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Aanbevelingen voor een 

sociaal lokaal beleid 
 



 

 

Stem van mensen in armoede 

Dit memorandum werd opgesteld vanuit de verzamelde ervaringen/kennis van mensen in 

armoede die actief zijn in Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen (vereniging waar armen 

het woord nemen in Aalst), verbreed met de inbreng van de partners van Werkgroep Stop De 

Armoede en Woongroep Regio Dender. Vanuit de stem van de meest kwetsbare mensen willen 

we sociale thema’s hoog op de politieke agenda zetten.  

 

In mei - juni 2018, in aanloop naar de verkiezingen, gaan we graag met de verschillende 
politieke partijen in Aalst in dialoog over deze lokale aanbevelingen. Want een beleid dat 
armoede wil uitsluiten, begint met luisteren naar mensen in armoede.  Vaak wordt hulp- en 
dienstverlening, met de beste bedoelingen, afgestemd op de logica van de middenklasse, maar 
gaat ze daardoor voorbij aan de specifieke noden van mensen in armoede. 
 
Alles begint bij goede communicatie, respect en luisteren naar álle burgers, ook de meest kwets-
bare.  Hen au sérieux nemen zoals dat gebeurt met bedrijfsleiders of grote investeerders.  Hen 
betrekken bij beslissingen die over hen gaan en maatregelen in het leven roepen waardoor 
kwetsbare mensen in onze stad een beter en menswaardiger leven kunnen leiden.  Dit zien we  
als een rode draad doorheen heel het memorandum, een warme oproep om dit vanuit het 
beleid meer te doen én daardoor ook de solidariteit bij alle Aalstenaars aan te zwengelen. 
 
Het lokale beleid heeft als geen ander het voordeel dicht bij zijn burgers te staan én een voel-

baar verschil te kunnen maken in hun dagelijks leven.  Door specifieke keuzes kan een lokaal 

beleid hefbomen creëren en toegankelijkheid van de grondrechten voor iedereen bevorderen.   

 

De inkanteling van het OCMW in de gemeente kan een bijzondere rol spelen om “ervoor te 

zorgen dat elke burger kansen krijgt om een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke 

waardigheid” (de kernopdracht van de huidige OCMW’s).  Een aantal randvoorwaarden zullen 

noodzakelijk zijn om van de inkanteling een succes te maken, o.m. de explicitering van deze 

kernopdracht én budgettaire garanties om dit te vertalen in lokaal sociaal beleid.  

  

Misschien is de keuze voor een schepen van armoedebestrijding hiertoe een goed idee.  

Vooreerst zou dat een duidelijk statement van het beleid zijn dat armoedebestrijding hoog op 

de agenda staat.  En concreet is er dan iemand die uitdrukkelijk op deze verantwoordelijkheid 

kan aangesproken worden, die bewaakt dat armoedebestrijding over alle beleidsdomeinen 

heen wordt aangepakt en armoedetoetsen systematisch worden toegepast voorafgaand aan 

nieuwe beleidsbeslissingen, iemand die de inkanteling van het OCMW in de gemeente inhou-

delijk mee kan sturen vanuit zijn/haar specifieke bevoegdheid. 
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Armoedebestrijding op lokaal niveau 

Wat voor velen vanzelfsprekend is, is dat niet als je in armoede leeft: een huis om in te wonen, 
verwarming en elektriciteit, de kans hebben om te studeren, naar de dokter te kunnen als je ziek 
bent,…  De manier waarop onze samenleving georganiseerd is, brengt armoede met zich mee.  Zo 
bv. halen kinderen uit de laagste sociale klasse minder diploma’s,  overlijden mensen in armoede 
gemiddeld veel vroeger dan anderen, is er een structureel tekort aan betaalbare huisvesting,…  
Armoedebestrijding vraagt dus fundamentele ingrepen en investeringen op lange termijn, ook 
op het vlak van lokaal beleid.   
 
De afgelopen jaren zagen we op heel wat plaatsen de term ‘kinderarmoedebestrijding’ opdui-
ken ter vervanging van de term ‘armoedebestrijding’.  Welke term men ook kiest, beide vragen 
om een integrale en structurele aanpak.  Kinderen in armoede groeien op in gezinnen in armoe-
de.  Gezinnen in armoede worden geconfronteerd met problemen op meerdere domeinen 
tegelijk (te laag inkomen, slechte huisvesting,…). 
 
Armoede is geen leefstijlprobleem of niet in de eerste plaats een probleem van gebrek aan 
vaardigheden.  U vindt hieronder dan ook geen aanbevelingen over budgetbegeleiding, huis-
werkbegeleiding, gezonde voeding, opvoedingsondersteuning,… Uiteraard is aanbod hier-
omtrent belangrijk, maar op de armoedecijfers heeft dit nauwelijks effect. 
 

Lokaal armoedebeleid moet verder gaan dan projecten. Om armoede aan 
te pakken is er nood aan een structureel beleid dat gaat over grondrechten 
en eerlijke herverdeling. 

 
Beleid wordt pas realiteit op het lokale niveau. Lokale besturen kunnen de beleidskeuzes die 
door andere overheden zijn gemaakt mee vormgeven en aangrijpen in de strijd tegen armoede.  
Als een GPMI verplicht wordt voor alle mensen met een leefloon, kan een lokaal bestuur dit 
inzetten als een echte hefboom om mensen meer inspraak te geven in hun traject.   
In de omgekeerde richting hebben lokale besturen ook een signaalfunctie naar het bovenlokale 
niveau.  
 
De kerntaak van verenigingen waar armen het woord nemen, is om vanuit de leefwereld van 
mensen in armoede in dialoog te gaan met anderen en zo samen te werken aan structurele 
veranderingen.  Ze zijn dus goed geplaatst om knelpunten te signaleren en aanbevelingen te 
formuleren, meer inzicht in armoede te verschaffen, een signaalfunctie op te nemen,...  
Het krachtgericht groepswerk dat er gebeurt is in die zin ook bijzonder complementair aan indi-
viduele hulpverlening van bv. het OCMW of het CAW. 
 

Lokaal armoedebeleid heeft er baat bij verenigingen waar armen het woord 
nemen te faciliteren om hun rol te kunnen spelen én haar beleid naar de 
meest kwetsbare gezinnen hier op af te stemmen. 
 

Armoedebestrijding reikt verder dan cijfers en statistieken.  De kwaliteit van onze samenleving 
– onze stad – zal afgemeten worden aan de zorg voor en de betrokkenheid van ál haar burgers, 
vooral de meest kwetsbare. 
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Belang van een sterk partnerschap 

Structurele armoedebestrijding kan niet alleen met mensen in armoede zelf.  Enkel door sterke 
partnerschappen kunnen we structurele veranderingen nastreven en resultaat boeken.   
 
In de Werkgroep Stop De Armoede werken verschillende Aalsterse organisaties samen aan 
armoedebestrijding: Steunpunt Welzijn vzw, Buurtwerk PAROL vzw, Kinderopvang Mezen-
nestje, Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen, CAW Aalst, ’t Nest vzw, Aalst Mixt, VONK Jeugd-
raad Aalst, Wijkgezondheidscentrum Daenshuis, Unia en Vierdewereldgroep Mensen voor 
Mensen.   
 
Dit geldt ook voor het globale armoedebeleid van onze stad.   
Zo moet het beleid niet alles zelf doen, maar kijken waar kan samengewerkt worden met lokale 
partners en hierin mee investeren. Overheid en lokale actoren zetten samen, elk vanuit hun 
expertise,  meer resultaten neer dan elk apart.  
 

Investeer als lokale overheid tenvolle in samenwerking tussen en mét lokale 
partners om samen een stevig armoedebeleid gestalte te kunnen geven. 

 

 

Participatie 

We geloven dat beleidsparticipatie van mensen in armoede zorgt voor een beter beleid tegen 
armoede. Een armoedeplan, een nieuwe begeleidingstool,… Geen enkel van deze instrumenten 
is op zich een wondermiddel. Het is de mate van structurele participatie die maakt of zo’n 
instrumenten meerwaarde bieden.   
 

Maak vanuit het beleid ruimte voor een goed draaiend Welzijnsforum om 
de mogelijkheden ervan ten volle te benutte.  Bouw het Welzijnsforum uit 
als plaats waar kritische reflectie gestimuleerd wordt en signalen aan het 
beleid gegeven worden, waar initiatieven en samenwerking kunnen 
ontstaan om fundamenteel te werken aan grondrechten, waarbij effecten 
op lange termijn beoogd worden. 
 

Voorzie bij elk nieuw initiatief dat zich richt op mensen in armoede een 
participatietraject. Vanaf de start (de detectie van de ‘nood’) tot de opstart 
en het verloop van het project.  Samen met hun ervaringskennis kan er een 
kwaliteitsvol en gedragen project ontstaan.  
 

Bouw structurele inspraak van gebruikers in binnen de werking van de 
sociale kruidenier, de ruilwinkel en andere initiatieven voor mensen in 
armoede door bv. een driemaandelijks gebruikersoverleg.  
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Elke gemeente heeft ‘vrijplaatsen’ nodig: laagdrempelige ontmoetingsplaatsen waar mensen – 
ook los van hulpverlening – anderen kunnen ontmoeten.  
 

Benut alle ontmoetingsplaatsen die de stad te bieden heeft. Voldoende 
ondersteuning voor buurt- en verenigingswerk geeft zuurstof aan het 
sociale leven in de stad. 

 
 
De UiTPAS aan kansentarief is ook een belangrijk instrument om mensen in armoede de kans te 
geven te participeren aan cultuur, sport en vrije tijd. Het is goed dat Aalst hierin geïnvesteerd 
heeft de voorbije jaren!  We weten echter dat om mensen effectief te laten deelnemen, heel 
wat meer nodig is/blijft dan enkel een financiële korting. Mensen in armoede ervaren heel wat 
drempels naar cultuur en sport, blijven investeren in toeleiding naar het aanbod is dan ook 
cruciaal. 
 

Maak voldoende middelen vrij voor toeleiding naar het aanbod van de 
UiTPAS aan kansentarief om te zorgen dat de meest kwetsbare gezinnen en 
kinderen kunnen participeren. 
 

Zorg ervoor dat het volledige culturele, sportieve en vrije tijdsaanbod 
toegankelijk is met de UiTPAS aan kansentarief.  Niemand in Aalst mag 
hiervan uitgesloten worden. 
 

Informeer duidelijk over het aanbod: wordt er met of zonder kansentarief 
gewerkt? Maak er een speerpunt van om overal systematisch het kansen-
tarief te vermelden. 
 

Streef naar administratieve vereenvoudiging bij het toekennen van de 
UiTPAS aan kansentarief.  Bekijk een uitbreiding van de criteria (bv. ver-
hoogde tegemoetkoming) met mensen in armoede en blijf voldoende finan-
ciële ondersteuning voorzien voor de ‘opleg’ van activiteiten aan kansen-
tarief.  

 

Sport is het ‘achtergebleven broertje’ in het UiTPASverhaal in Aalst…  structurele beleidskeuzes 
zijn nodig om het sportaanbod toegankelijk aan kansentarief uit te breiden, net zoals dit ook bij 
de beleidsdomeinen cultuur en jeugd gebeurde.  Enerzijds kan het beleid meer clubs overtuigen 
tot samenwerking (of meer structurele voorwaarden aan de subsidiëring van de sportclubs 
koppelen), anderzijds is het belangrijk om samen lange termijnprojecten rond toeleiding op te 
zetten om sport toegankelijk te maken voor iedereen. 
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Investeer als stad in specifieke toeleidingsinitiatieven om sport toeganke-
lijker te maken voor mensen in armoede.  Investeer in dit verband ook in een 
toegankelijk gezinsaanbod rond sport en beweging. 

 
 
 
We vragen ook specifiek aandacht voor kwetsbare kinderen en jongeren.  
 

Zorg ervoor dat al het (reguliere) jeugdwerk toegankelijk is voor kwetsbare 
kinderen en jongeren (voldoende laagdrempelig, financiële/emotionele 
drempels wegwerken,...). 
 

Zorg voor voldoende toeleiding naar het jeugdwerk en zet in op outreachend 
werken: jeugdopbouwwerk, straathoekwerk,… 
 

Voorzie laagdrempelige ouder-kind activiteiten 
 

Zorg voor vertrouwensfiguren voor kwetsbare jongeren. Maak de link met 
welzijn. 

 
 
 
Kinderopvang kan een belangrijke rol spelen in de ondersteuning van gezinnen in armoede, op 
voorwaarde dat die opvang toegankelijk en kwalitatief sterk is. Op die manier krijgen alle 
kinderen en gezinnen gelijke kansen om zich te ontplooien en hun plek te vinden in de buurt 
en in de samenleving. De tijd in de kinderopvang kan een oefenperiode zijn, zowel voor de 
kinderen als voor de ouders, om daarna ondersteund de stap naar de kleuterschool te zetten. 
In dit kader is het aangewezen dat het lokaal bestuur ten volle inzet op het faciliteren van een 
goede samenwerking tussen alle partners die met gezinnen met jonge kinderen werken. Het 
pas verworven Aalsterse KOALA-project  is een goede aanzet. 

 

Houd proactief plaatsen voor kwetsbare gezinnen vrij. 
 

Werk aan een gedeelde visie op toegankelijkheid in de Aalsterse kinder-
opvang. 
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Wonen en energie1 

“Ik ben alleenstaand en heb 900 euro dop per maand. Daar gaat al 450 euro 
huishuur af. Het huis dat ik huur is niet goed geïsoleerd, ik heb daardoor schulden 
bij de gas en elektriciteit. Ik droom van een sociale woning met een tuintje of een 
koer. Dan kan ik op zijn minst al eens buiten zitten met mijn kleinkind.”2 
 
 
Sociale huisvesting is een belangrijke hefboom om het recht op wonen voor kwetsbare groepen 
te garanderen.  
 

Er is nood aan meer sociale woningen in Aalst opdat alle mensen een 
betaalbare en kwaliteitsvolle woning vinden. 
 

Ontwikkel één centrale wachtlijst voor alle sociale woningmaatschappijen: 
zo moeten mensen zich maar één keer inschrijven en is er afstemming 
mogelijk tussen de verschillende maatschappijen. 
 

 
Eigenaars kunnen hun pand laten beheren en verhuren door het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) 
dat op haar beurt verhuurt aan kwetsbare groepen.  
Uit een studie van de Vlaamse overheid3 blijkt ook dat Aalst één van de koplopers is wat betreft 
de hoeveelheid leegstaande panden met een groot hergebruikspotentieel. Via het gericht 
uitwerken van een sterk SVK in onze stad en aanbod zoals doorgangswoningen en crisishuisves-
ting kan men het lokale aanbod aan huisvesting versterken. 

 

Maak het aanbod van het Sociaal Verhuurkantoor aantrekkelijker voor 
verhuurder-eigenaars en verruim zo het aanbod aan kwaliteitsvolle 
huurwoningen.  
 

Schrijf eigenaars van leegstaande en verwaarloosde huurwoningen actief 
aan en stimuleer renovatie en inschakeling van het SVK als verhuurder. 

 
 
Huur is een enorme kost voor mensen.  Zeker op de private huurmarkt kan de prijs snel oplopen. 
Veel huurders betalen dan ook te veel van hun inkomen aan huur en/of zoeken hun toevlucht 
tot minder kwaliteitsvolle woningen.  
In 2016 werd in Aalst aan 6 mensen een huurpremie toegekend vanuit het OCMW. Dit aantal 
lag in 2012 nog op 38. Ook mensen met een ziekte-uitkering of een laag pensioen komen 

                                                           
1 Er werd een uitgebreide Woonnota voor onze regio opgemaakt vanuit de verenigingen waar armen het woord 
nemen,  de Herberg, Orbit vzw en Vluchtelingenwerk Vlaanderen (zie bijlage). 
2 Getuigenis uit Themagroep Inkomen van Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen. 
3 SumResearch & GIM (2017), kwantificeren van hergebruiksmogelijkheden van leegstaande en onderbenutte 
panden in Vlaanderen, uitgevoerd in opdracht van Ruimte Vlaanderen. 
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hiervoor in aanmerking. Gezien de hoge huurprijzen op de private huurmarkt en de lange 
wachtlijsten voor een sociale woning, kan het OCMW met deze premie het verschil maken 
zodat gezinnen in menswaardige omstandigheden kunnen wonen.  
 

Vrijwaar de toekenning van de huurpremie door het OCMW voor mensen 
met een beperkt inkomen. 

 
 
Onze ervaring is dat er in Aalst een schrijnend gebrek is aan woonkwaliteit, vooral op de privé-
markt. Veel huurwoningen kampen o.a. met ernstige vochtproblemen, schimmel, weinig isola-
tie, ongedierte,… Vaak weigeren huisbazen, zelfs na herhaaldelijke aanmaningen, de gebreken 
te herstellen. Huurders weten niet waar naartoe voor ondersteuning en ook begeleiders staan 
vaak machteloos. Bij een procedure onbewoonbaarverklaring is er immers niet altijd een 
garantie op onderdak. Hierdoor blijven mensen al te vaak in mensonwaardige situaties leven.   
 

Voorzie garantie op (her)huisvesting (bv. bij onbewoonbaarverklaring) via 
doorgangswoningen of via snellere toewijzing aan sociale huisvesting.  

 
 
Bij de aanvraag van een huurwaarborg bij het OCMW wordt in Aalst standaard een woning-
kwaliteitsonderzoek uitgevoerd. Op zich een goed uitgangspunt, maar de realiteit in het 
woningaanbod is echter dat er onvoldoende betaalbare en kwaliteitsvolle huurwoningen zijn. 
Daardoor worden de meest kwetsbare huurders gedwongen om nog goedkopere en slechtere 
woningen te betrekken. 
 

Wij pleiten voor een strengere opvolging van eigenaars van woningen 
waarvoor geen OCMW-huurwaarborg werd goedgekeurd, om de kwaliteit 
van hun woning te bevorderen.  
 

Werk een systeem uit dat álle huurwoningen in Aalst (sociale én privé-
woningen) onderworpen zijn aan een comformiteitsattest i.v.m. woonkwa-
liteit. 

 
 

Ook energie is maandelijks een grote hap uit het budget. De prijzen zijn bovendien in de 
afgelopen jaren sterk gestegen. Nog veel te weinig hebben mensen in armoede toegang tot 
energiezuinige woningen.  
 
Ook in Aalst steeg de laatste jaren het aantal mensen dat met energieproblemen aankloppen 
bij de Energiecel van het OCMW (van 156 aanvragen in 2012 tot 303 aanvragen in 2016). Voor 
de financiële tussenkomst voor verwarming werden in 2013 echter extra inkomensvoor-
waarden afgesproken, waardoor het aantal mensen die hier recht op had, met meer dan de 
helft daalde.  Dit staat in schril contrast met de stijgende nood. 
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Wij pleiten voor uitbreiding van de doelgroep voor financiële tussenkomst 
bij energieproblemen voor mensen die problemen hebben om hun energie-
factuur te betalen (door verruiming van de inkomensvoorwaarde, bv. 
UiTPAS aan kansentarief als criterium).  
 

 
Voor daklozen is een referentieadres cruciaal om te kunnen genieten van andere rechten zoals 
bijvoorbeeld een uitkering of inschrijving voor de wachtlijst voor een sociale woning. Het 
referentieadres is een belangrijk instrument om mensen die het zwakst staan te beschermen 
tegen uitsluiting op verschillende niveaus (gezondheidszorg, inkomen,…).  
 

Wij pleiten voor een vlottere toekenning van het referentieadres bij het 
OCMW door administratieve drempels weg te werken en afstemming met 
de dienst bevolking van stad Aalst. 
 

 

Inkomen 

“Hoe voel je je in een huis zonder meubels, met een lege koelkast, en zonder 
bankkaart?  Dat is wat mensen in armoede elke dag ervaren.”4   
 
Meer en meer mensen moeten beroep doen op het leefloon.  Een correcte toekenning en 

voldoende ondersteuning is belangrijk. Sinds eind 2016 is de opmaak van een GPMI (Geïndi-

vidualiseerd Project Maatschappelijke Integratie) verplicht voor elke aanvraag van leefloon. 
 

Inspraak van de cliënt bij de opmaak van het GPMI is de basisvoorwaarde 
om van het GPMI een ondersteunend instrument te maken in plaats van  
sanctionerend.  
 

Studeren in hoger of universitair onderwijs zoveel mogelijk vrijwaren binnen 
het GPMI (geen rigide voorwaarden). Onderwijs is een recht en bovendien 
een belangrijke hefboom om de armoedecirkel te doorbreken. 

 
 
Het leefloon ligt ver onder de armoedegrens. Aanvullende steun is noodzakelijk om het hoofd 
boven water te houden.  

                                                           
4 Getuigenis vanuit Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen, opgetekend in het boek ‘Waar zal ik mijn verhaal 
beginnen?’. 
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Zorg voor transparantie en eenduidigheid over de toekenning van aanvul-
lende steun in het OCMW. Maak de steunnormen voor aanvullende steun 
bekend o.a. op de website van OCMW/Stad Aalst. 
 

Maak standaard gebruik van de tool voor berekening van aanvullende steun 
(website VVSG/POD MI). Zo wordt willekeur vermeden en kan iedereen 
beroep doen op de ondersteuning waar hij recht op heeft. 
 

Zorg voor zoveel mogelijk automatische rechtentoekenning en vermijd 
administratieve drempels. 
 

Hou voldoende rekening met de reële financiële situatie (inkomsten én 
afbetalingen) bij de toekenning van bv. kaarten sociaal restaurant. 

 
 

De elektronische identiteitskaart wordt steeds belangrijker. Met het verdwijnen van de SIS-kaart 
is ook de toegang tot zorg geregeld via de elektronische identiteitskaart. Dit kan voor 
problemen zorgen bij verlies van een identiteitskaart en als er geen geld is om een nieuwe te 
laten aanmaken...   

 

Stel noodzakelijke documenten zoals een rijbewijs of identiteitskaart koste-
loos beschikbaar voor mensen met een laag inkomen (bv. via de UiTPAS aan 
kansentarief). 

 
 
Een lokaal bestuur kan ook via specifieke, lokale belastingen het verschil maken voor mensen in 
armoede: door af te toetsen wat het effect is op gezinnen met een laag inkomen en eventueel 
vrijstellingen in te bouwen. Bv. bij de belasting op huisvuil. 
 

 

Werk 

De kloof tussen kwetsbare doelgroepen zoals laaggeschoolden, alleenstaande moeders, 
mensen met een migratieachtergrond,… en de arbeidsmarkt is groot. Op de reguliere arbeids-
markt vinden zij moeilijk werk door tal van drempels. Daarom is het belangrijk dat ook lokale 
besturen hun steentje bijdragen en mee investeren in lokale diensteneconomie, werkervarings-
projecten, opleidingen (taal, computer, …), stages, artikel 60,… voor de meest kwetsbaren in 
de samenleving. Zonder hun financiële en faciliterende steun zijn deze namelijk moeilijk te 
realiseren.  
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Investeer meer in de creatie van jobs met specifieke aandacht voor mensen 
die laaggeschoold zijn. Investeer onder meer in projecten lokale diensten-
economie en sociale economie om het recht op werk voor iedereen te garan-
deren.   
 

Voorzie bij de aanwerving van jobstudenten een voorrangsprocedure voor 
jongeren uit gezinnen in een kwetsbare situatie. 
 

Het personeelsbestand van de stad Aalst zou een weerspiegeling van de 
samenleving moeten zijn. Dit vraagt om een diversiteitsbeleid met specifie-
ke aandacht voor kwetsbare groepen. Vermijd langdurige, ingewikkelde, 
digitale aanwervingsprocedures. 
 

Leg de focus op duurzame jobs en voldoende ondersteuning. Zodat mensen 
na een stage, art.60-werkervaring,… verder aan de slag kunnen. 

 

 

Gezondheid 

‘‘Ik krijg vaak het gevoel dat het mijn eigen schuld is. Maar ik heb er niet voor 
gekozen dat ik zo’n slechte tanden heb. Het blokkeert me in het zoeken van werk, 
ik word erop afgewezen. En toch zeggen ze altijd dat het een luxe is om er iets aan 
te laten doen.’’5 
 

Veel mensen in armoede stellen hun doktersbezoek uit omdat ze het niet kunnen betalen. De 
derdebetalersregeling zorgt ervoor dat mensen met een verhoogde tegemoetkoming tegen 
lager tarief naar de dokter kunnen. Voor huisartsen is dit reeds verplicht. Voor andere artsen 
en specialisten is dit nog niet het geval. 
 

Stimuleer de toepassing van de derdebetalersregeling bij artsen, specia-
listen, tandartsen,… 

 
 
Er zijn nog steeds lange wachtlijsten voor psychologische hulpverlening. De eerstelijnspsycho-
loog vormt een goed aanbod om de eerste nood te lenigen. Maar daarnaast moet men als stad 
ook inzetten op een betere betaalbaarheid van psychologische hulp. 

 

                                                           
5 Getuigenis vanuit Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen (Stop De Armoede 2017, thema Gezondheid). 
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Zet in op de toegankelijkheid van het aanbod psychologische hulp, bv. via 
financiering van een psycholoog, specifiek voor mensen met een laag 
inkomen. 

 
Elke persoon heeft recht op zorg. De toegang tot de gezondheidszorg verloopt niet altijd even 
vlot. Bijvoorbeeld bij mensen zonder identiteitskaart of ziekteverzekering, bij openstaande 
schulden, betalingsmoeilijkheden,… De meest kwetsbare groep dreigt zo telkens uit de boot te 
vallen. 
 

Informeer artsen proactief over de toepassing van de maatregel ‘dringende 
medische hulp’.  
 

Informeer artsen, ziekenhuizen én patiënten over de manier waarop 
samengewerkt kan worden met het OCMW bij medische kosten. 

 

 

Onderwijs  

“Als school zoeken wij zelf oplossingen om ons onderwijs goedkoop te maken, we 
zijn daar bewust mee bezig. Maar dit blijft kleinschalig als wij het op onze scholen 
alleen doen. Veranderingen op lange termijn kunnen alleen maar door bewuste 
politieke keuzes voor een doordacht welzijns- en onderwijsbeleid.”6  
 
Steeds meer scholen hebben (hoge) onbetaalde facturen. Dat is zowel voor de school als voor 
de ouders/leerlingen een groot probleem. Lokale besturen kunnen helpen om de kosten in 
onderwijs te beheersen.  Door tussen te komen in deze kosten, maar ook door onderwijs te 
stimuleren om de kosten laag te houden.   
 

Maak van Aalst een sociale scholenstad waar geen incassobureaus of deur-
waarders op scholen actief zijn door een sterk gemeenschappelijk Aalsters 
scholenbeleid te voeren. 
 

Zorg voor ‘armoede-kundige scholen’ door structurele vormingstrajecten 
rond armoede te voorzien. 

                                                           
6 Getuigenis tijdens een vorming over armoede aan een Aalsterse school. 
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Veel leerlingen hebben recht op een schooltoelage. Maar die wordt vaak later op het schooljaar 

gestort. 
 

Voorzie voorschotten op de schooltoelage zodat de leerlingen in september 
in orde zijn met schoolboeken en schoolmateriaal. 

 
 
We stellen vast dat kinderen steeds vaker zonder boeken in de klas zitten. Ook wordt de keuze 
van de studierichting in het secundair vaak bepaald door de kostprijs van de opleiding. Kinderen 
komen zo noodgedwongen in een opleiding terecht die hen niet interesseert, wat de kans 
groter maakt dat ze zonder diploma afhaken. 

 

Voorzie lokale financiële ondersteuning voor gezinnen met een laag inko-
men die kinderen hebben in het secundair onderwijs. 

 
 
Een brugfiguur helpt de kloof overbruggen die er kan bestaan tussen een kwetsbaar gezin en 
de school.  Zo’n brugfiguur heeft veel inzicht in armoede, maar ook een goede samenwerking 
met de school en lokale (welzijns-)actoren.  

 

Investeer in een ondersteunend aanbod naar Aalsterse scholen toe op vlak 
van ouderbetrokkenheid (informatie, coaching,…).  Voorzie in de aanwer-
ving van  brugfiguren, die kunnen ingezet worden in scholen van het lager 
en secundair onderwijs waar de nood het hoogst is.  

 

Versterk de link tussen onderwijs en welzijn.   
 
 
Cultuurparticipatie begint vaak op school. Breid het aanbod rond cultuur en sport op school ook 
uit na de schooluren, aan betaalbare tarieven.  

 

Blijf voldoende middelen voorzien om kinderen en jongeren te kunnen laten 
deelnemen aan cultuuractiviteiten op school (via het gebruik van de UiTPAS 
aan kansentarief hiervoor op school). 
 

Investeer in het brede school-verhaal. 
 

Voorzie voldoende laagdrempelige sport- en spelactiviteiten,  met specifieke 
aandacht voor het bereiken van kwetsbare kinderen en jongeren. 
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Hulpverlening 

Hulpverlening moet meer inzetten op rechtentoekenning.  Vaak botsen we op mensen die 
bereikt worden in hulpverlening, maar waar cruciale zaken niet in orde zijn (Verhoogde Tege-
moetkoming, inschrijving voor sociale huisvesting,…). Mensen worden soms onnodig doorver-
wezen of moeten overbodig extra administratie in orde maken.  
 

Zorg voor zoveel mogelijk automatische rechtentoekenning en vermijd 
administratieve drempels.  Check samen met mensen in armoede of rechten 
en procedures voldoende toegankelijk zijn, bijvoorbeeld door een regelma-
tig overleg.  

 
 
Naast wat hulpverlening doet, is ook de manier waarop ze dat doet belangrijk: vermijden dat 
mensen van het kastje naar de muur worden gestuurd, voldoende tijd nemen, betrouwbaar 
zijn, samenwerken, krachtgericht werken,… 
 

Investeer in een krachtgerichte communicatie en hulpverlening tussen cliënt 
en hulpverlener.  

 

Organiseer een jaarlijkse vorming voor maatschappelijk werkers, bijvoor-
beeld in samenwerking met een vereniging waar armen het woord nemen. 

 
 
We stellen vast dat de werkdruk voor maatschappelijk werkers hoog ligt. De wachtlijsten voor 
schuldhulpverlening, budgetbegeleiding,… groeien aan. Ook veranderingen binnen de wetge-
ving van de werkloosheid zorgen ervoor dat meer mensen een beroep moeten doen op het 
OCMW.  Tegelijk zien we een verschuiving van de middelen naar meer ‘controle’.  
 
De hulpverlening wordt geconfronteerd met steeds complexere hulpvragen. Armoede gaat 
gepaard met uitsluiting en moeilijkheden op verschillende terreinen: wonen, gezondheid, inko-
men, een wisselende gezinssituatie,… Het is een kluwen waar mensen in vast komen te zitten 
en dat een integrale aanpak vereist.  
 

Zet maatschappelijk werkers in op hun expertise: hulpverlening. Investeer in 
voldoende maatschappelijk werkers, zodat de hulpverlening zich kan richten 
op kwalitatieve, integrale ondersteuning.  
 

Voorzie een ombudsdienst in de stad waar burgers op een laagdrempelige 
manier naartoe kunnen als ze vragen of klachten hebben. 
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Meer informatie:  

 

Werkgroep Stop de Armoede 

Eva Petit 

p/a Sint-Annalaan 41/02 

9300 AALST 

 

053 78 36 60  

0491 34 85 51 

 

 

Memorandum digitaal te vinden op: 
www.inkleur.be/stop-de-armoede 

 

 

 

 

http://www.inkleur.be/stop-de-armoede


 

 

 Ondertekenaars van het memorandum:   

 


