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‘Mensen in armoede betrekken bij het beleid is heel waardevol. Hoe doe je dat?’

GEWENSTE SITUATIES


Op een structurele manier met een dialooggroep met mensen uit de doelgroep onze
werking doorlichten.



Jeugd die toegang heeft tot alle belangrijke en relevante info die ze nodig heeft om zich
goed te ontwikkelen.



In structuur, diensten en het beleid zelf alle soorten mensen vertegenwoordigd hebben
zodat een dialooggroep niet meer nodig is.



Samen invloed hebben op het beleid.



Intensieve samenwerking met armoedeverenigingen en TAO zodat we een goed beeld
hebben van wat armoede is en zodat we materiaal hebben om samen mee aan de slag te
gaan.



Weerspiegeling van de sociale mix:
o

in alle organen van de organisatie (vb. school);

o

in de deelnemers van alle activiteiten of initiatieven van de school/organisatie.



Verbetering/samenwerking tussen verschillende diensten.



Iedere organisatie kijkt breed zodat iedereen (en vb. àlle “soorten” jeugd) mee kan doen.



Dat iedereen bereikt kan worden in vrijetijdsorganisaties en scholen.



Dienstverlening op een openbare plaats, bereikbaar voor iedereen.

WAT LOOPT NU AL GOED?


Op regelmatige basis worden mensen in armoede betrokken vb. via trefdagen, we
nemen ze mee in het debat, we luisteren naar hun verhaal, we doen een armoedetoets
met vb. Ons Centrum en mensen van Vriend & Taal.



Basisvorming armoede voor beleidsmensen.



Er is een bepaalde betrokkenheid bij het beleid, maar de persoonlijke betrokkenheid
blijft beperkt.



Af en toe komt het beleid zelf met initiatieven.



Het is geen taboe meer!!!



Om structurele betrokkenheid bij het beleid van mensen in armoede mogelijk te maken
en vol te houden is er wel goede ondersteuning en coaching nodig van deze mensen.
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“er zijn” in de verenigingen, zich in de plaats van een cliënt kunnen stellen en letterlijk
ook eens gaan zitten. Vb. een vereniging bezoeken met een rollenspel of getuigenissen
laten doen. Ideaal zou zijn als de betrokkenheid ook vorm kan krijgen door deel uit te
maken van het bestuur van een armoedevereniging.



Elkaar als VAWN kennen en good practices uitwisselen met elkaar over
beleidsdeelname/invloed.



Er is de intentie om dingen af te toetsen bij de doelgroep.



Er is invloed, maar in de marge, bij diegenen die je begeleid.



De invloed op het beleid is er soms wel, maar ook zo beperkt, de belangrijke beslissingen
worden op andere niveaus genomen.



Intermediairen betrekken via een armoedeplatform.



Overlegstructuur niet altijd meerwaarde, in hoeverre is dit representatief?



Inloopcentrum is ideale plaats om dingen af te toetsen, zeker tijdens een
“bezoekersvergadering”.



LCO zijn goede oplossingen en is de toekomst, maar wordt er nu enkel tijd gemaakt voor
de echt hopeloze gevallen?



LCO is het perfecte instrument om geïntegreerd aan hulpverlening te doen, is echt
maatzorg.



Gescreende kansarme geboortes (via Kind & Gezin) aangrijpen om proactief op bezoek te
gaan en “binnen te trekken”.



Van onderuit: mensen in armoede kennen elkaar: op plaatsen waar die mensen komen
moeten we vormingen aanbieden, dingen aftoetsen. Een inloopcentrum kan, maar ook
bv. Huis van het Kind in Genk.

NIEUWE INITIATIEVEN - KLEINE STAPPEN


Overleg tussen verschillende netwerken/organisaties organiseren, hen samen zetten.



Stalken van het beleid.



Begeleiding en coaching van dialooggroep, verder vorm geven en bestendigen.



Mensen voorbereiden en coachen om op hun waardes, krachten in te zetten.



Info, vorming en sensibiliseren naar andere organisaties en naar het beleid.



Overleg en acties om betrokkenheid te verhogen.



Beleid confronteren met realiteit.



Najaar OCMW en de Sfeer: vorming om drempels af te breken en knelpunten te
verzamelen en kenbaar maken aan het lokale beleid.



Aan de slag met resultaten bevraging kinderarmoede.



Verschillende verenigingen van armen ronde de tafel brengen om de krachten te
bundelen.



Bijzonder Comité van OCMW: belangrijk hier binnenkort ervaringsdeskundigen in
plaatsen.



Meer samenwerking met instanties; vb. rond communicatie.



Lokaal armoedeplatform moet breed zijn en heeft voldoende autonomie nodig! Een
sterke voorzitter met mandaat en zelfstandigheid.



Breed armoedeoverleg oprichten met mandaat.
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TAO traject “lokale armoedetoets”: inhoud van het project wordt bepaald door het
gemeentelijk armoedeplatform.



Mensen uit de doelgroep die een vertegenwoordigersrol opnemen in verschillende
overlegfora goed voorbereiden en coachen om “de stem” van de doelgroep krachtig te
laten horen.



Gevangenis: andere organisaties die ervaring hebben betrekken, extern expertise zoeken
en LSO-LCO methodiek om uitstroom voor te bereiden.



Opstart methodiek “ouders van het kind” waarbij ouders bijeengebracht worden om
beleidsadvies te krijgen en te kunnen doorgeven.



Sterktes en ervaringen gebruiken van ervaringsdeskundigen, hier strategisch mee
omgaan!



Van bij het begin het beleid betrekken bij het overleg/de dialooggroep.

RIMO Limburg vzw
Marktplein 9 bus 21 | 3550 Heusden-Zolder
T 011 22 21 96
www.rimo.be
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