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Vlaamse Gemeenschapscommissie
Collegebesluit nr. 20202021-0224
26-11-2020

COLLEGEBESLUIT
Collegebesluit houdende de goedkeuring van het Kinderarmoedebestrijdingsplan 2021-
2025

Het College,

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 
februari 1994;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de 
bijzondere wet van 8 augustus 1988;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen;

Gelet op de bijzondere wet van 5 mei 1993 betreffende de internationale betrekkingen van de 
gemeenschappen en de gewesten;

Gelet op de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur;

Gelet op de bijzondere wet van 13 juli 2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan 
de gewesten en de gemeenschappen;

Gelet op de bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming;

Gelet op het decreet van 21 maart 2003 betreffende de armoedebestrijding, gewijzigd bij decreet 
van 18 juli 2008, bij decreet van 20 december 2013, bij decreet van 3 juli 2015, bij decreet van 15 
juli 2016 en bij decreet van 22 december 2017;

Gelet op het decreet van 29 november 2013 houdende de organisatie van preventieve 
gezinsondersteuning;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende de armoedebestrijding, 
gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering van 26 februari 2010, 24 september 2010, 10 
februari 2012, 9 november 2012, 7 februari 2014, 30 januari 2015, 4 maart 2016 en 10 mei 2019;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2013 houdende het lokaal beleid 
kinderopvang;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 28 maart 2014 tot uitvoering van het decreet 
van 29 november 2013 houdende de organisatie van  preventieve gezinsondersteuning, 
inzonderheid artikel 3;

Gelet op het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2020-2024;

Gelet op het collegebesluit 20132014-0060 van 27 maart 2014 houdende de goedkeuring van de 
‘Visietekst Armoedebestrijding’;

Na beraadslaging,
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Besluit

Artikel 1

Het als bijlage gevoegde ‘Kinderarmoedebestrijdingsplan 2021-2025’ wordt goedgekeurd.

Artikel 2

De entiteitsverantwoordelijke Gezin wordt gemachtigd om het ‘Kinderarmoedebestrijdingsplan 
2021-2025’, na goedkeuring door de Raad van de VGC, in te dienen bij de Vlaamse overheid.

De collegeleden,

Pascal SMET            Sven GATZ                                 Elke VAN DEN BRANDT
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Vlaamse Gemeenschapscommissie
Collegebesluit nr. 20202021-0224
26-11-2020

BIJLAGE
Bijlage nr. 1

Kinderarmoedebestrijdingsplan 2021 - 2025

1. Omgevingsanalyse: knelpunten en uitdagingen in Brussel

1.1. Armoede in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
De op Europees niveau meest gehanteerde armoede-indicator is het aandeel van de bevolking dat 
moet rondkomen met een equivalent beschikbaar inkomen onder de “armoederisicogrens”. Deze 
werd vastgelegd op 60 % van het mediaan beschikbaar inkomen op nationaal (en afgeleid ook 
regionaal) niveau. De armoederisicograad wordt jaarlijks voor elke Europese lidstaat berekend op 
basis van de “EU-statistiek van inkomens en levensomstandigheden” (EU-SILC).  Het armoederisico 
is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (33%) in 2018 (inkomens van 2017) meer dan dubbel zo 
hoog als het gemiddelde armoederisico voor België (16%) en ruim driemaal zo hoog als in het 
Vlaams Gewest (10%). In het Waals Gewest bedroeg dat armoederisico 22% (Observatorium voor 
Gezondheid en Welzijn Brussel-Hoofdstad, 2019). 

Een andere belangrijke armoede-indicator is werkloosheid. De werkloosheidsgraad in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest (12,7%) was in 2019 bijna viermaal zo hoog als in het Vlaams Gewest (3,3%) 
en ook hoger dan in het Waals Gewest (7,20%) (Actiris, 2020). De geografische verschillen in 
werkloosheidsgraden per gemeente volgen een welbepaald ruimtelijk patroon. De hoogste 
werkloosheidsgraden wordt gevonden in de armere gemeenten van de kanaalzone, terwijl de 
meer welgestelde zuidoostelijke gemeenten de laagste werkloosheidsgraden kennen.
In 2019 waren de hoogste werkloosheidsgraden terug te vinden in Sint-Joost-ten-Node (22,12%), 
Sint-Jans-Molenbeek (22,32%). Schaarbeek, Sint-Gillis, Anderlecht en Brussel-Stad vormen een 
groep gemeenten met een werkloosheidsgraad tussen 17% en 18%. De laagste 
werkloosheidsgraden -minder dan 10%- situeren zich in Sint-Pieters-Woluwe en Oudergem, In 
Sint-Lambrechts-Woluwe ligt dat net boven de 10% (12,5%).

Tabel 1: Aantal en aandeel van de jongste leeftijdsgroepen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
in 2015 en 2020 (prognose)

Bron: BISA (2020)
In Tabel 1 wordt de verwachte evolutie van de jongere leeftijdsgroepen getoond. Ondanks de 
gevoelige afname van het aandeel jonge kinderen, is de demografische druk van de laatste 15 jaar 
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nog steeds reëel. Sommige gemeenten zijn gemiddeld ‘jonger’ dan andere gemeenten. De 
geografische spreiding overheen de gemeenten van de jongste kinderen (0 tot en met 2 jaar) is 
ongelijk. Dat de kinderrijkste gemeenten ook de minst begoede gemeenten zijn 
sociaaleconomisch, blijkt uit de ruimtelijke samenhang met de werkloosheidsgraad en het 
mediaan totaal netto belastbaar inkomen. Kaart 1 en kaart 2 visualiseren dat ruimtelijke patroon.

Kaart 1: Procentuele aandeel 0-2-jarigen op 1 januari 2020 en het mediaan totaal netto belastbaar 
inkomen der individuele aangiften (inkomstenjaar 2017) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Bronnen: BISA (cartografie Meet- en Weetcel)

Kaart 2: Procentuele aandeel 0-2-jarigen tussen op 1 januari 2020 en de administratieve 
werkloosheidsgraad (2019) (%) per gemeente

Bronnen: BISA, ACTIRIS (cartografie Meet- en Weetcel)

1.2. Kinderarmoedebarometer en kinderarmoedecijfers voor het tweetalige gebied Brussel-
Hoofdstad
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Het Vlaams besluit Armoedebestrijding voorziet in een Kinderarmoedebarometer op basis van 
zeven indicatoren:

1. Het aantal personen met voorkeursregeling in de ziekteverzekering van 0 tot en met 4 jaar 
ten opzichte van het totaal aantal inwoners van 0 tot en met 4 jaar;

2. Het aantal eenoudergezinnen met kinderen van 0 tot en met 3 jaar ten opzichte van het 
totaal aantal huishoudens met kinderen van 0 tot en met 3 jaar;

3. De kansarmoede-index van Kind & Gezin;
4. De onderwijs kansarmoede indicator voor het kleuteronderwijs;
5. Het aantal begunstigden van het leefloon (categorie gezinslast) samengeteld met het aantal 

begunstigden equivalent-leefloon (categorie gezinslast) ten opzichte van het aantal 
huishoudens met kinderen van 0 tot en met 17 jaar;

6. Het aantal huishoudens met kinderen van 0 tot en met 2 jaar waarbij de referentiepersoon 
in het huishouden en indien aanwezig diens partner niet werken ten opzichte van het 
totaal aantal huishoudens met kinderen van 0 tot en met 2 jaar;

7. Het aantal huishoudens met kinderen van 0 tot en met 3 jaar waarbij een of beide ouders 
niet de EU-nationaliteit beschikken ten opzichte van het totaal aantal huishoudens met 
kinderen van 0 tot en met 3 jaar.

Op basis van deze Kinderarmoedebarometer wordt bepaald of en hoeveel subsidies de Vlaamse 
overheid voorziet voor de lokale besturen.

De Vlaamse Overheid beschikt niet over alle deelindicatoren voor Brussel om deze 
kinderarmoedebarometer ook toe te passen voor de VGC. Voor de VGC wordt een voorafname 
van 5% van het voorziene budget vooropgesteld (toepassing van de Brusselnorm).

Om tot zo vergelijkbaar mogelijke gegevens te komen, worden hieronder de door de VGC 
gekende gegevens opgelijst per deelindicator. Deze cijfers liggen systematisch hoger dan het 
Vlaamse gemiddelde.

1.2.1. Het aantal personen met voorkeursregeling in de ziekteverzekering van 0 tot en 
met 4 jaar ten opzichte van het totaal aantal inwoners van 0 tot en met 4 jaar

Op 1 januari 2019 hadden in totaal 333.027 personen recht op een verhoogde tegemoetkoming 
van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat is 
meer dan één vierde (28%) (Observatorium voor Gezondheid en Welzijn Brussel-Hoofdstad, 2019). 
Van de 0 tot 17-jarigen hadden 99.291 recht op deze tegemoetkoming in 2019, dat is meer dan een 
derde van de bevolking in deze leeftijdsgroep (36%). De verdeling van het aandeel personen met 
verhoogde tegemoetkoming in geneeskundige verzorging, is alweer ruimtelijk gedifferentieerd 
verdeeld. Tot en met het jaar 2018 geeft het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn Brussel-
Hoofdstad de cijfers vrij. De visualisatie van de gegevens in kaart 3, legt wederom het gekende 
geografische spreidingspatroon weer van de breuklijn tussen de Brusselse gemeenten. De 
noordwestelijke gemeenten die in en om de kanaalzone liggen, hebben aanzienlijk hogere 
aandelen personen met een verhoogde tegemoetkoming binnen hun grenzen dan de 
zuidwestelijke en meer welgestelde gemeenten. De verschillen tussen die gemeenten zijn groot te 
noemen. Oudergem kent het laagste aandeel met 8,12% en Sint-Jans-Molenbeek met 43,5% het 
hoogste aandeel,.

Kaart 3: aandeel personen met voorkeursregeling in de ziekteverzekering t.o.v. de totale bevolking 
naar gemeente (in%) (2018)



4

Bron: Observatorium voor Gezondheid en Welzijn Brussel-Hoofdstad (Cartografie, Meet- en 
weetcel)

1.2.2. Het aantal eenoudergezinnen met kinderen van 0 tot en met 3 jaar ten opzichte 
van het totaal aantal huishoudens met kinderen van 0 tot en met 3 jaar.

Op 1 januari 2019 telde men 75.374 huishouden met jonge kinderen van 0 tot en met 3 jaar. 
Daarvan waren 12.679 huishoudens éénoudergezinnen (BISA). Dat is een aandeel van 17%. De 
aandelen verschillen naargelang gemeente. Het hoogste aandeel eenoudergezinnen (van alle 
huishoudens met kinderen van 0 tot en met 3) is terug te vinden in Sint-Gillis (22,08%), bijna het 
dubbele aandeel als Sint-Pieters-Woluwe. Kaart 4 toont hoe alweer datzelfde ruimtelijke patroon 
te zien is: de meer welgestelde gemeenten van het (zuid-)oosten tellen lagere aandelen 
eenoudergezinnen met kinderen van 0 tot en met 3 jaar. Het zijn ook de minst kinderrijke 
gemeenten.
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Kaart 4: Aandeel eenoudergezinnen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met kinderen van 0 tot 
en met 3 jaar ten opzichte van het totaal aantal huishoudens met kinderen van 0 tot en met 3 
jaar.

Bron: BISA (Cartografie: Meet- en weetcel)

1.2.3. De kansarmoede-index

Volgens de kansarmoede-index van Agentschap Opgroeien (voorheen Kind en Gezin) leeft een 
kind in armoede wanneer het gezin zwak scoort op 3 of meer criteria op de volgende 6 
domeinen: het maandinkomen van het gezin, de opleiding van de ouders, het stimulatieniveau 
van de kinderen, de arbeidssituatie van de ouders, de huisvesting en de gezondheid.1

De kansarmoede-index bedroeg in 2019 29,7% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze index is 
toch wel sterk gestegen doorheen de tijd, van 15,7% in 2001 tot 25,2% in 2013, waarna het licht 
daalde en weer stijgt sinds 2016. Er zijn alweer spreidingspatronen te onderkennen overheen de 
gemeenten van het gewest. Soms zijn er grote verschillen in de kansarmoede-index tussen de 
Brusselse gemeenten (Kaart 5). De index is het hoogst in Sint-Jans-Molenbeek (47%) en Anderlecht 
(42,1%) en het laagst in Watermaal-Bosvoorde (5%) Oudergem (6,8%%). De gemeenten met een 
relatief hoge kansarmoede-index van Kind & Gezin, zijn tegelijk de gemeenten met de hoogste 
werkloosheidsgraden en de laagste mediaan netto belastbare inkomens in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest (zie sectie 1.2). 

1 De kans-armoede-index voor jaar X wordt berekend als het aantal kinderen geboren in jaar X, X-1 en X-2 
in een gezin dat leeft in kansarmoede in het gewest op 31 december van het jaar X, gedeeld door het totaal 
aantal kinderen geboren in die 3 jaar en dat woont in het gewest op 31 december van het jaar X. De 
noemer van de index in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn het aantal cliënten om onderschatting van 
de kansarmoede te vermijden.
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Kaart 5: Kansarmoede-index in het Brussels Hoofdstedelijk gewest (2019) (%)

Bron: Agentschap Opgroeien (nd) (cartografie Meet- en Weetcel)

1.2.4. De onderwijs kansarmoede-indicator voor het kleuteronderwijs

De OKI-indicator wordt gehanteerd in het financieringsdecreet en gaat – gestaafd door empirisch 
onderzoek – uit van het principe dat de onderwijskansen van leerlingen beperkter zijn indien ze 
meer dan andere leerlingen scoren of aantikken op een aantal kenmerken (Vlaamse overheid, nd). 

De vier leerlingenkenmerken2 zijn:

1. Laag opleidingsniveau van de moeder;

2. Gezinstaal niet-Nederlands;

3. Schooltoelage;

4. Buurt met hoge mate van schoolse vertraging.

De OKI-indicator wordt weergegeven berekend voor alle leerlingen die in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest wonen én naar een onderwijsinstelling gaan van de Vlaamse 
gemeenschap. De woonplaats van de (aldus Brusselse) leerlingen wordt als referentiebasis 
genomen. Het aandeel leerlingen in het kleuteronderwijs dat aantikt op de indicatoren is anders 
verdeeld in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dan in Gent en Antwerpen (Grafiek 1). In Brussel 
leeft driekwart van de leerlingen in een thuissituatie waar Nederlands niet de gezinstaal is. Noch 
in Antwerpen (46,8%), noch in Gent (35,6%) ligt dat aandeel boven de helft.

2 Zie http://www.stadsmonitor.be/sociale-principes/oki-index/uitgebreide-definitie voor een beschrijving 
van deze leerlingenkenmerken.

http://www.stadsmonitor.be/sociale-principes/oki-index/uitgebreide-definitie
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Grafiek 1: Gewoon kleuteronderwijs: Aandeel leerlingen dat aantikt op de leerlingenkenmerken in 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Antwerpen en Gent (schooljaar 2018-2019)

Bron: Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming (2020)

De OKI-indicator voor een stad geeft de verhouding van het aantal leerlingenkenmerken waarop 
de leerlingen met woonplaats in de stad aantikken, gesommeerd over deze leerlingen, en het 
totaal aantal leerlingen met woonplaats in de stad. Er zijn vier leerlingenkenmerken, dus de OKI is 
een getal tussen 0 en 4, waarbij 0 geen kansarmoede aangeeft en 4 extreme kansarmoede. De 
gemiddelde OKI in het kleuteronderwijs bedroeg in het schooljaar 2018-2019 2,43 in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest en is daarmee bijna driemaal zo hoog als in de Vlaamse Gemeenschap 
(0,86) (Grafiek 2). De OKI in Brussel is ook hoger dan in Antwerpen (2,07) en Gent (1,59) (Vlaams 
Ministerie van Onderwijs en Vorming, nd). Uit Grafiek 1 en 2 blijkt dat deze verschillen bijna 
uitsluitend gedreven worden door het hogere aandeel leerlingen in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest dat leeft in een gezin waarin de gezinstaal niet Nederlands is. 

Grafiek 2: Gewoon kleuteronderwijs: Gemiddelde OKI in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de 
Vlaamse Gemeenschap, Antwerpen en Gent (schooljaar 2018-2019)

Bron: Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming (berekeningen Meet- en Weetcel)
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Kaart 6: Gewoon kleuteronderwijs: Gemiddelde OKI in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad 
volgens woonplaats van de leerling (schooljaar 2018-2019)

1.2.5. Het aantal begunstigden van het leefloon (categorie gezinslast) samengeteld met 
het aantal begunstigden equivalent-leefloon (categorie gezinslast) ten opzichte 
van het aantal huishoudens met kinderen van 0 tot en met 17 jaar

De VGC beschikt niet over de Brusselse cijfers voor deze kinderarmoede-indicator.

Deze indicator kijkt naar de situatie van de huishoudens. Teller en noemer zijn steeds 
‘huishoudens met personen ten laste’. De Brusselse statistieken op huishoudniveau worden 
echter niet opgedeeld naar het al dan niet aanwezig zijn van 0 tot en met 17-jarigen in een 
huishouden. Een kwaliteitsvolle benaderende indicator is dus momenteel niet voorhanden om de 
noemer van de indicator in te vullen (op huishoudniveau).

1.2.6. Het aantal huishoudens met kinderen van 0 tot en met 2 jaar waarbij de 
referentiepersoon in het huishouden en indien aanwezig diens partner niet 
werken ten opzichte van het totaal aantal huishoudens met kinderen van 0 tot en 
met 2 jaar

Volgens de Enquête naar de arbeidskrachten (EAK3) leefde 19,8% van de minderjarige kinderen (0-
17 jaar) in 2019 in Brussel in een huishouden waar niemand betaald werk verrichtte Dit is haast 

3 De Enquête naar de arbeidskrachten, Eurostat –Labour Force Survey-. Deze enquête wordt ook in de 
andere EU-lidstaten uitgevoerd en wordt gecoördineerd door de statistische dienst van de Europese Unie, 
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dubbel zo hoog als in België (10,9%), meer dan driemaal zo hoog als in het Vlaams Gewest (5,8%) 
en hoger dan in het Waals Gewest (16,4%) (Steunpunt Werk en Sociale Economie).

Grafiek 3: Aandeel kinderen (0-17 jaar) die leven in een huishouden waar niemand betaald werk 
verricht in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Vlaams Gewest, Waals Gewest en België (2019 EAK) 
(%)

Bron: Steunpunt Werk en Sociale Economie (grafiek, berekeningen Meet-en Weetcel)

Een andere rekenwijze, op basis van administratieve registers4 geeft een beeld op de 
gemeentelijke spreiding van deze indicator –met andere gegevens berekend-. De meest recente 
berekeningen slaan op het jaar 2016. Kaart 6 toont het inmiddels gekende ruimtelijke patroon: de 
meer welgestelde gemeenten van het (Zuid-)Oosten van het Gewest kennen de laagste aandelen 
kinderen in baanloze gezinnen. Het aandeel kinderen dat leeft in een huishouden waar niemand 
betaald werk verricht was in 2012, het hoogst in Sint-Joost-ten-Node (22,8%). In Sint-Jans-
Molenbeek, Schaarbeek en Sint-Gillis bedroeg het aandeel net geen 20%. Het laagste percentage is 
terug te vinden in Sint-Pieters-Woluwe (7,06%), vervolgens Oudergem (9,6%) en Ukkel (10,4%) 
(Kaart 7).

EUROSTAT. In België wordt de EAK georganiseerd door Statbel. De bedoeling is informatie te vergaren die 
op Europees vlak vergelijkbaar is. https://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/european-union-labour-
force-survey

4 Het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) berekent deze statistieken op basis van data van de 
Kruispuntbank Sociale Zekerheid. De definitie: Aantal minderjarigen dat in een huishouden zonder inkomen uit 
arbeid leeft / Aantal minderjarigen van wie het professionele statuut van de ouder(s) gekend is.

https://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/european-union-labour-force-survey
https://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/european-union-labour-force-survey
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Kaart 7: Aandeel kinderen (0-17 jaar) die leven in een huishouden waar niemand betaald werk 
verricht in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (2016) (%)

Bron: BISA (Cartografie, Meet- en Weetcel)

1.2.7. Het aantal huishoudens met kinderen van 0 tot en met 3 jaar waarbij 1 of beide 
ouders niet de EU-nationaliteit beschikken ten opzichte van het totaal aantal 
huishoudens met kinderen van 0 tot en met 3 jaar

In 2019 telde het gewest 74.344 huishoudens met kinderen van 0 tot en met 3 jaar. De 
huishoudens waarvan 1 of beide ouders de EU-nationaliteit niet hebben zijn met 19.550 (BISA) of 
goed voor 26,8%. Dat algemene cijfer verbergt een gemeentelijke verdeling met nogal wat 
verschillen. Het patroon van de ruimtelijk-sociale breuk tussen de armere en de meer welgestelde 
gemeenten, laat zich alweer duidelijk zien. De meer welgestelde gemeenten van het (Zuid-)Oosten 
hebben veel lagere aandelen van vernoemde huishoudens op hun grondgebied, vooral 
Watermaal-Bosvoorde (14,8%) en Sint-Pieters-Woluwe (16,6%). In Sint-Joost-ten-Node maakt de 
groep huishoudens 33,8% uit van de referentiegroep huishoudens (met kinderen van 0 jaar tot en 
met 3 jaar). In Sint-Jans-Molenbeek is dat aandeel 30,8% en in Anderlecht gaat het om 29,5%. 
Kaart 8 toont deze geografische spreidingpatronen.
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Kaart 8: aantal huishoudens met kinderen van 0 tot en met 3 jaar waarbij 1 of beide ouders niet 
de EU-nationaliteit beschikken ten opzichte van het totaal aantal huishoudens met kinderen van 
0 tot en met 3 jaar ( 2019) (%)

1.3. Nood aan meer toegankelijkheid en geïntegreerd werken

Uit de Cartografie van de Nederlandstalige gezinsvoorzieningen in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest (Universiteit Gent; 2016) en het onderzoek geïntegreerde gezinsondersteuning voor 
(toekomstige) ouders en hun jonge kinderen in Brussel (Kenniscentrum Gezinswetenschappen, 
Odisee; 2019) kwam sterk de nood aan meer toegankelijkheid en geïntegreerd werken naar boven.

Brussel heeft tal van initiatieven en diensten voor gezinnen, maar deze zijn jammer genoeg 
onvoldoende gekend door organisaties en gezinnen. Gezinnen en organisaties hebben nood aan 
eenduidige en correcte informatie over waar ze terecht kunnen met vragen over opvoeden, 
opgroeien, gezondheid, vrije tijd, onderwijs, enz. in Brussel. Deze informatie is vaak nog te 
versnipperd of onvoldoende begrijpelijk.

Toegankelijkheid hangt ook sterk samen met de manier waarop (aanstaande) ouders, kinderen, 
jongeren onthaald worden. Het gaat hier niet over een aparte onthaalfunctie of plaats, wél over 
de manier waarop ouders en kinderen in elke organisatie die werkt met en voor gezinnen 
onthaald worden. Het gaat met andere woorden over een basishouding, namelijk: een 
verwelkomende houding, vaardigheden om in gesprek te kunnen gaan en inzicht te krijgen in de 
vraag, kennis van het aanbod van partnerorganisaties en het zorglandschap, maar ook inzicht in 
armoede en het kunnen omgaan met diversiteit.

Een toegankelijke dienstverlening is ook een dienstverlening die aansluit bij wat kinderen en 
(aanstaande) ouders nodig hebben en hun leefwereld. Dit kan enkel door ouders, kinderen en 
jongeren te betrekken bij en het laten participeren aan het vormgeven en evalueren van de 
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dienstverlening en de dienstverlening binnen te brengen in de leefwereld van gezinnen 
(‘vindplaatsgericht werken’).   

Daarnaast is de dienstverlening te versnipperd en te weinig afgestemd. Organisaties die werken 
met en voor gezinnen hebben vaak een eigen expertise- en actiedomein. Dit staat soms op 
gespannen voet met het perspectief van gezinnen. Ouders en kinderen hebben soms behoeften of 
vragen op meerdere domeinen die niet door één organisatie kunnen beantwoord worden. In de 
huidige situatie worden gezinnen soms nog te veel ‘van het kastje naar de muur’ gestuurd en 
worden er kansen gemist om, door middel van een betere samenwerking tussen organisaties, 
gezinnen op een integrale manier te ondersteunen.      

Tot slot zijn de diensten voor gezinnen, door de complexe bevoegdheidsverdeling in Brussel, over 
verschillende overheden verspreid: VGC/Agentschap Opgroeien (voorheen Kind en Gezin) aan 
Nederlandstalige zijde en COCOF/ONE aan Franstalige zijde zijn bevoegd voor het beleidsdomein 
Gezin als persoonsgebonden aangelegenheid. Daarnaast heeft GGC de bevoegdheid rond 
kinderbijslag in Brussel en zijn gemeentebesturen bevoegd voor het aanbieden van verschillende 
diensten aan hun inwoners en dus ook de gezinnen (via OCMW en gemeentelijke kinderopvang 
bijvoorbeeld). Dit maakt het erg moeilijk voor gezinnen om hun weg te vinden in de veelheid aan 
aanbod.

1.4. Conclusie 

Brussel is een jong gewest. Het aantal gezinnen met kinderen en het aantal alleenstaande ouders 
is sterk gestegen de voorbije tien jaar. De uitdagingen waar gezinnen met kinderen in Brussel 
dagelijks mee geconfronteerd worden zijn talrijk. De (kinder)armoede ligt hoog, het aanbod volgt 
het stijgend aantal kinderen maar net waardoor tekorten blijven. Ook de versnippering van het 
gezinsondersteunend aanbod zorgt voor drempels waardoor gezinnen de weg moeilijk vinden. De 
meest ernstige gevolgen voor de gezinnen en de kinderen in een gewest als Brussel zijn sociaal 
isolement, het missen van ontwikkelingskansen en vicieuze cirkels van armoede. 

2. Armoedebestrijdingsbeleid

2.1. Armoedebestrijdingsbeleid in de Vlaamse Gemeenschap

Het decreet betreffende de armoedebestrijding van 21 maart 2003 bepaalt, samen met het 
uitvoeringsbesluit van 15 mei 2009, hoe de coördinatie en uitvoering van de armoedebestrijding 
in Vlaanderen moeten gebeuren. Dit decreet is tevens van kracht ten aanzien van de 
Nederlandstalige instellingen in Brussel. 

Vanaf 2016 is de subsidie voor lokale besturen voor kinderarmoedebestrijding geïntegreerd in een 
aanvullende dotatie bij het Gemeentefonds. Enkel drie Brusselse randgemeenten en de VGC 
ontvangen nog een subsidie in het kader van het armoededecreet voor lokale 
kinderarmoedebestrijding. De subsidie voor lokale kinderarmoedebestrijding heeft tot doel om 
lokale besturen te stimuleren om een, op maat van de lokale situatie, integraal lokaal 
kinderarmoedebestrijdingsbeleid te realiseren. Hiertoe moeten enerzijds waar nodig bijkomende 
acties geïmplementeerd worden toegevoegd aan regulier beleid, en anderzijds moet het lokaal 
bestuur een regierol opnemen binnen lokale netwerken hierrond zodat er met alle lokale actoren 
afstemming gerealiseerd wordt die mensen in armoede ten goede komt. De VGC ontvangt van de 
Vlaamse overheid jaarlijks een subsidie van 220.500 euro (5%) voor het ontwikkelen en 
implementeren van een kinderarmoedebestrijdingsbeleid. 

http://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1011106&param=inhoud
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2.2. Het armoedebestrijdingsbeleid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

De Vlaamse Gemeenschapscommissie past het Vlaamse armoedebestrijdingsbeleid toe in Brussel. 
De Vlaamse Gemeenschapscommissie wil haar armoedebestrijdingsbeleid realiseren in 
partnerschap met de organisaties uit het brede VGC-werkveld.

Op 27 maart 2014 keurde het VGC-College de ‘Visietekst Armoedebestrijding’ goed. In deze tekst 
bepaalde de VGC de beleidsprioriteiten voor haar armoedebestrijdingsbeleid.

De prioritaire focus van het VGC-armoedebestrijdingsbeleid ligt op:

1. Kinderen en jongeren in armoede en hun gezinnen;

2. Gezondheidspreventie en het tegengaan van gezondheidsongelijkheden;

3. Het verhogen van de toegankelijkheid van het gemeenschapsbeleid door afstemming van 
het aanbod op de noden van mensen in armoede en door verlaging van 
participatiedrempels, dit zowel vanuit een inclusieve als categoriale benaderingswijze;

4. Empowerment van mensen in armoede met focus op competenties en netwerken van 
mensen in armoede.

Ook in de komende jaren gaat VGC met de krachtlijnen van deze visietekst verder.

3. Kinderarmoedebestrijdingsbeleid van VGC

3.1. De Vlaamse beleidsprioriteit kinderarmoedebestrijding 

Het decreet van 21 maart 2003 betreffende de armoedebestrijding en het besluit van de Vlaamse 
Regering van 15 mei 2009 betreffende de armoedebestrijding (BVR) bepalen de huidige wettelijke 
basis van het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding (VAPA). Het Vlaams Actieplan 
Armoedebestrijding 2020 –2024 werd op 25 september 2020 goedgekeurd door de Vlaamse 
Regering. 

Het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2020-2024, gebaseerd op het Vlaams Regeerakkoord 
2019-2024, omvat vijf strategische doelstellingen: 

1. De Vlaamse overheid voorkomt en bestrijdt onderbescherming om te vermijden dat 
mensen in armoede en sociale uitsluiting terecht komen;

2. De Vlaamse overheid zet gerichte acties op tegen kinderarmoede;
3. De Vlaamse overheid zet in op activering, het versterken van mensen en het verhogen 

van zelfredzaamheid;
4. De Vlaamse overheid ondersteunt burgers bij plotse veranderingen in hun leven zodat het 

risico om in armoede terecht te komen, beperkt wordt;
5. De Vlaamse overheid zet in op een kwaliteitsvolle, leefbare en gezonde omgeving voor 

iedereen.

Strategische doelstelling 2 benadrukt het belang van kinderarmoedebestrijding. In het Vlaams 
actieplan Armoedebestrijding 2020 –2024 staat: “Wetenschappelijk onderzoek uit verschillende 
landen heeft aangetoond dat kinderen in armoede door de armoedesituatie in het gezin een 
achterstand oplopen die later niet of zeer moeilijk kan worden weggewerkt. Opgroeien in 
armoede heeft grote gevolgen, reeds voor de geboorte is er al een achterstand merkbaar. 
Kinderen in armoede komen zo al ongelijk aan de start. Het is dan ook belangrijk in te zetten op 
de gehele levensomstandigheden van alle (aanstaande) gezinnen met (jonge)kinderen, niet in het 
minst bij alleenstaande ouders”.
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Strategische doelstelling 2 omvat de volgende concrete acties:

 Ontsluiten van relevante kennis en cijfers over armoede en (cultuur)participatie;
 Versterken van de lokale samenwerking tussen lokale actoren en Huizen van het Kind met 

het oog op een vroegtijdige integrale aanpak van armoede;
 Versterken van buurtgerichte netwerken voor kinderen en gezinnen die geïntegreerd 

werken over verschillende levensdomeinen heen;
 Evalueren van de Huizen van het Kind met specifieke aandacht voor hun effect op 

gezinnen in maatschappelijk kwetsbare situaties; 
 Versterken van de bruggen tussen Onderwijs en Jeugdhulp;
 Inventariseren van de kosten die cliënten dragen in de Jeugdhulp:
 Opstellen van een kader voor lokale gezinscoaches;
 Organiseren van een Staten-Generaal ‘Kinderen en jongeren in (kans)armoede’;
 Verkleinen van de kloof tussen vrije tijd en kinderen en jongeren in armoede;
 Betrekken van kinderen en jongeren in armoede als volwaardige actoren binnen het 

(vrijetijds)beleid en –aanbod op lokaal, bovenlokaal en Vlaams niveau.

Via het kinderarmoedebestrijdingsplan en het algemeen Gezinsbeleid zet VGC de komende jaren 
verder in op een aantal van bovenstaande acties.

3.2. Het kinderarmoedebestrijdingsbeleid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Visie

Armoede is een complex sociaal probleem. Het gaat om een gebrek aan materiële 
maatschappelijke hulpbronnen (inkomen, huisvesting, etc.) en aan immateriële maatschappelijke 
hulpbronnen (discriminatie, uitsluiting van onderwijs, tewerkstelling, kinderopvang, 
gezondheidszorg, vrije tijd, etc.). Het is belangrijk om te beseffen dat alle dimensies van armoede 
met elkaar verbonden zijn

Het inzetten op een geïntegreerd kinderarmoedebeleid kan er dan ook voor zorgen dat gezinnen 
(ook gezinnen in armoede) in Brussel kunnen rekenen op een krachtig ondersteunend aanbod dat 
aansluit bij hun behoeften. VGC kiest voor een brede invulling van een kinderarmoedebeleid, 
waarin er aandacht is voor zowel het (ongeboren) kind, de jongere als ouders en de omgeving. De 
levensdomeinen waarop het aanbod zich dient te richten is breed: ouderschap en 
opvoedingsondersteuning, praktische ondersteuning, jeugdhulp, kinderopvang, geestelijk 
welbevinden, onderwijs, gezondheidszorg, vrije tijd, socio-economische determinanten en sociale 
cohesie.  Aansluiten bij de noden, behoeften en de leefwereld van gezinnen impliceert namelijk 
dat er aandacht is voor de verschillende levensdomeinen van een kind of een gezin. Om dit te 
kunnen realiseren, is samenwerking en afstemming tussen dienstverleners, m.a.w. geïntegreerd 
werken, nodig over verschillende domeinen, sectoren, agentschappen en overheden heen. 
Samenwerking kan namelijk bijdragen aan een leefomgeving in Brussel waarin het goed is om op 
te voeden en op te groeien.

Tot slot wenst VGC met het kinderarmoedebeleid het organiseren van aanbod op wijkniveau, in 
de vorm van buurtgerichte netwerken, te stimuleren. Folder ‘Referentiekader Buurtgericht 
netwerken voor kinderen en gezinnen’, Agentschap Opgroeien, 2018:

“Een buurtgericht netwerk zet in op de realisatie van rechten van kinderen en gezinnen 
en maakt verbinding tussen materiële en immateriële noden van gezinnen. Het is gericht 
op verbinding met de buurt en op verbreding van de leefwereld van kinderen en 
gezinnen. Een rijke omgeving voor kinderen en gezinnen, betekent samenwerken aan een 
breed verhaal.”

Buurtgericht werken kan ervoor zorgen dat het aanbod toegankelijker wordt voor gezinnen, in 
het bijzonder voor kwetsbare gezinnen. Bovendien blijkt uit de bevraging van de Brusselse 
gezinnen door Odisee dat ouders gezinsondersteuning graag dicht bij huis willen hebben, in de 
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nabije omgeving, of dicht bij school (Kenniscentrum Gezinswetenschappen, Odisee; Geïntegreerde 
gezinsondersteuning voor (toekomstige) ouders en hun jonge kinderen in Brussel; 2019).

Regierol 

De VGC neemt een regierol op met betrekking tot de lokale kinderarmoedebestrijding vanuit een 
lokaal netwerk:

- De VGC duidt een lokaal aanspreekpunt ‘kinderarmoede’ aan. Deze rol wordt opgenomen 
binnen de entiteit Gezin van VGC;

- De acties worden in overeenstemming met het Vlaamse beleidskader en de VGC-Visietekst 
Armoedebestrijding ontwikkeld, geïmplementeerd en geëvalueerd in coproductie met de 
relevante lokale actoren;

- De VGC-actieplannen lokaal sociaal beleid en kinderarmoedebestrijding worden op elkaar 
afgestemd.

Doelstellingen en acties van het VGC-kinderarmoedebestrijdingsbeleid

De VGC voert een inclusief beleid volgens het principe van het proportioneel universalisme. 
Daarvoor investeert ze in een voldoende en toegankelijk basisaanbod voor alle gezinnen, met 
aansluitend en geïntegreerd een specifiek aanbod (proportioneel) voor gezinnen met specifieke 
noden. Het basisaanbod is de voorwaarde om toegang voor alle ouders en hun kinderen te 
garanderen. De focus ligt op jonge kinderen en hun ouders. Vanuit het uitgangspunt ‘universeel 
waar mogelijk, aanvullend aanbod waar nodig’ wil VGC het basisaanbod maximaal toegankelijk 
maken: onderwijs, kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning. Hiertoe financiert VGC 
organisaties aanvullend met middelen kinderarmoedebestrijding om hun reguliere werking 
toegankelijker en meer aangepast te maken aan de noden van de meest kwetsbaren. Er wordt 
uitgegaan van de Brusselnorm en de decretale doelstellingen.

In ‘Brussel is wat we delen’, het Bestuursakkoord van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, 
stellen de Collegeleden het volgende voor betreffende kinderarmoedebestrijding: “Kinderen en 
jongeren die het moeilijk hebben, verdienen meer aandacht van het Brussels beleid. De VGC 
beschikt over een solide basisstructuur op buurtniveau om te werken aan een inclusief beleid. De 
strijd tegen armoede krijgt vorm door een geïntegreerde aanpak: kinderopvang, 
gezinsondersteuning, brede scholen, een zorgaanbod, ontmoetingskansen en vrije tijd”. 

Het nieuwe kinderarmoedebestrijdingsplan 2021 – 2025 continueert de vier doelstellingen uit het 
vorige plan en wenst uitsluiting van kwetsbare gezinnen in Nederlandstalige kinderopvang, 
preventieve gezinsondersteuning en onderwijs tegen te gaan. Er wordt binnen het nieuwe 
kinderarmoedebestrijdingsplan regulier (universeel) en aanvullend aanbod en maatregelen op 
maat van gezinnen in een maatschappelijk kwetsbare positie gerealiseerd. Voor het ontwerp van 
het kinderarmoedebestrijdingsplan 2021-2025 heeft de Adviesraad Gezin op 12 november 2020 
advies gegeven aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie Bij de opmaak van het 
kinderarmoedebestrijdingsplan werd in de mate van het mogelijke rekening gehouden met de 
voormelde omgevingsanalyse, beleidskader en adviezen. In de loop van 2021-2025 zal met 
betrekking tot de implementatie en/of evaluatie van het plan verder worden ingezet op 
participatie.
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Schematisch overzicht van de doelstellingen en acties

Doelstelling 1: Uitbouw van het Huis van het  Kind Brussel, dat zorgt voor een 
geïntegreerd, lokaal aanbod aan preventieve gezinsondersteuning met bijzondere 
aandacht voor gezinnen in kwetsbare situaties. 

 Actie 1: Uitbouw van een aanvullend en laagdrempelig aanbod in welbepaalde regio’s en 
buurten.

Doelstelling 2: Verhogen van de toegankelijkheid van de kinderopvang van baby’s en 
peuters
 Actie 2: Het Lokaal Loket Kinderopvang Brussel zet in op de toeleiding van gezinnen in 

kwetsbare situaties naar de kinderopvang en versterkt de sociale functie van de 
kinderopvang

Doelstelling 3: Verhogen van de kleuterparticipatie in het Nederlandstalige onderwijs in 
Brussel
 Actie 3: Optimaliseren van de communicatie rond Onderwijs in Brussel naar ouders.

Doelstelling 4: Versterken van de kennis en dynamieken rond kinderarmoede en de 
bestrijding ervan in Brussel

 Actie 4.1: Monitoren en verzamelen van gegevens
 Actie 4.2: Opbouw van kennis en delen van expertise rond kinderarmoede
 Actie 4.3: Begeleiding van participatie en/of inzet van ervaringsdeskundigen
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4. Actieplan lokale kinderarmoedebestrijding 2021-2025

Doelstelling 1: Uitbouw van het Huis van het  Kind Brussel, dat zorgt voor een 
geïntegreerd, lokaal aanbod aan preventieve gezinsondersteuning met bijzondere 
aandacht voor gezinnen in kwetsbare situaties. 

Actie 1: Uitbouw van een aanvullend en laagdrempelig aanbod in welbepaalde regio’s en buurten.

Plan van aanpak Situering:

Op 20 november 2013 werd het decreet preventieve gezinsondersteuning 
goedgekeurd. Dit decreet heeft als doel: het welbevinden van aanstaande 
ouders en gezinnen met kinderen en jongeren te bevorderen door hen te 
ondersteunen op het gebied van welzijn en gezondheid, zodat voor ieder kind 
en jongere maximale gezondheids-en welzijnswinsten gerealiseerd worden. 
Een van de instrumenten in het kader van dit decreet is het Huis van het Kind. 
Een Huis van het Kind is een samenwerkingsverband waarbinnen verschillende 
organisaties samen zorgen voor een toegankelijk en integraal aanbod ter 
ondersteuning van (aanstaande) gezinnen met kinderen en jongeren.

Huis van het Kind – Ket in Brussel vzw is een Brusselbreed en 
sectoroverschrijdend samenwerkingsverband van Nederlandstalige 
organisaties uit de brede gezinssector in Brussel. Samen ontwikkelen deze 
organisaties aanbod, acties en maatregelen met als doel (aanstaande)
ouders en kinderen en jongeren tot 24 jaar laagdrempelig aansluiting te laten 
vinden bij het Nederlandstalig aanbod van preventieve gezinsondersteuning in 
Brussel. HvhK Brussel geeft prioritair aandacht aan (toekomstige) gezinnen 
met kinderen tot 6 jaar. Het Huis van het Kind (HvhK) Brussel is werkzaam in 
het hele tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. Brussel werd hiertoe ingedeeld 
in acht lokale gezinsondersteunende netwerken (LGN) die samen volledig 
gebiedsdekkend zijn: (1) Brussel-Stad, Laken en Neder-Over-Heembeek, (2) 
Molenbeek en Koekelberg, (3) Jette, Ganshoren en Sint-Agatha-Berchem, (4) 
Anderlecht, (5) Schaarbeek, Evere en Sint-Joost-ten-Node, (6) Sint-Gillis, Ukkel 
en Vorst, (7) Elsene en Etterbeek en (8) Oudergem, Watermaal-Bosvoorde, Sint-
Pieters-Woluwe en Sint-Lambrechts-Woluwe.
Een lokaal gezinsondersteunend netwerk (LGN) richt zich tot de brede en 
diverse groep van gezinnen en realiseert een integrale en vraaggestuurde 
ondersteuning voor (kwetsbare) gezinnen.

In Brussel en tal van Vlaamse gemeenten en steden wordt de strijd tegen 
kinderarmoede onder andere gekoppeld aan de verdere uitbouw en werking 
van het Huis van het Kind. Meer en betere samenwerking moet er toe leiden 
dat ook gezinnen in kansarmoede betere toegang hebben tot diensten en 
ondersteuning en tot sociale grondrechten. 

Belangrijke uitgangspunten van het Huis van het Kind Brussel zijn met name: 
- Proportioneel universalisme: Dit betekent dat er een universele 

dienstverlening is voor alle gezinnen. De dienstverlening moet 
met andere woorden voor iedereen toegankelijk en gelijk 
beschikbaar zijn. Tegelijkertijd betekent dit principe dat de 
ondersteuning is afgestemd op de specifieke noden van 
individuele gezinnen. Daarnaast dient er een aanvullend aanbod 
en maatregelen op maat van gezinnen in een maatschappelijk 
kwetsbare positie gerealiseerd te worden. Dit aanbod en 
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maatregelen zijn complementair t.o.v. de basisdienstverlening;
- Geïntegreerd werken en met aandacht voor alle levensdomeinen. 

De levensdomeinen waarop het aanbod zich dient te richten zijn 
breed: ouderschap en opvoedingsondersteuning, praktische 
ondersteuning, jeugdhulp, kinderopvang, mentaal welbevinden, 
onderwijs, gezondheidszorg, vrije tijd, socio-economische 
determinanten en sociale cohesie;

- Een participatieve benadering van ouders en kinderen. Dit 
betekent dat ouders en kinderen het aanbod en acties 
beïnvloeden en mee vormgeven. Ze zijn als het ware mede-
eigenaar en dit op verschillende niveaus;

- Empowerment van gezinnen met focus op de competenties en de 
bredere omgeving van de gezinnen.

Het Huis van het Kind draagt aldus bij tot de ontwikkeling en implementatie 
van een geïntegreerd kinderarmoedebestrijdingsbeleid.

Aanpak:

Brussel koos er voor om het Huis van het Kind Brusselbreed uit te bouwen.  
De achterliggende visie is dat dit de meeste kansen biedt om kinderarmoede 
Brusselbreed aan te pakken en hiervoor een Brusselbrede strategie te 
ontwikkelen. Wel is differentiatie tussen regio’s binnen Brussel mogelijk en 
dient er een aanvullend en laagdrempelig aanbod gerealiseerd te worden in 
welbepaalde regio’s en buurten. Objectieve gegevens en cijfermateriaal geven 
een indicatie van het aanbod dat nodig is binnen bepaalde LGN en buurten. 
Participatie van gebruikers en onderzoek naar de noden van gezinnen in de 
buurt zorgen voor verfijning van dit aanbod.

Er wordt op 2 niveaus gewerkt om het aanbod binnen de werking van Huis 
van het Kind Brussel te differentiëren:

1. Basisaanbod: over heel Brussel verspreid, toegankelijk voor iedereen:
 Preventieve Gezondheidszorg (bvb. consultatiebureaus, ...)
 Sociale Cohesie (bvb. spel en ontmoeting, ...)
 Opvoedingsondersteuning en ouderschap

2. Aanvullend en laagdrempelig aanbod in welbepaalde regio’s en 
buurten.

Er dient een aanvullend en laagdrempelig aanbod ontwikkeld te worden op 
plaatsen waar er veel gezinnen in kwetsbare situaties zijn en zij dienen 
maximaal betrokken te worden bij de uitwerking ervan. De acties dienen 
ontwikkeld en uitgevoerd te worden met inspraak en participatie van de 
gebruikers zelf. 
Het gaat om aanbod voor gezinnen in armoede, gebaseerd op de sociale 
grondrechten van gezinnen, zoals bijvoorbeeld toeleiding naar kinderopvang 
en onderwijs, materiële ondersteuning, ondersteuning naar socio-economische 
determinanten (linken met welzijnswerk/lokaal sociaal beleid, werk, etc.).

Het betreft prioritair de volgende LGN: 

- LGN Brussel-Stad – Laken – Haren – Neder-Over-Heembeek;
- LGN Vorst, Sint-Gillis en Ukkel;
- LGN Schaarbeek, Evere en Sint-Joost-ten-Node;
- LGN Molenbeek en Koekelberg;
- LGN Anderlecht

Timing 2021 – 2025
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Uitvoerder Huis van het Kind – Ket in Brussel vzw

Netwerkpartners VGC (Entiteit Gezin)

Budget Jaarlijks 60.000 EUR

Doelstelling 2: Verhogen van de toegankelijkheid van de kinderopvang van baby’s en 
peuters

Actie 2: Het Lokaal Loket Kinderopvang Brussel zet in op de toeleiding van gezinnen in kwetsbare 
situaties naar de kinderopvang en versterkt de sociale functie van de kinderopvang

Plan van aanpak De toegang tot de kinderopvang zorgt voor een hogere participatie van 
ouders aan de maatschappij en meer gelijke ontwikkelingskansen voor elk 
kind.

Het Lokaal Loket Kinderopvang Brussel wordt georganiseerd door de vzw 
Samenwerken aan Kinderopvang in Brussel. 

Zo goed als alle kinderopvanglocaties met inkomenstarief in Brussel zijn 
opgenomen in het lokaal loket.

Het lokaal loket biedt ondersteuning aan ouders in de zoektocht naar 
kinderopvang, door samenwerking met intermediaire partners. Anderzijds 
worden ook de organisatoren kinderopvang ondersteund in het werken aan 
een evenwichtig opnamebeleid, met versterking van de sociale functie van de 
kinderopvang in Brussel.

Er is een centraal registratiesysteem waar vragen naar kinderopvang 
geregistreerd en behandeld worden. De acties binnen het 
kinderarmoedebestrijdingsplan van de VGC situeren zich in het wegwerken 
van drempels voor gezinnen in armoede om een plaats in de kinderopvang te 
kunnen registreren en toegewezen te krijgen. Acties richten zich naar:

- Ouders;
- intermediaire partners;
- Organisatoren kinderopvang;
- Leidinggevenden kinderopvang

Ouders
Mogelijke acties waar op ingezet zal worden, zijn het informeren van ouders 
over kinderopvang: website, flyers, advertenties en permanenties zijn alle 
vormen van informeren. Door het opzetten van fysieke en digitale 
permanenties, in samenwerking met Huis van het Kind Brussel, worden 
(kwetsbare) ouders betrokken bij de werking van het lokaal loket. Inspraak en 
participatie van de gebruikers is een van de acties voor de komende jaren.

Intermediaire partners
Er zijn een aantal intermediaire partners die opvangvragen registreren voor 
ouders. Het werken met intermediaire partners heeft positieve effecten op de 
toegang tot de kinderopvang voor de meest kwetsbaren. Dit systeem vraagt 
echter veel energie en inzet van de intermediaire partners. Mogelijke acties die 
samenwerking tussen het lokaal loket kinderopvang en intermediaire partners 
versterken zijn: het uitbreiden van het aantal intermediaire partners (specifiek 
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rond gezinnen in armoede), het ondersteunen tot gericht toeleiden tot de 
kinderopvang, het versterken van de engagementen tussen het lokaal loket en 
de intermediaire partners, het inzetten van de intermediaire partners om de 
kinderopvang te sensibiliseren over de maatschappelijke rol die zij vervullen, 
het voorzien van permanenties door/in samenwerking met intermediaire 
partners, etc.

Organisatoren kinderopvang
De organisator van de kinderopvang bepaalt het voorrangs- en opnamebeleid 
in de kinderdagverblijven binnen de organisatie. Via acties naar deze 
doelgroep kan de toegang voor gezinnen in armoede structureel verzorgd 
worden. Een hogere score voor bepaalde indicatoren, zorgt voor een hogere 
kans op een plaats in de kinderopvang. Het sensibiliseren en informeren van 
de organisatoren kan een grote impact hebben.

Leidinggevenden kinderopvang
De leidinggevenden in de kinderopvanglocaties spelen een cruciale rol in het 
opnemen van de sociale functie van de kinderopvang. Zij beslissen welk gezin 
een plaats krijgt in het kinderdagverblijf. Door gerichte acties naar deze 
doelgroep wordt ervoor gezorgd dat gezinnen in kwetsbare situaties een 
plaats toegewezen krijgen, het opnamebeleid van de organisator toegepast 
wordt en het team van het kinderdagverblijf meegenomen wordt in een visie 
omtrent de sociale functie van de kinderopvang.

Timing 2021-2025

Uitvoerder Vzw Samenwerken aan Kinderopvang Brussel

Netwerkpartners organisatoren van kinderopvang van baby’s en peuters, partners Huis van het 
Kind Brussel, intermediaire partners en VGC

Budget Jaarlijks 90.000 EUR

Doelstelling 3: Verhogen van de kleuterparticipatie in het Nederlandstalig onderwijs in 
Brussel

Actie 3: Optimaliseren van de communicatie rond Onderwijs in Brussel naar ouders.

Plan van aanpak Kleuterparticipatie omvat twee luiken: 
 Ervoor zorgen dat zoveel mogelijk kleuters zo snel mogelijk (vanaf 2,5 

jaar) naar school gaan en dus tijdig ingeschreven zijn;
 Als de kinderen eenmaal ingeschreven zijn, is het uiteraard belangrijk 

dat ze zo vaak mogelijk naar school gaan (elke dag) en op tijd. 

Binnen het Nederlandstalig onderwijs in Brussel wordt gelijktijdig ingezet op 
beide aspecten, o.a. via de campagnes ‘Inschrijven in Brussel’ en ‘Vroege 
Vogels’. 

Deze campagnes passen binnen een globale aanpak van kinderarmoede en het 
verhogen van de kleuterparticipatie binnen het Nederlandstalig onderwijs in 
Brussel. Zo werkt het Onderwijscentrum Brussel rechtsreeks met de scholen 
om hen te ondersteunen in het verhogen van de ontwikkelingskansen voor de 
meest kwetsbare kinderen. Het OCB heeft eveneens een armoededeskundige 
aangesteld. Het wegwerken van drempels voor ouders gebeurt eveneens door 
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onder meer Brusselleer, het Huis van het Nederlands en de HOPON-oudercafé 
’s van Solidariteit van het Gezin. 

Vroege Vogels, infoboekje en wendoeboekje voor ouders

In 2015 ontwikkelde de VGC het campagnemateriaal Vroege Vogels voor de 
Nederlandstalige scholen in Brussel (campagne met campagnelied, folders, 
gadgets en handleidingen met good practices). Met deze campagne 
sensibiliseert de VGC ouders om hun kinderen maximaal te laten participeren 
aan het onderwijs. Meer specifiek wil de campagne ouders sensibiliseren wat 
betreft het belang van kleuter- en lager onderwijs, ouders aanmoedigen om 
hun kind elke dag naar school te sturen en ouders helpen om elke dag op tijd 
te komen. Dit campagnemateriaal wordt in zijn huidige vorm een laatste keer 
verspreid naar de Brusselse scholen tijdens het schooljaar 2020-2021.  

Eind 2019 startte binnen de VGC immers een proces om de verschillende 
communicatie-initiatieven rond onderwijs die gericht zijn op ouders onderling 
beter op elkaar af te stemmen ( Vroege Vogels, Sterke Schouders, Naar een 
Nederlandstalige basisschool in Brussel,…), er één look en feel aan te geven en 
ze op één centrale ‘plaats’ aan de scholen aan te bieden. 

Er werd voor gekozen om dit stapsgewijs aan te pakken o.b.v. belangrijke 
periodes en transitiemomenten in de schoolloopbaan van kinderen en 
jongeren. 

Uit overleg met het werkveld bleek er vooral nood aan ‘ondersteuning’ 
(inhoudelijk, advies, overzicht,…) en ‘flexibele instrumenten’ (op maat van de 
ouder, digitaal, personaliseerbaar, printbaar,…) om de communicatie (en zo 
ook de samenwerking) met de ouders te versterken.

Daarom werd er geopteerd om een  ‘toolbox’ of ‘mini-website’ te ontwikkelen 
waar scholen zowel materialen vinden met zichzelf als doelgroep (= materalen 
die de scholen aanzetten om een visie te ontwikkelen en daarna hun 
schoolbeleid hierop af te stemmen, zoals good-practices, checklists,…) àls 
concrete en uitgewerkte materialen die scholen (eventueel na personalisatie) 
kunnen meegeven aan ouders tijdens of na een actie. 

In 2020 werd gestart met de opbouw van deze ‘mini-website’. Inhoudelijk 
werd ervoor gekozen om te starten met de instap in het kleuteronderwijs. Er 
werden materialen ontwikkeld die scholen kunnen gebruiken om ouders te 
informeren en hen (en hun kinderen) op een warme manier te verwelkomen 
op school (bijv. inschrijvingsgesprek, wendag, …). De website ging eind 
september 2020 online.

In 2021 wordt deze website inhoudelijk verder uitgewerkt. Concreet gaat het 
om volgende acties: 

 Het uitwerken van 2 boekjes (infoboekje en wendoeboekje) die scholen 
kunnen bezorgen aan ouders rond het thema ‘voor het eerst naar de 
kleuterschool’. Dit zijn boekjes die aan de ouders kunnen worden 
meegegeven tijdens het inschrijvingsgesprek. Het infoboekje zal info 
bevatten over hoe een schooldag verloopt, over meertaligheid, hoe 
ouders hun kind thuis kunnen ondersteunen,…Het wendoeboekje zal 
een boekje worden dat ‘meegroeit’ met het kind gedurende de 
kleuterschool.

 de campagne Vroege Vogels herwerken/vereenvoudigen in een 
selectief aantal templates of infofiches (geen gadgets meer);

 een selectief aantal materialen (templates of infofiches) ontwikkelen 
rond de transitie van kleuter- naar lager onderwijs.
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Bij het uitwerken van de materialen zal de armoededeskundige van het OCB 
betrokken worden.

Vanaf het schooljaar 2021-2022 zullen bovenstaande materialen het huidige 
campagnemateriaal van Vroege Vogels vervangen. 

Inschrijven in Brussel

De campagne ‘Inschrijven in Brussel’ heeft een steeds groter bereik. Er is een 
algemene tevredenheid over de huidige instrumenten en er werden extra 
inspanningen gedaan om nieuwe partners te betrekken (gemeenten, 
intermediaire organisaties, consultatiebureaus, GC’s, bibliotheken, 
kinderdagverblijven). Toch blijft een deel van de ouders niet of niet tijdig 
geïnformeerd (bv. verhuizers, kansarme ouders, ...). Ook blijft de opmerking 
terugkomen dat de boodschap (zijnde de procedure) voor veel ouders moeilijk 
te begrijpen is. 

Tijdens de volgende jaren wordt verder ingezet op de optimalisatie en 
begrijpbaarheid van de website en op het betrekken van intermediaire 
partners om de meest kwetsbare ouders te bereiken.

Momenteel wordt dit voorbereid door het LOP ism de VGC.

Timing De website ‘communiceren met ouders’ wordt stapsgewijs opgebouwd o.b.v. 
belangrijke periodes en transitiemomenten in de schoolloopbaan van kinderen 
en jongeren. Elk jaar wordt een nieuwe periode/fase aangepakt met nieuwe 
acties o.b.v. de reeds bestaande materialen en de gedetecteerde noden.

‘Inschrijven in Brussel’ omvat een bestaande website, campagne en activiteiten 
die jaarlijks worden aangepast/vernieuwd/verbeterd o.b.v. nieuwe noden, 
veranderende wetgeving,…

Uitvoerder Vlaamse Gemeenschapscommissie (Onderwijscentrum Brussel en AD Onderwijs 
en Vorming)

Netwerkpartners Nederlandstalige scholen in Brussel, LOP Brussel, intermediaire partners 
(kinderdagverblijven, gemeenschapscentra, bibliotheken, Muntpunt, …)

Budget Jaarlijks 65.000 EUR: 

 Nieuwe materialen website ‘communiceren met ouders’: geschatte 
kostprijs = jaarlijks tussen 50.000 EUR en 60.000 EUR

 Website Inschrijven in Brussel: jaarlijks meer dan 40.000 EUR, waarvan 
slechts een gedeelte zal worden aangerekend op het KABP

Doelstelling 4: Versterken van de kennis en dynamieken rond kinderarmoede en de 
bestrijding ervan in Brussel

Actie 4.1: Monitoren en verzamelen van gegevens

Plan van aanpak Om het beleid beter te kunnen afstemmen op lokale dynamieken, worden 
(kans)armoedeindicatoren, indien mogelijk op wijkniveau, verzameld door de 
VGC. 

In 2017 werd ‘VGC in Cijfers’ ontwikkeld, een online databank voor de 
centralisatie en ontsluiting van gegevens in een gebruiksvriendelijke en 
interactieve toepassing. Hiermee werden in het kader van het vorige 
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kinderarmoedebestrijdingsplan heel wat indicatoren kinderarmoede 
verzameld en geanalyseerd. Dit resulteerde jaarlijks in een rapport 
“Kinderarmoede in Brussel” en dit zal ook verder gezet worden in het kader 
van het nieuwe kinderarmoedebestrijdingsplan. 

Het kinderarmoedebestrijdingsbeleid zal geënt worden op de 
kinderarmoedecijfers. Waar mogelijk zal de VGC haar dataset afstemmen op 
de door de Vlaamse overheid gehanteerde (kans)armoedeindicatoren.

Timing 2021-2025

Uitvoerder VGC en Vlaamse overheid

Netwerkpartners /

Budget /

Actie 4.2: Opbouw van kennis en delen van expertise rond kinderarmoede

Plan van aanpak VGC neemt al sinds het vorige kinderarmoedebestrijdingsplan een regierol op 
met betrekking tot de lokale kinderarmoedebestrijding. De VGC heeft zoveel 
jaren geleden een lokaal aanspreekpunt ‘kinderarmoede’ aangeduid en deze 
rol wordt, in het kader van dit kinderarmoedebestrijdingsplan eveneens, 
opgenomen binnen de entiteit Gezin van VGC.

De VGC neemt deel aan het lerend netwerk kinderarmoede van de Vlaamse 
overheid.

Timing 2021-2025

Uitvoerder VGC en Vlaamse Overheid

Netwerkpartners /

Budget /

Actie 4.3: Begeleiding van participatie en/of inzet van ervaringsdeskundigen

Plan van aanpak De VGC zal bij de implementatie en evaluatie van het plan verder inzetten op 
participatie en ervaringsdeskundigheid. Er wordt eveneens van de partners 
die uitvoering geven aan het plan verwacht dat ze gebruikersparticipatie 
implementeren binnen hun werking.

Daarnaast wordt er jaarlijks een bedrag van 5.5000 EUR voorzien om beroep 
te kunnen doen op de begeleiding en/of vorming, advies en consulting van 
het Brussels Platform Armoede (BPA) / het Team voor Advies en 
Ondersteuning in armoede en sociale uitsluiting (TAO). De adviesraad Gezin 
zal op regelmatige basis (frequentie nog te bepalen) worden betrokken bij de 
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opvolging, de (tussentijdse) evaluaties en/of de (eventuele) bijsturingen van 
het kinderarmoedebestrijdingsplan.

Timing 2021-2025

Uitvoerder Entiteit Gezin

Netwerkpartners BPA, TAO, 

De adviesraad Gezin is samengesteld uit VBJK, Odisee (Kenniscentrum 
Gezinswetenschappen), Kenniscentrum Kinderrechten, UNIZO, Samenwerken 
aan Kinderopvang Brussel, i-mens, CAW (Sonja Erteejee), Vertrouwenscentrum 
Kindermishandeling Brussel, BruStars, Sint-Goedele Brussel, De Molenketjes, 
Elmer, Scholengroep Brussel, Kinderdagverblijven VUB, Kinderdagverblijf 
Barbara, De Buiteling, Wiegwijs, Gemeente Anderlecht, Kind en Gezin Brussel, 
Kraamzorg Volle Maan, Born in Brussels, Babytheek, Foyer, Brede School 
Nieuwland, Vrienden van het huizeke, Gezinsbond, Nasci, TAO De Link, BON en 
Internationaal Comité.

Budget Jaarlijks 5.500 EUR
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5. Kinderarmoedebestrijdingsplan 2021-2025: meerjarenbegroting

2021 2022 2023 2024 2025
INKOMSTEN

Subsidie Vlaamse Gemeenschap € 220.500,00 € 220.500,00 € 220.500,00 € 220.500,00 € 220.500,00
UITGAVEN

Doelstelling 1 – Uitbouw van het Huis 
van het Kind Brussel

€ 60.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00

Actie 1 – Uitbouw van een 
aanvullend en laagdrempelig aanbod 
in welbepaalde regio’s en buurten.

€ 60.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00

Doelstelling 2 – Verhogen van de 
toegankelijkheid van de opvang voor 
baby’s en peuters

€ 90.000,00 € 90.000,00 € 90.000,00 € 90.000,00 € 90.000,00

Actie 2 – Inzet op toeleiding naar de 
kinderopvang en versterking van de 
sociale functie van de kinderopvang

€ 90.000,00 € 90.000,00 € 90.000,00 € 90.000,00 € 90.000,00

Doelstelling 3 – Verhogen van de 
kleuterparticipatie in het 
Nederlandstalig onderwijs in Brussel

€ 65.000,00 € 65.000,00 € 65.000,00 € 65.000,00 € 65.000,00

Actie 3 – Optimaliseren van de 
communicatie rond Onderwijs in 
Brussel naar ouders.

€ 65.000,00 € 65.000,00 € 65.000,00 € 65.000,00 € 65.000,00

Doelstelling 4 – Versterken van de 
kennis en dynamieken rond 
kinderarmoede en de bestrijding 
ervan in Brussel

€ 5.500,00 € 5.500,00 € 5.500,00 € 5.500,00 € 5.500,00

Actie 4.1 – Monitoren en verzamelen 
van gegevens

€            - €            - €            - €            - €            -

Actie 4.2 – Opbouw van kennis en 
delen van expertise 

€            - €            - €            - €            - €            -

Actie 4.3 – Begeleiding van 
participatie en/of inzet van 
ervaringsdeskundigen

€ 5.500,00 € 5.500,00 € 5.500,00 € 5.500,00 € 5.500,00

TOTAAL € 220.500,00 € 220.500,00 € 220.500,00 € 220.500,00 € 220.500,00

Gezien om gevoegd te worden bij Collegebesluit houdende de goedkeuring van het 
Kinderarmoedebestrijdingsplan 2021-2025

De collegeleden,

Pascal SMET            Sven GATZ                                 Elke VAN DEN BRANDT




