen in de omgeving (diensten, vrijwilligers, carpoolen, deelauto’s, deelfietsen)

• signaleren van problemen rond bereikbaarheid van diensten.

L O K A L E  P R A K T I J K
Een zoektocht  

Met de dagelijkse of  wekelijkse verplaatsingen van de deelneemsters als basis, werd met de vzw Vis-à-Vis 
een zoektocht georganiseerd waarbij men samen zocht naar de beste manier om van A naar B te gaan. Alle 
stappen in de reis werden bekeken: de keuze van het vervoersmiddel, het opzoeken van informatie over het 
traject via telefoon en websites, de haltes en het vertrek/aankomstuur, het kopen van vervoerskaartjes of  
abonnementen… Men trok er in groep op uit om via enkele oefeningen verschillende transportmogelijkheden 
met elkaar te vergelijken. 
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L O K A L E  P R A K T I J K
Leren fietsen

Op verschillende plaatsen werden (eventueel samen met een Fietsschool) aan de vrouwen het fietsen 
aangeleerd. Heel wat vrouwen kunnen of  durven niet fietsen. Ze hebben het als kind nooit geleerd, zijn bang 
om zich in het drukke stadsverkeer te begeven of  hebben al lang niet meer gefietst. De fiets is nochtans een 
ideaal middel om je op een gezonde manier te verplaatsen en om in beweging te blijven. De fiets kan ook een 
vrij goedkope oplossing zijn om ergens te geraken. 
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L O K A L E  P R A K T I J K
Samen op uitstap
Namen, Charleroi, Sint-Jans-Molenbeek, Gent en Leuven

Alle moeders willen graag op uitstap met hun kinderen. Alle casemanagers gebruikten die uitstappen 
als leermomenten voor reizen met het openbaar vervoer: waar gaan we naartoe? Hoe kunnen we daar 
geraken, met welk vervoermiddel? Hoe laat moeten we vertrekken? Hoeveel kost een kaartje? Welke 
kortingsmogelijkheden zijn er? Waar kopen we kaartjes voor bus/trein/inkom? 

De moeders namen initiatief  en ondernamen samen alle stappen.
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5. 5. Psychologische gezondheid
Heel wat alleenstaande moeders in armoede hebben gezondheidsproblemen of hebben kinderen met gezondheidsproblemen. 
Soms zijn die problemen de reden waarom ze voor hulp bij het OCMW aankloppen. Gezondheidszorg kan duur zijn en 
voor wie met weinig geld moet toekomen, kunnen de kosten van dokter en apotheek net die druppel teveel zijn. Dat leidt 
ertoe dat de alleenstaande moeders een bezoek aan dokter, tandarts, kinesist…uitstellen of afstellen. Velen weten niet 
dat ze beroep kunnen doen op de derdebetalersregeling of de verhoogde tegemoetkoming of ze weten niet dat er een 
wijkgezondheidscentrum is in hun gemeente. Vaak stoppen ze zelfs de betaling aan het ziekenfonds en verliezen ze hun 
rechten. Zo komen ze in een vicieuze cirkel terecht. Ook een gezonde levensstijl met gezonde voeding en veel beweging is 
niet vanzelfsprekend.

Werkdoelen:

• de alleenstaande moeders kennen het preventieve belang van gezonde voeding en beweging, voor zichzelf en 
voor hun kinderen

• de vrouwen kennen de bestaande steunmaatregelen voor betaalbare gezondheidszorg (derdebetalersregeling, 
rechthebbende verhoogde tegemoetkoming , medische kaart) en weten hoe ze er beroep op kunnen doen

• de vrouwen kennen de werking van het wijkgezondheidscentrum en weten hoe ze zich kunnen inschrijven

• de vrouwen kennen de werking van het ziekenfonds en weten waarvoor en hoe ze er beroep op kunnen doen

L O K A L E  P R A K T I J K
De waarheid over verzorgingsproducten 

De moeders maakten in een workshop hun eigen natuurlijke verzorgingsproducten. De workshop startte 
met een fotogalerij waaruit elke moeder een foto koos die het best weergaf  wat ‘proper zijn’ betekent. 
Elk van die foto’s werd besproken en dat leidde tot een gesprek over de wijze waarop men doorheen de 
geschiedenis -en ook in verschillende culturen- denkt over hygiëne. Tijdens het maken van verschillende 
producten (lippenbalsem, gelaatsreiniger, bodymilk, deodorant) vroeg de begeleidster aan de moeders om 
te vertellen over de criteria die zij belangrijk vinden bij de keuze van hun producten (de prijs, het merk, de 
reclame, de geur, het uitzicht, het milieu, de familietraditie….). Ze besprak met hen de ingrediënten die de 
verpakkingen vermelden en vertelde over een website (www.laveritesurlescosmetiques.com) waar met een 
simpel systeem van smileys wordt aangegeven welke ingrediënten gevaarlijk zijn en welke niet. De vrouwen 
bespraken ook het belang van de fabricatiedatum die op elk product staat en waarom natuurlijke producten 
minder lang goed zijn dan andere.
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L O K A L E  P R A K T I J K
Gezond eten en bewegen 

Verschillende mama’s gaven aan graag te koken, daarnaast werd ook vaak verteld dat de eetmomenten met 
de kinderen vaak moeilijk verlopen. De kinderen willen niet eten, ze blijven niet aan tafel zitten, …

Daarom organiseerden de casemanagers twee workshops waarin de aspecten gezonde voeding en 
opvoeding aan bod kwamen. De buren van het wijkgezondheidscentrum werkten een leuke reeks workshops 
uit rond dit thema. Zij waren bereid om hiervan een mini versie voor de mama’s te brengen. Op deze 
manier zette de casemanager een samenwerking met een wijkpartner op poten en leerden de mama’s het 
wijkgezondheidscentrum beter kennen.
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Gezondheidsproblemen waren vaak een rode draad tijdens de individuele begeleiding. Het was soms moeilijk om een 
onderscheid te maken tussen de psychologische en de lichamelijke gezondheidsproblemen, voor de alleenstaande moeders zelf 
die zich slecht voelen maar niet weten dat hun klachten lichamelijke redenen kunnen hebben, maar ook voor de casemanager 
omdat de vrouwen hun klachten vaak niet goed onder woorden konden brengen. Het onderwerp medische zorgen kwam 
vooral naar voor als de kinderen ziek werden en er geen geld was voor de dokter. Verschillende vrouwen hadden problemen 
met hun tanden en kenden de mogelijkheden niet tot financiële steun. De casemanagers hielpen hen bij het uitzoeken op 
welke tussenkomsten ze beroep konden doen zodat ze het bezoek aan de tandarts niet langer moesten uitstellen.

5. 6. Mentaal welbevinden - zelfbeeld
Zelfbeeld is een complex en abstract thema, maar het zelfbeeld dat men heeft, heeft grote invloed op alle levensdomeinen. 
Veel vrouwen in armoede hebben een zeer eng en laag zelfbeeld. Moeders in armoede stellen het welzijn van hun 
kinderen boven dat van zichzelf. Ze zien de band niet tussen een sterk persoonlijk zelfbeeld van de moeder en de positieve 
persoonlijkheidsontwikkeling bij de kinderen. Alleenstaande moeders in armoede leven vaak zeer geïsoleerd, hebben weinig 
vrienden en sluiten zich op in de eigen kleine wereld. Ze verwachten niets meer van de buitenwereld en voelen zich alleen. 
Ze hebben geen visie op de toekomst of ze durven niet dromen van een toekomst, en leven enkel in het hier en nu. Sommige 
vrouwen hebben een zeer traditionele opvatting van het gezin, en het feit dat ze gescheiden zijn of niet meer samenleven met 
de vader van hun kinderen, ervaren ze als een falen. Als ze ergens trots op zijn, zijn het meestal de kinderen. Ze voelen zich 
vaak onzeker, snel aangevallen en beoordeeld, ook door het OCMW.

Werkdoelen:

• de vrouwen zien in dat ze een plaats hebben in de samenleving en een toekomst. Ze ontwikkelen een kritische 
geest en nieuwe perspectieven op zichzelf en de samenleving;

• de vrouwen nemen hun leven in handen, nemen zelf en in alle vrijheid de beslissingen die hun leven en toekomst, 
en die van hun kinderen, aangaan. Ze zijn hierbij niet bang van de blik van anderen. Ze durven hun mening geven 
en laten gelden.

De mama’s werden in drie groepen ingedeeld (rekening houdend met gevoeligheden in de groep) en elke 
groep was verantwoordelijk voor een gerecht. Dit ging vlot, de meeste mama’s hebben veel ervaring in de 
keuken. Ze toonden ook veel interesse, stelden vragen, … Daarna bespraken ze de samenstelling van een 
gezonde brooddoos. Dit was terug op maat van de groep, ludiek en duidelijk gebracht.  Na de lunch werd 
er nog een half  uurtje gepraat over voeding en opvoeding a.d.h.v. stellingen. Ze konden elkaar tips geven en 
ervaringen uitwisselen.

Gezien het zomervakantie was zorgden de casemanagers ook voor een aangepaste activiteit voor de kinderen, 
met veel beweging. De mama’s kregen na de eerste workshop een stappenteller mee en de week nadien 
werden hun resultaten vergeleken en besproken.

L O K A L E  P R A K T I J K
Serie workshops over zelfvertrouwen 

In samenwerking met de vzw Université de paix werden met de groep workshops gedaan rond zelfbeeld en 
zelfvertrouwen. Aanvankelijk bleef  het heel abstract, en leek de groep moeilijk aansluiting te vinden met het 
thema. Bovendien werd het soms heel emotioneel, persoonlijk en confronterend. De vrouwen werden ertoe 
gebracht een aantal zaken in vraag te stellen, en daar reageerden ze heel terughoudend op. Maar doorheen 
de verschillende bijeenkomsten ontstond er meer en meer openheid, en deelden de vrouwen heel intieme 
ervaringen. Een vrouw vatte het samen als “In het begin deed het ons wenen, nu lachen we de hele tijd”. Zo 
kon er onder meer gewerkt worden rond communicatie, positief  denken, en nee durven zeggen. Dit traject 
bleek uiteindelijk essentieel in het proces dat met de groep doorlopen werd, al moet hierbij wel onderstreept 
worden dat er al een zekere basis moet zijn voor dit kan werken.
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Tijdens de individuele begeleiding kwam vaak naar boven dat de alleenstaande moeders nood hadden aan psychologische hulp 
en die niet konden vinden. De wachtlijsten voor betaalbare hulp zijn lang. Sommige OCMW’s, zoals dat van Gent, hebben 
een eigen psychologische dienst waar de vrouwen vrij snel terecht konden. Voor andere casemanagers was het vaak moeilijk 
om op korte termijn de hulp te vinden die de vrouwen nodig hadden. Dat legde een zware hypotheek om de werking. Het 
gebeurde dat één van de vrouwen een psychose kreeg tijdens een bijeenkomst of tijdens een activiteit.

“Onze uitstap was dit jaar stresserend, voor mij en voor de mama’s. Eén van de mama’s kreeg een 
psychose. Al haar agressie werd gericht tegen mij en mijn collega. De andere vrouwen kwamen 
tussenbeide. Uiteindelijk moesten we de mama vragen om te vertrekken omdat ze op dat ogenblik 
andere hulp nodig had dan wij konden bieden. Dat had als gevolg dat de andere vrouwen wel heel 
solidair werden –weet je wel: er was een gezamenlijke vijand- maar dat was dan wel ten koste van 
die ene mama.” 

Een casemanager

L O K A L E  P R A K T I J K
Re-styling 

De vrouwen ondergingen een re-styling door de styliste Lien Degol in een bekende tweedehandszaak. Doel 
van de activiteit was vooral om de vrouwen zich weer even vrouw te laten voelen in plaats van mama, en 
hun schoonheid te herontdekken. Iedereen kreeg heel persoonlijke tips, en er konden ook een aantal meer 
algemene onderwerpen aangekaart worden op vlak van zelfzorg. Dit bleek een heel gesmaakte, positieve 
manier om rond zelfbeeld aan de slag te gaan.
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L O K A L E  P R A K T I J K
Oefening rond kwaliteiten 

Aan de hand van enkele oefeningen werd gewerkt rond zelfbeeld en zelfvertrouwen. Zo stonden de vrouwen 
stil bij het geven en maken van complimenten. Dit was een heel dankbaar onderwerp dat zorgde voor een 
heel positieve groepsbijeenkomst. 

Bij het bezoek van de Staatssecretaris namen alle aanwezigen deel aan een activiteit rond kwaliteiten. Hierbij 
werden kwaliteiten benoemd en kernkwadranten uitgewerkt, om zich zo bewust te worden van de sterktes, 
uitdagingen en valkuilen die ermee gepaard kunnen gaan.
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L O K A L E  P R A K T I J K
Spreken in het publiek 

In Charleroi gaf  de organisatie van een colloquium over nieuwe gezinsvormen de vrouwen de kans om in het 
publiek te praten over hun ervaringen.. Voor een groep onbekenden spreken was iets heel nieuw voor hen. 
De voorbereiding (voor wie gaan ze spreken, wat is hun rol, hoe breng je je boodschap over?) gebeurde in 
groep. Het was een succeservaring die het zelfvertrouwen van de vrouwen deed groeien.
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5. 7. Hulpverlening 
Mensen in armoede beschikken over een heel beperkt sociaal weefsel. Sociale uitsluiting en zichzelf afsluiten gaan immers 
hand in hand. Dat geldt misschien nog meer voor alleenstaande moeders in armoede. Zij plooien zich terug op hun gezin 
en sluiten zich af van het publieke leven. Hun contacten beperken zich tot een kleine kring. Anderzijds zijn organisaties, 
verenigingen en zelfs publieke diensten vaak heel ontoegankelijk voor de vrouwen, met moeilijke procedures en andere hoge 
drempels. Alleenstaande moeders hebben vaak niemand in hun omgeving waar ze op kunnen terugvallen voor hulp en steun. 
Daarenboven kennen ze de diensten niet die er zijn voor hen en ze weten de weg ernaartoe niet te vinden.

Het traject van een mama

Sarah is 31. Ze ging thuis weg toen ze 18 jaar was. Ze had steeds ingestaan voor het huishouden en de zorg voor 
haar broer en zus. Ze was er getuige van hoe haar vader haar moeder mishandelde. Sarah ontmoette de vader van 
haar zoontje -dat nu 10 is- en bleef  uiteindelijk drie jaar bij hem. In die relatie werd ook Sarah het slachtoffer van 
intrafamiliaal geweld. Ze verliet hem en kreeg een tweede kind bij een nieuwe partner, een dochter die nu 6 is en met 
hartproblemen kampt. Ze kwam op het OCMW te staan toen ze haar recht op een werkloosheidsuitkering verloor. 
Sarah kampte met psychologische problemen waar ze al jaren voor in behandeling was.  Ze was zeer kwetsbaar en 
kon het huis niet verlaten zonder eerst kalmeerpillen te nemen.

Sarah formuleerde haar wens bij de start van de begeleiding heel duidelijk: “ik wil kunnen buitenkomen zonder bang 
te zijn”. Door uit haar sociaal isolement te treden en zich open te stellen voor anderen zouden er zich op termijn ook 
nieuwe perspectieven kunnen openen, zoals het volgen van een opleiding.

Aan de start was Sarah heel teruggetrokken bij de groepsbijeenkomsten, en sprak nauwelijks. Maar na een tijd trad 
er een verandering op. Al sprak ze nog niet veel, ze deed nu haar jas uit, en durfde ook recht te staan om koffie 
te nemen. Uiteindelijk begon ze ook steeds meer te delen, bijvoorbeeld rond de opvoeding van haar kinderen. Ze 
nam actief  deel en langzaamaan verdwenen de angsten. Op een dag vertrouwde ze de casemanager toe dat ze geen 
medicijnen meer nam om naar de groepsbijeenkomsten  te  komen  en  uiteindelijk  zou  ze  ook  stoppen  met  de  
psychologische begeleiding. Ze gaf  aan dat het haar meer afremde dan vooruit hielp om steeds maar weer stil te staan 
bij het feit dat ze bang was van anderen. Haar sociaal netwerk heeft zich uitgebreid, en ze ziet andere vrouwen van 
de groep nu soms ook buiten de groepsbijeenkomsten.

Tijdens de individuele begeleiding werd de behandeling van haar psychologische problemen opgevolgd. De 
casemanager moedigde haar aanvankelijk aan om de therapie vol te houden tot er echte verbetering optrad. 

Verder werden ook een aantal praktische zaken aangepakt. Sarah kampte ze met enkele problemen in haar sociale 
woning, waarover de sociale huisvestingsmaatschappij werd geïnformeerd. De persoonlijke tussenkomst van de 
casemanager bij de huisvestingsmaatschappij was erg belangrijk. Er werd pas gehoor gegeven aan de klachten toen 
de casemanager zich erin mengde. De casemanager maakte samen met Sarah een aantal tegemoetkomingen in orde, 
zoals die voor een schoolreis van haar zoon, voor de kosten van de tandarts en voor een bril. Ze vroegen samen het 
sociaal tarief  aan voor elektriciteit.

L O K A L E  P R A K T I J K
Op bezoek bij Passage 45 

De groep bracht een bezoek aan Passage 45, een dienst binnen het OCMW met een uitgebreid aanbod voor 
de vrouwen. OCMW cliënten krijgen er met een voordeelkaart toegang tot verschillende sociale winkels: een 
sociale kruidenier waar voedingswaren, producten voor persoonlijke hygiëne en schoonmaakproducten aan 
verlaagde prijzen te koop zijn; een kapperssalon waar men voor een laag tarief  haarzorg en schoonheidszorgen 
kan verkrijgen en een cafetaria die voor iedereen toegankelijk is en waar men voor een klein prijsje inventieve, 
gezonde en lekkere gerechten kan eten. De vrouwen maakten er kennis met het aanbod.O
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Werkdoelen :

• de vrouwen hebben inzicht in de bestaande hulp- en dienstverlening die voor hen relevant kan zijn, en in 
procedures die betrekking kunnen hebben op hun situatie ;

• de ontmoeting en het contact met hulp- en dienstverlenende instanties worden gefaciliteerd.

In functie van individuele vragen en noden werden intern de nodige contacten gelegd met andere diensten van het OCMW, en 
legde de casemanager verder de brug met bepaalde diensten zoals opvoedingsondersteuning, psychologische begeleiding,…

“Tijdens een bijeenkomst bleek ook dat de vrouwen heel bewust geen gebruik maken van bepaalde 
diensten of  mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld voedselpakketten. Het idee ‘ik ben toch nog niet op het 
punt dat ik dat nodig heb’, haalde dan de bovenhand. De getuigenis van één vrouw was voldoende 
om ook andere vrouwen te overtuigen om alle hulp te aanvaarden die er is. Samen gaan winkelen bij 
de sociale kruidenier en ‘en passant’ een voedselpakket meenemen, kon dan opeens wel.” 

Een casemanager

5.8. Sociaal netwerk en vrije tijd
Vanuit het genderperspectief is de toeleiding naar vrouwenbewegingen en –organisaties een belangrijk middel tot het 
verruimen van het sociaal netwerk van de alleenstaande vrouwen in armoede. Ook alleenstaande moeders hebben graag 
het gevoel ergens bij te horen. Door een aanbod van contacten buiten de eigen groep, wordt hun wereldbeeld verbreed en 
worden hun ambities aangescherpt. Ze maken kennis met andere leefgewoonten, met andere denkwijzen en krijgen nieuwe 
perspectieven, bijvoorbeeld op het vlak van socio-culturele participatie.

Werkdoelen :

• de alleenstaande moeders maken kennis met de werking van vrouwenorganisaties

• de vrouwen worden geconfronteerd met nieuwe denk- en leefwijzen

• de vrouwenorganisaties maken kennis met een nieuwe doelgroep

L O K A L E  P R A K T I J K
De bureaucratie te lijf 
Leuven, Sint-Jans-Molenbeek, Namen, Gent, Charleroi

De vrouwen kregen vaak brieven van instellingen –ook van het OCMW- die ze niet begrijpen. In verschillende 
groepen werd tijdens de bijeenkomsten het sociaal dossier en/of  bepaalde procedures besproken. Zo kregen 
de vrouwen meer inzicht in de procedures en konden ze gepast en tijdig reageren. Tijdens deze gesprekken 
bleek dat de alleenstaande moeders zich vaak onbegrepen voelen door de maatschappelijk werker van het 
OCMW. Sommige vragen vinden ze erg indiscreet en vaak ook controlerend en ze begrijpen niet waarom de 
maatschappelijk werker dat allemaal moet weten. In deze sessies kregen ze meer inzicht in de doelstellingen 
van het OCMW.
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L O K A L E  P R A K T I J K
Kennismaking

De vrouwen bezochten het vrouwenhuis Dar al Amal, met werkingen gericht op vorming en ontmoeting. 
Interculturaliteit en emancipatie staan er centraal. De vrouwen van de groep namen er deel aan de maaltijd, 
ontmoetten andere vrouwen, en werden geïnformeerd over de werking. Ze ervoeren deze kennismaking als 
heel positief, en toonden heel wat interesse voor de werkingen. 

Daarnaast werd ook een samenwerking opgezet met het “Centre Féminin d’Education Permanente”. In 
groepsgesprekken gefaciliteerd door een medewerkster van deze organisatie werd gereflecteerd over de 
rol en plaats die de vrouwen zichzelf  toeschreven, over wat ze zichzelf  gunnen en over het alleenstaand 
moederschap.
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L O K A L E  P R A K T I J K
De praktische school van Femma 

De Praktische School van Femma organiseerde twee workshops voor de alleenstaande moeders. Een eerste 
ging over ontspanning, terwijl een tweede stilstond bij consumptie. 
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L O K A L E  P R A K T I J K
Workshops met Viva-SVV 

Viva-SVV organiseerde drie workshops rond zelfzorg en zelfbeeld. Zo maakte de groep cosmetische producten 
van natuurproducten, en kregen de vrouwen stylingadvies. Een derde workshop behandelde slaaphygiëne. 
Rode draad doorheen de workshops was het creëren van een bewustwording van het belang af  en toe ook 
eens wat tijd en energie aan jezelf  te besteden.O
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L O K A L E  P R A K T I J K
Reflectie over gender 

Samen met Vie féminine werd een bijeenkomst georganiseerd rond het thema gender. Er werd gediscussieerd 
over discriminatie, traditionele rolverdelingen, rechten en gelijkheid. De activiteit was heel toegankelijk en 
werd gesmaakt door de vrouwen, maar zorgde ook voor zware discussies die een aantal gevoeligheden aan de 
oppervlakte brachten. Het onderwerp wekte echter wel hun interesse, en de vrouwen toonden een openheid 
voor andere perspectieven.
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L O K A L E  P R A K T I J K
Fotomontage rond intimiteit 

De groep werkte mee aan een bestaand project van Vie féminine rond intimiteit. In een reeks van 6 workshops 
werkten de vrouwen aan een fotomontage over dit thema, om er op hun eigen manier expressie aan te geven. 
Een vrouw maakte een werk over haar huisbaas die buiten haar weten haar woning betrad, terwijl een andere 
vrouw een fotomontage maakte waarin ze aan de hand van een grote papieren zak verwees naar alle bewijzen 
die het OCMW vraagt wanneer je een aanvraag indient. Andere montages waren meer abstract, over de tijd 
die voorbijgaat en de eenzaamheid en over het feit dat we allemaal wel eens een masker dragen. Het project 
van Vie féminine werd afgesloten met een tentoonstelling in het museum van fotografie. De vrouwen waren 
heel enthousiast. Ze wisten niet dat dergelijke activiteiten toegankelijk waren voor hen, en leerden er heel wat 
bij. Zo ontwikkelden bijvoorbeeld zelf  hun foto’s. Naast een platform voor creatieve expressie vonden ze in 
dit project ook een grote erkenning.
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5.9. Socio-culturele participatie
Voor alleenstaande moeders in armoede is het begrip vrije tijd een abstract begrip. Een leuke vrijetijdsbesteding is nochtans 
belangrijk : het haalt mensen uit hun sociaal isolement en geeft hen de kans aan te sluiten bij een maatschappelijk leven. 
Participatie aan sociaal-culturele en vrijetijdsactiviteiten draagt bij aan het versterken van mensen.

Als de vrouwen al denken of praten over vrije tijd, dan gaat het hoogstens over activiteiten die ze met de kinderen (willen) 
ondernemen. Maar eigenlijk maken de vrouwen weinig of geen gebruik van het aanbod aan activiteiten. Ze hebben geen 
hobby’s, ze sporten niet. Ze weten ook niet wat er bestaat, ze denken dat het toch niet voor hen is en dat alles duur is. Ze 
weten niet dat er ook een heel groot aanbod is van gratis activiteiten, gespreid over het jaar. Daarenboven kennen ze de 
mogelijke prijskortingen niet, waarvan ze kunnen genieten. De vrouwen beseffen ook niet dat een leuke vrijetijdsactiviteit vaak 
gewoon draait om ontmoeting en dat ze die zelf kunnen organiseren. 

Werkdoelen :

• de vrouwen weten dat het goed is voor hun welzijn om buiten te komen en regelmatig tijd te nemen voor 
ontspanning, al dan niet samen met de kinderen, maar ook om tijd voor zich te nemen en bepaalde interesses 
buiten hun gezinsleven te ontwikkelen.

• de vrouwen kennen het aanbod aan socio-culturele activiteiten in de omgeving

• de vrouwen kennen de mogelijke prijskortingen waarvan ze kunnen genieten

• de vrouwen kunnen zelf een activiteit organiseren.

“Ondanks alle moeite slaagden weinig vrouwen erin om de activiteiten die we samen deden, nadien 
zonder ons te herhalen of  te blijven doen. De redenen die ze aanhaalden, waren allerlei praktische 
bezwaren (bijvoorbeeld geen kinderopvang) of  een gebrek aan tijd of  energie. Het lag anders voor de 
kinderen. Voor hen zijn de moeders wel vragende partij naar informatie over sport- en vrijetijdsactiviteiten.” 

Een casemanager

L O K A L E  P R A K T I J K
Een familiekamp 

Tijdens de zomervakantie trokken de moeders in groep en samen met de kinderen voor vier dagen naar het 
recreatiedomein De Hoge Rielen, waar de casemanager had gezorgd voor een rijk aanbod aan activiteiten. 
Voor de meeste vrouwen was dit een nieuwe ervaring, velen verlieten de stad nauwelijks of  nooit. Het was 
voor hen een verademing om vier dagen niet zelf  te moeten koken of  voor het huishouden te zorgen, en de 
kinderen plezier te zien maken. Ook de contacten tussen de vrouwen onderling deden hen zichtbaar deugd.O
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L O K A L E  P R A K T I J K
Op uitstap

De groepen van Leuven, Gent, Namen en Sint-Jans-Molenbeek maakten verschillende daguitstappen, waarbij 
er steeds over werd gewaakt dat het uitstappen waren die de vrouwen nadien met hun kinderen zouden 
kunnen herhalen. De bestemmingen waren uiteenlopend: de zee, het dierenpark Pairi Daiza, de citadel van 
Namen, Louvain-la-Neuve…
De uitstap werden telkens door de groep vrouwen voorbereid. Er werden afspraken gemaakt over de 
verschillende taken bij de voorbereiding, maar ook op de dag zelf. iedereen had een taak en voerde die uit.
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L O K A L E  P R A K T I J K
Informatie over het aanbod

In Gent vertrok de casemanager van een infoblaadje in de wijk om over het aanbod een gesprek aan te 
gaan. Alle deelneemsters kregen dat blad in de bus maar keken er voordien nauwelijks naar. Alle vrouwen 
gingen samen een Uitpas halen en maakten zo tegelijk kennis met de Stadswinkel. Daar kan je terecht 
voor alle informatie over de stadsdiensten en over het socioculturele leven. Je vindt er boeken, studies, 
prentbriefkaarten, tijdschriften en allerlei publicaties. En je kan er vuilzakken kopen aan sociaal tarief.

In Sint-Jans-Molenbeek stelde de socioculturele cel haar dienst en de mogelijkheden in de buurt voor. 

In verschillende OCMW’s werden ook de voordelige tarieven (Artikel 27, Uitpas, Fonds Vakantieparticipatie) 
uitgelegd.
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L O K A L E  P R A K T I J K
Een bezoek aan het Huis van Culturen en Sociale Samenhang 

De groep bracht een bezoek aan het Huis van Culturen waar de vrouwen kennis konden maken met culturele 
en artistieke activiteiten die ze daarna met hun kinderen zouden kunnen herhalen. Het huis biedt een 
laagdrempelige, openbare artistieke ruimte waar alle inwoners van Sint-Jans-Molenbeek, hun verenigingen en 
scholen en alles wat artistiek leeft in de gemeente een thuis vindt. Er zijn workshops voor alle leeftijdsgroepen 
–van hele jonge kinderen tot volwassenen en senioren- en iedereen die een initiatief  wil nemen is er welkom. 
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Het traject van een mama

Axelle, 30 jaar oud, kreeg haar eerste kind op haar 19e, maar had al snel het gevoel de situatie niet aan te kunnen 
en liet haar dochter plaatsen. Later zou ze nog twee kinderen krijgen. Axelle had nauwelijks sociale contacten. Haar 
sociale contacten verruimen was dan ook één van de belangrijkste doelstellingen van de begeleiding. Kort na de start 
van MIRIAM liet ze zich echter opnemen, vanuit het gevoel dat ze haar moederrol niet meer aankon. Ze drukte dit 
uit als volgt: “Het is teveel voor me”, “Het vraagt teveel energie”, “Ik ben moe”, en “Ik voel me alleen”. Om ook op 
langere termijn oplossingen te zoeken en de nodige ondersteuning te bieden werd de Service de l’Aide à la Jeunesse 
ingeschakeld. Verder werd er  ook  gezorgd voor  de  nodige  psychologische ondersteuning. Nadat Axelle het 
ziekenhuis verliet coördineerde de casemanager de hulpverlening die voor haar werd opgezet.

Ook op financieel vlak werden enkele lang aanslepende problemen aangepakt. Axelle kampte al jaren met schulden 
en probeerde dit steeds alleen op te lossen, maar zonder veel succes. Samen werd er gezocht naar de achterliggende 
problemen. Zo bleek onder meer dat ze al een hele tijd geen kinderbijslag meer kreeg, eenvoudigweg omdat er door 
een verandering in de wetgeving andere betalingsmodaliteiten golden, maar niemand daar van op de hoogte was 
gebracht. De casemanager zorgde -samen met haar collega maatschappelijk werker- voor een tussenkomst voor de 
mazout en de elektriciteit en voor de sportstages voor de kinderen. Ze wist niet dat deze mogelijkheden bestonden, 
maar weet nu welke stappen ze moet ondernemen om er in de toekomst beroep op te doen. Ze kampte verder 
ook al een hele tijd met een probleem aan haar tanden, maar had dit nooit aangepakt door een gebrek aan geld. 
De procedures van het OCMW op dat vlak waren haar onduidelijk en grotendeels onbekend. Ook hier kon de 
casemanager de nodige informatie en ondersteuning bieden. Tot slot zochten Axelle en de casemanager samen ook 
naar oplossingen voor enkele problemen op vlak van huisvesting, en voor problemen in het contact met de vader 
van één van haar kinderen. Axelle vroeg zelf  heel veel begeleiding. Ze vergat heel veel, moest vaak herinnerd worden 
aan bepaalde zaken. Voor een groot deel van de begeleiding kwam ze alleen opdagen voor de individuele sessies. Na 
verloop van tijd nam ze regelmatig deel aan de activiteiten van de groep.
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5.10. Zorg en opvoeding van de kinderen
De kinderen staan centraal in het leven van de alleenstaande moeders, ze zijn hun absolute prioriteit. Voor een groot aantal 
vrouwen is hun moederrol hun voornaamste identiteit verwervende rol. Daarbij komt dat sommigen zelf uit problematische 
gezinssituaties komen. Ze willen zelf beter doen voor hun kinderen. Alleenstaande moeders in armoede zijn vaak bang dat 
hun kinderen geplaatst zullen worden. Sommigen hebben zelf een jeugd meegemaakt in instellingen en bij pleegouders. 

Het alleenstaand ouderschap brengt ook een aantal heel specifieke vragen met zich mee. Zo worstelen sommige moeders 
met de dubbele rol die ze zich genoodzaakt zien op te nemen. Ze zien dat hun kinderen het soms moeilijk hebben met de 
bezoekregeling van de vader of met de totale afwezigheid van de vader. De vrouwen hebben het gevoel dat ze er alleen voor 
staan. Ze beschikken over een beperkt netwerk en kennen de bestaande diensten die ondersteuning kunnen bieden, niet. 

Alleenstaande moeders voelen zich vaak ontoereikend in hun ouderrol. De vraag naar opvoedingsondersteuning is groot.

Werkdoelen :

• normaliseren: de vrouwen delen hun ervaringen, hun bedenkingen en hun angsten en zien dat ze niet alleen staan 
met hun vragen; hun schuldgevoel over de eigen ontoereikendheid neemt af;

• de vrouwen kennen nieuwe methodes voor opvoeding;

• de moeders weten welke dienstverlenende en ondersteunende instanties er bestaan en hoe ze er beroep op 
kunnen doen.

L O K A L E  P R A K T I J K
Workshop 

Er werd een workshop georganiseerd in samenwerking met de vzw Parents-chercheurs, rond huilbuien en 
andere moeilijke momenten waar ouders mee geconfronteerd worden. De doelstelling van de workshop was 
om lastige situaties aan te kaarten, beter te begrijpen wat er gebeurt met een kind op zo’n moment, deze 
crisissen zo ook te dedramatiseren, en een aantal tips en tricks te leren om er beter mee om te kunnen gaan. De 
vorm van de workshop was heel beeldend en lag heel dicht bij de realiteit van alledag. De vrouwen konden hun 
ervaringen delen, en het was voor hen duidelijk een opluchting te horen dat iedereen zulke zaken meemaakt.
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L O K A L E  P R A K T I J K
Over straffen en belonen 

Een psychologe kwam uitleg geven over straffen en belonen. Het is een onderwerp waar veel moeders vragen 
over hadden. In deze sessie kregen ze veel tips en ook achtergrondinformatie over het groeiproces van 
kinderen. Er werd toegespitst op de kleine dagelijkse problemen, zodat de tips voor iedereen bruikbaar zouden 
zijn. Er werd ook veel aandacht besteed aan de positieve aspecten van mama zijn, om het zelfvertrouwen te 
verbeteren en om het evenwicht te herstellen. Als opwarmertje kreeg iedere mama een pluim. Iedereen 
mocht een positieve eigenschap van zichzelf  als mama noemen. Al die pluimpjes en positieve punten werden 
op een groot blad geschreven. Er werd gepraat over hoe je gewenst gedrag kan belonen en er werden 
veel voorbeelden en tips gegeven, die zoveel mogelijk werden visueel werden voorgesteld. De begeleidsters 
benadrukten dat er geen stoute kinderen zijn, alleen kinderen die soms stoute dingen doen. Complimenten 
geven werd geoefend door iedereen te vragen om de buurvrouw een complimentje te geven. Om af  te sluiten 
kreeg iedereen een papieren wolken waarop ze een droom voor hun kinderen konden schrijven. Die dromen 
werden overlopen en op een groot blad geschreven.
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Wanneer er zich rond het thema kinderen en opvoeding heel specifieke vragen of problemen voordeden vroeg dit uiteraard 
een opvolging op maat. Die werd opgenomen in de individuele begeleiding. De casemanager ging bijvoorbeeld met de 
alleenstaande moeder naar het ‘Huis van het Gezin’ of het ‘Maison des parents’ om te praten over opvoedingsondersteuning. 
Er werd gezorgd voor gezins- of thuisbegeleiding of voor psychologische ondersteuning van de alleenstaande moeder.

L O K A L E  P R A K T I J K
Bezoek aan educatieve begeleiders

Het inloopteam Reddie Teddy is een dienst die ondersteuning biedt aan ouders met kinderen tussen 0 en 
3 jaar. Jonge ouders kunnen er terecht met alle vragen, gaande van opvoedingsvragen tot hulp bij aanvraag 
van kinderbijslag, het vinden van een kinderbedje enzovoort. Het bezoek in groep verlaagde de drempels 
(bereikbaarheid, beschikbaarheid, angst voor het onbekende) voor de vrouwen die een beroep willen doen 
op de dienst. Na het bezoek kwam de coördinator mee naar het OCMW om verdere uitleg over de werking 
te geven. Deze gecombineerde benadering bleek heel doeltreffend.
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L O K A L E  P R A K T I J K
Hoe bouw je een warm nest?

Een opvoedingscoach van het Huis van het Kind kwam praten over het bouwen van een warm nest voor je 
kinderen. Zoals een stevig huis steunt op een stevige fundering, is de sfeer thuis de basis voor een warm nest. 
Ze vormt de basis van de opvoeding die je aan je kinderen geeft. Er werd gepraat over:

• Wat maakt van jouw huis een thuis?

• Hoe ziet een warm en veilig nest er voor jou uit?

• Hoe maak jij thuis een warm nest?

• Op welke momenten voel je thuis een warme sfeer?

• Hoe merk jij dat jouw kind zich thuis voelt bij jou?

• Hoe weet jouw kind dat je naar hem/haar luistert?

• Hoe toon jij dat je luistert naar je kind?

De hele bijeenkomst verliep interactief: de moeders konden tussenkomen, vragen stellen, eigen ervaringen 
delen. Intussen maakten ze kennis met de werking en de medewerksters van het Huis van het Kind. Twee 
mama’s vroegen direct om een individueel gesprek met de opvoedingscoach.
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9.11. Kinderopvang
Kinderopvang is vaak een heikel thema bij alleenstaande moeders in armoede. Heel wat moeders willen hun kinderen absoluut 
niet naar kinderopvang, of bij uitbreiding zomerkampen, speelpleinen of vakantiewerkingen laten gaan. Hun moederrol is 
vaak de enige opdracht die ze nog zien in hun leven en ze hebben een algemeen wantrouwen tegenover dienstverleners. 
Ze hebben weinig vertrouwen in ‘vreemde’ mensen die voor hun kind moeten zorgen. Dit verklaart waarom ze liever geen 
gebruik maken van kinderopvang en waarom ze zelfs de stap naar de kleuterschool zo lang mogelijk uitstellen. Het gebeurt 
ook dat een alleenstaande moeder haar kind thuis houdt van school om zichzelf zo beter te voelen. 

Heel dikwijls kennen de alleenstaande moeders het aanbod ook niet, ze weten niet dat kinderopvang er ook voor hen is en als 
ze het aanbod kennen, kunnen ze het weer niet betalen. Soms ontbreken hen de vaardigheden die nodig zijn om kinderen in te 
schrijven in de opvang: het zoeken en verwerken van informatie, contact opnemen met de opvang, plannen en organiseren… 

Werkdoelen:

• de vrouwen kennen en bevestigen het belang van kwalitatieve kinderopvang voor de ontwikkeling van het kind 

• de vrouwen kennen het verschil tussen kinderopvang en onderwijs (kleuterschool), ze kennen het verschil tussen 
kinderopvang en jeugdbewegingen

• de vrouwen kennen de verschillende soorten kinderopvang (voorschools, naschools, vakantiewerking) in hun 
gemeente

• de vrouwen kennen de inschrijvingsprocedures en de voordelige tarieven die er zijn

De hele sensibilisering rond kinderopvang werd verder door de casemanager ondersteund in de individuele begeleiding door 
te helpen bij het zoeken naar kwalitatieve kinderopvang in de buurt. De vrouwen hadden vooral behoefte aan occasionele 
kinderopvang, tijdens afspraken bij allerlei diensten.

L O K A L E  P R A K T I J K
voorstelling van het zomerkamp

Een leidster kwam een zomerkamp voorstellen dat speciaal georganiseerd wordt om kinderen in armoede 
vertrouwd te maken met de jeugdbeweging. De moeders konden vragen stellen, en kregen zo een meer 
concreet beeld van wat een zomerkamp en een jeugdbeweging zoal inhoudt. Deze aanpak bleek heel 
doeltreffend, en heel wat moeders schreven hun kinderen in voor het kamp. Na het kamp bleek dat een 
aantal kinderen ook de smaak voor de jeugdbeweging te pakken had. Daarnaast zorgde de casemanager ook 
voor de nodige informatie rond speelpleinen en de vakantiewerkingen van de stad. Door het onderwerp in 
groep aan te kaarten en door de positieve ervaringen van een aantal moeders en kinderen werd het idee van 
‘je kind dumpen’ ontkracht.
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L O K A L E  P R A K T I J K
Bezoek aan de vakantiewerking

In de paasvakantie gingen de moeders samen met hun kinderen op bezoek bij enkele vakantiewerkingen en 
de speel-o-theek in de wijk. Door dit samen met de kinderen te doen en op een moment dat de activiteiten 
bezig waren zagen de moeders wat er zoal werd gedaan, én dat hun kinderen er plezier maakten. Ze konden 
de kinderen er meteen inschrijven, wat ze ook deden. Uit deze activiteit bleek nogmaals dat een bezoek 
drempelverlagend werkt, al moet dit wel via de individuele begeleiding verder opgevolgd worden.O

C
M

W
 G

E
N

T



60  METHODIEKENBOEK  –  ALLEENSTAANDE MOEDERS BETER BEGELEIDEN IN HET OCMW

5.12. Gender
Omwille van het grote belang ervan wordt gender hier behandeld als een apart thema. Het mag echter duidelijk zijn dat dit een 
thema is dat aanwezig moet zijn doorheen de hele begeleiding, zowel in individuele contacten als tijdens groepsbijeenkomsten. 
De genderongelijkheid die aan de oorsprong ligt van de methodiek MIRIAM is echter ook een onderwerp dat expliciet 
aandacht vraagt. Vrouwen in armoede zijn zich vaak niet bewust van de stereotiepe genderrollen en de grote ongelijkheid en 
onrechtvaardigheid die ermee gepaard gaan. 

Terzelfdertijd worden de alleenstaande moeders vaak geconfronteerd met heel concrete zaken die voortvloeien uit de 
genderongelijkheid, zoals intrafamiliaal geweld, de gevolgen van een echtscheiding, discriminatie bij het zoeken naar een 
woning of het zoeken van werk.

Werkdoelen:

• de vrouwen kunnen de ongelijkheden die ze ervaren aankaarten, en streven hun rechten na (vb. alimentatie);

• ze zien hoe genderongelijkheid wordt gereproduceerd in de opvoeding en ze denken kritisch na over hun eigen 
rol daarin als moeder;

• de vrouwen zien hoe gender speelt in hun leven en in de maatschappij. Ze denken kritisch na over hun eigen rol 
en identiteit, en staan open voor nieuwe perspectieven.

L O K A L E  P R A K T I J K
Rechten bij een scheiding 

Een advocate ging in gesprek met de vrouwen over de rechten en plichten van ouders na een scheiding. 
Tijdens een voorbereidende bijeenkomst hadden de vrouwen hun vragen opgelijst, zodat zij heel gericht kon 
inspelen op de vragen van de groep, maar er werden ook heel wat andere zaken aangehaald. De vrouwen 
bespraken onderling situaties die ze meemaakten met vaders die hun plichten niet nakomen. De advocate 
benadrukte onder meer het belang van proactief  handelen, en van het toepassen van toegewezen rechten. 
Ook DAVO1  werd er aangehaald.

1 DAVO: Dienst voor Alimentatievorderingen. Wanneer uw onderhoudsgeld niet wordt betaald, kan u als onderhoudsgerechtigde 
(= diegene die het onderhoudsgeld moet krijgen) een aanvraag indienen bij de DAVO. De DAVO zal dan optreden om het 
maandelijks onderhoudsgeld (en de achterstallen) bij de onderhoudsplichtige (= diegene die het onderhoudsgeld moet betalen) op 
te eisen en zal eventueel voorschotten op het maandelijks onderhoudsgeld betalen aan u.
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L O K A L E  P R A K T I J K
Kinderen en intrafamiliaal geweld 

Tijdens een activiteit voor de kinderen was er ruimte voor een gesprek tussen de moeders over hun relatie 
met hun kinderen. Tijdens de discussie vertelde een moeder dat zij in haar relatie met de vader van haar 
zoontje werd mishandeld; Haar zoon was daarvan getuige en nu herhaalt hij dat gedrag door op school meisjes 
te slaan. De school volgt haar zoontje nu nauwgezet op. De mama voelde zich erg verlegen door het gedrag 
van haar zoon. In het gesprek probeerden de vrouwen manieren aan te reiken voor de mama om hiermee om 
te gaan en om dit gedrag te bespreken met haar zoontje. 
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Het traject van een mama

Marie is 26 en moeder van drie zonen van 11, 8 en 5 jaar. Haar eerste kind kreeg ze wanneer ze 14 was. Tegelijkertijd 
stond ze in voor de zorg van haar broers en zussen, want haar moeder kampte met een alcoholverslaving en was 
niet in staat voor het gezin te zorgen. Ze moest heel snel opgroeien, in een heel moeilijke familiale context, en 
behaalde nooit haar diploma secundair onderwijs. Haar identiteit was volledig opgebouwd rond haar rol als moeder, 
de enige die telde in haar ogen. Ze had nooit de kans gehad over haar eigen dromen of  wensen na te denken, geen 
adolescentie waarin ze zichzelf  kon ontplooien. Ze was vrij recent gescheiden, en die situatie woog zwaar op haar. 
Ze wist immers niet hoe ze het aan haar kinderen moet uitleggen. 

Voor Marie stond socioprofessionele integratie hoog op de agenda. Ze gaf  zelf  aan zorgkundige te willen worden, 
maar leek zich tegelijkertijd niet helemaal bewust van wat dat werk juist inhield, of  van de opleiding die er voor nodig 
was. Er moest dus gewerkt worden aan een meer realistisch beeld van werk, en er moest een stapsgewijs traject 
voor haar uitgewerkt worden. Een tweede aandachtspunt was de manier waarop ze haar leven organiseerde. De 
begeleiding richtte zich ook op het tijd nemen voor zichzelf, op een bewustwording van het feit dat een gezin hebben 
je niet moet beletten om ook dingen te doen voor je eigen welzijn.

De start van de begeleiding verliep niet al te vlot. Marie opende zich niet meteen, en vond het moeilijk eigen wensen 
of  noden te formuleren. Doorheen de begeleiding werd echter duidelijk dat dit vooral kwam door het feit dat dit 
iets nieuws was voor haar. Niemand had het haar ooit gevraagd, en ze had ook zichzelf  nooit die vragen gesteld. Zo 
kon ze uiteindelijk toch enkele stappen zetten en meer greep op verschillende aspecten van haar leven en toekomst 
krijgen. Zo kon de scheiding, die maar bleef  aanslepen, eindelijk afgerond worden door van advocaat te veranderen, 
en kon ze vervolgens ook een aanvraag indienen bij DAVO voor alimentatie. Door er met de casemanager het 
gesprek over aan te gaan kon ze zich ook verlossen van het schuldgevoel dat ze had tegenover haar kinderen omwille 
van de scheiding. De kinderen begrepen immers niet waarom ze hun vader niet meer zagen en Marie wist niet wat 
ze hen kon vertellen, ze wilde het beeld dat ze van hun vader hadden immers niet beschadigen. De gesprekken lieten 
haar toe er meer afstand van te nemen. Nog door de begeleiding begon ze in te zien dat ze een individu was, en niet 
enkel een moeder. Het liet haar toe in te zien dat ze ook over zichzelf  en haar eigen welzijn mocht waken. Daarnaast 
werden ook meer praktische zaken aangekaart. Zo kampte ze al lang met problemen met de buren, een probleem 
dat versterkt werd door het feit dat Marie haar temperament soms moeilijk onder controle kon houden. Toch 
stemde ze in met een bemiddeling die georganiseerd werd door de sociale huisvestingsmaatschappij. De buurvrouw 
kwam echter niet opdagen, en Marie wil nu graag zo snel mogelijk verhuizen. Na onderzoek bleek echter dat ze 
moet wachten tot komend voorjaar; men moet immers minstens twee jaar lang in dezelfde woning wonen voor 
men kan veranderen. Ook op vlak van sociale activering kwam er één en ander in beweging. In augustus nam Marie 
deel aan een stage waarbij de deelnemers via verschillende workshops de kans krijgen enkele interesses of  talenten 
te ontdekken, waarna ze die verder kunnen gaan ontwikkelen. Tot verrassing van Marie zelf, die aanvankelijk vooral 
interesse toonde voor het koken, ontdekte ze een verborgen creatieve kant, en schreef  ze zich in voor de workshops 
theater en meubelontwerp. Zo begon ze ook zichzelf  (en haar toekomst) in een meer positief  daglicht te zien. Op 
langere termijn zoekt ze naar een kwalificerende opleiding die haar toe moet laten werk te vinden.
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Wil u meer informatie? Hebt u nog een vraag? 
Neem dan contact op met de initiatiefnemers en de ontwikkelaars 

van de methodiek MIRIAM!

POD Maatschappelijke Integratie
02 508 85 85

vraag@mi-is.be
www.mi-is.be

Vrouwenraad
02 229 38 19

info@vrouwenraad.be
http://www.vrouwenraad.be

Karel de Grote Hogeschool
02 3 613 19 60

info@kdg.be
www.kdg.be/krachtgericht-sociaal-werk

CPAS Charleroi
Didier Neirynck
0473 96 42 76

OCMW Gent
Nel Martens

0473 33 77 53

OCMW Leuven
Hilde Luyts

016 24 83 20

OCMW Namen
Sophie Jenicot
081 337 102

OCMW Sint-Jans-Molenbeek
Roland Vandenhove

0475 61 21 30






