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1. Nadenken over de methodologie en uitvoering van de enquête
Deze enquête werd uitgevoerd in België tussen 31 januari 2017 en 15 november 2017 op vraag van de
Europese Commissie. De vragen van de enquête werden opgelegd door de Europese Commissie, zodat
de resultaten van de verschillende lidstaten kunnen worden vergeleken. De voorbereidende
werkzaamheden zijn gestart vanaf 2016.

1.1 Grootte van de steekproef en gebruikte methode voor de berekening van de
steekproef
In totaal hebben 403 partnerorganisaties 1.164 enquêtes uitgevoerd bij de eindbegunstigden van de
voedselhulp in kader van het FEAD.

1.1.1. Gebruikte methodologie om de grootte van de steekproef te berekenen
Grootte van de steekproeftrekking
In het kader van de steekproefprocedure heeft de POD MI de opgelegde minimale parameters
nageleefd:
-

Vertrouwensinterval: 95 %
Maximale foutenmarge: 3 %

Door deze parameters toe te passen en door het gebruik van de volgende formule:
n=

Z2 ×P ×(1−P)
s2

waardat:





n = grootte van de steekproef;
Z = vertrouwenscoëfficient (voor een vertrouwensinterval aan 95 %, Z = 1,96);
s = foutenmarge (= 0,03);
P = keuzewaarschijnlijkheid (wij hebben standaard gekozen voor P = 0,5).

De minimale grootte van de steekproef die werd weerhouden is 1.068 respondenten. Wij hebben
besloten om de grootte van de steekproef te verhogen om een blanco antwoordpercentage van 10 %
in aanmerking te nemen, dat de grootte van de steekproef op 1.175 personen brengt.

1.1.2 Behandelmethode van de blanco antwoorden en van de onvolledige antwoorden
De beheersautoriteit, de POD Maatschappelijke Integratie, heeft een blanco antwoordpercentage van
10 % toegepast. Alle formulieren die werden ingediend door de partnerorganisaties werden wekelijks
gecontroleerd. De formulieren die één of meerdere onvolledige antwoorden bevatten werden
geschrapt, wat het aantal ontvangen en geëvalueerde formulieren op 1.164 bracht.
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1.2. Naam van de partnerorganisaties en aantal uitgevoerde enquêtes
Zie bijlage 1: Aantal uitgevoerde enquêtes per organisatie.

1.3. Beschrijving van het gestructureerde enquêteproces en selectie van de
eindbegunstigden
1.3.1 Wie heeft de enquête uitgevoerd?
De beheersautoriteit, de POD Maatschappelijke Integratie, heeft deze enquête uitgevoerd, in nauwe
samenwerking met zijn partners. Het eerste gedeelte van deze gestructureerde enquête is immers half
mei 2016 gestart en bestond uit de voorstelling van de enquête aan de partners. Dit om hen het doel,
de algemene planning, het model, enz. uit te leggen en om, samen met hen, de optimale manier te
kiezen om deze enquête te voeren.
Als gevolg hiervan werd beslist om geen enkel contract op te stellen met een externe instelling om
deze enquête uit te voeren, met de bedoeling om ze uit te voeren in samenwerking met de
partnerorganisaties door beroep te doen op hun personeel of hun vrijwilligers. Deze keuze werd om
twee redenen gemaakt. Eerst en vooral, om het best mogelijke antwoordpercentage te behalen,
hebben wij ons gebaseerd op het feit dat de korte afstand en het familiale karakter van de relatie met
het personeel van de partnerorganisatie het ons mogelijk zou maken om een groter aantal
eindbegunstigden te bereiken die bereid waren om te antwoorden op de vragen van de enquête. Een
tweede reden is dat de interviewers, dit wil zeggen het personeel van de partnerorganisaties, de
werking en de uitvoering van FEAD kennen, omdat zij de voedingsmiddelen verdelen onder de meest
behoeftigen.
Deze beslissing hield echter nadelen in, meer bepaald het bestaan van een risico op beïnvloeding en
het feit dat bepaalde partnerorganisaties niet akkoord zijn om de enquête zelf uit te voeren. Om deze
redenen hebben wij de organisaties gesensibiliseerd over het doel van de enquête, een handleiding
opgesteld en ervoor gezorgd dat de organisaties die de enquête niet zelf wensten uit te voeren een
beroep konden doen op externe personen. Deze beslissing hield eveneens in dat wij, in tegenstelling
tot een externe instelling, beter de naleving van het privéleven en de waardigheid van de
eindbegunstigden konden verzekeren. Om te anticiperen op dit probleem, hebben wij elke interviewer
een vertrouwelijkheidsclausule laten ondertekenen:
"Als interviewer van de enquête verklaar ik dat de informatie die werd verkregen tijdens deze FEADenquête anoniem en vertrouwelijk zal worden behandeld. De informatie zal enkel gebruikt worden in
het kader van deze enquête en zal voor geen enkel ander doel gebruikt worden. "
Op basis van het aantal organisaties dat steun ontvangt van het FEAD heeft de POD Maatschappelijke
Integratie een representatief staal geselecteerd. Vervolgens werden de geselecteerde organisaties
gevraagd om over te gaan tot een vastgelegd aantal enquêtes bij de eindbegunstigden.

1.3.2 Hoe werden de eindbegunstigden geselecteerd?
Procedure van monsterneming
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Om de vorming van een representatief staal te waarborgen, werd dit opgesteld volgens een procedure
van aselecte monsterneming die als volgt wordt voorgesteld:
Elke vereniging die FEAD-producten heeft besteld naar aanleiding van de campagne 2016 werd
opgenomen in een Exceltabel (zie bijlage 1).
Om de representativiteit te waarborgen van het genomen staal werd elke vereniging gewogen in
functie van haar relatieve "belangrijkheid" (het was de bedoeling om een representatief staal te
ontvangen van de eindbegunstigden). De weging gebeurde in functie van het totaalbedrag van de
voedingsmiddelen die de betrokken vereniging heeft ontvangen tijdens de vorige campagne (het
onderliggende idee was dat een organisatie die veel voedingsmiddelen krijgt een groot aantal
begunstigden ontvangt).
Concreet werd het bedrag van de voedingsmiddelen dat elke vereniging heeft ontvangen, gedeeld
door het totaalbedrag van voedingsmiddelen verdeeld naar aanleiding van de campagne. De ratio die
zo werd verkregen, werd opnieuw vermenigvuldigd en afgerond om een wegingscoëfficiënt te
verkrijgen.
Zo zal een organisatie die een coëfficiënt 3 krijgt drie maal in de lotingslijst verschijnen, een organisatie
met een coëfficiënt 5, vijf maal, enz.
Wanneer de lotingslijst is samengesteld, wordt een aselecte steekproef getrokken door de volgende
formule toe te passen:
"=INDEX($A$2: $A$XXX;ENT(ALEA()*XXX+1))"

Begin- en eindcellen van de lijst

Totaal van de cellen die de lijst vormen

De formule werd 1.175 maal herhaald (percentage blanco antwoorden van 10 % inbegrepen).
Voor elke keer dat de naam van een organisatie in de lijst voorkomt die zo werd verkregen, moet een
begunstigde door deze organisatie ondervraagd worden.

1.3.3 Moeilijkheden en lessen die werden getrokken tijdens die enquêteproces
A. Moeilijkheden
1. Het formuleren van de vragen
Bepaalde begunstigden die de vragenlijst hebben beantwoord, hebben moeilijkheden ondervonden
met enkele vragen die als te persoonlijk of zelfs opdringerig werden beschouwd. Het gaat meer
bepaald om vragen over huisvesting en inkomen.
Bij wijze van voorbeeld, vraag B23a in verband met huisvesting: "Woont u in een krotwoning ?) (In het
Frans: Habitez-vous dans une maison en ruine ou taudis ?". Het woord "krotwoning" of "taudis" wordt
als negatief ervaren.
Voor een betere interpretatie zou deze vraag anders geformuleerd kunnen worden: "Woont u in een
vervallen woning? " Of "Woont u in omstandigheden die in strijd zijn met de menselijke waardigheid? "
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(In het Frans: « Habitez-vous dans une maison précaire ? Of "Habitez-vous dans des circonstances que
vous ne considérez pas dignes ?"
In dit kader is het belangrijk dat de vraag niet door een onbekende wordt gesteld, maar door een
vertrouwenspersoon die in staat is om de bedoeling van de vraag te verduidelijken en ze in haar
context te plaatsen. Daarom werden, onder de vragen waarbij de context moest worden uitgelegd,
zinnen in het rood met uitleg toegevoegd in de elektronische versie van de enquête. Het is eveneens
van belang om het vrijwillige karakter aan te duiden van de deelname aan de enquête en te
verduidelijken dat de bijdrage eraan geen enkel effect heeft op het al dan niet verkrijgen van FEADproducten.
Er worden andere problemen van een meer technische orde aangehaald, bepaalde vragen en
voorstellen van antwoorden worden niet juist geformuleerd en maken het dus niet mogelijk om er
conclusies uit te trekken.
Voor de formulering van vraag A2 bestaat het risico dat een organisatie aanduidt dat ze haar
begunstigden opnieuw doorverwijst naar een soort dienst, zonder dat de optie 'de personen
doorverwijzen naar de bevoegde diensten' werd aangevinkt’. In de analyse van de resultaten geeft dit
dan de indruk dat de organisatie de begunstigden niet doorverwijst, terwijl ze dit in de praktijk wel
doet. Om te vermijden dat deze vraag tot verwarring kan leiden en een fout beeld geeft van het
doorverwijzingspercentage naar de bevoegde diensten door de partnerorganisaties, had de vraag in
twee delen moeten gesplitst worden. Het eerste deel, waarin de organisaties bevraagt worden over
de doorverwijzing van de begunstigden naar de bevoegde sociale diensten. Het tweede deel, dat hen
bevraagt over de soorten diensten waarnaar de organisaties de begunstigden over het algemeen
doorverwijzen, zoals de diensten die bijvoorbeeld zorgen voor een individuele opvolging, advies geven
inzake voeding of hygiëne, psychologische steun bieden, enz.
Voor vraag B3 over alleenstaande ouders zou het relevant geweest zijn wanneer zij zou zijn
voorafgegaan door de vraag "Hebt u kinderen?" om elke verwarring te vermijden met alleenstaanden
zonder kinderen.
Om vraag B9 te vervolledigen, zou een bijkomend antwoord moeten worden voorgesteld: ‘Ik weet niet
of ik in de toekomst nog voedselhulp zal nodig hebben', aangezien de toekomstige situatie onzeker is
voor veel personen die een beroep doen op voedselhulp.
Voor vraag B11: "Kan u me zeggen of de door FEAD geleverde hulp een verschil heeft gemaakt voor u
of voor de leden van uw gezin" is de term verschil vaag en dit gebrek aan duidelijkheid maakt het,
bijvoorbeeld, niet mogelijk om te weten of het gaat om een positieve of negatieve impact. Bovendien
is één van de voorgestelde antwoorden "gedeeltelijk", waardoor wij er geen relevante conclusies uit
kunnen trekken.
Bij vraag B14 is de term "workshop" niet duidelijk genoeg, aangezien workshops budgettair, speels,
professioneel, enz. kunnen zijn. Het zou interessant geweest zijn als er meer verduidelijkingen waren
om de vragenlijst te optimaliseren. Er zou eveneens een bijkomend antwoord moeten worden
voorgesteld: 'Ik heb geen advies ontvangen".
Vraag B20 over de nationaliteit van de eindbegunstigden van de steun in kader van FEAD maakt het
mogelijk om het gedeelte te bekomen van personen die de Belgische nationaliteit hebben en van
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diegenen met een buitenlandse nationaliteit. Dit gegeven is interessant, omdat in deze laatste
categorie meer risico's voorkomen om in armoede terecht te komen. Nochtans had de vraag zo gesteld
moeten worden zodat het percentage bekomen wordt van personen met de Belgische nationaliteit,
maar van buitenlandse afkomst, omdat voor deze groep het risico om in armoede terecht te komen
eveneens hoog is in België.
Een andere suggestie in verband met de vragenlijst zou zijn om het voorstel "geslacht X" in te vullen
als antwoord op vraag B1.
2. De deelname van de organisaties
Aangezien de deelname aan de enquête niet verplicht is maar gebeurt op vrijwillige basis heeft de POD
MI informatie over de doelstellingen en de uitvoeringsmethoden van de FEAD-enquête 2017 verstrekt
aan de partnerorganisaties. Dit met het oog op een maximale deelname.
De door de Europese Commissie geformuleerde vraag die bestemd is voor de Lidstaten, om een
enquête uit te voeren bij de eindbegunstigden van FEAD tijdens het jaar 2017 werd aangekondigd via
de omzendbrief van januari 2017 en gepubliceerd op de internetsite van de POD MI.
De omzendbrief en de internetsite bevatten de volgende elementen:
-

het doel van de enquête,
de procedure van monsterneming,
de te volgen richtlijnen bij de uitvoering van de enquête beschreven in een praktische gids en;
De lijst van de geselecteerde organisaties waaraan werd voorgesteld om een vastgelegd aantal
enquêtes uit te voeren bij de eindbegunstigden.

(zie bijlage 2 ‘Omzendbrief van januari 2017’ en bijlage 3 ‘de praktische gids’)
Nochtans moesten er verschillende keren mails met herinneringen worden verstuurd. Hieruit blijkt dat
er veel tijd en energie werd besteed aan het verzamelen van de antwoorden en aan het motiveren van
de organisaties met als doel hen te laten deelnemen aan de enquête, meer bepaald via regelmatige
publicaties hierover in de nieuwsbrief. Dankzij deze dagelijkse inspanningen bedraagt het
antwoordpercentage momenteel 99,32 %.
3. Het taalprobleem
Het blijkt dat de begunstigden van de FEAD-producten die noch Nederlands, noch Frans spreken
moeilijkheden hebben ondervonden om de gestelde vragen te begrijpen. Daardoor moest de
interviewer de vragen samenvatten of vertalen. Dit houdt een zeker risico in, omdat de inhoud en de
doelstelling van de vraag niet op een identieke manier worden weergegeven in de vertaling. Om de
besluiten van de enquête niet te vertroebelen en meer betrouwbare resultaten te verkrijgen, hebben
de interviewers vervolgens de voorkeur gegeven aan de ondervraging van begunstigden die één van
de twee talen machtig waren.
Het feit dat de enquête werd uitgevoerd in de twee landstalen heeft het verzamelen en samenvoegen
van de verkregen gegevens ook bemoeilijkt. Een voorbeeld van deze moeilijkheden in verband met de
tweetaligheid zal worden uitgelegd in het volgende punt over de lessen getrokken uit de testfase.
B. Lessen
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1. De pre-testfase
Om de problemen te lokaliseren en op te lossen die zouden kunnen ontstaan tijdens de enquête
werden enkele testinterviews afgenomen, vóór de lancering van de enquête. Het doel van deze
testfase was om, in een vroeg stadium, de aandacht te vestigen op onzekerheden en eventuele
moeilijkheden die kunnen ontstaan.
Via en in samenwerking met de Federatie van Voedselbanken (BFVB) en twee openbare centra voor
maatschappelijk welzijn (OCMW van Antwerpen en OCMW van Ukkel) konden deze voorbereidende
enquêtes worden uitgevoerd. In dit kader heeft de BFVB een enquête uitgevoerd bij 21 begunstigden
uit verschillende organisaties en er was een medewerker van de POD MI aanwezig toen zij werden
uitgevoerd bij de organisaties van Kortrijk/Menen. De OCMW's van Antwerpen en van Ukkel - de
grootste OCMW's in het kader van FEAD – hebben de test uitgevoerd bij elk 5 begunstigden. Hier was
een medewerker van de POD MI aanwezig bij de 5 testenquêtes uitgevoerd bij het OCMW van
Antwerpen.
Uit deze enquêtes zijn verschillende elementen naar voren gekomen, waaronder adviezen. Het zou,
bij wijze van voorbeeld, wanneer het interview wordt gehouden bij een organisatie die eveneens
andere voedingsmiddelen verdeelt dan deze die worden geproduceerd door FEAD, interessant zijn om
de producten van FEAD uit te stallen, zodat de respondenten een betere voorstelling hebben van de
producten in verband met de enquête. De vertrouwelijkheidsclausule werd eveneens toegevoegd naar
aanleiding van deze testfase.
De testfase verliep schriftelijk en de definitieve fase verliep elektronisch. In deze versie werden
verduidelijkingen aangebracht via verklarende elementen in het rood onder bepaalde vragen (zie punt
A1 'Moeilijkheden in verband met de formulering van de vragen’).
Een analyse van de gegevens die werden verzameld tijdens de testfase zou er echter voor gezorgd
hebben dat kon worden geanticipeerd op bepaalde technische problemen in het verzamelen en
onderzoeken van de gegevens. Zoals het feit dat eenzelfde vraag die vertaald is in twee talen niet
vergeleken kan worden op het niveau van de gegevens, of nog, het feit dat de respondent van een
vraag naar de andere kan overgaan zonder dat hij op de vorige vraag heeft geantwoord waardoor het
aantal antwoorden per vraag varieert. Deze elementen hebben een invloed op de percentages en op
de resultaten van de enquête. Deze technische problemen lokaliseren via een analyse van de gegevens
van de testfase zou zeker tijdswinst hebben betekend en zou de kwaliteit van de resultaten hebben
verbeterd.
De enquête werd ter beschikking gesteld van de organisaties via Survey Monkey. Dankzij deze
toepassing, die het de organisaties mogelijk maakt om de vragenlijst af te drukken, kon de enquête
dus worden uitgevoerd met of zonder computer ter beschikking. De POD MI heeft de enquête
elektronisch ingevoerd wanneer organisaties moeilijkheden ondervonden hieromtrent.
2. De praktische gids
Aangezien de oorspronkelijke vragen, zoals opgenomen in bijlage II 'Summary Aggregation Draft', en
de volgorde waarin zij worden gesteld niet kon worden gewijzigd, werd een praktische gids van de
vragenlijst opgesteld voor personen die verantwoordelijk waren voor de gesprekken. Deze gids legt
gedetailleerd de verschillende stappen uit die moeten worden nageleefd bij de uitvoering van de
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enquête (zie bijlage 3: 'De praktische gids'). Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de
vertrouwelijkheid en de naleving van de waardigheid van de begunstigden. De nadruk wordt eveneens
gelegd op het vrijwillige karakter van de deelname en op het feit dat zij geen effect heeft op het al dan
niet verkrijgen van FEAD-producten.
3. Het advies van de begunstigden over de FEAD-producten
Naast de uitleg die in het rood werd afgebeeld, bedoeld om de vragen te interpreteren, heeft de POD
MI de gelegenheid aangegrepen die de enquête bood om een extra vraag toe te voegen om een
rechtstreeks advies te ontvangen van de begunstigden over de verdeelde FEAD-producten. Dit om de
productie te identificeren en aan te passen op basis van de specifieke noden die werden uitgedrukt
(allergieën, nood aan materiële hulp, enz.).
Het gaat meer bepaald over vraag B24 over de beoordeling van de producten en het nut ervan:
NL "Wat is de mening van de begunstigde over de FEAD-producten? Welke producten worden
geapprecieerd? En welke niet? "
FR: "Que pense le bénéficiaire des produits FEAD ? Quels produits FEAD sont appréciés ? Et lesquels
ne le sont pas ? "
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2. Samengevoegde resultaten van de enquête FEAD 2017 voor België
2.1 Resultaten en besluiten van de enquête op het niveau van de partnerorganisaties
In totaal werden 403 organisaties geïnterviewd. Zij hebben allemaal het eerste gedeelte van de
enquête ingevuld, dit wil zeggen gedeelte A dat tot doel heeft het profiel van de organisaties op te
stellen.
VRAAG A1. Welk soort door het Fonds medegefinancierde bijstand krijgen de eindgebruikers? Hoe
vaak?
Eerst en vooral blijkt dat alle organisaties, dit wil zeggen de 403 ondervraagde organisaties,
voedselpakketten verdelen. In ongeveer 29,53 % van de gevallen gebeurt de verdeling wekelijks en in
29,53 % van de gevallen maandelijks. Uit de analyse van de antwoorden die werden gegeven in de
afdeling "andere frequente" blijkt dat 19,6 % van de organisaties de pakketten twee maal per maand
verdeelt. De andere frequenties, die in een minderheid van de organisaties voorkomen, wisselen van
twee tot drie maal per week, tot een à vier keer per jaar.
Vervolgens verdelen 20,84 % van de organisaties goederen bestemd voor kinderen. Het gaat om de
volgende FEAD-producten: wegwerpluiers voor baby's. De campagne voor dit product werd voor de
eerste keer in 2015 gelanceerd en zal in 2018 opnieuw gelanceerd worden. Ongeveer 5 % van de
organisaties verdelen deze producten één maal per week en 5 % één maal per maand.
Tot slot blijkt dat voor 10,17 % van de ondervraagde organisaties de hulp zich vertaalt in de vorm van
verdeling van maaltijden en dat 15,38 % van de organisaties steun biedt door de verdeling van
goederen aan daklozen, dit alles via FEAD-producten. We verduidelijken dat, in het kader van het FEAD,
de POD MI geen specifieke campagne voor daklozen heeft gelanceerd. De verdeling van een gedeelte
van de voedselpakketten en/of hygiënekits aan dit publiek vloeit voort uit een specifieke keuze van de
organisaties.
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Hulp en bijstand ontvangen door de begunstigden Classificatie per type
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Ce graphique contient les réponses de 403 organisations

Frequentie van verdeling van voedselpakketten
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Ce graphique contient les réponses de 403 organisations
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VRAAG A1. Hoe vaak wordt deze steun of bijstand aan hen verdeeld?
Een maal per dag
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Andere frequentie
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24
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VRAAG A2. Welk soort begeleidende maatregelen krijgen de eindgebruikers aangeboden wanneer
zij bijstand van het Fonds ontvangen?
De partnerorganisaties bieden verschillende soorten begeleiding aan aan de eindbegunstigden,
wanneer zij hulp of bijstand ontvangen aangeboden door het FEAD, of moeten hun begunstigden
minstens doorverwijzen naar de juiste sociale diensten, naar gelang de moeilijkheden waarmee zij
geconfronteerd worden. Rekening houdend met de opmerking die vroeger werd geformuleerd in het
punt over de moeilijkheden in verband met de formulering van de vragen en door de vraag op te
splitsen in twee delen, blijkt echter dat ongeveer 4 % van de organisaties vermelden dat zij geen
doorverwijzing aanbieden naar de bevoegde sociale diensten en evenmin begeleidingsmaatregelen
aanbieden als aanvulling op de hulp die wordt aangeboden via de producten van het FEAD.
Aangezien de doorverwijzing een verplichting is in het kader van het FEAD verdenken wij deze
organisaties ervan dat zij de betekenis van de vraag niet hebben begrepen. Bijgevolg passen 96 % van
de organisaties de begeleidingsmaatregelen correct toe en verwijzen zij begunstigden door naar de
bevoegde sociale diensten binnen de organisatie of naar andere organisaties die aangepaste
begeleiding aanbieden.
Van deze 96 % blijkt dat in 82,97 % van de gevallen de organisaties vermelden dat zij een
doorverwijzing aanbieden naar de bevoegde diensten, zoals sociale en administratieve diensten.
54 % van de organisaties geven de eindbegunstigden raad op het vlak van voorbereiding, opslag en
niet-verspilling van de voedingsmiddelen. Voorstellen om deel te nemen aan kookworkshops en aan
educatieve activiteiten bestemd om een gezonde voeding te promoten, zijn eveneens
begeleidingsmaatregelen die door bepaalde organisaties worden voorgesteld.
Via de resultaten van de enquête kunnen wij eveneens zien dat meer dan een derde van de
organisaties de eindbegunstigden raad geven inzake budgetbeheer van een gezin en iets minder dan
een vierde biedt individuele begeleiding aan. Één vijfde van de organisaties biedt trouwens advies aan
inzake persoonlijke hygiëne, evenals psychologische en therapeutische ondersteuning.
De andere soorten begeleidingen vermeld door de organisaties zijn trouwens accurate doorverwijzing
naar de sociale diensten, het voorstel van recepten, de mogelijkheid tot schuldbemiddeling en een
warm onthaal, een luisterend oor en het aanbieden van administratieve hulp.
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Percentage van partnerorganisaties die begeleiding of
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Ce graphique contient les réponseses de 403 organisations

Aangeboden begeleidende maatregelen aan de begunstigden
die hulp of bijstand verkrijgen van het FEAD - Classificatie per
type
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Ce graphiqueondersteuning
contient les réponses de 387 organisations
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Ce graphique contient les remarques de 127 organisations

VRAAG A3. Verstrekt de partnerorganisatie aan de eindontvangers ook materiële bijstand die niet
door het fonds wordt medegefinancierd?
Deze grafiek toont aan dat 76,6 % van de organisaties eveneens materiële steun biedt aan de
eindbegunstigden, die echter niet meegefinancierd wordt door het FEAD.

Materiële bijstand die niet door het FEAD wordt
medegefinancierd en door de partnerorganisatie aan de
eindbegunstigden wordt verstrekt
0,99%

22,33%

Ja
Nee
Niet geantwoord

76,68%

Ce graphique contient les réponses de 403 organisations

58,06 % van deze 303 organisaties verdelen, als aanvulling op de FEAD-producten, voedselpakketten
die komen van andere bronnen. In 33,50 % van de gevallen stellen de organisaties goederen bestemd
voor kinderen ter beschikking en in 18,86 % gaat het om goederen bestemd voor daklozen. Tot slot
gaat het voor 12,16 % van de organisaties om de verdeling van maaltijden.
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36,97 % van de 303 ondervraagde organisaties heeft verduidelijkt dat zij andere goederen verdelen.
Voor sommige gaat het om kleding (53,4 %), huishoudproducten (14,2 %) en/of hygiëneproducten
(12,8 %) en bijna 20 % van hen leveren meubelen en huishoudtoestellen (19,6 %). 17,6 % getuigen dat
zij voedseloverschotten verdelen uit de supermarkten en 10,8 % verse groenten en fruit. Minder dan
10 % van deze organisaties verlenen eveneens steun in de vorm van coupons, steun bij de financiering
van reizen en bij speciale gelegenheden, zoals Sinterklaas en Kerstmis.

Door de partnerorganisatie verleende hulp bovenop
die van het FEAD Classificatie op type
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Ce graphique contient les réponses de 303 organisations
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Ce graphique contient les réponses de 148 organisations

2.2 Profiel en kenmerken van de eindbegunstigden
VRAAG B1. Bent u een man of een vrouw?
De begunstigden, die steun ontvangen in kader van het FEAD, die werden ondervraagd in het kader
van deze enquête zijn hoofdzakelijk van het vrouwelijke geslacht (65,75 %), de rest van de
ondervraagde personen waren van het mannelijk geslacht (34,25 %).
De statistieken gebaseerd op het rijksregister van de Belgische bevolking geven in 2017, 50,82 %
vrouwen 49,18 % mannen weer1.
Volgens de enquête die in 2016 werd uitgevoerd door EU-SILC bedraagt het risico om zich in een
toestand van armoede te bevinden in België 16,5 % voor de vrouwen en 14,4 %2 voor de mannen.
Vrouwen bevinden zich dus in een risicocategorie.

1

Tabel
"bevolking
per
geslacht
en
leeftijdsgroep
voor
België",
https://statbel.fgov.be/nl/themas/bevolking/structuur-van-de-bevolking#figures, geraadpleegd op 13/02/2018.
De statistieken van STATBEL zijn gebaseerd op het rijksregister dat het volgende bevat: alle Belgen die in België
verblijven; alle Belgen die in het buitenland verblijven en die zich hebben ingeschreven in de bevolkingsregisters
die worden bijgehouden in de diplomatieke of consulaire posten in het buitenland; alle vreemdelingen die
verblijven in België en die de toelating hebben om zich te vestigen of te verblijven in België; alle vreemdelingen
(en hun familieleden) die verklaren 'vluchteling' te zijn of die vragen om als 'vluchteling' erkend te worden
2
https://statbel.fgov.be/nl/themas/huishoudens/armoede-en-levensomstandigheden/risico-op-armoedesociale-uitsluiting, geraadpleegd op 13/02/2018.
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Eindbegunstigden van hulp in kader van het FEAD Classificatie per geslacht

Man
34,25%

Femme
65,75%

Ce graphique contient les réponses de 1162 personnes

VRAAG B2. Hoe oud bent u?
De tweede vraag heeft betrekking op de leeftijd van de begunstigden. Onderstaande grafiek geeft een
overzicht van het klassement per leeftijd van de personen die de enquête hebben beantwoord.
De meesten van hen zijn tussen 25 en 64 jaar en meer dan de helft (57,16 %) van de begunstigden die
steun ontvangen in kader van het FEAD behoren tot de leeftijdscategorie 25 tot 49 jaar. Volgens het
rijksregister van België vertegenwoordigt deze leeftijdsschijf 33 % van de bevolking3. De statistieken
over het risico op armoede of sociale uitsluiting tonen aan dat deze leeftijdscategorie (25-49 jaar) het
minste risico lopen om zich in een toestand van armoede te bevinden (slechts 13,5 %)4. Het is dus
opmerkelijk dat op het niveau van de aanvraag tot voedselhulp van het FEAD deze categorie zo goed
vertegenwoordigd is. De oververtegenwoordiging van deze leeftijdscategorie in vergelijking met de
andere leeftijdscategorieën wordt verklaard door het feit dat wanneer de personen aan het hoofd van
een gezin de voedselpakketten komen afhalen, zij zich meestal in de categorie 25-49 jaar bevinden.
Volgens de antwoorden die de begunstigden hebben gegeven op vraag B6 van de enquête (Zal deze
bijstand ook voor andere personen dienen?) is het profiel van de gezinsleden die eveneens de FEADproducten consumeren het volgende: 59,69 % van hen is jonger dan 16 jaar; 7% is tussen 16 en 24 jaar;
17 % is tussen 25 en 49 jaar en 6,85 % is ouder dan 50 jaar.
De hogere leeftijdscategorie, tussen 50 en 64 jaar, wordt vertegenwoordigd door 30 % van de
ondervraagden. Het is de tweede grootste categorie die moet worden bestudeerd. Volgens het
rijksregister van België telt de Belgische bevolking 20 % mensen met een leeftijd tussen 50 en 64 jaar5.
Het armoederisicopercentage voor deze leeftijdscategorie bedraagt 14,3 % volgens de analyse van EUSILC 20166.

3

https://statbel.fgov.be/nl/themas/bevolking/structuur-van-de-bevolking, geraadpleegd op 13/02/2018.
https://statbel.fgov.be/nl/themas/huishoudens/armoede-en-levensomstandigheden/risico-op-armoedesociale-uitsluiting, geraadpleegd op 14/02/2018.
5
Zie 3.
6
https://statbel.fgov.be/nl/themas/huishoudens/armoede-en-levensomstandigheden/risico-op-armoedesociale-uitsluiting, geraadpleegd op 13/02/2018.
4
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De overige 12,75 %, ofwel 1 op 10 van de ondervraagden, zijn jonger dan 25 of ouder dan 64 jaar. Zij
lopen, volgens de EU-SILC 2016, het meeste risico om in de armoede te belanden (17,2 % voor de min
16-jarigen, 21.2 % voor de personen tussen 16 en 25 jaar, 15,4 % voor de personen van ouder dan 64
jaar)7.

Eindbegunstigden van hulp in kader van het FEAD
- Classificatie per leeftijd
Niet gedefinieerd; 0,17%

15 jaar of jonger; 0,09%

16-24 jaar; 4,05%

65 jaar of ouder; 8,53%

50-64 jaar;
30,00%
25-49 jaar;
57,16%

Ce graphique contient les réponses de 1160 personnes

Structuur van de bevolking in België

65 jaar of ouder
18%

15 jaar of jonger
17%
16 -24 jaar
12%

50 - 64 jaar
20%

25 - 49 jaar
33%

Bron: https://statbel.fgov.be/nl/themas/bevolking/structuur-van-de-bevolking

VRAAG B3. Bent u een alleenstaande ouder?
Om het profiel van de begunstigden van het FEAD wat duidelijker te kunnen beschrijven, heeft de
derde vraag van de enquête betrekking op het eenouderschap. Iets minder dan de helft van de
ondervraagden vermelden dat zij een alleenstaande ouder zijn (43,87 %). In 2017 telde de Belgische
bevolking 482 551 gezinnen op 4 884 911 die zijn samengesteld uit eenoudergezinnen met andere

7

Zie 5.
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woorden 9,88 %. Volgens de enquête EU-SILC van 2016 bedraagt het armoederisico voor de
eenoudergezinnen 41,4 %.

Eindbegunstigden van hulp in kader van het FEAD
- Percentage alleenstaande ouders
Niet gedefinieerd
0,78%
Nee
55,35%

Ja
43,87%

Ce graphique contient les réponses de 1158 personnes

Wanneer we het geslacht bekijken van de alleenstaande ouders, valt een ander element op: 78,74 %,
dit wil zeggen 400 van de 508 alleenstaande ouders die ondervraagd werden in het kader van deze
enquête zijn van het vrouwelijk geslacht. Deze groep is zeer kwetsbaar, zoals vermeld in de vorige
punten. Vrouwen en eenoudergezinnen lopen meer risico's om in een situatie van armoede en
onzekerheid te belanden. Het verbaast dus niet dat de personen die deze twee kenmerken verenigen
een groot deel van de begunstigden van het FEAD vertegenwoordigen.

Begunstigden van hulp in kader van het FEAD die
alleenstaande ouders zijn - Classificatie per geslacht
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Het totaal van alleenstaande ouders is 508 personen

2.3 Evaluatie van de tussenkomsten per bijstandscategorie (voeding / materiaal /
begeleidingsmaatregelen en per doelgroep
2.3.1 Per bijstandscategorie
VRAAG B4. Welk soort bijstand heeft u net ontvangen (of zult u nu ontvangen)?
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Deze vierde vraag heeft betrekking op de steun die de personen die de enquête beantwoord hebben,
hebben ontvangen, en dit om de soorten verdelingen op te sporen en een klassement op te stellen.
De verkregen resultaten zorgen ervoor dat de verdeelde producten kunnen worden gegroepeerd in
volgorde van belangrijkheid en geeft ons dus een aanwijzing over de noden die de gebruikers ervaren.
Het gaat hoofdzakelijk om voeding (99,14 %), kleding (23,55 %), hygiëneproducten (23,46 %),
beddengoed (13,16 %) en keukenbenodigdheden (10,39 %).

Hulp of bijstand (te) ontvangen door de begunstigden van het
FEAD - Classificatie per type
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Ce graphique contient les réponses de 1155 personnes

Nu blijkt dat 7,01 % van de begunstigden van de steun in kader van het FEAD, ofwel 58 personen,
meegedeeld hebben dat zij andere soorten steun ontvangen. Voor 13 personen (22,41 %) gaat het om
steun in de vorm van gratis meubels en voor 11 personen (18,97 %) gaat het om verse groenten en
fruit. Er worden ook andere vormen van steun vermeld, ofwel door de antwoorden voorgesteld via de
vraag, ofwel door verduidelijkingen die de gebruikers hebben aangebracht. Bijvoorbeeld: slaapzakken,
schoolbenodigdheden, avondmaal, sportuitrusting, toegang tot de sociale kruidenier, financiële steun
of bijstand, huisvesting, kortingen, medische bijstand, enz.
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Ce graphique contient les remarques de 81 personnes

VRAAG B5. Voor wie is deze bijstand bedoeld?
Via vraag B5 kan de eindgebruiker van de in kader van het FEAD verdeelde hulp geïdentificeerd
worden. Bijna de helft van de begunstigden (46,11 %) geeft aan dat de ontvangen voedingsmiddelen
verbruikt worden door meerdere personen in het gezin, inclusief de persoon die de voedingsmiddelen
heeft aangeschaft. Ongeveer een begunstigde op vijf (16,96 %) geeft aan dat hijzelf de FEAD-producten
niet gebruikt, maar dat zij opgehaald worden om te beantwoorden aan de noden van de andere
personen die zij ten laste hebben. De overige 36,76 % van de begunstigden (ongeveer 2 op 5) gebruiken
de ontvangen producten uitsluitend voor eigen gebruik.

Perso(o)n(en) die geniet(en) van de hulp in kader van het
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50%
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Ce graphique contient les réponses de 1156 personnes

De antwoorden op de vraag "Voor wie is deze bijstand bedoeld?" waren gekoppeld aan die over de
leeftijd van de ondervraagde begunstigden. Hieruit ontstaat een grafiek die 3 categorieën voorstelt:
de eerste geeft de leeftijdsverschillen weer in de gezinnen samengesteld uit alleenstaanden (antwoord
1 "uzelf"); de tweede met de leeftijdscategorieën voor personen voor wie, binnen het gezin, de steun
eveneens wordt toegekend aan de andere leden (antwoord 2 "uzelf + anderen") en de derde geeft de
leeftijdscategorieën weer van de personen voor wie de hulp enkel bestemd is voor de andere
gezinsleden en niet voor de persoon die de aanvraag heeft gedaan (antwoord 3 "anderen").
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De curves die de 2de en de 3de categorie vertegenwoordigen door de resultaten te verduidelijken van
de antwoorden 2 en 3 van vraag B5, kunnen praktisch op elkaar worden gelegd. Het aantal personen
tussen 25 en 49 jaar is immers zeer hoog. Deze gelijkaardigheid kan verklaard worden door het feit dat
personen tussen 25 en 49 jaar vaker aan het hoofd staan van een gezin of er deel van uitmaken,
aangezien het aantal begunstigden, waaronder andere personen die steun bieden eveneens of enkel
wordt aangeboden aan andere leden van het gezin gelijk is aan ongeveer 70 %. De eerste categorie,
met de personen die alleen wonen, wordt slechts voor 35 % vertegenwoordigd.
De leeftijdscategorieën 50-64 en 65+ maken samen 56,94 % uit in het eerste deel van de grafiek, die
de gezinnen overneemt met personen die alleen wonen, tegenover gemiddeld 27 % in de twee andere
delen van de grafiek, die de personen vertegenwoordigt waarvoor, binnen het gezin, andere personen
eveneens voedselhulp genieten. Dit wordt meer bepaald verklaard door het feit dat de kinderen van
personen die behoren tot de categorie van 50 jaar en ouder vaak ook zelf autonome werknemers zijn.
Bijgevolg is het logisch dat deze categorie van personen de voedselpakketten enkel ontvangt voor
eigen gebruik.
Het blijkt dat de categorie van de -25-jarigen meer vertegenwoordigd is in de eerste categorie, dan in
de tweede en de derde. Dit kan verklaard worden door het feit dat deze leeftijdscategorie vaak nog
niet gestart is met het uitbouwen van een gezin.

Eindbegunstigden van hulp van het FEAD
– Classificatie per type en leeftijd
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Ces graphiques contiennent les réponses de 1156
personnes
VRAAG B6. Zal deze bijstand ook voor andere personen dienen? Zo ja, voor hoeveel anderen
(afgezien van uzelf)? Hoe oud zijn deze personen? Zijn ze man of vrouw?
Onderstaande grafiek toont de leeftijd van de personen in de gezinnen die eveneens hulp of bijstand
genieten, ontvangen in kader van het FEAD. In deze grafiek wordt de leeftijd van de persoon die de
aanvraag indient bij een organisatie niet vermeld. Volgens de antwoorden die de begunstigden hebben
gegeven op de enquête is het profiel van de gezinsleden die eveneens de FEAD-producten consumeren
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het volgende: 59,69 % van hen is jonger dan 16 jaar. Dit kan verklaard worden door het feit dat in
België talrijke gezinnen afhangen van de voedselhulp om zich te voeden. Ongeveer 17 % is tussen 16
en 24 jaar; 17 % is tussen 25 en 49 jaar en 6,85 % is ouder dan 50 jaar.

Begunstigden (andere dan de aanvrager) van FEAD-hulp of bijstand - Classificatie per leeftijd en geslacht
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Ce graphique contient les réponses de 714 personnes

Via de resultaten van de vragen B5 en B6 kan een samenvatting worden opgesteld van de
gezinssamenstelling van de begunstigden. In het merendeel van de gezinnen genieten, als aanvulling
op de persoon die de aanvraag van de voedselhulp heeft gedaan, tussen 1 en 4 personen eveneens
van de verkregen voedselhulp: bij 15,29 % 4 andere personen, bij 22,58 % 3 andere personen, bij 22,02
% 2 andere personen en bij 19,92 % 1 andere persoon. De gezinnen waarbij 5 personen of meer
meegenieten zijn minder talrijk, maar wel aanwezig in de statistieken. Zij vertegenwoordigen ongeveer
20 %.

Aantal personen per gezin
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Ce graphique contient les réponses de 714 personnes
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VRAAG B7. Krijgt u deze bijstand voor de eerste keer?
Via deze vraag werd getracht het gedeelte van nieuwe begunstigden te bepalen die producten in kader
van het FEAD verkrijgen. Het merendeel van de ondervraagde personen (87,20 %) geeft aan dat het
niet de eerste keer is dat zij deze steun genieten. Het is opvallend dat bijna 13 % van de ondervraagde
gebruikers vermeld heeft dat het de eerste keer was dat zij een beroep deden op de producten
verdeeld in kader van het FEAD. Dit percentage illustreert het fenomeen van voortdurende stijging van
het aantal personen dat een beroep doet op voedselhulp.

Eerste aanvraag voor het ontvangen van hulp of bijstand in
kader van het FEAD
Niet gedefinieerd;
0,26%
Ja; 12,54%

Nee; 87,20%

Ce graphique contient les réponses de 1156 personnes
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VRAAG B8. Hoe vaak komt u om bijstand?
Deze vraag onderzoekt de frequentie waarop de gebruikers een aanvraag indienen om de steun te
ontvangen die wordt toegekend door het FEAD. Een persoon op drie ontvangt de steun een maal per
week, een persoon op vier ontvangt de steun een maal per maand en ongeveer 2 % deelt mee dat zij
dagelijks steun ontvangen. De 39,29 % overblijvende personen onder hen die op deze vraag hebben
geantwoord, vragen de steun in kader van het FEAD op een andere frequentie. De soorten andere
frequenties worden niet verduidelijkt.
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Ce graphique contient les réponses de 1008 personnes

VRAAG B9. Weet u wanneer u deze bijstand opnieuw nodig zal hebben?
De meeste begunstigden die op deze vraag hebben geantwoord, geven aan dat zij opnieuw
voedselhulp zullen nodig hebben de volgende week (39,81 %) of de volgende maand (31,97 %). Het
blijkt dat 3,22 % van de ondervraagde personen vermelden dat zij opnieuw voedselhulp nodig hebben
de dag na een verdeling. Voor 18,29 % bevindt het ogenblik waarop zij opnieuw steun nodig hebben
zich niet in de opties van voorgestelde antwoorden en in 5,84 % van de gevallen is het antwoord niet
gedefinieerd.
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Toekomstige nood aan dezelfde hulp of bijstand van het FEAD
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Ce graphique contient les réponses de 1148 personnes

Zoals vermeld in de analyse van vraag B9 geeft 39,81 % van de begunstigden, dit wil zeggen 457
individuen, aan dat zij opnieuw voedselhulp nodig zullen hebben de week die volgt op de verdeling.
Door de personen uit te sluiten die voor de eerste maal een beroep doen op de voedselhulp in kader
van het FEAD (58 personen op 457), door behulp van de informatie geleverd door vraag B8, blijkt dat
onder de 399 overblijvende begunstigden 69,67 % van hen echt elke week producten komen afhalen.
Het overblijvende percentage (30,33 %) komt in twee groepen voor: enerzijds de personen die
maandelijks voedselhulp ontvangen (5,26 %) en anderzijds de personen die een andere frequentie
vragen voor de afhaling van producten (25,06 %).

Toekomstige nood aan dezelfde hulp of bijstand van het FEAD
Percentage van het antwoord "volgende week" in functie van
de frequentie van de vraag voor hulp of bijstand
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Ce graphique contient les réponses de 399 personnes

Het blijkt eveneens dat onder de 37 begunstigden die melden dat zij opnieuw voedselhulp nodig
hebben de dag die volgt op de verdeling, 40,53 % van hen echt dagelijks producten gaan afhalen. Het
overblijvende percentage (45 %) komt in twee groepen voor: enerzijds de personen die wekelijks
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(29,73 %) en maandelijks (29,73 %) voedselhulp ontvangen en anderzijds de personen die een andere
frequentie aanhouden voor de afhaling van producten (13,51%).

Toekomstige nood aan dezelfde hulp of bijstand
van het FEAD
- Percententage van het antwoord "morgen" in functie van de
frequentie van de vraag voor hulp of bijstand
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Ce graphique contient les réponses de 37 personnes

VRAAG B10. Heeft u problemen gehad om deze bijstand te krijgen?
Bijna 80 %, dus een grote meerderheid van de begunstigden van de steun in kader van het FEAD die
de enquête beantwoordt heeft, vermeldt dat zij geen enkele moeilijkheid hebben om toegang te
krijgen tot de steun. Bijna een ondervraagde persoon op vijf, ofwel 18,46 %, heeft echter verschillende
obstakels moeten overwinnen die duidelijker worden voorgesteld in de volgende vraag.
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Ce graphique contient les réponses de 1159 personnes
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VRAAG B10a. Zo ja, welke problemen heeft u gehad?
Onder de personen die moeilijkheden hebben ondervonden bij de toegang tot de steun in kader van
het FEAD hebben 201 van de 214 betrokken individuen die moeilijkheden hebben ondervonden op
deze vraag geantwoord.
De volgende antwoorden werden gegeven: de vereiste documenten, de geografische afstand en de
psychologische hinderpalen; deze elementen kunnen een rem hebben op de toegang tot de
voedselhulp. Hieruit zijn de volgende vaststellingen voortgekomen: 37,97 % heeft moeilijkheden
ondervonden om de vereiste documenten te ontvangen; 27,07 % vermeldt dat zij psychologische
hinderpalen heeft ondervonden en 15,04 % werd geremd door de lange afstand die moest worden
afgelegd. Buiten deze 3 voorstellen heeft 15,79 % van de respondenten, dit wil zeggen 42 personen,
andere antwoordelementen aangeleverd.

Moeilijkheden bij het verkrijgen van de hulp of bijstand van
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Ce graphique contient les réponses de 201 personnes

De belangrijkste factor die werd toegevoerd door de gebruikers die de enquête hebben beantwoord,
is dat zij een gevoel van schaamte moesten overwinnen. Dit wil dus zeggen dat van alle personen die
getuigen dat zij hinderpalen hebben ondervonden om de voedselhulp te ontvangen 5,97 % schaamte
voelden omdat zij er een beroep op hebben moeten doen. Het is relevant om zich af te vragen of dit
gevoel van schaamte niet hoort bij de categorie van "psychologische hinderpalen". In dit geval zou niet
minder dan 41,79 % van de ondervraagde personen psychologische problemen hebben ondervonden.
In mindere maten komen andere gemeenschappelijke proeven voor, het gaat om slechte
communicatie (4,67 %), taalproblemen (3,74 %) en het opmaken van een financiële balans (3,27 %).
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Moeilijkheden bij het verkrijgen van de hulp of bijstand van het FEAD Classificatie per type (toegevoegd door de begunstigden)
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Ce graphique contient 60 remarques provenant de 42 personnes

VRAAG B11. Heeft de door het fonds verstrekte bijstand een verschil gemaakt voor u of uw
gezinsleden?
Voor drie vierde van de begunstigden die de vragenlijst hebben beantwoord heeft de steun of bijstand
verstrekt in kader van het FEAD, echt "iets" veranderd voor hen of voor hun gezin. Ter herinnering: het
gaat hoofdzakelijk om steun in de vorm van voedselpakketten. Voor 21 % onder hen heeft de steun
verleend in kader van het FEAD gedeeltelijk "iets" veranderd.
Zoals vermeld in sectie A1 van dit verslag over de formulering van de vragen, was deze problematisch,
door het gebruik van de term "iets" die niet duidelijk gedefinieerd werd, die zowel positief als negatief
kon opgevat worden en die de graad van verandering niet verduidelijkt. Wanneer de vraag op deze
manier geformuleerd wordt, brengt ze geen duidelijke informatie over.
Enkel door vraag 11 a " Indien u „neen” of „ten dele” heeft geantwoord, kunt u dan uitleggen waarom?"
te bekijken blijkt dat de term "iets" geïnterpreteerd moet worden als een "positieve verandering in uw
dagelijks leven", aangezien vraag 11 a in het antwoord de negatieve aspecten van de voedselhulp
voorstelt, zoals het gebrek aan kwaliteit, de problemen in verband met de verdeling en onvoldoende
voedingsmiddelen. Het zou wenselijk gewenst zijn als vraag B11 op deze manier geformuleerd zou zijn:
"Heeft de steun of bijstand verleend in kader van het FEAD een positieve impact gehad voor uw of
voor de leden van uw gezin? "
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Heeft de door het fonds verstrekte bijstand een verschil
gemaakt voor u of uw gezinsleden??
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Ce graphique contient des réponses de 1153 personnes

VRAAG B11a. Indien u „neen” of „ten dele” heeft geantwoord, kunt u dan uitleggen waarom?
Voor de begunstigden die ontevreden zijn over de voedselhulp in kader van het FEAD is dit in iets
minder dan 50 % van de gevallen te wijten aan een onvoldoende hoeveelheid voedingsmiddelen.
Sommigen delen mee dat het soms gebeurt dat zij geen voedselpakketten ontvangen, omdat de
organisaties de producten niet op tijd ontvangen hebben. Zij delen eveneens problemen mee inzake
opslagcapaciteit van de voedingsmiddelen in de organisatie die de goederen verdeelt, wat tot gevolg
heeft dat bepaalde FEAD-producten beperkt zijn.
Bovendien wordt de frequentie van voedseldistributie – die als onvoldoende wordt beschouwd – als
tweede bekritiseerd. Van de begunstigden van de voedselhulp in kader van het FEAD die deze enquête
beantwoord hebben, haalt 1 op 5 deze ontevredenheid aan.
Bovendien vermelden sommigen dat zij teveel dezelfde producten hebben ontvangen, wat leidt tot
een beperkte keuze op het niveau van de bereiding van de maaltijden, waardoor verschillende dagen
na elkaar identieke maaltijden moeten geconsumeerd worden. Er wordt eveneens opgemerkt dat de
door het FEAD aangeboden producten geen volledige maaltijd uitmaken.
Vervolgens is iets minder dan 15 % van deze gebruikers niet tevreden over de kwaliteit van de
voedingsmiddelen. Het merendeel van deze groep bekritiseert het gebrek aan verscheidenheid van de
producten (geen mayonaise, ketchup, limonade, cacao, koffie, kruiden, enz.), willen meer proteïnen
(vlees en vis) en verse producten (groenten en fruit). Zij benadrukken eveneens het gebrek aan
noodzakelijke producten, zoals olie, meel, suiker, koffie of eieren.
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Indien u „neen” of „ten dele” heeft geantwoord, kunt u dan
uitleggen waarom?
0,00%

20,00%

40,00%

Te weinig voedsel/goederen

60,00%

80,00%

100,00%

47,66%

Voedsel/goederen worden niet vaak genoeg
verstrekt

21,88%

De kwaliteit van het voedsel/de goederen is niet
goed genoeg

14,45%

Andere vormen van bijstand nodig (preciseer welke)

31,64%

Niet gedefinieerd

15,24%

Ce graphique contient les réponses des 256 personnes

Uit deze grafiek blijkt dat bepaalde begunstigden nood hebben aan een andere soort steun of bijstand
dan de voedselhulp voorgesteld in kader van het FEAD. In dat geval vertalen de noden van de
gebruikers zich hoofdzakelijk in de vorm van: financiële steun, voedingsmiddelen specifiek bestemd
voor kinderen, bereide gerechten, hygiëneproducten, kleding, huisvesting, hulp voor professionele
integratie en psychologische hulp.
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Ce graphique contient les remarques de 44 personnes

VRAAG B12. Kon uw gezin vorig jaar de levensmiddelen of goederen die u zojuist heeft ontvangen
kopen?
Volgens deze resultaten was ongeveer een vijfde van de personen die hebben geantwoord in staat om
een jaar geleden de voedingsmiddelen of goederen aan te kopen die zij momenteel in kader van het
FEAD ontvangen. Drie vierde van hen was een jaar geleden al niet in staat om deze producten te kopen.
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Dit wil dus zeggen dat, gedurende meer dan een jaar, de meeste begunstigden van de bijstand in kader
van het FEAD niet in staat waren om basisvoedingsproducten aan te kopen. Dit vertaalt zich erin dat,
gedurende meer dan een jaar, deze gebruikers in een precaire situatie leven waar de toegang tot een
stelsel van evenwichtige voeding afhangt van de verdeling van de voedselhulp gefinancierd door het
FEAD, in dit geval.

Kon uw gezin vorig jaar de levensmiddelen of goederen die u
zojuist heeft ontvangen kopen?
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Ce graphique contient les réponses de 1150 personnes

VRAAG B13. Krijgt u en/of krijgen andere leden van uw gezin bijstand van andere organisaties?
In 82 % van de gevallen ontvangen de begunstigden die de enquête beantwoord hebben en/of de
andere leden van hun gezin geen steun of bijstand vanwege andere organisaties. Slechts iets minder
dan 15 % van hun deelt mee dat zij bijstand ontvangen van andere organisaties.

Krijgt u en/of krijgen andere leden van uw gezin bijstand van
andere organisaties?
Niet gedefinieerd
3,49%
Ja
14,63%

Nee
81,88%

Ce graphique contient les réponses de 1148 personnes

VRAAG B13a. Zo ja, welk soort bijstand krijgt u van andere organisaties?
De gebruikers doen een beroep op andere organisaties, als aanvulling op diegene die de FEADproducten verdeelt, om andere voedselpakketten te ontvangen (58,60 %); kleding, zoals winterjassen,
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schoenen, schooluniform, enz. (25 %); maaltijden en hygiëneartikelen, zoals eerste hulp kits, zeep,
tandenborstels, wegwerpscheermesjes, enz. (iets minder dan 15 %): babyuitzet, dit wil zeggen spullen
voor de eerste levensbehoeften van baby's, linnengoed, keukenmateriaal, schooltassen,
papierbenodigdheden, zoals oefenboeken, pennen, schildermateriaal en ander schoolmateriaal,
slaapzakken of dekens (tussen 4 % en 7 %).
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Ce graphique contient les réponses de 157 personnes

De andere soorten begeleiding aangehaald door de begunstigden in het veld 'andere' hebben eerder
betrekking op diensten als: diensten voor financiële steun (8,28 %), medische hulp (2,55 %),
ontspanning voor kinderen (2,55 %), hulp bij huisvesting (1,27 %) of doorverwijzing naar de sociale
kruidenier (3,18 %). Slechts vijf antwoorden zijn eerder van materiële orde. Het gaat om de categorieën
"huishoudproducten" en "ontspanning voor kinderen", die bijvoorbeeld speelgoed omvat.
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Ce graphique contient les réponses de 38 personnes

Public Planning Service Social Integration, Federal Government Administration Belgium
Koning Albert II-laan 30 – 1000 Brussel – http://www.mi-is.betel. +32 2 508 85 85 – fax +
32 2 508 85 10– vraag@mi-is.be

B l a d z i j d e | 34

VRAAG B14. Indien u (nu of in het verleden) via deze organisatie advies of begeleiding heeft
gekregen, waarover ging dat dan?
De organisaties verwijzen in 50 % van de gevallen de eindbegunstigden van de bijstand in kader van
het FEAD door naar de bevoegde diensten, zoals de sociale diensten. Meestal worden zij doorverwezen
naar de OCMW's (Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn) die als missie hebben " alle mensen
een menswaardig bestaan te waarborgen. Ze doen dit door een brede waaier aan sociale
steunmaatregelen voor te stellen waarop behoeftige burgers uit hun gemeente onder bepaalde
voorwaarden aanspraak kunnen maken. Steunaanvragen worden door een maatschappelijk werker
onderzocht en de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het OCMW neemt hierover een beslissing."8
In alle opzichten ontvangt 35,19 % adviezen over de bereiding en opslag van voedingsmiddelen,
informatie over voedselverspilling of heeft de mogelijkheid om kookworkshops te volgen. Iets meer
dan een vijfde van de gebruikers die deze vraag heeft beantwoordt, ontvangt individuele begeleiding,
psychologische en therapeutische ondersteuning en/of adviezen inzake budgetbeheer. Tot slot
ontvangt 13,24 % adviezen over persoonlijke hygiëne.
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Ce graphique contient les réponses de 952 personnes

Enkele gebruikers ontvangen eveneens adviezen met het oog op hun zoektocht naar werk of toegang
tot opleidingen, administratief en juridisch advies, schuldbemiddeling of -beheer door een
bewindvoerder, medisch advies en aanbevelingen in verband met huisvesting. 2 % vermeldt trouwens

8

Definitie OCMW Site Brussel plaatselijke besturen
http://plaatselijke-besturen.brussels/nl/actoren/de-ocmws/ocmws?set_language=nl
Geraadpleegd op 16/02/2018
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dat deze organisaties naar hen luisteren en dat het gaat om een vorm van steun en ongeveer 2 % merkt
op dat zijn geen adviezen of steun heeft ontvangen.
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Ce graphique contient les remarques de 107 personnes

VRAAG B15. Vond u dat advies nuttig of niet?
In totaal is 78 % van de begunstigden van mening dat deze adviezen en steun nuttig zijn, terwijl slechts
5 % van hen ze nutteloos vindt. We moeten echter rekening houden met het feit dat het percentage
dat deze vraag niet beantwoord heeft zeer hoog is (17 %). Het zou kunnen dat de ondervraagde
personen eventuele negatieve gevolgen vrezen wanneer zij de interviewer een negatief antwoord
geven.

Mate van nut van het advies of de ondersteuning
Zeer nuttig
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Ce graphique contient les réponses de 968 personnes
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2.3.2 Per doelgroep
VRAAG B16. Heeft u inkomsten uit werk?
88 % van de 1154 personen die deze vraag beantwoord hebben, verrichten geen betaalde arbeid. Op
basis van de gegevens uit deze enquête komt voor de meeste (57%) van deze begunstigden een profiel
naar voren zonder betaald werk: het gaat hier voornamelijk over vrouwen van 25 tot 64 jaar (56,79%)
en alleenstaande ouders (30,51%)
In totaal heeft één vrouw op drie die geen betaalde arbeid verricht en die bijstand ontvangt in kader
van het FEAD dit statuut van alleenstaande ouder (34,15 %). Dit houdt in dat zij waarschijnlijk in
armoede leven en een weinig stabiel leven leiden.
Uit deze vraag blijkt eveneens dat ongeveer één derde van de personen zonder betaalde job mannen
zijn die zich in een leeftijdscategorie situeren van 25 tot 64 jaar. Slechts iets minder dan 10% van hen
zijn alleenstaande ouders.

Percentage begunstigden van het FEAD die inkomsten hebben
uit werk
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Ce graphique contient les réponses de 1154 personnes
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Percentage begunstigden van het FEAD die inkomsten hebben
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Ce graphique contient les réponses de 1154 personnes
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Ce graphique contient les réponses de 1016 personnes
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Ce graphique contient les réponses de 1016 personnes
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Percentage begunstigden van het FEAD die inkomsten hebben uit
werk en alleenstaande ouder zijn - Classificatie per leeftijd
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Ce graphique contient les réponses de 1016 personnes

VRAAG B17. Heeft u een ander inkomen of een uitkering?
65 % van de begunstigden die deze vraag hebben beantwoord, blijkt andere inkomens of uitkeringen
te ontvangen. Er wordt echter geen verduidelijking gegeven over het soort inkomens of uitkeringen
waarover het gaat, zij kunnen dus verschillende vormen aannemen: werkloosheidsuitkering, leefloon,
kinderbijslag, kostenvergoedingen, vergoedingen voor arbeidsongeschiktheid, enz.
Volgens deze enquête profiteren voornamelijk vrouwen (68,65%) van deze andere inkomstenbronnen
dan werk, waarvan het in 28,65% van de gevallen gaat over eenoudergezinnen.
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Ce graphique contient les réponses de 1153 personnes
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Ce graphique contient les réponses de 749 personnes

Door de verzamelende gegevens te filteren via vraag B16 en B17 blijkt dat 12,57 % van de personen
die op deze twee vragen geantwoord hebben, zich in een situatie bevinden waarin zij geen betaalde
job en geen andere inkomens of uitkeringen hebben. Zij ontvangen, met andere woorden, geen andere
financiële bron om tegemoet te komen aan hun noden.

Percentage eindbegunstigden van het FEAD zonder betaalde
job en zonder andere inkomsten of uitkeringen

12,57%
Zonder job en zonder inkomsten
Met inkomsten en/of uitkeringen
87,43%

Ce graphique contient les réponses de 1153 personnes

VRAAG B18. Is er iemand in uw gezin die inkomsten uit werk heeft?
In 88 % van de gevallen vermelden de begunstigden die deze vraag beantwoord hebben dat de andere
leden uit hun gezin geen betaalde arbeid verrichten. 53,35 % van deze groep bestaat uit alleenstaande
ouders.
Het aantal gezinnen waar geen enkel lid betaalde arbeid verricht is verbazingwekkend hoog: dit
percentage bedraagt 82,46 %. Dit geeft dus aan dat de meeste begunstigden van het FEAD geen
beroepsactiviteit hebben en dat zij beantwoorden aan de noden van het gezin via andere inkomens of
uitkeringen.
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Percentage eindbegunstigden van het FEAD met gezinsleden
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Ce graphique contient les réponses de 1138 personnes
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Ce graphique contient les réponses de 1001 personnes
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Ce graphique contient les réponses de 1106 personnes
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VRAAG B19. Is er iemand in uw gezin die een ander inkomen of een uitkering heeft?
In 76 % van de gevallen ontvangen de andere leden die deel uitmaken van de gezinnen van de
personen die geantwoord hebben geen andere inkomens of uitkeringen. De helft (48,25 %) van deze
respondenten delen mee dat zij geen alleenstaande ouders zijn.

Percentage gezinnen van de eindbegunstigden van het FEAD
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Ce graphique contient les réponses de 1132 personnes
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Ce graphique contient les réponses de 860 personnes

VRAAG B20. Heeft u de nationaliteit van dit land?
In totaal bezit 73 % van de begunstigden die deze vraag in de enquête hebben beantwoord de
Belgische nationaliteit. De meerderheid van hen blijkt van het vrouwelijke geslacht te zijn (67 %) en
iets meer dan een derde zijn alleenstaande ouders (36,13 %). Deze laatste groep behoort tot een socioeconomische risicocategorie, de eenoudergezinnen.
Iets minder dan de helft van de personen die geantwoord hebben, hebben de buitenlandse
nationaliteit (27 %). Beter gezegd 70 % van hen heeft een nationaliteit uit een derde land, dit wil zeggen
een land dat geen lid is van de Europese Unie. Dit vertegenwoordigt dus iets meer dan een vijfde van
de begunstigden van het FEAD in België.
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De resultaten van de analyse EU-SILC 20169 in België tonen aan dat, voor de personen geboren in
België, het risico om in een situatie van armoede te belanden 11 % bedraagt, terwijl, voor personen
geboren buiten België bedraagt dit risico 33 % bedraagt10. Personen die buiten België geboren zijn
lopen dus drie keer meer risico. Deze analyse komt overeen met de resultaten die wij via deze enquête
ontvangen hebben.
Dit toont immers aan dat het percentage begunstigden dat een vreemde nationaliteit bezit en een
beroep doet op voedselhulp in kader van het FEAD 27 % bedraagt. Wetende dat, volgens de
statistieken van de instelling STATBEL van 1 januari 2017, ongeveer 12 % van de Belgische bevolking
een buitenlandse nationaliteit heeft11, maakt het feit dat een vierde van de begunstigden van het FEAD
vertegenwoordigd wordt door deze categorie het dus mogelijk om te bevestigen dat voor deze
personen het risico om in armoede te belanden groter is.

Percentage eindbegunstigden van hulp of bijstand van het
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Ce graphique contient les réponses de 1160 personnes
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Ce graphique contient les réponses de 847 personnes

9

Meer
informatie:
https://statbel.fgov.be/nl/themas/huishoudens/armoede-enlevensomstandigheden/armoederisico#news, geraadpleegd op 12/02/2018
10
http://www.armoedebestrijding.be/cijfers_aantal_armen.htm tabel 1j, geraadpleegd op 12/02/2018
11

Tabel bevolking per geboorteplaats en nationaliteit,
https://bestat.statbel.fgov.be/bestat/crosstable.xhtml?datasource=65ee413b-3859-4c6f-a84709b631766fa7
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VRAAG B21. Indien nee, heeft u dan de nationaliteit van een ander land van de Europese Unie?
Volgens de statistieken van de instelling STATBEL bezit, op 01/01/2017, ongeveer 8 % van de Belgische
bevolking de nationaliteit van een ander land van de Europese Unie en bezit 3,5 % de nationaliteit van
een land van buiten de EU12.
Wat de begunstigden van het FEAD betreft heeft, volgens deze enquête, 8 % de nationaliteit van een
land van de EU en heeft 19 % een vreemde nationaliteit uit een land van buiten de Europese Unie.
Dit wordt eveneens aangetoond in de analyse EU-SILC 2016. Voor de personen met een vreemde
nationaliteit uit een land van de Europese Unie bedraagt het risico om zich in een situatie van armoede
te bevinden 19 %. Voor de personen met een vreemde nationaliteit uit een land van buiten de
Europese Unie bedraagt het risico 45 %13. Het risico om in armoede te belanden is dus twee maal groter
voor deze groep.
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Ce graphique contient les réponses de 1160 personnes
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Ce graphique contient les réponses de 313 personnes

12

Tabel bevolking per nationaliteit en geslacht,
https://bestat.statbel.fgov.be/bestat/crosstable.xhtml?datasource=65ee413b-3859-4c6f-a847-09b631766fa7
13
Zie 3.
Public Planning Service Social Integration, Federal Government Administration Belgium
Koning Albert II-laan 30 – 1000 Brussel – http://www.mi-is.betel. +32 2 508 85 85 – fax +
32 2 508 85 10– vraag@mi-is.be

B l a d z i j d e | 44

VRAAG B22. Bent u een asielzoeker of vluchteling?
Wanneer we alle ondervraagde begunstigden bekijken, heeft ongeveer 12% van hen geantwoord dat
zij asielzoeker of vluchteling zijn met een nationaliteit van een land dat geen deel uitmaakt van de
Europese Unie. Van alle begunstigden die een vreemde nationaliteit bezitten uit een ander land dan
binnen de EU definieert 61 % zich als zijnde vluchteling of asielzoeker.
Nochtans maakt de enquête het niet mogelijk om te verduidelijken of het gaat om erkende of nieterkende vluchtelingen. In België beheert de overheidsdienst FEDASIL verschillende opvangstructuren
bedoeld om de asielzoekers te huisvesten en te begeleiden in hun stappen. Deze centra bieden "een
dak, een maaltijd en iets om zich te wassen". Wanneer de vluchteling erkend is, kan hij zijn leven
heropbouwen in de Belgische maatschappij. Voor deze bevolkingscategorie is het risico om zich in een
precaire toestand te bevinden hoog. De niet-erkende vluchtelingen worden in gesloten opvangcentra
ondergebracht om te worden teruggestuurd naar hun land van oorsprong. Nochtans kiezen sommigen
ervoor om in België te blijven en een leven te leiden in de illegaliteit. Het is waarschijnlijk dat de
partnerorganisaties voedselpakketten verdelen aan deze groep, die deel uitmaakt van de meest
behoeftigen.
1% van de begunstigden van het FEAD die de enquête hebben beantwoord, deelt mee dat zij
asielzoeker of vluchteling zijn met de Belgische nationaliteit. Deze antwoorden worden beschouwd als
niet-significant, want, zoals vastgelegd in de Conventie van Genève, zijn personen met de Belgische
nationaliteit niet in staat om een beroep te doen op het statuut van vluchteling in België. Volgens deze
conventie is een vluchteling iemand "die uit gegronde vrees voor vervolging wegens zijn ras,
godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn politieke overtuiging, zich
bevindt buiten het land waarvan hij de nationaliteit bezit, en die de bescherming van dat land niet
kan of, uit hoofde van bovenbedoelde vrees, niet wil inroepen, of die, indien hij geen nationaliteit bezit
en ten gevolge van bovenbedoelde gebeurtenissen verblijft buiten het land waar hij vroeger zijn
gewone verblijfplaats had, daarheen niet kan of, uit hoofde van bovenbedoelde vrees, niet wil
terugkeren.".
Binnen de Europese Unie worden alle lidstaten beschouwd als veilige landen van oorsprong. Personen
met de nationaliteit van een land van de EU kunnen, in principe, dus geen asiel vragen in een ander
land van de EU. Dit werd beslist door het Protocol 24 van het Verdrag over de werking van de Europese
Unie14, België staat nochtans een afwijking op dit principe toe15. Het is dus mogelijk dat een persoon
met de nationaliteit van een lid van de EU, via afwijking, asiel aanvraagt in België. Nochtans zijn,
wanneer hun asielaanvraag erkend is (door een versnelde procedure), de opvangvoorwaarden die zijn
genieten niet identiek aan die van asielzoekers uit derde landen16. Ongeveer 2 % van de begunstigden
van het FEAD bevinden zich in deze categorie.

14

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX%3A12012E%2FPRO%2F24, geraadpleegd op 12
februari 2018.
15
EUROPESE UNIE:
16
Meer informatie:
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Ce graphique contient les réponses de 1120 personnes
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Ce graphique contient les réponses de 220 personnes

VRAAG B23. Heeft u een plek om te wonen?
96 % van de 1156 personen die deze vraag beantwoord hebben, vermelden dat ze een woning hebben.
Slechts iets minder dan 4 % bezit er geen. Binnen deze categorie heeft iets meer dan de helft de
Belgische nationaliteit en een vierde is vluchteling.
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Percentage eindbegunstigden van hulp of bijstand in kader van
het FEAD met huisvesting
3,63%

0,69%

Ja
Nee
Wenst niet te antwoorden

95,68%

Ce graphique contient les réponses de 1156 personnes
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Ce graphique contient les réponses de 42 personnes

VRAAG B23a. Indien u een plek heeft om te wonen, wat voor plek is dat dan?
De meeste personen (85,26 %) die deze vraag beantwoord hebben, wonen in een huis, het gaat om
woningen waarvan zij eigenaar of huurder zijn, die zij alleen bewonen of met hun gezin. Iets minder
dan 5 % van de eindbegunstigden van de steun in kader van het FEAD deelt zijn woning met vrienden
of andere personen en hetzelfde percentage van personen vermeldt dat zij in een sociale woning
wonen. Ook blijkt dat 1,5 % van de begunstigden in een bouwvallig huis of in een "krot" wonen en één
persoon huurt een studentenkot.

Public Planning Service Social Integration, Federal Government Administration Belgium
Koning Albert II-laan 30 – 1000 Brussel – http://www.mi-is.betel. +32 2 508 85 85 – fax +
32 2 508 85 10– vraag@mi-is.be

B l a d z i j d e | 47

Huisvesting van eindbegunstigden van hulp of bijstand in
kader van het FEAD - classificatie per type
Een gekochte of gehuurde woning

85,26%

Een gedeelde woning met vrienden of…

4,37%

Onderdak op lange termijn in een instelling

1,09%

Begeleid wonen

0,45%

Krotwoning

1,64%

Een mobilhome/caravan

0,91%

Een vluchtelingenkamp

0%

Andere

5,55%

Wenst niet te antwoorden

0,73%

Begrijpt de vraag niet

0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Ce graphique contient les réponses de 1099 personnes

Andere types van huisvesting
Ander type van
1
huisvesting
0

47

10
Studentenkot

20

13

30

Sociale woning

40

50

60

Niet gedefinieerd

Ce graphique contient les remarques de 61 personnes

VRAAG B24. Wat is de mening van de begunstigde over de FEAD-producten? Welke producten
worden geapprecieerd? Welke niet?
De producten die het meest geapprecieerd worden door de begunstigden van de steun in kader van
het FEAD blijken chocolade, koekjes, pasta, granen, tomatenpuree, groente conserven, melk, confituur
en suiker te zijn.
De enquête toont aan dat bepaalde producten minder geapprecieerd worden door de begunstigden.
Het gaat om bereide gerechten (zoals balletjes in tomatensaus of rijstsalade met tonijn), linzen,
couscous, kikkererwten, maaltijden in blik en appelmoes.
Een meerderheid van de 29,54 % begunstigden die zegt dat ze zeer tevreden zijn over de FEADproducten verduidelijkt dat ze de verscheidenheid van de voedingsproducten apprecieert. De overige
70,35 % daarentegen rechtvaardigen hun ontevredenheid hoofdzakelijk omdat zij vinden dat de
producten niet gevarieerd genoeg zijn, maar eveneens omdat er verse groenten ontbreken.
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Mate van appreciatie van de begunstigden voor de producten
van het FEAD
0,05%

0,06%
Zeer tevreden
Tevreden
29,54%

Niet tevreden
Neutraal

70,35%

Ce graphique contient les réponses de 942 personnes

2.4 Geïdentificeerde verbeterzones en behandelingspistes
Bijna 80 %, dus een grote meerderheid van de begunstigden van de steun in kader van het
FEAD die de enquête beantwoordt heeft, vermeldt dat zij geen enkele moeilijkheid hebben om
toegang te krijgen tot de steun. Het overblijvende gedeelte heeft echter verschillende hinderpalen
moeten overwinnen die hoofdzakelijk betrekking hadden op de vereiste documenten, de geografische
afstand en de psychologische barrières. Hoewel de administratieve last in het kader van het FEAD tot
het strikte minimum wordt beperkt stellen wij vast dat bepaalde hinderpalen - meer bepaald diegene
met betrekking tot de administratieve documenten - vaak ervaren worden als een rem voor een klein
gedeelte van de bevolking. Aangezien de voedingsmiddelen die in kader van het FEAD worden
geproduceerd, uitsluitend bestemd mogen zijn voor de meest behoeftigen (iedereen die onder de
armoededrempel leeft), zijn de organisaties of OCMW's verplicht om de begunstigden de
administratieve documenten te vragen om hun statuut en inkomen te kennen. Deze hinderpaal maakt
dus deel uit van de identificatieprocedure van de meest behoeftigen.
Wij veronderstellen dat de geografische afstand die als hinderpaal wordt vermeld, te maken heeft met
het feit dat wanneer de organisatie geen levering aan huis organiseert, de begunstigden zich moeten
verplaatsten om de levensmiddelen te ontvangen. De verdeling van de producten in kader van het
FEAD strekt zich uit over het nationale grondgebied, via talrijke verdeelpunten. Onderstaande kaart
geeft alle organisaties weer die voedingsmiddelen verdelen uit de hulp in kader van het FEAD.

Public Planning Service Social Integration, Federal Government Administration Belgium
Koning Albert II-laan 30 – 1000 Brussel – http://www.mi-is.betel. +32 2 508 85 85 – fax +
32 2 508 85 10– vraag@mi-is.be

B l a d z i j d e | 49

Kaart met daarop de verdeelpunten in België

Wat de psychologische barrières betreft, wetende dat de verenigingen de FEAD-voedingsmiddelen
verdelen aan een behoeftig, en dus armer en gevoeliger publiek, ziet de dienst FEAD erop toe dat het
gevoel van schaamte dat de gebruikers kunnen voelen, wordt ingedamd. Zo hebben wij enkele jaren
geleden, bijvoorbeeld, beslist om de verpakkingen te veranderen, zodat zij meer leken op wat in
warenhuizen wordt verkocht. Dit met de bedoeling om de verschijning van het product minder
stigmatiserend te maken voor de begunstigden. Dit zijn foto's die getuigen van de evolutie van de
verpakkingen:
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Evolutie van de verpakkingen van de FEAD-producten
Volgens de feedback die wij ontvangen van de organisaties blijkt dat vooral het eerste contact
bijzonder moeilijk is voor de begunstigden. De organisaties voeren verschillende zaken in om deze
hinderpaal te omzeilen, meer bepaald door het organiseren van workshops en
uitwisselingsmomenten, of gewoon door een koffie aan te bieden op het ogenblik van de verdeling.
Uit de enquête blijkt dat 96 % van de organisaties interne begeleidingsmaatregelen voorstellen aan de
organisatie of de begunstigden doorverwijzen naar andere organisaties die aangepaste begeleiding
aanbieden. De 4 % van de overige organisaties vermelden dat zij geen doorverwijzing aanbieden naar
de bevoegde sociale diensten en evenmin begeleidingsmaatregelen aanbieden als aanvulling op de
hulp die wordt aangeboden via de producten van het FEAD. Aangezien de doorverwijzing een
verplichting is in het kader van het FEAD veronderstellen wij dat deze organisaties de vraag niet hebben
begrepen omwille van de formulering ervan. De POD MI voert trouwens controles uit bij de
organisaties en OCMW's om te controleren of de bepalingen van het reglement worden nageleefd en
of de erkende partnerorganisaties, de coördinerende organisaties en alle houders van de
voedingsmiddelen zich ertoe verbinden om begeleidingsmaatregelen voor te stellen, zoals vastgelegd
in verordening (EU) nr. 223/2014 van het Europees Parlement en van de Raad van 11 maart 2014
betreffende het FEAD artikel 7§4.
Onder de begunstigden die hebben geantwoord dat zij ontevreden zijn over de producten van het
FEAD is iets minder dan 15 % ontevreden over de kwaliteit van de voedingsmiddelen. Het merendeel
van deze groep bekritiseert het gebrek aan verscheidenheid van de producten en wil meer proteïnen
en verse producten. Zij benadrukken eveneens het gebrek aan noodzakelijke producten. In zijn
dagelijks werk houdt de POD MI rekening met de commentaren die hij ontvangt via de organisaties en
gebruikt die als basis om voortdurend te werken aan de verbetering van de producten, zowel op het
niveau van de verscheidenheid, als van de kwaliteit, de duurzaamheid, enz. Er worden, bijvoorbeeld
trimestriële overlegvergaderingen georganiseerd met de vertegenwoordigers van partnerorganisaties
van het FEAD, zoals het Rode Kruis, de Federatie van voedselbanken, de federatie van de sociale
diensten, enz. Op die momenten geven zij ons feedback over het terrein en worden zij verzocht om
deel te nemen aan de selectie van de FEAD-producten voor elke campagne. Er werd eveneens een
steekproef uitgevoerd om de mening te vragen van de begunstigden over de inhoud van de
voedselpakketten en er werd hier bijzondere aandacht aan besteed sinds de campagne 2016 waar elke
controle eindigt met een precieze analyse van de beoordeling van de FEAD-producten om de directe
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feedback van de vrijwilligers en van de eindbegunstigden te maximaliseren. De organisaties worden
eveneens, via onze nieuwsbrief, direct verzocht om ons feedback te geven over de verdeelde
producten en over de verwachtingen van het terrein. Dit alles opdat de door het FEAD gefinancierde
producten zo goed mogelijk tegemoet komen aan de verwachtingen van de eindbegunstigden.
Binnen dezelfde doelstelling van verbetering van de kwaliteit van de producten stelt de Belgische
beheersautoriteit elke jaar de lijst op van voedingsmiddelen die in kader van het FEAD moeten worden
geproduceerd, en raadpleegt zij een groot aantal partners, zoals deskundigen op het vlak van gezonde
voeding, duurzame ontwikkeling, eerlijke handel en voedselveiligheid, evenals op het vlak van
armoede en sociale uitsluiting. Er worden eveneens smaaktesten uitgevoerd van de bereide maaltijden
om de verdeling te waarborgen van voedingsproducten van een zo hoog mogelijke kwaliteit.
Om de impact nog beter toe te spitsen op de begunstigden zou het interessant zijn dat bepaalde
specifieke vragen mogen worden toegevoegd door de lidstaat. Voor België hadden wij bijvoorbeeld de
gelegenheid kunnen aangrijpen die deze enquête bood om vragen te stellen over de kwaliteit van de
relaties die onze partners onderhouden. Bijvoorbeeld:
-

Hoe beschrijven jullie de kwaliteit van jullie relaties met de voedselbanken, de OCMW's,
andere verenigingen?
Wat denken jullie over de communicatiemiddelen van het FEAD, namelijk: de website, de
sociale media en de informatiedagen, de nieuwsbrief Echo FEAD?

Andere voorbeelden van dit type zorgen ervoor dat wij bijvoorbeeld het gewicht kunnen evalueren
van de administratieve last of dat wij de kwaliteit en de kwantiteit kunnen bepalen van de leveringen
van de producten, van de verdeelde producten en van de verpakkingen FEAD. Wij zullen deze vragen
invoegen in onze volgende tevredenheidsenquête die wij zullen uitvoeren (er zal een specifiek
gedeelte voorbehouden worden aan het FEAD en zijn acties).
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3. Algemeen besluit
Via de analyse van de resultaten verkregen in het kader van deze enquête blijkt dat het FEAD,
door de verdeling van producten en voedingsmiddelen, de meest kwetsbare groepen bereikt.
Voor drie vierde van de begunstigden die de enquête hebben beantwoord, heeft de steun of bijstand
verstrekt in kader van het FEAD, het gaat dan hoofdzakelijk om steun in de vorm van voedselpakketten,
echt "iets" veranderd voor hen of voor hun gezin. De term "iets" moet geïnterpreteerd worden als een
positieve verandering in hun dagelijks leven. Het overblijvende kwart vermeldt dat zij gedeeltelijk of
volledig ontevreden zijn over de voedselhulp in kader van het FEAD, hoofdzakelijk om de volgende
redenen: onvoldoende voedingsmiddelen, teveel tijd tussen de verdeling, gebrek aan verscheidenheid
in de verdeelde producten, kwaliteit van de voedingsmiddelen wordt bekritiseerd, nood aan meer
proteïnen en verse producten en noodzakelijke voedingsmiddelen.
De meeste begunstigden die op deze enquête hebben geantwoord, geven aan dat zij opnieuw
voedselhulp zullen nodig hebben de volgende week of de volgende maand. Dit is niet het enige bewijs
dat deze behoeftige personen voedselhulp nodig hebben en dat de steun die verstrekt wordt met de
door het FEAD geproduceerde voedingsmiddelen nodig is. Volgens deze resultaten was immers
ongeveer een vijfde van de begunstigen niet in staat om een jaar geleden voedingsmiddelen of
goederen aan te kopen die zij momenteel in kader van het FEAD ontvangen. Dit vertaalt zich erin dat,
gedurende meer dan een jaar, deze gebruikers in een precaire situatie leven waar de toegang tot een
stelsel van evenwichtige voeding afhangt van de verdeling van de voedselhulp, in dit geval gefinancierd
door het FEAD.
Via deze gestructureerde enquête kan een duidelijker profiel worden opgesteld van de
eindbegunstigden die een aanzienlijk deel uitmaken van de meest behoeftigen in België.
Eerst en vooral blijkt dat iets minder dan de helft (43,87 %) van de ondervraagde begunstigden
alleenstaande ouders blijken te zijn, die men eveneens eenoudergezinnen kan noemen. Ter
herinnering: volgens de enquête EU-SILC van 2016 bedraagt het armoederisico voor deze
eenoudergezinnen 41,4 %.
78,74 % van deze alleenstaande ouders zijn van het vrouwelijk geslacht. Deze groep is zeer kwetsbaar,
aangezien vrouwen aan het hoofd van eenoudergezinnen meer risico's lopen om in een situatie van
armoede en onzekerheid te belanden.
We merken eveneens dat 88 % van de 1154 personen die deze vraag beantwoord hebben, geen
betaalde arbeid verrichten. De meeste van deze begunstigden zonder betaalde job zijn trouwens
vrouwen tussen 25 en 64 jaar met het statuut van alleenstaande ouder.
Een andere categorie van meer kwetsbare personen die steun ontvangt in kader van het FEAD is die
van de individuen die toegang hebben tot geen enkel financieel middel. 13 % van de begunstigden die
hebben geantwoord dat ze geen betaalde job hebben, ontvangen geen andere inkomens of
uitkeringen. Zij ontvangen dus, in principe, in geen enkele vorm en op geen enkele manier, financiële
middelen die ervoor zorgen dat zij beantwoorden aan hun noden.
Een aanzienlijk deel van de begunstigden is samengesteld uit gezinnen zonder beroep. In 88 % van de
gevallen vermelden de begunstigden die deze vraag beantwoord hebben dat de andere leden van hun
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gezin, net als zij, geen betaalde arbeid verrichten. Dit geeft dus weer dat de meeste begunstigden van
het FEAD geen beroepsactiviteit hebben en dat zij beantwoorden aan de noden van het gezin via
andere inkomens of uitkeringen, zoals werkloosheidsuitkeringen, leefloon, kinderbijslag,
onkostenvergoedingen, uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid, enz.
De resultaten van de enquête tonen trouwens aan dat, in totaal, ongeveer drie vierde van de
begunstigden die hebben geantwoord, de Belgische nationaliteit hebben en dat het overblijvende
kwart de buitenlandse nationaliteit heeft. De resultaten van de analyse EU-SILC 2016 in België tonen
aan dat, voor de personen geboren in België, het risico om in een situatie van armoede te belanden
11% bedraagt, terwijl, voor personen geboren buiten België bedraagt dit risico 33%. Personen die
buiten België geboren zijn lopen dus drie keer meer risico. Deze analyse is in overeenstemming met
de resultaten die werden verkregen via deze enquête, aangezien deze categorie 27% van de
begunstigden van de steun in het kader van het FEAD vertegenwoordigt en dus voedselhulp gebruikt
om het hoofd te bieden aan zijn precaire situatie en behoeftigheid.
Naast de personen van buitenlandse afkomst heeft, wanneer we alle ondervraagde begunstigden
bekijken, ongeveer 12% van hen geantwoord dat zij asielzoeker of vluchteling zijn met een nationaliteit
van een land dat geen deel uitmaakt van de Europese Unie. Van alle begunstigden die een vreemde
nationaliteit bezitten uit een derde land definieert 61 % zich als zijnde vluchteling of asielzoeker.
96 % van de begunstigden die de enquête hebben beantwoord, vermelden dat zij over huisvesting
beschikken, wat het aantal daklozen dat hulp ontvangt in kader van het FEAD tot iets minder dan 4 %
vermindert. Hierbij komt nog 1,5 % dat geantwoord heeft dat ze in een bouwvallig huis of in een "krot"
wonen. Wat de ontvangen percentages betreft, gaat het dus niet om een categorie die hoofdzakelijk
een beroep heeft gedaan op de hulp verleend door het FEAD in België, maar de categorie is wel degelijk
aanwezig en niet te verwaarlozen is.
Behoeftige gezinnen maken veel gebruik van de in kader van het FEAD verdeelde hulp. Bijna de helft
van de gebruikers (46,11 %) geeft aan dat de ontvangen voedingsmiddelen verbruikt worden door
meerdere personen in het gezin, inclusief de persoon die de voedingsmiddelen heeft aangeschaft. Het
profiel van de gezinsleden die eveneens de FEAD-producten verbruiken die ze hebben ontvangen is
samengesteld uit 59,69 % individuen van jonger dan 16 jaar, het gaat dus wel degelijk hoofdzakelijk
om gezinnen.
Er moet worden opgemerkt dat 82 % van de begunstigden die de enquête beantwoord geen
steun of bijstand ontvangen van andere organisaties. Dit wil zeggen dat voor dit grote aantal gebruikers
de producten van het FEAD de enige middelen zijn waar zij een beroep op doen om aan het gebrek
aan voedingsmiddelen tegemoet te komen.
Nochtans is het FEAD niet de enige speler die deel uitmaakt van het nationale systeem tot
vermindering van de armoede. De resultaten van de enquête tonen aan dat de meeste
partnerorganisaties eveneens materiële bijstand leveren die niet meegefinancierd wordt door de FEAD
aan de eindbegunstigden. 58,06 % van hen verdeelt immer voedselpakketten, als aanvulling op de
FEAD-producten, voedselpakketten die komen van andere bronnen. Andere verdelen maaltijden of
stellen goederen ter beschikking van kinderen of daklozen.
De relais die het mogelijk maakt om de eindbegunstigden te helpen om verder te werken richting
inclusie wordt verzekerd door de partnerorganisaties. Naast het aanbieden van voedingsmiddelen
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bieden zij immers verschillende soorten begeleidingsmaatregelen aan de eindbegunstigden aan
wanneer zij hulp of bijstand ontvangen, aangeboden in kader van het FEAD. Dankzij de besluiten van
de enquête blijkt dat in 75,68 % van de gevallen de organisaties een doorverwijzing aanbieden naar de
bevoegde diensten, zoals sociale en administratieve diensten. Er wordt eveneens advies gegeven over
voorbereiding, opslag en niet verspillen van voedingsmiddelen, in de vorm van kookworkshops of
educatieve activiteiten. Meerdere ondervraagde organisaties hebben verduidelijkt dat zij andere
goederen verdeelden, zoals kleding, huishoudproducten en/of hygiëneproducten, meubelen en
huishoudtoestellen, voedseloverschotten uit de supermarkten, verse groenten en fruit, steun in de
vorm van bonnen, hulp bij de financiering van reizen en bij speciale gelegenheden, zoals Sinterklaas
en Kerstmis.
Via de resultaten van de enquête kunnen wij eveneens zien dat een derde van de organisaties de
eindbegunstigden raad geven inzake budgetbeheer van een gezin en iets minder dan een vierde biedt
individuele begeleiding aan. Een vijfde van de organisaties biedt trouwens advies aan inzake
persoonlijke hygiëne, evenals psychologische en therapeutische ondersteuning.
De resultaten van deze enquête hebben ons de gelegenheid gegeven om toegang te krijgen
tot nuttige informatie over de evaluatie van onze hulpverlening, over de werking van de
partnerorganisaties, over de profielen en over wat de begunstigden vinden van de voedingsmiddelen
die geproduceerd en verdeeld worden in kader van het Fonds voor Europese hulp aan de meest
behoeftigen. De tweede gestructureerde enquête, voorzien voor 2022, zal niet kunnen worden
uitgevoerd in België. Aangezien de verdeling van de producten in kader van het FEAD is gestart in 2014,
zal onze laatste campagne plaatsvinden in 2020. Bijgevolg zullen er in 2022 geen FEAD-producten van
de campagne 2020 in omloop zijn. Het zal dus moeilijk zijn om in 2022 een gestructureerde enquête
uit te voeren.
Het meten van de impact van de acties is zeer belangrijk om verbeteringen door te voeren. Aan het
einde van deze gestructureerde enquête formuleren wij dus de volgende suggestie: dat in een
toekomstig FEAD vaker enquêtes zoals deze worden georganiseerd, om de twee jaar bijvoorbeeld, en
dat de lidstaten over een specifiek budget beschikken om deze taak uit te voeren.
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Bijlage 1: Aantal uitgevoerde enquêtes per organisatie
Numéro
d'identification

Nom

de

l'organisation Nombre
d'interviews à
réaliser

11932

De Toevlucht VZW (afd Vorselaar )

28

29

13121

Croix Rouge Section locale de Liège

22

22

13054

Saint Vincent de Paul ASBL Centre de distribution 19
alimentaire

19

13362

Une Main Tendue ASBL

18

18

2265

OCMW Antwerpen

17

7

19

12622

Horizons Nouveaux ASBL

15

1

9

11829

S.O.S Hamin VZW

14

13060

Armée du Salut ASBL Quartier Général National

13

12809

AOP du Doyené de Soignies ASBL Dépannage 11
Alimentaire

11

12835

Maison des Familles ASBL

11

11

13076

Entraide et Culture ASBL

11

12

11237

Moeders voor Moeders VZW

10

13

12214

Centre d'Entraide de Laeken asbl

10

10

963

CPAS de Châtelet

9

9

11263

Goed Gevoel VZW

9

10

12850

Société Saint-Vincent Ath - Pays Vert ASBL

9

9

13099

ARDAPS ASBL

9

10

13223

Saint-Vincent de Paul-Centre Frédéric Ozanam

9

9

12532

Sint-Vincentius VZW Conferentie Sint-Martinus Genk

8

12902

Graancirkel VZW

8

8

13147

Cpas Saint-Gilles

8

7

13200

Gars ASBL-Guidance- Accompagnement des Pers.pr.la 8
Réinsertion Sociale

8
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14
1

1

13
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13227

Coeurs en Cordée Saint-Vincent de Paul

8

8

3983

OCMW Aalst

7

7

12612

Saint-Vincent De Paul Visé ASBL

7

10

12619

Saint-Vincent De Paul ASBL Relais Saint-Joseph

7

7

13048

Porte Verte - Groene Poort - Snijboontje ASBL - VZW

7

13097

Convivium ASBL

7

7

13127

Croix Rouge Section locale d'Ougrée

7

7

838

Utopie ASBL

6

6

971

CPAS de Huy

6

6

12481

Zenith VZW

6

7

12559

Sint-Vincentius VZW Conferentie Sint-Jan-Berchmans

6

6

12825

Saint-Vincent de Paul ASBL Conférence Saint-Remy

6

7

12974

Sociale Dienst Brugse Poort VZW Departement van 6
"Een Open Plaats" VZW

6

13004

De Toevlucht VZW Afdeling Lokeren

13469

Cultuurcentrum Assyrisch Christelijke Gemeenschap 6
Hesana VZW

6

883

CPAS de Colfontaine

5

5

893

CPAS de Comines

5

5

3990

OCMW Maldegem

5

5

11242

SOS Hulpbetoon VZW

5

5

11357

Veerkracht 4 VZW

5

12098

Croix-Rouge de Belgique Section loc. de Kelmis

5

5

12556

Sint-Vincentius VZW "De Kleine Drempel" Bree

5

5

12620

Armée du Salut de Seraing ASBL

5

5

12621

P.A.S - Service Social Inter- Paroissial (St. Julien) ASBL

5

5

12665

Cpas Grace-Hollogne

5

10

12690

Saint-Vincent De Paul ASBL Conférence Auvelais

5

12721

Saint-Vincent de Paul ASBL Fosses-la-Ville

5
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12793

Saint-Vincent de Paul ASBL Conférence La Docherie

5

5

12844

Saint-Vincent de Paul ASBL Conférence du Doyenné de 5
Lessines

5

12865

Cpas Frameries

5

5

12991

Koninklijke Dekenij Bloemekenswijk VZW

5

5

13059

Société de Saint-Vincent de Paul ASBL Télé Sainte-Anne 5

1

13066

Entraide de Blocry ASBL

5

5

13067

CAW Halle-Vilvoorde

5

5

13092

Tabita VZW

5

5

13124

Maison Croix-Rouge Esneupré

5

5

13125

Croix Rouge Section locale de Bassenge

5

2

13290

Buurthuis Stroboertje VZW

5

5

13317

Conférence Sainte-Gertrude

5

6

13441

Lebbeke Bant Armoede

5

5

882

CPAS de Quaregnon

4

4

888

CPAS d'Andenne

4

4

961

CPAS de Bertrix

4

4

2376

CPAS de Charleroi

4

4

11235

Sint Vincentiusvereniging Maasmechelen

4

4

11337

Bezorgd om mensen VZW

4

5

11828

Centre Maximilien Kolbe ASBL

4

4

12111

In.Tacte VZW

4

4

12245

Wavre Solidarite ASBL

4

4

12536

Sint-Vincentius VZW Conferentie St. Lutgardis-p/a 4
Lachapelle Houthalen

4

12539

Sint-Vincentius VZW Conferentie Sint-Truiden

4

4

12552

Sint-Vincentius VZW Conferentie Sint-Andries Peer

4

4

12609

Espoir et Fraternité ASBL

4

4

12682

Cpas Sprimont

4

4
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12698

Saint-Vincent De Paul ASBL Conférence Salzinnes

4

4

12764

Cpas Libramont-Chevigny (Zoning de Libramont)

4

4

12780

Entraide Saint-Vincent de Paul ASBL

4

4

12782

Entraide Interparoissiale Courcelles ASBL

4

5

12806

Guidance et Entraide Brainoises ASBL

4

4

12820

Aides aux Familles ASBL

4

4

12829

Personne sans toi(t) ASBL

4

4

12834

Edelweiss ASBL

4

4

12922

FOOD 4 ALL Lions Club Zwevegem VZW

4

4

13008

Welzijnsschakels Sint-Niklaas VZW De Springplank

4

6

13049

Centre Social Protestant - Centre d'Aide aux Personnes 4
ASBL

7

13057

Centre d' Entraide de Jette ASBL

4

4

13126

Croix Rouge Section locale de Jemeppe-sur-Meuse

4

4

13129

Croix Rouge Section locale de Hannut

4

4

13138

Croix-Rouge Section locale de Jumet-Roux-Goutroux

4

4

13144

Cpas Koekelberg

4

4

13168

Saint -Vincent de Paul de la Sainte-Famille du Tuquet

4

4

13224

Saint-Vincent
Paduwa

Saint-Joseph- 4

5

13300

Sint-Vincentius
VZW
Hemelopneming

13498

de

Paul-Conférence

Conferentie

OLV

Ten 4

4

Slaatje Praatje

4

4

13500

ASBL Saint Vincent de Paul Conseil Régional Bruxelles

4

5

953

CPAS d'Enghien

3

3

970

CPAS d'Herstal

3

3

977

CPAS de Rebecq

3

3

988

Conférence St.Vincent de Paul Morlanwelz

3

3

1045

OCMW Vilvoorde

3

3
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2301

CPAS d'Aubange

3

3

2336

CPAS d'Etterbeek

3

3

3946

CPAS de Bievre

3

3

3953

CPAS de Fleurus

3

3

8116

CPAS de Sambreville

3

3

11238

C Dienst VZW

3

4

11364

De Stamper VZW

3

3

12470

Bond Zonder Naam - Sociaal VZW

3

3

12484

Wederzijds Kristus-Koning

3

3

12487

Welzijnsschakels - Berlaar VZW

3

4

12557

Sint-Vincentius VZW Conferentie O.L.Vrouw van 3
Tongeren

4

12599

Saint-Vincent de Paul ASBL Conférence Fléron

3

3

12625

Saint-Vincent de Paul Service d'Entraide de Chênée

3

3

12628

Conférence Saint-Vincent de Paul Verviers Centre ASBL 3
- "Enclos des

7

12631

Coeurs Ouverts ASBL Restaurant Social

3

3

12693

Saint-Vincent de Paul ASBL Conférence Malonne

3

3

12706

Equipes d'Entraide ASBL Section de Dinant

3

3

12718

Saint-Vincent de Paul ASBL Conférence Seilles

3

3

12720

Saint-Vincent de Paul Virton

3

3

12745

Cpas Philippeville

3

3

12788

Promotion Famille ASBL Antenne de Gosselies

3

3

12800

Entraide ASBL

3

3

12881

Cpas Tournai

3

3

12916

Vereniging 't Sas

3

3

12918

O.C.M.W. Waregem

3

3

12923

Sint-Vincentius West-Vlaanderen VZW Conferentie H. 3
Kruis

2
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12971

Dien-Centrum Gent-Noord VZW

3

3

12982

Contactcentrum VZW

3

3

12990

Welzijnschakels VZW Afdeling Geraarke

3

3

12998

Centrum voor Kansarmen Oudenaarde VZW

3

13005

VLOS VZW Vluchtelingen Ondersteuning Sint-Niklaas

3

3

13071

Service d'Entraide ASBL

3

3

13074

L'Eglantier ASBL

3

3

13093

Saint-Vincent de Paul ASBL Paroisse Saint-Albert

3

3

13100

Centrum voor Menswelzijn VZW

3

3

13104

Amphora ASBL

3

13128

Croix Rouge Section locale de Seraing

3

3

13130

Croix Rouge Section locale de Grace-Hollogne

3

3

13139

Cpas Berchem Ste Agathe

3

3

13170

Saint-Vincent de Paul-Herseaux

3

4

13201

Oeuvres Paroissiales D'Etterbeek Section Notre-Dame 3
de Sacré Coeur

3

13537

Service social paroissial de Tilleur

3

3

13505

ASBL Les Trois Portes

3

3

698

Aide à l'Enfant ASBL

2

2

910

CPAS de Thuin

2

2

943

CPAS de Chapelle

2

2

952

CPAS de Marchin

2

2

966

CPAS d'Engis

2

2

968

CPAS de Floreffe

2

2

2334

CPAS de Morlanwelz

2

2

3960

CPAS de Quievrain

2

2

6328

CPAS Walcourt

2

2

6660

CPAS d' Estinnes

2

2

11333

De Wervel VZW

2

2
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11353

OCMW Sint-Gillis-Waas

2

2

11824

OCMW ZULTE

2

2

12191

Saint-Vincent de Paul ASBL Dottignies

2

2

12426

Ocmw Machelen

2

2

12447

Cpas Chastre Domaine De Chastre

2

2

12475

Club De Grijze Kat VZW

2

2

12476

Tele-Dienst VZW

2

2

12493

Welzijnsschakels VZW Tochtgenoten

2

2

12498

Ocmw Heist-Op-Den-Berg

2

2

12505

Ocmw Kasterlee

2

2

12530

Sint-Vincentius VZW Conferentie Beringen

2

2

12538

Sint-Vincentius
Overpelt

Sint-Franciscus 2

2

12543

Sint-Vincentius VZW Conferentie Harlindis en Relindis

2

2

12545

Sint-Vincentius VZW Conferentie Heusden-Zolder

2

2

12551

Sint-Vincentius VZW Conferentie Lommel

2

2

12607

Maison Marie-Louise ASBL

2

2

12616

Vivre Solidaire ASBL

2

2

12659

Cpas Dison

2

2

12680

Cpas Soumagne

2

2

12715

L'Epi de Blé ASBL

2

2

12717

Saint-Vincent de Paul ASBL Conférence Barvaux - Mme 2
M-Cl. Focant

2

12723

Les Colis du Coeur ASBL

2

2

12726

Solidarité Saint-Vincent de Paul ASBL

2

2

12727

Saint-Vincent de Paul Bastogne ASBL

2

3

12746

Cpas Sombreffe

2

3

12783

Solidarités Plurielles

2

4

12801

La Rochelle ASBL

2

2

VZW

Conferentie
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12807

Trait d'Union ASBL

2

2

12822

Saint-Vincent de Paul des "Deux Haine" ASBL

2

2

12839

Saint Vincent de Paul Shalom

2

2

12855

Cpas Beloeil

2

3

12856

Cpas Bernissart

2

2

12877

Cpas Pont-A-Celles

2

2

12890

Sint-Vincentius West-Vlaanderen VZW Sint-Vincentius 2
Steenbrugge

2

12911

Sint-Vincentius West-Vlaanderen VZW Conferentie Sint 2
Juliaan

2

12917

Sint-Vincentius West-Vlaanderen VZW Conferentie 2
Sint-Niklaas

2

12970

Sint-Antoniuskring VZW

2

2

12977

Werkgroep Onthaal VZW

2

2

12978

Auxilior 2000 VZW

2

2

12985

Toontje VZW

2

2

13027

Ocmw Lovendegem

2

2

13033

Ocmw Ronse

2

2

13058

Service Social de Cureghem ASBL

2

2

13075

Saint-Vincent de Paul ASBL Entraide Sainte-Alice

2

2

13079

Service Social De Solidarité Socialiste ASBL

2

3

13082

Equipes d'Entraide ASBL Entraide Saint-Henri

2

2

13088

L'Ouvre-Boîtes ASBL

2

2

13101

Filet ASBL

2

2

13114

Croix Rouge Section locale de Châtelet

2

2

13123

Croix Rouge Section locale de flémalle

2

2

13222

Saint-Vincent de Paul-Conférence Les Amis de Vincent

2

2

13308

B-Asiel VZW

2

2

13314

Maison Croix-Rouge Aywaille-Hamoir-Ouffet

2

2
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13370

ASBL Les Ailes du Phoenix

2

2

13393

Op 't Spoor VZW

2

2

13465

Welzijnsschakel OASE Kapellen

2

2

13466

Némésis Charleroi ASBL

2

2

13468

Cura VZW Voedselbedeling

2

2

13472

Sint Vincentiusvereniging Kiewit Hasselt

2

2

13495

VZW Sint Vincentius West-Vlaanderen (Veurne)

2

3

13496

VZW Lichtpunt Welzijnsschakel

2

2

13499

ASBL Bethleem Walcourt

2

2

462

CPAS d'Awans

1

1

864

Caritas-Binche ASBL

1

1

873

CPAS de Leuze en Hainaut

1

1

924

CPAS d' Yvoir

1

1

947

CPAS de Grez Doiceau

1

1

954

CPAS de Oupeye

1

1

958

CPAS de Ath

1

1

975

OCMW Nijlen

1

1

1047

OCMW Kalmthout

1

1

1051

OCMW Bierbeek

1

1

1110

OCMW Kapelle-Op-Den-Bos

1

1

1111

Resto du coeur de Liège ASBL

1

2

2100

OCMW Puurs

1

1

2241

OCMW Lubbeek

1

1

2256

CPAS de Nivelles

1

1

2312

OCMW Huldenberg

1

1

2324

OCMW Middelkerke

1

1

2344

OCMW Wetteren

1

1

2356

CPAS d'Assesse

1

1
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2358

CPAS de Beauraing

1

1

2367

CPAS de Couvin

1

1

2388

CPAS de Saint-Georges

1

1

3945

CPAS de Florennes

1

1

3961

CPAS de Ellezelles

1

1

3981

OCMW Hamme

1

1

3994

OCMW Diest

1

1

4001

CPAS Geer

1

1

4006

CPAS Verlaine

1

1

4007

CPAS Ouffet

1

1

6332

OCMW Herent

1

1

6571

CPAS de Clavier

1

1

6576

CPAS de Boussu

1

1

6581

OCMW Merchtem

1

1

6661

CPAS de Jodoigne

1

1

11236

De Regenboog VZW

1

1

11243

Werkgroep Integratie Vluchtelingen VZW

1

1

11464

CPAS de Nassogne

1

1

12109

CPAS Raeren

1

1

12170

Sint-Vincentius VZW-Heilig Sacrament

1

1

12207

Conférence Aide Sociale de Statte-Mont Falise ASBL

1

1

12310

Saint-Vincent de Paul ASBL Entraide Pause Café

1

1

12402

Ocmw Bertem

1

1

12403

Ocmw Bever

1

1

12407

Ocmw Galmaarden

1

1

12431

Ocmw Roosdaal

1

1

12442

Ocmw Wezembeek-Oppem

1

1

12453

Cpas La Hulpe

1

1
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12462

Ocmw Aartselaar

1

1

12469

Ocmw Bonheiden

1

1

12478

Onthaal Sint Antonius van Padua VZW

1

12482

Sint-Vincentius VZW Heilig Hart Hoboken

1

1

12483

Sint-Vincentius VZW Heilige Jacobus Antwerpen

1

1

12488

Sint-Vincentius VZW Sint-Jan-Berchmans

1

1

12491

Welzijnsschakel Hoboken VZW Kasteel Broydenborg

1

1

12496

Ocmw Edegem

1

1

12497

Ocmw Grobbendonk

1

1

12500

Ocmw Herentals

1

2

12502

Ocmw Herselt

1

1

12513

Ocmw Oud-Turnhout

1

1

12534

Sint-Vincentius VZW Conferentie OLV van Banneux

1

1

12537

Sint-Vincentius
Nieuwerkerken

Pieter 1

2

12540

Sint-Vincentius VZW Conferentie Sint-Mauritius Bilzen

1

1

12547

Sint-Vincentius VZW Conferentie Kuringen

1

1

12553

Sint-Vincentius VZW De Druppel As-Opglabbeek

1

1

12560

Sint-Vincentius VZW Conferentie Kindsheid Jesu

1

1

12561

Sint-Vincentius VZW Conferentie Runkst

1

12572

Ocmw Halen

1

1

12590

Ocmw Riemst

1

1

12594

Ocmw Zutendaal

1

1

12595

Accueil-Botanique ASBL

1

1

12598

Sans-Logis ASBL Accueil Hommes

1

2

12600

Saint-Vincent De Paul ASBL Conférence de Beyne- 1
Heusay

1

12601

Saint-Vincent de Paul ASBL Entraide Saint-Vincent 1
Verviers Ouest

2

VZW

Conferentie

Sint
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12623

Saint-Vincent de Paul ASBL Conférence Notre-Dame

1

1

12624

Saint-Vincent De Paul ASBL Conférence SVP de Saint- 1
Sébastien

1

12632

Saint-Vincent de Paul ASBL Conférence Saint-Martin 1
Xhoris

1

12638

Hesbicoeur ASBL

1

1

12648

Croix-Rouge de Belgique Section locale de Raeren

1

1

12651

CPAS Berloz

1

1

12658

Cpas Crisnée

1

1

12688

Cpas Waimes

1

1

12692

Les Amis de Saint-Vincent De Paul -Conférence Jambes 1

1

12695

Saint-Vincent de Paul ASBL Conférence Jemeppe-sur- 1
Sambre

1

12704

Le Fouillis Saint-François ASBL

1

1

12707

Equipe d'Entraide de Ciney ASBL

1

1

12714

Saint-Vincent de Paul ASBL Service d'Entraide Taminois 1

2

12719

Saint-Vincent de Paul ASBL Conférence Saint-Benoit

1

1

12729

Saint-Vincent de Paul ASBL Flawinne

1

1

12733

Resto du Coeur de Namur - Maison de la Solidarité ASBL 1

3

12741

Cpas Houyet

1

1

12748

Cpas Viroinval

1

1

12749

Cpas Vresse-Sur-Semois

1

1

12759

Cpas Herbeumont

1

1

12760

Cpas Houffalize

1

1

12781

Faim et Froid de Couillet Gerpinnes ASBL

1

1

12786

Saint-Vincent de Paul Entraide ASBL

1

1

12790

Saint-Vincent de Paul ASBL Conférence Jumet Chef- 1
Lieu -Try Charly-

1

12791

Entraide Saint-Vincent de Paul Jumet Heigne ASBL

1

1

12796

Masaber ASBL

1

1
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12798

Saint-Vincent de Paul ASBL Conférence Mont-sur- 1
Marchienne Centre

12799

Saint-Vincent de Paul ASBL Conférence Hamendes

1

1

12802

Armée du Salut ASBL Section de Jumet

1

1

12805

Promotion Services ASBL p/a Barriat Natacha

1

1

12810

Guidance Entraide Saint-Martin ASBL

1

2

12813

Echange ASBL

1

1

12816

Comme Chez Nous ASBL

1

1

12818

Saint-Vincent de Paul ASBL Conférence Dampremy

1

1

12819

Saint-Vincent de Paul ASBL Conférence Saint-Martin 1
Aiseau

3

12821

Solidarité Fontainoise Laïque ASBL

1

1

12836

Entraide Ghlin ASBL

1

1

12837

Entraide et Solidarité Protestante ASBL

1

2

12843

Projet Pascal ASBL

1

1

12845

Saint Vincent de Paul ASBL Conférence de Leuze-en- 1
Hainaut

1

12851

Association des Oeuvres Paroissiales du Doyenné de 1
Tournai ASBL

1

12854

Saint-Vincent de Paul de Jolimont Asbl

1

1

12857

Cpas Binche

1

1

12864

Cpas Flobecq

1

1

12867

Cpas Froidchapelle

1

1

12884

Ichthus VZW

1

1

12893

Sint-Vincentius West-Vlaanderen VZW Sint-Vincentius 1
Tielt

1

12897

C.A.W. & JZ Middenkust VZW

1

1

12898

Jakoeboe Welzijnsschakel Vluchtelingen VZW

1

1

12904

De Witte Vogels VZW

1

1

12905

Arcade VZW Afdeling 't Veer

1

1
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12906

Sint-Vincentius West-Vlaanderen VZW Conferentie 1
Ieper

12909

Sint-Vincentius Vereniging Kortrijk VZW

12913

Sint-Vincentius West-Vlaanderen VZW Conferentie 1
Blankenberge

2

12924

De Oever VZW

1

1

12925

Sint-Vincentius West-Vlaanderen VZW De Bosrank - 1
p/a Rosita Baert

1

12927

Ocmw Anzegem

1

1

12935

Ocmw Dentergem

1

1

12938

Ocmw Heuvelland

1

1

12965

Ocmw Zedelgem

1

1

12983

Nood Lenigen VZW

1

1

12989

De Sloep - Onze Thuis VZW

1

1

12993

Onderlinge Hulp Sleidinge VZW

1

1

13018

Ocmw Herzele

1

1

13025

Ocmw Lebbeke

1

1

13034

Ocmw Sint-Lievens-Houtem

1

1

13038

Ocmw Temse

1

1

13047

Armée du Salut ASBL Foyer Georges Motte

1

1

13051

La Maison Africaine ASBL

1

1

13052

Oeuvre de l'Hospitalité ASBL

1

1

13062

Source ASBL

1

1

13073

Société de Saint-Vincent de Paul-Rixensart

1

1

13081

Saint-Vincent de Paul ASBL Conférence de Waterloo- 1
p/a PH. Biernaux

1

13095

Bij Ons VZW/Chez Nous ASBL

1

13106

Croix Rouge Maison de Wavre

1

1

13107

MC-R Condroz Haute-Meuse

1

1

13110

MC-R LA CHARLEMAGNE

1

1
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13119

Croix Rouge Section locale de Ans

1

1

13120

Croix Rouge Section locale de Huy

1

1

13122

Croix Rouge Section locale de Saint-Nicolas

1

1

13135

Croix-Rouge Section locale de Gilly

1

1

13150

Cpas Woluwe-Saint-Pierre

1

1

13167

Saint-Vincent de Paul-Le Contact

1

1

13173

TasToe VZW

1

1

13316

Association pour la Solidarite Etudiants en Belgique 1
(ASEB) ASBL

1

13421

La Fourmi asbl c/o CPAS de Namur

1

1

13440

Voedselhulp Overijse VZW

1

1

13457

Welzijnsschakels Niel

1

1

13493

Sint-Vincentius St. Stefanus Hoeselt

1

1

13503

VZW Beernemse Notenkraker

1

1

12944

Knokke Heist

1

12987

Tabora

1

13506

Lichtbaken (geen a)

1

12489

Sint Vincentius Mechelen Zuid

1

13002

Welzijnsraad Sint Lievens Houtem

1

12732

CPAS Anhee

1

13304

Oevres unité pastorale de Tournai Est (geen A)

2

13068

Rafaël

1

951

CPAS Uccle

15

895

Cpas de Chimay (geen deel A)

1

Inconnu

3
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Bijlage 2: Omzendbrief ter aankondiging van de uitvoering van de FEADenquête 2017 (NL)
Nieuwsbrief in het kader van het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD)
E-cho FEAD
Enquête 2017
Via deze nieuwsbrief vragen wij jullie medewerking voor de FEAD enquête die moet worden
uitgevoerd in de eerste helft van 2017.
WAT?
De Europese Commissie heeft gevraagd aan de lidstaten om een enquête af te nemen bij de
eindbegunstigden. De bedoeling is om meer inzicht te krijgen in hun socio-economische situatie en
over hun mening over de FEAD-hulp. De resultaten die hieruit naar voren komen zullen door de
Europese Commissie gebruikt worden om het beleid aangaande het FEAD te evalueren en verder
vorm te geven.
In totaal moeten 1.175 mensen over gans België geïnterviewd worden. Om deze taak te realiseren,
rekenen wij op jullie medewerking.
WIE?
Om een zo representatief mogelijk beeld te krijgen, werd er een willekeurige steekproef getrokken.
Per organisatie werd er een gewicht toegekend in functie van haar grootte (aantal geholpen
begunstigden). In deze exceltabel kan u opzoeken of er verwacht wordt dat uw organisatie
deelneemt aan de enquête en in dat geval, hoeveel enquêtes er afgenomen dienen te worden.
Indien u uw organisatie niet in de exceltabel terugvindt, betekent dit dat uw organisatie geen deel
uitmaakt van de steekproef en bijgevolg niets hoeft te doen.
HOE?
De verwerking van de resultaten zal gebeuren met de hulp van een elektronisch webformulier. We
vragen u vriendelijk eerst de praktische gids te raadplegen alvorens u start met de afname van de
enquête.
Deel A van de enquête dient om een beeld te schetsen over de plaats/ de organisatie waar de
goederen verdeeld worden. Als organisatie moeten jullie dit gedeelte slecht één keer invullen. U
vindt deel A hier terug.
Deel B is de eigenlijke vragenlijst voor de geïnterviewde en dient om een beeld te krijgen van het
profiel van de eindbegunstigden. Dit gedeelte vraagt om een face to face interview met de
eindbegunstigde, waar de interviewer de vragen mondeling stelt aan de eindbegunstigde en deze
antwoorden vervolgens noteert. Deel B vindt u hier terug.
TEGEN WANNEER?
We wensen de resultaten te ontvangen ten laatste op 31/05/2017.
CONTACTINFO
U kan steeds bij ons terecht via voeding@mi-is.be of via 02 508 58 58. Ook op onze website vindt
u deze informatie terug.
Wij wensen jullie alvast hartelijk te bedanken voor jullie medewerking. Deze enquête zal ons en de
Europese Commissie in staat stellen een zo goed mogelijk beleid te voeren in het kader van het FEAD
rekening houdend met de reële noden op het terrein.
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PRAKTISCHE GIDS
GESTRUCTUREERD ONDERZOEK VAN HET FEAD (FONDS VOOR EUROPESE HULP AAN DE MEEST BEHOEFTIGEN)

ALGEMEEN
Volgens de reglementering van de Europese Commissie wordt gevraagd aan de lidstaten een enquête af te nemen van de eindbegunstigden
van het FEAD (meest behoeftigen). De bedoeling is om meer inzicht te krijgen in hun socio-economische situatie en over hun mening over
de FEAD-hulp. De resultaten die hieruit naar voren komen zullen door de Europese Commissie gebruikt worden om het beleid aangaande
het FEAD te evalueren en verder vorm te geven. Ook voor de POD MI is deze informatie heel relevant.
Op basis van het aantal organisaties dat FEAD-hulp ontvangt, heeft de POD MI een representatieve steekproef getrokken. Aan de organisatie
zal gevraagd worden om een welbepaald aantal enquêtes af te nemen van de eindbegunstigden. U kan in de excelfiche op de website nagaan
hoeveel enquêtes uw organisatie dient af te nemen. Als uw organisatie hier niet in voorkomt, dan wil dit zeggen dat uw organisatie geen
enquêtes dient af te nemen.
De reglementering vereist dat de enquête wordt afgenomen op de plaats waar de FEAD goederen aan de eindbegunstigden worden verdeeld.
Er wordt per respondent 1 interview afgenomen. Indien er meerdere enquêtes (dus verschillende respondenten) afgenomen dienen te
worden, wordt er aan de organisatie gevraagd om begunstigden te selecteren die representatief zijn voor de gehele doelgroep.

DEEL A: RICHTLIJNEN
In Deel A worden er enkele algemene vragen gesteld aan de partnerorganisatie over het verdeelpunt. Aangezien de informatie van Deel A
hetzelfde blijft voor elke enquête, is het voldoende dat de partnerorganisatie Deel A eenmalig invult. Door het ingeven van de het
erkenningsnummer van de partnerorganisatie in zowel Deel A als Deel B, zullen beide delen in een latere fase aan elkaar gekoppeld
kunnen worden. Het is dus héél belangrijk dat de interviewer aandacht geeft om het erkenningsnummer van de organisatie op beide
delen in te vullen. Het erkenningsnummer is ook terug te vinden in de hierboven besproken excelfiche. Indien de organisatie het
erkenningsnummer niet weet, dient hij contact op te nemen met de POD Maatschappelijke Integratie.
Het invullen van dit gedeelte zal ongeveer 10min in beslag nemen.

DEEL B: RICHTLIJNEN
Belangrijk! Als inleiding dient de interviewer de eindbegunstigde van het volgende op de hoogte te stellen en vraagt hiervoor zijn
medewerking: “De goederen die verdeeld worden, worden gefinancierd met middelen van de Europese Unie. De Europese Unie bevraagt de
eindbegunstigden met het oog op het nut van haar bijstand en deze te verbeteren.”
Bij de start van het afnemen van de enquête is het tevens belangrijk dat de interviewer zijn respondent op de hoogte brengt van het vrijwillige
karakter van deelname en dat deelname geen invloed heeft op het recht op FEAD-goederen. Daarnaast is het belangrijk te vermelden dat
de anonimiteit en de vertrouwelijkheid gewaarborgd wordt bij het afnemen van de enquête en dat deze eveneens gewaarborgd wordt bij
de verwerking van de resultaten. Informatie over de persoonlijke situatie is nodig om een beeld te krijgen over de noden van de
eindbegunstigden.
De interviewer wordt gevraagd de volgorde van de vragen te respecteren. Naast het aanvinken van de vooropgestelde antwoorden, is er
bij sommige vragen ruimte voorzien om een meer gedetailleerd antwoord te formuleren. Bij de meeste vragen is het mogelijk om
meerdere antwoorden aan te duiden. Voor bepaalde vragen kan het nuttig zijn om de antwoordcategorieën niet voor te lezen met als
doel om een spontaan antwoord te krijgen van de respondent.
Indien de respondent de vraag niet begrijpt, kan de interviewer de optie ‘weet niet of begrijpt de vraag niet’ aanduiden. De categorieën
“wil niet antwoorden” of “weet niet of begrijpt de vraag niet” dienen NIET voorgelezen te worden aan de respondent. De interviewer
dient deze opties niet voor te lezen aan de respondent, dit om de respondent aan te moedigen om de vragen volledig te beantwoorden.
Het invullen van dit gedeelte zal ongeveer 30min van uw tijd per interview in beslag nemen.

Zowel in Deel A als in Deel B worden rode tekstjes weergegeven. Deze geven een korte uitleg voor de interviewer voor de juiste
interpretatie van de vraag.
Tip: Bij bepaalde vragen wordt er specifiek verwezen naar de FEAD-producten. Indien de organisatie ook niet-FEAD-producten verdeelt, kan
de organisatie tijdens het afnemen van de enquête de FEAD-producten uitstallen zodat de eindbegunstigde ziet over welke producten het
gaat.
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