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Armoede is complex te definiëren en aan te pakken
Er is geen één oplossing, je moet verschillende projecten uitproberen en evalueren
Het treft verschillende levensdomeinen (het is meer dan een tekort aan inkomen alleen
Het vraagt communicatie van alle partners én een overheid die de regie opneemt
Het vraagt flankerend beleid (meer dan OCMW alleen), we moeten allen samenwerken
Het vraagt reflexibiliteit van de organisaties én continue opvolging
Het effect van een ingreep nu, zie je soms pas na jaren
Hoe vroeger je kinderarmoede aanpakt, hoe hoger het effect
Voor gelijke kansen heb je een "ongelijk" beleid én onderwijs nodig

Armoede én armoedebeleid: de feiten



De bouwstenen van het plan

1.Armoede als dynamiek tussen individu en samenleving
2.Inzet op verschillende levensdomeinen en grondrechten met een streven naar een
duurzame insluiting van mensen in armoede
3.Specifieke aandacht voor kinderarmoede als onderdeel van gezinsarmoede
4.Sterk flankerend en stadsbreed beleid met signaalfunctie naar hogere overheden
5.Participatie als feitelijk proces
6.Hogere inzet op preventief en proactief beleid
7.Duurzame acties: ‘proportioneel universalisme’
8.Uitbouw regierol Lokaal bestuur in kader van welzijn/armoede
9.Sterk netwerk tegen armoede
10.Dynamisch plan: wordt regelmatig geëvalueerd en gemonitord



7 stra
tegische  agenda's

Armoedebeleid

strategische agenda's (levensdomeinen)
Inkomen, Tewerkstelling, Wonen, Onderwijs, Kinderarmoede

Maatschappelijke participatie en gezondheid



7 stra
tegische  agenda's

Armoedebeleid

Strategische agenda's

zwart op wit cijfers met wat achtergrond uit literatuur
knelpunten
visiebepaling en strategische doelstellingen (breed gedragen
door werkgroepen en burgerpanels)
acties

Elk thema is opgebouwd uit:
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Armoedebeleid

Thema overkoepelende items

Doelstelling 1 We bouwen een outreachende werking van het
Sociaal Huis uit:
1.Aanwerving van een outreachend team voor het Sociaal Huis
2.Hervatten en uitbreiden van contact- en aanschrijfbeleid: 
3.Continuering én verdere uitbouw van het project de wegwijzers 

Doelstelling 2 Het Lokaal Bestuur neemt de regierol voor armoede
en welzijn op:
1.Aanstellen projectregisseur Armoede
2.Lokale rechtenverkenner
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Armoedebeleid

Thema overkoepelende items

Doelstelling 3 We zetten in op maximale automatisering van
rechten
1.Screening mogelijkheid automatisering rechten
2.Sociale pas: Alle sociale lokale rechten op één medium

Doelstelling 4 We ondersteunen alle burgers in hun digitale
vaardigheden en mogelijkheden
1.Uitbouwen van een digipunt
2.Screening eigen digitale dienstverlening op laagdrempeligheid en
duidelijkheid
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Thema overkoepelende items
Doelstelling 5 Het Lokaal Bestuur voert een taalbeleid dat gericht is op een verhoging van
de gelijke kansen en de participatiegraad van al haar burgers
1.Opmaak van een taalbeleidsplan en continuering van de taalcoach
2.Ouders tolken voor ouders (babbel+ principe)

Doelstelling 6 Stad Ronse een diverse Stad met kansen voor iedereen
1.Aanstellen van 1 VTE projectregisseur diversiteit

Doelstelling 7 We bouwen een integrale werking van het Sociaal Huis uit (één gezin = één
plan)
1.Een gezinsondersteuningsteam van het Sociaal Huis
2.Dienst Preventie onderbrengen in Sociaal huis
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Armoedebeleid

inkomen

verlagen non-take-up
preventief en proactief beleid
drempels naar hulp verlagen
verhogen basisinkomen

Strategische doelstelling:
menswaardig bestaan door, 

1.
2.
3.
4.

Acties
Continuering van:
Convenant Auxilior: materiele hulp

Bijkomende acties:
1.Nazorg na budgetbeheer (2)
2.Budgeteducatie van jongeren op school (2)
3.Voorschotten op schooltoelage en ten laste name van
schoolkosten (4)
4.Installeren van REMI-tool (referentiebudgetten) (4)
5.Bepaling visie verhogen inkomen (4)
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Armoedebeleid

Tewerkstelling

activering in ruime zin
samenwerking met partners
onderwijs en opleidingen
voldoen aan randvoorwaarden

Strategische doelstelling:
een duurzame job door,

1.
2.
3.
4.

Acties
Continuering van:
Nederlands op de werkvloer (convenant KOPA)
Tewerkstelling kansengroepen (convenant Grijkoort)
ESF project ‘Op stap naar werk’ verder zetten
Dringende opvang (convenant Kinderopvang Glorieux)

Nieuwe acties:
1.Financiering van rijbewijs voor 10 personen per jaar (4)
2.Uitbreiding van het opleidingsaanbod (3)
3.Structurele samenwerking met VDAB op regionaal niveau (2) 
4.Uitbouw nieuw maatwerkplan via SOLVA
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Huisvesting

uitbreiden (sociaal)
woonaanbod
aanklampende en proactieve
hulpverlening
financiele ondersteuning
door voorschotten

Strategische doelstelling
kwalitatief wonen door:

1.

2.

3.

Acties
Continuering convenant:
Verderzetten (sociale convenant) huurdersbond
Verderzetten klusjesdienst Kompanie (sociale convenant)

Nieuwe acties:
1.Inzetten op fonds  voor uit huiszetting (3)
2.Voorschotten verlenen op huurpremie en huursubsidie (3)
3.Daklozentelling (2)
4.Samenwerking met CAW rond dak- en thuisloosheid (2)
5.Kwaliteitsvolle en betaalbare sociale woningen (woonbeleidsplan) (1)
6.Aanklampende thuisbegeleiding bij huisvervuiling (2)
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Armoedebeleid

Onderwijs

Strategische doelstelling:
gelijke onderwijskansen door,
verkleinen voorschoolse achterstand
en social mix in basisscholen 

én 

behalen van diploma op maat van de
student met een armoedevaardig
onderwijs voor het secundair
onderwijs

Acties:
Continuering van: 
Zomerschool
herwerking sociale convenant onderwijsopbouwwerk

Nieuwe acties:
1.Huiswerkbegeleiding aan huis voor basisonderwijs
2.Studie rond uitstroom in onderwijs via KU Leuven
3.Inzetten op informatie op scharniermomenten
4.Projectregisseur onderwijs aanstellen 
5.Uitbouwen buitenschoolse activiteiten om kinderen van het
basisonderwijs maximale oefen- en leerkansen te bieden in
samenwerking met vrijetijdsdiensten en buitenschoolse opvang 
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Kinderarmoede

proactief en preventief beleid
(al van in de buik)
een sterk netwerk uitbouwen
toegankelijke kinderopvang
versterken veerkracht
jongeren

Strategische doelstelling:
Kinderarmoede tegen gaan door,

1.

2.
3.
4.

Acties
Jonge kinderen:
1.Opzetten van een perinataal netwerk (mama’s begeleiden tijdens
zwangerschap of vanaf de geboorte), toeleiden en ondersteunen (1)
2.Toeleiding naar kinderopvang stimuleren (3)

Jongeren in kwetsbare situaties:
1.Overkophuis (4)
2.Toeleiding van jongeren naar jeugdwerk door bestendiging
convenant Léjo (4)
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Maatschappelijke participatie

warme buurten
toegankelijke vrije tijd
versterken digitale vaardigheden

Strategische doelstelling
participatie voor alle burger door:

1.
2.
3.

Acties
Continuering convenant:
Werken aan sociale cohesie en vermijden sociaal isolement
via warme buurten door herwerking sociale convenant
Samenlevingsopbouw (1)

Nieuwe acties:
1.Rap op stap kantoor uitbouwen: ondersteunen en
toeleiden naar vakantieparticipatie (2)
2.Beleid rond middelen socio-culturele participatie (2)
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Gezondheid

verhogen toegankelijkheid tot de
zorg
inzet op preventief beleid en
educatie
aandacht voor psychologische
problemen

Strategische doelstelling:
een goede gezondheid door,

1.

2.

3.

Acties
Continuering convenant:
Verder zetten impulscontrole Drugs en Alcohol (sociale convenant)

Nieuwe acties:
1.Uitdragen van bestaande info gezondheidseducatie en
bekendheid aanbod via campagnes (1) en (2)
2.Multidisciplinair werken bij psychologische problemen (3)
3.Inzetten op wegwerken non-take-up verhoogde tegemoetkoming
in samenwerking met mutualiteiten
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meer 
financiële

tussenkomst

extra 
aandacht voor

kinderen

stad in 
regierol

laatste vangnet
als 

springplank

sterk
netwerk

transformatie
Sociaal Huis

een stem 
voor de

kansarmen
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Ro

utekaart als kompas

Armoedebeleid vraagt bijsturing, elke ingreep zorgt voor een verandering van het probleem
We hebben nood aan een focus bewaarder die de evolutie goed opvolgt

Routekaart als kompas

De projectregisseur armoede verzamelt de data en maakt een rapport, de stuurgroep bewaakt de
effectiviteit van zijn acties en stuurt bij waar nodig. De routekaart dient als nulmeting ( met de data
uit 2020) en geeft een weergave van de missie, visie en strategische doelstellingen per thema.
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Stuurgroep

7 hefbomen
Ro

utekaart als compas

De leden van deze stuurgroep bestaan uit politieke actoren, leden van de stad, sociale
partners én mensen in armoede
De hanteren de volgende principes:

Stuurgroep aan het roer

gezamenlijk doel samenwerking thema overschrijdend engagementlerend netwerk



Zijn er nog
vragen?
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Stuurgroep

7 hefbomen
Ro

utekaart als compas

Sjabloon = als basis
voor herwerking

indien nodig


