VISIENOTA KINDERARMOEDE
EEN SAMENVATTING
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Mechelen is een welvarende stad, maar ook bij ons vallen
er nog altijd mensen uit de boot. Armoedebestrijding is
al verschillende jaren een topprioriteit van het stadsbestuur. De komende jaren focussen we bewust op
gezinnen met kinderen. Tegen het einde van de legislatuur willen we de kinderarmoede al minstens gehalveerd
hebben. We werken samen met hulpverleners, scholen,
zorgverleners, armoedeorganisaties en experten om
het probleem aan de basis aan te pakken. Ook andere
spelers hebben een rol. Kinderarmoede bestrijden
vraagt een gedeelde verantwoordelijkheid.
Uitgangspunt, doel en visie van ons beleid zijn simpel:
kinderarmoede is een onaanvaardbaar onrecht. De
komende jaren zetten we Mechelen op de kaart als een
volwaardige kinderstad. Een warme, sociale en menselijke stad. Dit beleidsplan bouwt voort op de ervaringen
en lessen van de voorbije jaren. Het is ook het resultaat
van een intensieve participatieronde in 2019. We blijven
kritisch over de ingeslagen weg en sturen bij waar nodig.
Concreet presenteren we 10 werven om kinderarmoede
aan te pakken, telkens met één of meerdere acties die
het verschil moeten maken.

2

CONTEXT
De kinderarmoede-index van Kind en Gezin geeft
een volledig beeld van het aantal gezinnen met
een armoederisico. Deze index meet of een kind in
armoede wordt geboren en zet het aantal kinderen
geboren in armoede (0 tot 3 jaar) af tegenover het
totale aantal pasgeborenen.

In 2018 werden in Mechelen 164 kinderen geboren
in armoede. Voor de komende jaren schatten we
dit aantal op minstens 150-170 per jaar. We willen de
bestaande instrumenten versterken en vernieuwen
terwijl we focussen op de zes criteria van Kind en
Gezin.

Tijdens een huisbezoek kort na de geboorte toetst
Kind en Gezin de gezinssituatie van iedere pasgeborene op zes criteria: beschikbaar maandinkomen,
opleidingsniveau van de ouders, arbeidssituatie van
de ouders, stimulatieniveau in het gezin, huisvesting en gezondheid. Per criterium is een ondergrens
bepaald. Wanneer de leefomstandigheden van een
gezin zich voor drie of meer van deze zes criteria
op of onder de ondergrens bevinden, dan wordt
het gezin als levend in kansarmoede beschouwd.

We zetten in op een menswaardig inkomen, een
vaste job, kansen op een opleiding, kwaliteitsvolle
huisvesting, goede gezondheid en een stimulerend klimaat voor kinderen. Dit doen we door meer
autonomie te geven aan hulpverleners, armoede
sneller en adequater te detecteren, toegankelijke
hulpverlening op maat te voorzien, en te werken
aan dialoog en participatie met de doelgroep en het
ruimere werkveld.
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10 DOELSTELLINGEN
1. KINDERARMOEDE VROEGER AANPAKKEN

2. HANDEN VRIJ VOOR ONZE HULPVERLENERS

We moeten kinderarmoede zo snel mogelijk
opsporen. Hoe vroeger we inzetten op kwetsbare
gezinnen, hoe preventiever we te werk gaan voor
het latere leven van een kind.

De stad hervormt het kader van hulpgelden van de
Sociale Dienst. Hierdoor krijgen hulpverleners veel
meer autonomie om sneller in te zetten op een menswaardig leven voor een kind en gezin in armoede. Zij
concentreren zich op het noodzakelijke, in het kader
van begeleiding en een traject weg uit armoede. Het
papierwerk moet minimaal en nuttig zijn. Relevante
netwerkers maken werk van partnerschappen binnen
sectoren als werk en opleiding, gezondheid, huisvesting, onderwijs.

We werken intensief samen met de Mechelse huisartsen, gynaecologen, vroedvrouwen en de materniteit. Er wordt een vanzelfsprekende communicatiestroom in gang gezet naar hulpverlening, zodat
de alarmbel al enkele maanden voor de geboorte
afgaat wanneer er een risico is op kinderarmoede.
Zeker de toeleiding vanuit huisartsen en materniteit
moet zo vlot mogelijk verlopen.

Onder de noemer ‘Open Blikken’
komen er vanaf 2020 gratis leermomenten voor onderwijspartners. Hierin
wordt onder andere aandacht besteed aan signalen van kansarmoede,
armoedesensitief communiceren en
wat te doen bij verontrusting.
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Voor het Huis van het Kind krijgt het ondersteunen
van aanstaande gezinnen in kwetsbare situaties
voorrang in de strijd tegen kinderarmoede. Via het
pre- en perinatale netwerk is er al enkele jaren meer
samenwerking om deze gezinnen zo vroeg mogelijk
te vinden. Het Huis van het Kind zet vanaf 2020
volop in op heel vroege hulp en ondersteuning voor
kwetsbare gezinnen. Samen met diverse partners
willen we hen op maat en integraal ondersteunen
met bestaande en nieuwe initiatieven.

3. EÉN GEZIN, ÉÉN PLAN: HULPVERLENING
IS NABIJ, AANWEZIG EN TOEGANKELIJK
De stad versterkt haar actieve aanwezigheid in
kwetsbare buurten.
Het ID-team en het GO-team worden duidelijker
geprofileerd en versterkt. We creëren korte lijnen
naar advies en hulp waarop de Mechelaars kunnen
terugvallen. Het ID-team (Informatie- en doorverwijsteam) van Stad Mechelen is laagdrempelig en
toegankelijk. De stad richt zich de komende jaren

met dit team nog sterker op het ontdekken van
kinderarmoede, in nauw contact met de afdeling
gynaecologie van AZ Sint-Maarten. Het ID-team
focust op gezinnen die niet voldoen aan drie tot
vier criteria voor kansarmoede. Het GO-team biedt
intensieve, integrale begeleiding aan gezinnen met
een zwaardere problematiek, die op vijf of zes criteria
onvoldoende scoren.
De basispartners Stad Mechelen, CAW en de diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds
verhogen hun toegankelijkheid binnen één onthaalconcept voor eerstelijnshulpverlening, dat kwetsbare
Mechelaars actief opzoekt. Het Geïntegreerd Breed
Onthaal (GBO) wil een brede en herkenbare toegang
tot hulp en rechten bieden, onderbescherming
tegengaan, proactief en vindplaatsgericht werken,
en samenwerken met andere eerstelijnswerkers en
basiswerkers.
Mechelen kent aandachtsbuurten, met een hogere
kwetsbaarheid dan gemiddeld. Elke buurt heeft zijn
eigenheid en identiteit. Er werken zorgcoaches,
straathoekwerkers, preventiewerkers, buurtwerkers,
brugfiguren … We willen hen beter coördineren en
ondersteunen om tot een integrale ontwikkeling te
komen op maat van de buurt. We werken ook aan
een veilige, warme vorm van samenleven en betere
dienstverlening in de aandachtsbuurten.

Kwetsbare gezinnen vinden niet altijd de weg naar
het Huis van het Kind in het Stad Mechelen. Daarom
brengt de stad deze dienstverlening naar hen toe,
via een mobiel Huis van het Kind in elke wijk. We
ondersteunen ouders waar ze zijn en maken hen
wegwijs in het aanbod van sociale dienstverlening.
We ondersteunen scholen met hulpmiddelen om
mensen toe te leiden naar welzijnspartners. De
signalenkaart is een tool om signalen van armoede
beter waar te nemen en er gericht iets mee te doen.
De scholen volgen ook een bijbehorend vormingstraject rond armoedesensitiviteit. Via welzijnswandelingen laten we scholen kennismaken met de
welzijnspartners in de stad.
We zetten verder in op het project Schoolstart, dat
werkt met kwetsbare gezinnen in bepaalde wijken
nog voor de kinderen naar school gaan. Met de
ouders wordt gepraat over schoolkeuze, wederzijdse verwachtingen van school en gezin, en hun
rol als ouders van een schoolgaand kind. Van daaruit
worden ze in contact gebracht met buurtscholen.
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4. MEER OUDERS AAN HET WERK
Werken werkt. Een menswaardige job waar mensen
trots uit kunnen halen is een essentiële factor in de
strijd tegen armoede.
Sociale tewerkstelling volgens artikel 60 is een
ideale manier om mensen aan het werk te krijgen
wanneer dit hen zelf niet lukt door te solliciteren. De
stad benut deze kans om mensen op korte termijn
maximaal voor te bereiden op de arbeidsmarkt.
Tewerkstelling bij private ondernemingen (kmo’s)
vergroot de kans op effectieve doorstroming naar
de arbeidsmarkt.
Mechelen ontwikkelt een systeem om mensen op
zeer korte termijn een vaste job te geven: open
hiring. Deze methodiek ontstond in Greyston Bakery
in New York. Iedereen die daar wil werken, kan zich
kandidaat stellen. Wanneer er een functie vrijkomt,
krijgt de eerstvolgende die aan de beurt is de job,
zonder sollicitatie. We passen dit model toe in het
Mechelse platform ‘Onvoorwaardelijk Werk’, samen
met enkele Mechelse werkgevers. De stad verzorgt
de coördinatie.
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We zetten voor de toeleiding naar werk extra in op
18- tot 25-jarigen. Als zij aan werk geraken, vermindert de kans dat deze potentiële jonge ouders en
hun kinderen in armoede belanden.
Na onderzoek en acties rond discriminatie op de
private huurmarkt voert de stad ook op de arbeidsmarkt praktijktesten in om discriminatie daar aan
te pakken.

5. ELK GEZIN EEN MENSWAARDIG INKOMEN
Toeleiding naar een (vaste) job is de beste garantie
op een structureel, menswaardig inkomen. De enige
uitzondering vormen gezinnen met veel schulden. Nu
stappen zij vaak pas in collectieve schuldbemiddeling als de schulden hen totaal boven het hoofd zijn
gegroeid. Een bijkomende focus op schuldbemiddeling is nodig om schulden bij gezinnen sneller en
gericht aan te pakken. We werken nog preventiever,
werken nauw samen met schuldbemiddelaars en
geven als stad het goede voorbeeld als ethische
schuldinner.

6. OPLEIDING EN SCHOOLKANSEN VOOR
OUDERS ÉN KINDEREN
Sinds 2016 loopt in Mechelen 38 Volt, een laagdrempelige kinderopvang die kwetsbare ouders helpt toe
te leiden naar een duurzame job. Het werd geselecteerd als Europees PACE-project. 38 Volt combineert
kwalitatieve kinderopvang, actieve betrokkenheid
van ouders en een pad via opleiding naar tewerkstelling. 38 Volt gaat de dialoog aan met de bestaande
kinderopvanginitiatieven in Mechelen. Daar bieden
we een sterke ondersteuning en een groeiomgeving
bij armoedesignalen.
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7. GEEN ZORGEN OM EEN WONING
Thuisloosheid kan gaan van dakloosheid, over een
onzekere of onaangepaste woonst, tot tijdelijk in een
opvangsituatie verblijven. Het is een zeer ontwrichtende situatie voor een gezin in armoede.
De stad werkt naar een integrale aanpak van thuisloosheid toe. We bekijken het probleem grondig met
de bestaande formele en informele oplossingen,
vooral ook binnen het kader van geestelijke gezondheid, en voor kinderen die in een onzeker statuut
leven. We betrekken alle relevante spelers erbij om
zo goed en zo snel mogelijk oplossingen en preventieve antwoorden te vinden.
De stad Mechelen creëert een spoedprocedure voor
herhuisvesting van kwetsbare gezinnen. Hiervoor
richten we in samenwerking met Woonpunt Mechelen
een aantal extra crisiswoningen in om gezinnen op
zeer korte termijn in te herhuisvesten.
De stad onderzoekt of er sprake is van
discriminatie op de private huurmarkt
in Mechelen. De onderzoeksresultaten
vertalen we in 2020 naar concrete
acties.
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We zorgen voor een extra aanbod aan doorstroomwoningen via Housing First. De stad huurt een
aantal appartementen van Woonpunt in met tijdelijke
contracten van één jaar. Die verhuren we verder aan
mensen die kampen met chronische dak- of thuis-

loosheid en kwetsbaarheid op diverse domeinen.
Een medewerker van de afdeling Sociale zaken staat
deze mensen bij.
Via het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) creëren we
zo’n 400 bijkomende huurwoningen. Er komt een
geleidelijke toestroom van één- of tweekamerappartementen bij het SVK. Hiervoor maken we een
aangepast toewijzingsreglement. Via Woonpunt
Mechelen realiseren we tegen het einde van de
planningsperiode 200 extra sociale woningen en
minstens 600 vernieuwde sociale woningen.
Kwetsbare gezinnen zijn ook het kwetsbaarst op de
huizenmarkt. Zij hebben ofwel niet de middelen ofwel
niet het netwerk om een kwaliteitsvolle woning te
vinden. De stad neemt die rol actief op. We ondersteunen huurders én verhuurders met alle mogelijke
beschikbare instrumenten.

8. EEN GEZONDE GEEST IN EEN GEZOND
LICHAAM
De stad start het voedseldistributieplatform
Foodsavers Mechelen. Dit zal gezonde en verse
voeding uit voedseloverschotten verdelen aan
gezinnen in armoede, via diverse initiatieven en de
Mechelse voedselhulp. Foodsavers Mechelen zal
die initiatieven ook logistiek verlichten.

De stad versterkt de samenwerking met de sector
geestelijke gezondheidszorg en met psychologen
die zich laagdrempelig engageren voor gezinnen
in armoede. We betrekken het Centrum voor
Geestelijke Gezondheidszorg en het expertisecentrum Solentra hier nog sterker bij.

Daarnaast willen we gezinnen in armoede sterke
vaardigheden aanleren rond gezonde voeding.
Hiervoor zoeken we partnerschappen met vormingsinitiatieven, welzijnspartners en andere Mechelse
partners.
We maken gezondheidszorg toegankelijker voor
gezinnen in armoede. We vragen de huisarts om
hiervoor een basispartner te zijn.
De gezondheidsvaardigheden van die gezinnen
worden versterkt zodat ze sterker en mondiger zijn
als patiënt en ouder, en hun weg beter vinden binnen
de gezondheidszorg. Dit gebeurt in samenwerking
met gezondheidswerkers binnen de buurt.
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9. KINDEREN DOEN SPELEN EN LEREN
De stad onderzoekt een nieuwe samenwerking
met het Centrum voor Taal en Onderwijs van de KU
Leuven en het Steunpunt Diversiteit & Leren van
de UGent om nieuwe schooltrajecten op te starten.
Kwaliteitsvolle interacties in de kleuterschool zijn
onmisbaar voor de taalontwikkeling van kinderen.
Gespreksvaardigheden van leerkrachten zijn cruciaal
voor het taalvaardigheidsonderwijs.
We creëren een speel- en leeswerking voor zwangere ouders. We bieden hen leeftijdsadequaat en
stimulerend speelgoed aan en maken een speelen leeswinkel waaruit ze materiaal kunnen kiezen.
Daarnaast zetten we een pedagogische werking
op waarbij ouders zich al tijdens de zwangerschap
bewust worden van het belang van stimulatie (zintuiglijk, motorisch …) op jonge leeftijd.
Het lokale netwerk van vrijetijds- en cultuurparticipatie blijft werken aan meer toegang tot vrije tijd
en cultuur voor gezinnen en kinderen in armoede.
De UiTPAS blijft daarin een belangrijk instrument. Het
lokale netwerk wordt een operationeel netwerk met
mensen vanop het terrein die kinderen en ouders
toeleiden naar leuke, leerrijke activiteiten en die
inclusie, cohesie en ontplooiing bevorderen.
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10. KINDERARMOEDE BESTRIJDEN IN
SAMENWERKING EN DIALOOG
Uit de voorbije participatiemomenten ‘Samen tegen
armoede’ met organisaties, mensen in armoede en
andere Mechelaars bleek een sterke vraag naar
kansen op ontmoeting, uitwisseling en verbinding.
Daarnaast vroeg men ook naar handvatten, leermomenten en slimme netwerken. De komende jaren
zal het participatieproces zich mee ontwikkelen met
onze lokale aanpak van kinderarmoede. We zetten in
op informatie, instrumenten voor armoededetectie,
ontmoeting, dialoog, netwerking …
Via een nieuw subsidiekader nodigt de stad de
Mechelse verenigingen en organisaties uit om met
goede ideeën en projecten mee te werken aan het
lokale welzijns- en armoedebeleid. Het subsidiekader bestaat uit een basissubsidie, een aanvullende
werkingssubsidie en een projectsubsidie, die elk jaar
een thema naar voren schuift.
Gezinnen in armoede hebben vaak een zwak of
haast geen sociaal netwerk. Via onder meer de
Mechelenmakers, het BEN (buurtengagementsnetwerk), het komende stedelijke vrijwilligerskader en
-beleid, de buurten in ontwikkeling … kunnen we
sterke steunrelaties op het gebied van kinderar-

moede uitbouwen, samen met onze armoedepartners en het Huis van het Kind. Als stad bieden we
ondersteuning en vorming aan vrijwilligers, en garanderen we kwaliteit en deontologie.
Een partnerschap vinden met maatschappelijk
kwetsbare ouders is voor veel scholen een zoektocht. We zetten in op projecten die de kloof met
hun thuiswereld verkleinen, partnerschap realiseren
en scholen armoede- en cultuursensitiever maken.
We maken werk van warme overgangen: een warm
onthaal en oog voor armoededetectie bij de overstap
naar een nieuwe school. Via SOS ouderbetrokkenheid ondersteunen we scholen met begeleidings- en
leertrajecten voor leerkrachten.

Naast de kritische reflectie van KAN+ zal de stad
Mechelen de uitrol van het kinderarmoedeplan
monitoren in samenwerking met wetenschappelijke
experten op het vlak van armoedebestrijding. Zo
evalueren we onze voortgang vanuit een ruimere
bril dan enkel die van de stad.

Het Kansarmoedenetwerk (KAN) is een initiatief
van de Mechelse armoedeorganisaties en enkele
welzijnsdiensten. We willen KAN hervormen tot
KAN+, waarbij dialoog over het beleid en elkaars
werking binnen de strategie van het kinderarmoedeplan centraal staat. Ook gezinnen in armoede
en kinderen zelf zouden hier een plaats in moeten
krijgen. KAN+ wordt uitgebreid met nieuwe partners
en overlegfora. Het krijgt zijn nieuwe vorm in het
voorjaar van 2020.
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VOLG MECHELEN ONLINE
www.mechelen.be
facebook.com/StadMechelen
@StadMechelen
@StadMechelen

12

