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Voorwoord 
 
 
Als Staatssecretaris voor Armoedebestrijding wil ik de opstart en/of versterking van lokale overlegplatformen in 

de strijd tegen gezinsarmoede stimuleren. Lokale besturen en OCMW’s spelen hierbij een centrale rol. Ik geef 

hen graag de kans om verder hun rol van regisseur in te vullen. Alle OCMW’s moeten de kans krijgen om expertise 

uit te bouwen op basis van de succesfactoren van het pilootproject “Lokale overlegplatformen voor de preventie 

en opsporing van kinderarmoede”. Een versterking van een geïnstitutionaliseerd lokaal overleg geeft een impuls 

om gezinsarmoede effectief en efficiënt te bestrijden. 

 

Het terugdringen van gezinsarmoede is één van de strategische doelstellingen van het Federale 

Armoedebestrijdingsbeleid. Kinderarmoede is een onderdeel van gezinsarmoede. Kinderen groeien namelijk op 

in een gezin in armoede. Deze regering werkt aan een langetermijnstrategie om armoede in het algemeen terug 

te dringen. Een economisch gunstig klimaat zorgt dat jobs effectief worden gecreëerd én door de taxshift houden 

mensen met een laag loon netto meer over. Deze regering biedt ook extra ondersteuning voor alleenstaande 

werkende ouders. Dit doet ze bijvoorbeeld door een verhoging van de belastingvrije som en een verlaging van 

de effectieve kosten voor kinderopvang. 

 

Voor gezinnen die moeilijk aansluiting vinden in de maatschappij, zijn op korte termijn ook ondersteunende 

maatregelen nodig, in het bijzonder voor hun kinderen. Zo vermijden we dat kinderen in de spiraal van 

generatiearmoede terechtkomen. Hier speelt het lokaal beleid een belangrijke rol. Lokaal bestaan echter veel 

losse projecten die niet steeds systematisch worden geëvalueerd op hun meerwaarde binnen het geheel van 

maatschappelijke dienstverlening. Dat mag niet het geval zijn. Deze projectoproep geeft daarom OCMW’s de 

ruimte om in overleg met de verschillende organisaties en begeleiders te experimenteren met het uittekenen 
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van een structureel werkkader. Door de lokale dienstverlening beter op elkaar af te stemmen wordt de strijd 

tegen gezinsarmoede effectiever en efficiënter gevoerd. Daarnaast creëer ik ook graag een forum voor het 

uitwisselen van goede praktijken tussen de verschillende overlegplatformen.  

 

De Staatssecretaris voor Armoedebestrijding 

 

 

 

A. Doelstelling en modaliteiten van de projectoproep 

 
 
 

1. De doelstelling: Gezinsarmoede effectief en efficiënt bestrijden 

Terugdringen van gezinsarmoede is één van de strategische doelstellingen in de strijd tegen armoede van deze 

regering. Het vormt een investering in de toekomst. In België bestaan er lokaal al veel initiatieven ter bestrijding 

van armoede bij gezinnen en hun kinderen. Uit de KPMG-studie van 2015, het INCh-project (2013-2018) en 

regelmatige bevragingen door de POD Maatschappelijke Integratie, blijken echter een aantal structurele 

knelpunten steeds terug te keren.  

- Opvoeders, leraars, of andere begeleiders, en zelfs hulpverleners voelen zich onvoldoende in staat om 

op gepaste manier te reageren bij een vermoeden van armoede. Waar en hoe dit signaleren is niet 

steeds vanzelfsprekend. 

- Tussen hulpverleners/organisaties onderling en tussen dienstverlening en mensen in armoede bestaat 

soms een gebrek aan vertrouwen. 

- Zowel beleidsmatige als pragmatische overwegingen - vaak eigen aan een lokale situatie en context - 

bemoeilijken een efficiënte en effectieve organisatie van de hulpverlening voor gezinnen.  

o Bijvoorbeeld: in sommige gemeenten is armoede geconcentreerd in bepaalde wijken, terwijl 

dit in andere meer verspreid is.  

o Bijvoorbeeld: voor bepaalde doelgroepen is een individuele benadering door één persoon 

geschikt. Voor andere doelgroepen is ondersteuning door verschillende gespecialiseerde 

maatschappelijk werkers effectiever.  

 

Goed functionerende overlegplatformen bieden een antwoord op deze uitdagingen. Deze projectoproep bouwt 

verder op de succeselementen van het pilootproject “Kinderen Eerst: lokale overlegplatformen voor de preventie 

en opsporing van kinderarmoede”. Dit pilootproject was een direct antwoord van de federale regering op de 

Europese aanbeveling “Investeren in kinderen: de vicieuze cirkel van achterstand doorbreken”. In 2013 werden 

Europese lidstaten opgeroepen om de coördinatie te versterken tussen de verschillende actoren actief in het 

bestrijden van de gezinsarmoede. Eén van de manieren hiertoe zijn de lokale overlegplatformen 
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De hoofddoelstellingen van een lokaal overlegplatform zijn: 

- Het tijdig detecteren van probleemsituaties. 

- Het opzetten van concrete geïntegreerde hulpverlening voor kinderen en hun gezin.  

 

Overlegplatformen stellen met andere woorden naast hun kerntaak – het organiseren van overleg en 

samenwerking – ook operationele doelstellingen. OCMW’s treden daarbij op als coördinator en/of regisseur. 

Deze rol krijgt een verschillende invulling, afhankelijk van de lokale context volgens het INCh-onderzoek1.  

 

 

2. Wie kan een project indienen?  

Deze projectoproep is uitsluitend bestemd voor OCMW’s. Zij dienen het project in, zijn verantwoordelijk voor 

de coördinatie en volgen het project zowel inhoudelijk als financieel op.  

 

Het aantal inwoners in het werkingsgebied van het OCMW bedraagt minstens 50 000 personen. OCMW’s met 

een bewonersaantal beneden 50 000 personen kunnen opteren om met andere OCMW’s een 

samenwerkingsverband aan te gaan. Bovenlokale samenwerkingsstructuren kunnen een extra dynamiek en 

impuls geven om tot een efficiëntere en effectievere aanwending van de toelagen te komen. In geval van een 

dergelijk samenwerkingsverband is het totaalaantal inwoners in de werkingsgebieden van de OCMW-partners 

steeds minstens 50 000.  

 

 

3. Budget en financiering 

Voor 2019 maakt de Staatssecretaris voor Armoedebestrijding - onder voorbehoud van de goedkeuring van de 

algemene uitgavenbegroting 2019 - 1 miljoen euro vrij voor de ondersteuning van lokale overlegplatformen 

gezinsarmoede. De Staatssecretaris voor Armoedebestrijding kiest voor een financieringsmodel met aandacht 

voor de formulering van een strategie en doelstellingen op middellange termijn. Lokale overlegplatformen 

gezinsarmoede die in 2019 voor betoelaging aanvaard worden, kunnen in 2020 een éénmalige verlenging 

aanvragen, onder voorbehoud van een positieve evaluatie door de administratie en onder voorbehoud van de 

goedkeuring van de algemene uitgavenbegroting 2020. Het opstarten/versterken van een lokaal 

overlegplatform gezinsarmoede en hieraan verbonden het uittekenen van een structureel werkkader, vraagt 

voorbereiding. De OCMW’s die voor betoelaging aanvaard worden, ontvangen in 2018 een opstartsubsidie.   

 

 

 

                                                
1 Zie bijlage 1.  
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Er wordt ingezet op een co-financieringsmodel om OCMW’s aan te zetten na te denken over een strategie op 

langere termijn, met name hoe het overleg structureel kan worden verzelfstandigd en verankerd.  

- November en december 2018: de opstartsubsidie betreft 2/12e van de voor 2019 maximaal 

toegekende subsidie. De indiener van het project voorziet in een cofinanciering van 20 %. 

- 2019: de maximaal te verkrijgen financiering betreft een toelage van 50.000 euro. De indiener van het 

project voorziet in een cofinanciering van 20 %.  

- 2020: de maximaal te verkrijgen financiering betreft een toelage van 30.000 euro. De indiener van het 

project voorziet in een cofinanciering van 50 %.  

 

Indien gekozen wordt voor een samenwerkingsverband, kan slechts één dossier worden ingediend. Eén OCMW 

fungeert als projectverantwoordelijke.  

 

De subsidie kan ingezet worden op twee luiken: 

1) Personeelskosten (d.i. voor het aanstellen van een coördinator gezinsarmoede via aanwerving of 

vrijstelling); 

2) maximaal 20% van het toegekende subsidiebedrag kan ingezet worden voor kosten die in het kader van 

de werkzaamheden van het platform (zie operationele platformdoelstellingen) worden gemaakt. 

Activiteiten die via het Fonds voor participatie en sociale activering kunnen worden gefinancierd zijn 

hier niet subsidiabel. 

 

 

4. Een performante invulling van een lokaal overlegplatform  

Voor een performante invulling van lokaal overleg is het belangrijk een duidelijke focus te hebben op een 

specifieke doelgroep en doelstellingen.  

 

De doelgroep van deze projectoproep zijn gezinnen met kinderen in armoede of met een risico op armoede of 

sociale uitsluiting. Bijzondere aandacht dient hierbij uit te gaan naar alleenstaande ouders en hun kinderen. En, 

naar kinderen van 0 tot 6 jaar of 16-plussers.  

 

De operationele doelstellingen moeten aansluiten bij het bestaande beleid en de lokale dynamieken. Het is 

geenszins de bedoeling dat het lokaal gezinsarmoede overlegplatform de taken van het OCMW in het kader van 

individuele cliëntbegeleiding overneemt, maar wel dat het er een aanvulling op vormt, uiteraard met 

inachtneming van de bescherming van de privacy. 

 

Afhankelijk van de reeds aanwezige expertise kan een lokaal overlegplatform rond gezinsarmoede verschillende 

activiteiten uitwerken en/of optimaliseren. Deze activiteiten zijn gericht op het bieden van concrete 
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ondersteuning aan de doelgroep op twee niveaus: (1) het specifiek individuele niveau met tussenkomsten in 

acute noodsituaties; (2) het collectieve niveau in het kader van overleg, informatiestromen en sensibilisering. 

 

- Activiteiten gericht op het in kaart brengen van de lokale armoedesituatie en afstemmen met bestaande 

initiatieven 

De algemene en specifieke lokale problematiek van gezinnen in armoede kan in kaart worden 

gebracht via formeel overleg, voorafgaande studies, kwalitatieve en/of kwantitatieve 

omgevingsanalyse, OCMW-statistieken, én gesprekken met de doelgroep. Het is belangrijk het 

effectieve gebruik van het bestaande aanbod te evalueren en waar nodig beter af te stemmen 

op de lokale noden. 

 

- Activiteiten gericht op het verstrekken van informatie over bestaande hulpkanalen en laagdrempelige 

activiteiten en/of acute noodhulp om aansluiting met het hulpverleningsaanbod te verbeteren 

In veel gemeenten bestaat een uitgebreid aanbod om gezinnen in armoede te ondersteunen, 

maar deze is niet altijd bekend en/of is de weg ernaartoe moeilijk. Een sterke (moderne) 

communicatiestrategie kan een optie zijn om de bekendheid te verhogen. Vaak moeten echter 

minder vanzelfsprekende toegangspoorten worden gezocht om gezinnen in armoede te 

bereiken. Concreet kan hierbij ook gedacht worden aan de beschikbaarheid van maatschappelijk 

werkers, brugfiguren en ervaringsdeskundigen op strategische locaties/momenten zoals bij 

bestaande buurtwerking, aan de schoolpoort en/of bij oudercontacten. Een overlegplatform kan 

ook specifieke projecten stimuleren én ondersteunen (vb. pamperbanken, 2e handskleding, 

kookworkshops, spelotheken, sport/cultuur, scouts, kinderopvang, …). Hierbij moet opgelet 

worden om niet stigmatiserend te werk te gaan. Deze projecten vormen geen doel op zich, maar 

zorgen op een laagdrempelig manier dat gezinnen in armoede aansluiting vinden bij wat reeds 

bestaat.  

 

- Activiteiten gericht op informatiedoorstroom: betere detectie van gezinsarmoede en doorstroom naar en 

tussen maatschappelijk werkers. 

Niet alle stakeholders beschikken over een diepgaande kennis van de problematiek van 

gezinsarmoede en de leefsituatie van kinderen in armoede. Sensibilisering van professionals 

zoals kinderverzorgers, leerkrachten, maar ook medewerkers bij lokale sportclubs, culturele of 

andere verenigingen is nodig. Kennis van de problematiek en het herkennen van signalen van 

armoede bij kinderen zijn belangrijk. Sensibilisering kan bijvoorbeeld via vormingen, intervisies, 

studiedagen, campagnes, flyers, nieuwsbrieven.  

 

Informatiedoorstroom tussen maatschappelijk werkers en organisaties kan bijvoorbeeld 

worden geoptimaliseerd door het inrichten van een centraal meldpunt gezinsarmoede, het 
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opstellen van richtlijnen voor vervolgacties na signalisatie van gezinsarmoede en/of het 

uitwerken van een privacy protocol voor de uitwisseling van informatie.  

 

 

5. Ondersteuning vanuit de federale overheid: Een lerend netwerk van overlegplatformen  

Lokale besturen, sociaal werkers, en coördinatoren blijken vaak nood te hebben aan feedback en inhoudelijke 

ondersteuning. De subsidiërende overheid zal hier een faciliterende rol spelen door een forum te creëren voor 

de uitwisseling van goede praktijken, verbeterde werkmethoden en beleidsinitiatieven. Door een aanvraag voor 

betoelaging in te dienen, verklaart het OCMW zich dan ook akkoord om aan dit forum - dat minimaal tweemaal 

per jaar samenkomt - deel te nemen.  

 

 

6. Samenvatting van ontvankelijkheids- en selectiecriteria  

Om ontvankelijk te zijn:  

 wordt het project gerealiseerd door een OCMW; 

 wordt een beslissing van de OCMW-Raad voorgelegd waarin deze zich akkoord verklaart met de 

uitvoering van het project. In geval van een samenwerkingsverband wordt een beslissing van de 

OCMW-Raad van alle clustergemeenten voorgelegd; 

 is het aantal inwoners in het werkingsgebied van het OCMW minstens 50 000 personen. OCMW’s met 

een bewonersaantal beneden de 50 000 personen kunnen opteren om met andere OCMW’s een 

samenwerkingsverband aan te gaan. In geval van een dergelijk samenwerkingsverband is het totaal 

aantal inwoners in de werkingsgebieden van de OCMW-partners steeds minstens 50 000; 

 is de gevraagde subsidie niet groter dan het bedrag zoals bepaald in punt 3: budget en financiering; 

 is het dossier ingediend aan de hand van de online applicatie  en is het dossier volledig ingevuld; 

 is het dossier vergezeld met een sluitende begroting; 

 wordt het dossier binnen de deadline ingediend; 

 

Enkel ontvankelijke projecten worden ten gronde beoordeeld en onderzocht of zij voor betoelaging in 

aanmerking komen. De beoordeling gebeurt volgens 5 criteria: 

1. De aansluiting bij het bestaande lokaal beleid. 

2. Een heldere omschrijving van de doelstellingen van het platform volgens het SMART-principe2. 

3. De kwaliteit van het (nieuw) samenwerkingsverband: 

o De invulling van de regie en/of coördinatierol van het OCMW (zie INCh onderzoek)3 en de 

aandacht voor de creatie van een gedeelde visie en missie; 

                                                
2 Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden. 
 
3 Zie bijlage 1.  
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o het uittekenen van een gestructureerd werkkader: 

 de meerwaarde van deelname aan het netwerk voor de verschillende partners 

 de rol van verschillende partners bij contact met de doelgroep;  

 de rol van verschillende partners bij de operationele doelstellingen; 

4. Focus op activiteiten rond een specifieke doelgroep: 

o identificatie van de doelgroep;  

o drempelverlagend werken 

5. Een realistische en sluitende begroting:  

o de grootte van de specifiek betoelaagde kosten staat in verhouding met de beoogde 

doelstelling; 

o het OCMW is transparant inzake de vereiste cofinanciering 

 

Elk criterium wordt gequoteerd op 20 punten. Om voor subsidiëring in aanmerking te komen moet een 

projectvoorstel minstens 60/100 behalen bij de beoordeling van de selectiecriteria.  

 

Om een gerichte inzet van de beperkte middelen te realiseren krijgen OCMW’s met het hoogst aantal 

leefloonbegunstigden die een gezin ten laste hebben (categorie 3) meer punten. Deze indicator geeft namelijk 

aan dat gezinsarmoede een groter probleem is in deze gemeenten.  

 

Een rangschikking wordt opgemaakt op basis van de punten behaald op de selectiecriteria en de 20 projecten 

met de hoogste score worden aanvaard. 

 

 

7. Procedure en timing  

Het aanvraagdossier moet ingediend worden aan de hand van het online formulier op de website van de POD 

Maatschappelijke Integratie. Het formulier moet helder en volledig ingevuld worden, zodat de evaluatoren van 

de POD Maatschappelijke Integratie zich een precies idee kunnen vormen over de projecten en hun bijdrage aan 

de doelstelling van deze oproep. 

 

De kandidaatsdossiers moeten ten laatste op 31 juli 2018, om 12 uur, ingediend worden via de online applicatie. 

De projectvoorstellen worden onderzocht door de POD Maatschappelijke Integratie. De Staatssecretaris voor 

Armoedebestrijding beslist over de selectie van de projecten. 

 

De kandidaten worden verwittigd over de selectie op het einde van de selectieprocedure. Wanneer er nood is 

aan bijkomende informatie kan de Frontoffice MI-IS van de POD Maatschappelijke Integratie worden 

gecontacteerd: via tel: 02/508.85.85 (maandag tot donderdag van 08u30 tot 16u30 en vrijdag van 08u30 tot 

16u00) of via email: vraag@mi-is.be 

mailto:vraag@mi-is.be
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B. Financiële aspecten van de subsidiëring 

 

1. Grens van de subsidie 

De maximaal te verkrijgen financiering in 2019 is een toelage van 50.000 euro voor 12 maanden. De subsidie 

mag 80% dekken van de specifieke betoelaagbare kosten voor het project. De aanvrager moet het budget van 

het project aanvullen met eigen middelen (minimum 20%) of door andere subsidies, op uitdrukkelijke 

voorwaarde dat er geen dubbele subsidiëring is voor dezelfde uitgave.  

  

2. Levering van goederen en diensten 

Wanneer een beroep wordt gedaan op leveranciers van gesubsidieerde goederen of diensten, moet het bewijs 

worden geleverd dat de wetgeving overheidsopdrachten werd toegepast.  

 

3. In aanmerking komende kosten  

De enige kosten die in aanmerking komen zijn deze die: 

 rechtstreeks betrekking hebben op het project, dit wil zeggen rechtstreeks veroorzaakt door het project 

en noodzakelijk voor de uitvoering ervan. Deze kosten moeten noodzakelijk en redelijk zijn voor de 

verwezenlijking van het project; het project moet beantwoorden aan de principes van goed financieel 

beheer en meer bepaald besparing en prijs/kwaliteitsverhouding;  

 gemaakt zijn tijdens de duur van het project (dit wil zeggen gemaakt tijdens de periode zoals 

opgenomen in het Ministerieel Besluit ); 

 effectief gedragen worden door de organisator van het project, ingebracht worden in zijn boekhouding 

overeenkomstig de boekhoudprincipes die erop van toepassing zijn en waarvoor aangifte gedaan is, 

zoals voorgeschreven door de van kracht zijnde fiscale en sociale wetten; 

 kunnen geïdentificeerd en gecontroleerd worden en gestaafd worden met bewijsstukken. De 

bewijsstukken moeten betrekking hebben op de volledige in aanmerking komende kosten en niet enkel 

op het gesubsidieerde gedeelte van de in aanmerking komende kosten. 

 

Opgelet voor dubbele subsidiëring: er mag slechts eenzelfde bewijsstuk voor een uitgave worden ingediend bij een 

enkele subsidiërende overheid, op straffe van weigering. 

In aanmerking 

komende kosten 

Hieronder vermelde kosten worden door de federale overheid beschouwd als in 

aanmerking komende kosten. 

LOONKOSTEN 

(interne) 

Mogen geboekt worden als loonkosten, de loonkosten betreffende de eigen 

personeelsleden, met inbegrip van het tijdelijke personeel. Het kan zowel gaan om een 

nieuwe aanwerving als de vrijstelling van een personeelslid. 

Enkel het gedeelte van de loonkosten dat niet gesubsidieerd wordt door een andere 

steunmaatregel komt in aanmerking. 



  9. 

Hieronder vermelde kosten worden aanvaard als loonkosten. Deze lijst is limitatief. 

 Loon (directe kosten) 

 Brutoloon/enkel het gedeelte dat niet gesubsidieerd wordt door andere 

overheden; 

 Werkgeversbijdrage; 

 Belastbare vergoedingen die afhangen van het RSZ-systeem 

(eindejaarspremie, vakantiegeld); 

 Eventueel loonmatiging of vorm van vrijwillige arbeidsduurvermindering; 

 Maaltijdcheques 

 

 Sociaal secretariaat (indirecte kosten) 

 Verplaatsing- en verblijfsvergoeding 

 Vervoer woonplaats-werkplaats, bij toepassing van de collectieve 

arbeidsovereenkomsten die van kracht zijn bij de werkgever 

 Bepaalde verzekeringskosten 

 Kosten in verband met de arbeidsgeneeskundige dienst; 

 Verzekering – wet arbeidsongevallen 

 

Komen niet in aanmerking: 

 De bijdragen voor extralegale voordelen, zoals alle vormen van 

groepsverzekeringen en extralegaal pensioen, de vergoedingen voor 

beroepsuitgaven, de premies in functie van de prestaties, … 

 Loonkosten ten belope van het al gesubsidieerde bedrag 

 Vertrekpremies  

 Representatiekosten 

 

BTW 

Enkel de BTW die niet kan worden teruggevorderd door de rechthebbende komt als kost 

in aanmerking. Als de BTW als kost wordt aangerekend, moet de rechthebbende, op basis 

van een attest van de BTW administratie, aantonen dat hij die niet kan terugvorderen. 

 

 

ACTIVITEIT 

VERBONDEN 

KOSTEN 

Hiervoor komen activiteit verbonden kosten in aanmerking die kunnen bewezen worden. 

De facturen en betalingsbewijzen moeten voor controle ter beschikking gesteld worden. 

De facturen moeten steeds de activiteit vermelden waarop de uitgave betrekking heeft.  

Enkel de kosten specifiek gemaakt voor de hieronder beschreven activiteiten worden 

aanvaard. 

De activiteiten zijn door het platform voorgestelde collectieve acties om concrete 

ondersteuning of hulpverlening te bieden. Ook individuele tussenkomsten zijn mogelijk in 
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noodsituaties. Dit kan aanvullend zijn op de middelen die het OCMW ter beschikking heeft 

in het kader van het Fonds voor participatie en sociale activering.  

Maximaal 20% van het totale subsidiebedrag komt in aanmerking voor deze kosten. Per 

uitgave is er een verantwoordingsstuk nodig dat aangeeft dat de uitgave gebeurde op 

initiatief en met goedkeuring van het platform (vb. verslag van een vergadering) 

 
 

C. Betalingsmodaliteiten 

 

Een voorschot van 80% zal toegekend worden. De rest van de betaling van de subsidie zal gebeuren na het einde 

van de subsidieperiode, op vraag van de rechthebbende, en na het indienen van de vereiste bewijsstukken die 

bij Ministerieel Besluit worden bepaald.  

 

De betaling van de subsidie zal gebeuren na controle en akkoord door de administratie.  
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Bijlage 1: Werkbaarheid van de verschillende coördinatierollen 

 

Facilitator Co-producer Commissioner 

 

-Wanneer netwerk voor partners 

een meerwaarde realiseert 

-Wanneer netwerkpartners tijd 

hebben om te investeren in het 

netwerk 

-Naar netwerkpartners die 

vrijwillig aanwezig zijn 

-Wanneer continuïteit van 

partners groot is 

-Wanneer het vertrouwen in de 

leidende organisatie die de 

coördinator aanstelt groot is 

-Wanneer de diversiteit aan 

partners binnen het netwerk 

beperkt is en er gemakkelijk 

consensus gevonden kan worden 

-Wanneer netwerk voor partners 

een meerwaarde realiseert 

-Wanneer netwerkpartners tijd 

hebben om te investeren in het 

netwerk 

-Naar netwerkpartners die 

vrijwillig aanwezig zijn 

-Wanneer continuïteit van 

partners groot is 

-Wanneer het vertrouwen in de 

leidende organisatie die de 

coördinator aanstelt groot is 

-Wanneer de diversiteit aan 

partners binnen het netwerk 

beperkt is en er gemakkelijk 

consensus gevonden kan worden 

-Wanneer netwerk voor partners 

beperkte of geen meerwaarde 

realiseert 

-Wanneer netwerkpartners weinig 

tijd hebben om te investeren in 

het netwerk 

-Naar verplichte partners of 

partners die een opdracht tegen 

betaling uitvoeren 

-Wanneer continuïteit van 

partners beperkt is 

-Wanneer het vertrouwen in de 

leidende organisatie die de 

coördinator aanstelt beperkt is 

-Wanneer de diversiteit aan 

partners binnen het netwerk groot 

is en er moeilijk consensus 

gevonden kan worden 

 

Bron: Vermeiren, Noël e.a., Governance van netwerken ter bestrijding van kinderarmoede., Armoede en Sociale 

uitsluiting. Jaarboek 2017.  

https://www.uantwerpen.be/nl/onderzoeksgroep/oases/jaarboek-armoede-oases/ 

 
Zie ook: https://www.uantwerpen.be/nl/projecten/integrated-networks-childpoverty/ 
en: http://www.belspo.be/belspo/fedra/proj.asp?l=nl&COD=BR/132/A4/INCh 
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