Kinderarmoedebestrijding:
Ook jouw zaak!
Studiedag - Donderdag 23 februari 2017
Leven in armoede is een schending van de rechten van kinderen en de
sociale grondrechten van ouders. Volgens de Vlaamse armoedebarometer
stijgt het aantal kinderen in armoede elk jaar. Voor het geboortejaar 2014
was dat maar liefst 11,4%. Dat is meer dan 1 op 10 kinderen!
Ook jij komt direct of indirect in contact met deze gezinnen. Vind je
armoede onaanvaardbaar en wil je weten hoe je dit kan aanpakken?
Schrijf je dan snel in voor onze studiedag! Je wordt er geïnspireerd hoe er
vanuit verschillende sectoren samen aan gewerkt kan worden. Via
gesprekken, getuigenissen en werkwinkels reiken we jou concrete
instrumenten aan om mee kinderarmoede te bestrijden.
Want het is een zaak van iedereen!

Programma


9u

Onthaal



9u30

Verwelkoming en getuigenis



10u

Voorstelling nieuw boek: een grondrechtenbenadering op kinderarmoede. (Auteurs: Nicole Formesyn, Wouter
Hennion, Siebren Nachtergaele, Didier Reynaert, Griet Roets en Rudi Roose)



11u

Thee en koffiepauze



11u30

Panelgesprek over de integrale benadering van kinderarmoede en het belang van participatie van de
gezinnen. We verwelkomen in het panel Bruno Vanobbergen (Kinderrechtencommissaris), Koen
Standaert (Directeur middenschool GO! Zelzate), Reinout Debergh (Diensthoofd, dienst ruimtelijke planning
provincie Oost-Vlaanderen), Katrien Spruyt (Netwerkondersteuner Netwerk tegen armoede), Pascale Lenaerts
(Ouder), Veerle van Helsland (Coördinator wijkgezondheidscentrum De Vlier)
Moderator van dienst is Chris De Nijs (VRT-journalist)



12u30

Broodjeslunch



13u30

Start werkwinkel 1



14u45

Start werkwinkel 2



15u45

Receptie en netwerkmoment

Inschrijving
Inschrijven kan via https://www.hogent.be/nieuws-info/agenda/kinderarmoedebestrijding-ook-jouw-zaak/. Gelieve ook
door te geven welke werkwinkels je graag wil volgen. De studiedag kost 30 euro. Een exemplaar van het boek: ‘Een grondrechtenbenadering op kinderarmoede.’ is in de prijs inbegrepen.
De inschrijvingen worden op 15 februari 2017 afgerond.

Praktisch
Locatie: Provinciaal Administratief Centrum (PAC) Zuid - Woodrow Wilsonplein, 9000 Gent. PAC Zuid is vlot bereikbaar met
het openbaar vervoer - wie met de wagen komt, kan parkeren in de betalende parking ‘Gent Zuid’.
Deze studiedag is het resultaat van een samenwerking tussen Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen, HoGent, UGent en
Provinciebestuur Oost-Vlaanderen.
Het lerend netwerk lokale kinderarmoedebestrijding Oost-Vlaanderen wordt geïntegreerd in de namiddagwerkwinkels wonen. Deze sessie wordt samen georganiseerd met VVSG, Huurdersbond Oost-Vlaanderen en Netwerk tegen Armoede.

Overzicht werkwinkels
In de namiddag kan je kiezen voor twee werkwinkels. Hieronder vind je het
overzicht. Uit elke kolom kan er één werkwinkel worden gekozen. Let wel, bij
het grondrecht wonen duurt de sessie de volledige namiddag. Wie hiervoor
kiest, duidt slechts één keuze aan.

Overzicht werkwinkels
13u30 - 14u30

Overzicht werkwinkels
14u45 - 15u45

Maatschappelijke dienstverlening en materieel welzijn
13u30
Werkwinkel 1 - Welzijn op school: hoe bouw je aan de brug
tussen twee sectoren?

Maatschappelijke dienstverlening en materieel welzijn
14u45
Werkwinkel 8 - Stap binnen in Huis van het Kind Eeklo.

Activering en werk
13u30
Werkwinkel 2 - Integraal en impliciet werken aan activering.
(Vrijwilligers)werk … omdat iedereen van betekenis wil zijn!

Activering en werk
14u45
Werkwinkel 9 - Emancipatorische werking OCMW Gent.

Ruimtelijke planning
13u30
Werkwinkel 3 - Kleinschalig wonen als oplossing voor
maatschappelijke uitdagingen.

Ruimtelijke planning
14u45
Werkwinkel 10 - Kindvriendelijke publieke ruimte als collectief
leerproces.

Opvoeding en onderwijs
13u30
Werkwinkel 4 - Signalenkaart (kans)armoede onderwijs:
Armoededetectie in het onderwijs en het belang van een
positieve kijk voor kwetsbare kinderen.

Energie
14u45
Werkwinkel 11 - Dampoort knapt op. Wijkrenovatie met
noodkopers.

Gezondheid
13u30
Werkwinkel 5 - Kansen op een goede gezondheid, zeker voor
kinderen in armoede.

Gezondheid
14u45
Werkwinkel 12 - Gezondheidspromotie voor iedereen?

Wonen
13u
Werkwinkel 6 -’Op weg naar wonen’ deel 1.

Wonen
Vervolg op werkwinkel 6
Werkwinkel 13 - Op weg naar wonen’ deel 2.

Vrije tijd
13u30
Werkwinkel 7 - Jongeren in armoede een stem geven.

Vrije tijd
14u45
Werkwinkel 14 - Vrije tijd wordt emancipatorische tijd: aan de
slag met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren.

Kinderarmoedebestrijding: Ook jouw zaak!
Overzicht werkwinkels per grondrecht/thema
Maatschappelijke dienstverlening en materieel welzijn
Werkwinkel 1 - Welzijn op school: hoe bouw je aan een brug tussen twee sectoren?
13u30
Scholen vangen meer en meer welzijnsvragen en noden van leerlingen en ouders op. Leerkrachten en brugfiguren gaven aan
daardoor te weinig tijd te hebben voor hun kerntaken. Daarom werd vanuit de schoot van Huis van het Kind Gent een project
gestart op de basisschool de Toverberg te Sint-Amandsberg, gestoeld op de principes: vindplaatsgericht en vanuit een
proactieve rechtenbenadering. Een OCMW-medewerker is er gemiddeld een halve dag aanwezig per week om vragen van
ouders rond welzijn en gezondheid op te vangen, zelf aan te pakken of warm door te verwijzen naar de juiste dienst.
Spreker: Stad en OCMW Gent

Werkwinkel 8 - Stap binnen in Huis van het Kind Eeklo.
14u45
Het huis van het kind is de plek in je gemeente van waaruit verschillende initiatieven kunnen ontstaan die inspelen op de
vragen van de jonge ouders. In Eeklo koos met bewust voor een brede samenwerking tussen verschillende partners om een
ruim aanbod uit te werken. De verschillende initiatieven waaronder ruilwinkel, speel-o-theek, groepswerk, ontmoeting,
brugfiguur, inloopmoment, buitenbazaar, ‘schatkamer’ komen aan bod. Samen bekijken we hoe gelijkaardige acties in jouw
gemeente kunnen vorm krijgen.
Spreker: Wijkcentrum De Kring

Activering en werk
Werkwinkel 2 - Integraal en impliciet werken aan activering . (Vrijwilligers)werk … omdat iedereen van betekenis wil zijn!
13u30
In De Moazoart werken we samen met maatschappelijk kwetsbare Lokeraars aan de uitbouw van een geïntegreerde
basisvoorziening. Zij zijn de protagonisten en hebben beslissingsrecht bij alle stappen. Ook bij de uitbouw van het aanbod
waarbij we mensen trachten te versterken opdat ze een stuk geloof in zichzelf terugvinden, om vervolgens verdere stappen te
kunnen zetten naar een menswaardig bestaan. Daarbij helpen we onze bezoekers verder op diverse domeinen. De
geïntegreerde basisvoorziening als ankerpunt en opstap naar een opleiding, naar werk of vrijwilligerswerk.
Spreker: Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen

Werkwinkel 9 - Emancipatorische werking OCMW Gent.
14u45
Het OCMW Gent ontwikkelde op maat van cliënten een individueel traject in de zoektocht naar werk. De activeringsbegeleider
is de centrale figuur doorheen het proces. Op basis van de competenties en verwachtingen wordt een individueel traject
opgestart bestaande uit arbeidszorg, vrijwilligerswerk, groepswerk, … Hierdoor krijgen mensen meer inzicht in hun eigen
mogelijkheden en beperkingen. Deelnemers kunnen zichzelf beter inschatten, waardoor het voor hen duidelijker is welke
verdere stappen er nodig zijn.
Spreker: Dienst Activering OCMW Gent – EW

Ruimtelijk planning
Werkwinkel 3 - Kleinschalig Wonen als oplossing voor maatschappelijke uitdagingen.
13u30
Ongeveer 3.000 gezinnen wonen in Vlaams-Brabant op campings of in weekendverblijven. Veelal gaat het om alleenstaanden
of eenoudergezinnen met kinderen. De provincie Vlaams-Brabant vormde i.s.m. RISO Vlaams-Brabant een aantal van de 120
clusters om tot wonen. Kwaliteitsverbetering staat voorop. We bouwen er nieuwe kleinschalige betaalbare en energiezuinige
woningen van 50 tot 80 m². Mensen in slechte woonomstandigheden, kunnen hierin herhuisvest worden. Op het terrein
worden de bewoners intensief betrokken in het proces.
Spreker: Provincie Vlaams-Brabant en RISO Vlaams-Brabant

Werkwinkel 10 - Kindvriendelijke publieke ruimte als collectief leerproces.
14u45
In het licht van de belangstelling voor ‘kindvriendelijke steden', ontwikkelden we met een multidisciplinair team (sociaal werk
en landschapsarchitectuur) een planning- en reflectietool. We beschouwen kindvriendelijke stedelijke ruimte niet als te
bereiken situatie, maar als collectief leerproces waarbij verschillende standpunten worden ingenomen en uitgewisseld.
Alledaagse ervaringen van kinderen brengen we in dialoog met technische kennis van planners en ontwerpers. Hoe je dit op
gang brengt, vormt de insteek van onze werkwinkel. We presenteren en bespreken het algemeen kader en de gevolgen ervan
voor de betrokkenen. Daarnaast voorzien we de mogelijkheid om één of meerdere participatieve methoden uit te proberen.
Spreker: Hogeschool Gent
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Overzicht werkwinkels per grondrecht/thema
Onderwijs
Werkwinkel 4 - Signalenkaart (kans)armoede onderwijs: Armoededetectie in het onderwijs en het belang van een positieve
kijk voor kwetsbare kinderen.
13u30
In Sint-Niklaas ontwikkelden we een signalenkaart armoede voor leerkrachten om hen te versterken om armoede in hun klas
te ontdekken. Daarnaast werkten we aan een bundel die leerkrachten ondersteunt in het zoeken van oplossingen en het
doorverwijzen naar de juiste hulpverlening. Een succesverhaal dat we graag met jou delen tijdens deze werkwinkel. Het
materiaal werd tijdens een vorming gelanceerd in het Sint-Niklase onderwijsveld. Daarin werd ook aandacht besteed aan de
negatieve effecten in het onderwijs op kwetsbare kinderen. We geven in deze werkwinkel ook mee hoe leerkrachten een
positieve bril kunnen opzetten en welke rol een lokaal bestuur hierin kan spelen.
Spreker: Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen, Stad en OCMW Sint-Niklaas

Energie
Werkwinkel 11- Dampoort knapT OP! Wijkrenovatie met noodkopers.
14u45
Dampoort knapT OP! is een sociaal innovatief renovatieproject voor eigenaars die in een kwalitatief ondermaatse woning
wonen én niet over financiële middelen beschikken om te renoveren. Deze zogenaamde noodkopers kunnen beroep doen op
een tussenkomst die ze pas bij verkoop van de woning moeten terug betalen. Door bouwtechnische en sociale begeleiding
slaagt de noodkoper erin de woning kwalitatief te renoveren, zonder in te boeten op de dagelijkse levenskwaliteit. Dankzij
prefinanciering en een persoonlijk leertraject worden gezinnen versterkt om een stap vooruit te zetten in hun wooncarrière.
Zo wordt de woonsituatie van een kwetsbare doelgroep gezonder, veiliger, kwalitatiever, energiezuiniger. We betrekken hen
ook bij stadsvernieuwing.
Spreker: CLT Gent vzw

Gezondheid
Werkwinkel 5 - Kansen op een goede gezondheid, zeker voor kinderen in armoede.
13u30
‘Onderzoek leert dat wonen in achtergestelde buurten een nadelige impact kan hebben op de gezondheid en ontwikkeling van
kinderen. Een buurtgerichte aanpak van gezondheidszorg, bijvoorbeeld in de vorm van wijkgezondheidscentra, kan hierop
inspelen ‘. Dit staat te lezen in het jaarboek ‘Armoede en sociale uitsluiting 2016’. Het WGC De Vlier uit Sint-Niklaas telt veel
jonge gezinnen en kinderen onder hun patiënten en hebben hierdoor heel wat projecten waar ze kinderen samen met ouders
willen sensibiliseren om goed zorg te dragen voor zichzelf en hun gezin. Dit zijn oa. gezonde brooddoos, gezond en
kindvriendelijk, bewegingsspelletjes voor kinderen en hun ouders,... Het WGC bouwde ook het zwangerschapscentrum de
Kiem uit. Daar wordt van bij de vaststelling van een zwangerschap reeds een individueel en groepsmatig zorgtraject op maat
van de toekomstige moeder uitgewerkt.
Spreker: WGC De Vlier vzw

Werkwinkel 12 - Gezondheidspromotie voor iedereen?
14u45
Op basis van enkele concrete projecten kijken we hoe we op een effectieve manier aan gezondheidspromotie kunnen werken
bij kwetsbare kinderen.
Spreker: Logo gezond + vzw

Wonen
Werkwinkels 6 en 13 - ‘Op weg naar wonen’
13u
Spreker:
Logo Gezond +
Hoe kan je in je eigen gemeente een verschil maken in de woonsituatie van gezinnen in armoede? Via de kennis van de OostVlaamse huurdersbond en enkele interessante voorbeelden verkennen we de mogelijkheden van lokale actoren om te werken
aan betere huisvesting. Met een checklist in de hand gaan we na waar de kansen liggen voor jouw gemeente.
Spreker: Huurdersbond Oost-Vlaanderen , Netwerk tegen armoede, Woonwijzer Meetjesland en VVSG
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Overzicht werkwinkels per grondrecht/thema
Vrije tijd
Werkwinkel 7 - Jongeren in armoede een stem geven.
13u30
In deze werkwinkel staat de methodiek van de jongerenwerking Jong Gent in Actie centraal. De vrijetijdswerking brengt
jongeren in armoede samen, gaat het gesprek over diverse grondrechten aan en gaat in dialoog met het beleid. Om de stem
van jongeren kracht bij te zetten, hebben ze een actieve sambaband waarmee ze de straat op gaan. In 2016 stond het thema
wonen centraal, in de #SWAG (supercoole woon actie groep)
Spreker: Jong Gent in Actie

Werkwinkel 14 - Vrije tijd wordt emancipatorische tijd: aan de slag met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren.
14u45
Hoe kunnen we vanuit de vrije tijd procesmatig verandering realiseren met en voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en
jongeren? Uit De Marge presenteert een aantal methodieken en tools om samen met de jongeren te werken aan verandering
van hun kwetsbare situatie. Deze kunnen samen met het lokaal bestuur toegepast worden.
Spreker: Uit De Marge

Wat meer uitleg over het boek
‘Een grondrechtenbenadering op kinderarmoede’
(Auteurs: Nicole Formesyn, Wouter Hennion, Siebren Nachtergaele, Didier Reynaert, Griet Roets en Rudi Roose)
De studiedag start met de voorstelling van het boek ‘een grondrechtenbenadering
op kinderarmoede’. Kinderarmoede is de laatste jaren een hardnekkig
maatschappelijk probleem. Daar waar het globale armoederisico relatief stabiel
bleef, is de kinderarmoede het laatste decennium systematisch gestegen. Als
gevolg daarvan staat ook in Vlaanderen de bestrijding van kinderarmoede hoog
op de beleidsagenda. Als hefboom om kinderarmoede aan te pakken wordt vaak
een kinderrechtenbenadering naar voor geschoven, gebaseerd op het
Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Leven in armoede wordt
vanuit deze benadering gezien als een schending van kinderrechten.
Een kinderrechtenbenadering op kinderarmoede staat enigszins in spanning met
de grondrechten en het welzijn van ouders. Van kinderen wordt immers
verondersteld dat zijn geen aandeel hebben in hun armoedesituatie, terwijl
ouders vaak wel als verantwoordelijke of zelfs schuldige worden gezien voor de
armoedesituatie van hun kinderen. Als gevolg daarvan is er een grotere
maatschappelijke bereidheid tot mobilisatie van hulpbronnen die kinderen en
jongeren ondersteunen, zo als onderwijs, kinderopvang, vrijetijdsbesteding, etc.
dan de bereidheid die er is om ouders te ondersteunen in hun zoektocht naar een
geschikte woonst, het garanderen van een menswaardig minimuminkomen, het
toeleiden naar een kwaliteitsvolle job, etc. In dit boek gaan we in op het
spanningsveld tussen rechten van kinderen en rechten van ouders in de context
van een armoedeproblematiek.
Het materiaal dat in dit boek wordt voorgesteld is gebaseerd op interviews met 30 kwetsbare gezinnen met kinderen in
armoede in Sint-Niklaas die werden afgenomen door Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen. Een belangrijk element in de
bevraging van gezinnen door Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen was een grondrechtenperspectief. Met deze
grondrechtenbenadering als uitgangspunt om het probleem van kinderarmoede aan te pakken wordt niet enkel erkend dat
armoede, ook kinderarmoede, een multidimensionaal probleem is. Tegelijk wordt ook erkend dat kinderarmoede niet los kan
gezien worden van armoede van ouders. De levensomstandigheden en het welzijn van kinderen worden in belangrijke mate
mee bepaald door de (gezins)context waarin het kind opgroeit. Deze opvatting loopt als een rode draad doorheen het boek.

