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1. Algemeen kader 

•  Regie kinderarmoede : OCMW als regisseur 
Ø Armoedebeleidsplan (Regie Joris Beaumon) 

Ø Luik Kinderarmoede (Regie Sylvia Lis) 
Ø Groeiactieplan kinderarmoede  

         (Coördinatie Eva Vandevivere) 
Ø  Platformen Kinderen Eerst  

              (Coördinatie Wivine Heynderick, nu   
        tijdelijk overgenomen door Eva) 

•  Intern actieplan : OCMW als actor 
◦  Coördinatie in de psychologische dienst 
◦  Uitvoering door de ganse sociale dienst in elke 

wijk 
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1. Algemeen kader:  
Historiek 

Bestuursakkoord:  
 

 “Opmaak van een beleidsplan voor een gedragen, 
integraal en effectief armoedebeleid voor de stad Gent 
onder regie van het OCMW.” 

 
Participatief proces  
Algemeen: Ruim participatieproces met 5 groepen partners  

-  Werkveld : Armoedeforum, CAW, KRAS,… 
-  Doelgroep/burger : Klantenparticipatie,…  
-  Stad : managementteam Stad, Jeugddienst, … 
-  OCMW : beleidsteam Sociale Dienst, … 
-  Academici : Armoedeforum academisch (VLAS, Ugent, 

Hogent, Artevelde Hogeschool, UA,VUB, KUL…) 
Kinderarmoede  

-  Individuele contacten met organisatie 
-  Jaarlijks Stakeholdersforum (2 oktober 2014) 
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1. Algemeen kader:  
Link met wetenschappelijk kader 

Kinderarmoede als onderdeel van het 
armoedebeleidsplan 

◦  Alle levensdomeinen : inkomen, werk, opleiding, 
wonen,… 
--> Bestrijden van ARMOEDE 

◦  Kinderarmoede : heel specifieke accenten 
▪ Versterken binnen sectoren 
▪ Samenwerken tussen sectoren 
▪ Toegankelijkheid en participatie tot sectoren 
--> Bestrijden van de EFFECTEN van armoede 
op kinderen 

Psychologische Dienst - OCMW Gent 5 05/06/2015 



Psychologische Dienst - OCMW Gent 6 

 
 
Apart luik kinderarmoede 
 
Waarom? 
-  Tekorten op verschillende levensdomeinen 
-  Strijd tegen armoede = strijd voor meer kansen 
-  Acties gericht vanaf de eerste levensjaren 
-  Rechten van het kind + doorbreken generatiearmoede 
-  Kind EN zijn ouders/gezin 
-  Expertise in de stad : verbindend werken tussen sectoren 
-  Gent als « kindvriendelijke stad » 
-  Lokaal mandaat om effecten van armoede te bestrijden 

Vier doelgroepen 
◦  Het kind zelf 
◦  De ouder / opvoedingsverantwoordelijke 
◦  De omgeving van het kind en de ouder (gezin, buurt, 

school,…) 
◦  Netwerk van hulp- en dienstverleners  

1.   Algemeen kader:  
Bestrijden van effecten van armoede 
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•  Kennis over (de impact van) kans-, kinder- en 

generatiearmoede verhoogt waardoor organisaties meer 
kansen creëren en een betere ondersteuning geven 
aan kinderen en hun gezin 

•  Er is een betere afstemming tussen de verschillende 
sectoren over trajecten van kinderen, hun ouders en 
hun gezin waardoor we de kloof tussen hulpverlening, 
vrije tijd en school overbruggen en er integraal over 
levensdomeinen gewerkt wordt 

•  Bij het verbeteren van de toegang tot 
dienstverlening voor mensen in armoede hebben we 
een prioritaire aandacht voor ouders, kinderen en hun 
gezin 

1.   Algemeen kader: 
Drie focussen  
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1. Algemeen kader:  
Rechten van het kind 

•  Kinderarmoede is een schending van de rechten van het 
kind. De conventie van de Verenigde Naties over de 
rechten van het kind moet dan ook een lokale vertaling 
krijgen.  Volgende rechten kregen een plaats in ons 
armoedebeleidsplan :  

 
Ø Recht op basiszorg en hulpverlening 
Ø Rechten van kinderen op de vlucht 
Ø Recht op en in onderwijs 
Ø Recht op en in vrije tijd 
Ø Recht op en in het gezin 
Ø Recht op participatie 
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2. Acties in Gent 

-   Bescherming en herverdeling op lokaal 
niveau 

▪  Aanvullende financiële hulp 
▪  Sociaal Steunfonds 
▪  Bijzondere verzoeken 
-  Preventief versus curatief werken :  

◦  Prenataal, baby, kind, jongeren, 
jongvolwassen,… 

◦  Early Childhood Education and Care:  
▪  Kinderopvang (motiveren, ondersteunen, 

beschikbaarheid,…) 
▪  (Kleuter)school (motiveren, ondersteunen, 

beschikbaarheid,…) 
▪  Opvoedingsondersteuning (actoren en netwerk) 
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2. Acties in Gent: 
Recht op basiszorg en hulpverlening 

 
Actie 7: We stimuleren de verschillende partners om 
in individuele cases meer sectoroverschrijdend 
overleg te organiseren zodat ze in het belang van het 
kind gezamenlijk in een dossier werken. 
 

 - OCMW Gent  zet in op een proefproject 
waarbij ze het casemanagment opneemt in een 
dossier aangeleverd door scholen waarbij 
verschillende sectoren betrokken zijn.  

 - OCMW Gent neemt het casemanagment op en 
organiseert sectoroverschrijdende overleggen vanuit 
de methodische cellen 
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2. Acties in Gent: 
Recht op basiszorg en hulpverlening 

 
Actie 10: In de coördinatie van een kind- en 
jeugdvriendelijke Stad door de Jeugddienst vormen 
kinderen in armoede een prioritaire doelgroep. 
 
 
 
Actie 13 & 14: Huis van het Kind ook voor 
maatschappelijk kwetsbare kinderen 

 - Zetelen stuurgroep   
 - Zelf ook als actor deel van netwerk 
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2. Acties in Gent: 
Rechten op en in onderwijs 
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Actie 22: We verlagen de drempel van de toegang 
tot het schoolse systeem 

 - OCMW Gent 
 - Werkgroep Kleuterparticipatie 
 - Infopunt onderwijs 

 
Actie 25: Elk welzijnsbureau van OCMW Gent en 
elke school in Gent duidt contactpersonen aan die de 
communicatie tussen beide sectoren op individueel 
dossierniveau faciliteert. 
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2.  Acties in Gent:  
Rechten op en in onderwijs 
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Actie 27: We realiseren optimale leer- en 
ontwikkelingskansen voor kinderen in armoede door 
warme overdracht tussen trajecten van kinderen (en 
hun gezin) en trajecten maximaal af te stemmen 
tussen sectoren zoals welzijn, school, ouders, 
Jeugdwelzijnswerk, Kind en Gezin, CLB en andere 
betrokken organisaties. (veel ruimer dan recht op 
onderwijs....) 

 - Project vzw Jong 
 - Ondersteuning Uilenspel en Katrol 
 - Samenwerking met ‘tsteunpunt (wat ook 

kadert binnen actie tegen een ongekwalificeerde 
uitstroom) 

 - Project; platformen Kinderen Eerst 
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Platformen Kinderen Eerst in Gent 

Keuze van focus voor dit project vanuit de 
- analyse van bestaande lokale noden,  
- input van individuele expertise in ons netwerk 
- input en afstemming met bestaande platformen  
- stuurgroep van het project 
- afstemming, complementariteit met en verdieping 
van het ruimere kader van armoedebestrijding in Gent 
- ervaring van de good practice van samenwerking 
‘welzijn op school’ in Rabot   
 
=> 2 bijkomende platformen 

▪  Platform Gent Binnenstad 
▪  Platform Ledeberg/Gentbrugge  
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Platformen Kinderen Eerst in Gent - 
Conclusie en aanbevelingen 

•  Platformen om kinderarmoede zijn noodzakelijk en 
essentieel voor afstemming tussen actoren, voor 
samenwerking,…  

•  Rekening houden met bestaande plaatselijke 
dynamieken en noden. Hoe zo efficiënt mogelijk 
deze middelen voor platformen inzetten? 

•  Platformen moeten haalbare en werkbare 
instrumenten zijn in de lokale context.  

•  Platformen moeten een duurzame verankering 
kennen binnen het lokale armoedebeleid 

Platformen: een doel of een middel ? 
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2. Acties in Gent: 
Rechten op en in vrije tijd 
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Actie 31: De vakantie werking van het OCMW en de 
jeugddienst van de Stad wisselen expertise uit zodat 
ook in het vakantieaanbod van de jeugddienst, de 
buitenschoolse opvang en in het reguliere jeugdwerk 
kennis er aandacht is voor armoede onder de 
kinderen en jongeren die ze bereiken.  
 

 - Visietekst wordt ontwikkeld en uitgewisseld 
op speelpleinoverleg gent 

 - Reguliere jeugdwerk wordt gecontacteerd en 
kennis/aandacht voor armoede verhoogd.  
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2. Acties in Gent:  
Recht op participatie 
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Actie 42: Stad en OCMW houden meer rekening met 
de leefwereld van kinderen in armoede door hen 
meer te betrekken in de beleidsparticipatiemomenten 
 

 - Samenwerking Jong Gent in Actie (BMLIK) 
 

 - OCWM-Gent betrekt kinderen (9-12 jaar) in 
bepalen prioriteiten en concretisering  
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3. Succesfactoren en 
knelpunten  

•  Meerdere beleidsplannen met aandacht 
voor armoede 

•  Grootstadproblematieken 
•  Groot aantal actoren met specifieke 

werkingen 
•  Structurele netwerken versus individueel 

overleg 
•  Vergadermoeheid versus nood aan 

herkenning 
•  Beroepsgeheim en privacy 
•  Impact en mandaat op lokaal niveau 
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Info 

Sylvia Lis 
Diensthoofd Psychologische dienst / Vakantiewerking – OCMW GENT 

Regie Kinderarmoede 

Sylvia.Lis@ocmwgent.be 

Tel. 09 266 89 00 
www.ocmwgent.be 

 

Eva Vandevivere 
Coördinatie Groeiactieplan Kinderarmoede 

Eva.Vandevivere@ocmwgent.be 

Tel. 09 266 89 00 
www.ocmwgent.be 
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