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Deel 1: Situering onderzoek 

HOOFDSTUK 1: INLEIDING 
Dit onderzoek vertrekt vanuit de vaststelling dat armoede een realiteit is die zich concentreert in 
stedelijke contexten (Loopmans et al., 2014). Tussen de steden zijn er grote verschillen in zowel de 
aard als de spreiding van armoede (Grippa et al., 2015). Ook tussen de gewesten bestaan er grote 
verschillen in de armoedecontext, zo vertaalt inkomensarmoede zich - bij een gelijk inkomen—in 
grotere dagelijkse moeilijkheden in Wallonië dan in Vlaanderen (Guio & Marlier, 2014). Ongeacht de 
verschillen in de armoedecontext van steden, blijft het resultaat hetzelfde: het bestrijden van armoede 
stelt steden voor een grote uitdaging. Zoals Vranken et al. (2013: 142) aangeven, is armoede een 
complex probleem dat zich uitstrekt over meerdere levensdomeinen (vb. huisvesting en gezondheid). 
Een armoedebeleid kan zich niet beperken tot een van die domeinen, maar moet over de verschillende 
beleidssectoren heen samenwerken en vereist dat de overheid partnerschappen aangaat met andere 
actoren. Deze besluitvorming moet zich bovendien tussen de verschillende beleidsniveaus 
organiseren. 

Armoede manifesteert zich in een bepaalde maatschappelijke context (Pannecoucke & Foubert, 2016), 
het is binnen deze context dat armoedebeleid vorm krijgt. Onderzoek naar stedelijk beleid gericht op 
armoede is echter nagenoeg afwezig en indien het beschikbaar is, blijft het vrij algemeen (vb. De 
Decker & Meeus, 2012). Om een diepgaand inzicht in armoede(beleid) te krijgen, is het belangrijk om 
ook de stedelijke context in rekening te nemen. Daarom gaf de POD Maatschappelijk Integratie (POD 
MI) opdracht tot het uitvoeren van dit onderzoek en ondersteunde het de onderzoekers inhoudelijk 
tijdens het uitwerken ervan. Het onderzoek kwam tot stand door een nauwe samenwerking tussen de 
onderzoeksgroep CeRIS van de Universiteit van Bergen en de onderzoeksgroep POS+ van de 
Universiteit Gent. 

In dit onderzoek willen we de evoluties in het armoedebeleid van de Belgische grootsteden, dit zijn 
steden met meer dan 60.000 inwoners, in de periode 2005-2015 nagaan. Enerzijds willen we een 
algemene blik werpen op het armoedebeleid dat Belgische grootsteden uitstippelen. We stellen ons 
hierbij de vraag wat de maatregelen zijn die steden uitwerken om armoede te bestrijden? Anderzijds 
willen we een diepgaand inzicht verwerven in hoe steden hun armoedebeleid vorm geven en 
organiseren. De stelling van Vranken et al. (2013), namelijk dat armoedebeleid een integraal beleid 
vereist, stelt steden voor een uitdaging. We willen inzicht verwerven in hoe steden invulling gaven aan 
deze uitdaging in de periode 2005-2015. We delen deze vraag op in drie. Ten eerste willen we 
analyseren hoe de visie op armoede van een bestuur evolueerde doorheen de tijd. Ten tweede willen 
we onderzoeken hoe steden hun armoedebeleid organiseren: in welke mate werkt een stad over de 
verschillende sectoren heen? Gaat de overheid partnerschappen aan met ander actoren, en welke 
actoren zijn dit dan? Ten derde gaan we na hoe een stad middenveldorganisaties en mensen in 
armoede bij het armoedebeleid betrekken. Een integraal beleid zoals voorgesteld door Vranken et al. 
(2013) vereist immers dat mensen in armoede de kans krijgen om hun belangen zelf te uiten en te 
articuleren (Dierckx & Redig, 2006). Ten slotte willen we per stad ook armoedebestrijdende projecten 
analyseren om een aantal best practices in het armoedebeleid te kunnen voorstellen. Dit evidence 
based onderzoek kan op die manier fungeren als inspiratiebron voor steden en organisaties om vorm 
te geven aan een efficiënt armoedebeleid. 

In dit eerste deel van dit rapport bespreken we in hoofdstuk twee het theoretisch kader waarop dit 
onderzoek steunt. In deel twee werken we de globale analyse uit, deze analyse werpt een blik op de 
evoluties in het armoedebeleid van de Belgische grootsteden in de periode 2005-2015. Deel drie 
bestaat uit de diepte-analyses van het armoedebeleid van zes steden die we in overleg met de POD MI 
selecteerden: Brussel stad, Sint-Jans-Molenbeek, Gent, Mechelen, La Louvière en Luik. In deel vier 
bespreken we de conclusies van dit onderzoek en formuleren we een aantal beleidsaanbevelingen. 
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HOOFDSTUK 2: THEORETISCH KADER 
De centrale vraag van dit onderzoek is: ‘wat zijn de evoluties in het stedelijk armoedebeleid?’. Dit is 
een heel algemene vraag die we in verschillende delen zullen beantwoorden. We ontwikkelen hiervoor 
een theoretisch kader waarin we een aantal concepten uitwerken die ons handvaten bieden om zowel 
de globale analyse als de zes casestudies aan te vatten. De doctoraatsthesis van Dierckx (2007), dat 
inzicht probeert te verweven in het Vlaams armoedebeleid in de periode 1970-2003, was hiervoor een 
belangrijke inspiratiebron. De drie componenten die Dierckx gebruikt in haar analysekader, vormen de 
basis van ons theoretisch kader: (1) beleidsthema, (2) beleidsorganisatie en (3) bestuursstijl. 

1 BELEIDSTHEMA 

In dit onderdeel werken we een aantal concepten uit waarmee we inzicht kunnen verwerven in de 
visie van een bestuur op het beleidsthema armoede en de evoluties hierin. Daarnaast werken we voor 
de globale analyse vier beleidscategorieën uit. 

1.1 VISIE OP ARMOEDE 

We analyseren de evolutie in de visie op armoede van een bestuur vanuit drie centrale vragen: (1) 
waarom problematiseert een bestuur armoede, (2) hoe definieert een bestuur een armoedesituatie 
en (3) waar legt een bestuur de oorzaak van armoede. Tabel 1 vat de concepten die we voor deze 
vragen gebruiken samen. 

Tabel 1: Raamwerk voor de analyse van de visie op armoedebestrijding 

Problematisering 

Ethisch Rechten Sociaal 

Definiëring armoedesituatie 

Unidimensionaal Multidimensionaal 

Oorzaak armoede 

Niveau van de oorzaak Intern Extern 

Micro 

Het individu, het gezin 

Individueel 
schuldperspectief 

Individueel 
ongevalperspectief 

Meso 

Groepen, gemeenschappen, instituties of organisaties 

Institutioneel 
schuldperspectief 

Institutioneel 
ongevalperspectief 

Macro 

‘de’ samenleving 
Structureel perspectief Conjunctureel perspectief 

De eerste vraag, waarom problematiseert een bestuur armoede, vertrekt vanuit het idee dat een 
sociale situatie maar onderwerp wordt van beleid, als het wordt herkend als een probleem waarmee 
de overheid zich moet inlaten (Dierckx, 2007). Verschuere en Vancoppenolle (2010) stellen drie 
invalshoeken voor om armoede te problematiseren. Deze drie invalshoeken sluiten elkaar niet uit, dus 
een bestuur kan armoede vanuit meerdere invalshoeken problematiseren. De problematisering kan, 
ten eerste, moreel – of ethisch – zijn. Volgens Raes (2012) staat armoede in de moderniteit haaks op 
humanistische levensidealen die een sterk utilitaire inkleuring kregen. Niet alleen wordt algemeen 
aanvaard dat het menselijk geluk ook ’binnen-wereldlijke’ waarde is, die op aarde mag worden en zelfs 
dient nagestreefd, maar bovendien wordt dat menselijk geluk in grote mate geïdentificeerd met de 
beschikking over (dagelijkse) welvaartsgoederen die voor iedereen toegankelijk zijn. 
Geluksopvattingen worden als het ware gedemocratiseerd en verliezen hun elitaire invullingen. Juist 
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omdat men mensen steeds meer als gelijken opvat, wordt armoede steeds moeilijker aanvaardbaar, 
door de armen, maar ook door ‘verlichte’ lieden uit de heersende klassen. 

Armoede kunnen we ook vanuit een rechtenbenadering problematiseren. Armoede, sociale uitsluiting 
en bestaansonzekerheid worden in het samenwerkingsakkoord tussen de federale staat, de Gewesten 
en de Gemeenschappen betreffende de bestendiging van het armoedebeleid als een schending van de 
grondrechten van de mens beschouwd (Belgisch staatsblad, 1998). 

Ten slotte kan een bestuur armoede problematiseren vanuit een sociale invalshoek. In deze invalshoek 
problematiseren steden armoede omwille van de sociale gevolgen van een armoedesituatie. Pickett 
en Wilkinson (2009) tonen bijvoorbeeld aan dat in landen met meer inkomensongelijkheid er minder 
vertrouwen tussen mensen, meer geweld en een lagere levensverwachting is. Ook zouden er meer 
mensen lijden aan obesitas, zijn de schoolprestaties slecht, komen tienerzwangerschappen meer voor, 
zijn er meer gevangen en minder gelijke kansen. 

De twee volgende vragen, hoe definieert een bestuur een armoedesituatie en wat is de oorzaak van 
armoede, stellen we omdat beide vragen vorm en richting aan het beleid. De bril waarmee mensen 
naar armoede kijken, bepaalt ook wat ze zien en kleurt hun handelen (Driessens & Van Regenmortel, 
2006: 23). Een bestuur kan een armoedesituaties uni-of multidimensionaal definiëren (Dierckx, 2007). 
Een unidimensionale benadering definieert de armoedesituatie vanuit één dimensie. De onderstaande 
definiëring is hiervan een voorbeeld, het verklaart een armoedesituatie als een gebrek aan financiële 
middelen: 

“Van armoede is sprake als een huishouden om financiële redenen niet in staat is om die 
materiële en/of immateriële bestaansvoorwaarden te realiseren, die haar leden in staat 
stelt om als volwaardig lid van de eigen samenleving te functioneren” (Engbersen & Snel 
geciteerd in Dierckx, 2007:127). 

Een multidimensionale definiëring van armoede brengt verschillenden domeinen in rekening (Van 
Haarlem, 2012) die interageren en elkaar versterken in armoede (Dierckx, 2007). Vranken wijst in zijn 
definiëring duidelijk op het multidimensionale karakter van armoede: 

“Armoede is een netwerk van sociale uitsluitingen dat zich uitstrekt over meerdere 
gebieden van het individuele en collectieve bestaan. Het scheidt de armen van de 
algemeen aanvaarde leefpatronen van de samenleving. Deze kloof kunnen ze niet op 
eigen kracht overbruggen” (Vranken, 2014:31). 

Merk op dat het onderscheid tussen een uni- en een multidimensionale definiëring enkel slaat op de 
definitie van de armoedesituatie. Een unidimensionale definiëring hoeft niet contradictorisch te zijn 
met een multidimensionale benadering van armoede (Ghys, 2014). Zo impliceert de bovenstaande 
definiëring van Engbersen en Snel dat het tekort aan financiële middelen op meerdere domeinen een 
impact heeft. Het onderscheid tussen unidimensionaal en multidimensionaal betekent voor ons het 
definiëren van de armoedesituatie vanuit één dimensie of vanuit meerdere dimensies. 

Voor de vraag ‘wat is de oorzaak van armoede?’ gebruiken we de zes perspectieven die Vranken (2014) 
uitwerkte. Op microniveau verwijst de interne en externe aard van armoede naar respectievelijk de 
non-deserving en de deserving poor (Driessens & Van Regenmortel, 2006). Het individueel 
schuldmodel – ‘Blaming the victim’ - legt de oorzaak van armoede bij de mensen die in armoede leven 
(Dierckx, 2007). Ze zijn lui, spilzuchtig en drankzuchtig (Vranken & De Boyser, 2003). Bovendien hebben 
ze een gebrek aan eigen verantwoordelijkheid, aan doorzettingsvermogen of aan vaardigheden. De 
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persoon in armoede heeft het aan zichzelf te danken dat hij/zij arm is (Driessens & Van Regenmortel, 
2006). In het individuele ongevalmodel worden de ‘goede armen’ ondergebracht. Armoede is het 
gevolg van persoonlijke tegenslagen, zoals ziekte of het verlies van een baan (Dierckx, 2007). Ook 
geboren worden in armoede of genetische en pathologische verklaringen behoren tot dit perspectief 
(Driessens & Van Regenmortel, 2006). 

In het institutionele schuldmodel ligt de oorzaak van armoede bij de structuur en/of het functioneren 
van groep, gemeenschap en institutie (Vranken, 2014). Armoede wordt veroorzaakt door onvoldoende 
of ‘andere’ socialisering – cfr. culture of poverty - door het gezin of de gemeenschap (Vranken & De 
Boyser, 2003). Zelfs voorzieningen opgezet om mensen onder aan de sociale ladder meer kansen te 
bieden of om armoede te bestrijden, krijgen af te rekenen met dezelfde structurele uitsluitings- of 
productieprocessen van armoede (Driessens & Van Regenmortel, 2006). Oorzaken hiervan zijn het 
Mattheüseffect, gebrekkige toegankelijkheid of een gebrek aan efficiëntie en coördinatie van het 
beleid. Het externe model op mesoniveau heeft betrekking op stereotypering en stigmatisering, het 
fenomeen van de ‘wij’-groep en de ‘zij’- groep en het gebrek aan beleidsaandacht voor minderheden 
(Vranken & De Boyser, 2003). Driessens en Van Regenmortel (2006) wijzen erop dat mensen in 
armoede vaak het etiket van ‘arme’ krijgen van anderen en op een specifieke manier worden 
behandeld. Op die manier wordt een persoon in armoede ook arm in interactie. Instituties versterken 
dit patroon doordat algemene voorzieningen afgestemd zijn op mensen met een middenklassen-
cultuur. Specifieke voorzieningen hebben op hun beurt vaak te kampen met een stigmatiserend effect. 

Het maatschappelijke schuldmodel is een structurele benadering van armoede. De oorzaak van 
armoede ligt bij de samenleving die de armoede altijd opnieuw voortbrengt en in stand houdt (Dierckx, 
2007). De maatschappij creëert als het ware armoede, structurele uitsluitingsprocessen in onze 
maatschappij zorgen voor armoede (Driessens & Van Regenmortel, 2006). Het gaat om ongelijkheden 
inzake de verdeling van inkomen, status en macht (Dierckx, 2007). Het maatschappelijk ongevalmodel 
verwijst naar maatschappelijke veranderingen en conjuncturen als veroorzakers van armoede 
(Vranken & De Boyser, 2003). Een economische crisis, een oorlog, natuurrampen of snelle 
technologische verschuivingen kunnen het evenwicht in een samenleving aan het wankelen brengen 
en mensen in armoede brengen (Driessen & Van Regenmortel, 2006). Deze veranderingen en 
conjuncturen zijn per definitie tijdelijk van aard (Dierckx, 2007). 

1.2 MAATREGELEN INZAKE ARMOEDEBESTRIJDING – BELEIDSCATEGORIEËN 

Om de wijze waarop de steden armoede bestrijden te analyseren, werken we vier beleidscategorieën 
uit: het activerings- restgroepen- netwerk- en toegankelijkheidsbeleid. Deze beleidscategorieën 
baseren we op de typologie van beleidsvisies van Dierckx (2007:395). 

Een activeringsbeleid richt zich specifiek op individuen/gezinnen en richt zich op het scheppen van 
voorwaarden om individuen en gezinnen een actieve rol te laten spelen in de samenleving. Dit kan ten 
eerste vanuit een disciplinerende invalshoek waarbij de actieve rol in een samenleving de norm is en 
maatregelen de individuen en gezinnen responsabiliseren om een actieve rol in de maatschappij op te 
nemen. Dit vertaalt zich in maatregelen die zich richten op het activeren van individuen naar de 
arbeidsmarkt. Ten tweede kan een activeringsbeleid een emanciperende invalshoek hebben. De 
emanciperende invalshoek vertrekt vanuit de behoeften en de capaciteiten van de 
individuen/gezinnen en probeert hen te versterken en zelfredzaam te maken. 

Een restgroepenbeleid omvat residuele en curatieve maatregelen: tijdelijke correcties van het 
reguliere beleid. Het restgroepenbeleid baseert zich steeds op de expliciete probleemformulering dat 
het reguliere beleid tekort schiet in het bedienen van de volledige bevolking. Daardoor zijn er 
maatregelen nodig om de problemen die bepaalde groepen ondervinden op te lossen. 
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Een netwerkbeleid werkt toe naar een integrale beleidsvoering en dienstverlening. Ten eerste zijn dit 
maatregelen die een betere samenwerking beogen tussen stadsdiensten, het welzijnsveld, het 
middenveld, de academische wereld en overheden. Maatregelen die werken rond de signaalfunctie 
van stadsdiensten, het welzijnsveld, middenveld en overheid maken ook deel uit van het 
netwerkbeleid. Met signaleren bedoelen we enerzijds het detecteren en uitwisselen van informatie 
over mensen die zich mogelijk in een situatie van armoede bevinden. Anderzijds gaat signaleren over 
het aangeven van problemen die zich stellen voor mensen in armoede. Ten tweede behoren 
maatregelen die beleidsparticipatie van mensen in armoede nastreven tot het netwerkbeleid. Ten 
slotte vallen maatregelen die dienstverleners een betere kennis over mensen in armoede en armoede 
wil geven door te informeren en sensibiliseren onder het netwerkbeleid. 

Een toegankelijkheidsbeleid streeft naar de duurzame insluiting van mensen in armoede in de 
maatschappij. Dit gebeurt door in te zetten op de toegankelijkheid van alle maatschappelijke 
domeinen en een toegankelijke dienstverlening. Een toegankelijkheidsbeleid gaat ervan uit dat 
armoede geworteld is in de maatschappelijke structuren en neemt preventieve en/of anticiperende 
maatregelen om armoede te bestrijden. Ten slotte plaatsen we het sensibiliseren en informeren van 
de bevolking over armoede onder toegankelijkheidsbeleid. 

2 BELEIDSORGANISATIE: BELEIDSORDENINGEN 

Armoede is een complex probleem dat nood heeft aan een geïntegreerd beleid: een beleid dat 
overheidsmaatregelen op elkaar ent zodat ze elkaar aanvullen en versterken (Redig & Dierckx, 2003). 
Het is dus belangrijk om de vraag te stellen hoe een beleid zich organiseert. In dit theoretisch kader 
spitsen we deze vraag toe op hoe een bestuur armoede als beleidsthema hanteerbaar maakt. Dit doet 
een bestuur door op een kunstmatige en pragmatische wijze de complexe werkelijkheid te verdelen in 
een aantal kavels of domeinen (Dierckx & Redig, 2006). Voor het verkavelen van de werkelijkheid 
gebruiken besturen meestal drie beleidsordeningen: territoria, sectoren en/of categorieën. 

Een territoriale beleidsordening verwijst naar een beleid dat geldt voor een bepaald territorium. 
Volgens Dierckx (2007) is de territoriale ordening binnen overheidsbeleid vanzelfsprekend aangezien 
het beleidsterrein van overheden per definitie een territoriale begrenzing kent. Hierdoor zijn 
bevoegdheden voor bepaalde thema’s verspreid over verschillende beleidsniveaus. Zo is armoede- 
bestrijding een federale, een gewestelijke en een lokale bevoegdheid. De verdeling van bevoegdheden 
over verschillende beleidsniveaus vereist samenwerking tussen deze verschillende niveaus.  

In een sectorale beleidsordening verkavelt een bestuur de complexe werkelijkheid op basis van 
inhoudelijke criteria in een thema (Dierckx & Redig, 2006). Voorbeelden van sectoren zijn de 
beleidsdomeinen arbeid, onderwijs, wonen en gezondheid. Een sectorale indeling is niet waardenvrij. 
De sectorale aanpak geeft immers weer welke thema’s voor een bepaalde gemeenschap prioritair zijn 
en hoe ze zich hiërarchisch ten opzichte van elkaar verhouden. 

Een categoriale benadering definieert een specifieke doelgroep - bijvoorbeeld mensen in armoede - 
en benadert de werkelijkheid vanuit het blikveld van deze groep van mensen. Dit betekent concreet 
dat de werkelijkheid wordt getoetst aan de belangen van deze categorie (Redig & Dierckx, 2003). 
Categoriaal beleid vertrekt vanuit het perspectief van mensen, het benadert hen vanuit een holistische 
visie op hun persoon en hun groep. Het gaat over specifiek beschreven bevolkingsdelen, namelijk 
mensen die omwille van een gemeenschappelijk kenmerk in een geheel geplaatst worden. 

De drie beleidsordeningen komen in de praktijk niet los van elkaar, maar gecombineerd met elkaar 
voor. Het is in een combinatie tussen beleidsordeningen dat de sleutel van een integraal beleid ligt. Er 
zijn drie mogelijke combinaties: het sectoraal (multilevel-)beleid, het intersectoraal beleid en het 
integraal beleid. 
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Een sectoraal beleid (vb. lokaal huisvestingsbeleid) vertrekt vanuit een bepaald territorium (vb. lokaal) 
en vanuit een bepaalde sector (vb. huisvesting). Een sectoraal multilevelbeleid heeft betrekking op een 
bepaalde sector (vb. gezondheid) en wordt georganiseerd vanuit meerdere niveaus (vb. federaal en 
gewest). Een intersectoraal beleid vertrekt vanuit een bepaald territorium (vb. lokaal) en werkt over 
de grenzen van sectoren heen (vb. lokaal sociaal beleid). Een integraal beleid vertrekt vanuit een 
bepaalde categorie en werkt over de sectoren heen. Door vanuit een categorie te starten, ontstaan er 
kruispunten op de ‘sectorale snelwegen’ (Redig & Dierckx, 2003). Beleidssectoren worden zo 
geconfronteerd met visies en meningen van beleidscategorieën. Redig en Dierckx stellen dat hierdoor 
de efficiëntie en effectiviteit van het beleid zal stijgen. Dit integraal beleid vertrekt vanuit een 
territorium, krijgt vorm over de grenzen van sectoren heen en heeft een categoriale invalshoek (vb. 
lokaal armoedebeleidsplan). 

3 BESTUURSSTIJL 

We gebruiken de component bestuursstijl om te onderzoeken op welke manier mensen in armoede 
en middenveldorganisaties die actief zijn in armoedebestrijding betrokken worden in beleidsvorming. 
We gebruiken hiervoor de operationalisering van de mate van interactief beleid van de Graaf (2007). 
De operationalisering (tabel 2) vertrekt vanuit de vijf niveaus van de participatieladder. Het eerste 
niveau is informeren, dit is het (on)gevraagd communiceren van feiten, regels of andere mededelingen 
door het bestuur aan actoren. Het bestuur wil actoren op de hoogte stellen maar de relatie tussen 
bestuur en actoren is eenzijdig. Actoren hebben weinig ruimte in het beleid van het bestuur. Het 
tweede niveau, raadplegen, gaat verder dan een eenzijdige relatie zoals bij informeren, er is sprake 
van een wisselwerking tussen actoren en het bestuur. Het bestuur vraagt naar de mening of de reactie 
van de actoren over het (voorgenomen) beleid, maar besluit zelf of ze de reactie van actoren 
meeneemt in haar afweging of naast zich neerlegt. 

Het derde niveau, adviseren, gaat net zoals raadplegen uit van een wisselwerking, maar gaat hierin 
verder: de actoren geven advies, of het bestuur vraagt actoren om advies. Van het bestuur wordt 
verwacht dat zij dit advies serieus neemt en daar in ieder geval een reactie op geeft. Bij het vierde 
niveau, coproduceren, is er sprake van gelijkwaardigheid tussen bestuur en actoren. Er is een 
samenwerking tussen beide, waarbij het bestuur een partner onder de partners is. Actoren hebben 
een relatief grote invloed in het beleidsproces, maar zijn voor deelname aan de samenwerking 
verantwoording verschuldigd aan hun eigen organisatie (de organisatie die zij vertegenwoordigen). 

In het vijfde niveau, meebeslissen, hebben actoren meer ruimte in het beleidsproces dan het bestuur. 
Actoren zullen zichzelf organiseren om taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden te 
verhelderen en onderling te verdelen. Actoren hebben een zeer grote invloed terwijl het bestuur 
opereert vanop een relatieve afstand. 

Daarnaast maakt de operationalisering een onderscheid tussen vijf indicatoren van interactief beleid 
die twee uitkomsten kunnen hebben: (1) de fase in het beleidsproces waarin belanghebbenden 
betrokken worden (vroeg/laat), (2) de randvoorwaarden (staan vast: door bestuur bepaald/door 
actoren bepaald), wie input levert (door bestuur/door actoren), wie het beleidsprobleem definieert 
(staat vast: door bestuur bepaald/door actoren bepaald), wie de oplossingen definieert (staan vast: 
door bestuur bepaald/door actoren bepaald) en wat de binding is van de uitkomsten (volledig 
bindend/niet bindend). 

In tabel 2 zetten we de vijf indicatoren en waarden af tegen de vijf niveaus van de participatieladder. 
Dit geeft ons een raamwerk om de mate van interactief beleid te analyseren. Om de bestuursstijl van 
een bestuur vast teleggen, bepalen we per indicator aan welk niveau van de participatieladder een 
bestuur voldoet. 



Deel 1: Situering onderzoek - Hoofdstuk 2: Theoretisch kader 12/64 

Tabel 2: Operationalisering van de mate van interactief beleid. 

 Informeren Raadplegen Adviseren Coproduceren Meebeslissen 

Fase in het 
beleidsproces 

Laat: het beleid is 
grotendeels 
bepaald door 
bestuur. 

Laat: bestuur laat 
actoren reageren 
op voornemens. 

Vroeg: bestuur 
laat actoren 
agenda 
meebepalen. 

Vroeg: bestuur 
laat actoren 
agenda 
meebepalen. 

Vroeg: bestuur 
draagt maken 
beleid over aan 
actoren. 

Rand- 
voorwaarden 

Staan vast: door 
bestuur bepaald. 

Staan vast: door 
bestuur bepaald. 

Gebruikt als 
criteria voor 
toetsing. 

Komen in het 
proces tot stand. 

Worden niet 
vastgesteld door 
bestuur. 

Mate van 
input 

Geen gelegenheid 
van actoren om 
input te leveren. 

Het bestuur 
vraagt input van 
actoren. 

Het bestuur 
vraagt input van 
actoren, actoren 
kunnen ook input 
geven. 

Actoren geven 
input. De input 
van het bestuur is 
relatief laag. 

De input van het 
bestuur is 
minimaal. De 
actoren bepalen 
dit onderling. 

Beleids- 
probleem 

Staat vast: door 
bestuur bepaald. 

Staat vrij vast: 
door bestuur 
bepaald. 

Ideeën van 
actoren spelen 
volwaardige rol. 

Door bestuur en 
actoren bepaald. 

Wordt door 
actoren bepaald. 

Oplossingen 
Staan vast: door 
bestuur bepaald. 

Staan vrij vast: 
door bestuur 
bepaald. 

Ideeën van 
actoren spelen 
volwaardige rol 

Door bestuur en 
actoren bepaald. 

Worden door 
actoren bepaald. 

Mate van 
binding aan 
uitkomsten 

Uitkomsten staan 
vast, vastgesteld 
door bestuur. 

Bestuur verbindt 
zich niet aan de 
uitkomsten uit 
het proces. 

In principe 
bindende 
uitkomsten, 
afwijken kan op 
basis van rand- 
voorwaarden. 

Uitkomsten zijn 
bindend en 
worden 
onveranderd 
overgenomen 
door bestuur / 
politiek. 

Bestuur en 
politiek hoeven 
uitkomsten niet 
te bekrachtigen. 

Bron: de Graaf (2007:35). 
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Deel 2: Globale analyse 
In de globale analyse onderzoeken we de evolutie in het armoedebeleid uitgestippeld door de 
Belgische grootsteden in de periode 2005-2015. In hoofdstuk 1 bespreken we de gehanteerde 
methodologie. Vervolgens beschrijven we de analyseresultaten en in hoofdstuk 3 formuleren we de 
conclusies. 

HOOFDSTUK 1: METHODOLOGIE 
Om de algemene tendensen van de evolutie van het stedelijk armoedebeleid in kaart te brengen, 
gebruiken we enkel intersectorale beleidsplannen waarin armoede een belangrijke plaats inneemt, en 
dit zowel vanuit theoretische als pragmatische redenen. Omdat een integraal beleid niet tot stand kan 
komen in een territoriaal, sectoraal of categoriaal beleid maar door een combinatie van 
beleidsordeningen, kiezen we voor een intersectorale focus. Een intersectoraal beleid werkt over de 
verschillende sectoren heen en vertrekt vanuit één territorium (in dit onderzoek het lokale territorium 
de stad). De keuze voor intersectoraal beleid was ook pragmatisch: omwille van het beperkte 
tijdsbestek waarin dit onderzoek werd uitgewerkt, was het doornemen van elk sectoraal beleidsplan 
van elke stad niet realistisch. Tabel 1 geeft een overzicht van de periodes die we op basis van de 
geselecteerde documenten analyseren. 

Tabel 1: Overzicht periodes per gewest. 

Gewest1 Periode 1 Periode2 Periode 3 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2005-2007 2008-2012 2013-2019 

Vlaams gewest - 2007-2013 2014-2019 

Waals gewest - 2009-2014 2014-2019 

 
De basis van de globale analyse is een indeling van alle armoedebestrijdende maatregelen die een stad 
neemt in de vier beleidscategorieën: activerings-, restgroepen-, netwerk- en toegankelijkheidsbeleid. 
Deze indeling verloopt volgens drie fases. In de eerste fase bepalen we wat we binnen een document 
als maatregel kunnen beschouwen. We onderscheiden hierbij drie mogelijke vormen: strategische 
doelstellingen, operationele doelstellingen en acties. Per document delen we slechts één vorm van 
maatregel in. Indien mogelijk gebruiken we acties, zijn er geen acties beschikbaar dan gebruiken we 
de operationele doelstellingen, indien ook deze ontbreken, gebruiken we strategische doelstellingen. 
In de tweede fase wijzen we elke maatregel toe aan een beleidscategorie. Per beleidscategorie is er 
een lijst met criteria waaraan een maatregel moet voldoen om ertoe te behoren. We toetsen elke 
maatregel af aan alle criteria en beslissen vervolgens in welke beleidscategorie een maatregel hoort. 
Het eindresultaat van deze fase is een overzicht per stad van de indeling van de maatregelen in de 
beleidscategorieën, opgedeeld naar de verschillende bestudeerde periodes. In de derde fase 
berekenen we de relatieve score van elke beleidscategorie per periode. Eerst berekenen we het totaal 
aantal maatregelen per beleidscategorie. Vervolgens delen we het totaal aantal maatregelen van een 
beleidscategorie door het totaal aantal maatregelen. De relatieve score van een beleidscategorie is 
dus het aandeel dat het aantal maatregelen van een beleidscategorie uitmaakt in het totaal aantal 
maatregelen. Op basis van deze relatieve scores stellen we een clusteranalyse op. 

De gekozen methodologie geeft ons op een eenvoudige manier een beeld van de klemtonen die een 
stad in haar armoedebeleid legt. We moeten bij de interpretatie van de resultaten rekening houden 

                                                           
1 Om de leesbaarheid van de globale analyse te bevorderen, gebruiken we ook de ‘Brussel’, ‘Vlaanderen’ en 
‘Wallonië’ als verwijzing naar de gewesten. 
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met een aantal beperkingen eigen aan de gekozen methodologie. Een eerste kanttekening is de focus 
op intersectorale beleidsplannen. Armoedebestrijding vereist een intersectoraal beleid, maar dit komt 
niet in elke stad (evenveel) voor. Zo kunnen steden ook en/of vooral in de afzonderlijke sectoren 
aandacht hebben voor armoede(beleid). Deze beperking geldt vooral voor de Brusselse steden waar 
de door ons geselecteerde documenten slechts in beperkte mate ingaan op armoede. Het zijn echter 
de enige intersectorale beleidsplannen waarin armoede aan bod komt. We vermoeden dan ook dat 
het armoedebeleid in de Brusselse steden vooral een sectoraal karakter heeft. 

De tweede beperking van de gekozen methodologie komt voort uit het gebruik van relatieve scores. 
De betrouwbaarheid van dergelijke analyse is hoger indien we een groot aantal maatregelen kunnen 
indelen en indien het aantal maatregelen doorheen de tijd constant blijft. 

Ten slotte is het ook belangrijk om op te merken dat we ons beperken tot een analyse van de 
beleidsdocumenten waardoor we geen uitspraken kunnen formuleren over het effectief uitgevoerde 
beleid of over de impact ervan. Dit vereist een diepgaande, arbeidsintensieve analyse van documenten 
en interviews met beleidsactoren. Hieraan kunnen we in de globale analyse niet tegemoet komen, 
waardoor de globale analyse vrij beschrijvend is. 
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HOOFDSTUK 2: ANALYSE EN RESULTATEN 
Vooraleer de evolutie in het uitgestippelde armoedebeleid van de steden te schetsen, bespreken we 
de soorten maatregelen die binnen de vier beleidscategorieën vallen. In beide onderdelen hebben we 
aandacht voor gelijkenissen en verschillen tussen steden en de gewesten. 

1 ANALYSE BELEIDSCATEGORIEËN 

In deze analyse geven we concrete invulling aan de beleidscategorieën die we ontwikkelden op basis 
van theorie. We schetsen welke maatregelen we in de verschillende categorieën terugvinden. 

Binnen het activeringsbeleid onderscheiden we disciplinerende en emanciperende maatregelen. 
Disciplinerende maatregelen richten zich op de activering van individuen naar de arbeidsmarkt. In de 
drie gewesten vertaalt dit zich in begeleidings- en ondersteuningsmaatregelen inzake tewerkstelling. 
Dit zijn arbeidsvoorbereidende maatregelen (vb. hulp bij het opstellen van een CV), initiatieven die 
tewerkgestelde personen ondersteunen (vb. jobcoach) en begeleidingstrajecten op maat van een 
cliënt voorafgaand aan en tijdens de tewerkstelling (vb. activeringstraject). In Vlaanderen treffen we 
ook (voorwaardelijke) maatregelen aan die bijstandsnormen en/of aanvullende steun koppelen aan 
inspanningen die een persoon levert om terug aan de slag te gaan. 

De emanciperende maatregelen beogen het versterken en het zelfredzaam maken van individuen en 
gezinnen op verschillende vlakken en dit vertrekkende vanuit hun behoeften en capaciteiten. In de 
drie gewesten zijn dit maatregelen die enerzijds streven naar het versterken van het zelfbeeld van een 
persoon (vb. ateliers d’estime de soi) en anderzijds individuele ondersteuning bieden aan mensen in 
armoede bij hun administratie en bij het uitputten en verkennen van rechten (vb. sociale gidsen). 
Vlaamse en Waalse steden werken ook maatregelen uit gericht op individuele begeleiding inzake 
huisvesting (vb. ondersteuning bij de zoektocht naar een woonst) en financiële weerbaarheid (vb. het 
voorkomen van opbouw van schulden). In Vlaanderen hebben emanciperende maatregelen ook 
betrekking op onderwijs (vb. aanpak van een spijbelproblematiek) en op opvoedingsondersteuning 
(vb. ondersteuning tijdens de zwangerschap). 

Het restgroepenbeleid omvat residuele en curatieve maatregelen. Het gaat om tijdelijke correcties van 
het reguliere beleid die de gevolgen van het leven in armoede verzachten. Hieronder vallen in de drie 
gewesten maatregelen m.b.t. materiële hulpverlening, zoals het aanbieden van kledij, producten voor 
persoonlijke hygiëne en gezonde voeding (vb. voedselpakketten). Ook komen initiatieven op het vlak 
van huisvesting (vb. sociale nachtpensions) en bemiddeling (vb. schuldhulpverlening) naar voor in de 
drie gewesten. In de Vlaamse en Waalse steden vinden we ook financiële hulpverlening (vb. 
schoolpremie) terug. In Vlaanderen en Brussel zijn er ook curatieve en residuele maatregelen gericht 
op culturele participatie (vb. vrijetijdswerking voor mensen in armoede). Ten slotte werken Vlaamse 
steden ook voorrangsmaatregelen uit om de tewerkstelling van mensen in armoede te bevorderen 
(vb. sociale clausule in de contracten die een stad afsluit met andere organisaties en/of bedrijven.) 

Een netwerkbeleid werkt toe naar een integrale beleidsvoering en dienstverlening. De drie gewesten 
werken maatregelen uit die vorming voorzien voor dienstverleners over het thema (kans-)armoede en 
over methodieken in armoedebestrijding. Verder richten maatregelen zich op samenwerking tussen 
onder meer de departementen binnen een lokale overheid en tussen de lokale overheid en door de 
overheid erkende welzijnsorganisaties (CAW, CLB/CPMS, ...). Deze samenwerkingen beogen een 
uitwisseling van informatie en een betere afstemming in het kader van een integraal armoedebeleid. 
In de drie gewesten beogen de maatregelen in het netwerkbeleid ook de beleidsparticipatie van 
mensen in armoede. Daarnaast gaat er aandacht naar de monitoring van het (armoede)beleid. In 
Vlaanderen en Wallonië zijn er ook maatregelen binnen het netwerkbeleid die de doorverwijzing en 
automatische gegevensuitwisseling tussen de organisaties willen optimaliseren en die diensten en 
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organisaties samenbundelen. Terwijl deze samenbundeling in Wallonië gebeurt op initiatief van de 
steden zelf, krijgt dit proces in Vlaanderen vorm binnen structuren die de Vlaamse overheid uitwerkt 
(het sociaal huis, huizen van het kind, de opvoedingswinkel en de werkwinkel). De lokale overheid 
draagt echter de verantwoordelijkheid om deze structuren verder uit te werken en in te vullen. In 
Vlaanderen spitsen maatregelen zich ook toe op het voeren van casemanagement, in de andere 
gewesten komt dit slechts beperkt voor.  

In tegenstelling tot het restgroepenbeleid, streven maatregelen in het toegankelijkheidsbeleid naar 
een duurzame insluiting van mensen in armoede in de maatschappij. Dit gebeurt in de drie gewesten 
door de toegang tot materiële hulpverlening (vb. sociale kruideniers), tewerkstelling (vb. sociale 
economie), huisvesting ( vb. aanbod sociale woningen verhogen), kinderopvang (vb. flexibele opvang 
organiseren), gezondheidszorg (vb. promoten derdebetalersregeling) en participatie (vb. Uitpas) te 
verbeteren. Daarnaast beogen de maatregelen de oprichting en/of de ondersteuning van organisaties 
die vormingen en lessen aanbieden aan mensen in armoede (vb. budgetbeheer). In Vlaanderen en 
Wallonië richten maatregelen zich ook op het verlagen van de drempel tot dienstverlening van steden 
en het OCMW en op toegankelijke juridische ondersteuning (vb. rechtenverkenner). Ten slotte richten 
in Vlaanderen maatregelen zich op onderwijs met als doel de participatie en de slaagkansen van 
mensen in armoede aan het (volwassen-)onderwijs te verbeteren. 

Gezien de aandacht voor kinderarmoedebestrijding, ontstaan onder impuls van minister Lieten en 
staatssecretaris De Block, is het interessant om na te gaan in welke mate kinderarmoedebeleids- 
plannen verschillen van de andere beleidsdocumenten. Na de documentenselectie beschikken we voor 
Aalst, Genk, Leuven en Mechelen over kinderarmoedebeleidsplannen. Een eerste vaststelling is dat 
kinderarmoedebestrijding in grote mate vorm krijgt door maatregelen gericht op het gehele gezin. 
Deze maatregelen betreffen een mix van restgroepen- en toegankelijkheidsbeleid zoals maatregelen 
op het vlak van huisvesting (sociale woningen), materiële ondersteuning (sociale restaurants), 
opvoedingsondersteuning (huis van het kind) en gezondheidszorg (derdebetalersregeling).  

Inzake maatregelen gericht op kinderen zelf krijgt vooral onderwijs (vb. huiswerkbegeleiding en 
verlagen van financiële drempels) en taalstimulering (vb. taalgemengde speelpleinwerkingen) veel 
aandacht in de kinderarmoedebeleidsplannen. Verder beogen maatregelen de verlaging van drempels 
tot vrijetijdsorganisaties (vb. verlagen lidgeld). Ten slotte willen de geselecteerde steden het aanbod 
aan kinderopvang vergroten, de kwaliteit ervan verbeteren en financieel toegankelijker maken. 

Naast de focus op gezinnen en kinderen ondernemen steden ook stappen op het beleidsniveau, dit 
zijn maatregelen die we onderbrengen in het netwerkbeleid. Hierbij komt het organiseren van een 
betere signalering van armoedesituaties aan bod, door proactief naar gezinnen toe te stappen en 
scholen in te schakelen. Een voorbeeld hiervan zijn de lokale overlegplatformen kinderarmoede. Hierin 
werken lokale actoren samen om probleemsituaties te detecteren, concrete hulpverlening voor 
kinderen op te zetten en te sensibiliseren. Steden nemen ook maatregelen om actief de rechten van 
het kind te onderzoeken en vormingen te organiseren voor dienstverleners specifiek in het kader van 
kinderarmoedebestrijding.  

Omdat de Europese raad in 2012 een aanbeveling aannam over de participatie van kinderen aan het 
beleid, hadden we in de analyse bijzondere aandacht voor maatregelen die kinderen in armoede de 
mogelijkheid geven om te participeren aan het beleid. Ondanks de aanbeveling van de Europese raad, 
zien we dat maatregelen die de mogelijkheid scheppen voor kinderen om te participeren aan het 
beleid nagenoeg niet voorkomen. 
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2 OVERKOEPELENDE ANALYSE 

In dit onderdeel onderzoeken we de evolutie van het armoedebeleid in de steden en de gewesten. We 
doen dit op basis van een bivariate clusteranalyse. Figuur 1 clustert de scores van de steden op de vier 
beleidscategorieën. De figuur bestaat uit de as toegankelijkheids- vs. niet-toegankelijkheidsbeleid en 
de as activerings- vs. netwerkbeleid. Elke geanalyseerde periode van een stad krijgt een positie op de 
grafiek2. Deze positie bepalen we op basis van de relatieve scores van de beleidscategorieën (fase drie 
indeling van de maatregelen). Cluster 1 scoort hoog op het toegankelijkheidsbeleid en laag op de 
andere beleidscategorieën. Cluster 2 scoort hoog op het netwerkbeleid, middelmatig op het 
toegankelijkheidsbeleid en laag op het activerings- en restgroepenbeleid. Cluster 3 scoort hoog op het 
activerings- en het restgroepenbeleid, laag op het netwerkbeleid en middelmatig op het 
toegankelijkheidsbeleid. Cluster 4 scoort eveneens hoog op het activerings- en het restgroepenbeleid, 
maar middelmatig op het netwerkbeleid en laag op het toegankelijkheidsbeleid. Cluster 5 scoort 
middelmatig op het activerings- en het restgroepenbeleid, hoog op het netwerkbeleid en laag op het 
toegankelijkheidsbeleid. 

Tabel 2: Overzicht beleidscategorieën 

 Activeringsbeleid Restgroepenbeleid Netwerkbeleid Toegankelijkheidsbeleid 

Cluster 1 Laag Laag laag hoog 

Cluster 2 Laag Laag Hoog Middelmatig 

Cluster 3 Hoog Hoog Laag Middelmatig 

Cluster 4 Hoog Hoog Middelmatig Laag 

Cluster 5 Middelmatig Middelmatig Hoog laag 

Op het eerste zicht lijkt elke cluster samen te vallen met een gewest. Zo zien we in de eerste cluster 
enkel Brusselse steden, bestaat de tweede en de vijfde cluster bijna uitsluitend uit Vlaamse steden en 
omvat de derde en de vierde cluster vooral Waalse steden. Relatief gezien voeren Brusselse steden 
dus vooral een toegankelijkheidsbeleid, voeren Vlaamse steden een netwerkbeleid en hebben Waalse 
steden vooral aandacht voor het activerings- en restgroepenbeleid. Als we inzoomen op de vijf clusters 
zien we echter dat tussen de steden in een gewest minstens evenveel verschillen zijn als tussen de 
gewesten. 

In cluster 1 stellen we vast dat enkel Brussel en Sint-Jans-Molenbeek constant in de cluster blijven. 
Deze steden verschuiven doorheen de tijd naar boven, wat betekent dat het netwerkbeleid relatief 
gezien aan belang wint. Schaarbeek blijft in de eerste en de tweede periode in cluster 1. In de tweede 
periode stijgt het relatieve belang van het netwerkbeleid en daalt het relatieve belang van het 
toegankelijkheidsbeleid. In de derde periode verschuift Schaarbeek van cluster 1 naar cluster 3. 
Relatief gezien neemt het aandeel van het toegankelijkheidsbeleid er verder af, terwijl we ook een 
daling zien in het belang van het netwerkbeleid. Op het activerings- en restgroepenbeleid scoort 
Schaarbeek relatief gezien hoger. Anderlecht komt pas in de tweede periode in cluster 1. In de eerste 
periode vinden we Anderlecht terug in cluster 2, het scoort relatief gezien hoog op het netwerkbeleid 
en middelmatig op het toegankelijkheidsbeleid. In de tweede periode neemt het relatieve belang van 
het toegankelijkheidsbeleid toe en wordt het netwerkbeleid minder belangrijk, waardoor Anderlecht 
in cluster 1 terecht komt. In de derde periode verschuift Anderlecht van cluster 1 naar cluster 3 doordat 
het relatief gezien hoger scoort op het activeringsbeleid, terwijl het toegankelijkheidsbeleid afneemt. 

  

                                                           
2 Overzicht van de afkortingen die we in de grafieken gebruiken:  

- Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Anderlecht = AD, Brussel = BR, Sint-Jans-Molenbeek = SJM, Schaarbeek = SC. 
- Vlaams Gewest: Aalst = AA, Antwerpen = AN, Brugge = BG, Genk = GK, Gent = GE, Hasselt = HA, Kortrijk = KO,  

Leuven = LE, Mechelen= ME, Oostende = OO, Roeselare = RO, Sint-Niklaas = SN. 
- Waals Gewest: Bergen = MO, Charleroi = CH, Doornik = TO, La Louvière = LA, Luik = LI, Namen = NA, Seraing = SE. 
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Figuur 1: Bivariate clusteranalyse beleidscategorieën. 

 

In cluster 2 zijn Aalst en Hasselt de enige steden die doorheen de tijd in de cluster blijven, al stijgt in 
de derde periode in beide steden het relatieve belang van het netwerkbeleid. In Hasselt vinden we in 
de derde periode, in tegenstelling tot de meeste andere Vlaamse steden, een relatieve toename van 
het toegankelijkheidsbeleid. Deze relatieve toename stijging zien we ook in Mechelen, de enige 
Vlaamse stad die in de derde periode van cluster 5 naar cluster 2 verschuift. De andere steden in deze 
cluster – Kortrijk, Leuven, Antwerpen en Brugge - bevinden zich, op uitzondering van Anderlecht, enkel 
in de tweede periode in cluster twee. Op Brugge en Antwerpen na, verschuiven alle Vlaamse steden 
naar cluster vijf. 

In cluster 3 zien we dat Luik, Doornik en Sint-Niklaas constant in de cluster blijven. Luik beweegt in de 
derde periode opwaarts langs de as activeringsbeleid vs. netwerkbeleid. Dit betekent relatief gezien 
een afname in het activeringsbeleid en een toename in het netwerkbeleid. Doornik vertoont een 
gelijkaardig patroon, daar zien we echter ook een relatieve afname van het toegankelijkheidsbeleid. 
Sint-Niklaas schuift in de derde periode langs de as activeringsbeleid vs. netwerkbeleid naar beneden, 
dit betekent dat het netwerkbeleid relatief gezien afneemt. In de derde periode zien we dat Brugge als 
enige Vlaamse stad van cluster twee naar cluster drie verschuift. Brugge verschuift vrijwel recht naar 
beneden, wat op een relatieve afname van het netwerkbeleid wijst. Verder zien we in de cluster twee 
Brusselse steden die we eerder bespraken: Anderlecht en Schaarbeek. Daarnaast zien ook drie Waalse 
steden die in de derde periode allen naar cluster 4 verschuiven: Charleroi, Bergen en Seraing. 

Wat opvalt in cluster 4 is dat geen enkel stad constant in de cluster blijft. Charleroi, Bergen en Seraing 
verschuiven in de derde periode van cluster 3 naar cluster 4. Dit wijst op een relatieve toename van 
het netwerkbeleid. Relatief gezien neemt het toegankelijkheidsbeleid er fors af, deze afname is minder 
groot in het activerings- en restgroepenbeleid. In de derde periode verschuift één Vlaamse stad van 
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cluster 2 naar cluster 4: Antwerpen. Daar neemt relatief gezien het toegankelijkheidsbeleid fors af, 
terwijl het activerings- en restgroepenbeleid toeneemt. Verder vinden we La Louvière en Namen in 
deze cluster, deze steden verschuiven in derde periode naar cluster 5. 

In cluster 5 blijven Genk, Gent, Oostende en Roeselare gedurende de twee periodes in de cluster. Deze 
steden maken een dalende beweging in de derde periode wat relatief gezien wijst op een afname in 
het netwerkbeleid terwijl het activeringsbeleid toeneemt. Roeselare verschuift in de derde periode 
naar links wat wijst op een relatieve toename van het toegankelijkheidsbeleid. Gent en Oostende 
maken de omgekeerde beweging, daar neemt het relatieve belang van het toegankelijkheidsbeleid af. 
Verder zien we dat in de derde periode Leuven en Kortrijk van cluster 2 naar cluster 3 verschuiven. 
Relatief gezien neemt het netwerkbeleid er dus af, terwijl het activerings- en restgroepenbeleid 
belangrijker worden. Ten slotte zien we ook twee Waalse steden, La Louvière en Namen. De steden 
bewegen zich ongeveer in één lijn naar boven, het netwerkbeleid wint dus relatief gezien aan belang, 
deze groei is het grootste in Namen. Het activerings- en restgroepenbeleid wordt relatief gezien 
minder belangrijk in periode drie. 
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HOOFDSTUK 3: CONCLUSIE GLOBALE ANALYSE 
De globale analyse biedt een eerste blik op de evolutie in het armoedebeleid van de Belgische 
grootsteden. We willen benadrukken dat we op basis van deze globale analyse geen uitspraken kunnen 
formuleren over het effectief uitgevoerde beleid of over de impact ervan. Ondanks de beperkingen 
van de analyse, stellen we een aantal interessante tendensen vast. 

Uit de analyse van de beleidscategorieën blijkt dat de soorten maatregelen die steden nemen ter 
bestrijding van armoede gelijkaardig zijn over de gewesten heen. De steden in de drie gewesten 
werken maatregelen uit die inspelen op dezelfde vragen en bezorgdheden, zoals hoe zorgen we ervoor 
dat we meer mensen kunnen tewerkstellen, hoe kunnen we de (preventieve) gezondheidszorg 
organiseren zodat deze toegankelijk is voor iedereen, wat is de bijkomende financiële of materiële 
ondersteuning die mensen in armoede nodig hebben en hoe kunnen we een kwalitatieve huisvesting 
voor alle inwoners toegankelijk maken? Deze gelijkenissen kunnen we gedeeltelijk verklaren door de 
insteek van de geanalyseerde documenten. Zowel het Lokaal Sociaal Beleid (LSB) in Vlaanderen als het 
Plan du Cohésion Sociale (PCS) in Wallonië beogen toegankelijke sociale grondrechten voor elke burger 
en draagt daardoor bij aan armoedebestrijding omdat het net mensen in armoede zijn die hindernissen 
ervaren bij de toegang tot sociale grondrechten. Dat het LSB eveneens het recht op onderwijs 
opneemt, verklaart waarom in de analyse dit thema wel in Vlaanderen naar voren komt maar niet in 
Wallonië. 

Uit de globale analyse leiden we af dat in de derde periode het beleid van de gewesten naar elkaar toe 
groeit. Terwijl in Vlaanderen de focus op het netwerkbeleid relatief gezien daalt ten koste van het 
activerings- en restgroepenbeleid, stellen we in de Waalse steden het omgekeerde patroon vast. In 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er geen duidelijk patroon. De resultaten van de Brusselse steden 
kunnen we niet verklaren wegens de beperkingen van de gekozen methodologie. Doordat we enkel 
met intersectorale beleidsplannen werken, selecteerden we voor Brussel documenten die beperkt 
ingaan op armoedebeleid. Daardoor kunnen we slechts een laag aantal maatregelen indelen waardoor 
de relatieve scores niet betrouwbaar zijn. De evoluties in Vlaanderen en Wallonië kunnen we door de 
methodologische beperkingen enkel verklaren vanuit de doelstellingen van de geselecteerde 
documenten. De relatieve daling van het netwerkbeleid in Vlaanderen is gedeeltelijk te verklaren door 
de sterke focus op dit beleid uitgetekend in het decreet LSB. Dit decreet streeft naar samenwerking 
tussen het gemeentebestuur, het OCMW-bestuur en particuliere organisaties gericht op het 
toegankelijker maken van sociale grondrechten. In de periode 2014-2019 zien we in Vlaanderen een 
gevarieerder beleid. Deze grote variatie tussen de Vlaamse steden kunnen we verklaren doordat de 
geselecteerde documenten niet meer uit hetzelfde decreet vertrekken. De Waalse steden maken de 
omgekeerde beweging van de Vlaamse steden. In vergelijking tot de Vlaamse documenten schenkt het 
PCS veel aandacht aan het activeringstraject van kwetsbare mensen, en dit voor de volledige 
bestudeerde periode. In de tweede periode (2014-2019) peilt het PCS meer naar hoe de samenwerking 
tussen het stadsbestuur en andere organisaties vorm krijgt. Deze focus op de organisatie van de 
samenwerking vinden we terug in de analyse, in de tweede periode is er in Wallonië immers relatief 
gezien meer aandacht voor het netwerkbeleid. 

De belangrijkste vaststelling uit de globale analyse is dat de insteek van een decreet (LSB, PCS) zich 
duidelijk uit in de uitwerking van de geselecteerde beleidsplannen. Dit hoeft niet te verbazen: steden 
zijn gebonden aan een decreet en hebben zich aan een bepaald kader te houden. We mogen het 
belang van deze decreten echter niet onderschatten: een decreet zet een dynamiek in gang die ten 
goede komt aan mensen in armoede. Deze dynamiek betreft meer samenwerking op lokaal niveau en 
een armoedebeleid dat intersectoraal vorm krijgt. Deze dynamiek moet verder versterkt en 
aangewakkerd worden, dit lijkt ons een taak van het federale niveau.
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Deel 3: Casestudies 
In dit onderdeel analyseren we het armoedebeleid van twee grootsteden per gewest in de diepte: 
Brussel stad en Sint-Jans-Molenbeek voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Gent en Mechelen voor 
het Vlaamse Gewest en La Louvière en Luik voor het Waalse Gewest. In de casestudies proberen we 
inzicht te krijgen in de evolutie van een stad in de visie op armoede, de wijze waarop een bestuur het 
armoedebeleid organiseert en de manier waarop mensen in armoede en middenveldorganisaties 
kunnen participeren in het uitwerken van een armoedebeleid. Daarnaast analyseren we in elke 
casestudie twee armoedebestrijdende projecten. Vooraleer we ingaan op de casestudies, lichten we 
in het eerste hoofdstuk de aanpak van de analyse toe.  

HOOFDSTUK 1: AANPAK VAN DE CASESTUDIES 
In de casestudies gaan we ten eerste in op de ontwikkelingen in het stedelijk armoedebeleid. Deze 
analyse baseren we op documenten en diepte-interviews. Voor de documentenanalyse vroegen we 
alle beleidsdocumenten m.b.t. armoedebeleid uit de periode 2005-2015 bij de steden op. De 
(semigestructureerde) interviews namen we af bij beleidsmakers die op ambtelijk of op politiek niveau 
betrokken zijn bij het armoedebeleid. De documenten en de afgenomen interviews laten ons toe om 
de ontwikkelingen in het stedelijk armoedebeleid op basis van drie thema’s, afgeleid uit het 
theoretisch kader, te analyseren. Ten eerste gaan we in op het beleidsthema. Dit omvat een analyse 
van de visie van een stad op het beleidsthema armoede en van de maatregelen die een stad neemt in 
het kader van armoedebestrijding. Vervolgens komt de beleidsorganisatie aan bod waarin we bekijken 
hoe een stad het armoedebeleid organiseert. We analyseren de evolutie in de beleidsordening van het 
armoedebeleid en gaan in op wie het armoedebeleid coördineert, hoe een stad het armoedebeleid 
uitwerkt en welke structuren er bestaan en/of opgericht werden in het kader van armoedebestrijding. 
Ten slotte gaan we in op de bestuursstijl die een stad hanteert om het middenveld en mensen in 
armoede bij het beleid te betrekken. 

Vervolgens focussen we per casestudie op twee armoedebestrijdende projecten. Met deze 
projectanalyses willen we steden en organisaties inspireren om armoedebestrijdende projecten op te 
starten. De projecten die aan bod komen, hanteren bepaalde methodieken die gelden als best 
practices in armoedebestrijding. We selecteerden projecten die armoede vanuit een meervoudig 
perspectief benaderen en stedelijke armoede op een innovatieve manier aanpakken. In overleg met 
de geselecteerde steden stelden we een shortlist aan projecten op, waarna we in samenspraak met de 
POD MI projecten selecteerden. De projectanalyses baseren we op documenten, diepte-interviews en 
focusgroepen. Uit de documenten halen we basisinformatie over het project, met de interviews en 
focusgroepen willen we inzicht verwerven in de werking van het project en de sterktes, zwaktes, 
opportuniteiten en bedreigingen. Voor de interviews hebben we enkel de organisatoren van het 
project gecontacteerd. Tijdens de focusgroepen daarentegen komen ook enkele betrokken partijen 
aan het woord zoals mensen in armoede en/of middenveldorganisaties. 

In de projectanalyse geven we eerst een korte beschrijving van het project. We geven aan wanneer 
het project opstartte en vanuit welke organisatie(s) het project ontstond. We bekijken eveneens of het 
project top-down (vanuit de overheid) of bottom-up (vanuit mensen in armoede of het middenveld) 
opgestart werd en hoe het project gefinancierd wordt. 

Vervolgens analyseren we het potentieel van het project om armoede structureel te bestrijden. Hier- 
voor gebruiken we twee vragen die we baseren op de studie van het Vlaams armoedesteunpunt naar 
governance uitdagingen voor sociale innovatie en armoedebestrijding (Ghys & Oosterlynck, 2013). 

De eerste vraag luidt ‘is het project een vorm van structurele armoedebestrijding?’. Volgens Ghys en 
Oosterlynck (2013: 7) zijn er drie lagen van armoedebestrijding. In de eerste laag worden sociale noden 
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bevredigd, maar blijft de uitsluiting structureel (vb. charitatieve voedselbedeling). De tweede laag past 
bepaalde structuren aan waardoor de persoon in armoede de uitsluiting minder ervaart. Deze laag 
past de fundamentele structuren die armoede veroorzaken echter niet aan (vb. 
wijkgezondheidscentra). Dit gebeurt wel in de derde laag; ofwel worden fundamentele structurele 
problemen opgelost, ofwel worden oorzaken van armoede weggenomen. Per project gaan we na waar 
we het kunnen plaatsen binnen de verschillende dimensies van armoedebestrijding. 

De tweede vraag gaat in op de mate waarin het project uitgebreid kan worden. Ghys en Oosterlynck 
(2013: 15-18) halen twee vormen van uitbreiding aan: opschaling en diffusie. Bij opschaling wordt een 
project op een hogere schaal georganiseerd waardoor de werking en de organisatie van het project 
uitgebreid wordt. Een opschaling kan betrekking hebben op zowel de grootte van de organisatie als op 
het geografische bereik (vb. van wijk naar stadsniveau). Een opschaling is vaak niet volledig mogelijk 
of wenselijk, waardoor de opschaling zich beperkt tot bepaalde deelaspecten (vb. het opstarten van 
een Vlaams overlegplatform voedselbedeling). Uitbreiding d.m.v. diffusie betekent het verspreiden 
van de werking van een project. Het verschil met opschalen is dat diffusie de werking kopieert en niet 
vergroot waardoor het organisatiemodel min of meer hetzelfde blijft. We bekijken per project in welke 
mate beide opties mogelijk zijn. 

Ten slotte wijzen we op enkele sterke punten en/of bedreigingen voor het project. 
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HOOFDSTUK 2: BRUSSEL 
We gebruiken de gemeentelijke fiches voor de analyse van lokale statistieken in het Brusselse 
Hoofdstedelijke Gewest (ULB-IGEAT & Observatorium voor Gezondheid en Welzijn, 2010a) om de 
sociaal ruimtelijke context van Brussel-Stad te bespreken. Brussel telt hoofdzakelijk huishoudens uit 
de arbeidersklassen en uit de middenklasse, dit vertaalt zich in een gemiddeld belastbaar inkomen dat 
lager ligt dan het gewestelijk gemiddelde. De precaire financiële situatie van een groot deel van de 
bevolking is het gevolg van hoge werkloosheid, maar ook van laaggeschoolde en minder betaalde 
arbeid. Allereerst vertoont het profiel van de lager geschoolde de tendens om van generatie op 
generatie overgeleverd te worden. Jongeren studeren tegenwoordig weliswaar langer, maar door de 
algemene stijging van het opleidingsniveau blijft de kloof met de hoger opgeleiden groot. Problemen 
met de beheersing van de tweede landstaal en met de keuze van de juiste richting, maar ook een 
mogelijke discriminatie bij aanwerving maken dat de inschakeling op de arbeidsmarkt problematisch 
blijft. De precaire financiële situatie van een groot deel van de bevolking weerspiegelt zich eveneens 
in de huisvesting. Zo bestaat een aanzienlijk deel van de huisvesting van de stad uit sociale woningen. 
De stad telt veel jonge kinderen en het aantal geboortes neemt significant toe, maar tegelijkertijd 
wordt de stad geconfronteerd met de veroudering van de bevolking. Hoewel de gemiddelde leeftijd al 
enkele jaren niet meer stijgt, zijn er nog veel oude mensen wat een stijging van de soorten behoeften 
en de voorzieningen met zich mee brengt. In bepaalde delen van de Vijfhoek verloopt de spectaculaire 
groei van de jongvolwassenen gedeeltelijk ten nadele van de plaatselijke bevolking, die doorgaans 
minder rijk, ouder of geïmmigreerd is. Uit de beperkte stijging van de inkomens en de duidelijke stijging 
van de kwalificaties van de inwoners blijkt dat de arbeidersklasse verdwijnt. In het oosten van Brussel 
draagt de toenemende aanwezigheid van internationale werknemers als gevolg van de aanwezigheid 
van de Europese Unie bij tot spanningen op de huisvestingsmarkt. De dichte verstedelijking en de 
verplichtingen als gevolg van de nationale en internationale functies van Brussel maken 
stedenbouwkundige arbitrage zeer moeilijk, wat rechtstreekse gevolgen heeft voor de leefomgeving 
van de inwoners. 

1 ONTWIKKELINGEN IN HET STEDELIJKE ARMOEDEBELEID 

Figuur 1 geeft het beleidsthema armoede in de stad Brussel weer. In 2005 verklaarde Brussel armoede 
vanuit een conjuncturele perspectief. Hierbij verwijst Brussel naar de invloed van de economische 
crisis in 2009 en de migratiecrisis in 2015. Daaraan voegt de stad ook het structurele perspectief toe. 
De ongelijkheid in de maatschappij leidt tot diverse vormen van uitsluiting en Brussel kiest ervoor, 
samen met zijn OCMW, om op deze verschillende dimensies op te treden. Brussel problematiseert 
armoede vanuit een ethisch perspectief: iedereen heeft het recht om een menswaardig leven te 
leiden. Het OCMW van Brussel verleent niet alleen sociale steun, maar organiseert ook acties op 
verschillende gebieden zoals huisvesting (een groot probleem in het Brussels Gewest), 
arbeidsintegratie, psychosociale begeleiding, schuldbemiddeling, dakloosheid en jeugd. Armoede 
wordt binnen de stad Brussel sinds 2005 op een multidimensionale en integrale manier aangepakt. 

Van 2005 tot en met 2015 werd een toegankelijkheidsbeleid gevoerd, dit zowel op het niveau van het 
Grootstedenbeleid als op het niveau van de Wijkcontracten. In 2011 hadden de acties in het kader van 
het Programma voor Sociale Cohesie betrekking op schoolondersteuning, alfabetisering/Frans als 
tweede taal en onthaal/begeleiding van nieuwkomers. Brussel pakt de armoedebestrijding op twee 
vlakken aan. Enerzijds richt het beleid zich op personen: mensen met een leefloon, mensen die dakloos 
zijn, slachtoffers van geweld, mensen die verslaafd zijn, ex-gedetineerden, jongeren die in armoede 
leven enz. Anderzijds voert Brussel een herwaarderingsbeleid: heropleving van wijken, renovatie van 
woningen, inrichting van openbare ruimten enz. Er is geen strikte scheiding tussen deze twee 
dimensies, zo zijn er projecten die zicht richten op kwetsbare groepen op een bepaalde plek. 

Figuur 1: Beleidsthema, Brussel. 
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Figuur 2 vat de beleidsorganisatie in Brussel samen. Armoedebestrijding wordt door de stad Brussel 
en door het OCMW gecoördineerd. De gemeentelijke vzw’s spelen een belangrijke rol maar ook andere 
verenigingen die op dit domein actief zijn werken zeer vaak, al dan niet formeel, met de stad samen. 
Om de organisatie van het armoedebeleid te begrijpen, is het belangrijk om de verschillende wettelijke 
initiatieven die in de stad zijn ingevoerd en door de stad of de gemeentelijke vzw’s worden beheerd, 
te bekijken. Deze wettelijke initiatieven zijn op meerdere niveaus tot stand gekomen. Ten eerste op 
het Europees niveau met het EFRO-programma (1e programmering van 2007 tot en met 2013 en 2e, 
programmering van 2014 tot en met 2020). Ten tweede op het federale niveau met de Stadscontracten 
(2000-2014) die door de vzw Bravvo werden gecoördineerd en waarbij de POD Maatschappelijke 
Integratie ondersteuning biedt voor de werking van de OCMW’s. Ten derde op gewestelijk niveau met 
de Wijkcontracten die worden beheerd door de Cel Coördinatie van de Herwaarderingsacties (C.H.A.) 
(in totaal 16 sinds 1994, waarvan sommige nog lopende zijn). De stad Brussel, zijn OCMW en de 
verenigingen die op het grondgebied actief zijn, moeten bij hun armoedebestrijdende acties rekening 
houden met de richtsnoeren van al deze programma’s. Het beleid krijgt vorm in functie van de 
doelgroepen, het grondgebied en de financieringsbronnen. 

Naast het OCMW Brussel, speelt de gemeentelijke vzw Bravvo een belangrijk rol in 
armoedebestrijding. Vzw Bravvo is een gemeentelijke preventiedienst die het veiligheidsgevoel in de 
hele stad moet verhogen. Deze vereniging werd in 2004 door de stad opgericht om een einde te maken 
aan het versnipperde preventiebeleid dat op een ongecoördineerde manier door verschillende 
gemeentediensten werd uitgevoerd. De stad Brussel wil op die manier zijn middelen om de 
onveiligheid te bestrijden opnieuw groeperen en meer zichtbaarheid geven. In dit kader staat Bravvo 
sinds haar oprichting, met dezelfde partners, ook in voor de coördinatie van het Grootstedenbeleid 
dat onder andere preventieprojecten en -acties omvat. De vzw richt zich niet alleen op de oorzaken 
van de stedelijke onveiligheid, maar ook op de symptomen ervan. De facto betreft dit acties op het 
gebied van kansengelijkheid en de bestrijding van uitsluiting die in het kader van Grootstedenbeleid 
worden uitgevoerd. De vzw biedt sinds het begin ook steun aan bepaalde acties in het kader van 
Wijkcontracten. Een voorbeeld hiervan is het project “Perspectives” in Laken. Dit is een programma 
ter preventie van recidive bij jongeren van 15 tot 25 jaar en wordt gesubsidieerd via het Wijkcontract 
Bockstael (2014-2017). De Bravvo-bemiddelaars ondersteunen ook de sociale wijkcoördinaties en 
andere overlegorganen, zoals preventiegroepen. Deze steun bestaat uit de versterking van 
overlegmiddelen of het tot stand brengen van nieuwe synergiën met als doel de bestaande dynamiek 
tussen partners binnen de wijken aan te zwengelen. Deze belangrijke dynamiek is afhankelijk van wijk 
tot wijk. De sociale coördinatiecentra waartoe lokale verenigingen en partners zoals het OCMW 
behoren, zoeken oplossingen voor de sociale problemen in elke wijk, zorgen voor een vlotte 
informatiestroom en bevorderen de samenwerking tussen de partners. Bravvo is zeer aanwezig op het 
terrein en is hierdoor een schakelorganisatie, een waarnemingscentrum tussen de praktijken op het 
terrein en de verantwoordelijke politici die het lokale beleid vorm geven (met in de eerste plaats een 
nadruk op preventie, maar daarnaast ook op andere facetten van het armoedebeleid). 

2005 
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Tot slot zijn er een aantal verenigingen actief in armoedebestrijding. Deze verenigingen worden 
gefinancierd door verschillende gewestelijke initiatieven (Integratie via Huisvesting, Netwerk Wonen 
enz.) of door initiatieven van de Gemeenschap (Programma voor Sociale Cohesie enz.). Een van deze 
verenigingen is de vzw Jeunesse à Bruxelles, die sinds 1991 de sociale-cohesieacties beheert. 

Het Brussel armoedebeleid krijgt intersectoraal vorm. De aandacht gaat hierbij voornamelijk naar de 
sectoren sociale betrekkingen/vrije tijd, omdat het via deze sectoren ook werk kan maken van sociale 
cohesie, armoede, werkgelegenheid, inschakeling in het maatschappelijk en beroepsleven, huisvesting 
en desbetreffende aspecten. Deze initiatieven op meerdere niveaus dragen bij aan de uitvoering van 
het Brussels Actieplan Armoedebestrijding, een tweejarig actieplan dat op grond van de Ordonnantie 
van 20 juli 2006 betreffende het opstellen van het armoederapport van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest wordt opgesteld. 

Figuur 2: Beleidsorganisatie, Brussel. 
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Figuur 3 gaat in op de bestuursstijl die de stad Brussel hanteert inzake armoedebestrijding. Het is 
moeilijk toe te lichten hoe personen die in armoede leven kunnen participeren aan het armoedebeleid 
want er is geen duidelijk omlijnd beleid voor armoede en evenmin een schepen die zich uitsluitend 
met armoede bezighoudt. Voor wat de participatie van de burgers betreft, heeft de stad Brussel in 
1998 de gemeentelijke cel “Brussel Participatie” (“Huis van de Participatie”) opgericht om het advies 
van de burgers in te winnen voor gemeenteprojecten die hen aanbelangen. Dit is een van de plaatsen 
waar burgers en verenigingen actief in armoedebestrijding hun inbreng kunnen geven, vooral met 
betrekking tot stadsvernieuwing. De participatie gebeurt onder andere via overlegcommissies of 
wijkprojecten, waar de stad informatie uitwisselt met de burgers en/of de burgers raadpleegt, maar 
waar geen beslissingen worden genomen. In 2014 en naar aanleiding van de verkiezingen van 2012 en 
de goedkeuring van een nieuw strategisch gemeenteplan om de participatie van de burgers te 
vergroten, heeft “Brussel Participatie” beslist om burgers aan te moedigen actiever deel te nemen. 
Hiertoe kent de gemeentelijke cel sinds 2014 jaarlijks een participatief budget toe van 35 000 EUR aan 
een geselecteerde vzw: 15 000 EUR gaat naar de geselecteerde vzw die het project coördineert, en 
20 000 EUR naar de burgers, die kiezen welk project ze in hun wijk willen uitvoeren. De stad buigt zich 
momenteel over een soepelere participatieformule omdat de systematische validering van de 
begrotingsposten door de stad tot een zware administratieve last leidt die afbreuk doet aan de 
efficiënte werking van het project. 
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Figuur 3: Bestuursstijl, Brussel. 
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2 PROJECTANALYSE 

In dit onderdeel bespreken we twee projecten: de vzw Comité de la Samaritaine en Huizen voor het 
Kind. Het Comité de la Samaritaine, gevestigd in de Marollen, verdedigt het recht van de kwetsbare 
mensen wonende in het stadscentrum. Het project tracht hen toegang te geven tot een fatsoenlijke 
woning en probeert ervoor te zorgen dat ze erin kunnen blijven wonen. Het Comité de la Samaritaine 
behoort tot de Verenigingen voor Integratie via Huisvesting die de Directie Huisvesting van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest erkent en subsidieert. De thematische aanpak van huisvestingsproblemen om 
de kwetsbare mensen te laten wonen in een fatsoenlijke woning, is de eerste stap om personen in een 
kwetsbare situatie op te vangen. Dit vormt het vertrekpunt van waaruit gekeken wordt naar een 
alomvattende aanpak van de verschillende facetten van armoede waarmee deze personen 
geconfronteerd worden. Deze aanpak kan bestaan uit de psychosociale eerstelijnsbegeleiding van 
gebruikers van het sociaal restaurant, het dynamiseren van het wijkleven en de bevordering van 
maatschappelijke integratie van kwetsbare personen via het sociale-restaurantproject. Het 
doelpubliek bestaat hoofdzakelijk uit eenoudergezinnen, personen met psychische problemen, 
mannelijke alleenstaande senioren en voormalige inwoners van de Marollen. 

Het Comité de la Samaritaine is georganiseerd rond drie pijlers. De eerste pijler richt zich op het 
individu, in het bijzonder de psychosociale begeleiding. De tweede pijler is de collectieve en 
communautaire pijler, bestaande uit acties gaande van onderwijs tot huisvesting, verfraaiing van de 
wijk, culturele activiteiten en opleidingen. Via deze collectieve pijler nemen begunstigden actief deel 
aan het maatschappelijke leven. De derde pijler betreft netwerkvorming, waardoor de begunstigde 
naar de meest geschikte dienst kan worden doorverwezen. Het Comité de la Samaritaine zorgt ervoor 
dat mensen in armoede in mindere mate hun uitsluiting ervaren. Het project versterkt de deelnemers 
en de inwoners van de Marollen en geeft hen de mogelijkheid om zelfstandiger te worden en hun 
burgerschap uit te oefenen. Doordat het project zoekt naar oplossingen voor de diverse problemen 
waarmee kwetsbare personen kampen, kan de vicieuze cirkel van armoede mogelijks doorbroken 
worden. Daarenboven draagt het project bij tot een intersectorale dynamiek in de armoedebestrijding 
van de stad Brussel. 

Het Samaritaine-project is overdraagbaar, mits de volgende drie punten in acht worden genomen. Ten 
eerste moet het project, om dergelijke lokale dynamiek tot stand te kunnen brengen, worden gedragen 
door een sterk netwerk of sociale instellingen. Bij de uitvoering van dit project in een nieuwe context 
moeten de aanwezige actieve actoren betrokken worden. Ten tweede vereist dit project institutionele 
en financiële initiatieven op meerdere niveaus die een integrale en territoriale aanpak ondersteunen. 
Ten derde moet dergelijke coördinatiestructuur ook als een strategische radar beschouwd worden die 
de opmerkingen van actoren op het terrein opvangt en signalen doorgeeft aan de beleidsactoren. Dit 
moet bijdragen tot de vorming van een armoedebeleid dat rekening houdt met de realiteit op het 
terrein en structurele oplossingen biedt. 

In de Huizen voor het Kind, die de Jeugddienst van de stad Brussel opgerichte en beheert, kunnen 
kinderen terecht om te leren over het leven in een democratische maatschappij. Iedereen is er welkom 
maar de aandacht gaat vooral naar kinderen uit kwetsbare gezinnen. De kinderen uit kwetsbare 
gezinnen krijgen toegang tot de “eliteactiviteiten”, krijgen ondersteuning om schoolachterstand weg 
te werken en hun culturele bagage te verruimen en betalen lagere tarieven. 

Er zijn negen Huizen voor het Kind op het grondgebied van Brussel-Stad, verspreid over de wijken met 
de meeste jongeren en de armste bevolking. De Huizen bieden gelijksoortige activiteiten aan, maar elk 
Huis bepaalt de werkpijlers in functie van de specifieke kenmerken van de wijk en de 
samenwerkingsmogelijkheden. 
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De stad Brussel voorziet het grootste deel van de financiering van de Huizen voor het Kind. Van de 34 
personen die in de Huizen werken (waarvan zeven verantwoordelijken), zijn er slechts vier animatoren 
die het Grootstedenbeleid financiert. De Jeugddienst kan occasioneel op externe financiering rekenen 
die voortvloeit uit oproepen, maar deze vorm van financiering is niet structureel. 

De projecten van de Huizen voor het kind zorgen ervoor dat kinderen maar ook gezinnen in mindere 
mate een structurele uitsluiting ervaren. De Huizen voor het Kind beschouwen de kinderen en hun 
ouders als volwaardige partners. Enerzijds liggen de kinderen aan de basis van bepaalde projecten, 
maar anderzijds is ook de ouder een onontbeerlijke partner. Er worden regelmatig intergenerationele 
activiteiten georganiseerd. Het doelpubliek wordt rechtstreeks betrokken bij de ontwikkeling van de 
projecten, waardoor de Huizen voor het Kind burgerparticipatie bevorderen. De Huizen voor het Kind 
organiseren diverse activiteiten voor kinderen van zes tot twaalf jaar, maar kunnen ook nuttig zijn voor 
kwetsbare ouders. Zo is er in de gemeente Laken een partnerschap tot stand gekomen tussen Entraide, 
een particuliere vereniging voor alfabetisering, en een Huis voor het Kind. De kinderen van ouders uit 
kwetsbare economische en/of sociale milieus kunnen hun kinderen naar het Huis brengen terwijl zij 
een alfabetiseringscursus volgen. 

Het departement Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport hecht veel belang aan de samenhang tussen 
de verschillende structuren op het grondgebied van Brussel-Stad die armoede bestrijden. Er zijn 
meerdere initiatieven die een betere synergie binnen de wijken beogen. Alle Huizen voor het Kind 
reiken de hand naar jeugdhuizen om projecten te organiseren zodat de kinderen ook na de leeftijd van 
twaalf jaar op steun kunnen blijven rekenen. De kinderen en hun gezin kunnen dankzij de 
gemeenschappelijke activiteiten van deze twee structuren vol vertrouwen overstappen naar de 
volgende structuur. Het is in dit kader dat het innoverende project “Plongée” tot stand is gekomen 
tussen het Huis voor het Kind L’Horizon en het jeugdcentrum van Laken. Kinderen van zes tot twaalf 
jaar krijgen een initiatie in diepzeeduiken en kunnen vervolgens een brevet behalen. In het 
jeugdcentrum worden ze instructeur van hun jongere collega’s en geven ze hun kennis door. Dit soort 
mentoraat is een uitstekend voorbeeld van participatie door en empowerment van kinderen. 

De methodes die de Huizen voor het Kind op een transversale wijze toepassen, beogen een grote 
synergie tussen de verschillende actoren op het grondgebied en helpen een ruim netwerk tot stand 
brengen dat is afgestemd op de verschillende facetten van armoede. 

Het verschil tussen de Huizen voor het Kind en andere structuren zoals Buurthuizen, is dat de eerste 
structuur zich specifiek richt op kinderen van zes tot twaalf jaar. De activiteiten zijn speciaal ontwikkeld 
voor dit publiek en het personeel is opgeleid om kinderen te begeleiden. De Jeugddienst besteedt 
aandacht aan deze structuur wegens de specifieke demografie van de stad Brussel.  

Deze methode is overdraagbaar, op voorwaarde dat er een goede synergie tussen de actoren in de 
wijk is. Er moet ook over de pedagogische aard van het project worden gewaakt, zodat het kind een 
volwaardige partner blijft.
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HOOFDSTUK 3: SINT-JANS-MOLENBEEK 
Op basis van de gemeentelijke fiches voor de analyse van lokale statistieken in het Brusselse gewest 
(ULB-IGEAT & Observatorium voor Gezondheid en Welzijn, 2010b), bespreken we de sociaal 
ruimtelijke context van Sint-Jans-Molenbeek. Sint-Jans-Molenbeek – gelegen in het westen van het 
Brussels Gewest - is een zeer heterogene gemeente met een duidelijke scheiding die zich kenmerkt 
door de sporen van het Weststation, tussen Laag-Molenbeek in het oosten, dat deel uitmaakt van de 
verstedelijkte gordel sinds de eerste helft van de 19de eeuw, en het westelijke deel van de gemeente, 
ontstaan uit een meer recente verstedelijking. Sint-Jans-Molenbeek heeft een bevolking met een 
uiteenlopend sociaaleconomisch profiel, met hoofdzakelijk een combinatie van huishoudens uit de 
arbeidersklasse en uit de middenklasse. De kwetsbare financiële situatie van een groot deel van de 
bevolking is te wijten aan de hoge werkloosheid, maar ook de laaggeschoolde en dus minder betaalde 
arbeid. Kwalificatie vormt op verschillende vlakken een probleem. Allereerst vertoont het profiel van 
de lager geschoolde de tendens om van generatie op generatie overgeleverd te worden. Jongeren 
studeren tegenwoordig weliswaar langer, maar door de algemene stijging van het opleidingsniveau 
blijft de kloof met de hoger opgeleiden groot. Problemen met de beheersing van de tweede landstaal 
en met de keuze van de juiste richting, maar ook een mogelijke discriminatie bij aanwerving maken 
dat de inschakeling op de arbeidsmarkt problematisch blijft. De kwetsbare financiële situatie van een 
groot deel van de bevolking wordt eveneens weerspiegeld in de huisvesting, vooral in de wijken met 
oude gebouwen, dit zowel bij de privéwoningen als bij de sociale woningen. De slechte sociaal- 
economische omstandigheden hebben ook een rechtstreeks effect op de gezondheid van de bevolking. 

1 ONTWIKKELINGEN IN HET STEDELIJKE ARMOEDEBELEID 

Figuur 1 vat de ontwikkelingen in het beleidsthema armoede in Sint-Jans-Molenbeek samen. Tijdens 
de gehele periode die we onder de loep namen, werden de oorzaken van armoede vanuit een 
structureel en conjunctureel oogpunt verklaard. In 2006 was er de Brusselse huisvestingscrisis die 
leidde tot een maatschappelijke organisatie die uitsluiting in de hand werkte en in 2009 werd de 
economische crisis aangeduid als conjuncturele oorzaak van armoede. Het OCMW behandelt 
uiteenlopende steunaanvragen die betrekking hebben op het dagelijkse leven en die de verschillende 
facetten van armoede weerspiegelen. Armoede wordt vanuit een ethisch perspectief beschouwd, elk 
individu heeft het recht om een menswaardig leven te leiden en toegang tot de grondrechten te 
krijgen. Sint-Jans-Molenbeek voerde tussen 2005 en 2015 voornamelijk een toegankelijkheidsbeleid, 
zowel op het niveau van het Grootstedenbeleid als wat de Wijkcontracten betreft. De acties in het 
kader van Programma voor Sociale Cohesie hadden voornamelijk betrekking op schoolondersteuning, 
alfabetisering/Frans als tweede taal en onthaal/begeleiding van nieuwkomers. De gemeente voert een 
ambitieus huisvestingsbeleid en bouwt met gewestelijke subsidies publieke woningen. 

Figuur 1: Evolutie in beleidsthema, Sint-Jans-Molenbeek. 
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We bespreken de beleidsorganisatie van Sint-Jans-Molenbeek inzake armoedebestrijding aan de hand 
van figuur 2. Armoedebestrijding is in Sint-Jans-Molenbeek een taak van het OCMW en van de schepen 
voor Sociale Actie. De gemeente heeft ook twee diensten opgericht die specifiek op het gebied van 
armoedebestrijding actief zijn: de dienst “Gesubsidieerde projecten” en de vzw L.E.S. 

De dienst gesubsidieerde projecten is sinds 1994 verantwoordelijk voor het Grootstedenbeleid en de 
Wijkcontracten. Deze dienst werd in 2011 hernoemd naar “Afdeling Gesubsidieerde projecten” en in 
2015 naar “Afdeling Infrastructuur en Stedelijke Ontwikkeling”. Door deze wijziging is er een betere 
kruisbestuiving tussen de gemeentediensten die verantwoordelijk zijn voor stadsvernieuwing. 

L.E.S. is een privaatrechtelijke vzw die in 1992 werd opgericht en die van de gemeente, via de lokale 
administratie Cel ter Bestrijding van Sociale Uitsluiting (C.B.S.U.) een mandaat kreeg inzake sociale 
cohesie. De vzw voert welomschreven taken uit in het kader van haar doelstellingen op het gebied van 
sociale preventie, integratie en sociale cohesie die ze van de subsidiërende overheden moet behalen. 
De oprichting van deze vzw toont aan dat Sint-Jans-Molenbeek het noodzakelijk acht om alle 
inspanningen bij eenzelfde dienst onder te brengen om de sociale problemen doeltreffend te kunnen 
verhelpen. Met sociale preventie en sociale actie wordt getracht dezelfde doelen te bereiken, maar 
met verschillende middelen. 

L.E.S. beheert de buurthuizen, die sociale problemen op wijkniveau opsporen en fungeren als schakel 
tussen de wijk en de gemeente. In de buurthuizen kunnen personen steeds terecht voor diverse sociale 
diensten en schoolondersteuning via de Écoles de Devoirs (scholen voor huiswerkhulp). De 
buurthuizen zetten zich ook in voor het gemeenschapsleven in de wijk door sociaal-culturele en 
sportactiviteiten voor jongeren te organiseren. Er worden bijvoorbeeld in het kader van educatieve 
actie teams van animatoren samengesteld, die in de wijk sociale en sportactiviteiten organiseren. Deze 
animatoren zijn natuurlijke leiders van de wijk, met elk hun eigen levensverhaal, die als het ware als 
grote broer optreden en op die manier een grote meerwaarde zijn in de bestrijding van jeugdbendes 
op openbare plaatsen of de plaatsen waar ze samenkomen. Met deze educatieve actie wordt een 
kwetsbare bevolkingsgroep bereikt en worden oplossingen geboden voor de diverse problemen 
waarmee deze groep dagelijks geconfronteerd wordt. Bovendien kunnen personen doorverwezen 
worden naar gemeentelijke hulpinstanties of maatschappelijke vzw’s. 

Een belangrijk kenmerk van de gemeentelijke actie is het vormen van netwerken en partnerschappen. 
Na een onderzoek van de Buurthuizen in 2013 werd vastgesteld dat er te weinig coördinatie en 
kruisbestuiving is tussen de sociale actoren op het terrein enerzijds, en tussen de sociale actoren en 
L.E.S. anderzijds. Daarom werd in 2015 het Gemeenschapshuis als proefproject opgericht. In dit 
Gemeenschapshuis is een professioneel team van sociaal deskundigen uit allerlei vakgebieden (sociaal 
assistenten, animatoren, straatwerkers enz.) werkzaam. Het Gemeenschapshuis moet een plaats van 
sociale inclusie, een innovatieplek voor jonge burgers en een coördinerend platform voor lokale 
initiatieven worden. Het Gemeenschapshuis gebruikt de bestaande middelen in de wijk en werkt 
samen met de bestaande actoren om de steeds complexere sociale werkelijkheid beter te begrijpen 
en te signaleren aan de beleidsmakers. 

L.E.S. verzorgt ook de lokale coördinatie van het Plan voor maatschappelijke cohesie van de Waalse 
regering, dat initiatieven ter bevordering van het samenleven in de praktijk moet brengen. Dit is een 
voorbeeld van een partnerschap op meerdere niveaus tussen COCOF en het lokale niveau bestaande 
uit de gemeente en lokale verenigingen die actief zijn in kwetsbare wijken. In dit kader organiseert de 
vzw ook een gemeentelijk overleg met alle lokale actoren die actief zijn op het gebied van sociale 
cohesie. Op deze manier kan armoede op een structurele manier bestreden worden en wordt de lokale 
expertise ingezet voor een integrale aanpak. De vzw is ook een belangrijke strategische radar, die 
informatie signaleert aan beleidsmakers zodat het armoedebeleid in functie van de realiteit op het 
terrein vorm krijgt. 
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De andere verenigingen die armoede helpen te bestrijden, werken in partnerschap met de gemeente, 
in het bijzonder in het kader van Wijkcontracten en het Programma voor Sociale Cohesie dat door 
L.E.S. wordt gecoördineerd. Inzake het Programma voor Sociale Cohesie, worden de openbare Écoles 
des Devoirs, in partnerschap met de vzw L.E.S., beheerd door gespecialiseerde vzw’s, zoals “La Rue”, 
“Notre Coin du Quartier” en “ABEF”. 

Het armoedebeleid ontplooit zich zowel op het niveau van stadsvernieuwing, als op individueel niveau 
Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 is er een schepen van Jeugd, Sociale Cohesie en 
Interculturele Dialoog. Deze schepen is voorzitster van de bestuursraad van L.E.S. De gemeentelijke 
overheid toont op deze manier dat deze drie thema’s samenhangen en een geïntegreerde aanpak door 
een enkele schepen vereisen. Jeugd is een belangrijke uitdaging voor de toekomst van Molenbeek en 
andere gemeenten in het Brussels Gewest. De gewestelijke overheid komt aan deze uitdaging 
tegemoet met het Brussels actieplan armoedebestrijding van 2012. Dit verslag richt zich specifiek op 
“Jongeren in transitie...volwassenen in wording”. Door de vraag naar professionalisering van de 
preventiesector van de subsidiërende overheden, is er een duidelijker onderscheid ontstaan tussen 
sociale preventie en sociale cohesie. In 2014 gaf L.E.S. de dienst Alternatieve Straffen (Dagm), de dienst 
Slachtofferhulp en de dienst sociale bemiddeling terug aan de preventieambtenaar. De samenwerking 
tussen L.E.S. en de preventieambtenaar is er niet minder belangrijk op geworden. Zo is er een nauwe 
samenwerking tussen de gemeentelijke Cel Antiradicalisering, die in hetzelfde jaar werd opgericht en 
onder de bevoegdheid van de preventieambtenaar werd geplaatst en de Buurthuizen. Hieruit blijkt dat 
L.E.S. meer aandacht besteedt aan armoedebestrijding via sociale cohesie en zich hiervoor richt op 
jongeren en migranten, maar zich onrechtstreeks blijft inzetten voor sociale preventie. 

De gemeente maakt voor haar armoedebeleid gebruik van uiteenlopende subsidies van verschillende 
overheidsniveaus. Ten eerste gebruikt Sint-Jans-Molenbeek middelen van het EFRO-programma in de 
programmeringsperiodes 2007-2013 en 2014-2020 op Europees niveau. Ten tweede doet de 
gemeente beroep op de middelen van het federaal niveau via de Stadscontracten van 2000 tot 2014. 
Ten derde ontvangt Sint-Jans-Molenbeek middelen van het gewestelijk niveau via de 13 
Wijkcontracten die sinds 1994 bestaan en waarvan sommige nog lopende zijn. Het Programma voor 
Sociale Cohesie van de Gemeenschap financiert een aantal verenigingen die actief zijn op dat gebied 
in de gemeente. Daarnaast vragen Molenbeekse verenigingen subsidies aan waarop ze recht hebben 
om hun specifieke taken uit te voeren. Zo haalt de vzw Bonnevie (zie verder) middelen uit het 
Stedenfonds van de Vlaamse Gemeenschap voor de opvang- en hersteldiensten en ontvangt het 
project middelen van het OCMW van Molenbeek en van het Brussels Gewest voor extra 
personeelsleden. Vzw Bonnevie neemt ook deel aan oproepen voor het indienen van voorstellen met 
betrekking tot haar activiteiten. 

Sinds 2013 wil Sint-Jans-Molenbeek de inspanningen om armoede te bestrijden versterken door 
competentiecentra op te richten om mensen via een baan te activeren. Een van deze centra is het 
opleidingshotel Espace Hôtelier Bellevue, dat wordt gefinancierd door het Wijkcontract Cinéma 
Bellevue, EFRO 2007-2013 op Europees niveau, het Grootstedenbeleid sinds 2013 en de gemeente. 
Het centrum is gevestigd in de voormalige brouwerij Bellevue en bestaat uit een opleidingscentrum en 
een driesterrenhotel. De Lokale missie voor Tewerkstelling speelt een belangrijke rol in de coördinatie 
(via de lokale commissie voor tewerkstelling) en het beheer van eigen initiatieven, bijvoorbeeld op het 
gebied van de sociale economie, met de steun van Actiris, COCOF, FSE en sinds kort ook EFRO. 
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Figuur 2: Evolutie in beleidsorganisatie, Sint-Jans-Molenbeek. 
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In figuur 3 bespreken we de bestuursstijl van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek. Voor de uitvoering 
van Wijkcontracten wordt overleg gepleegd via de Wijkcommissies. Er is geen unieke methode voor 
de participatieprojecten in het kader van het Grootstedenbeleid en de Buurthuizen, gericht op het 
bevorderen van collectieve en communautaire projecten. Sinds 2013 richt de gemeente zich meer op 
de kwetsbare bevolkingsgroepen. Zo probeert ze om deze kwetsbare personen te betrekken bij 
biotuintjes die door hen gezamenlijk worden aangelegd en onderhouden. Deze tuintjes worden 
gefinancierd door het Grootstedenbeleid. Via het gezamenlijk tuinieren, kan ook persoonlijke steun 
worden geboden aan personen die dagelijks met de vele facetten van armoede te maken hebben. Dit 
project komt tot stand door privé-initiatieven, vooral door “Groot Eiland vzw”, “Jardin urbain 
Majorelle”, “Jardin urbain la Rue”. Na onderzoek van de Buurthuizen in 2013, werd in 2015 het 
Gemeenschapshuis Maritime als proefproject en ter vervanging van het voormalige buurthuis 
opgericht. Dit nieuwe model fungeert onder meer als samenwerkingsplatform voor lokale initiatieven. 

Figuur 3: Evolutie in bestuursstijl, Sint-Jans-Molenbeek. 
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2 PROJECTANALYSE 

In dit onderdeel bespreken we twee projecten: de vzw Buurthuis Bonnevie en het Huis van Culturen 
en Sociale Samenhang. De vzw Buurthuis Bonnevie werd in 1976 opgericht in een historische wijk van 
Molenbeek (ten oosten van de spoorweg). Het is een vereniging die opkomt voor het recht op wonen 
en is lid van de Brusselse Bond voor het Recht op Wonen (BBRoW) waarvan een vijftigtal verenigingen 
lid zijn. Het doelpubliek is in het bijzonder sociaaleconomisch kwetsbare personen die beperkt kunnen 
lezen en schrijven en een migratieachtergrond hebben. Door deze combinatie van factoren zijn deze 
personen weinig op de hoogte van de regelgeving en de beschikbare steunmechanismen. 

Bonnevie biedt een brede waaier van acties aan via vier diensten. De dienst huisvestingspermanentie 
is bestemd voor Molenbeekse huurders die een huisvestingsprobleem hebben of die op zoek zijn naar 
informatie rond huisvesting. De dienst behandelt klachten met betrekking tot slechte huisvestings- 
omstandigheden en de psychologische problemen die daaruit voortvloeien. Bij complexe problemen 
steunt deze dienst op de hulp of de expertise van andere diensten van het Buurthuis of van externe 
hulpverleners zoals advocaten, juristen, de schuldbemiddelingsdienst van het OCMW, het Medisch 
Huis of de Gewestelijke Huisvestingsinspectie. De dienst zoekt actief naar concrete oplossingen voor 
de inwoners, maar gaat ook dieper te werk met het oog op beleidsacties die de maatschappij 
structureel kunnen wijzigen. De hersteldienst verhelpt technische problemen met betrekking tot gas 
(risico op CO-vergiftiging) en elektriciteit bij kwetsbare of oudere personen die noch de middelen noch 
de vaardigheden hebben om ze op te lossen. De uitleendienst verhuurt doe-het-zelfmateriaal aan lage 
prijzen, geeft technisch advies en organiseert infosessies over renoveren en verbouwen. De herstel- 
en uitleendienst zijn in 2016 samengevoegd en vormen de buurtdienst. De dienst renovatieadvies 
werd in 1996 opgericht voor migranten met een laag inkomen die een woning bezitten of huren. 
Vandaag werkt deze dienst samen met de gemeentelijke Huisvestingscel. De Huisvestingscel werd in 
2005 opgericht naar aanleiding van een memorandum voor het recht op wonen dat ingediend werd 
door Molenbeekse verenigingen waaronder het Buurthuis Bonnevie. De dienst renovatieadvies en de 
gemeentelijke huisvestingscel bestrijden samen leegstand en verloedering en werken zo aan een beter 
huisvestingsbeleid. 

Huisvesting, in de brede zin van het woord, wordt dus door Bonnevie via geïntegreerd sociaal werk 
aangepakt. De huisvestingspermanentie kan personen doorverwijzen naar de geschikte diensten in het 
netwerk en biedt op die manier een persoonlijke eerstelijnsbegeleiding waarmee ze de diverse 
facetten van armoede kan aanpakken. Het recht op wonen is als het ware een toegangspoort naar een 
bredere steun. Het collectieve en communautaire werk moet personen uit hun sociale isolatie halen, 
waardoor ze proactief handelen en uit de situatie van sociale uitsluiting kunnen geraken. Onderwijs 
door voorlichting en opleiding, beleidsactie en innovatie te vinden in projecten als “Espoir”, “ALARM”, 
“Ambapa” en “Energie Collectief” steunen op de werkzaamheden van de vier diensten. Deze diensten 
zorgen voor een verlichting van de armoedesituatie. Kwetsbare mensen ontwikkelen duurzame 
vaardigheden en worden versterkt.  

Er zijn vier opmerkingen met betrekking tot de overdraagbaarheid van het project “vzw Bonnevie”. 
Ten eerste kunnen burgers door participatie oplossingen zoeken voor collectieve problemen en hun 
advies geven over belangrijke keuzes die hen aanbelangen en waarover overheden een standpunt 
moeten innemen. Elke persoon is op zich ingesloten in de maatschappij waarin hij leeft. Ten tweede 
brengt het communautair en sociaal werk burgers samen om collectieve acties met betrekking tot 
belangrijke dagdagelijkse problemen te verwezenlijken en een invloed uit te oefenen op de instellingen 
die officieel bevoegd zijn om acties uit te voeren. Ten derde is het beleid inzake sociale cohesie 
bijzonder belangrijk in het historische Molenbeek waar een grote migratiegemeenschap woont. Het is 
dus belangrijk dat de inwoners van de wijk elkaar beter leren kennen en dat ze op die manier een 
duurzaam sociaal netwerk kunnen uitbouwen. Ten vierde zou duurzame ontwikkeling aan alle burgers 
een duurzame levenskwaliteit moeten bieden. 
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In het historische hart van Sint-Jans-Molenbeek werd in 2006 het Huis van Culturen en Sociale 
Samenhang opgericht. Deze gemeentedienst biedt een plaats waar volwassenen, maar ook kinderen, 
onder de noemer cultuur en creativiteit elkaar kunnen ontmoeten, in dialoog treden en verhalen 
delen.  

Dit huis wordt vandaag vanuit verschillende bronnen gefinancierd: de gemeente, Europa (EFRO), het 
ONE, de Koning Boudewijnstichting, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Wijkcontracten), COCOF en 
de Franse Gemeenschap. In het verleden werd het Huis gefinancierd door het federale programma 
Grootstedenbeleid. Deze financiering op meerdere niveaus verzekert het voortbestaan van het 
project. Bovendien worden bepaalde aangeboden activiteiten uitgevoerd in partnerschap met 
verenigingen en professionals die hun kennis komen delen en bepaalde workshops leiden. Het Huis is 
dus een goed voorbeeld van zowel verticale als horizontale samenwerking op meerdere niveaus. 

De activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk maar het doelpubliek bestaat voornamelijk uit gezinnen 
die in het historische Molenbeek, in de buurt van het Huis, wonen. Deze openheid moet een sterke 
sociale mix tot stand brengen. Het Huis legt echter wel de nadruk op de toegankelijkheid tot de 
activiteiten voor arme gezinnen door democratische tarieven in te voeren, gratis toegang te verlenen 
of door een symbolische som te vragen. De bestrijding van kinderarmoede behoort niet tot de 
hoofddoelstellingen van het Huis, maar de invulling van het project en de verschillende activiteiten die 
in het Huis worden georganiseerd, dragen hier wel toe bij. 

Het project dankt zijn originaliteit ten eerste aan het aanbod van workshops (dans, theater, muziek en 
welzijn) voor kinderen en volwassenen. Deze activiteiten vinden wekelijks plaats, zijn opgebouwd rond 
een jaarthema en bestrijken meerdere kunstvormen. Naast de verschillende workshops worden ook 
kampen voor kinderen, stadsklassen en tentoonstellingen van lokale artiesten georganiseerd. Doordat 
het Huis activiteiten voor alle leeftijden organiseert, wordt de continue opvolging van het parcours dat 
een persoon binnen de instelling aflegt, gewaarborgd. Alle acties samen zorgen ervoor dat alle 
gezinsleden volledig deel uitmaken van het Huis door een gevoel van verbondenheid te creëren en 
sociale cohesie te bevorderen. 

Ten tweede organiseert het huis ook activiteiten die het publiek zelf voorstelt. Het publiek neemt niet 
alleen deel aan activiteiten, maar kan ook meehelpen aan de ontwikkeling en organisatie van acties. 
Deze vorm van cocreatie is gebaseerd op empowerment en toont aan dat de organisatie cultuur 
toegankelijk wil maken voor iedereen en flexibel kan omspringen met deze toegankelijkheid. Het 
publiek krijgt de mogelijkheid om zich uit te drukken en creaties te maken in het kader van kwalitatieve 
projecten. Op deze wijze kunnen ze hun talenten en vaardigheden ontwikkelen en hun zelfwaardering 
versterken. Zichtbaarheid in de media en publieke erkenning van de projecten helpen hierbij. 

Ten derde richt het Huis van Culturen en Sociale Samenhang zich ook op jonge kinderen van 0 tot 3 
jaar via het in 2012 opgerichte “Opstapje”. Dit is een ontmoetingsplek waar cultuur wordt aangeboden 
aan kinderen en hun ouders, vijf dagen per week (in de voor- of namiddag) en onder begeleiding van 
vier animatoren. Er worden gedurende het jaar verschillende workshops aangeboden. Het Opstapje 
wil naast het versterken van de band tussen ouders en hun kinderen, kinderen en ouders uit hun 
isolement halen. Zowel kinderen als ouders smeden er sociale banden en bouwen een netwerk op via 
persoonlijke contacten. Dit soort ontmoetingsplek helpt bij de bestrijding van kinderarmoede, en dit 
nog voor de kinderen naar school gaan. 

Tot slot is er een verband tussen de activiteiten in het Opstapje en de andere workshops van het Huis 
van Culturen en Sociale Samenhang, en met bezoeken, tentoonstellingen en shows. Het doel hiervan 
is het integreren van de gezinnen in het gehele project, in een bredere context dan louter een 
ontmoetingsplaats voor jonge kinderen. De wisselwerking tussen de verschillende workshops zorgt 
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voor een grotere betrokkenheid van de deelnemers. De deelnemers worden op die manier ook 
aangemoedigd andere cultuurvormen te verkennen, wat hun zelfvertrouwen kan versterken. 

Toegang tot cultuur is doorgaans geen prioritair thema in armoedebestrijding. Projecten als deze tonen 
echter aan dat andere benaderingen ook mogelijk zijn. Toegang tot cultuur kan sociale cohesie in de 
hand werken omdat ze uitwisselingen kan bevorderen, vaardigheden kan ontwikkelen en mensen een 
bredere kijk kan bieden. Het is een waardevol instrument om armoede te bestrijden en sociale en 
maatschappelijke inclusie te bevorderen. 

Het project is overdraagbaar, mits financiering op meerdere niveaus wordt voorzien. Ook het publiek 
moet betrokken blijven. Een grotere zichtbaarheid van de projecten op openbare plaatsen kan hierbij 
helpen. Dit doelpubliek moet divers zijn, want een sociale mix is nodig om mensen door middel van 
cultuur aan te zetten tot sociale en maatschappelijke participatie. Tot slot wordt best een 
multicultureel team met uiteenlopende vaardigheden ingezet, zodat een brede waaier aan activiteiten 
kan worden aangeboden. 
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HOOFDSTUK 4: GENT 
Op basis van het onderzoek ‘dynamiek van de buurten in moeilijkheden in de Belgische stadsgewesten’ 
(Grippa et al., 2015) schetsen we de Gentse sociaal-ruimtelijke structuur. Deze sociaal-ruimtelijke 
structuur werd grotendeels bepaald door de industriële ontwikkeling. De stad kende een sterke 
economische en demografische groei vanaf de eerste helft van de 19e eeuw. Er werden nieuwe 
arbeiderswijken gebouwd, vooral ten noorden en ten oosten van het centrum. Na de Tweede 
Wereldoorlog bevorderde de industriële diversifiëring langs het kanaal de uitbreiding van de Gentse 
arbeiderswijken naar het noorden, zo lopen de meest kwetsbare wijken gelijk met de opeenvolgende 
industriële uitbreiding. Kenmerkend voor de kwetsbare wijken is het zeer hoge aandeel arbeiders in 
de tewerkgestelde beroepsbevolking, ondanks de toenemende concentratie van geïmmigreerde 
bevolkingsgroepen. Het complex van bijna 2000 sociale woningen van Nieuw Gent, gekneld tussen de 
universitaire campus en het academisch ziekenhuis, is de enige omvangrijke concentratie van een 
bevolking met bescheiden inkomens buiten de ononderbroken zone rond het stadscentrum. 

De industriële en de vroegtijdige stedelijke groei van Gent heeft vrij vlug de hoogste klassen uit de stad 
verjaagd. Vrij snel trok een deel van de Gentse burgerij zich terug in een rist kastelen en domeinen die 
de stad op een behoorlijke afstand omringden, anderen trokken naar het zuiden en ten slotte naar het 
zuidwesten van de stad. Maar het centrifugale karakter van de suburbanisatie uit zich ook in de relatief 
welgestelde buurten in het oosten en het westen van de stad, en eveneens in het noorden. 

De meeste kwetsbare Gentse wijken kennen een positieve dynamiek. Dit komt waarschijnlijk door de 
gecumuleerde gevolgen van de hogere groei van de werkgelegenheid, een minder uitgesproken 
ruimtelijke segregatie en plaatselijke gentrificatieprocessen. Enkele tendensen lopen gelijk met Brussel 
en Antwerpen. Enerzijds vestigen nieuwe bevolkingsgroepen geboren in het buitenland zich in de 
arbeiderswijken die een gordel vormen rond het stadscentrum van het noorden tot het oosten. Dit 
heeft een sterke bevolkingsgroei in de kwetsbare wijken tot gevolg tijdens de periode 2005-2010. 
Anderzijds vertoont de bevolking in deze buurten de tendens om er uit weg te trekken. Het resultaat 
van die beweging is een verspreiding van de precaire bevolking naar de aangrenzende wijken. Enkele 
wijken in matige moeilijkheden ten zuiden van het centrum zien derhalve hun situatie verslechteren. 
Die evolutie is evenwel veel minder zichtbaar dan in Antwerpen of Brussel, mogelijks omdat de evolutie 
er minder grootscheeps is of omdat ze gecompenseerd wordt door de in het algemeen positievere 
dynamiek van de stad Gent. 

1 ONTWIKKELINGEN IN HET STEDELIJKE ARMOEDEBELEID 

In figuur 1 vatten we de ontwikkelingen in armoede als beleidsthema in Gent samen. Armoede werd 
in de periode van het LSB (2005-2011) vanuit een rechtenbenadering geproblematiseerd. Dit komt 
voort uit de algemene insteek van het LSB: de sociale grondrechten van alle burgers garanderen. Het 
armoedebeleidsplan (2014-2019) werkt verder vanuit een rechtenbenadering maar voegt hier een 
ethische problematisering aan toe: armoede is een onrecht waardoor mensen in armoede geen 
menswaardig leven kunnen leiden. Armoede werd in Gent steeds multidimensioneel gedefinieerd. Het 
LSB beschouwt armoede als een uitsluiting op verschillende maatschappelijke domeinen, het 
armoedebeleidsplan voegt daar ook nog de cultuur van het zwijgen en generatiearmoede aan toe. De 
oorzaak van armoede wordt in het LSB eerst vanuit een structureel perspectief beschreven. Tijdens de 
crisis wint de conjuncturele invalshoek aan aandacht. Het armoedebeleidsplan schrijft de oorzaken van 
armoede toe aan een samenspel tussen factoren op het micro-, het meso- en macroniveau.  
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Figuur 1: Evolutie in beleidsthema, Gent. 
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Figuur 2 toont de ontwikkelingen in de beleidsorganisatie van het stedelijke armoedebeleid. De opstart 
van het LSB zorgde ervoor dat het OCMW Gent en stad Gent nauw gingen samenwerken, een beweging 
die doorheen de tijd versterkt. In de periode 2005-2013 werken het OCMW Gent en de stad Gent 
samen het LSB uit. In 2013 wordt het OCMW Gent de regisseur van het armoedebeleid omdat 
armoedebestrijding beschouwd wordt als de corebusiness van het OCMW1. De regie gebeurt in nauw 
partnerschap met de stad Gent en het middenveld. 

Wat de aanpak van het armoedebeleid betreft, werkt het LSB in de periode 2008-2011 via projectwerk. 
Hierbij werd een coördinator aangewezen die verantwoordelijk is voor de uitvoering van een bepaald 
project (vb. nachtopvang voor dak- en thuislozen optimaliseren). Vanaf 2011 verschuift de aanpak naar 
regisseren. Een regisseur houdt het overzicht over een volledig thema (vb. huisvesting) en zet de 
beleidslijnen binnen dit thema uit. De regisseur stemt af met de andere regisseurs wat moet leiden tot 
meer overleg over de sectoren heen en waardoor een integraal en intersectoraal beleid kan ontstaan. 

De structuren die vorm geven aan de armoedebestrijding zijn in de LSB-periode het overlegmodel en 
de cel armoedebestrijding. Door het overlegmodel kreeg de samenwerking tussen OCMW Gent en stad 
Gent vorm en werd het middenveld bij het sociaal beleid betrokken. De cel armoedebestrijding is een 
samenwerking tussen het OCMW Gent en de stad Gent. De cel verzamelt informatie over armoede, 
coördineert het beleid rond armoede, verbetert de interactie tussen actoren en vergroot de 
participatie van mensen die in armoede leven. De cel onderzoekt ook de beleidsvoorstellen op het 
verkleinen van de kloof tussen kansrijke en kansarme groepen. Deze cel groeit doorheen de tijd uit tot 
een doorgedreven samenwerking tussen stad en OCMW Gent met een structurele link naar de derde 
actoren. Om tot een betere afstemming tussen de Gentse welzijnsorganisaties te komen, bestaat er 
sinds 2014 een cel armoedebestrijding plus, hierin wordt de cel armoedebestrijding aangevuld met 
een aantal vaste vertegenwoordigers uit het armoedeveld en - afhankelijk van het thema - lokale 
actoren. 

Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 maakt de voorzitter van het OCMW deel uit van het college 
van schepenen en burgemeester. De schepen van sociale zaken en de voorzitter van het OCMW waren 
twee verschillende personen, daardoor verliep de samenwerking niet vlot. Vanaf 2010 is er in Gent 
ook een schepen van armoedebestrijding. Deze schepen initieert op politiek niveau bewustwording 
rond armoede en vestigt bij politieke beslissingen de aandacht op de gevolgen ervan voor mensen in 
armoede. Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 worden de bevoegdheden van de voorzitter van 
het OCMW en de schepen van armoedebestrijding samengebundeld in één politieke ambt. Zo ligt het 
thema armoedebestrijding bij één politieke ambt en is het niet meer verdeeld over verschillende 

                                                           
1 Het OCMW Gent voert ook regie over kinderarmoede en dak- en thuislozenbeleid. Deze thema’s worden geïntegreerd in 
het armoedebeleidsplan. 
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sectoren. De samenbundeling van beide functies draagt bij tot afstemming op politiek niveau, 
bevordert de interne werking en kan aanleiding geven tot intersectoraal beleid. 

De beleidsordening van de LSB is intersectoraal: er wordt over de sectoren heen een beleid uitgewerkt 
voor ‘de Gentenaar’. Het armoedebeleidsplan werkt eveneens over de sectoren heen maar voegt een 
categoriale insteek toe: het beleid richt zich specifiek op mensen in armoede. Het armoedebeleidsplan 
wil mensen uit hun armoedesituatie halen en stelt hiervoor acties op. Deze acties worden in overleg 
met diverse actoren, waaronder ook mensen in armoede, opgesteld. 

Figuur 2: Evolutie in beleidsorganisatie, Gent. 
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In figuur 3 focussen we op de evolutie in de bestuursstijl in het Gentse armoedebeleid. Bij het LSB is 
het niet duidelijk hoe mensen in armoede konden participeren. Het middenveld werd betrokken via 
de overlegfora. De betrokkenheid van zowel mensen in armoede als het middenveld was bij de opmaak 
van het armoedebeleidsplan vooral adviserend. Sinds 2013 worden mensen in armoede en het 
middenveld bij het beleid betrokken via de armoedefora. Deze armoedefora worden thematisch 
georganiseerd door het OCMW. Naast ervaringsdeskundigen in armoede, organisaties waar mensen 
in armoede het woord nemen en het middenveld, participeren ook stad Gent, OCMW Gent en 
academici aan deze fora. Tijdens een armoedeforum worden deelnemers geïnformeerd over het 
armoedebeleid of krijgen ze inspraak in een bepaald thema. De uiteindelijke beslissingsmacht blijft wel 
bij het OCMW Gent liggen. De vraag is dan ook of een armoedeforum ervoor kan zorgen dat mensen 
in armoede en het middenveld niet alleen wegen op het beleid maar hier ook in meebeslissen. 

Figuur 3: Evolutie in bestuursstijl, Gent. 
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2 PROJECTANALYSE 

In deze projectanalyse bespreken we vijf projecten die voortvloeien uit het stadsvernieuwingsproject 
“Bruggen naar Rabot” en gericht zijn op armoedebestrijding: de Site, het eetcafé Toreke, de sociale 
kruidenier, het wijkgezondheidscentrum en de complementaire munt ‘het Toreke’. Bruggen naar 
Rabot werd gefinancierd door een samenbundeling van Vlaamse (stedenfonds, stadsvernieuwings- 
fonds) en federale (grootstedenbeleid) middelen. De Site is een samentuinproject dat Samenlevings- 
opbouw Gent (SOG) trekt waarbij het ‘samentuinen’ een methodiek is om kwetsbare mensen te laten 
participeren aan beleid. Bij de Sociale Kruidenier, eveneens een project van SOG, kunnen mensen in 
armoede basisproducten kopen aan een lage prijs en krijgen ze informatie over gezonde voeding. In 
het Eetcafé Toreke kunnen mensen in armoede aan een sociaal tarief komen eten. Het Eetcafé is 
tevens een sociale werkplaats, waar mensen een eerste stap richting de reguliere arbeidsmarkt kunnen 
zetten. Het Wijkgezondheidscentrum Rabot (WGC) is een groepspraktijk van onder meer huisartsen, 
verpleegkundigen en kinesitherapeuten. Het WGC organiseert laagdrempelige eerstelijnsgezondheids- 
zorg en preventieve gezondheidszorg. Het Toreke is de complementaire munt van de wijk Rabot-
Blaisantvest, de inwoners van de wijk kunnen de munt verdienen door zich in te zetten voor de buurt. 

Ten eerste bekijken we in deze conclusie het potentieel tot structurele armoedebestrijding. Geen van 
de vijf projecten richt zich uitsluitend op het bevredigen van de noden van mensen in armoede, de 
projecten zorgen ervoor dat mensen in armoede in mindere mate een bepaalde uitsluiting ervaren. De 
Site, de sociale kruidenier en het eetcafé Toreke verlagen de financiële drempel tot goederen 
(groenten, hygiënische producten) en diensten (cinema, zwembad) of nemen deze drempel weg. De 
Site geeft mensen in armoede via het samentuinen toegang tot beleidsparticipatie. Zowel De Site als 
het Eetcafé Toreke fungeren als sociale tewerkstellingsplaats en kunnen zo mensen in armoede naar 
de reguliere arbeidsmarkt toe leiden. De Site, en indirect het Toreke, dragen bij tot de opbouw van het 
sociaal kapitaal van mensen in armoede door hun sociaal isolement te doorbreken. Het WGC geeft 
mensen in armoede toegang tot gezondheidszorg. Dit doet het enerzijds door de financiële drempel 
te verlagen, anderzijds verlaagt het ook culturele en communicatieve drempels door met interculturele 
bemiddelaars te werken. Met enige voorzichtigheid kunnen we stellen dat enkel de complementaire 
munt het Toreke het potentieel heeft om armoede als een structureel probleem aan te pakken. 
Complementaire munten creëren immers een alternatieve wijze om een (klein) inkomen te verdienen 
en passen op die manier bestaande structuren aan. 

Ten tweede analyseren we in deze conclusie het potentieel tot uitbreiding van de projecten. De 
complementaire munt van het Rabot, de Torekes, werd in Gent via diffusie verspreid naar de wijk 
Ledeberg. Sinds februari 2016 werkt Ledeberg met ‘de pluimen’ als complementaire munt. Hoewel er 
enkele verschillen zijn tussen de Torekes en de Pluimen, dragen ze bij tot hetzelfde doel: buurt-, buren- 
en milieuzorg waarderen. De werking van deze complementaire munten verder uitbreiden is zowel via 
diffusie als opschaling mogelijk. Bij diffusie kan een lokale munt beter inspelen op de specifieke context 
(vb. problematiek van sluikstorten). Een opschaling kan daarentegen praktische voordelen hebben (vb. 
de munt is inzetbaar bij alle handelaars).  

De Site is als project heel nauw verbonden met stadsvernieuwingsproject Bruggen naar Rabot. Het 
‘samentuinen’ wordt in de Site gebruikt als methodiek tot beleidsparticipatie om ook de kwetsbare 
mensen uit de wijk Rabot-Blaisantvest inspraak te geven in het stadsvernieuwingsproject. Deze 
methodiek bleek heel succesvol maar is sterk gelinkt aan de lokale context in het Rabot, namelijk het 
tekort aan (openbare) groene ruimte. De Site toont wel aan dat er alternatieven zijn voor bewoners- 
vergaderingen om mensen in armoede te laten participeren aan het beleid. Een opschaling lijkt ons – 
gezien de link met het stadsvernieuwingsproject - niet wenselijk voor dit project, maar een uitbreiding 
via diffusie is wel mogelijk. De voorwaarde hierbij is dat het inspeelt op de noden en behoeften in de 
lokale context. Het eetcafé Toreke, de sociale kruidenier en het WGC werken volgens een concept dat 
reeds in andere steden of wijken bestond. 
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Wat de vijf projecten innovatief maakt zijn de organisatorische linken tussen de vijf afzonderlijke 
projecten. Vrijwilligers die meewerken op de Site ontvangen Torekes, die ze kunnen gebruiken bij de 
sociale kruidenier, bij het eetcafé Toreke en bij de preventieve activiteiten van het WGC. De sociale 
kruidenier krijgt gratis groenten van de Site aangezien beide projecten voortkomen uit Samenlevings- 
opbouw Gent. De sociale kruidenier realiseert daardoor een nettowinst die hen in staat stelt om meer 
mensen in armoede te bereiken. Deze organisatorische linken versterken de afzonderlijke werkingen. 
De vijf projecten werden allen opgestart of ondersteund door middelen van het stadsvernieuwings- 
project Bruggen naar Rabot. De geconcentreerde maar tijdelijke inzet van middelen, gaf de projecten 
zuurstof om te groeien en/of op te starten maar ook om te bouwen aan een netwerk. Dit netwerk 
zorgt binnen het Rabot-Blaisantvest voor signalering en doorverwijzing van armoede. De tijdelijkheid 
van de middelen is belangrijk als impuls, maar het is belangrijk dat organisaties hier niet afhankelijk 
van zijn. Zo ondervindt het eetcafé Toreke financiële problemen sinds het wegvallen van de middelen. 

Het tweede project is ‘buddy bij de wieg’, opgestart in 2008 door de opleidingen Bachelor in vroed- 
kunde en Bachelor in Sociaal Werk van de Arteveldehogeschool. Dit project ontvangt subsidies van het 
Vlaams ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Het project beoogt een maatschappelijke 
en een onderwijskundige doelstelling. Het maatschappelijk doel omvat een laagdrempelige en 
vrijwillige coaching van mensen in armoede tijdens de perinatale periode en het jonge ouderschap 
door studenten. Met deze coaching die maximaal 18 maanden duurt, wil buddy bij de wieg de weg 
naar de medische en psychosociale zorg faciliteren. Het onderwijskundig doel omvat de ontwikkeling 
van specifieke competenties bij de studenten ter bevordering van gelijke kansen op adequate zorg 
voor mensen in armoede en een verhoogde aandacht voor diversiteit. De studenten nemen op 
vrijwillige basis, in de vorm van een stage, deel aan het project. Als buddy fungeren de studenten als 
een ‘nulde lijn’ in de zorg en proberen ze de voorwaarden te scheppen om mensen in armoede aan te 
zetten tot het nemen van beslissingen en verantwoordelijkheid. De manier waarop de buddy’s mensen 
in armoede helpen, kunnen we in vijf categorieën verdelen: emotionele steun bieden, praktische hulp 
bieden, informatie en advies geven, doorverwijzen of toe leiden naar zorg en organisatorische 
ondersteuning voorzien (afspraken regelen met zorgverleners en diensten). Het doel over de vijf 
categorieën heen is het sociaal isolement van mensen in armoede doorbreken. Dit gebeurt door een 
netwerk op te bouwen en aansluiting te vinden tot het welzijnslandschap. 

Als we kijken naar de mate waarin buddy bij de wieg een vorm van structurele armoedebestrijding is, 
stellen we vast dat het project niet inspeelt op de macro-structurele socio-economische oorzaken van 
armoede. De acties die de buddy’s ondernemen kunnen echter wel een hefboom zijn om mensen uit 
armoede te halen door onder andere het gebruik maken van bepaalde rechten te optimaliseren. 

In Gent richt buddy bij de Wieg zich op groot Gent, een opschaling naar een hoger niveau is moeilijk 
omdat het project een goede kennis van de sociale kaart en de lokale regelgeving vereist. Een diffusie 
naar andere steden is wel mogelijk, zo wordt het project al via diffusie uitgebreid. De Karel de Grote 
Hogeschool in Antwerpen en Hogeschool PXL in Hasselt hebben een gelijkaardige werking opgestart, 
geënt op het model van de Arteveldehogeschool. 

Buddy bij de wieg ondersteunt kwetsbare gezinnen tijdens de perinatale periode en het jonge 
ouderschap, een belangrijke periode voor de ontwikkeling van het kind. Het werken met studenten is 
een sterkte van het project. Studenten bieden laagdrempelige ondersteuning en zijn niet gebonden 
aan een professionele welzijnsorganisatie. Daardoor kunnen ze flexibel handelen en inspelen op 
probleemsituaties. Tegelijkertijd krijgen studenten inzicht in de context van mensen in armoede, deze 
praktijkervaring vormt voor studenten een meerwaarde in hun opleiding. We kunnen ons wel de vraag 
stellen in welke mate een onderwijsinstelling en studenten de taak van armoedebestrijding moeten 
en kunnen opnemen. Indien het project ontstaat omdat er een leemte is in het welzijnsveld, vullen 
studenten in zekere zin de verantwoordelijkheid van de overheid in. Het is noodzakelijk dat de 
overheid lessen trekt uit een project als buddy bij de wieg en deze projecten voldoende ondersteunt.
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HOOFDSTUK 5: MECHELEN 
We schetsen de Mechelse sociaal-ruimtelijke structuur op basis van het onderzoek ‘dynamiek van de 
buurten in moeilijkheden in de Belgische stadsgewesten’ (Grippa et al., 2015). Mechelen is stedelijke 
zone die gekneld zit tussen de agglomeraties van Brussel en Antwerpen. Naar het voorbeeld van 
andere gemiddelde steden in Vlaanderen heeft Mechelen een zeer geringe verhouding bewoners in 
de kwetsbare wijken, iets meer dan 5.000 personen, d.w.z. minder dan 4% van de bevolking van het 
stadsgewest. Hoewel de sociale contrasten gematigd zijn, vertoont de stad systematisch ongunstigere 
waarden dan de periferie. Het stedelijk/voorstedelijk contrast is zeer sterk in de oost-west richting, te 
meer daar de industriële activiteiten van de stad de tendens vertoonden om zich in het noorden en 
het zuiden te vestigen langs de autoweg Brussel-Antwerpen. De suburbanisatie bleef in het westen 
betrekkelijk beperkt aangezien het om een minder toegankelijk deel gaat dat gekneld zit tussen de 
Zenne, het kanaal van Willebroek en de autoweg E19. Ten oosten van de stad daarentegen, op het 
grondgebied van Bonheiden, begint een erg welgestelde as op een zanderige en beboste strook in de 
richting van Aarschot. De wijken van het centrum hebben evenwel een duidelijk positieve dynamiek 
gekend tussen 2005 en 2010, voornamelijk in de omgeving van het Begijnhof in het noorden waar 
stadshernieuwingsoperaties belangrijke wijzigingen in de sociale samenstelling van de bevolking 
veroorzaakten. Door de positieve dynamiek in het centrum concentreren bovendien bepaalde wijken 
buiten de stad eveneens een kwetsbare bevolking. Het gaat in het bijzonder om sociale woonwijken 
ten noorden van de stad en het zuiden met een extra-murosconcentratie van immigranten. Daar staat 
tegenover dat de wijk nabij het station en langs de Leuvensesteenweg in het zuidwesten, waar 
werkplaatsen van de NMBS (Arsenaal), industrie en arbeiderswoningen elkaar afwisselen, een 
betrekkelijk positieve evolutie heeft gekend. 

1 ONTWIKKELINGEN IN HET STEDELIJKE ARMOEDEBELEID 

Figuur 1 geeft de evolutie van het beleidsthema armoede in Mechelen weer. De problematisering van 
armoede gebeurt zowel in de LSB-periode (2008-2013) als in het kinderarmoedeplan (2014) vanuit een 
ethische- en rechtenbenadering. In de LSB-periode sluit de rechtenbenadering aan op de insteek van 
het LSB: alle burgers toegang geven tot de sociale grondrechten. In het kinderarmoedeplan komt de 
rechtenbenadering voort uit artikel 1 uit de OCMW-wet: elke persoon heeft recht op maatschappelijke 
dienstverlening. In beide periodes is de definiëring van een armoedesituatie multidimensioneel: 
armoede draait enerzijds om een financieel tekort en anderzijds om een uitsluiting op verschillende 
domeinen. Het kinderarmoedeplan voegt hier een emancipatorische component aan toe: mensen in 
armoede moeten en kunnen zelf een stem hebben en mee actor zijn in armoedebestrijding. De 
documenten uit de LSB-periode gaan niet in op de oorzaak van armoede. Het kinderarmoedeplan 
daarentegen geeft aan dat armoede een complexe problematiek is die ontstaat vanuit een samenspel 
van allerlei factoren op verschillende niveaus en die elkaar soms versterken. 

Figuur 1: Evolutie in beleidsthema, Mechelen 
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In figuur 2 vatten we de evolutie in beleidsorganisatie in Mechelen samen. Zoals bepaald in het decreet 
Lokaal Sociaal Beleid coördineren de stad Mechelen en het OCMW-Mechelen het LSB 2008-2013 
samen. Deze samenwerking verliep niet vlot, onder meer omdat de schepen van welzijn en de 
voorzitter van het OCMW twee verschillende personen waren. Na de gemeenteraadsverkiezingen in 
2012 neemt dezelfde persoon beide functies op, wat bijdraagt tot afstemming op politiek niveau. 
Vanaf 2013 is het OCMW-Sociaal Huis zowel de regisseur van het armoedebeleid als van het lokaal 
sociaal beleid. De stad Mechelen hevelt de welzijnsdiensten maximaal over naar het OCMW Mechelen 
om het zo uit te bouwen tot een volwaardig Sociaal Huis. De regierol van het sociaal huis kan 
verschillende vormen aannemen, onder meer beleidsbepalend, beheersend en faciliterend. 

De samenwerking tussen het OCMW Mechelen en de stad Mechelen krijgt in de LSB-periode vorm in 
een planningsstructuur. Deze structuur bepaalt tevens hoe het LSB opgevolgd en gecoördineerd wordt. 
De uitwerking van het armoedebeleid zelf gebeurt in de LSB-periode in aparte clusters. De reden 
hiervoor is dat het LSB (kans)armoede beschouwt als een horizontaal thema dat betrekking heeft op 
alle sociale grondrechten. Elke cluster wordt ofwel aan het OCMW ofwel aan de stad Mechelen 
toegewezen. Per cluster is er een clusterverantwoordelijke die het beleid uitwerkt en dit afstemt met 
de andere clusterverantwoordelijken. Het OCMW liet echter de clusters waarvoor het 
verantwoordelijk was uitwerken door een externe firma. In Mechelen is er bij de aanpak van het LSB 
dus niet zozeer samenwerking tussen het OCMW en de stad in de uitwerking van het beleid, de 
samenwerking beperkt zich tot een afstemming tussen beide partijen. Tijdens de LSB-periode 
resulteerden de inspanningen om tot een integraal beleidsplan te komen slechts beperkt in acties op 
het werkveld zelf. Dit verklaart waarom het Sociaal Huis een andere werkwijze hanteert. Het Sociaal 
Huis profileert zich als een netwerkorganisatie dat samen met andere organisaties vorm geeft aan het 
lokaal sociaal beleid en het armoedebeleid. Met deze samenwerkingsverbanden wil het Sociaal Huis 
een laagdrempelige sociale dienstverlening faciliteren waar elke Mechelaar terecht kan. Het Sociaal 
Huis wil actief informeren, vraaggericht werken en door proactief te handelen vermijden dat mensen 
in een situatie van kansarmoede terecht komen. Het Sociaal Huis hanteert een pragmatische en 
projectgerichte insteek en wil zo onmiddellijk een verschil maken voor mensen in armoede. Hierbij wil 
het ook op maat van de cliënt werken en de rol van de maatschappelijk werkers terug naar voren 
schuiven. 

De beleidsordening tijdens de LSB-periode is intersectoraal: er wordt over de sectoren heen een beleid 
uitgewerkt voor alle Mechelaars. Het kinderarmoedeplan uit 2014 werkt eveneens over de sectoren 
heen maar voegt een categoriale insteek toe: het beleid richt zich specifiek op kinderen en ouders in 
armoede. Het armoedebeleidsplan wil mensen uit hun armoedesituatie halen en stelt hiervoor acties 
op. Deze acties worden in overleg met diverse actoren, waaronder ook mensen in armoede, opgesteld. 

Figuur 2: Evolutie in beleidsorganisatie, Mechelen. 
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In figuur 3 bekijken we hoe mensen in armoede en het middenveld betrokken werden in het beleid. 
Het LSB 2008-2013 geeft aan dat de betrokkenheid van lokale actoren en de bevolking onvoldoende 
was. De inspraak van actoren en bevolking bleef beperkt tot informeren: de organisaties werden pas 
laat in het beleidsproces betrokken waardoor de mogelijkheid tot input geven beperkt was. Sinds 2013 
faciliteert het Sociaal Huis het armoedeoverleg waarbij armoedeorganisaties een adviserende rol 
opnemen, op deze manier kunnen mensen in armoede participeren aan het beleid. Het 
armoedeoverleg besliste echter om zich om te vormen omdat de verwachtingen van zowel het Sociaal 
Huis als van de armoedeorganisaties verschilden. De armoedeorganisaties vonden te weinig gehoor 
bij het Sociaal Huis, het Sociaal Huis verwachtte meer input van de armoedeorganisaties. Deze 
omvorming is nog niet afgerond.  

Figuur 3: Evolutie in beleidsstijl, Mechelen. 
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2 PROJECTANALYSE 

Het eerste project dat we selecteerden voor Mechelen is het GO-team. De financiering van dit project 
gebeurt door de stad Mechelen en de middelen kinderarmoedebestrijding van de Vlaamse overheid. 
Daarnaast gaf het kinderarmoedefonds van de Koning Boudewijnstichting een éénmalige subsidie. Het 
GO-team is ingebed in het Sociaal Huis van Mechelen en richt zich op kinderarmoedebestrijding. Het 
project startte op nadat de Mechelse politie signaleerde aan de Mechelse burgemeester dat ondanks 
de inspanningen m.b.t. kinderarmoedebestrijding een aantal multiprobleemgezinnen buiten de 
hulpverlening vielen. Het GO-team wil multiprobleemgezinnen integraal ondersteunen zodat de 
kinderen meer kansen krijgen tot aansluiting met de maatschappij. Het GO-team bestaat uit een aantal 
gezinsondersteuners die elk met een beperkt aantal gezinnen een traject afleggen. Het GO-team werkt 
enkel via doorverwijzing (o.m. door politie en Kind & Gezin) en beslist zelf wanneer er ruimte is om 
een nieuw gezin te begeleiden. Het GO-team werkt met huisbezoeken en laat verder de gehanteerde 
methodiek afhangen van de problematiek van elk gezin. De gezinsondersteuner speelt bij de start van 
het traject vooral in op de problemen waarmee het gezin op dat moment kampt. Door op te treden 
vanuit een gelijkwaardige en handelende positie tracht de gezinsondersteuner een vertrouwensrelatie 
op te bouwen en inzicht te krijgen in de dieperliggende problemen. Het GO-team krijgt vooral gezinnen 
toegewezen die onder de radar van hulpverlening zijn gebleven. Bij de gezinnen die al hulpverlening 
krijgen, neemt de gezinsondersteuner de zaken op die de andere hulpverleners niet kunnen opnemen. 

Als we kijken naar de mate waarin het GO-team een vorm van structurele armoedebestrijding is, 
stellen we vast dat het GO-team in eerste instantie bepaalde noden van mensen in armoede bevredigt 
door in te spelen op de acute problemen die zich stellen. Het GO-team kan ook zorgen voor een 
structurele verlichting van de armoedesituatie. Enerzijds kan de gezinsondersteuner een gezin toegang 
geven tot bepaalde levensdomeinen waardoor een gezin uit armoede kan ontsnappen (vb. 
huisvesting). Anderzijds kan de ondersteuning en begeleiding van de gezinsondersteuner ervoor 
zorgen dat het kind (meer) aansluiting krijgt bij de maatschappij en zo niet in een armoedesituatie 
verzeilt. Het GO-team speelt niet in op macro-structurele socio-economische oorzaken van armoede. 

Het GO-team werkt op stadsniveau waardoor een netwerk tussen organisaties – o.a. middenveld- 
organisaties en onderwijsinstellingen – ontstaat. Een uitbreiding d.m.v. diffusie is mogelijk, al is hierbij 
politieke steun noodzakelijk. Het GO-team begeleidt slechts een beperkt aantal gezinnen waardoor 
het een budgettaire inspanning vereist. Een tweede voorwaarde om het project succesvol op te starten 
in een andere context is een goed uitgebouwd netwerk tussen welzijns- en middenveldorganisaties. 

Uit ons onderzoek kwam de meerwaarde van een intense samenwerking tussen de politie en welzijns- 
organisaties naar voren in die zin dat beiden gebaat zijn bij een goede uitwisseling van informatie. Om 
de samenwerking tussen politie en welzijnsorganisaties te optimaliseren, dringt een hervorming van 
het beroepsgeheim zich op. Het huidige beroepsgeheim laat de uitwisseling van informatie slechts 
beperkt toe. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat er voordelen schuilen in de fysieke samenbundeling 
van diensten in een gebouw. Hierdoor leren organisaties elkaar beter kennen en verbetert het overleg 
tussen organisaties. Dit kan resulteren in een betere en gerichte doorverwijzing van gezinnen in 
armoede, wat een verlaging van drempels betekent. De sterkte van het GO-team is de vrijstelling van 
de gezinsondersteuners voor een beperkt aantal dossiers waardoor ze een intensief traject kunnen 
afleggen met de gezinnen wat op lange termijn effectiever kan zijn dan hulpverleningstrajecten die 
zich beperken tot een korte termijn. Dit vereist politieke steun en een budgettaire inspanning, wat 
tevens een bedreiging vormt voor het GO-team: het GO-team is voor de middelen sterk afhankelijk 
van het bestuur, de vraag is dan ook of een ander bestuur dit project verder zou ondersteunen. 

Het tweede geselecteerde project in Mechelen is Schoolstart. Dit project van Samenlevingsopbouw 
Antwerpen provincie startte op in januari 2015 nadat uit een navraag bij de stad Mechelen en 
verschillende middenveldorganisaties bleek dat er nood was aan een project dat focust op de 
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aansluiting van kwetsbare gezinnen naar onderwijs. Het project wordt momenteel gefinancierd door 
Samenlevingsopbouw (vanuit de subsidie van het decreet maatschappelijk opbouwwerk) en Thuis in 
de stad (Stedenbeleid Vlaanderen). Schoolstart vertrekt vanuit de vaststelling dat onderwijs sociale 
ongelijkheid niet reduceert, maar eerder bevestigt. Kinderen die in armoede leven, zijn benadeeld door 
de manier waarop de scholen werken. Door in te zetten op kleuterparticipatie wil Schoolstart de 
onderwijskansen van kinderen in kwetsbare gezinnen vergroten. Schoolstart baseert de werking op de 
methodiek van een zorgnetwerk: een lokale voorziening die een aanvullend dienstenaanbod brengt bij 
kwetsbare mensen. Het aanvullende dienstenaanbod van Schoolstart focust op de voorschoolse 
periode. Schoolstart contacteert binnen een wijk alle ouders waarvan de kinderen de stap zullen zetten 
naar het kleuteronderwijs. Door alle gezinnen in een wijk te contacteren, vermijdt het project 
stigmatisering van kwetsbare gezinnen en creëert het ontmoeting tussen kwetsbare en sterke 
gezinnen. De gezinnen zijn vrij om in te tekenen op het aanbod van Schoolstart en in de praktijk blijkt 
dat het vooral kwetsbare gezinnen zijn die instappen. Dit zijn niet alleen gezinnen in armoede, maar 
ook gezinnen met een geïsoleerde positie door het ontbreken van een sociaal netwerk. 

Het aanbod van Schoolstart zet in op de versterking van ouders en kinderen in de voorschoolse 
periode. De versterking van de ouders betreft in eerste instantie het geven van concrete informatie 
over het kleuteronderwijs (vb. inschrijvingsprocedure) en het bieden van ondersteuning bij het maken 
van de schoolkeuze. Schoolstart versterkt ouders ook in het vormen van verwachtingen over 
kleuteronderwijs en het expliciteren van deze verwachtingen naar leerkrachten. Schoolstart geeft 
opvoedingsondersteuning aan ouders en probeert de geïsoleerde positie van kwetsbare gezinnen te 
doorbreken. Indien nodig verwijst Schoolstart de ouders door naar andere diensten. De focus bij de 
kinderen ligt op het aanleren van voorschoolse vaardigheden. Het project zet ook in op 
beleidsparticipatie. Zo werkt Schoolstart samen met kwetsbare gezinnen mee aan het beleid om gelijke 
onderwijskansen te stimuleren. Daarnaast treedt Schoolstart op als brugfiguur tussen ouders en school 
met als doel te bouwen aan een positief schoolklimaat voor kwetsbare gezinnen waardoor de kloof 
tussen beide milieus verkleint. Schoolstart werkt ook samen met de lerenopleiding kleuteronderwijs 
van de Thomas More hogeschool. Schoolstart doet beroep op de expertise van de kleuterleerkrachten 
in opleiding en tegelijkertijd komen studenten in contact met kwetsbare gezinnen. 

Als we kijken naar de mate waarin Schoolstart een vorm van structurele armoedebestrijding is, stellen 
we vast dat Schoolstart kan zorgen voor een verlichting van de structurele uitsluiting. Doordat het 
project netwerkvorming stimuleert, een gerichte doorverwijzing naar diensten bewerkstelligt en 
mensen in armoede bepaalde vaardigheden aanleert, kan Schoolstart bepaalde uitsluitingen in het 
netwerk van uitsluitingen wegwerken. Voor de kinderen van mensen in armoede is het belang van 
Schoolstart nog groter omdat het bijdraagt tot gelijke onderwijs- en slaagkansen en zo een schakel uit 
het netwerk van uitsluitingen wegneemt. Op lange termijn kan het luik beleidsparticipatie van 
Schoolstart bijdragen tot het aanpakken van armoede als structureel probleem. Indien onderwijs niet 
langer ongelijkheid bestendigt maar reduceert, verdwijnt een van de oorzaken van armoede. 

Schoolstart startte op in de wijk Tevuursesteenweg en breidde ondertussen uit naar de wijk Arsenaal. 
Samenlevingsopbouw schaalt het project dus op door het project in bijkomende wijken te organiseren. 
Schoolstart behoudt bij de opschaling een wijkgerichte focus en speelt in op de context van de wijk. 
Daarom beperkt een opschaling zich ook het beste tot het stadsniveau, de kennis van de context en 
een goede relatie met middenveld- en welzijnsorganisaties zijn noodzakelijk. Rekening houdende met 
deze voorwaarden, kan Schoolstart in andere steden via diffusie opstarten. 

De focus van Schoolstart op de voorschoolse periode is gezien het belang van deze periode in de 
ontwikkeling van het kind, een meerwaarde in kinderarmoedebestrijding. Daarnaast werd uit het 
onderzoek duidelijk dat er nood is aan meer intersectoraal beleid. Schoolstart situeert zich op het 
kruispunt tussen de sectoren onderwijs en welzijn maar deze velden blijken afzonderlijk van elkaar te 
opereren. Een brug tussen beleidssectoren zou een grote meerwaarde zijn voor armoedebestrijding.
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HOOFDSTUK 6: LA LOUVIÈRE 
We bespreken de sociaal-ruimtelijke structuur van La Louvière op basis van het onderzoek ‘dynamiek 
van de buurten in moeilijkheden in de Belgische stadsgewesten’ (Grippa et al., 2015). La Louvière is 
een stadsgewest met een zeer dicht stadsweefsel en met een hoog armoedeniveau. De stad ligt in de 
Henegouwse industrie-as, een doorlopend stedelijk geheel vanaf Bergen-Borinage tot het westen van 
Charleroi. Deze agglomeratie vormt een bijzonder stedelijk weefsel dat gekenmerkt wordt door een 
eerder geringe dichtheid, vrij zwak gepolariseerde centra en talrijke arbeidersbuurten. Een van de 
kenmerken van die arme arbeidersbuurten is dat een groot aandeel van kwetsbare personen eigenaar 
is van hun woning. De Henegouwse industrie-as heeft samen met het Brusselse gewest het hoogste 
aandeel personen woonachtig in wijken in moeilijkheden. In La Louvière betreft dit 53% van de 
bevolking. De Henegouwse industrie-as kent massale armoede, maar in vergelijking met Brussel of 
Antwerpen is de armoede er in geografisch opzicht meer verspreid, de ruimtelijke segregatie tussen 
de kwetsbare en bemiddelde bevolking is er dus minder uitgesproken. Zo woont in La Louvière de 
kwetsbare bevolking vaak vlakbij de middenklasse. Toch zijn de wijken in grote moeilijkheden ook 
versnipperd aanwezig in het stadsgewest. Deze wijken zijn specifiek voor de voorheen industriële 
gebieden van Wallonië en vinden we terug te vinden in het centrum van La Louvière en in de 
arbeiderswijken. In het algemeen verbetert de sociaaleconomische index van het merendeel van de 
wijken. De positieve migratiebalans is daar waarschijnlijk niet vreemd aan, wat gedeeltelijk te maken 
heeft met de vestiging van nieuwe minder kwetsbare gezinnen in wijken waar het vastgoedaanbod 
toegankelijk bleef. 

1 ONTWIKKELINGEN IN HET STEDELIJKE ARMOEDEBELEID 

In figuur 1 bespreken we de evolutie in het beleidsthema armoede in La Louvière. Tijdens de 
bestudeerde periode werd armoede vanuit een structureel en conjunctureel perspectief verklaard. Het 
OCMW wijst naar de oorlog in Irak als conjuncturele oorzaak van armoede omdat deze oorlog een 
sterke stijging van de brandstofprijs veroorzaakte. De aanhoudende economische ongelijkheid in de 
maatschappij beschouwt het als een structurele oorzaak van armoede. De verschillende facetten van 
armoede moeten aangepakt worden in het kader van de wettelijke taken van het OCMW. De ethische 
problematisering van armoede - namelijk het recht om een menswaardig leven te leiden en de toegang 
tot de grondrechten - is een belangrijke uitdaging waar vooral het Relais social urbain (het stedelijk 
sociaal contactpunt) van La Louvière aan werkt. La Louvière voerde tussen 2005 en 2014 voornamelijk 
een toegankelijkheidsbeleid in het kader van het Grootstedenbeleid. De stad zorgde ervoor dat alle 
burgers toegang tot de diensten hadden, maar zette ook in op de inrichting van openbare ruimten en 
de financiering van Buurthuizen. La Louvière kent een transversaal cultuurbeleid dat alle inwoners wil 
samenbrengen. Zo worden buurtacties in de multiculturele wijk Saint-Vaast met het oog op gelijkheid 
tussen mannen en vrouwen, uitgevoerd in samenwerking met kwetsbare (alleenstaande) vrouwen. 

Figuur 1: Evolutie in beleidsthema, La Louvière. 
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In figuur 2 vatten we de beleidsorganisatie van het armoedebeleid in La Louvière samen. De stad La 
Louvière is via de diensten Action Prévention et Citoyenneté (preventie en burgerschap) en La Louvière 
Plus samen met het OCMW verantwoordelijk voor armoedebestrijding en sociale actie. De dienst 
Action Prévention Citoyenneté is sinds 2009 een belangrijke speler in armoedebestrijding in La 
Louvière nadat de dienst het beheer van het Plan voor maatschappelijke cohesie kreeg toegewezen. 
Het Plan voor maatschappelijke cohesie bevordert de uitoefening van de grondrechten en stelt de 
sociale ontwikkeling van wijken en de integrale bestrijding van de verschillende facetten van armoede 
centraal. Vóór 2009 heette deze dienst “Service Action Proximité” (buurtwerking). De nadruk lag toen 
op preventie en sociale cohesie. Door deze twee thema’s onder te brengen bij eenzelfde dienst, 
bundelt de stad La Louvière zijn middelen om doeltreffender op te treden op domeinen die, via 
verschillende methoden, hetzelfde doel beogen. De dienst Service Action Proximité beheert de 
Buurthuizen/Burgerantennes, dit zijn de belangrijkste contactpunten waar signalen worden verzameld 
die bijdragen tot het uitwerken van het armoedebeleid. In deze Buurthuizen en Burgerantennes 
werken animatoren, opvoeders en maatschappelijk assistenten die worden aangestuurd door een 
coördinator. Elke wijk beschikt ook over een vaste maatschappelijk assistent. 

In functie van de behoeften van de inwoners, bouwen deze medewerkers een netwerk uit. Inwoners 
kunnen zo doorverwezen worden naar gespecialiseerde organisaties of stadsdiensten. Het aantal 
Buurthuizen en Burgerantennes is toegenomen: van 3 Buurthuizen in 2001 naar 5 Buurthuizen en 3 
Burgerantennes in 2014. Sinds 2009 zijn deze meer dan ooit betrokken bij armoedebestrijding, want 
ze vormen belangrijke schakels bij de uitvoering van acties die het gemeentebestuur opstelt in het 
kader van het Plan voor maatschappelijke cohesie. Dit impliceert dat indien de Buurthuizen blijven 
bijdragen aan een goede sociale cohesie, d.w.z. de vierde beleidslijn van het Plan voor 
maatschappelijke cohesie van het Waalse Gewest (“het opnieuw aanhalen van de maatschappelijke 
banden en de banden tussen de generaties en de culturen”), ze hun oorspronkelijke sociale actie meer 
kunnen richten op gecoördineerde acties met betrekking tot de drie andere beleidslijnen van het lokale 
Plan voor maatschappelijke cohesie. Deze beleidslijnen zijn de inschakeling in het maatschappelijk en 
beroepsleven, het recht op een degelijke huisvesting en toegang tot gezondheid en behandeling van 
de verslavingen. De dienst Action Prévention Citoyenneté zorgt hierbij voor de lokale coördinatie 
tussen de verschillende sociale actoren in La Louvière. Deze actoren nemen ook deel aan de uitvoering 
van preventieacties. Er wordt een alomvattende, geïntegreerde sociale aanpak op gemeentelijk niveau 
beoogt voor een doeltreffendere uitvoering van de maatregelen. Door al deze expertise te bundelen, 
kan een echte, collectieve en territoriale kennispool ontstaan die, met de steun van de lokale overheid, 
op een structurele wijze de verschillende facetten van armoede kan aanpakken. De lokale overheid 
kan vervolgens problemen signaleren aan de subsidiërende overheid, het Waalse Gewest, zodat het 
Plan voor maatschappelijke cohesie zo goed mogelijk tegemoet komt aan de lokale uitdagingen. Dit 
multilevelbeheer kan een invloed hebben op het Waalse Plan Armoedebestrijding, waarvan de eerste 
versie in 2015 werd gelanceerd. 

La Louvière Plus is de coördinatiecel voor het grootstedenbeleid die in 2002 werd opgericht en sinds 
2014 L-Carré heet. Deze naamswijziging ging gepaard met een wijziging van de statuten om het 
toepassingsgebied uit te breiden. Sinds 2014 kan deze dienst ook projecten uitvoeren op het gebied 
van de ontwikkeling van de stad in het algemeen. De rol is dus niet meer uitsluitend beperkt tot het 
Grootstedenbeleid. In 2015 werden de diensten van het OCMW, met uitzondering van sociale actie, 
met het oog op een efficiënter gebruik van middelen verhuisd en ondergebracht bij de stadsdiensten 
in het nieuwe administratief centrum. Dit had geen gevolgen op de diensten die focussen op 
armoedebestrijding. De verenigingen van La Louvière zijn eveneens betrokken bij armoedebestrijding, 
als partners van het Plan voor maatschappelijke cohesie. De stad richt zich, in het kader van zijn 
netwerkbeleid, tegelijk tot deze verenigingen om personen met specifieke behoeften naar door te 
verwijzen. 
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La Louvière voert een intersectoraal beleid om in te spelen op alle facetten van armoede. De aandacht 
gaat voornamelijk naar de sectoren sociale betrekkingen/vrije tijd die sociale cohesie verbeteren, en 
de sectoren gezondheid, werkgelegenheid en huisvesting. Om het armoedebeleid op zijn grondgebied 
te financieren, gebruikt de stad La Louvière van fondsen van verschillende overheidsniveaus. Ten 
eerste het Europese niveau waarvan de middelen van het Europees Sociaal Fonds werden gebruikt om 
contactpunt Werk, aangestuurd door FOREM en het OCMW, te financieren. Ten tweede deed La 
Louvière van 2001 tot 2014 beroep op middelen van het federale niveau met het programma 
Grootstedenbeleid. Ten derde gebruikt La Louvière middelen van het gewestelijke niveau met het Plan 
voor maatschappelijke cohesie sinds 2009. Dit geldt ook voor de vzw’s, zoals de vzw “Centre Indigo”, 
die steun van de stad krijgt en erkend wordt als jeugdhuis en informatiecentrum voor jongeren door 
de Federatie Wallonië-Brussel. 

Figuur 2: Evolutie in beleidsorganisatie, La Louvière. 
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In figuur 3 bespreken we de bestuursstijl van de stad La Louvière. De Buurthuizen zijn de belangrijkste 
structuren voor burgerparticipatie. De plaatselijke overheid gebruikt de Buurthuizen als platform om 
armoede te bestrijden. Er is geen unieke methode, de participatie is afhankelijk van de specifieke 
dynamiek in elke wijk. De verenigingen en andere structuren in de wijken, zoals de Wijkcommissies, 
kunnen zich aansluiten bij de dienst Action de Prévention et de Citoyenneté voor het ontwikkelen van 
gezamenlijke projecten of het organiseren van een evenement dat bruggen bouwt. De dienst Action 
de Prévention et de Citoyenneté coördineert de Wijkcommissies, die het leefklimaat en de 
samenhorigheid moeten verbeteren. 

Figuur 3: Bestuursstijl, La Louvière. 
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2 PROJECTANALYSE 

Het eerste project dat we bespreken is La Ferme Delsamme, een leerwerkbedrijf dat het Waalse 
Gewest subsidieert (Entreprise de Formation par le Travail, EFT). La Ferme Delsamme is ingebed in de 
dienst inschakeling in het Maatschappelijk en Beroepsleven van het OCMW van La Louvière. La Ferme 
Delsamme biedt momenteel drie opleidingen aan op haar domein, voornamelijk biogroenteteelt (sinds 
2003), onderhoud groene zones (sinds 2004) en polyvalente arbeiders (sinds 2008). De vierde 
opleiding, podiumtechnieken, wordt sinds 2004 op het domein Bois-du-Luc gegeven. Het EFT werd 
opgericht om personen met sociale, familiale en/of culturele problemen opnieuw te integreren in de 
maatschappij en in het beroepsleven door hen een productief beroep aan te leren. De stagiairs die de 
actieve initiële beroepsopleiding volgen, doorlopen een traject dat hen de basisvaardigheden 
aanbrengt die ze nodig hebben om te solliciteren of om een specifieke beroepsopleiding te volgen. De 
pedagogische methode die La Ferme Delsamme hiervoor toepast, is gebaseerd op het leren in een 
echte werksituatie. Dit kan in een onderneming of op een werkplek, wat resulteert in diverse 
producten of diensten die al dan niet verkocht worden. Het is de bedoeling de stagiair zelfvertrouwen 
terug te geven en de eigenwaarde te versterken door de bewustwording van professionele, en 
bijgevolg, persoonlijke capaciteiten. Via deze ervaring kan de stagiair ook het sociaal netwerk 
uitbouwen en zich opnieuw een volwaardig lid voelen van de maatschappij waarvan het individu zich 
voorheen uitgesloten voelde. De thematische aanpak van de opleiding is een eerste stap naar een 
veelzijdige aanpak van de kwetsbare persoon. Hierin kunnen het netwerk van de EFT en haar 
partnerschappen met enerzijds de andere OCMW-diensten, en met anderzijds vzw’s een rol spelen. In 
functie van de mate van kwetsbaarheid van de persoon die in aanmerking komt voor steun, kan het 
OCMW beslissen de persoon door te verwijzen naar de dienst voor maatschappelijke integratie. Deze 
dienst helpt kwetsbare personen een nieuwe dagelijkse routine te vinden en zorgt voor begeleiding 
naar een baan. 

De EFT leidt niet alleen stagiairs op met het oog op een baan, maar leert hen ook opnieuw zelfstandig 
te zijn door hun persoonlijke vaardigheden te versterken. Deze vaardigheden kunnen ze gebruiken om 
een meer bewuste burger te worden. De stagiair krijgt een persoonlijke begeleiding met als doel een 
sociaal inclusieve integratie op de arbeidsmarkt. Het project past bepaalde structuren aan waardoor 
de deelnemers minder uitsluiting ervaren. Dit kan ervoor zorgen dat ze uit hun situatie van armoede 
geraken. La Ferme Delsamme nam met de opleiding biogroenteteelt deel aan een Interreg 4B-project, 
“Green and Blue Future”. Daardoor kon het project goede praktijken uitwisselen met andere Europese 
spelers die actief zijn op het gebied van inschakeling via werk en werd het versterkt. 

Het EFT-project is in het algemeen overdraagbaar indien er rekening wordt gehouden met drie 
elementen. Ten eerste beoogt het EFT-project een persoonlijke activering van de stagiaire door 
tegemoet te komen aan de verschillende facetten van de armoedesituatie waarin deze verkeert. Ten 
tweede krijgt het project officieel steun van de gemeentelijke en gewestelijke overheden. Ten derde 
is het netwerk van het EFT-project steeds groter en heeft EFT steeds meer partners, daardoor raakt 
het steeds meer geïntegreerd in de gemeente. 

De cultuursector is doorgaans een van de eerste sectoren die getroffen wordt door besparingen op 
subsidies in tijden van crisis. Deze sector is een volwaardige pionier in het scheppen van nieuwe 
beroepen, een bron van economisch dynamisme in een streek die zwaar door de crisis is getroffen. 

Het tweede project is “Passeurs de folklore”. Dit project kwam in 2015 tot stand op initiatief van de 
lokale carnavalsverenigingen (Amicale des Sociétés du Carnaval Louviérois, ACL) in partnerschap met 
de dienst Action de Prévention et de Citoyenneté (APC) van de stad La Louvière. Het project ontvangt 
subsidies van het ONE en via het Plan voor maatschappelijke cohesie. Passeurs de folklore richt zich 
op kinderen van zes tot twaalf jaar die in La Louvière wonen en sluit aan op buitenschoolse activiteiten 
en activiteiten in de Buurthuizen. De kinderen komen elke woensdagnamiddag bijeen in de 



Deel 3: Casestudies - Hoofdstuk 6: La Louvière 50/64 

Burgerantenne van Haine-Saint-Pierre om er deel te nemen aan speelse en creatieve workshops of 
culturele uitstappen en om actoren te ontmoeten. Het project dat in het teken van het carnaval van 
La Louvière staat, wordt afgesloten met een deelname aan de Laetare-stoet. 

De logistieke benodigdheden en de vergoedingen voor de buitenschoolse opvoeders die meewerken 
aan het project “Passeurs de folklore”, worden gefinancierd met middelen die de stad aan de 
Buurthuizen toekent. De culturele uitstappen worden eveneens gefinancierd door de stad. Tot slot zijn 
er dankzij de verschillende partnerschappen geen kosten voor de externe actoren. 

De doelstellingen van “Passeurs de folklore” zijn een compromis tussen de verwachtingen van 
enerzijds ACL (hergebruik van kostuums van weleer, oprichting van een vereniging voor kinderen, 
deelname aan de stoet) en de dienst APC anderzijds (burgerparticipatie, ontdekking van de waarden 
en de folklore van de stad). De activiteiten zijn gratis en toegankelijk voor iedereen, in het bijzonder 
voor de kinderen van kwetsbare gezinnen die naar het Buurthuis komen. Door middel van uitstapjes 
leren de kinderen ook nieuwe educatieve plaatsen kennen en vergroten ze hun culturele bagage. De 
participatie van kinderen krijgt ook media-aandacht. In 2016 heeft de Nouvelle Gazette een workshop 
kranten maken begeleid en kregen de kinderen die dit wensten het woord in de krant van 29 januari. 
Dit wakkert hun zelfvertrouwen aan doordat een positief beeld van hen wordt opgehangen. 

De bestrijding van kinderarmoede is geen expliciet doel van het project, maar het verkleint sociale 
uitsluiting en bevat aspecten waardoor kinderarmoede bestreden wordt. Enerzijds zijn er meerdere 
kinderen die zich naar aanleiding van hun deelname aan de activiteiten van “Passeurs de folklore” 
inschrijven in een Buurthuis, waardoor hun ontwikkeling over een langere termijn kan worden 
opgevolgd. De leden van de Buurthuizen creëren banden met kinderen van andere wijken. De kinderen 
krijgen de kans om uiteenlopende externe actoren te ontmoeten (openbaar leesnetwerk van La 
Louvière, mindervalidencentrum “Les Godets”, bewoners van het rusthuis Le Manoir Saint-Jean, 
vrijwilligers van de Buurthuizen, leden van carnavalsverenigingen), die het begin van een nieuw 
netwerk kunnen zijn. Ook het mogelijke effect van het project op het kind mag niet vergeten worden: 
het kind leert over de waarden van zijn stad, leert nieuwe mensen kennen, is fier op zijn deelname aan 
de stoet, krijgt erkenning van belangrijke personen van zijn stad en komt op een positieve manier in 
de media. Anderzijds vormen de speelse activiteiten die in de eerste plaats uitsluitend voor kinderen 
zijn bestemd, ook een toegangspoort voor kwetsbare ouders. Zij kunnen in een informelere context 
hulp vragen aan de sociaal assistenten die de opvoeders van het project Passeurs de folklore bijstaan. 
Het multidisciplinair team kan op die manier de ouders inlichten over de gratis diensten van de stad 
en, indien nodig, hen doorverwijzen naar de juiste dienst.  

Dit project is origineel omdat de folklore van La Louvière wordt aangewend om de burgerparticipatie 
binnen de Buurthuizen te vergroten. De belangrijkste troeven van dit project zijn de sociale mix, het 
feit dat het deel uitmaakt van een uitgebreid netwerk van diverse actoren en het intergenerationele 
aspect van de derde editie van het project.  

Het project kan worden overgedragen indien nieuwe samenwerkingen met verschillende partners 
worden aangegaan, participatie wordt aangemoedigd en de waarden en tradities van de stad worden 
bijgebracht. De mogelijkheden die de meest kwetsbare ouders hebben om op een informele manier 
hulp te vragen, moeten worden behouden opdat het project kan bijdragen aan armoedebestrijding. 
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HOOFDSTUK 7: LUIK 
Het onderzoek ‘dynamiek van de buurten in moeilijkheden in de Belgische stadsgewesten’ (Grippa et 
al., 2015) dient als basis om de sociaal-ruimtelijke structuur van Luik te schetsen. Het stadsgewest Luik 
herbergt meer dan 283.000 personen die wonen in een buurt in moeilijkheden. Dit betekent dat in 
absolute waarde Luik de sterkst getroffen stad is in België na Brussel. Het aandeel inwoners dat woont 
in wijken in moeilijkheden is er evenwel hoger, namelijk 43% van de totale Luikse bevolking. Deze 
waarde wordt enkel overtroffen door de Henegouwse industrie-as. De bevolkingsgroepen in 
kansarmoede zijn voornamelijk geconcentreerd in de oude wijken aan de rand van het historische 
centrum en de nabijgelegen oude industriële buitenwijken, richting Sainte-Marguerite, de 
buitenwijken in de laagvallei op de smalle vlakte van Saint-Léonard op de linkeroever van de Maas; 
rond Bressoux op de rechteroever, met inbegrip van de woontorens van de sociale woonwijk van 
Droixhe. In deze verschillende stadsdelen gaan de vier dimensies die de precariteit van de bevolking 
verklaren het vaakst samen: lage inkomens, werkloosheid, afhankelijkheid van overdrachtsinkomens 
en een hoog aandeel van personen die in een arm land werden geboren. Buiten het stadscentrum 
bevinden de kwetsbare wijken zich in het industriegebied en de pericentrale arbeiderswijken uit de 
19e of begin van de 20e eeuw. Hier vindt men de bevolking die afkomstig is van de eerste golf van 
voornamelijk Italiaanse arbeidersimmigratie. In tegenstelling tot de Brusselse situatie bevindt deze 
bevolking zich in de periferie, op de hellingen en de vlaktes van de linkeroever (Saint-Nicolas, Grâce-
Hollogne), in de Maasvallei, stroomafwaarts en stroomopwaarts en in iets mindere mate rond enkele 
koolmijnen in het oosten (Fléron) of in industriezones van de lage Vesdervallei. Een van de specifieke 
kenmerken van Luik is het relatief geringe aandeel personen dat in een intermediair of arm land 
geboren werd. Dit komt omdat de immigratie er vroeger op gang kwam en eerder afkomstig was uit 
Zuid-Europa. Over het algemeen heeft het Luikse stadsgewest en de kwetsbare wijken in het bijzonder, 
een positieve dynamiek gekend met een relatieve stijging van de inkomens en een daling van de 
werkloosheidsgraad. 

1 ONTWIKKELINGEN IN HET STEDELIJKE ARMOEDEBELEID 

De voorbije tien jaar werd armoede in Luik op meerdere niveaus aangepakt. Voor de lokale overheid 
is armoedebestrijding een ethische kwestie en een kwestie van het respecteren van de grondrechten 
van het individu. De oorzaken van armoede worden vanuit structureel oogpunt bekeken, maar ook, 
naar aanleiding van de economische crisis in 2008-2009, vanuit conjunctureel oogpunt. 

Figuur 1: Evolutie in beleidsthema, Luik. 
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Armoedebestrijding wordt door drie belangrijke actoren gecoördineerd: de stad, het OCMW en het 
Sociaal contactpunt (Relais Social). Deze actoren gebruiken subsidies uit verschillende bronnen om 
armoede op het terrein te bestrijden. Het OCMW coördineert de eigen projecten en richt zich hierbij 
op mensen met een leefloon. De gemeentediensten beheren projecten die op gewestelijk of federaal 
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niveau zijn ontwikkeld, maar die een territoriaal accent hebben. Voorbeelden hiervan zijn ZIP-QI 
(Zones d’Initiatives Privilégiées-Quartiers d’Initiatives), een gewestelijke regeling voor bevoorrechte 
initiatiefzones en initiatiefwijken die sinds 1998 in de wijk Saint-Léonard en sinds 2002 in de wijk 
Sainte-Marguerite wordt uitgevoerd, of het federale programma Grootstedenbeleid in acht prioritaire 
wijken sinds 2000. Het OCMW coördineert ook het Plan voor maatschappelijke cohesie dat in 2009 het 
Veiligheids- en preventieplan opvolgde en betrekking heeft op het gehele gemeentelijke grondgebied. 
Het Sociaal contactpunt tracht voor de projecten van zijn partners de samenwerking tussen de 
instellingen en tussen de overheid en de burgers te versterken. 

Daarnaast is er ook de schepen van Maatschappelijk Leven, die, samen met de voorzitter van het 
OCMW, het Gemeentelijk Armoedeplan beheert (zie verder). Zijn rol is een stuk kleiner dan de drie 
andere genoemde actoren, zowel op het gebied van middelen als wat bevoegdheden betreft. 

De methode bestaat hoofdzakelijk uit een benadering via projectwerk. De beleidsplanning is 
intersectoraal: het beleid beoogt een welomschreven grondgebied en betrekt verschillende sectoren, 
in het bijzonder de sectoren sociale betrekkingen/vrije tijd, armoede, huisvesting en werkgelegenheid. 

Figuur 2: Evolutie in beleidsorganisatie, Luik. 

  

 

 

 

 

        

Wie coördineert  

OCMW Luik, stad Luik en het 
sociaal contactpunt 

 

OCMW Luik, stad Luik en het 
sociaal contactpunt 

 

       

Aanpak  Projectwerk  Projectwerk  

      

Structuren in 
armoedebestrijding 

 

OCMW, gemeentediensten, 
partners van het sociaal 

contactpunt 

 

OCMW, gemeentediensten, 
partners van het sociaal 

contactpunt 

 

      

Beleidsordening  Intersectoraal beleid  Intersectoraal beleid  

 
Op het gebied van participatie onderscheiden we vijf niveaus: informeren, raadplegen, adviseren, 
coproduceren en meebeslissen. De overheersende bestuursstijl in Luik is adviseren. In sommige 
gevallen gaat het stadsbestuur verder dan overleg, zoals voor wijkprojecten in het kader van het 
programma Grootstedenbeleid. Hierbij worden projecten door de inwoners van de betreffende wijk 
ontwikkeld en vervolgens door een commissie geselecteerd. De regionalisering van dit programma in 
2015 heeft noch op de financiering van de projecten, noch op de participatieve dynamiek gevolgen 
gehad. 

Armoedebestrijding in Luik is onlosmakelijk verbonden met het Gemeentelijke Armoedeplan, een 
gezamenlijk initiatief dat de stad en het OCMW in 2009 namen met het oog op het Europees Jaar van 
de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting in 2010. Tussen 2009 en 2011 hebben de stad, het 
OCMW en de dragende krachten van de stad (verenigingen, mutualiteiten, vakbonden) op basis van 
rondetafelgesprekken en oproepen voor het indienen van voorstellen samengewerkt aan een 
memorandum (of definitieve lijst) van meer dan 250 voorstellen dat door het College van 
burgemeester en schepenen in juni 2011 werd goedgekeurd. De voorstellen in dit memorandum 
werden omgezet in een Gemeentelijk Armoedeplan, maar het nieuwe college dat in 2012 aantrad, 
heeft slechts een beperkt aantal voorstellen in de praktijk gebracht. Het initiële project was nochtans 
ambitieus op vlak van burgerparticipatie. Van de 15 thema’s die tijdens de rondetafelgesprekken 
werden besproken, zijn er vijf grote (met betrekking tot de basisbehoeften van de bevolking) die in het 
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plan 2011-2015 zijn weerhouden: voeding, gezondheid, werkgelegenheid, huisvesting en onderwijs. 
Het is over deze vijf thema’s dat de gemeentediensten werd gevraagd actiesteekkaarten op te stellen 
op basis van de voorstellen van het memorandum. Het College heeft beslist een tweede plan te 
ontwikkelen voor de periode 2017-2022. Dat plan zal rond deze vijf thema’s gestructureerd zijn en zal 
door de gemeentediensten ook in de vorm van actiesteekkaarten opgesteld worden. 

Ondanks de inspanningen van de overheid om de bevolking te raadplegen, blijft deze vorm van 
samenwerking dus hoofdzakelijk een top-downsamenwerking. De personen in armoede worden 
doorgaans op de hoogte gebracht van de acties door de wijkcommissies. Tussen de overheidsactoren 
en de verenigingen is er wel een echt overleg, al dan niet gepaard gaand met een bundeling van de 
middelen. Er is een uitwisseling van praktijken tussen en een gezamenlijke beoordeling van praktijken 
door het Sociaal contactpunt en het Plan voor maatschappelijke cohesie. Daarnaast bestaan er 
platformen van verenigingen die zeer actief zijn. 

Figuur 3: Evolutie in bestuursstijl, Luik. 
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2 PROJECTANALYSE 

Het eerste project dat we selecteerden voor Luik is La Ferme de la vache, een dienst voor 
maatschappelijke integratie. Het doelpubliek zijn inwoners van de stad Luik van 18 tot 64 jaar die 
tijdelijk van elk traject voor inschakeling in het maatschappelijk en beroepsleven zijn uitgesloten en 
diverse problemen op vlak van onder meer huisvesting, schulden en opvoeding ondervinden. Deze 
dienst is een van de belangrijkste middelen om armoede te bestrijden, omdat het rechtstreeks contact 
heeft met uitgesloten personen. 

La Ferme de la vache onderscheidt zich van andere diensten voor maatschappelijke integratie omdat 
de maatschappelijke integratie wordt bevorderd door haar origineel kernproject, namelijk tuinieren. 
La Ferme de la vache heeft een gamma aan sectoroverschrijdende activiteiten op poten gezet, waarbij 
synergie en een transversale werking centraal staan om de verschillende facetten van armoede aan te 
pakken en sociale cohesie te bevorderen. La Ferme de la vache is een dynamische actor in de wijk 
Pierreuse dankzij haar actief partnerschap met de verenigingen in de wijk en haar deelname aan 
verschillende lokale evenementen. Op die manier haalt het project de inwoners uit hun 
maatschappelijk isolement en draagt het bij aan het samenhorigheidsgevoel in de wijk. 

Het project kan dankzij subsidies haar wettelijke taken als dienst voor maatschappelijke integratie 
combineren met sociale activiteiten die van haar een sterkere en alomvattende dienst maken. De 
subsidie “Sociale en culturele participatie”, die het federale ministerie voor Sociale Integratie toekent 
aan het OCMW, financiert bijvoorbeeld activiteiten voor een groter publiek en moedigt interacties met 
de begunstigden van de dienst voor maatschappelijke integratie aan. Zo zijn er kampen en natuur- en 
milieudagen voor kinderen. De Favechamps-site werd sterk opgewaardeerd in het kader van 
toeristische tochten door Coteaux de la Citadelle. De doelstellingen van maatschappelijke integratie 
en burgerschap worden gekoppeld aan sensibilisering voor een beter behoud van het historisch en 
natuurlijk erfgoed en bijgevolg de kwaliteit van het leefklimaat. La Ferme de la Vache heeft volkstuinen 
ter beschikking gesteld. Dit zijn percelen die gezinnen en personen die geen tuin hebben en in de buurt 
van de Favechamps wonen, mogen bewerken. Het zelf kweken van verse producten leidt tot 
gezondere eetgewoonten aan een redelijke kostprijs. De kruidenierszaak “Oh près de la Vache…”, die 
op 14 mei 2002 werd geopend, is een sociale-economieproject dat maatschappelijke integratie 
beoogt. Zowel seizoensgroenten als afgeleide producten worden er verkocht. Mensen die 
steuntrekkend zijn en in Luik wonen, genieten er van sociale tarieven, waardoor ze toegang hebben 
tot lokale producten aan een lagere prijs. De inwoners van de wijk Pierreuse en het personeel van het 
OCMW van Luik kunnen, ongeacht hun statuut, naar die winkel gaan. 

Dit eerste project is, gezien de officiële steun van het Waalse Gewest, overdraagbaar. Er moet echter 
ook met twee belangrijke elementen worden rekening gehouden wanneer een of meerdere diensten 
voor maatschappelijke integratie binnen een OCMW worden gecreëerd. Ten eerste zijn de diensten 
voor maatschappelijke integratie van het OCMW van Luik er gekomen dankzij het sociale beleid van 
openheid van de directie van het OCMW (voorzitter, directeur-generaal). Er moet dan ook voor 
gezorgd worden dat hun opvolgers dit beleid blijven toepassen. Ten tweede zijn synergie en 
transversaliteit tussen de dienst(en) voor maatschappelijke integratie en het OCMW als werkgever 
zeer belangrijk voor een dynamisch en doeltreffend beleid inzake maatschappelijke integratie. Een 
project als La Ferme de la Vache is uiteraard slechts overdraagbaar indien de projecten kunnen worden 
ontwikkeld op, of in de buurt van, een bewerkbare site in een soortgelijke stedelijke omgeving. 

De vzw “La Bobine”, het tweede project, werd opgericht in 1987 en is gevestigd in Droixhe: een wijk in 
de stad Luik waar voornamelijk arme mensen en migranten wonen. De doelstelling van La Bobine is 
het bevorderen van de harmonieuze integratie van gezinnen van buitenlandse afkomst met jonge 
kinderen op sociaal, affectief, professioneel en onderwijsgebied en het tot stand brengen van een 
interculturele ruimte voor dialoog, informatie, opleiding en activiteiten. 
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Dit project wordt medegefinancierd door tal van instellingen en programma’s: het Europees Sociaal 
Fonds, het ministerie van Arbeid en Opleiding van het Waalse Gewest, het ministerie van Gezondheid, 
Sociale Zaken en Gelijkheid van Kansen van het Waalse Gewest, de dienst Permanente Vorming van 
de Franse Gemeenschap, het ministerie van Kinderwelzijn van de Franse Gemeenschap, het Office 
National de l’Enfance, het Fonds d’Impulsion à la Politique des Immigrés, het Fonds David-Constant, 
de Koning Boudewijnstichting, de Nationale Loterij, het Centrum voor Seculiere Actie van de Provincie 
Luik en de Provincie en de stad Luik. Deze ruime financiering op verschillende overheidsniveaus 
versterkt de werking van het project. 

De vzw is voor iedereen toegankelijk maar de activiteiten die het organiseert zijn vooral gericht op 
personen uit een kwetsbaar milieu en/of met een migrantenachtergrond. La Bobine organiseert haar 
activiteiten rond vier pijlers: jonge kinderen, het leven van gezinnen in hun wijk, alfabetisering en het 
onderwijzen van Frans als tweede taal (in het kader van een organisatie voor inschakeling in het 
maatschappelijk en beroepsleven en een dienst voor maatschappelijke integratie).  

De analyse betreft de dienst voor tijdelijke opvang van jonge kinderen. De dienst, die door het ONE is 
erkend, heeft 24 plaatsen voor kinderen van 0 tot 3 jaar. Het team van medewerkers is multidisciplinair 
en multicultureel. De plaatsen zijn bestemd voor twee groepen: 18 plaatsen voor kinderen van ouders 
die deelnemen aan activiteiten van een andere pijler van de vereniging (tijdelijke opvang) en 6 plaatsen 
voor kinderen van ouders die een opleiding volgen bij een andere structuur, juist een baan hebben 
gevonden of die noodopvang nodig hebben. 

De dienst tijdelijke opvang pakt de wortels van de armoede aan. De dienst zorgt ervoor dat ouders niet 
bij hun kinderen thuis hoeven te blijven wanneer ze een opleiding willen volgen of een baan willen 
zoeken. De vzw draagt op die manier bij aan de inschakeling van volwassenen in het maatschappelijk 
en beroepsleven. De tarieven zijn betaalbaar voor de kwetsbare personen: 4 EUR per halve dag, 
waarvan het grootste deel (4 EUR bruto) wordt terugbetaald door FOREM indien de ouders een 
opleiding volgen en een overeenkomst hebben met deze instelling. In uitzonderlijke gevallen kan een 
betalingsplan afgesproken worden of wordt een symbolisch bedrag gevraagd. De activiteiten die de 
dienst organiseert, vooral ontmoeting en dialoog met andere ouders met een zeer diverse culturele of 
sociale achtergrond, versterkt de banden binnen en tussen gezinnen. De dagelijkse activiteiten met de 
kinderen kunnen, dankzij de kennis van iedereen, op een niet-opdringerige manier worden gewijzigd. 

Deze dienst onderscheidt zich van andere diensten door de participatie van ouders. In het kader van 
de ontmoetingsruimte voor ouders en hun kinderen, kunnen de ouders bijvoorbeeld de boeken van 
de bibliotheek mee helpen kiezen. Ze kiezen ook de thema’s die ze aan bod willen laten komen. De 
aandacht voor de culturele mix (zowel bij het doelpubliek als bij het personeel) is ook een sterke troef. 
Ouders worden niet beschouwd als klanten, maar als de hoofdrolspelers van de activiteiten. 

Het project is overdraagbaar. Het werken met een multidisciplinair en multicultureel team (wat de 
vertrouwensband met de ouders versterkt) en het doeltreffende partnerschap met een instelling die 
beroepsopleidingen aan ouders geeft, zijn de sleutels tot succes. De financiering op meerdere niveaus 
is ook nodig voor het behoud van het project.
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Deel 4: Conclusies en aanbevelingen 
De centrale vraag van dit onderzoek luidt: ‘wat zijn de evoluties in het stedelijk armoedebeleid?’. Om 
deze algemene vraag te beantwoorden, werkten we een theoretisch kader uit bestaande uit drie 
componenten: beleidsthema, beleidsorganisatie en bestuursstijl. Vervolgens onderzochten we in de 
globale analyse de evolutie in het armoedebeleid dat Belgische grootsteden uitstippelden in de 
periode 2005-2015. Gezien de beperkingen van de gekozen methodologie, liet de globale analyse ons 
niet toe om uitspraken te formuleren over het effectief gevoerde armoedebeleid of de impact ervan. 
Toch stelden we een aantal interessante tendensen vast in de beleidsmaatregelen die grootsteden 
nemen inzake armoedebestrijding. In tegenstelling tot de eerder beschrijvende globale analyse, kregen 
we in de casestudies van Brussel, Sint-Jans-Molenbeek, Gent, Mechelen, La Louvière en Luik een 
diepgaand inzicht in de ontwikkelingen in het armoedebeleid van deze steden in de periode 2005-
2015. Daarnaast werkten we per stad twee projectanalyses uit waarin we op zoek gingen naar best 
practices in het (kinder-)armoedebeleid. In dit laatste vierde deel zetten we de belangrijkste 
vaststellingen uit het onderzoek op een rij en koppelen we hieraan een aantal concrete 
beleidsaanbevelingen. We bespreken eerst de drie componenten uit het theoretisch kader en gaan 
daarna in op de projectanalyses. 

In de component ‘beleidsthema’ staan we ten eerste stil bij de visie van de zes steden op armoede. 
We stellen geen grote evoluties vast: de steden problematiseren armoede vooral vanuit een 
rechtenbenadering en vanuit een ethisch oogpunt en hanteren hierbij een multidimensionale 
definiëring van armoede. De steden beschrijven de oorzaken van armoede vanuit een structureel 
perspectief, al zien we tijdens de economische crisis ook het conjuncturele perspectief naar voren 
komen. Doorheen de tijd situeren de Brusselse en Waalse steden de verklaringen van armoede op het 
macroniveau, waarbij het structurele en het conjuncturele verklaringsmodel van armoede elkaar 
afwisselt. Gent en Mechelen verklaren armoede in 2013 vanuit een samenspel op meerdere niveaus 
(micro, meso en macro) en situeren de oorzaak zowel intern als extern. De belangrijkste conclusie die 
we kunnen formuleren uit de analyse van de visie van steden op armoede, is dat niet elke stad een 
duidelijke visie op armoede heeft en dat voor een aantal steden de informatie hieromtrent heel 
beperkt is. Als we stellen dat de visie op armoede vorm en richting aan het beleid geeft (Driessens & 
Van Regenmortel, 2006), kan de afwezigheid van een visie op armoede erop wijzen dat het beleid geen 
duidelijke vorm of richting krijgt. De lokale overheden moeten samen met alle relevante actoren werk 
maken van een degelijk uitgewerkte visie op armoede. Hierbij dienen lokale overheden aandacht te 
hebben voor het gehanteerde referentiekader, zodoende een doelmatig en gedragen 
armoedebeleid te realiseren. Binnen het concept beleidsthema kijken we ook naar evoluties in de 
maatregelen die steden nemen in het armoedebeleid, een aspect dat we uitwerken in de globale 
analyse. De belangrijkste vaststelling is dat de insteek van de decreten Lokaal Sociaal Beleid (LSB) en 
Plan du Cohésion Sociale (PCS) zich uiten in het beleid van steden. De focus op toegankelijke sociale 
grondrechten en op de samenwerking tussen actoren komt duidelijk naar voren in beide onderdelen 
van de globale analyse. Hoger gelegen overheden moeten impulsen geven aan lokale overheden om 
een armoedebeleid vorm te geven. Deze impulsen moeten over de regio’s heen vorm krijgen, de 
oorzaken en de gevolgen van armoede stoppen immers niet aan de grenzen van een regio. 

In de globale analyse zoomden we ook kort in op de maatregelen m.b.t. kinderarmoedebestrijding. We 
zien dat steden kinderarmoede willen bestrijden door maatregelen die zich richten op het volledige 
gezin. Er zijn ook maatregelen die zich specifiek op kinderen richten, deze hebben vooral betrekking 
op onderwijs, taalstimulering, kinderopvang en vrijetijdsparticipatie. Daarnaast zien we dat de steden 
inzetten op intense samenwerking zoals in de lokale overlegplatformen kinderarmoede. Uit de 
documentenselectie blijkt dat er slechts een beperkt aantal Vlaamse steden een kinderarmoede-
beleidsplan uitwerkten en de casestudies geven aan dat het kinderarmoedebeleid in Wallonië en 
Brussel vorm krijgt binnen het globale armoedebeleid. Het idee is dat door in te zetten op de gezinnen 
ook het welzijn van kinderen zal verbeteren. We willen het belang van een goed uitgewerkt 
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kinderarmoedebeleid en de focus op kinderen benadrukken omdat de kansen om aan armoede te 
ontsnappen bij het bereiken van een volwassen leeftijd aanzienlijk kleiner zijn voor wie als kind in 
armoede heeft geleefd (Guio & Marlier, 2014). De aandacht voor kinderarmoede kan er op lange 
termijn voor zorgen dat kinderen meer kansen krijgen om aansluiting te vinden met de maatschappij. 
Zoals Vranken en Lahaye (2012: 310) aangeven is een sterke band tussen de strijd tegen 
kinderarmoede én het promoten van het welzijn van alle kinderen, evenals tussen de strijd tegen 
kinderarmoede en de bevordering van kinderrechten noodzakelijk. Zowel de federale als de 
gewestelijke regeringen moeten lokale overheden aanmoedigen en ondersteunen om een beleid 
gericht op kinderarmoedebestrijding uit te werken. Dit beleid moet vertrekken vanuit een analyse 
van de lokale context en vanuit een visie op armoede. Een kinderarmoedebeleidsplan omvat 
enerzijds maatregelen die zich richten op gezinnen in armoede en anderzijds maatregelen die zich 
specifiek op kinderen richten. 

De tweede component die we behandelden in dit onderzoek is ‘beleidsorganisatie’. We zien dat in de 
zes steden de coördinatie van het armoedebeleid voortkomt uit een samenwerking tussen het OCMW 
en de stad. In Vlaanderen was het decreet LSB hierin belangrijk omdat dit de uitdrukkelijke opdracht 
gaf aan de Vlaamse gemeentebesturen om samen te werken met het OCMW. In de Waalse en 
Brusselse steden komt deze samenwerking tot stand door een gezamenlijk beheer van subsidies en 
het opstarten van gezamenlijke projecten. De zes steden hanteren een verschillende aanpak (vb. 
regisseren of projectmatig werken) in het armoedebeleid, al zien we een duidelijke evolutie waarbij 
het bestuur van een stad ruimte laat aan andere organisaties om het armoedebeleid mee vorm te 
geven. We zien steeds meer netwerkstructuren ontstaan waarbij niet alleen een bestuur of het OCMW 
maar ook kleinere organisaties meewerken aan het armoedebeleid. Zo zien we dat zich in La Louvière 
een netwerk ontplooit van ‘Maisons de quartier’ die samenwerken met lokale armoedebestrijdende 
organisaties. In Sint-Jans-Molenbeek draagt de ‘asbl Lutte contre l’Exclusion Sociale’ (L.E.S.) bij tot een 
sterke samenwerking tussen organisaties. Volgens De Boyser (2008: 45) vraagt een samenhangend en 
gedragen armoedebestrijdingsbeleid naast samenwerking tussen overheids- en beleidsactoren ook 
samenwerking en partnerschap tussen beleidsmakers en andere actoren: doelgroepen, 
middenveldactoren, wetenschappers, hulpverleners, ervaringsdeskundigen in de armoede die een 
relevante inbreng kunnen hebben in de onderbouwing van het armoedebestrijdingsbeleid. Lokale 
overheden moeten investeren in partnerschappen met zowel diverse beleidsactoren als andere 
relevante actoren. Deze partnerschappen zorgen voor continuïteit en gedragenheid van een 
armoedebeleid. Omdat de oorzaken en gevolgen van armoede niet gebonden zijn aan de grenzen 
van een lokale overheid moeten de partnerschappen ook over de grenzen van een lokale overheid 
vorm krijgen. 

We stellen vast dat waar armoedebeleid vorm krijgt vanuit een intense samenwerking tussen stad en 
OCMW (en andere actoren, vb. het CAW), het armoedebeleid integraler is. Armoede is een netwerk 
van sociale uitsluitingen dat zich uitstrekt over meerdere gebieden van het individuele en collectieve 
bestaan (Vranken & De Boyser, 2005) en daarom kan armoedebestrijding zich niet beperken tot 
materiële en financiële hulpverlening, maar moet het ook oog hebben voor andere levensdomeinen 
(zoals huisvesting en gezondheidszorg). Zowel in Wallonië als in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
hebben de politieke assen die op sociale cohesie focussen de samenwerking tussen de steden en de 
OCMW’s bevorderd. De cases van Gent en Mechelen tonen aan dat de samenwerking tussen de stad 
en het OCMW beter verloopt indien de politieke bevoegdheden met betrekking tot armoede- 
bestrijding samengebracht zijn bij één politiek verantwoordelijke. Indien de voorzitter van het OCMW 
en de verantwoordelijke voor het stedelijk armoedebeleid één en dezelfde persoon is, bevordert dit 
de politieke afstemming tussen de stad, het OCMW en andere relevante partners. Bovendien kan de 
politiek verantwoordelijke in het college van burgemeester en schepenen bewustwording initiëren 
rond armoede en de (mogelijke) drempels in het beleid voor mensen in armoede bloot leggen. 
Aangezien een doelmatig armoedebeleid een integrale aanpak vereist, heeft het nood aan een 
intense samenwerking tussen de lokale overheid, het OCMW en de relevante actoren. We adviseren 
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lokale overheden om de politieke bevoegdheden omtrent armoedebestrijding samen te brengen bij 
één politiek verantwoordelijke ter bevordering van de samenwerking. In het lokale armoedebeleid 
moet één organisatie het voortouw nemen als regisseur. Hierbij is regisseren niet synoniem aan 
dirigeren. De regisseur houdt het overzicht over het armoedebeleid en creëert de randvoorwaarden 
om in partnerschap een gedragen en doelmatig armoedebeleid te realiseren. 

Inzake beleidsordening vinden we in het stedelijk armoedebeleid vooral de (multilevel) intersectorale 
beleidsordening terug. In een intersectoraal beleid zoals het lokaal sociaal beleid is er in een stad 
overleg tussen de verschillende beleidssectoren (vb. huisvesting en gezondheid). Het multilevelbeleid 
zien we vooral terug in de aanwending van subsidies (vb. grootstedenbeleid). In verband hiermee 
kennen de Waalse Brusselse steden een dynamiek die ontstond door budgetten die ze kunnen inzetten 
ter ondersteuning van het beleid inzake armoedebestrijding. Deze dynamiek is sterk voelbaar wanneer 
de steden hun grootstedenbeleid concentreren op andere budgettaire middelen, zoals gewestelijk of 
Europees, interne middelen en middelen eigen aan de steden. Het zoeken naar en het concentreren 
van mogelijke subsidies zorgt voor druk en moeilijkheden bij de steden. Zo worden in Waalse en 
Brusselse steden vaak speciale teams opgericht (soms 'subsidiologen' genoemd) die op zoek gaan naar 
budgetten en hier een bestemming voor zoeken in het kader van het armoedebeleid. Deze inspanning 
kost de steden veel tijd en geld. Bovendien is er een uitbreiding van intern opgeleid personeel voor 
nodig, waardoor deze manier van werken voor de kleinste steden geen optie is. De federale overheid 
moet de integratie van subsidies bevorderen die vandaag verspreid zijn over verschillende 
beleidsniveaus. 

Armoede is een complex probleem dat nood heeft aan een geïntegreerd beleid: een beleid dat 
overheidsmaatregelen op elkaar ent zodat ze elkaar aanvullen versterken (Redig & Dierckx, 2003). Het 
uitwerken van een (multilevel) intersectoraal armoedebeleid is een stap in de goede richting, maar 
voor een integraal beleid moeten steden en gewesten nog een stap verder gaan en een categoriale 
invalshoek hanteren in het armoedebeleid. Deze categoriale aanpak is aanwezig in het stedelijk 
armoedebeleidsplan van Luik dat aanleiding geeft toch een Memorandum in 2011. Dit 
armoedebeleidsplan analyseert de armoedesituaties en de armoedecontext in Luik en kwam tot stand 
door een gezamenlijke krachtsinspanning van de stad, het OCMW, de Université de Liège en de 
vakbonden. Het Gentse armoedebeleidsplan hanteert eveneens een duidelijk categoriale invalshoek, 
waarbij het beleid vanuit wetenschappelijke inzichten onderbouwd wordt, maar eveneens gebaseerd 
is op de werkdocumenten en beleidsadviezen van armoedeverenigingen, Samenlevingsopbouw Gent 
en de klantenparticipatie van OCMW Gent. Door het armoedebeleid vorm te geven vanuit het blikveld 
van mensen in armoede, kan een beleid meer rekening houden met de drempels voor mensen in 
armoede en beter inspelen op hun noden en behoeften. Een categoriale insteek stimuleert 
samenwerking tussen de beleidssectoren, waardoor de efficiëntie en effectiviteit van het beleid zal 
stijgen (Redig & Dierckx, 2003). Volgens Dierckx en Francq (2010) kunnen ervaringsdeskundigen hierin 
een belangrijke rol spelen omdat zij het perspectief van mensen in armoede binnen brengen in het 
beleid. De consultatie van mensen in armoede moet echter ook los van ervaringsdeskundigen en 
armoedeverenigingen plaatsvinden. De kennisverzameling over de leefwereld van mensen in armoede 
kan ook via cliëntenraden - het raadplegen van diensten of dienstverleners die regelmatig in contact 
komen met de doelgroep(en) - en wetenschappelijk onderzoek (Dierckx & Francq, 2010). De invloed 
van het LSB en het PCS in het armoedebeleid van steden, tonen bovendien aan dat hoger gelegen 
overheden impulsen kunnen geven aan het lokaal beleid. Lokale overheden moeten streven naar een 
integraal armoedebeleid. Een integraal armoedebeleid vertrekt vanuit een categoriale invalshoek. 
Een brede kennis over de leefwereld van mensen in armoede is een absolute voorwaarde tot een 
goed uitgewerkt armoedebeleid. Dit betekent ook dat lokaal partnerschap onmisbaar is om een 
concreet en precies inzicht te verwerven in de armoedeomstandigheden. Een integraal 
armoedebeleid werkt ook over de sectoren heen en betreft een samenwerking tussen meerdere 
beleidsniveaus. De federale overheid moet het integraal beleid van lokale overheden op lange 
termijn verder versterken en stimuleren. De federale overheid dient, net zoals de gewestelijke 



Deel 4: Conclusies en aanbevelingen 59/64 

overheden, de planlast van lokale overheden te bewaken en voldoende ruimte te laten zodat steden 
en regio’s kunnen inspelen op de eigen context. 

De laatste component die we behandelen is ‘bestuursstijl’. We stellen zowel in de globale analyse als 
in de casestudies vast dat mensen en kinderen in armoede slechts beperkt kunnen participeren aan 
het beleid. De beleidsparticipatie van mensen in armoede is echter wel essentieel voor het realiseren 
van een doelmatig beleid inzake armoedebestrijding (Bouverne-De Bie et al., 2013) en hoewel er sinds 
het Algemeen Verslag over Armoede meer participatieruimte kwam voor mensen in armoede (Dierckx 
& Francq, 2010) beperkt de participatie van mensen in armoede aan het beleid zich in het beste geval 
tot adviseren. We zijn ervan overtuigd dat steden verder moeten gaan in de beleidsparticipatie van 
mensen in armoede. Niet alleen moeten steden samen met mensen in armoede het beleid vorm geven 
(coproduceren), mensen in armoede moeten ook zelf vorm kunnen geven aan het beleid waarbij het 
bestuur slechts een beperkte rol opneemt (meebeslissen). Bovendien stellen we vast dat 
beleidsparticipatie momenteel vooral vanuit de gewoonten van beleidsmakers – vb. vergaderen in het 
stadshuis – vertrekt en daardoor noch voor de beleidsmakers noch voor mensen in armoede 
bevredigend is en zelfs frustrerend kan zijn. Het project ‘De Site’ (Gent) toont aan dat er alternatieve 
methodes zijn om mensen in armoede te betrekken bij het beleid. Participatie van mensen in armoede 
is en blijft één van de grootste uitdagingen binnen het armoedebeleid. Momenteel beperkt 
participatie zich tot raadplegen en adviseren, maar overheden moeten ook op de andere vormen 
van participatie inzetten. Lokale overheden moeten op zoek gaan naar nieuwe en alternatieve 
participatiemethoden die inspelen op de leefwereld van mensen in armoede om daadwerkelijk 
participatie te realiseren. Deze inspanningen vergen de nodige creativiteit, maar zijn een absolute 
vereiste. De uitdaging voor de overheid is en blijft een werkelijk burgerschap voor en de sociale 
inclusie van mensen in armoede te verwezenlijken. 

Per casestudie gingen we in op een aantal armoedebestrijdende projecten. Deze analyses wijzen ons 
onder meer op de voordelen van fysiek-ruimtelijke koppeling van armoedebestrijdende organisaties 
en diensten. Deze fysiek-ruimtelijke koppeling komt op twee verschillende manieren naar voren. De 
fysiek-ruimtelijke koppeling kan een centralisering van organisaties in één gebouw omvatten. Dit zien 
we bijvoorbeeld terug in Mechelen waar het Sociaal Huis een aantal organisaties bundelt, waardoor 
de organisaties elkaar beter leren kennen en daardoor beter samenwerken. Voor mensen in armoede 
betekent het bundelen van organisaties in een gebouw een verlaging van drempels. In het licht daarvan 
kan een organisatie ook de diensten die ze aanbiedt diversifiëren om ze voor armen toegankelijker te 
maken. Dit gebeurt bij de Luikse ‘vzw La Bobine’, die een alfabetiseringscursus en een cursus Frans - 
vreemde taal aanbiedt, naast een onthaalplek, een dienst voor maatschappelijke integratie en een 
dienst voor gezin en wijk.Doordat er een ruim aanbod is op één plaats, kunnen mensen in armoede 
snel geholpen worden zonder dat ze grote verplaatsingen moeten maken. De fysiek-ruimtelijke 
koppeling hoeft niet uitsluitend een centralisatie van diensten te betekenen, zo zien we dat een fysiek-
ruimtelijke koppeling op geografisch vlak ook waardevol is. De nabijheid van diensten voor mensen in 
armoede zorgt voor zowel een mentale als een fysieke verlaging van drempels. Indien de nabijheid van 
diensten gepaard gaat met sterke organisatorische linken tussen armoedebestrijdende organisaties, 
kunnen mensen in armoede beter geholpen worden door een snellere doorverwijzing en/of 
signalering. Wat beide vormen van fysiek-ruimtelijke koppeling gemeen hebben, is dat zowel de 
mentale als de fysieke afstand die mensen in armoede moeten afleggen tot de gepaste hulp- en 
dienstverlening klein en laagdrempelig is. Lokale overheden dienen de nabije en laagdrempelige hulp- 
en dienstverlening voor mensen in armoede verder uit te bouwen en te versterken. Idealiter bestaat 
dit uit een combinatie tussen centrale en decentrale initiatieven. Een grondige kennis van de lokale 
sociale kaart is bovendien noodzakelijk om de doorverwijzing en signalering van mensen in armoede 
te optimaliseren. 

Uit de projectanalyses nemen we ook mee dat mensen in armoede vaak geen zicht hebben op hun 
rechten en dat informatie hen onvoldoende bereikt. Het aanbieden van laagdrempelige ondersteuning 
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door vrijwilligers en/of studenten in te zetten zoals in Buddy bij de wieg (Gent), kan inspelen op de 
non-take up van rechten door mensen in armoede en hierdoor de problematiek van 
onderbescherming aanpakken. In Sint-Jans-Molenbeek zet de ‘asbl Maison de Quartier Bonnevie’ in 
op de aanpak van onderbescherming in het kader van huisvesting. De dienst permanente huisvesting 
voorziet informatie voor en geeft juridische ondersteuning aan kwetsbare mensen die kampen met 
een huisvestingsproblematiek. Uit de casestudies blijkt ook dat de hulp- en dienstverlening voor 
mensen in armoede vaak versnipperd is over meerdere hulpverleners. Een integralere dienstverlening 
waarbij mensen in armoede begeleid worden door een casemanager kan hier een antwoord op bieden. 
Mensen in armoede bevinden zich vaak in een sterk geïsoleerde positie (Vranken et al., 1997). Het 
gebruik van een zorgnetwerk zoals in Schoolstart (Mechelen) en het stimuleren van buurtparticipatie 
zoals bij de complementaire munt ‘het Toreke’ (Gent), kan ertoe bijdragen dat mensen in armoede 
een sociaal netwerk uitbouwen dat hen in staat stelt uit de vicieuze cirkel van armoede te stappen. 
Daarenboven zorgt het contact ervoor dat mensen in armoede elkaar in hun identiteit bevestigen en 
versterken door gemeenschappelijke problemen te herkennen en (soms) op te lossen (Van Robaeys & 
Dierckx, 2004). Overheden moeten verdere inspanningen leveren zodat mensen in armoede 
optimaal gebruik kunnen maken van hun rechten. Bovendien dringt een integrale hulp- en 
dienstverlening van mensen in armoede zich op. Het is ook noodzakelijk om blijvend in te zetten op 
projecten en/of diensten die de geïsoleerde positie van mensen in armoede doorbreken en de 
toegankelijkheid bevorderen. 

We willen ook onderstrepen dat het belang van projecten die zich richten op kinderarmoede niet 
onderschat kan worden. Deze projecten kunnen er op lange termijn voor zorgen dat een kind meer 
aansluiting krijgt bij de maatschappij en zelf niet in armoede terecht komt. Organisaties, zoals het Huis 
van culturen en sociale samenhang in Sint-Jans-Molenbeek, hebben een groot aanbod aan activiteiten 
voor alle leeftijden (van 0 tot 99 jaar). Dit aanbod laat toe om de allerjongsten te integreren in de 
maatschappij door continuïteit te bieden en hun engagement en hun actief sociaal leven te 
ondersteunen. Projecten kunnen focussen op de kinderen zoals Schoolstart (Mechelen) dat kinderen 
voorschoolse vaardigheden aanleert en zo gelijke onderwijskansen stimuleert. Het GO-project 
(Mechelen) focust eveneens op kinderen, maar werkt via het gezin. Door multiprobleemgezinnen 
integraal te ondersteunen, krijgen de kinderen meer kansen tot aansluiting bij de maatschappij. Gezien 
het belang van de voorschoolse periode (De Keyser et al., 2016) blijft extra aandacht en ondersteuning 
voor projecten die zich richten op deze periode onontbeerlijk. Lokale overheden moeten investeren 
in een combinatie tussen projecten die zich enerzijds specifiek op kinderen richten en anderzijds 
werken via het gezin en zo kinderen in armoede aansluiting geven bij de maatschappij. Kinder- 
armoedebestrijding mag niet beperkt blijven tot projecten die enkel de gevolgen van armoede 
verzachten. Kinderarmoedebestrijding moet ook daadwerkelijk kinderen de kans geven om 
aansluiting te vinden tot de maatschappij en aan hun burgerschap bouwen. Inzake kinderarmoede-
bestrijding is er bovendien nood aan projecten die zicht richten op de voorschoolse periode. 

Een ander element dat naar voren komt in de projectanalyses is dat de rigide administratieve eisen 
voor hulpverleningsorganisaties het menselijk contact in de weg staan. Een goede hulpverlening 
vereist een investering in dit contact zodat er vertrouwen ontstaat tussen de hulpverlener en de cliënt. 
Hierdoor kan de hulpverlener beter inzicht verwerven in de situatie van de cliënt om zo een betere 
ondersteuning te bieden en de cliënt te versterken. We denken hierbij aan het MIRIAM-project (Sint-
Jans-Molenbeek) dat intensieve ondersteuning biedt aan alleenstaande moeders die geconfronteerd 
worden met een multiproblematiek. Intensieve trajecten en ondersteuning bieden een belangrijke 
meerwaarde in het armoedebeleid, al heeft niet elke persoon in armoede hier nood aan. Voor mensen 
die geconfronteerd worden met een multiproblematiek dringt een intensieve hulpverlening zich op. 
Voor mensen die enkel een duwtje in de rug nodig hebben, kan kortlopende hulpverlening volstaan. 
Een duidelijk administratief kader is noodzakelijk om projecten en organisaties te evalueren en zo 
een kwalitatieve en efficiënte hulp- en dienstverlening te verzekeren. We adviseren de bevoegde 
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overheden dit administratief kader te versoepelen zodat dit het menselijk contact niet in de weg 
staat. 

Tot slot staan we stil bij de beperkingen van dit onderzoek. De diepgaande analyse van de casestudies 
staan in schril contrast met de beperkte blik die we kunnen werpen op de evoluties in het 
armoedebeleid van alle Belgische grootsteden. Zo kunnen we het effectief uitgevoerde beleid en de 
impact van dat beleid niet in beeld brengen. Daarnaast bieden we in de globale analyse geen inzicht in 
hoe het armoedebeleid tot stand komt en kunnen we de verschuivingen in het relatieve belang van 
beleidscategorieën slechts beperkt duiden. De rol van de politieke samenstelling van coalities kan hier 
een invloed op hebben, net zoals de budgetten die beschikbaar zijn of de conjuncturele evoluties. In 
dit onderzoek gaat de aandacht ook vooral naar hoe het lokale armoedebeleid tot stand komt, de 
analyse van multilevel-relaties blijft beperkt tot een blik op budgetten en decreten. De invloed van 
bovenliggende overheden op het lokale beleid en de samenwerking tussen de verschillende 
overheidsactoren gaat verder dan budgetten en decreten. We denken dat vervolgonderzoek dat wel 
een antwoord biedt op deze vragen een beter inzicht kan geven in de evoluties in het armoedebeleid 
van de Belgische grootsteden. 

BELEIDSAANBEVELINGEN 
Van een visie op armoede naar een integraal armoedebeleid 

1 De lokale overheden moeten samen met alle relevante actoren werk maken van een degelijk 
uitgewerkte visie op armoede. Hierbij dienen lokale overheden aandacht te hebben voor het 
gehanteerde referentiekader, zodoende een doelmatig en gedragen armoedebeleid te 
realiseren. 

2 Hoger gelegen overheden moeten impulsen geven aan lokale overheden om een armoedebeleid 
vorm te geven. Deze impulsen moeten over de regio’s heen vorm krijgen, de oorzaken en de 
gevolgen van armoede stoppen immers niet aan de grenzen van een regio. 

3 Lokale overheden moeten streven naar een integraal armoedebeleid. Een integraal 
armoedebeleid vertrekt vanuit een categoriale invalshoek. Een brede kennis over de leefwereld 
van mensen in armoede is een absolute voorwaarde tot een goed uitgewerkt armoedebeleid. 

4 Om een concreet en precies inzicht te verwerven in de armoedeomstandigheden is een lokaal 
partnerschap noodzakelijk. 

5 Een integraal armoedebeleid werkt over de sectoren heen en betreft een samenwerking tussen 
meerdere beleidsniveaus. 

6 De federale overheid moet het integraal beleid van lokale overheden op lange termijn verder 
versterken en stimuleren.  

7 De federale overheid dient, net zoals de gewestelijke overheden, de planlast van lokale 
overheden te bewaken en voldoende ruimte te laten zodat steden en regio’s kunnen inspelen op 
de eigen context. 

8 De federale overheid moet de integratie van subsidies bevorderen die vandaag verspreid zijn 
over verschillende beleidsniveaus. 

 

Samenwerking in het armoedebeleid 

9 Aangezien een doelmatig armoedebeleid een integrale aanpak vereist, heeft het nood aan een 
intense samenwerking tussen de lokale overheid, het OCMW en de relevante actoren. 

10 We adviseren lokale overheden om de politieke bevoegdheden omtrent armoedebestrijding 
samen te brengen bij één politiek verantwoordelijke ter bevordering van de samenwerking. 

11 In het lokale armoedebeleid moet één organisatie het voortouw nemen als regisseur. Hierbij is 
regisseren niet synoniem aan dirigeren. De regisseur houdt het overzicht over het armoedebeleid 
en creëert de randvoorwaarden om in partnerschap een gedragen en doelmatig armoedebeleid 
te realiseren. 
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12 Lokale overheden moeten investeren in partnerschappen met zowel diverse beleidsactoren als 
andere relevante actoren. Deze partnerschappen zorgen voor continuïteit en gedragenheid van 
een armoedebeleid. Omdat de oorzaken en gevolgen van armoede niet gebonden zijn aan de 
grenzen van een lokale overheid moeten de partnerschappen ook over de grenzen van een lokale 
overheid vorm krijgen. 

13 Participatie van mensen in armoede is en blijft één van de grootste uitdagingen binnen het 
armoedebeleid. Momenteel beperkt participatie zich tot raadplegen en adviseren, maar 
overheden moeten ook op de andere trappen van participatie inzetten.  

14 Lokale overheden moeten op zoek gaan naar nieuwe en alternatieve participatiemethoden die 
inspelen op de leefwereld van mensen in armoede om daadwerkelijk participatie te realiseren. 
Deze inspanningen vergen de nodige creativiteit, maar zijn een absolute vereiste. 

15 De uitdaging is en blijft voor de overheid om een werkelijk burgerschap voor en de sociale inclusie 
van mensen in armoede te verwezenlijken. 

 

Een integrale en laagdrempelige hulp- en dienstverlening voor mensen in armoede 

16 Lokale overheden dienen de nabije en laagdrempelige hulp- en dienstverlening voor mensen in 
armoede verder uit te bouwen en te versterken. Idealiter bestaat dit uit een combinatie tussen 
centrale en decentrale initiatieven. 

17 Een grondige kennis van de lokale sociale kaart is noodzakelijk om de doorverwijzing en 
signalering van mensen in armoede te optimaliseren. 

18 Overheden moeten verdere inspanningen leveren zodat mensen in armoede optimaal gebruik 
maken van hun rechten. Bovendien dringt een integrale hulp- en dienstverlening van mensen in 
armoede zich op. Een blijvende focus op projecten en/of diensten die de geïsoleerde positie van 
mensen in armoede doorbreken en de toegankelijkheid bevorderen is noodzakelijk. 

19 Voor mensen die geconfronteerd worden met een multiproblematiek dringt een intensieve 
hulpverlening zich op. Voor mensen die enkel een duwtje in de rug nodig hebben, kan 
kortlopende hulpverlening volstaan.  

20 Een duidelijk administratief kader is noodzakelijk om projecten en organisaties te evalueren en 
zo een kwalitatieve en efficiënte hulp- en dienstverlening te verzekeren. We adviseren de 
bevoegde overheden dit administratief kader te versoepelen zodat dit het menselijk contact niet 
in de weg staat. 

 

Focus op kinderarmoedebestrijding 

21 Zowel de federale als de gewestelijke regeringen moeten lokale overheden aanmoedigen en 
ondersteunen om een beleid gericht op kinderarmoedebestrijding uit te werken. Dit beleid moet 
vertrekken vanuit een analyse van de lokale context en vanuit een visie op armoede. 

22 Een kinderarmoedebeleidsplan omvat enerzijds maatregelen die zich richten op gezinnen in 
armoede en anderzijds maatregelen die zich specifiek op kinderen richten. 

23 Lokale overheden moeten investeren in een combinatie tussen projecten die zich enerzijds 
specifiek op kinderen richten en anderzijds werken via het gezin en zo kinderen in armoede 
aansluiting geven bij de maatschappij. Kinderarmoedebestrijding mag niet beperkt blijven tot 
projecten die enkel de gevolgen van armoede verzachten. Kinderarmoedebestrijding moet ook 
daadwerkelijk kinderen de kans geven om aansluiting te vinden tot de maatschappij en aan hun 
burgerschap bouwen. 

24 Inzake kinderarmoedebestrijding is er bovendien nood aan projecten gericht op de voorschoolse 
periode. 
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