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LOKAAL ARMOEDEBELEID: HET KAN 

(BETER) 
 

Situering van de LAB2 
 

De Lokale ArmoedeBarometer deel 2 (LAB2) is een vervolg op de eerste barometer die de “nood” 
aan een armoedebeleid duidt. Elke gemeente werd getoetst aan de hand van 16 indicatoren1. De 
eerste Lokale ArmoedeBarometer zei niets over het beleid van de gemeente maar toonde dat 
armoede in elke Vlaamse gemeente (sterk) aanwezig is en dat daarom een goed lokaal 
armoedebeleid nodig is.  

 

De Lokale ArmoedeBarometer deel 2 (LAB2) kijkt nu naar het aanwezige armoedebeleid en toetst 
of bepaalde instrumenten en methoden om aan lokale armoedebestrijding te doen aanwezig zijn en 

gebruikt worden in een gemeente.  

 
De LAB2 is gebaseerd op een vragenlijst over 11 domeinen die gebaseerd zijn op de 
“DecenniumDoelen” rond inkomen, werk, wonen, onderwijs, samen-leven. Daarmee bevragen we 
mensen in armoede over zaken die zij cruciaal vinden in de uitvoering van een lokaal 
armoedebestrijdingsbeleid. De vragen gaan daarnaast ook over de bestaande instrumenten en hoe 
een gemeente die vandaag al kan inzetten. De lokale besturen worden vervolgens ingedeeld 
volgens het aantal ‘positieve antwoorden’, wat weergeeft in welke mate instrumenten effectief 

aanwezig zijn. 
 
De vragenlijst en de wijze van werken is een vorm van “curieuzeneuzen”: burgers, hier mensen in 
armoede en hun vertegenwoordigers, toetsen of een beleid zichtbaar aanwezig is. Het met andere 
woorden een kwalitatief onderzoek waarbij de participatie even belangrijk is als de resultaten van 
het onderzoek. 

 
Het doel van de LAB2 is het stimuleren van alle gemeenten tot het voeren van een goed, breed en 

“rijk” armoede- en sociaal beleid. Tegelijkertijd willen we hiermee de noodzaak van een 
ondersteunend en richtinggevend armoede- en sociaal beleid op Vlaams en federaal niveau 

aantonen.  
 
Lokale verenigingen (dit zijn Verenigingen Waar Armen het Woord Nemen, de 

Welzijnsschakelgroepen, ATD-groepen, de lokale groepen ondersteund door Samenlevingsopbouw, 
lokale groepen ondersteund door Welzijnszorg, en lokale werkingen van vakbonden en van 
Beweging.net, en lokale groepen binnen de koepel van het Minderhedenforum1) werden gevraagd 
om mee te werken.  
In 63 gemeenten waren in totaal 181 verenigingen en in sommige gemeenten ook lokale 
overheidsdiensten enthousiast om mee te werken. 52 armoedeverenigingen engageerden zich, in 
12 gemeenten namen lokale groepen van Beweging.net of ACV het voortouw. In 41 gemeenten 

werd samengewerkt met andere organisaties (diensten als sociale kruidenier, andere 
armoedeorganisaties, etnisch-culturele verenigingen) en in 25 gemeenten nam de gemeentelijke 
overheid deel (OCMW, sociale dienst of schepen of gemeenteraadsleden). In drie gemeenten 
namen gemeentelijke (sociale) diensten het voortouw. 
 

Een bonte ploeg mensen die allen mee het armoedebeleid willen verrijken. 

Niet in elke gemeente zijn mensen in armoede daadwerkelijk betrokken bij het opmaken van de 
LAB2. De corona epidemie speelde ons hier erg parten. Toch hebben verschillende 
armoedeverenigingen extra inspanningen gedaan om mensen in armoede in de mate van het 
mogelijke te betrekken. Sommige armoedeverenigingen hebben een enquête verdeeld onder 
mensen in armoede, anderen hebben een telefoonronde gedaan, en nog anderen hebben mensen 
in armoede op een veilige manier bezocht. 
 

                                                

1 De koepelorganisatie, het Minderhedenforum, is nu de netwerkorganisatie LEVL. 
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In bijna alle deelnemende gemeenten is er dus een lokale dialoog geweest rond de LAB2, binnen 

de lokale vereniging, tussen armoedeverenigingen en het lokale middenveld en organisaties of 
diensten, en in bijna de kwart van de gemeenten met de lokale besturen zelf. De LAB2 is met 
andere woorden geen oefening van de armoedevereniging alleen, maar wel het resultaat van een 

lokaal dialoogproces. 
 
 
De LAB2 geeft een beeld van hoe het gemeentelijk armoedebeleid wordt gezien én ervaren door de 
(armoede-)verenigingen. Dit beeld is in een beperkt aantal gevallen gecorrigeerd door de lokale 
vereniging na contacten met het gemeentebestuur of andere sociale diensten of na herlezing van 
de resultaten. Ook dit zorgt voor een meer gedragen resultaat. 

 
Met dit beeld moeten de groepen en besturen nu aan de slag. De LAB2 geeft hen een richting, een 
indicatie hoe het verder kan en moet, geeft hen aanwijzingen waar er meer of anders kan 
geïnvesteerd worden. LAB 2 toont ook waar kansen en instrumenten liggen voor lokale 
armoedebestrijding vanuit een streven naar grondrechten en menselijke waardigheid. 
 

Decenniumdoelen dankt alle partners van Decenniumdoelen (Netwerk tegen Armoede, 
Welzijnszorg,  Samenlevingsopbouw, SAM, Minderhedenforum, Uitdemarge, Beweging.net, ABVV, 
ACV, ACLVB, CM en Socialistische Mutualiteiten) en Welzijnsschakels, en in het bijzonder alle 
verenigingen die hier hard aan hebben meegewerkt.  
 
Met hun werk kunnen lokale en armoedeverenigingen en besturen verder aan de slag en het beleid 

“verrijken” tot een sterk armoedebeleid.  
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De vragen in een notendop 
 
De armoede- en andere verenigingen kregen een checklist met 71 vragen verdeeld over 11 
hoofdstukken waarop enkel met “ja” of “nee” of “ik weet het niet” kan geantwoord worden. De 

antwoorden tonen of een bepaald onderdeel van het armoedebeleid duidelijk zichtbaar aanwezig is 
in het beleid van de gemeente.  
 
De 71 vragen weerspiegelen een ideaal armoedebeleid. Ze zijn gebaseerd op de vele dossiers van 
Decenniumdoelen, te vinden op www.komafmetarmoede.be  
Ze vertrekken van de doelen van Decenniumdoelen rond inkomen (vertaald in steun en 
ondersteuning), werk, onderwijs, wonen, gezondheid (in beperkte mate opgenomen in het 

hoofdstuk steun), samenleven (vertaald in de hoofdstukken rond overleg en participatie, 
antidiscriminatie en cultuur en vrije tijd). Extra aandacht is er voor beleidswerk onder het 
hoofdstuk armoedebeleidsplan. 
 
De vragen zijn opgesteld in samenwerking met alle partners van Decenniumdoelen en nagelezen, 
aangevuld en gecorrigeerd door Welzijnschakels, Welzijnszorg en Netwerk tegen Armoede. 

 
De vragenlijst is een checklist om af te vinken of de gemeente een bepaald onderdeel van hoe wij 
het armoedebeleid zien uitvoeren. Door het afvinken (“het is er of het is er niet”) krijgen we een 
objectieve(re) doorlichting van het gemeentelijk beleid. 
 
Een “neen” antwoord betekent dus dat het gevraagde aspect geen onderdeel is van het 
gemeentelijk armoedebeleid of dat het niet of onduidelijk zichtbaar is in het gemeentelijk beleid of 

niet gekend is door de vereniging. Dat laatste zegt dus ook iets over hoe een gemeente 
communiceert met onder andere mensen in armoede of hun verenigingen. 
 
We houden in dit rapport enkel rekening met de ja-antwoorden. We maken gebruiken van de 
commentaren om de nee-antwoorden te duiden. 
 
Er zijn 11 hoofdstukken, tezamen 71 vragen. De vragen vind je op www.komafmetarmoede.be.  

 
Hier geven we enkele vragen die een beeld geven van de inhoud van de hoofdstukken:  

 Overleg en Participatie: organiseert de gemeente regelmatig overleg en wordt dit 
besproken op de gemeenteraad? … 

 Armoedebestrijdingsplan: is er een apart armoedeplan, is er financiële steun voor de 
armoedeverenigingen, hebben de verenigingen een beleidsvoorstel mogen bespreken? … 

 Antidiscriminatie: organiseert de gemeente overleg, is er een diversiteitsplan, zijn er 
praktijktesten? … 

 Opsporen en verhelpen: gaat de gemeente actief op zoek naar mensen in of nabij 
armoede, helpt de gemeente mensen in of nabij armoede bij het verkrijgen van hun sociale 
rechten? … 

 Ondersteunt de gemeente sociale diensten: steunt de gemeente bv een sociale kruidenier, 
een kringwinkel, …  

 Steun: gaat van REMI tot voedselhulp. … 

 Wonen: gaat van het lokaal woonoverleg tot woonnoodwoningen, van sociaal beheer tot 
daklozenwerking, van energie tot doortrekkersterreinen. …  

 Onderwijs: zijn er brugfiguren, steun voor buitenschoolse opvang, gratis maaltijden, …  

 Werk: art 60, sociale economie, betaalbare kinderopvang, …  

 Cultuur en vrije tijd: Uitpas of vergelijkbaar, busvervoer, toegankelijk jeugdhuis, digitale 
kloof, …   

 Corona: de extra middelen voor nieuwe doelgroepen  

  
De vragen zijn allemaal even belangrijk: er is geen waardering. Zo beklemtonen we dat 
armoedebeleid een beleid is dat alle facetten van armoede tegelijkertijd moet aanpakken.  
  
Naast de ja/nee-vragen was er mogelijkheid tot het geven van commentaar per hoofdstuk. De 
commentaar dient om de simpele ja/nee antwoorden te duiden.  

 
Per gemeente is er een rapport. Dit rapport vergelijkt de gemeente met de gemeenten uit dezelfde 
cluster, bespreekt de antwoorden met behulp van de commentaren en suggesties, en geeft een 
conclusie weer. Dit rapport werd door de vereniging die de vragenlijst heeft ingediend nagelezen 

http://www.komafmetarmoede.be/
http://www.komafmetarmoede.be/
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en goedgekeurd en indien nodig bijgestuurd. Ook de antwoorden op de vragenlijst konden 

bijgestuurd worden. 
 
Met dit gemeentelijke rapport in de hand kunnen de lokale groepen in dialoog gaan met het 

gemeentebestuur. Het gemeentebestuur of de sociale dienst kunnen ook zelf de verenigingen 
uitnodigen om met de vragenlijst en het rapport in de hand het armoedebeleid samen bespreken. 
 
Ook de gemeentelijke rapporten zijn te vinden op de bovenstaande website. 
 
 

Leeswijzer 
 
In dit rapport gebruiken we gemiddelden en medianen.  
 
We kijken steeds naar het aantal positieve antwoorden per vraag, per hoofdstuk, per gemeente, en 
per cluster van gemeenten.  
 

Telkens maken we de som van de positieve antwoorden. Zo komen we aan een totaal per vraag 
voor alle gemeenten; een totaal per hoofdstuk per gemeente, per cluster van gemeenten of voor 
alle gemeenten. We krijgen ook een totaalbeeld van het aantal positieve antwoorden per 
gemeente, per cluster van gemeenten of voor alle gemeenten. 
 
Een gemiddelde kan nu telkens gemaakt worden en kunnen we ze omrekenen naar percentages. 
Bijvoorbeeld, het totaal aantal positieve antwoorden op een hoofdstuk gedeeld door het aantal 

gemeenten in een cluster van gemeenten maal 100 levert een percentage positieve antwoorden 
voor die bepaalde cluster. Zo kunnen we de clusters vergelijken.  
 
We maken ook gebruik van medianen. 
De mediaan geeft het punt aan waar de helft van de gemeenten onder of boven liggen. Het is met 
andere woorden het perfecte midden.  
We gebruiken niet het gemiddelde omwille van de uitschieters aan de boven- en de onderkant. 

De percentages van alle bovenstaande situaties worden gerangschikt van laag naar hoog. 
En we berekenen de mediaan van deze situaties.  

 
De mediaan bekijken we voor situaties wanneer we alle gemeenten bekijken, voor en vergelijking 
tussen clusters en een vergelijking tussen hoofdstukken. 
De mediaan wordt gebruikt om de trends tussen de (verschillende clusters van) gemeenten te 

beoordelen.  
 
In de grafieken wordt telkens geduid wanneer we werken met medianen. 

 

Welke gemeenten zijn bevraagd? 
 
Alle partners van Decenniumdoelen hebben hun lokale verenigingen of organisaties geïnformeerd 

over de LAB2 en wat er gevraagd werd.  
De LAB2 vraagt een sterk engagement van de vereniging: de checklist moet ingevuld worden na 
een groepsproces, nadien moet er een gesprek aangegaan worden met het gemeentebestuur, en 
de LAB2 vraagt ook om opvolging. De meeste verenigingen zijn echter vrijwilligersverenigingen en 

worden maar beperkt ondersteund door een professional. Uiteindelijk waren er in 63 gemeenten 
verenigingen betrokken.  
 

Gemeenten kunnen enkel vergeleken worden met min of meer gelijkaardige gemeenten.  Hiervoor 
gebruiken we de VRIND, Vlaamse Regionale Indicatoren. 
 
De VRIND gebruikt 8 categorieën gaande van grootsteden tot platteland. De VRIND is gebaseerd 
op het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen dat Vlaanderen opdeelt in het buitengebied met 
platteland en overgangsgebied, en in het stedelijk gebied. Het stedelijk gebied bestaat uit de 



Lokale ArmoedeBarometer Beleid  7 

 

grootsteden en centrumsteden, de andere steden die op Vlaams of provinciaal niveau een rol 

spelen (structuurondersteunende, zoals  Diest, Tongeren, Aarschot, Deinze, Dendermonde, …; 
en kleinstedelijke provinciale steden, zoals Maasmechelen, Wetteren, Beveren, Blankenberge, …), 
en gemeenten rond de centrumsteden en Brussel.2 

 
Niet voor alle categorieën 
hebben we een voldoende 
aantal bevraagde 
gemeenten. Daarom hebben 
we de clusters grootsteden 
en de centrumsteden 

samengevoegd, net als de 
clusters stedelijke rand en 
het stedelijk gebied rond 
Brussel. 
 
63 gemeenten, waarvan 2 

in het Brusselse gewest, zijn 
bevraagd. We houden in dit 
rapport geen rekening met 
de twee Brusselse 
gemeenten omdat de 
regelgeving voor Brussel bv 
rond werk, onderwijs, 

wonen, cultuur, welzijn 
gedeeltelijk anders is. 
 
Dit maakt dat 1 op 5 
Vlaamse gemeenten zijn 
bevraagd. Deze 61 
gemeenten zijn sterk 

verschillend, van 
plattelandsgemeenten tot grootsteden.  
 

In de eerste grafiek (grafiek 1) wordt het aantal bevraagde gemeenten geplaatst ten opzichte van 
het totaal aantal Vlaamse gemeenten.  
 

Ongeveer de helft van centrumsteden en van de structuurondersteunende steden werden 
bevraagd, een derde van de kleinstedelijke provinciale gemeenten, een vierde van de gemeenten 
in het overgangsgebied, en ongeveer een tiende van de plattelandsgemeenten en gemeenten uit 
het stedelijk gebied rond de centrumsteden. 
 
Een resultaat van 1 op 5 gemeenten geeft een mooi beeld voor Vlaanderen hoe gemeenten een 
armoedebeleid voeren.  

 
  

                                                

2 https://www.statistiekvlaanderen.be/gebiedsindelingen-vrind 

Grafiek 1 Aantal bevraagde gemeenten verdeeld over 6 clusters. 

Clusters gebaseerd op VRIND. 
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De algemene resultaten 
 
Er waren 71 vragen waarop 
men ja, nee, of onbekend 

kon antwoorden. We houden 
enkel rekening met de “ja” 
antwoorden.  De mediaan 
voor de 61 gemeenten ligt 
op 40 “ja” antwoorden op de 
71 vragen of op 54% 
positieve antwoorden. 

 
Grafiek 2 bekijkt de globale 
antwoorden. In de volgende 
hoofdstukken gaan we 
telkens dieper in op de 
vragenlijst. 

 
De centrumsteden scoren 
het hoogst, met een 
mediaan van 78% positieve 
antwoorden. De hoogste 
score is 86%, de laagste 
62%, een verschil van 24 

procentpunt. 
 
Structuurondersteunende 
steden scoren na de 
centrumsteden het hoogst 
met een mediaan van 59%. 
De variatie binnen deze 

cluster is groot: van 31% tot 
68% positieve antwoorden. 

Een verschil van 37 
procentpunt. 
 
De andere vier clusters 

halen een mediaan van 51, 
52 of 53%.  
 
De cluster kleinstedelijke 
provinciale gemeenten 
scoort 53% en kent een 
grote variatie van 33% 

tussen de laagste (30%) en 
de hoogste (63%). 
 
De cluster plattelands-
gemeenten scoort 52% en 

kent een beperktere 
variatie: een verschil van 23 

procentpunt tussen de 
laagste (39%) en de 
hoogste (62%).  
 
De cluster stedelijk gebied rond … scoort ook 52% en kent de grootste variatie van 44 procentpunt 
tussen de laagste (31%) en de hoogste (75%). 

De cluster overgangsgebied heeft de laagste mediaan van 51% met een grote variatie van 36 
procentpunt tussen de laagste (37%) en de hoogste (73%). 
 
17 gemeenten scoren boven de 60% positieve antwoorden. Slechts 6 gemeenten scoren lager dan 
40% positieve antwoorden, of 55 gemeenten scoren hoger dan 40% positieve antwoorden. 
 

Grafiek 2 De medianen van alle positieve antwoorden per cluster, 
de minimum en maximum aantal positieve antwoorden binnen een 

cluster 

Grafiek 3 De medianen voor alle positieve antwoorden 
gerangschikt per inwonerscategorie 
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De variatie binnen alle clusters is groot: van 14 procentpunt tot 44 procentpunt.  

 
De clusterindeling geeft een bepaald beeld, we kunnen ook kijken naar het aantal inwoners. In 
grafiek 3 nemen we het aantal inwoners als criterium. 

 
Ook hier liggen de medianen boven of rond de 50%. Enkel de gemeenten tussen de 10 en 20.000 
inwoners hebben een mediaan van net onder de 50%. 
 
De centrumsteden, boven de 70.000 inwoners, hebben een hoge mediaan. De variatie binnen deze 
groep van gemeenten is relatief beperkt: een variatie van maximaal 11 procentpunt. 
 

De variaties binnen de andere types van gemeenten zijn veel groter. In alle types van gemeenten 
zijn er ook uitschieters naar boven, zelfs in de gemeenten met een laag inwonersaantal. 
 
Grosso modo speelt de grootte van de gemeente een rol: boven de 70.000 inwoners is het 
armoedebeleid zeer ruim, met een mediaan boven de 77%.  
 

Onder de 70.000 inwoners zien we minder verschil tussen de medianen. Onder de grens van 
70.000  inwoners daalt het aantal positieve antwoorden nog naarmate het inwonersaantal daalt, 
maar dit verschil is minder uitgesproken (tussen de 49 en de 59%) dan het verschil met de steden 
met meer dan 70.000 inwoners (77 en 83%). 
 
De verschillen tussen de gemeenten (de variatie die we zien binnen een cluster of groep 
gemeenten) is echter groot. De ene gemeente voert een ander armoedebeleid dan een andere. De 

groepskenmerken spelen met andere woorden een minder grote rol. Belangrijk is wel dat in elke 
cluster gemeenten zijn die inzetten op een “rijker” armoedebeleid. Gemeenten kunnen hun status 
niet gebruiken als reden voor een beperkt armoedebeleid. 
 
7 gemeenten scoren meer dan 70% op de checklist. Slechts 2 gemeenten scoren hoger dan 80%. 
Uit de antwoorden leren we dat er dus nog heel wat ruimte is voor een nog “rijker” armoedebeleid. 

 

  



     10 Lokale ArmoedeBarometer Beleid 

 

De antwoorden binnen de clusters 
 
Bovenstaande grafieken geven een totaalbeeld. Maar dit totaalbeeld zegt niets over hoe de 
verschillende clusters of groepen van gemeenten geantwoord hebben op de vragen. 

De volgende tabel (Tabel 1) geeft een overzicht per cluster en per hoofdstuk. Deze tabel wordt in 
de volgende hoofdstukken verder ontrafelt.  
 
De tabel toont de mediaan van de antwoorden per hoofdstuk. In de laatste kolom staat de mediaan 
voor alle gemeenten en het aantal vragen per hoofdstuk. 
 
Deze tabel lees je als volgt: de mediaan van het aantal positieve antwoorden op de vragen per 

hoofdstuk bedraagt … Voor alle gemeenten samen is de mediaan 2 positieve antwoorden op 4 
vragen voor het eerste hoofdstuk, of de helft van de gemeenten hebben minder of meer dan 2 
positieve antwoorden gegeven op de vier vragen. Voor het eerste hoofdstuk zien we dat enkel twee 
clusters een andere mediaan hebben: de centrumsteden en het stedelijk gebied rond … 
  
Tabel 1 de mediaan van het aantal antwoorden per hoofdstuk per cluster en voor alle bevraagde 

gemeenten  
 

Hoofdstuk  
 centrum-
steden   

stedelijk 
gebied 
rond…  

struct. onderst. 
steden  

kleinste-
delijk 
provinc  

over-
gangs-
gebied  

platte-
land  

alle gemeen-
ten/vragen  

Overleg   3,5 0 2 2 2 2 2/4 

Arm-plan  5 2 1 2 2 1 2/5 

Antidiscr  6 2,5 2 2,5 0 0,5 2,5/9 

Opsporen   5 5,5 4 4 5 4,5 5/8 

Onderst  3 2 2 2 2 2 2/4 

Steun  5,5 4 4,5 5 5 4,5 5/6 

Wonen  10 5,5 7,5 5,5 7 7 7/12 

Onderwijs  3 3 3 3 2 3 3/5 

Werk  5 4 4 4 4 5 4/6 

Cultuur   8,5 7,5 8 6,5 8 8 8/11 

Corona  1 1 1 1 1 1 1/1 

  
 
De kloof tussen centrumsteden en de rest wordt gecreëerd door de acties van de gemeenten in vier 
hoofdstukken: overleg en participatie; armoedeplan, antidiscriminatie en wonen.  
In de andere hoofdstukken liggen de antwoorden dichter bij elkaar, zijn soms zelf zeer 
gelijklopend, zoals in het hoofdstukken cultuur, onderwijs en werk. 
 

Het verschil tussen de clusters, behalve de centrumsteden, is minimaal: de “gemiddelde” 
gemeente (gebaseerd op de mediaan) in alle deze clusters voert een vrij gelijkaardig 
armoedebeleid. 
 

De medianen zeggen niets over welke vragen positief beantwoord zijn. Dit wordt in de volgende 
hoofdstukken verder uitgewerkt.  
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Overleg en participatie: de basis voor een ruim armoedebeleid  

 
De eerste tabel (Tabel 1) maakt duidelijk dat het onderscheid tussen de centrumsteden en andere 
clusters onder meer ligt in de verschillende antwoorden op de vragen of een gemeente overleg en 
participatie organiseert met de armoedeverenigingen. 
 

Dit hoofdstuk bestaat uit vier 
vragen. Twee vragen peilen 
naar de mate van overleg, 
een derde naar 
betrokkenheid van de 
gemeenteraad en de vierde 
of de gemeente haar 

beslissingen communiceert 
naar de verenigingen. 
 
In de grafiek 4 bekijken we 

de relatie tussen het aantal 
positieve antwoorden op de 
vragen naar overleg en 

participatie én de totale 
mediaan van de gemeenten 
die 4, 3, 2, 1 of geen 
positieve antwoorden 
hebben gegeven. We vragen 
ons af of overleg en 

participatie een positief 
effect heeft op de rest van 
de antwoorden. 
 
Gemeenten die meer 
investeren in overleg en 
participatie scoren hoger. 

Hoe lager het aantal 
positieve antwoorden, hoe 
lager de mediaan voor alle 
antwoorden voor die groep 
gemeenten. 
 
Met andere woorden, 

investeren in overleg en 
participatie zorgt voor een 
“rijker” armoedebeleid. Een 
mediaan van 68% is 13 
procentpunt hoger dan de 
mediaan voor alle 

gemeenten die op 54% ligt, 
en is 25 procentpunt hoger 
voor die gemeenten die geen 

overleg en participatie 
plegen. 
 
Welke clusters van 

gemeenten investeren in 
overleg en participatie? 
 
In grafiek 5 bekijken we 
twee vragen: of er overleg 
wordt gepleegd en of dit overleg minstens tweemaal per jaar doorgaat. 
 

Er wordt in de meeste gemeenten overlegd met de armoedeverenigingen, maar niet in alle 
gemeenten: het gemiddelde voor alle gemeenten ligt op 74%. 
 

Grafiek 5 Het aantal positieve antwoorden per cluster op de vragen 
rond overleg en het aantal keren overleg 

Grafiek 4 De globale mediaan van het aantal ja-antwoorden op de 
vragen van het hoofdstuk overleg en participatie 
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Alle centrumsteden nemen overleg ernstig.  De bevraagde gemeenten uit het stedelijk gebied rond 

… scoren veel lager, amper 33% van de gemeenten werden aangevinkt. 
De gemeenten uit het overgangsgebied worden ook minder aangevinkt dan de drie andere (68%). 
 

Het overleg gebeurt in 61% van de gemeenten meermaals. Opnieuw scoren de gemeenten uit het 
stedelijk gebied rond … laag. De cijfers zijn voor alle clusters lager. Overleg is in verschillende 
gemeenten (8 gemeenten) eenmalig. 
 
Grafiek 6 bekijkt de vragen 
naar de betrokkenheid van 
de gemeenteraad en of een 

gemeentebestuur haar 
beslissingen communiceert 
of bekendmaakt aan 
verenigingen. 
Hier liggen het aantal 
positieve antwoorden heel 

wat lager. 
 
Het gemiddelde voor 
betrokkenheid van de 
gemeenteraad ligt op 20%. 
Dit ligt heel wat hoger voor 
de centrumsteden (nog 

steeds slechts 50%), de 
bevraagde 
plattelandsgemeenten 
betrekken hun 
gemeenteraad niet (0%), de 
andere tussen 11% en 
38%. Gemeenten uit het 

overgangsgebied (11%) en 
structuurondersteunende 
steden (17%) betrekken 

amper hun gemeenteraad. 
 
Het gemiddelde op de vraag 

naar de communicatie naar armoedeverenigingen ligt iets hoger, op 36%. Ook hier scoren de 
centrumsteden heel wat hoger met een gemiddelde van 67%, de kleinstedelijke provinciale 
gemeenten communiceren het meest van de andere clusters met 50%. De rest zit onder de 33%. 
Ook hier scoren de structuurondersteunende steden laag met 17%. 
 
 
Overleg en participatie zijn voor armoedeverenigingen essentiële vereisten voor een goed 

armoedebeleid. Het beleid wordt gevoed, getoetst en is op maat van mensen in armoede. Het is 
tegelijkertijd een erkenning van de vereniging en de mens achter de ‘mensen in armoede’. 
 
Uit de bevraging leren we enerzijds dat er een positieve relatie is tussen een ruim armoedebeleid 
en overleg en participatie, anderzijds dat er nog heel wat ruimte is bij de gemeenten om werk te 
maken van participatie. Er wordt nog te weinig overlegd, beslissingen van het gemeentebestuur 

worden nog te weinig gecommuniceerd en de gemeenteraad wordt zelden betrokken. 

 
 
De vragenlijst bevat ook een mogelijkheid tot het geven van commentaren bij de antwoorden. Niet 
iedereen heeft hiervan gebruik gemaakt. Uit de commentaren kunnen we een niet-representatief 
kwalitatief beeld geven van hoe overleg en participatie wordt georganiseerd. 
 

Wat opvalt in de commentaren bij deze eerste vragenreeks is de eerder weifelende toon.  
 
Overleg en participatie zijn veelal informele contacten met een schepen of een dienst of een 
bepaalde persoon uit een sociale dienst. De informele contacten leiden tot informatie, soms een 
bevraging, maar lopen niet altijd uit op een effectief resultaat of samenwerking. 
Veelal is het overleg een uitwisseling van informatie over wat er staat te gebeuren. 

Grafiek 6 Het aantal positieve antwoorden op de vragen naar 
betrokkenheid van de gemeenteraad en naar de communicatie 
naar de armoedeverenigingen 
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Uit verschillende antwoorden blijkt dat het overlegmoment er vaak komt op vraag van de 

vereniging. Als de vereniging zelf niets doet, gebeurt er ook niets. 
In enkele antwoorden wordt de participatie beschreven als een overleg bij de uitvoering van een 
bepaalde maatregel. Verenigingen worden betrokken bij de praktische organisatie van bijvoorbeeld 

voedselhulp.  
Gedurende de voorbije coronaperiode zijn er blijkbaar heel wat van dergelijke overlegmomenten 
geweest. 
 
Uit deze commentaren leren we dat er inzake overleg en participatie nog heel wat werk aan de 
winkel is: structureel overleg organiseren, participatie van mensen in armoede organiseren, 
permanente informatiedoorstroming, betrekken van de gemeenteraad, betrekken van 

armoedeverenigingen in allerlei overlegorganen, enzovoort. De positieve scores moeten bijgevolg 
genuanceerd gelezen worden. 
 
Maar er zijn ook andere commentaren. Heel wat gemeenten, niet enkel de centrumsteden, 
organiseren een structureel overleg, met vaste agenda’s, met vaste momenten, maar ook met 
tussentijdse overlegmomenten. Er zijn gemeenten met een armoede-ambtenaar die instaat voor 

het overleg en de participatie. Er zijn dialoogtafels, mensen in armoede aan het woord in de 
gemeenteraad, (glossy, sic) magazines die zorgen voor een brede communicatie, een 
armoedeforum, … en de gewone welzijnsraden waarin armoedeverenigingen zetelen. 
 
Naast de weifelende commentaren zijn er dus heel wat boeiende voorbeelden van hoe overleg en 
participatie armoedebestrijding op de (politieke) agenda zetten en zorgen voor een stevig 
armoedebeleid. Gemeenten kunnen leren van andere gemeenten hoe participatie kan. 

 
 

Armoedebestrijding vraagt een plan 
 
Overleg en participatie kunnen zorgen voor een stevig armoedebeleid. Een dergelijk beleid vertaalt 
zich in budgetten, middelen, structurele ondersteuning, en een duidelijke timing. Dit wordt 
uitgeschreven in een armoedebestrijdingsplan. Een plan dat nood heeft aan participatie en 

gedragenheid door de gemeenteraad. 
 

Dit hoofdstuk bevat vijf 
vragen: is er een 
armoedebestrijdingsplan, 
heeft het armoedeplan 

aandacht voor verschillende 
groepen, werd het plan 
besproken met de 
armoedevereniging, is er 
een financiële ondersteuning 
voor de verenigingen, en 
heeft de gemeente een 

mening gevraagd over een 
beleidsvoorstel. 
Twee vragen gaan opnieuw 
over participatie. 
 

In grafiek 7 bekijken we drie 
vragen. 

 
43% van alle bevraagde 
gemeenten worden 
aangevinkt op de vraag naar 
of er een 
armoedebestrijdings-plan is. 

Niet alle centrumsteden 
hebben een armoedeplan, 
maar wel een meerderheid 
van hen (83%). Slechts 1 
op 5 bevraagde plattelands-

Grafiek 7 het aantal positieve antwoorden per cluster op vragen 
rond het armoedebestrijdingsplan en het overleg hierover 
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gemeenten worden aangevinkt. De helft van de gemeenten uit het overgangsgebied en uit het 

stedelijk gebied rond … worden hierop aangevinkt.  
 
In de commentaren voor gemeenten zonder plan wordt er regelmatig verwezen naar het 

meerjarenplan. Alle gemeenten hebben een meerjarenplan en daarin zijn –volgens de 
commentaren- her en der punten te vinden die met armoede te maken hebben.  
 
Overleg over het plan is laag. Amper 28% van de gemeenten wordt aangevinkt. Het armoedeplan 
van de bevraagde plattelandsgemeenten wordt niet besproken met de verenigingen. Ook in een 
derde van de centrumsteden wordt het armoedeplan niet steeds besproken met de 
armoedeverenigingen. 

 
Een beleidsvoorstel wordt ook amper overlegd met de armoedeverenigingen: 30% van alle 
bevraagde  gemeenten worden aangevinkt op de vraag of ze peilden naar de mening van 
armoedeverenigingen over een beleidsvoorstel. Ook hier scoren de centrumsteden beduidend beter 
(67%). 
 

Het armoedebestrijdingsplan wordt volgens de antwoorden zelden overlegd met de verenigingen. 
 
In grafiek 8 leggen we twee 
antwoorden naast elkaar. 
We bekijken de eerste vraag 
uit het eerste hoofdstuk, 
met name de vraag of er 

overleg en participatie is, 
samen met de eerste vraag 
uit het tweede hoofdstuk, 
met name of er een 
armoedeplan is. 
 
We hebben dus drie 

situaties: er is overleg en 
een plan (23 gemeenten); 
er is overleg maar geen plan 

(21 gemeenten); er is geen 
overleg en geen plan (12 
gemeenten)3.  

 
De medianen (voor alle 
vragen samen) van de derde 
situatie is laag, amper een mediaan van 45% positieve antwoorden. In de tweede situatie stijgt de 
mediaan positieve antwoorden tot 55%. Maar in de eerste situatie, er is overleg en er is een plan, 
stijgt de mediaan van de positieve antwoorden tot 65%.  
 

Vanuit de armoedebeweging pleiten we steeds voor een degelijk plan, met duidelijke doelen, met 
budgetten, met de nodige instrumenten en ontwikkeld vanuit overleg en participatie. Gemeenten 
die overleggen en een plan ontwikkelen doen het goed op alle andere hoofdstukken. Dit moet een 
aansporing zijn voor alle (armoede-)verenigingen en gemeenten om werk te maken van beide. 
Armoedebestrijding kan niet zonder beide. 
 

  

                                                

3 Er zijn ook 4 gemeenten met een plan maar zonder overleg. 

Grafiek 8 Het aantal gemeenten dat (niet) overlegt en (g)een 
armoedeplan heeft en de respectievelijke algemene medianen 
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De grote onbekende: een antidiscriminatiebeleid 
 
Armoede wordt gedefinieerd als een uitsluiting uit de samenleving. Discriminatie is de meest 
duidelijke uitsluiting: discriminatie gebeurt op basis van kleur, ras, religie, gender, … Wie 

gediscrimineerd wordt, bevindt zich vaak onderaan de maatschappelijke ladder. Armoede 
bestrijden vraagt dan ook een sterk antidiscriminatiebeleid. In de vragenlijst besteden we er dan 
ook heel wat aandacht aan. 
 
De kloof tussen de centrumsteden en de andere bevraagde gemeenten vinden we onder meer in 
het hoofdstuk antidiscriminatie. Uit de tabel leren we dat deze kloof zeer groot is: op de 
centrumsteden na blinken de gemeenten uit in een gebrek aan beleid. Dit hoofdstuk telt negen 

vragen over het hebben van een antidiscriminatiebeleid, overleg met etnisch-culturele organisaties, 
ondersteuning van deze organisaties, het hebben van een diversiteitsbeleid, een 
doortrekkersterrein, … 
 
Aangezien het aantal 
positieve antwoorden 

beperkt is, bekijken we 
enkel drie vragen in dit 
hoofdstuk. Grafiek 9 geeft 
het aantal positieve 
antwoorden per cluster. 
 
Alle centrumsteden voeren 

een antidiscriminatiebeleid, 
een diversiteitsbeleid en 1 
op 3 maakt gebruik van 
praktijktesten, volgens de 
antwoorden. 
 
2 op 3 gemeenten uit het 

stedelijk gebied rond … 
voert ook een 

antidiscriminatiebeleid, de 
helft van deze gemeenten 
heeft een diversiteitsbeleid 
en 17% maakt gebruik van 

praktijktesten. 
 
Opvallend is dat 40% van 
de bevraagde gemeenten 
uit de cluster platteland een 
antidiscriminatiebeleid 
voert, een stuk hoger dan de gemeenten uit de andere clusters.  

 
2 op 5 gemeenten heeft een diversiteitsbeleid (43%), vooral de meer stedelijke gemeenten uit de 
bevraging (met 50 en 58%) hebben ook een diversiteitsbeleid. 
 
Praktijktesten zijn nog een uitzondering. Slechts 7% van de bevraagde gemeenten maakt gebruik 

van praktijktesten. 
 

Uit de schaarse commentaren leren we dat in verschillende gemeenten geen etnisch-culturele 
verenigingen zijn, maar er zijn wel seizoenarbeiders, er zijn LOI’s (Lokale Opvang Initiatieven), en 
er zijn informele netwerken rond vluchtelingen. Toch is er in deze gemeenten geen of amper 
antidiscriminatiebeleid of diversiteitsbeleid.  
 
Enkele commentaren verwijzen naar hun vereniging zelf: ze moeten zelf verantwoordelijkheid 

opnemen om antidiscriminatie op de agenda te plaatsen of om zelf mensen met een 
migratieachtergrond te contacteren. 
 
Toch zijn er ook verschillende initiatieven rond samenleven, met vooral nieuwkomers. De 
Nederlandse taal leren vinden we terug in enkele gemeenten met praattafels, babbelonië groepen, 

Grafiek 9 Het aantal positieve antwoorden per cluster op drie 

vragen rond het antidiscriminatiebeleid 
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babbelbrabbels, en schoolbabbels. Er zijn ook gemeenten die een kompas voor nieuwkomers, een 

sociale kaart voor nieuwkomers, ontwikkeld hebben.  
In enkele gemeenten gaat men verder en werkt men rond samen-leven via sociaal-artistieke 
projecten. Maar in de meeste gemeenten is het diversiteitsbeleid nog te vaak beperkt tot integratie 

van nieuwkomers of etnisch-culturele minderheden en neigt veel minder naar het bestrijden van 
discriminatie. 
 
Geen enkele gemeente ontsnapt aan een diverse of zelfs een superdiverse samenleving. Sommige 
kleine gemeenten of plattelandsgemeenten voeren daarom vandaag ook al een (beperkt) 
antidiscriminatiebeleid of diversiteitsbeleid.  
 

Armoede wordt onder meer veroorzaakt door discriminatie. Mensen met migratieachtergrond zijn 
het meest kwetsbaar voor armoede. Zij scoren helaas steeds hoog in de armoedecijfers. Dit 
noodzaakt een beleid ook van gemeenten en steden, en van armoedeverenigingen en het brede 
middenveld.  
 
 

Een eerste tussentijdse conclusie 
 
De eerste drie hoofdstukken 
geven een algemeen beeld. 
De kloof tussen de 
centrumsteden en de andere 
clusters is groot. Grafiek 10 

geeft de mediaan aan voor 
de positieve antwoorden 
over deze drie hoofdstukken 
tezamen per cluster van 
gemeenten.  
 
De mediaan voor alle 

bevraagde gemeenten ligt 
hier op 31%, een stuk lager 

dan de mediaan voor het 
totaal van alle hoofdstukken 
die op 54% ligt. 
 

De cluster platteland scoort 
zeer laag met een mediaan 
van 10%. De andere clusters 
variëren tussen de 25 en 38%. Enkel de cluster centrumsteden scoort hoog met een mediaan van 
67% positieve antwoorden.  
 
Ook de mediaan voor de centrumsteden ligt lager dan voor alle vragen tezamen. Hier speelt ook de 

lagere score op het hoofdstuk antidiscriminatie een rol. 
 
Overleg en participatie, het opmaken van een beleidsplan, het voeren van een 
antidiscriminatiebeleid, ... de grote van een gemeente zou hier geen rol mogen spelen.  
In een plattelandsgemeente is er ons inziens evenveel vraag naar overleg en participatie als in een 

centrumgemeente. De manier waarop kan verschillen. In een grotere gemeente kunnen specifieke 
overlegorganen de taak overnemen, in kleinere gemeenten kan de formule van een welzijnsraad 

bijvoorbeeld gebruikt worden, maar er zijn nog andere mogelijkheden van overleg. 
Communicatie is essentieel voor een overheid, en toch scoren veel gemeenten hier laag op; er 
wordt ook te weinig naar de mening van een vereniging gevraagd.  
De gemeenteraad, blijkt uit de bevraging, is steeds de zwakke schakel in de samenwerking tussen 
vereniging en het lokale bestuur. De gemeenteraad wordt zelden betrokken. Nochtans is een ruim 
draagvlak voor armoedebestrijding nodig, en de gemeenteraad kan hiermee voor zorgen. 

Het antidiscriminatiebeleid beperkt zich meestal tot een integratiebeleid met (terecht) veel 
aandacht voor taal. Maar hier blijft het bij. Nochtans is discriminatie de hoofdreden voor armoede 
onder de etnisch-culturele minderheden. 
 
Er is dus binnen deze drie hoofdstukken nog heel wat ruimte om een “rijker” armoedebeleid te 
ontwikkelen. Er moet sterker geïnvesteerd worden in overleg en participatie, een grotere 

Grafiek 10 De mediaan per cluster voor de positieve antwoorden 
op de eerste drie hoofdstukken 
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betrokkenheid van de gemeenteraad; er moet werk gemaakt worden van een armoedebeleidsplan 

en hier rond moet er betrokkenheid zijn; en er moet een drastische omslag komen rond het 
antidiscriminatiebeleid. Samenleven vraagt een inspanning, overleg en beleid. 
 

De Vlaamse overheid heeft hier ook een verantwoordelijkheid: zij kan geoormerkte middelen ter 
beschikking stellen en kijken of dit gebeurt. Zonder sturende rol, ontstaan er meer verschillen en 
meer “ongelijkheid” voor mensen in armoede. Bij kleinere gemeenten met minder middelen en 
beleidsvoerend vermogen, kan de “ongelijkheid” groter worden.  
 
 

Op zoek naar mensen in armoede 
 
De volgende hoofdstukken gaan dieper in op aspecten van het armoedebeleid. We starten met een 
eerste hoofdstuk over outreachend werken, of het opsporen van mensen met noden en het 
verhelpen van hun noden. 
 
De eerste reeks vragen gaan over het actief opsporen en of de gemeente hierbij samenwerkt met 

de armoedevereniging. Er zijn ook vragen over het feit of de gemeente actief mensen opspoort die 
recht hebben op een Verhoogde Tegemoetkoming of Vlaamse huurpremie of medische kaart. Er 
zijn vragen over het hebben van een Sociaal Huis, het uitrollen van het Geïntegreerd Breed 
Onthaal (GBO). En er is een vraag rond het gebruik van de rechtenverkenner. 
Al deze vragen zoeken hoe een gemeente mensen bereikt en helpt.  
Uit bovenstaande tabel (Tabel 1) blijkt dat de helft van de gemeenten 5 of meer positieve 
antwoorden hebben gegeven op de 8 vragen.  

 
We onderzoeken hier twee reeksen van vragen. 
 
De eerste reeks gaat over het actief opsporen, het samenwerken en het actief zoeken naar 
personen die recht hebben op de Verhoogde Tegemoetkoming. Grafiek 11 synthetiseert de 
antwoorden. 
 

70% van de gemeenten 
zoeken actief mensen in 

armoede op, bijna evenveel 
werken hiervoor samen met 
de armoedevereniging of 
met sociale diensten als 

JAC, Arktos, en andere 
sociale diensten. Enkele 
gemeenten hebben ook een 
“outreacher” in dienst of 
hebben een opgeleide 
ervaringsdeskundige in 
armoede aangeworven. In 

een enkele gemeente wordt 
de vereniging gesubsidieerd 
om outreachend te werken. 
 
Brugfiguren (zie hoofdstuk 

onderwijs) worden 
aangenomen om 

“outreachend” jongeren en 
gezinnen in armoede te 
contacteren. Het 
outreachend werken wordt 
in deze gemeenten beperkt 
tot jongeren. 

 
Uit de commentaren blijkt 
dat de armoedevereniging in 
een gebouw (waar een sociale dienst zetelt) van de gemeente mag aanwezig zijn, of dat een 
sociale dienst aanwezig is op de activiteiten van de armoedevereniging. Het overleg, zie hierboven, 
gaat ook regelmatig over deze vormen van samenwerking.  

Grafiek 11 Het aantal positieve antwoorden per cluster voor vragen 
rond opsporen van mensen in armoede 
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Gemeenten maken gebruik van alle mogelijkheden om mensen te ontmoeten: het sociaal 
restaurant, de kringwinkel, een buurtbus, een buurtkar, de activiteiten van verenigingen en de 
werkplek van de verenigingen, en via stoepbezoeken.  

 
Centrumsteden maken iets minder gebruik van een samenwerking (83%) dan de 
structuurondersteunende steden (92%). Centrumsteden hebben meer mogelijkheden om mensen 
in of nabij armoede zelf op te sporen. 
 
De bevraagde gemeenten uit de clusters platteland, kleinstedelijke provinciale gemeenten en het 
stedelijk gebied rond … zijn minder actief aan het opsporen, amper de helft de gemeenten.  

 
Wanneer we kijken naar een voorbeeld van actief opsporen, het recht op een Verhoogde 
Tegemoetkoming (VT in de grafiek), dan valt het op dat een dergelijke vorm van gericht actief 
opsporen heel wat lager scoort: 36% van de gemeenten zijn gericht actief op zoek. De bevraagde 
gemeenten uit het overgangsgebied, het platteland en de centrumsteden zijn hierop iets actiever. 
 

De laatste vraag in de checklist gaat over de acties die gemeenten hebben ondernomen tijdens de 
coronacrisis om nieuwe doelgroepen te vinden. Uit de commentaren bij deze vraag leren we dat 
sommige gemeenten actief op zoek zijn gegaan. Enkelen hebben informatie gevraagd bij de 
kruispuntbank en die personen dan aangeschreven, sommige gemeenten hebben alleenstaanden 
en ouderen gecontacteerd, anderen hebben samen met de sociale huisvestingsmaatschappijen 
huurders gecontacteerd. Soms werd er enkel via het gemeentelijk infoblad hierover 
gecommuniceerd.  

De coronacrisis heeft (sommige ?) gemeenten bewuster gemaakt van het belang van daadwerkelijk 
actief zoeken. Dit moet nu verder structureel ingebed worden. 
 
 
Armoede zit veelal verborgen achter deuren en ramen. Mensen in armoede of nabij armoede 
komen moeilijk naar de plaatsen waar ze geholpen kunnen worden. Overheden, lokale als Vlaamse 
of federale, hebben de opdracht om de “rechten” te realiseren en “onderbescherming” tegen te 

gaan. Maar zelf dan nog is actief opsporen nodig. Dit is een duidelijke taak van lokale overheden 
en hierbij zijn de lokale verenigingen van essentieel belang: zij hebben de ervaring en de kennis 
om mensen in of nabij armoede op te sporen.  

 
2 op 3 gemeenten werkt 
hiervoor samen met lokale 

verenigingen. Hier is er nog 
ruimte voor verbetering. 
 
De vraag naar de Verhoogde 
Tegemoetkoming zet scherp 
hoe actief gemeenten bezig 
zijn met opsporen. Uit de 

LAB1 leerden we dat in alle 
gemeenten er meer mensen 
het statuut VT krijgen. Toch 
vallen nog steeds mensen 
uit deze boot. Slechts 1 op 3 
gemeenten zoekt actief deze 

mensen op. Dit vraagt een 

grote inzet van de 
gemeente(diensten) en 
kennis van de rechten. In 
een tweede reeks vragen 
gaan we hier dieper op in. 
 

 
De tweede reeks vragen 
(grafiek 12) behandelt de 
plek (Sociaal Huis), een 
methode (Geïntegreerd 
Breed Onthaal) en een 
hulpmethode 

Grafiek 12 Het aantal positieve antwoorden per cluster op vragen 
naar het verkennen van rechten, het Sociaal Huis en de methode 
GBO 
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(rechtenverkenner). 

 
De rechtenverkenner wordt breed gebruikt, door 84% van de gemeenten. Alle bevraagde 
plattelandsgemeenten maken hiervan gebruik, de structuurondersteunende steden gebruiken het 

minst (67% maakt hiervan gebruik). De rechtenverkenner is een hulpmiddel voor sociale diensten 
om maximaal de rechten van mensen te exploreren. Het is dan ook vreemd dat niet alle 
gemeenten hiervan gebruik maken.  
 
In een aantal commentaren vermeldt men dat de rechtenverkenner te weinig gekend is bij de 
dienstverleners, of dat de rechtenverkenner niet aangevuld wordt, of dat de hulpvrager zelf om zijn 
rechten moet vragen en verwijst naar de rechtenverkenner, of dat het maar beperkt gebruikt wordt  

en niet alle rechten uitput.  
Soms heeft de sociale dienst te weinig tijd en kan hierdoor de rechtenverkenner amper gebruiken. 
 
Er is hier dus ruimte voor verbetering. 
 
 

De rechtenverkenner wordt gebruikt in een gesprek met de hulpvrager. En dit kan gebeuren in het 
Sociaal Huis. 
Een Sociaal Huis biedt de mogelijkheid om verschillende diensten te groeperen en zo een brede 
hulpverlening te centraliseren. In sommige commentaren verwijst de vereniging naar verschillende 
diensten die aanwezig zijn in het Sociaal Huis. 
 
Niet alle gemeenten hebben een Sociaal Huis, enkel 64% van alle bevraagde gemeenten. De helft 

van de bevraagde centrumsteden hebben een Sociaal Huis, en scoren hiermee het laagst van alle 
gemeenten; hier speelt de schaal van de gemeente blijkbaar een rol. De bevraagde gemeenten uit 
het stedelijk gebied rond … hebben bijna allemaal een Sociaal Huis.  
 
In de commentaren lezen we dat een aantal gemeenten een Sociaal Huis willen oprichten. In 
sommige gemeenten maakt de armoedevereniging ook deel uit van het Sociaal Huis. In die 
gemeenten is het Sociaal Huis dan ook de overlegplaats voor de lokale verenigingen. 

 
Het GBO wordt langzaam maar zeker uitgerold over de Vlaamse gemeenten, nl. in 77% van de 
gemeenten. De structuurondersteunende gemeenten staan al het verst, de kleinstedelijke 

provinciale gemeenten hebben nog een weg te gaan. De Vlaamse steun om het GBO verder uit te 
rollen is hiervoor belangrijk. 
 

Het GBO, volgens de commentaren, wordt soms beperkt tot een aantal doelgroepen. Meestal gaat 
het over ouderen of mensen met een handicap. Het GBO wordt m.a.w. voorzichtig uitgerold en in 
een aantal gemeenten “beperkt” gebruikt. 
In een aantal gemeenten is men pas recent aangesloten bij de intergemeentelijke samenwerking 
rond het GBO.  
 
De uitrol van het GBO biedt perspectieven voor een beter onthaal en opvang. 

Ook hier is een samenwerking met de armoedeverenigingen een must om het GBO te verbreden. 
 
 
De meeste gemeenten en steden zijn actief op zoek naar mensen in armoede of nood. Hiervoor 
werkt de gemeente samen met de armoedevereniging. De vraag is echter hoe actief? Sommige 
commentaren melden dat er veel verwacht wordt van de burger: z/hij moet zelf initiatief nemen, 

moet zelf stappen zetten naar … 

 
Het opsporen gebeurt ook meestal via bestaande plekken waar mensen al samen komen of naar 
toe komen, de kringloopwinkel, het Sociaal Huis, de digibib, de taalplekken, enz. Deze plekken 
kunnen georganiseerd zijn door een lokale vereniging of door sociale organisatie of door een 
gemeentebestuur. 
 

Opsporen is blijkbaar een zaak van ontmoeting op een laagdrempelige plek. 
Actief mensen opsporen (door huisbezoeken of wijkwerking) om hun rechten toe te kennen, is veel 
minder aanwezig. De coronacrisis heeft gemeenten bewuster gemaakt van de nood om actiever op 
te sporen. 
 
In de commentaren rond onderwijs (zie hoofdstuk onderwijs) wordt regelmatig verwezen naar het 
inzetten van brugfiguren om gezinnen met schoolgaande kinderen in armoede op te sporen. 
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Brugfiguren zijn een voorbeeld van hoe men actief kan opsporen, maar dit zou in deze gemeenten 

een aanleiding moeten zijn om nog verder te gaan. 
 
Er is dus ruimte om actiever op te sporen. En hiervoor is het nodig om mensen in te zetten, naast 

het samenwerken met de armoedevereniging. 
 
De rechtenverkenner wordt ook veelvuldig gebruikt, maar ook hier is er in sommige gemeenten 
ruimte voor verbetering. Het GBO kan dan hiervoor een opstap zijn, maar dan moet het GBO wel 
breder naar meer doelgroepen, mensen in armoede, uitgerold worden. 
 
 

 

Sociale diensten hebben nood aan ondersteuning 
 
Gemeenten doen een beroep op eigen diensten om mensen in armoede of nood te helpen of te 
steunen, maar moeten ook een beroep doen op andere diensten. In dit hoofdstukje bekijken we 
vier soorten diensten die kunnen ondersteund worden: een sociale kruidenier, voedselhulp-

diensten of voedselhulp-initiatieven, spullenhulp of een kringloopcentrum of een geefwinkel, en als 
laatste een wijkgezondheidscentrum. Een kringloopcentrum is hierbij een buitenbeentje omdat het 
zicht richt op een breed publiek; geefwinkels of spullenhulpwinkels zijn eerder gericht op mensen in 
armoede. 
 
Een wijkgezondheidscentrum (WGZ) is slechts beperkt aanwezig in Vlaanderen. Uitbreiding van het 
aantal WGZ is afhankelijk van een beslissing van de federale overheid. Gemeenten kunnen wel het 

oprichten van een wijkgezondheidscentrum ondersteunen. 
 
Uit bovenstaande tabel 
(Tabel 1) blijkt dat alle  
bevraagde gemeenten 
minstens twee van de vier 
diensten ondersteunen. 

Voedselhulp en de 
kringwinkel (–achtigen) 

worden het meest 
ondersteund, door ongeveer 
70% van de gemeenten.  
 

Grafiek 13 geeft een 
overzicht. 
 
43% van de gemeenten 
ondersteunt een sociale 
kruidenier. In enkele 
gemeenten zijn er plannen 

om een sociale kruidenier 
op te starten, soms in 
samenwerking met een 
vereniging. 
Maar er zijn ook gemeenten 

die een sociale kruidenier 
niet verder steunen.  

 
Voedselhulp wordt in 3 op 4 bevraagde gemeenten georganiseerd. Meestal wordt deze hulp 
gegeven in samenwerking met een lokale vereniging. In een aantal gemeenten wordt voedselhulp 
gecombineerd met de sociale kruidenier4. In verschillende gemeenten wordt de oprichting van een 

                                                

4 De Sociale Kruidenier is een buurtwinkel dat staat voor het aanbieden van kwaliteitsvoeding en basisproducten voor 

wie het financieel moeilijk heeft. Wie onvoldoende inkomen heeft om in zijn basisbehoeften te voorzien, rest weinig 

keuze. Naast de steun van het OCMW, kunnen financieel zwakkeren terugvallen op de bedeling van voedselpakketten. 

Grafiek 13 Het aantal positieve antwoorden per cluster op vragen 
naar het ondersteunen van een sociale kruidenier, 
voedselhulpinitiatieven en de kringwinkel 
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sociale kruidenier onderzocht. Rond de sociale kruidenier zijn er soms verschillende andere 

diensten aanwezig, zoals een kringloopwinkel.  
Naast de sociale kruidenier zijn er enkele gemeenten in de bevraging met een (vorm van) sociaal 
restaurant of dorpsrestaurant. Soms worden dienstencentra ingeschakeld als sociaal restaurant 

met goedkope maaltijden voor specifieke doelgroepen. Het sociaal restaurant verzorgt soms ook de 
voedselbedeling. 
 
Voedselhulp is in verschillende gemeenten beperkt tot eenmaal per maand, of enkel tijdens de 
winter, of met het kerstfeest, of beperkt tot de overschotten van de gemeentelijke diensten, of tot 
enkel droge voeding een paar keer per jaar. Lokale verenigingen worden gesubsidieerd of krijgen 
een lokaal ter beschikking om aan voedselbedeling te doen. Gemeenten steunen ook de 

maandelijkse soepbedeling. Voedselhulp is in hoofdzaak een verantwoordelijkheid van lokale 
verenigingen, zo blijkt uit de vragenlijst.  
 
Gemeenten steunen ook schoolmaaltijden. Er is gratis soep voor de leerlingen tijdens de 
wintermaanden in de verschillende scholen, er is aandacht voor de “lege boterhamdoos” met een 
sensibilisatie in alle scholen.  

 
Kringloopwinkels zijn er in meerdere gemeenten, en waar er geen is wordt er steeds verwezen 
naar een kringloopwinkel in een naburige gemeente. Kringloopwinkels als sociale economieproject 
worden ook door meerdere gemeenten samen ontwikkeld. 
 
Naast het kringloopwinkelmodel zijn er andere modellen die meer gericht zijn op 
armoedebestrijding: een weggeefwinkel, kleren- en speelgoedruilplekken gericht op jonge 

kinderen, een pamperinzamel- en verkooppunt, een verzorgingswinkel waar verzorging- en 
kuisproducten goedkoop gekocht kunnen worden, ... Al deze modellen zijn ontwikkeld door lokale 
verenigingen of in samenwerking met lokale verenigingen. Ze mikken op specifieke doelgroepen of 
noden. Uit de (korte) beschrijvingen weten we ook dat deze modellen meestal ingebed zitten in 
andere diensten, zoals digiplekken of taalplekken. 
 
 

Hier is er zeker ruimte voor de gemeenten om te investeren in laagdrempelige diensten waar het 
ontmoeten en het opsporen op een eenvoudige manier kan gebeuren.  
 

 

Steun als de pijler van het armoedebeleid 
 

Een van de belangrijke taken 
van het OCMW of sociale 
dienst van de gemeente is 
individuele steun verlenen 
aan hulpvragers. Het OCMW 
is dan ook gekend als steun-
gever. De voorbije 

coronaperiode heeft deze 
functie extra onder de 
aandacht gebracht. 
Verschillende gezinnen zijn 
het laatste jaar (2020-2021) 

voor het eerst bij het OCMW 
gaan aankloppen, waardoor 

de OCMW’s nieuwe mensen 
in nood bereikten. 
 
Hier bekijken we vijf vormen 
van steun en één methode, 
REMI genaamd. 

 

                                                                                                                                                   
Daarbij moeten ze natuurlijk tevreden zijn met wat de samensteller van het pakket er heeft ingestopt. De vzw Sociale 

Kruideniers Vlaanderen wil een kwaliteitsvol en vooral waardig alternatief bieden voor deze vorm van noodhulp: een 

buurtwinkel met kwalitatieve producten aan sterk verminderde prijzen. http://www.socialekruideniersvlaanderen.be/  

Grafiek 14 Het totaal aantal positieve antwoorden voor de 
verschillende vormen van steun 

http://www.socialekruideniersvlaanderen.be/
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Uit de eerste grafiek (grafiek 14) leren we dat de meeste gemeenten verschillende vormen van 

individuele steun verlenen. Enkel voedselhulp vanuit een OCMW in het kader van individuele steun 
wordt minder uitgereikt (62%). Hiervoor zijn er andere systemen als de sociale kruidenier of het 
sociaal restaurant of de voedselbank (zie hierboven). 

 
Sommige commentaren wijzen op de omslachtige procedures die gemeenten gebruiken om steun 
te geven. Zo vallen bepaalde doelgroepen (in de commentaren gaat het over alleenstaande ouders 
of kinderen) uit de boot. 
 
Uit de commentaren blijkt ook dat deze steun steeds afhankelijk is van de dienstverlener. De 
persoon die het dossier beheert, is ook de persoon die de mate of de hoogte van steun bepaalt. En 

verschillende commentaren geven dan ook aan dat in deze gemeenten de steun een kader nodig 
heeft, een richting, een vorm van duidelijkheid voor alle hulpverleners.  
Hiervoor is er zoiets als REMI. REMI is een online tool voor OCMW’s waarmee op maat van iedere 
cliënt een referentiebudget voor een menswaardig inkomen kan worden berekend5.  
 
REMI biedt dus een kader en 

tegelijkertijd een extra 
bovenop de gewone steun 
om een menswaardig 
inkomen te verlenen. 
Bevordering van het gebruik 
van REMI is ook opgenomen 
in het huidig federaal 

regeerakkoord. 
 
33% van de bevraagde 
gemeenten maken gebruik 
van REMI, volgens de 
antwoorden. De helft van de 
bevraagde centrumsteden en 

de gemeenten uit stedelijk 
gebied rond … gebruiken 
REMI. Ongeveer 1/3 van de 

gemeenten uit de andere 
clusters maakt gebruik van 
REMI. 

 
De commentaren zijn leerrijk. Er zijn gemeenten die REMI niet gebruiken, maar een eigen systeem 
hebben (ze zijn meegeteld als REMI-gebruiker). Een eigen systeem dat in een aantal gevallen 
guller is dan de toepassing van REMI. In deze gemeenten wordt REMI dan ook niet gepromoot door 
de armoedevereniging. Er zijn gemeenten die werken met het SociaalVitaalMinimum waarin alle 
vormen van steun zitten. 
 

Een gemeente had het moeilijk met REMI. Omwille van de hoge huurprijzen in de gemeente wordt 
REMI “onbetaalbaar” voor de gemeente. Sommige gemeenten vinden REMI te omslachtig en 
gebruiken het niet, andere vinden het te duur. 
 
 
De uitrol van REMI zoals voorzien in het federaal regeerakkoord is een belangrijke stap voorwaarts 

voor een “objectievere” toekenning van steun. Maar dit zal begeleiding en ondersteuning van 

gemeenten vereisen en ook financiële ondersteuning van de gemeenten.  
Hier kunnen de lokale verenigingen een belangrijke stimulerende rol spelen. 
 

                                                

5 Referentiebudgetten geven een antwoord op de vraag hoeveel inkomen een gezin minimaal nodig heeft om 

volwaardig aan de maatschappij te kunnen deelnemen. Op basis van (inter)nationale richtlijnen, wetenschappelijke 

expertise en focusgroepsgesprekken wordt bepaald welke goederen en diensten noodzakelijk zijn om aan de 

samenleving te kunnen deelnemen. Het prijskaartje van al deze goederen en diensten samen geeft aan wat de 

ondergrens is. Wie een inkomen heeft dat hieronder ligt, kan niet volwaardig deelnemen aan de samenleving. Meer op 

https://www.cebud.be/remi  

Grafiek 15 Het aantal positieve antwoorden per cluster op de vraag 
of REMI gebruikt wordt 

https://www.cebud.be/remi
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Steun is de pijler van het OCMW-beleid. Steun wordt nog in veel gemeenten (2 op 3) gegeven 
zonder een uitgewerkt kader. Een kader is echter nodig om te komen tot een gelijkaardige 
toepassing. Een ruim kader is eveneens nodig om te komen tot een menswaardig inkomen. REMI 

of een eigen variant is hiervoor geschikt. Ook hier is een samenwerking met de armoedevereniging 
zinvol. De samenwerking zorgt voor een toetsing van het kader, van het gebruik en de toepassing 
ervan. 
 
 

De woning als een hefboom uit armoede 
 

In het vorige hoofdstuk vermelden we een commentaar die stelde dat REMI moeilijk te gebruiken is 
omwille van de hoge huurprijzen in de gemeente. Uit de onderzoeken van CEBUD weten we dat de 
budgetten om waardig te kunnen leven sterk afhankelijk zijn van de huursituatie. CEBUD toonde 
aan dat bijvoorbeeld een sociale woning een van de belangrijkste maatregelen is om armoede te 
verhelpen6. Uit LAB1 leerden we dat de meeste gemeenten worstelen met hoge wachtlijsten voor 
een sociale woning. Dit hoofdstuk zoomt in op wat gemeenten dan ook doen. 

 
In dit hoofdstuk bekijken we 11 vragen rond wonen. Gemeenten hebben heel wat bevoegdheden 
rond wonen en toch ook heel wat instrumenten in handen om het wonen toegankelijk en 
betaalbaar te maken. De vragen zijn verdeeld over participatie in het Lokaal WoonOverleg, het 
aantal bijkomende sociale woningen, het aantal noodwoningen, de aanwezigheid van een 
woonloket, een energiebeleid gericht op mensen met een laag inkomen, een beleid tegen 
verkrotting en overbevolking, een daklozen-beleid, een doortrekkersterrein  en een opvangbeleid 

voor vluchtelingen. 
 
Uit de bovenstaande tabel (Tabel 1) leerden we dat het hoofdstuk wonen naast de eerste drie 
hoofdstukken verantwoordelijk is voor de kloof tussen de centrumsteden en de andere clusters. De 
centrumsteden halen 10 positieve antwoorden op 11 vragen, de andere clusters maximaal 7,5 op 
11 vragen. 
 

We bekijken hier drie 
reeksen vragen: de nood 

aan bijkomende woningen, 
het energiearmoedebeleid 
en andere ondersteuningen 
van wonen. 

 
In de eerste grafiek (grafiek 
16) bekijken we of 
gemeenten een beleid 
hebben rond bijkomende 
woningen. 
 

56% van de gemeenten 
hebben als doelstelling meer 
sociale woningen te laten 
bouwen, volgens de 
antwoorden. Dit doel ligt 

hoger dan het zogenaamd 
sociaal objectief, het doel 

dat elke gemeente moet 
bereiken.  
 
Niet elke centrumgemeente heeft een hoger sociaal doel, 67% van de bevraagde centrum-
gemeenten gaan voor meer. 83% van de bevraagde gemeenten uit het stedelijk gebied rond … wil 

                                                

6 Frederickx, M., Peeters, N., Mertens, T., Storms, B. & Penne, T. (2019). Menswaardig leven met een 

minimuminkomen? Dossier over menswaardigheid, de doeltreffendheid van de Belgische minimuminkomens en de 

impact van sociale voordelen. Geel: CEBUD - Thomas More. https://www.cebud.be/publicaties  

Grafiek 16 Het aantal positieve antwoorden per cluster op vragen 
rond bijkomende woningen 

https://www.cebud.be/publicaties
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meer sociale woningen. Veel minder gemeenten uit het platteland en uit de cluster kleinstedelijke 

provinciale gemeenten hebben een hoger doel. 
 
Uit de commentaren leren we ook dat heel wat gemeenten hun objectief nog niet bereikt hebben 

en dus ook geen hoger doel vooropstellen. Maar we leren ook dat meer dan de helft van de 
gemeenten en steden elke opportuniteit willen gebruiken om meer sociale woningen te laten 
bouwen. 
 
Deze cijfers staan toch in schril contrast met de woonnood die in elke gemeente duidelijk is. Je zou 
dan ook verwachten dat elke gemeente een hogere sociaal wonen-doel zou hebben of een ambitie 
hebben om het sociaal objectief te bereiken. Je zou ook verwachten dat Vlaanderen voor elke 

gemeente hogere objectieven vastlegt en gemeenten sterk aanspoort om dat sociaal objectief te 
bereiken. 
 
2 op 3 gemeenten voeren een verkrottings- en overbevolkingsbestrijdingsbeleid. Opvallend is het 
hoog aantal plattelandsgemeenten die een dergelijk beleid voeren, naast de centrumgemeenten. 
 

Bijna alle gemeenten hebben noodwoningen, in sommige clusters alle gemeenten, volgens de 
antwoorden. Ongeveer evenveel gemeenten hebben een budget voor bijkomende noodwoningen. 
Hier duwt het Vlaamse beleid met extra financiële ondersteuning. 
 
Verschillende gemeenten voeren een ruim woonbeleid: gaande van het ondersteunen van 
renovaties van woningen, tot het zelf bouwen van budgetwoningen; praktijktesten op de 
huurmarkt zijn her en der aanwezig (in 7% van de bevraagde gemeenten), er zijn  gemeenten die 

experimenteren met het conformiteitsattest om zo de huurmarkt beter te regelen. En 1 op 3 
gemeenten geeft een huurpremie.   
 
In grafiek 17 bekijken we 
“andere vormen van 
ondersteuning van wonen”, 
waaronder 

doortrekkersterreinen, 
daklozenbeleid en 
vluchtelingenbeleid. Daar 

zien we andere cijfers, 
uitgezonderd voor de opvang 
van vluchtelingen. 

 
Bijna 80% van de bevraagde 
gemeenten heeft een 
“opvangbeleid” ten aanzien 
van vluchtelingen, behalve  
de gemeenten van de cluster 
structuurondersteunende 

steden. Vanuit de 
commentaren leren we niets 
over dit “opvangbeleid”. Als 
we de schamele resultaten 
van hoofdstuk 3 van de 
bevraging hierbij nemen dan kunnen we ons afvragen of er wel sprake is van een “opvangbeleid”. 

Uit de commentaren bij hoofdstuk 3 leren we dat initiatieven rond taal en tegelijkertijd 

nieuwkomers wegwijs maken de belangrijkste initiatieven zijn. 
 
Daklozenbeleid wordt in 41% van de bevraagde gemeenten ontwikkeld, volgens de antwoorden. 
Zeker in de centrumsteden (83%) wordt er een ernstig daklozenbeleid ontwikkeld met metingen, 
opvanghuizen, lockers, enz. In de andere bevraagde gemeenten is een daklozenwerking beperkter 
aanwezig: tussen de 25 en 50%, volgens de antwoorden. De structuurondersteunende steden en 

de gemeenten (50%) van het platteland (40%) zijn meer positief aangevinkt. 
 
Enkel 23% van de bevraagde gemeenten investeren in een doortrekkersbeleid. Ook hier zijn de 
centrumsteden en de structuurondersteunende gemeenten het meest positief aangevinkt. 
 
De “andere vormen van ondersteuning van wonen” vraagt aandacht. De stijgende woon- en 
huurprijzen zorgen voor meer gezinnen onder financiële druk, en zorgt in het ergste geval voor 

Grafiek 17 Het aantal positieve antwoorden per cluster voor vragen 
rond een daklozenbeleid, een doortrekkersterrein en een 
vluchtelingenbeleid 
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dakloosheid. Nieuwkomers vinden amper een woning op de huurmarkt. Verschillende gemeenten 

nemen al een initiatief, andere moeten nog volgen.  
 
 

Een laatste grafiek 
(grafiek 18) zoomt in op 
energiearmoede, of meer 
bepaald de initiatieven 
die gemeenten nemen 
rond klimaat en energie 
met als doelgroep 

mensen in armoede.  
Twee vragen werden 
gesteld: is er een subsidie 
gericht op lage inkomens 
voor het isoleren of 
energie-efficiënter maken 

van een woning; en heeft 
de gemeente 
energieprojecten die 
specifiek inzetten op 
gezinnen met lage 
inkomens? 
 

Bijna 40% van de 
bevraagde gemeenten 
heeft een subsidie om lage inkomensgroepen te helpen bij het energiezuinig maken van de woning.  
Slechts 13% van de bevraagde kleinstedelijke provinciale gemeenten heeft een dergelijke 
subsidie:de helft van de structuur-ondersteunende steden en meer dan 4 op 5 centrumsteden. 
 
De antwoorden op de tweede vraag naar energieprojecten wordt veel meer aangevinkt: 62% van 

de bevraagde gemeenten. Minder gemeenten uit het stedelijk gebied rond … en de kleinstedelijke 
provinciale gemeenten worden aangevinkt op deze vraag naar energieprojecten. 
 

Klimaat en energie stellen grote uitdagingen voor onze woningen. Alle overheden zetten in op de 
klimaatneutrale doelstellingen. Ook de gemeenten. Maar daarom vertaalt dit zich vandaag nog niet 
in een veralgemeend beleid. Ook hier kunnen gemeenten nog stappen zetten. 

 
 
Wonen is een belangrijk 
domein waar gemeenten 
verschillende initiatieven 
kunnen nemen. In dit 
hoofdstuk nemen we er 

enkele onder de loep. Er zijn 
tussen de gemeenten grote 
verschillen. In de laatste 
grafiek (grafiek 19) van dit 
hoofdstukje bekijken we de 
overlegcultuur. 

 

We vroegen of de 
armoedevereniging aanwezig 
is in het lokaal woonoverleg. 
Enkel voor 15% van de 
bevraagde gemeenten werd 
deze vraag aangevinkt. In 1 

op 3 centrumsteden en 1 op 
4 structuurondersteunende 
steden zijn 
armoedeverenigingen 
vertegenwoordigd, volgens de antwoorden.  
Bijzonder weinig, voor een dergelijk belangrijk domein. Verschillende gemeenten zitten in een 
intergemeentelijke samenwerking waarin welzijnsactoren betrokken zijn. Hierin zou de stem van 

Grafiek 19 Het aantal positieve antwoorden per cluster voor de 
vraag de aanwezigheid van armoedeverenigingen in het lokaal 
woonoverleg 

Grafiek 18 Het aantal positieve antwoorden per cluster op vragen 
rond subsidies voor energiezuinig investeren en rond 
energieprojecten 
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mensen in armoede gehoord moeten kunnen worden. Ook in een lokaal woonoverleg is hun stem 

nodig. 
 
Rond wonen kunnen heel wat gemeenten nog serieuze stappen zetten. De noden op het terrein zijn 

groot, en juist dan is het meer dan nodig om de stem van mensen in armoede te betrekken. Het 
lokaal woonbeleid kan enkel er wel bij varen. 
 
 
Naast wonen zijn onderwijs en werk twee domeinen die eveneens hefbomen zijn om uit de 
armoede te geraken. Op deze twee domeinen hebben gemeenten minder mogelijkheden dan op 
het domein wonen. Maar toch kunnen gemeenten het verschil maken. 

 
 
 

Onderwijs als stapsteen uit armoede 
 
Het belang van onderwijs in armoedebestrijding is overduidelijk. Aandacht voor kinderarmoede en 

gezinnen met kinderen is vrij groot. Kinderarmoede wordt apart in de commentaren geduid. Een 
kinderarmoedeplan (in 5 commentaren), een kinderarmoedecoördinator (in 4 commentaren), of 
initiatieven rond kinderarmoede (kinderarmoede-overleg, lokaal netwerk kinderarmoede) worden 
vermeld. Initiatieven voor jonge moeders als pamperbank en kinderkledijruilwinkels zijn in  enkele 
gemeenten aanwezig. Heel wat gemeenten investeren in huiswerkbegeleiding.  
Onderwijs staat op de agenda van gemeenten, uit de bovenstaande tabel zien we dat er geen 
verschil is tussen de clusters en dat bijna alle gemeenten 3 op 5 vragen positief aangevinkt krijgen. 

 
Dit geldt ook voor het ondersteunen van kinderopvang met inkomenstarief, 84% van de bevraagde 
gemeenten investeert hierin. 85% van alle bevraagde gemeenten werkt rond de digitale kloof in 
het onderwijs.  
De coronaperiode heeft hier zeker een rol gespeeld, wat ook blijkt uit sommige commentaren die 
aangeven dat armoedeverenigingen de trekker zijn van het ophalen en verdelen van laptops. 
 

Twee vragen kunnen we onder meer in verband brengen met armoede: de vraag naar brugfiguren 
(zij hebben ook een etnisch-culturele rol) en de vraag naar gratis schoolmaaltijden (wat aan alle 

kinderen wordt verstrekt om stigma te vermijden). Grafiek 20 synthetiseert de antwoorden. 
 
Brugfiguren zijn al besproken in het hoofdstukje outreachend werken. In bijna 60% van de 
bevraagde gemeenten zijn brugfiguren actief, volgens de antwoorden. In de plattelandsgemeenten 

veel minder, amper 30%; en in de helft van de clusters overgangsgebied en kleinstedelijke 
provinciale gemeenten. In de andere drie clusters omzeggens in elke gemeente. Brugfiguren 
tussen onderwijs en gezin kunnen ingezet worden door de gemeente, maar in sommige gemeenten 
zijn het vrijwilligers van armoedeverenigingen die deze taak opnemen.  
 
Naast het inzetten van 
brugfiguren kunnen 

gemeenten ook specifiek 
inzetten op armoede. 
Gratis schoolmaaltijden of 
ondersteuning van 
maaltijden wordt maar 

beperkt ingezet als 
maatregel, amper in 18% 

van de bevraagde 
gemeenten is er een 
dergelijk initiatief.  
Positief is dat deze vraag in 
2 op 5 plattelands-
gemeenten en 1 op 3 

gemeenten uit het stedelijk 
gebied rond … wordt 
aangevinkt.  
 
Ook het busvervoer voor 
buitenschoolse activiteiten 

Grafiek 20 Het aantal positieve antwoorden per cluster op vragen 
naar het hebben van brugfiguren en het ondersteunen van gratis 
schoolmaaltijden 
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krijgt in 2 op 5 van de bevraagde gemeenten ondersteuning van de gemeente. 

 
Specifieke maatregelen die onmiddellijk ingrijpen op armoede zijn minder aanwezig binnen het 
onderwijsbeleid van een gemeente. Dit verdient meer aandacht. Maar hiervoor zijn de scholen mee 

partner. In sommige (grotere) gemeenten heeft de gemeente een charter samen met de scholen 
rond armoede opgesteld. De scholen en de gemeente engageren zich om armoede te herkennen en 
maatregelen te nemen. Een voorbeeld voor andere gemeenten en scholen. 
 
Armoedeverenigingen, blijkt uit de commentaren, zijn sterk actief rond kinderarmoede en 
onderwijsarmoede. Verschillende maatregelen worden door hen geïnitieerd en uitgevoerd. Hun 
expertise en kennis kan nog meer verzilverd worden. Dit kan leiden tot meer specifieke 

maatregelen. 
 

 

Werk als stapsteen uit armoede 
 

Werk is een even belangrijke stapsteen uit armoede. De Vlaamse en federale regering zetten in op 

hoge werkzaamheidsgraden. Voor sommige beleidsmakers is werk zelfs de enige sleutel om uit 
armoede te geraken. Dit vertaalt zich onder meer in de cijfers. In bovenstaande tabel zien we dat 4 
op de zes vragen positief aangevinkt worden. Enkel voor de centrumsteden en de 
plattelandsgemeenten worden 5 vragen positief aangevinkt. Werk is met andere woorden en 
belangrijk domein voor de gemeenten. 
 
Bijna alle bevraagde gemeenten werken met het activeringsinstrument van artikel 60, meer dan 9 

op 10 gemeenten werd aangevinkt. 3 op 4 bevraagde gemeenten heeft aandacht voor jongeren 
zonder diploma en zonder werk, het hoogst bij de centrumsteden (100%), de 
structuurondersteunende steden (92%) en ook het platteland scoort hoog met90%. De drie andere 
clusters zitten tussen de 53 en 67%. 
Er is m.a.w. een sterke inzet op het activeren van personen zonder werk. 
 
Om kwetsbare groepen te steunen kunnen gemeenten sociale economie-initiatieven ondersteunen 

of zelf ontwikkelen. Meer dan 4 op 5 gemeenten ondersteunen of hebben een sociaal economie-

initiatief, soms in een intergemeentelijk samenwerkingsverband.  
Sociale economie wordt hier breed begrepen: de sociale kruidenier is tegelijkertijd een sociaal 
economieproject; de ruimdienst van de gemeente wordt de verzorger van alle provinciale 
waterhydranten; een voormalige boerderij wordt een erfgoedcentrum met allerlei diensten. 
 

Hier willen we twee vragen 
verder uitspitten. 
Gemeenten kunnen 
aandacht hebben voor 
diverse groepen binnen hun 
aanwervingsbeleid en 
kunnen werken met sociale 

clausules bij 
overheidsopdrachten. De 
beide vragen concentreren 
zich op kwetsbare groepen 

(kijken naar gender, 
handicap, etnische afkomst, 
scholing, en ook armoede) 

(grafiek 21). 
 
De gemeente heeft de 
mogelijkheid om sociale 
clausules in te schrijven in 
hun vele overheids-

opdrachten. Sociale 
clausules leggen 
“aannemers” onder meer verplichtingen op naar wie er tewerkgesteld kan worden.  

Grafiek 21 Het aantal positieve antwoorden per cluster op vragen 

rond sociale clausules en een aanwervingsbeleid met aandacht 
voor kwetsbare groepen 
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De vraag naar sociale clausules wordt maar in 30% van alle bevraagde gemeenten aangevinkt. 

Opvallend is dat dit bij 60% van de bevraagde plattelandsgemeenten en 50% van de 
centrumsteden wordt aangevinkt. 
In de andere clusters wordt dit instrument nog minder aangevinkt (tussen 8 en 32%).  

 
Zelf kunnen de gemeenten aandacht hebben voor kwetsbare groepen in hun eigen 
aanwervingsbeleid. 56% van de bevraagde gemeenten werd aangevinkt. Amper 25% van de 
structuurondersteunende steden werd aangevinkt, de andere clusters scoren boven de 50%. Ook 
hier horen de plattelandsgemeenten, de centrumsteden en het stedelijk gebied rond … tot de 
meest aangevinkte gemeenten. 
 

Veel gemeenten zijn bezig met werk, hebben aandacht voor het activeren van kwetsbare groepen, 
voor het aanwerven van kwetsbare groepen, voor het zelf of samen ontwikkelen van initiatieven.  
Samen met aandacht voor onderwijs zit werk in het dna-aandacht van de gemeenten. 
 
 
 

 

Cultuur en vrije tijd als basis voor samen-leven 
 
Uit bovenstaande tabel (tabel 1) leren we dat de mediaan van positieve antwoorden op 8 van 11 
vragen ligt. Er is tussen de verschillende clusters wat verschil, maar niet zo uitgesproken. Cultuur 
en vrije tijd is ook een van die domeinen waar gemeenten heel wat initiatieven kunnen nemen. 
 

93% van de bevraagde gemeenten hebben een Uitpas of een vergelijkbaar initiatief (kansenpas, 
vrijetijdspas, “naamvandegemeente”pas, voordeelpas, …). Uit de commentaren leren we dat in een 
gemeente de Uitpas automatisch wordt toegekend aan iedereen die het statuut van Verhoogde 
Tegemoetkoming heeft. 
 
De Uitpas of vergelijkbaar wordt meestal breed ingezet. In 70% van de bevraagde gemeenten kan 
de Uitpas of vergelijkbaar gebruikt worden voor bijvoorbeeld het betalen van inschrijvingsgeld van 

een jeugd- of een sportclub. Maar niet alle jeugd- of sportorganisaties aanvaarden de Uitpas, lokale 
verenigingen vragen daarom een brede sensibilisatie. 

 
De Uitpas heeft in sommige gemeenten een beperkte reikwijdte. In enkele commentaren wordt er 
dan ook verwezen naar de groeimogelijkheden van de Uitpas.  
 

Sommige gemeenten werken samen met naburige gemeenten voor de uitrol van de Uitpas. Dit 
biedt zeker voor gemeenten met geen of weinig culturele/sportieve infrastructuur mogelijkheden. 
In een aantal gemeenten wordt de uitrol van de Uitpas onderzocht of is in opstart. Maar de hoge 
kostprijs van de Uitpas voor de gemeente wordt enkele keren aangehaald als reden om beperkt op 
te starten.  
In een gemeente is er een werkgroep vrijetijdsparticipatie opgericht om het systeem van 
vrijetijdscheques te evalueren en aan te passen. De inbreng van ervaringen en kennis van mensen 

in armoede staat op de agenda. 
 
In verschillende gemeenten is er een vergelijkbaar initiatief, bijvoorbeeld een Kansenpas dat 
ruimer is dan de Uitpas en ook geldt voor mensen zonder papieren. In een gemeente is er een 
vrijetijdsbemiddelaar, die iedereen wegwijs maakt in het culturele en vrijetijdsaanbod en hen helpt 

bij de toegang tot deze activiteiten. 
 

Gemeenten zonder Uitpas of vergelijkbaar, maken gebruik van cultuurcheques, of subsidiëren 
lokale verenigingen voor een bepaalde culturele activiteit, of het OCMW koopt tickets voor een 
culturele activiteit, of de vereniging krijgt goedkope tickets.  
 
In een enkele commentaar uit de armoedevereniging hun bezorgdheid over het verwateren van de 
Uitpas: is het nog een instrument voor mensen in armoede? Men maakt zich in een andere 

commentaar ook zorgen over het beperkte effect van de Uitpas: ook met een Uitpas gaan mensen 
in armoede vaak niet naar een culturele activiteit. 
 
De Uitpas is een succesverhaal, met de nodige kanttekeningen. De inbreng of participatie van de 
lokale verenigingen is nodig om van de Uitpas een effectief instrument te maken. 
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Worden  armoedeverenigingen en lokale verenigingen van etnisch-culturele minderheden 

betrokken bij het ontwikkelen van initiatieven rond cultuur en vrije tijd?  
 
In de laatste grafiek 22 bekijken we twee vormen van participatie binnen cultuur, het lokaal 

netwerk vrijetijdsparticipatie en de cultuurraad. 
 
Gemeenten met een Uitpas hebben meestal een lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie, 69% van alle 
bevraagde gemeenten worden aangevinkt. Enkel de kleinstedelijke provinciale gemeenten worden 
minder aangevinkt. 
 
De cultuurraad is een ander 

paar mouwen. De 
participatie van 
armoedeverenigingen scoort 
laag: 33% van alle 
bevraagde gemeenten 
worden aangevinkt; de 

participatie van etnisch-
culturele verenigingen scoort 
nog lager met 11%. 
 
Enkele commentaren zijn 
hard: “er is een lokaal 
netwerk, maar we worden 

niet betrokken. Er is een 
cultuurraad, maar we 
worden niet uitgenodigd”. 
 
Nochtans is participatie een 
noodzaak om van cultuur en 
vrijetijd stapstenen te 

maken om samen-leven te 
bevorderen.  
 

  
Ook naar de jeugd toe zijn gemeenten zeer actief: 93% van de bevraagde gemeenten heeft een 
toegankelijke speelpleinwerking; 87% heeft een toegankelijk jeugdhuis; en 82% van de 

gemeenten ondersteunen de kampactiviteiten. 
In enkele commentaren wordt de manke toegankelijkheid van speelpleinen of jeugdhuizen voor 
jongeren in armoede gemeld. 
 
Gemeenten werken aan de digitale kloof, 70% van de bevraagde gemeenten wordt hiervoor 
aangevinkt. De bibliotheek is de plek om de digitale kloof te dichten. Maar er zijn ook initiatieven 
naar mensen in armoede rond een digipunt die verweven zit in een cluster van sociale diensten. 

In verschillende commentaren wordt verwezen naar steun voor vakantieparticipatie: rap-op-stap 
wordt bijvoorbeeld nu en dan aangehaald. 
 
Kortom cultuur en vrije tijd zit eveneens in de aandacht van de gemeenten. Gemeenten investeren 
duidelijk in dit domein. Verschillende gemeenten kunnen echter nog een breder beleid voeren. 
 

 

  

Grafiek 22 het aantal positieve antwoorden per cluster rond vragen 
naar betrokkenheid bij cultuur en vrije tijd in de gemeenten 
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LOKAAL ARMOEDEBELEID: HET KAN 

(BETER) 

 

AANBEVELINGEN 
 
61 Vlaamse gemeenten en 2 Brusselse gemeenten werden getoetst: 1 op 5 Vlaamse gemeenten. 
Dit geeft al een mooie inkijk in het Vlaams lokaal armoedebeleid. Uit de antwoorden en 

commentaren kunnen we tendensen aflijnen. We kunnen vragen stellen bij het lokale beleid, en 
vragen stellen bij het Vlaamse en federale beleid. We kunnen ook duidelijke aanbevelingen maken. 
Een “rijk” armoedebeleid is er niet zomaar. En, een gemeente kan het niet alleen. 
 
 

Meer kader en steun van Vlaanderen en federaal nodig 

 
Zowel de federale als de Vlaamse overheid stuurt meer en meer beleid richting gemeenten. 
Gemeenten staan immers dichter bij de burger en kunnen antwoorden bieden die hogere 
overheden niet zouden kunnen. 
 
Uit de LAB2 leren we hoe divers het lokale beleid is. In de ene gemeente is er een “rijk” 
armoedebeleid, in de andere is er eerder een gemiddeld of zelfs “arm” armoedebeleid. In de ene 

gemeente worden instrumenten goed ingezet, in een andere gemeente worden de instrumenten 
amper ingezet of minder goed gebruikt. Uit de bevraging leren we dat de “rechten” van mensen (in 
armoede) niet in elke gemeente op dezelfde manier wordt gegarandeerd. En dit is niet enkel de 
verantwoordelijkheid van de gemeente. 
 
Als het decentraliseren zorgt voor het ondermijnen van gelijke “rechten”, gelijke dienstverlening, 
gelijke ondersteuning en steun, goede betrokkenheid van mensen in armoede, dan is 

decentraliseren een verkeerde keuze met heel concrete negatieve gevolgen voor mensen in 

armoede.  
 
Decentraliseren zonder duidelijke kaders en zonder duidelijke en herverdelende financiering is 
nefast. Dit betekent dat de Vlaamse en federale overheid verantwoordelijkheid moet opnemen, 
meer dan ooit. 

 
Gemeenten krijgen, vragen en hebben verantwoordelijkheid. En veel gemeenten nemen deze 
verantwoordelijkheid op. 
 
 
Lokaal armoedebeleid veronderstelt een bewuste keuze. 

 
De bevraging levert een duidelijk beeld: steden vanaf 70.000 inwoners zetten sterker in op 
armoedebeleid dan kleinere gemeenten (meer de 77% positieve antwoorden). Hoe groter de 
gemeente, boven de 100.000 inwoners, hoe duidelijker dit blijkt uit de bevraging (boven de 80% 
positieve antwoorden). Hier toont zich het mogelijk positief effect van de vroegere armoedefondsen 

(VFIA, VFIK en SIF7) die de grotere gemeenten hebben geduwd naar een actiever beleid tegen 
armoede. Vlaanderen kan dus extra stimulansen geven om gemeenten aan te zetten om een 

actiever beleid te voeren. 
 
Alle andere gemeenten uit de bevraging daarentegen halen heel wat minder: tussen 59 en 49% 
positieve antwoorden. Hoe kleiner de gemeente hoe lager het aantal positieve antwoorden. 
 

                                                

7 Vlaams Fonds voor de Integratie van Achtergestelden; Vlaams Fonds voor Integratie van Kansarmoede; Stedelijk 

Impuls Fonds 
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De schaal speelt dus blijkbaar een rol. Grotere steden hebben meer middelen en de mogelijkheden 

om een armoedebeleid te voeren. Kleinere gemeenten voeren een minder breed armoedebeleid.  
 
 

De variatie binnen de groep van kleinere gemeenten is echter groot, sommige kleine(re) 
gemeenten zetten wel degelijk stevig in op armoede.  
De grote variatie tussen gemeenten die vergelijkbaar zijn qua inwonersaantal toont dat het niet 
enkel gaat over middelen en schaalgrootte, maar ook over de keuze van het gemeentebestuur. 
Elke gemeente, hoe klein of hoe groot ook, kan een keuze maken voor een globaal “rijk” en stevig 
armoedebeleid. En deze keuze toont zich in de sterke differentiatie ook binnen en 
steden/gemeenten van dezelfde omvang antwoorden. 

 
 
Participatie is een noodzakelijke voorwaarde 

 
De vragenlijst heeft veel aandacht voor participatie en overleg. In het eerste en tweede hoofdstuk 

staat overleg centraal, maar ook in andere hoofdstukken, zoals antidiscriminatie, opsporen, wonen 

en cultuur en vrije tijd, wordt overleg of participatie onderzocht. 
 
75% van de bevraagde gemeenten pleegt overleg. Maar een kwart van de gemeenten pleegt geen 
overleg. 
Slechts 60% van de bevraagde gemeenten gaan herhaaldelijk in overleg met een 
armoedevereniging, heel wat minder dus dan het aantal dat overleg pleegt. Overleg is dikwijls (2 

op 5) eenmalig. 
 
Overleg is ook vaak niet structureel, uit de bevraging blijkt het regelmatig gaat om een informeel 
gesprek met de schepen of met een ad hoc overleg met een ambtenaar of sociale dienst. Dit wordt 
scherper als blijkt dat maar 1 op 3 gemeenten (30%) de mening van een armoedevereniging 
vraagt over een welbepaald voorstel. Zelfs het armoedebestrijdingsplan wordt amper overlegd met 
de armoedeverenigingen: slechts 28% van de bevraagde gemeenten overleggen vooraleer het tot 

uitvoering komt. 
 
Het informeel, niet structurele karakter, wordt in de andere hoofdstukken van de bevraging 
bevestigd. In het hoofdstuk “Opsporen en verhelpen” leren we uit de commentaren bij de 

antwoorden dat bepaalde vormen van samenwerking als overleg worden beschouwd. Het 
gemeenschappelijk gebruik van ruimten, bijvoorbeeld, of het aanbrengen van mensen in armoede. 

Ook overleg rond voedselhulp wordt regelmatig gemeld. Hoe belangrijk ook, deze praktische 
ontmoetingen dekken niet de vragen naar participatie en overleg van armoedeverenigingen. 
 
Kijken we nog wat verder, dan zien we dat in structurele overlegorganen zoals rond wonen (15%) 
of de cultuur (33%) armoedeverenigingen amper aanwezig zijn. In het Lokaal Netwerk 
Vrijetijdsparticipatie zijn armoedeverenigingen ruimer aanwezig (69%), maar dit is een gevolg van 
het participatiedecreet dat participatie oplegt8. 

 
We bevroegen ook de participatie van etnisch-culturele minderheden. En daar is het “armoede” 
troef. Deze groepen worden zelden betrokken, in de cultuurraad maar in 11% van de gemeenten. 
 
 
En toch zijn er heel wat gemeenten die inzetten op participatie en sterke initiatieven nemen om 
iedereen te betrekken bij het beleid. En dit werkt. Gemeenten die positief scoren op participatie 

hebben beduidend meer positieve antwoorden op alle domeinen dan gemeenten die niet investeren 
in overleg en participatie (een verschil van 25 procentpunten). 
 
Participatie zorgt met andere woorden voor een “rijker” en steviger armoedebeleid. Het zorgt voor 
gedragenheid van het beleid, het zorgt voor vernieuwing en nieuwe initiatieven, het zorgt voor 
maatregelen op maat. 

De Uitpas is hiervan een goed voorbeeld. De Uitpas (en vergelijkbare vrijetijdspassen) worden 
vanuit de armoedeverenigingen gestimuleerd. Het Lokaal Netwerk speelt hier een belangrijke rol. 

                                                

8 Voor meer informatie over de lokale netwerken: https://demos.be/vrije-tijd-in-de-netwerkgemeente/wat-zijn-lokale-

netwerken  

https://demos.be/vrije-tijd-in-de-netwerkgemeente/wat-zijn-lokale-netwerken
https://demos.be/vrije-tijd-in-de-netwerkgemeente/wat-zijn-lokale-netwerken
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Ook noodhulp is een goed voorbeeld. Heel wat noodhulp tijdens de coronapandemie werd 
ontwikkeld door lokale (armoede-)verenigingen, maar ook door bv mutualiteiten met hun initiatief 
van Community Health Workers9 of Gezondheidsgidsen. Deze initiatieven worden dan op een zeker 

moment verder ondersteund door de gemeente. 
 
Participatie is een noodzaak, een absolute voorwaarde voor een stevig en “rijk” beleid. Hierin 
investeren kost een gemeente weinig, maar de meerwaarde toont zich op alle vlakken. 
 
 
Gemeenten moeten durven gaan voor participatie en overleg. Gemeenten kunnen leentjebuur 

spelen bij gemeenten die een breed participatiebeleid hebben. Lokale verenigingen moeten 
gemeenten ook aansporen. 
 
 
Zichtbaar maken van wie onzichtbaar is 

 

De toetsing levert een verhelderend beeld: mensen met een migratieachtergrond zijn in de meeste 
gemeenten weinig zichtbaar.  
 
Enkel in de centrumsteden kunnen we spreken van een stevig(er) antidiscriminatiebeleid. Maar 
slechts 38% van de bevraagde gemeenten heeft een antidiscriminatiebeleid.  
 

In veel gemeenten gaat het daarentegen enkel over een opvangbeleid en (heel belangrijk) taal-
initiatieven. Er is in de meeste gemeenten geen sprake van een (breed) anti-discriminatiebeleid 
 
De commentaren bij de antwoorden zijn duidelijk: er zijn overal mensen met een 
migratieachtergrond, ook in de kleinere gemeenten. Er zijn vluchtelingen, maar ook 
seizoenarbeiders, mensen met en zonder wettig verblijf, Vlamingen waarvan de ouders of 
grootouders buitenlandse roots hebben. Niet enkel de gemeenten hebben met deze groepen weinig 

contact, ook de armoedeverenigingen zelf kunnen hun contacten met mensen met een 
migratieachtergrond nog verder uitbouwen. Er zijn ook weinig initiatieven van gemeenten om deze 
personen te groeperen. Zij worden ook bijna nergens betrokken. 
 

De aandacht voor diversiteitsbeleid binnen het aanwervingsbeleid is groot, maar ook hier blijkt uit 
de commentaren dat diversiteit breder kan en moet ingevuld worden. Gemeenten (en lokale 

(armoede-)verenigingen) hebben nog een lange weg te gaan inzake inclusie. 
 
Armoede en discriminatie versterken sociale en economische uitsluiting: zowel armoede als 
discriminatie duwen mensen weg uit de samenleving. Die aspecten grijpen ook op elkaar in: 
discriminatie verhoogt het risico op armoede en dus de mate van uitsluiting. 
 
De bevraging toont dat gemeenten die een steviger armoedebeleid hebben, ook vaak werken aan 

een antidiscriminatiebeleid.  
De taak van de lokale (armoede-)verenigingen is om mee discriminatie op de politieke agenda te 
zetten en hun stem te versterken. 
 
 
Een armoedebeleid moet gepaard gaan met een antidiscriminatie- en een inclusiebeleid. 
Gemeenten moeten hun verantwoordelijkheid opnemen. De Vlaamse en federale overheid hebben 

de verantwoordelijkheid om een duidelijk beleid uit te tekenen binnen het kader van de 
grondrechten. 
 
 
Armoede uit de schaduw halen 

 
Armoede zit achter gesloten vensters en deuren. Nog steeds. Schaamte en uitsluiting (zie 
hierboven) duwen mensen in armoede weg. Mensen in of nabij armoede zoeken en hen vervolgens 
insluiten is een opdracht voor gemeenten en lokale verenigingen. 

                                                

9 https://chwgent.be/ 
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7 op 10 van de bevraagde gemeenten zijn actief op zoek naar mensen in armoede of nood.  
 
De vraag is echter hoe actief? Sommige gemeenten zijn zeer actief en hebben “outreachers” in 

dienst genomen. Velen werken hiervoor ook samen met de armoedevereniging. 
 
Enkele commentaren melden dat er veel verwacht wordt van de burger: zij/hij moet zelf initiatief 
nemen, moet zelf stappen zetten naar laagdrempelige plekken of plekken waar mensen al samen 
komen.  
Opsporen blijkt vandaag vooral een zaak van ontmoeting op een laagdrempelige plek. Gemeenten 
kunnen hier nog extra initiatieven nemen, ook in samenwerking met lokale (armoede-) 

verenigingen en diensten zoals een sociale kruidenier, een voedselbank, een weggeefwinkel, enz. 
Vooral ziekenfondsen, maar ook vakbonden en andere sociaal bewogen organisaties, kunnen en 
nemen al een belangrijke opsporingsrol.  
 
Maar naast laagdrempelige plaatsen moet een gemeente investeren in actief opsporen door het 
inschakelen van “outreachers”, brugfiguren, wijkwerkers, enz. Dit gebeurt vandaag te weinig. 

 
 
Gemeenten ondersteunen of ontwikkelen zelf, of in samenwerking, heel wat sociale diensten. Dit 
zijn in veel gevallen sociale economieprojecten die werk, insluiting en ontmoeting combineren en in 
die in samenwerking met sociale diensten of zelfs met armoedeverenigingen worden uitgebouwd. 
Dit zijn winnende combinaties. 
 

Lokale armoedeverenigingen worden ondersteund voor hun ontmoetingswerking of hun 
voedselhulp (volgens de commentaren), maar worden zelden expliciet ondersteund om mensen in 
armoede op te sporen.  
 
Gemeenten zijn nog te weinig bezig met het actief mensen opsporen (door huisbezoeken of 
wijkwerking). De coronacrisis heeft gemeenten wel bewuster gemaakt van de nood om actiever op 
te sporen. De lokale armoedeverenigingen namen ook hier het voortouw. 

 
Lokale (armoede-)verenigingen nemen ook het voortouw om brugfiguren binnen te brengen in het 
onderwijs. Zij zetten vrijwilligers in om onder andere gezinnen met schoolgaande kinderen in 

armoede op te sporen en om etnisch-culturele minderheden bij te staan. Brugfiguren zijn een 
voorbeeld van hoe men actief kan opsporen door aanwezig te zijn en naar mensen toe te gaan. 
 

Er is dus nog veel ruimte om actiever op te sporen. En hiervoor is het nodig om extra mensen in te 
zetten als brugfiguren of wijkwerkers, om samen te werken met lokale verenigingen en hen 
hiervoor te steunen, en om sociale diensten onder andere als ontmoetingsplek mee te 
ondersteunen. Zo halen we mensen in nood uit het verborgene. 
  
 
Gemeenten moeten actief inzetten op actief opsporen en hiervoor mensen en middelen voorzien. 

 
 
Steun heeft een kader nodig 

 
Het OCMW is gekend omwille van de financiële en andere steun. Tijdens de coronacrisis werd deze 
functie extra in de verf gezet. Gemeenten geven steun in alle soorten vormen. Maar uit de 

bevraging en de commentaren leren we dat de manier waarop steun wordt gegeven ter discussie 
staat. 
 
De rechtenverkenner, een instrument dat toelaat rechten te kennen en uit te putten, kan in 
sommige gemeenten beter gebruikt worden: de rechtenverkenner is niet up-to-date, wordt niet 
aangevuld, bevat te weinig; de rechtenverkenner wordt niet gebruikt of amper gebruikt, soms 

wegens te weinig tijd; de rechtenverkenner wordt maar deels gebruikt en bepaalde groepen vallen 
uit de boot. 
 
Ook het GBO, het Geïntegreerd Breed Onthaal, moet nog in veel gemeenten opstarten of uitgerold 
worden. Het GBO heeft 2 belangrijke doelstellingen: het realiseren van een toegankelijke sociale 
hulp- en dienstverlening en het tegengaan van onderbescherming. In sommige gemeenten wordt 
het GBO stapsgewijs uitgerold, waardoor verschillende doelgroepen pas later aan bod komen. 



     34 Lokale ArmoedeBarometer Beleid 

 

Vlaanderen heeft beslist om GBO over gans Vlaanderen uit te rollen met aandacht voor armoede. 

Armoede (in al zijn aspecten) moet prioriteit krijgen. 
 
In veel gemeenten ontbreekt een duidelijk kader voor steun, zwoel voor financiële steun als voor 

materiële hulpverlening. Slechts een minderheid van de bevraagde gemeenten zet REMI, 
REferentiebudget voor een Menswaardig Inkomen, en vergelijkbare systemen in om menswaardige 
steun te bepalen.  
 
Steun is in sommige gemeenten ook nog te weinig structureel. In sommige gemeenten zijn extra 
initiatieven beperkt tot voedselhulp: een paar keer per jaar, de overschotten van de gemeentelijke 
diensten, enkel droogvoeding, de maandelijkse soep van de vereniging, enz. Het lijkt soms op 19de 

eeuwse vormen van bijstand. 
 
Een sociale kruidenier, als een meer structurele maatregel, is nog maar beperkt aanwezig, en 
sommige gemeenten hebben zelfs hun steun hieraan stopgezet. 
 
Gemeenten kunnen dus een kader en middelen gebruiken. Zowel federaal (REMI) als op Vlaams 

niveau (GBO) zijn er aanzetten voor een stevig kader of samenwerking. Gemeenten die die 
instrumenten benutten hebben een “rijker” armoedebeleid. Zij maken ook gebruik van alle 
beschikbare sociale diensten. Zij werken hiervoor ook met de lokale verenigingen. REMI of 
vergelijkbare systemen en andere vormen van steun vragen immers ook reflectie en betrokkenheid 
vanuit de lokale verenigingen. 
 
Gemeenten moeten een kader voor steun en materiële hulpverlening gebruiken. Zij moeten de 

beschikbare instrumenten zoals de rechtenverkenner ten volle benutten. Meer samenwerking met 
sociale organisaties zoals mutualiteiten en vakbonden kunnen hier een meerwaarde bieden. 
 
Zowel de federale als de Vlaamse overheid moet inzetten op het lokaal verankeren van al deze 
instrumenten en moet instaan voor de financiering van het gebruik ervan. Zonder deze (financiële) 
verankering kunnen veel gemeente de positieve keuze zelfs niet maken. 
 

 
Goed en betaalbaar wonen moet centraler staan 

 

Goed en betaalbaar wonen moet veel centraler staan in het armoedebeleid. Corona heeft de 
noodzaak van een goede woning in een aangename woonomgeving scherp gesteld. Wie een 

betaalbare (sociale) woning heeft, heeft het gemakkelijker om te participeren aan de samenleving. 
En toch staat goed en betaalbaar wonen niet in alle bevraagde gemeenten centraal. Slechts 56% 
van de bevraagde gemeenten wil meer sociale woningen. De andere gemeenten hebben ofwel hun 
sociaal objectief nog niet bereikt of willen geen bijkomende woningen meer.  
 
Deze cijfers staan toch in schril contrast met de woonnood die in elke gemeente duidelijk is. Je zou 
dan ook meer ambitie verwachten van elke gemeente om het sociaal objectief te bereiken. 

 
Lokale besturen moeten voor de uitbouw van sociale huisvesting ook kunnen rekenen op middelen 
en regelgeving vanuit de Vlaamse overheid. Maar zowel het aanbod vanuit Vlaanderen als de vraag 
en inspanning vanuit de lokale besturen staan niet in verhouding tot de reële noden.  
 
De lokale besturen en Vlaanderen hebben een torenhoge verantwoordelijkheid in het voorzien van 
goede en betaalbare (sociale) woningen. Hier ontbreekt echter bij velen de ambitie om een 

antwoord te geven, en bij anderen de nodige financiële middelen om de woonnood te lenigen. 
 
 
Investeren in jongeren is nodig 

 

Verschillende gemeenten hebben een kinderarmoedeplan. Gemeenten werken samen met het Huis 
van het Kind, met Kind en Gezin, en met de lokale verenigingen. Kinderarmoede, zelfs in 
gemeenten zonder armoedebeleidsplan, staat hoger op de prioriteitenlijst. Sommige gemeenten 
werken samen met de aanwezige scholen of stimuleren hen om aandacht te hebben voor armoede 
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op school. Schoolwerkbegeleiding is in veel gemeenten aanwezig. 3 op 4 gemeenten heeft acties 

voor jongeren zonder diploma en zonder werk (de zogenaamde NEET-jongeren)10. 
 
En toch komt het onderwijsluik maar gemiddeld uit de verf in de bevraging. Weinig gemeenten 

investeren in brugfiguren en lege brooddozen zijn ook geen echte topic. Aandacht voor 
schoolkosten is beperkt, in sommige gemeenten zitten schoolkosten wel vervat in individuele 
steunmaatregelen. Maar we lezen zelden iets over een structureel beleid rond schoolkosten. 
 
Hier kunnen en moeten gemeenten stappen zetten: kinderen en jongeren verdienen alle aandacht. 
Kinder- en jongerenarmoede moet een prioritair onderdeel worden van de lokale armoedeplannen. 
Ook Vlaanderen moet hier voortouw nemen en gemeenten en schoolgemeenschappen stimuleren. 

 
 
Gemeenten moeten de middelmaat overstijgen 
 
Vele gemeenten zetten in op een tewerkstellingsbeleid en een cultuur- en vrijetijdsbeleid.  
 

Activering is in alle gemeenten een begrip. Activeren gebeurt via artikel 60, maar ook via allerlei 
sociale economieprojecten. Alle gemeenten investeren in deze projecten, ontwikkelen ook (soms in 
samenwerking met andere gemeenten) initiatieven, en ondersteunen sociale economieprojecten. 
Ook inkomensgerelateerde kinderopvang wordt goed ondersteund. 
 
Binnen het cultuur- en vrijetijdsbeleid zijn gemeenten sterk actief, ook gemeenten zonder Uitpas 
hebben een gevuld cultuur- en vrijetijdsbeleid en houden met sociale tarieven rekening met 

mensen in armoede. 
 
Sommige gemeenten gaan verder. Ze gebruiken artikel 60 als een positieve stimulans, ze zetten in 
op sociale clausules bij overheidsopdrachten en leiden op die manier “aannemers” naar “fair werk”. 
Een gericht diversiteitsbeleid, ook via sociale clausules, kan een sterke aanmoediging zijn om o.a. 
mensen met een migratieachtergrond aan te werven. Gemeenten kunnen zelf via hun eigen 
personeels- en recruteringsbeleid nog meer het voorbeeld zijn van een inclusieve samenleving. 

 
Ook rond cultuur- en vrijetijd gaan sommige gemeenten voorbij het normale beleid. 
Vrijetijdsbemiddelaars zijn een voorbeeld van hoe gemeenten mensen begeleiden en stimuleren. 

Nog beter zijn de acties waar mensen in armoede of mensen met migratieachtergrond mee vorm 
geven aan cultuur en vrije tijd.  
 

Er is in veel gemeenten nog heel wat ruimte om het luik vervoersarmoede in te vullen. Wie cultuur 
wil beleven (of naar het werk wil gaan) heeft nood aan vervoer. Sommige gemeenten investeren in 
schoolbussen, of een wekelijkse bus naar de markt, of hebben een aantal e-bikes aan sociaal 
tarief. Dit is echter te weinig om vervoersarmoede op te vangen. Daarom moeten gemeenten 
vervoersarmoede centraal stellen binnen de vervoersregio’s. 
 
 

Een armoedebeleid moeten de middelmaat overstijgen. Dat kan, mits intense samenwerking. 
Gemeenten kunnen een creatief beleid voeren11 , en moeten durven verder gaan. Samenwerking 
en dialoog is hiervoor onontbeerlijk. 
 
 
 

 

 
 

                                                

10 NEET-jongeren (not in education, employment or training) zijn jongeren tussen 15 en 24 jaar die: geen opleiding 

volgden in een referentieperiode van 4 weken; geen regulier onderwijs volgen; geen opleiding volgen buiten het 

regulier onderwijs; en niet aan het werk zijn (ook niet als jobstudent). Die jongeren blijven onder de radar van 

instellingen die ondersteuning en hulp bieden bij onderwijs, welzijn en werk. Zij verschillen van jongeren in 

(jeugd)werkloosheid, die wél gekend zijn bij de VDAB en daardoor gepaste ondersteuning genieten. 
11 Zie ook de lijst met goede voorbeelden die de lokale (armoede-)verenigingen hebben gemeld in hun antwoorden. De 

lijst vind je op www.komafmetarmoede.be   

http://www.komafmetarmoede.be/
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Naast méér beleid, ook kwalitatief sterker beleid nodig 

 
De bevraging beschrijft voornamelijk het gebruik van de middelen en de instrumenten die de 

deelnemende Vlaamse gemeenten inzetten in hun armoedebeleid. Het toont dat veel lokale 
besturen maar een beperkt armoedebeleid voeren binnen de bestaande mogelijkheden en kaders.  
 
De bevraging geeft evenwel (nog) geen volledig beeld over de kwaliteit - de toegankelijkheid- de 
organisatie van de hulp- en dienstverlening noch over de impact van beleidsmaatregelen en -
acties. We leren heel wat uit de commentaren, maar ze tonen enkel de bovenste top van de 
ijsberg. 

 
Het vervolgtraject van LAB2, de gesprekken met het gemeentebestuur, mag niet enkel gaan over 
de instrumenten en de middelen die ingezet worden, maar moeten ook gaan over de kwaliteit van 
het beleid. Hierbij is de stem en het verhaal van mensen in armoede onontbeerlijk. Zij ervaren 
dagelijks wat het beleid voor hen betekent in de praktijk. Hun stem en verhaal kunnen zorgen voor 
betere hulp- en dienstverlening en zorgen voor een groter bereik waardoor iedereen haar/zijn 

rechten kan opnemen. 

 
Participatie is dan ook het begin- en het eindpunt van een “rijk” en stevig armoedebeleid. 
 
Gemeenten, met ondersteuning van de Vlaamse en de federale overheid, moeten inzetten op de 
kwaliteit van hun beleid om de grondrechten van mensen in armoede te realiseren. 
 

 
De LAB2 als aanzet tot dialoog 

 
Met hun antwoorden kunnen de lokale armoedeverenigingen nu aan de slag. Zij kunnen de 
antwoorden nog eens toetsen bij mensen in armoede en dan in gesprek gaan met het 
gemeentebestuur. Met elke keer als doel een “rijker” en steviger armoedebeleid. 

 
De LAB2 is een open en reikende hand voor een dialoog en een samenwerking voor alle 
gemeenten, ook de gemeenten die niet bevraagd zijn, en voor zowel de Vlaamse en federale 
overheid om armoedebestrijdingsbeleid en antidiscriminatiebeleid centraal te zetten. 
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