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VOORWOORD 
 

Opgroeien in armoede is een schending van de rechten van het kind. Ook in Leuven krijgen teveel 

kinderen niet de gelijke kansen of ondersteuning die ze verdienen. Daarom startten we eind 2016 met 

een ambitieuze zoektocht naar aangrijpingspunten voor fundamentele verbetering in het leven van 

Leuvense kinderen en gezinnen in armoede. Met oog voor wat goed loopt en wat versterkt dient te 

worden, maar ook met een kritische blik: wat missen we? Wat moeten we anders aanpakken?  

Een diverse groep Leuvenaars met een grote betrokkenheid bij dit thema nam deel aan deze zoektocht. 

Dit heeft geresulteerd in de voorliggende agenda die de opgedane inzichten samenvat. In het eerste 

deel schetsen we waarom verandering in de omgang met kinderarmoede noodzakelijk is. Vervolgens 

beschrijven we in het tweede deel een wensbeeld waarin we kansen voor alle Leuvense kinderen 

nastreven. Het derde deel bestaat uit concrete voorstellen hoe hieraan te werken is in Leuven.  

Tegelijk is deze agenda een uitnodiging: we hebben een lange traditie van sociaal beleid in onze stad, 

maar kunnen gezamenlijk een nog groter verschil maken. In een aantal toekomstwerven werken we in 

de komende jaren met vereende krachten rondom concrete initiatieven en vraagstukken. Doet u mee?  

 

Deze agenda is ontwikkeld in samenspraak met: 

Mohamed Aoragh – Lore Baeyens – Saskia De Bruyn – Annemie Clerckx – Brigiet Croes – Els Devroye 

– Koen Dresselaers – Rudi Friedrichsen – Sigrid Van Grunderbeeck – Sylvia Hubar – Hai-chay Jiang – 

Heidi Du Laing – Els Lemmens – Murielle Mattelaer – Sylvia Mazzarese – Karin Nelissen – Liesbeth 

De Pauw – Kurt Peeters – Lieve Polfliet – Chris Roorda – Sylvia De Ryck – Kirsten Saenen – Nelly 

Saeren – Frank van Steenbergen – Jos Vandikkelen – Geertrui Vanloo – David Verhaeren 

 

Het traject is geïnitieerd door Stad Leuven en OCMW Leuven en werd begeleid door DRIFT (Erasmus 

Universiteit Rotterdam).  
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NOODZAAK TOT VERANDERING 

 

In Leuven groeien teveel kinderen op in een situatie die hun ontwikkeling in de weg staan, zowel fysiek 

(bijv. onvoldoende of onvoldoende gezonde voeding, ongezonde woningen, etc.) als mentaal (bijv. 

minder stimuleringskansen, concentratie, etc.). Zelfs als hun basisbehoeften vervuld zijn worden 

kinderen in armoede geconfronteerd met uitsluiting, omdat ze niet zoals andere kinderen mee kunnen 

op een schoolreis, geen geschikte schoenen hebben om te voetballen of – subtieler – niet mee zijn met 

de mode van het moment. Armoede is vaak verborgen, onzichtbaar.  

 

Kinderarmoede 

Armoede heeft effecten op de toekomstkansen van kinderen 

en daarom krijgt het thema maatschappelijke en politieke 

prioriteit. Het appelleert aan ons rechtvaardigheidsgevoel - een 

kind kan er immers niet aan doen waar zijn wieg staat. 

Uiteraard gaat kinderarmoede om gezinnen, niet om kinderen 

alleen. Onderzoek toont aan dat kinderarmoedebestrijding op 

jonge leeftijd moet starten om zo de grootste impact te 

genereren op de ontwikkelingskansen van een kind. Ook blijkt 

uit onderzoek en de praktijk dat kinderarmoede integraal – over 

alle levensdomeinen heen – moet aangepakt worden. Focus 

op kinderarmoede levert ook ongemakkelijke vragen op. 

Daarom moeten we het bredere vraagstuk van armoede in het 

oog blijven houden als we het over kinderarmoede hebben. 

  

 

 

Historische omgang met (kinder)armoede 

Een historische schets legt interessante verschuivingen in de omgang met armoede bloot. In de 19e 

eeuw werd liefdadigheid opgenomen als speerpunt door de Godshuizen (kerkelijk) en armenhuizen 

(gemeentelijk). Na de Eerste Wereldoorlog werden de ‘Commissies voor openbare onderstand’ 

opgericht, die na de Tweede Wereldoorlog werden omgevormd tot OCMW’s. In die tijd zagen ook de 

DE CIJFERS OVER KINDERARMOEDE IN LEUVEN (PER 2016): 

Leuven wordt gezien als een rijke stad en heeft inderdaad het hoogste gemiddeld belastbaar inkomen 

van alle centrumsteden, maar er is eveneens veel armoede: 

 15% aangiftes lager dan €10.000 op jaarbasis: het hoogst van alle centrumsteden. Daarnaast heeft 

Leuven het hoogste aantal leefloners (samen met Mechelen) 

 4,4% gezinnen met kinderen tot 17 jaar ontvangt een (equivalent) leefloon 

 15% van de kinderen in Leuven ontvangt een verhoogde tegemoetkoming. Dit aandeel is recent fors 

gestegen, zeven jaar geleden was dit nog 10%.  

 De kansarmoede-index is bijna 20%. Opvallend feit: Leuven-centrum spant de kroon met 33,4% 

geboortes in kansarmoede en de overige deelgemeenten schommelen tussen 14,5% kansarmoede-

index in Kessel-Lo en 4.3% in Wijgmaal, met Wilsele (10,8%) en Heverlee (9,2%) daartussenin 

 Kansarmoede in Leuven is gekleurd: 41% van de kinderen met een mama van niet-Belgische 

nationaliteit worden bestempeld als ‘kansarm’. 

 

“Ik zie dat elk van ons het ook 
eens moeilijk kan hebben in zijn 
leven. De druk ligt heel hoog. 
Mensen zitten aan hun limiet, 
hebben het financieel wel goed 
maar ervaren op andere vlakken 
problemen. Vaak zie je dat het 
snel een vicieuze cirkel wordt in 
gezinnen met veel isolement of 
weinig draagkracht”. 
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CAW’s het daglicht. In die periode situeert zich ook de opkomst van de verzorgingsstaat in een sfeer 

van het beschavingsoptimisme. Sinds de jaren 1970 werd ingezet op empowerment via opbouwwerk 

wat eind jaren 1990 verschoof naar een focus op ‘rechten én plichten’. We zien sinds deze laatste 

decennia ook een toenemende professionalisering en een toename van de kennis en het inzicht over 

(kans-)armoede. Kinderarmoede is pas sinds de laatste jaren een afzonderlijk beleidsthema, in België 

staat het regelmatig op de beleidsagenda sinds het EU-voorzitterschap in 2010.  

Deze korte historische schets laat zien dat de ‘aanpak’ van (kinder)armoede, in beleid en breder 

maatschappelijk, veranderlijk is. Door de huidige aanpak tegen deze achtergrond te bezien, is het 

voorstelbaar dat ook in de toekomst verschuivingen mogelijk zijn. 

 

De huidige aanpak van kinderarmoede 

We hebben in de afgelopen decennia langzaam maar zeker een hele sector opgebouwd rond het thema 

armoede en kinderarmoede. Er zijn verschillende manieren om hiernaar te kijken. Vanuit een 

optimistische blik is er veel positiefs op te merken: Leuven telt tal van inspirerende praktijkvoorbeelden 

die een grote impact hebben op de bereikte gezinnen. Deze initiatieven richten zich op diverse leeftijden 

en domeinen en werken met gedreven medewerkers en/of vrijwilligers. Voorbeelden zijn: de 

Ruimtevaart, buurtwerk ’t Lampeke, de Wijkgezondheidscentra, Kirikou-project (Huis van het Kind), 

Domo vzw, de Sociale kruidenier, Buddywerking, Wigwam, Woonanker, UITPas, de sociale 

economiebedrijven (bvb. SPIT, Velo, Wonen & Werken), geïntegreerde opleidingstrajecten, initiatieven 

voor sociaal-culturele participatie, etc. Daarenboven zien we meer aandacht voor en kennis over 

(kans)armoede binnen brede basisvoorzieningen zoals onderwijs en kinderopvang (bijvoorbeeld 

aandacht voor financiële en andere drempels). Ten slotte merken we dat Leuven een solidaire 

bevolking telt, wat zich onder andere toont in tal van buurtinitiatieven alsmede solidariteitsacties voor 

vluchtelingen. 

Tegelijkertijd doemt er een meer pessimistisch beeld op:  

 Veel van de bovengenoemde organisaties zijn 

afhankelijk van projectfinanciering. Om deze te 

ontvangen zijn fotogenieke projecten nodig en 

staan de organisaties onder korte termijn-druk. 

Bovendien leidt de structurele onderfinanciering en 

afhankelijkheid van projectfinanciering voor een 

concurrerende omgeving en een profileringsdrang 

die samenwerking bemoeilijkt.  

 Leuven telt tal van sociale voorzieningen en 

organisaties maar deze blijken voor gezinnen en basiswerkers een onoverzichtelijk kluwen, die 

veel (administratieve) vaardigheden en tijd van ze 

vraagt. Bovendien bieden organisaties en 

voorzieningen elk op hun domein of voor hun 

doelgroep slechts gefragmenteerde oplossingen 

(doelgroep/domein). Ook vertrekken ze vaak van 

een eigen visie of aanpak die onoverbrugbaar zou 

zijn met andere visies. De wateren tussen 

organisaties is soms diep. 

 Hulpverleners kunnen of durven vaak niet 

‘buiten de lijntjes kleuren’ en houden ze zich te strikt aan ‘het boekje’. Ze spreken vaak een 

andere taal dan de gezinnen die ze ondersteunen (vaak letterlijk, maar ook figuurlijk, is het 

“Sinds 2007 is er niets veranderd. 
Kinderarmoede komt in 
september even in de pers met 
verhalen over lege brooddozen. 
Dan wordt er een projectje 
uitgeschreven en is ons geweten 
gesust. Men blijft nog steeds in het 
kader van vernieuwende projecten 
denken”. 

“Je botst op een kluwen van 
organisaties waar je je weg niet in 
vindt. Dit geldt zowel voor ons als 
school, maar nog meer voor de 

mensen in armoede”. 
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soms moeilijk om op het niveau van een gezin te 

praten). Kwetsbare gezinnen ervaren soms een 

normerende of stigmatiserende houding van 

hulpverleners, door een gebrek aan 

domeinkennis of inlevingsvermogen. Tegelijk 

staat de draagkracht van hulpverleners onder 

druk: ze werken vanuit een grote persoonlijke 

betrokkenheid, maar hebben vaak weinig 

handelingsruimte, en worden geconfronteerd met 

toenemende eisen. 

 

Dit is niet slechts een karikaturale schets. Al brengt de 

huidige aanpak van kinderarmoede veel goeds, 

bovengenoemde problemen zijn reëel en lijken inherent 

aan hoe de aanpak nu georganiseerd is. De gecreëerde sector rondom (kinder-)armoedebestrijding is 

– ondanks alle inzet – niet in staat een afdoende oplossing te bieden. 

 

Wat houdt uitsluiting en armoede van gezinnen met kinderen in stand? 

Dit heeft ook alles te maken met het feit dat 

kinderarmoede onderdeel is van bredere 

maatschappelijke ontwikkelingen die de 

huidige uitsluiting en armoede van 

gezinnen met kinderen in stand houden. 

Betrokkenen wijzen vaak op het gevoel van 

onmacht en het ‘vechten tegen de bierkaai’. 

Ze hebben de indruk dat ze – al doen ze 

nog zo hun best – weinig tot geen impact 

hebben op structurele factoren. Ook 

ervaren ze dat ze ‘dweilen met de kraan 

open’: terwijl ze werken aan initiatieven en 

beleid die armoede verminderen of 

verzachten, zijn er eveneens 

beleidsbeslissingen en ontwikkelingen die armoede produceren en versterken. Enkele van dit type 

ontwikkelingen zijn:  

 Een scheve economische ontwikkeling zorgt voor een verdere toename van de kloof tussen 

arm en rijk. Veel basisvoorzieningen worden duurder dus gaan meer gezinnen het financieel 

moeilijk krijgen.  

 De arbeidsmarkt is meer precair dan voorheen: er 

zijn minder banen, zeker voor laaggeschoolden. De 

minimumlonen zijn laag. Een gezin zonder 

kostwinner heeft een groot armoederisico maar er 

zijn ook veel gezinnen waar tewerkstelling niet 

voldoende inkomen genereert (de ‘werkende 

armen’).  

 De huisvestingsmarkt in Leuven is gespannen. Er 

is een schaarste aan betaalbare gezinswoningen. 

Bovendien is er veel uitsluiting en discriminatie op 

de huurmarkt.  

“Ik denk dat het probleem is dat de 
aanpak te verspreid is. Ik merk als 
er zich ergens een probleem voor 
doet en je vraagt wat hebben ze al 
gedaan, meestal check ik dat al 
eens, we hebben die en die 
diensten ingeschakeld maar 
wanneer je vraagt wanneer komen 
die ja… er is een wachtlijst. En op 
het moment dat het echt nodig is 
kunnen die mensen nergens 
terecht”. 

“Het beleid zou iets moeten doen 
aan de hoge prijzen op de 
privémarkt. Dit maakt dat 
sommige mensen uit de boot 
vallen. Als je ziet wat hier moet 
betaald worden voor een klein 
appartementje. Kan je niet 
opleggen dat voor iets van zoveel 
vierkante meter maximaal zoveel 
mag betaald worden? Er is te 
weinig ruimte: psychisch en 
fysiek”. 



KANSEN VOOR ALLE LEUVENSE KINDEREN   5 
  

 We leven in een tijd van consumentisme. Iedereen wordt verleid tot consumptie via agressieve 

reclame en ‘leningen’ waar je zo intrapt die snel leiden tot schulden.  

 Heel wat procedures verlopen digitaal of via bureaucratische omwegen. Mensen die 

vaardigheden missen om hiermee om te gaan, kunnen daardoor niet aan hun vele 

verplichtingen voldoen. Tevens hierdoor zij hierdoor onvoldoende aanspraak maken op hun 

rechten. 

 

Onze maatschappij is ook niet ingericht op omgaan met 

armoede. In hun omgeving komen kinderen en gezinnen tal 

van situaties tegen die hen uitsluiten of op achterstand 

zetten. Soms heel subtiel en onbewust, zoals in interactie 

met docenten, buren of vriendjes die signalen (die wijzen op 

armoede) niet opvangen en verwachtingen hebben die de 

kinderen niet kunnen waarmaken. Soms ook vanuit 

vooroordelen, vooral nu het ‘eigen schuldmodel’ inzake 

armoede aan populariteit wint. 

 

Noodzaak voor verandering! 

Kinderarmoede is problematisch, omdat het leidt tot verminderde ontwikkelingskansen, uitsluiting, en 

een vicieuze cirkel van armoede. Om dit te doorbreken moeten we anders omgaan met kinderarmoede. 

In de kern zit de noodzaak tot verandering in de volgende facetten:  

 Met al onze structuren slagen we er niet in om systemische en duurzame oplossingen te vinden; 

 De bredere maatschappelijke omgeving weet niet goed om te gaan met armoede (e.g. scholen, 

sport, sociale netwerken, etc.); 

 De brede maatschappelijke verantwoordelijkheid ontbreekt veelal omdat dit de 

verantwoordelijkheid voor armoede is ‘geoutsourcet’ aan de staat en specifieke instellingen die het 

moeten oplossen; 

 De huidige maatschappelijke ontwikkelingen (precaire huisvestingsmarkt, scheve economie, etc.) 

versterken de oorzaken van armoede. 

 

Deze opsomming bevat tevens de aangrijpingspunten voor verandering die we hieronder toelichten. 

 

  

  

“Alles wat ‘buiten de norm valt’, 
wordt weggezuiverd. En het erge 
is: dat zijn allemaal mensen die 
het erg vinden dat kinderen in 
kansarmoede opgroeien, maar die 
kunnen zich niet verplaatsen in de 
impact van kansarmoede en de 
schade die ze zelf berokkenen 
door te snel te oordelen.” 

“Ik heb schrik dat we anders 
brandjes blijven blussen”. 

“Wat ik aangenaam vind en 
tevreden over ben is dat de lijnen 
heel kort zijn, als ik morgen iets 
structureel wil opzetten rond de 
aanpak van kinderarmoede dan 
gaat dat lukken”. 

“Het zou goed zijn dat niet alleen 
de overheid dingen doet. Dat er 
combinaties zijn. Er is inbedding 
nodig bij onderzoek, overheid, 
ondernemers. Met als doel een 
niet te stoppen beweging die niet 
afhankelijk is van een 

bestuursploeg”. 



KANSEN VOOR ALLE LEUVENSE KINDEREN   6 
  

KANSEN VOOR ALLE LEUVENSE KINDEREN 

 

Waar willen we naartoe? 

Hoe kunnen we in Leuven inspelen op deze noodzaak voor verandering? En wellicht nog belangrijker: 

waar is verandering (niet) nodig en welke richting moet die verandering opgaan?  

We willen een stad zijn waar iedereen erbij hoort, dezelfde rechten heeft en vanaf de start dezelfde 

kansen krijgt om een duurzame toekomst op te bouwen. De gewenste situatie is: 

 Iedereen heeft toegang tot adequate middelen 

 Iedereen heeft toegang tot kwaliteitsvolle diensten 

 Iedereen heeft recht op participatie  

 Iedereen heeft recht op dezelfde kansen 

 Iedereen verdient waardering 

 Iedereen kan in vrijheid leven 

Onder deze ambities ligt een divers scala aan probleempercepties en oplossingsrichtingen. Voor ons 

is het in ieder geval belangrijk dat we weg bewegen van ongelijkheid, stigmatisering en een 

eendimensionaal aanbod. Duidelijk is ook dat kinderarmoede geen geïsoleerd probleem is van de 

hulpverleningssector. De toekomstrichting die we voorstaan is gestoeld op een inclusieve en 

rechtvaardige stad. Het probleem van kinderarmoede wordt hiermee opgerekt en opengebroken, maar 

de veranderingsrichting wordt daarmee ook abstracter. Daarom identificeren we specifiekere omslagen 

om deze stad te realiseren. 

 

Welke verandering is dan nodig? 

De volgende omslagen zijn geïdentificeerd om een meer inclusief en rechtvaardig Leuven te realiseren: 

1. Van aanbod centraal naar gezin centraal 

2. Van hulpverleners naar hoopverleners 

3. Van stigmatisering naar doen openbloeien 

4. Van verantwoordelijkheid afschuiven naar armoede is van iedereen 

5. Van school als leerplek naar school als groeiplek 

6. Van recht hebben op naar recht krijgen en recht claimen 

7. Van toenemende ongelijkheid naar eerlijke verdeling 

Deze omslagen staan voor een meer omvangrijke paradigma-verschuiving. Hoe kan dat dan precies in 

zijn werk gaan? In de onderstaande uitwerking geven we meer grip op welke omslagen exact nodig zijn 

voor Leuven. In het volgende hoofdstuk doen we vervolgens concrete suggesties hoe we deze 

verandering in gang kunnen gaan zetten. 
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omslag I  VAN AANBOD CENTRAAL NAAR GEZIN CENTRAAL 

Het gezin komt centraal te staan in alle hulpverlening en het beleid. Het vroegere ‘dit is ons 

beleid/aanbod’ is vervangen door ‘dit is nodig voor dit gezin’. Een gezin in armoede krijgt een 

aanspreekpunt/gezinsondersteuner die integrale begeleiding op maat aanbiedt. Gezinnen hebben zelf 

een belangrijke (sturende) rol, dragen een mate van verantwoordelijkheid en zijn sterk betrokken. 

Hybride organisaties en netwerken maken deze generalistische gezinsondersteuning mogelijk doordat 

zij nauw samenwerken en afspraken maken op wijk- en buurtniveau. Ze zoeken naar hun 

overeenkomsten en creëren een gezamenlijke taal. Zij hebben de ruimte om te focussen op de lange 

termijn en handelen vanuit een doorlopende zorglijn. De generalistische hulpverleners worden op hun 

beurt ondersteund door specialisten. In plaats van de 

sturen op cijfers (het tellen) is er een bredere aandacht 

voor kwaliteit (het vertellen). Armoede wordt reeds bij de 

wieg aangepakt en ondersteuning blijft aanwezig, zeker 

tijdens cruciale overgangsmomenten.  

Basisfinanciering heeft een deel van de 

projectfinanciering vervangen. Deze structuur biedt niet 

alleen continuïteit, maar biedt ook aanknopingspunten 

voor impactmeting op de lange termijn. Niet de grens 

van het beleid is leidend, maar de situatie van de 

persoon. Dat mensen tussen wal en schip vallen als ze 

niet meer precies binnen de hokjes passen, bijvoorbeeld 

door hun leeftijd of bij een tijdelijke baan, behoort tot het 

verleden.  

 

  

“Het zou mooi zijn moesten alle 
organisaties integraler werken. Nu 
houden wij het vaak vast omdat 
andere het onvoldoende opnemen. 
Wij krijgen vaak het antwoord dat is 
niet ons domein. Die mensen zijn het 
moe of zijn niet mondig genoeg. Of 
gezin geeft aan zich in een 
noodsituatie te bevinden, terwijl de 
organisatie vindt het gaat nog wel. 
Vaak zijn gesprekken maar van 15 
minuten. Ze kunnen er niet aan doen 
maar ze hebben maar een 
momentopname”. 
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omslag II VAN HULPVERLENERS NAAR HOOPVERLENERS 

Doordat het gezin centraal komt te staan, kennen hulpverleners de gezinnen en hun context goed. Ze 

gaan indien gewenst met hen mee op stap, hebben veel direct contact (bijv. gesprekken thuis) en geven 

steun op maat. Dankzij preventieve begeleiding van gezinnen die in armoede dreigen te komen worden 

veel problemen voorkomen. Belangrijk hiervoor is dat de betrokken hulpverleners en ambtenaren een 

flexibele basishouding aannemen en zij niet binnen strikte lijntjes worden gedwongen. 

In het centraal stellen van het gezin wordt 

gehandeld vanuit gelijkwaardigheid en 

medemenselijkheid. De grens tussen 

hulpverlener en hulpvrager wordt uitgegomd. Er 

wordt niet geoordeeld en men verliest zich zo 

min mogelijk in veronderstellingen. Er wordt niet 

over mensen heen gelopen, maar er wordt 

uitgegaan van de kracht en de talenten van de 

mens. Warmte staat in de relatie centraal, met 

respect voor elkaars privacy (‘nice to knows’ 

worden onderscheiden van ‘need to knows’). 

Men neemt tijd en ruimte voor elkaar binnen 

een veilige (leer)omgeving met ruimte voor 

reflectie. Op deze manier wordt hoop gecreëerd bij alle betrokkenen dat armoede geen permanente 

realiteit hoeft te zijn en dat vanuit kracht en talent gewerkt kan worden aan een andere toekomst. 

 

 

omslag III VAN STIGMATISERING NAAR DOEN OPENBLOEIEN 

De kinderen en gezinnen ontwikkelen vanuit hun krachten en talenten veerkracht om met tegenslagen 

en onverwachte ontwikkelen om te gaan. Systematische uitsluiting van gezinnen in armoede is verleden 

tijd. Gezinnen worden niet meer geconfronteerd met stigmatisering binnen bijvoorbeeld het onderwijs, 

stages, de arbeidsmarkt en in hun vrije tijd. 

De beste maatschappelijke voorzieningen staan in dienst van de mensen die dit het meeste nodig 

hebben, niet de mensen die de sterkste stem hebben. Achterstand werkt niet langer zelfversterkend. 

Empowerment van kinderen en gezinnen is een realiteit.  

 

 

omslag IV VAN SCHOOL ALS LEERPLEK NAAR SCHOOL ALS GROEIPLEK 

Scholen en kinderopvang zijn geen versterker van armoede en uitsluiting, maar plekken waar elk kind 

kan openbloeien en groeien als individu. Door de afname van stigmatisering op scholen worden 

kinderen niet meer in hokjes geplaatst (categorieën als ASO, TSO, BSO en Buso zijn verleden tijd). En 

door het betrekken van ervaringsdeskundigen worden opleidingen en scholen gesensibiliseerd voor 

armoede en kwetsbaarheid bij hun kinderen.  
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Doordat scholen een signaleringsfunctie krijgen worden 

zij een krachtige partner in de strijd tegen 

(kinder)armoede. Ze werken samen met andere 

hulporganisaties en betrokkenen vanuit de insteek dat de 

school een vindplek is voor het betrekken en bereiken 

van kinderen en hun ouders. Docenten hebben een 

hogere waardering en status. De maatschappelijke 

betrokkenheid bij onderwijs is toegenomen door meer 

doorstroom van docenten naar andere banen, en meer 

(zij)instroom bij scholen.  

Verder is het kosteloos onderwijs ingesteld op het 

bieden van kansen. Op school wordt gewerkt aan 

het ontwikkelen van vaardigheden en talenten. 

Tevens ligt de nadruk niet alleen op cognitieve 

ontwikkeling, maar ook op sociale, fysieke, 

mentale en emotionele ontwikkeling. Participatie 

wordt gestimuleerd, schools huiswerk wordt 

afgeschaft en kinderen worden omgevingsbewust 

gemaakt door maatschappijleer. Op deze manier 

krijgen kinderen die van het ‘verst’ komen het 

beste onderwijs en ondersteuning.  

 

 

omslag V VAN VERANTWOORDELIJKHEID AFSCHUIVEN NAAR ARMOEDE IS 

VAN IEDEREEN 

Armoede wordt niet meer gezien als een individueel probleem, maar als een collectief probleem. 

Hiermee verbreedt het verantwoordelijkheidsgevoel voor armoede en blijft deze niet beperkt tot een 

select groepje hulpverleners en ambtenaren. Er is meer begrip en meer solidariteit. De nadruk ligt op 

samenredzaamheid, sociale cohesie en het bestrijden van eenzaamheid. Ook kinderen uit kwetsbare 

gezinnen kunnen gemakkelijker meedoen. Discriminatie op basis van armoede of origine is verleden 

tijd. 

De overheid strijdt op alle fronten en op alle niveaus tegen armoede en 

gebruikt overheidsgeld niet om ongelijkheid te bestendigen, maar om de 

noodzakelijke omslagen te realiseren. Ze staat garant voor een 

geïntegreerd lokaal beleid waarin alle diensten opkomen tegen armoede 

en ze hanteert een armoedetoets voor beleid om meer bewustzijn te 

creëren voor de impact van beleidsbeslissingen op kinderen/gezinnen in 

armoede. 

Door de bredere maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid zijn sectoren als het 

onderwijs, de kinderopvang, de politie en de gezondheidszorg beter in staat om om te gaan met 

armoede en staan zij dichterbij gezinnen. Tevens ligt er bij bedrijven en ondernemers een sterkere 

nadruk op sociaal ondernemerschap en maatschappelijk verantwoord ondernemen.  

Vanuit gezamenlijk initiatief wordt in basisbehoeften voorzien, zoals betaalbare en degelijke woningen 

– door bijvoorbeeld ‘co-housing’, ‘housing first’ en ondersteuning van privé-eigenaren. Er wordt gezond 

eten aangeboden en voedselverspilling tegengegaan en er wordt kleding en ander materiaal 

beschikbaar gesteld voor de mensen die dat nodig hebben (bijv. in weggeefwinkels). 

 

“Ik denk dat de onderwijsinstellingen 
die ik ken – de kleuterscholen – niet 
diep genoeg gaan op dit stuk. Dat ze 
de klemtoon teveel leggen op het 
cognitieve en al de rest doorschuiven 
naar het clb. Dat samen ontbreekt.” 

“Verbondenheid van 
een maatschappij is 
cruciaal.” 
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omslag VI VAN RECHT HEBBEN OP NAAR RECHT KRIJGEN EN RECHT CLAIMEN 

Het recht hebben als burger van Leuven staat gelijk aan het krijgen van dat recht doordat automatische 

rechtentoekenning (subsidies, tegemoetkomingen, kortingen, etc.) een feit is. Vroege voorbeelden als 

de huurpremie van de Vlaamse overheid hebben brede navolging gekregen. Hiervoor zijn onlogische 

hinderpalen (zoals een complexe bureaucratie) uit de weg geruimd. Gezinnen hoeven niet langer 

rekeningen voor te schieten als ze die uiteindelijk niet zelf hoeven te betalen. De nog bestaande 

bureaucratie is toegankelijker en gebruikt een begrijpelijke taal.  

Een gelijke toegang tot diensten wordt 

gefaciliteerd door voldoende aanbod. 

Hiermee is een einde gekomen aan 

wachtlijsten voor bijvoorbeeld jeugdhulp en 

woningen. Uithuiszetting wordt voorkomen en 

betalingsproblemen worden voortijdig 

gesignaleerd. Er wordt maximale participatie 

nagestreefd waarmee ook een opening is voor 

de participatie van gezinnen bij 

beleidsvorming. In de stad wordt sterker 

opgekomen voor de rechten en noden van alle 

Leuvenaren. 

 

 

omslag VII VAN TOENEMENDE ONGELIJKHEID NAAR EERLIJKE VERDELING 

In Leuven is de toenemende ongelijkheid een halt toegeroepen en wordt een eerlijke verdeling van 

middelen nagestreefd. Leuvenaren hebben voldoende inkomen om een respectvol leven te leiden. 

Eerlijke lonen voor iedereen is het motto.  

Een inkomensgarantie, basisinkomen en basiserfenis 

kunnen de basis vormen voor deze eerlijke verdeling. Er zijn 

voldoende tewerkstellingskansen – zowel via sociale 

economie als bij inclusieve werkgevers – zodat iedereen kan 

werken.  

Het aangaan van leningen is gereguleerd, opdat impulsief 

schulden aangaan niet meer mogelijk is en een schuld niet 

meer snel leidt tot een vicieuze cirkel richting armoede. Geld 

is minder allesbepalend: wat je koopt bepaalt niet langer wie 

je bent.  

“Het loont als werkgever niet om 
iemand die maar half presteert te 
betalen, want arbeid kost veel. 
Artikel 60 is een magnifiek iets 
maar wat erna? Je kan ze beter 
in zo een systeem aan de slag 
laten zodat ze structuur hebben 
en contacten leggen dan ze een 
uitkering te geven. Ze willen wel 
maar ze kunnen niet altijd.” 
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AAN DE SLAG: WERVEN TEGEN KINDERARMOEDE 
 

Om bij te dragen aan deze omslagen zijn we aan de slag met een aantal toekomstwerven, oftewel 

platforms voor samenwerking, waarin pragmatisch aan de slag wordt gegaan met de beschreven 

omslagen. De ambitie is dat de werven een impuls geven aan de noodzakelijke maatschappelijke 

beweging in Leuven voor de bestrijding van kinderarmoede. De toekomstwerven omvatten initiatieven 

die reeds in de startblokken stonden alsmede grootse nieuwe ideeën die meer rijpingstijd nodig hebben. 

 

 

    

  

 

GEZONDE VOEDING VOOR ELK KIND 
Het aanbieden van gezonde voeding op plekken 
waar kinderen komen, bijvoorbeeld de 
kinderopvang en scholen. 

PREVENTIE UITHUISZETTING 
Een betere signalering van dreigende 
uithuiszettingen en alternatieve 
oplossingen voor uithuiszettingen. 

GEZINSCOACH EN ZORGPACT 
Eén gezinscoach die kwetsbare gezinnen langdurig, integraal 
(generalistisch, cf. sociale grondrechten) ondersteunt en die 
dicht bij de gezinnen staat. Deze coach wordt op zijn beurt 
ondersteund door het (buurt)netwerk van zowel 
professionelen als vrijwilligers. Een zorgpact wordt afgesloten 
en houdt engagement in inzake sensibilisering over armoede 
alsmede het zelf geen factor zijn van uitsluiting. 

DUURZAME MOBILITEIT 
VAN GEZINNEN 

Meer duurzame 
mobiliteitsopties voor 
iedereen, via bijvoorbeeld 
fietslessen en een 
fietsdeelsysteem. 

KIRIKOU TOT 12 JAAR 
Stadsbrede inzameling van kindermateriaal 
(bijvoorbeeld speelgoed en kledij) tot 12 jaar om via 
partnerorganisaties te verdelen over gezinnen die het 
nodig hebben. 

VEROVEREN 
HUISVESTINGSMARKT 

Meer kwaliteitsvolle, betaalbare 
woningen beschikbaar stellen voor 
gezinnen in armoede. 
 

 
SCHOOL DIE DOET OPENBLOEIEN 

Scholen die kinderen doen openbloeien tot 
veerkrachtige, talentvolle volwassenen. 

MEER TEWERKSTELLING DOOR 
WERKGEVERS 

Het gebruik van tewerkstellingsmaatregelen 
stimuleren bij reguliere werkgevers. 

PROACTIEVE RECHTENTOEKENNING 
Experimenten opzetten inzake proactieve 
rechtentoekenning. 

MELDPUNT KINDERRECHTEN 
Een meldpunt waar je terecht kan als een kind 
en/of gezin uit de boot dreigt te vallen. 

SOCIALE KRUIDENIER 
PLUS 

Een meer en breder aanbod 
voor de sociale kruidenier. 

BURGERPLATFORM 
Digitaal platform om burgers die materiaal / tijd willen 
schenken te ‘matchen’ aan de noden van kwetsbare 
gezinnen. 
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DOET U MEE? 
 

Wilt u een bijdrage leveren aan een inclusiever en rechtvaardiger Leuven? Of bent u hier al mee bezig 

en ziet u kansen voor onderlinge versterking? Sluit u dan aan bij een van de werven! U kunt ook de 

mogelijkheid bekijken om zelf een werf op te starten, of op andere manieren bijdragen aan deze 

beweging. Neem contact op met Murielle Mattelaer (murielle.mattelaer@leuven.be of 016 27 26 13) 

voor meer informatie!  

mailto:murielle.mattelaer@leuven.be

