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Doel van deze omgevingsanalyse 

 

Deze omgevingsanalyse is integraal een ondersteuning van het strategisch meerjarenplan Stad-

OCMW in het kader van de beheers- en beleidscyclus 2014-2019. De focus ligt weliswaar voor 

dit onderdeel volledig op het aanbieden van materialen voor de opmaak van een actieplan 

kinderarmoedebestrijding. We focussen ons vooral op die levensdomeinen, verantwoordelijk 

voor verhoogde armoederisico’s. 

De kwantitatieve gegevens uit deze omgevingsanalyse vormen een noodzakelijk onderdeel om 

prioritaire beleidskeuzes te kunnen maken. Een efficiënt en effectief beleid dient gebaseerd te 

zijn op data en hun interpretatie. 

Meten is weten, wat dan ook geldt voor de opbouw van een plan, het maken van de juiste 

keuzes, het evalueren en het bepalen van meetbare resultaten. 

 

 

 

Meten van kinderarmoede 

 

We volgen de definiëring van (kinder)armoede zoals omschreven door Jan Vranken als: “een 

netwerk van sociale uitsluitingen dat zich uitstrekt over meerdere gebieden van het individuele 

en collectieve bestaan. Het scheidt de armen van de algemeen aanvaarde leefpatronen van de 

samenleving. Deze kloof kunnen ze niet op eigen kracht overbruggen” (Vranken et al. 1998-

2009). 

 

Armoede heeft als dusdanig betrekking op meerdere levensdomeinen. Kinderarmoede is een 

multi-dimensioneel begrip. Bestrijden van kinderarmoede kan dan ook niet alleen op 

individueel vlak gebeuren maar dient vooral op structureel maatschappelijk niveau aangepakt. 

Het meten van achterstelling, uitsluiting en gebrek aan kansen vraagt dan ook om doordachte 

indicatoren die we uit verschillende levensdomeinen moeten putten. Veelal overstijgen 

indicatoren het levensdomein niet. Aan ons om de indicatoren te koppelen aan elkaar, over 

levensdomeinen heen. 

 

Armoede wordt veelal geassocieerd met een tekort aan inkomen. Volgens de 

armoederisicogrens zitten mensen in de gevarenzone wanneer hun inkomen lager is dan een 

bepaalde norm of m.a.w. een aanvaardbare levensstandaard.1 Een laag inkomen houdt 

onlosmakelijk risico’s in op het vlak van huisvesting, gezondheid, scholing, maatschappelijke 

participatie. 

 

Voor onze omgevingsanalyse gaan we naast dit inkomencriterium dieper in op de specifieke 

Genkse situatie. We baseren ons enerzijds op de gegevens uit de kinderarmoedebarometer 

waarbij zeven indicatoren het risico op armoede in Genk bepalen. Anderzijds willen we voor de 

                                                 
1 De Belgische armoederisicodrempel is gebaseerd op EU-SILC enquête en is bepaald op 60 procent van het mediaan 

netto beschikbaar gestandaardiseerd huishoudinkomen in België. 
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situatie in Genk specifieke indicatoren naar boven halen. Hiervoor konden we putten uit het 

rapport van het Steunpunt Sociale planning van de Provincie Limburg. 2 

 

In deze omgevingsanalyse willen we vooral een profiel schetsen van de Stad Genk: 

1. om de risico’s inzake kinderarmoede te bepalen; 

2. om een basis te creëren waarop we beleidsdoelstellingen en acties kunnen bepalen; 

3. om indicatoren vast te leggen om evoluties en resultaten te meten. 

 

 

 

 

 

Kinderarmoede in Genk 

 

Standaard weten we dat er drie insteken spelen in het al dan niet in een verhoogde risicogroep 

terecht komen nl. demografie, inkomen uit arbeid, sociale zekerheid. We hebben deze 

aangevuld vanuit de verschillende levensdomeinen om een integraal beeld te krijgen. 

Voor elk geven we indicatoren weer. 

 

 

1. Demografische ontwikkelingen en gezinsvorming 

Op 1 januari 2014 telde de stad Genk 65 363 inwoners. Genk heeft 7 920 inwoners met een 

niet-Belgische nationaliteit, dat is 12,1 % van de totale bevolking. Als gevolg van diverse 

maatregelen inzake nationaliteitsverwerving daalt het aandeel niet-Belgen in de totale 

bevolking nog steeds. Zo bedroeg het aandeel niet-Belgen in 1990 nog 30 %, in 2000 nog 20 %, 

en momenteel dus nog 12,1 %. In totaal worden er 105 verschillende nationaliteiten geteld. 

Maar een andere nationaliteit zegt niet alles. We weten best dat herkomst een veel duidelijker 

beeld schetst dan nationaliteit. 

 

1.1. Personen van vreemde herkomst 

In 2013 bedroeg het aandeel Genkenaren met niet-Belgische herkomst 52 %. Het Limburgs 

gemiddelde bedraagt 24 %. Het steunpunt sociale planning neemt in deze doelgroep mensen 

op die niet de Belgische nationaliteit hebben, die Belg zijn maar bij hun geboorte geen Belg 

waren, en mensen die Belg zijn vanaf hun geboorte maar waarvan minstens één ouder bij 

geboorte niet-Belg was. 

 

                                                 
2 Armoede in beeld – Genk, Steunpunt Sociale Planning. Provincie Limburg, Rapport 07-05-2014 
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1.2. Eenoudergezinnen 

8,04 % van alle Genkse gezinnen met kinderen tussen 0 - 3 jaar zijn eenoudergezinnen. Het 

armoederisico voor alleenstaande ouders bedraagt in Vlaanderen 22,2 %.3 Begin 2013 telde 

Genk 1 655 minderjarige kinderen met een alleenstaande ouder. Dit wil zeggen dat 12,4 % leeft 

in een gezin met een alleenstaande ouder. 

 

1.3. Kinderen van niet EU-herkomst 

16,7 % van de kinderen komt uit een huishouden met kinderen tussen 0 – 3 jaar waarbij één of 

beide ouders niet over de EU-nationaliteit beschikken. Het armoederisico voor Turken in België 

is 33 %, voor Marokkanen 54 % en voor Oost-Europeanen 36 %. 4 In de top tien van de meest 

voorkomende nationaliteiten in Genk zien we voor de eerste keer een grote aanwezigheid van 

Bulgaren. 

 

1.4. Geboorten in kansarme gezinnen, problemen op minstens drie levensdomeinen 

18,15 % van alle geboorten in Genk zijn geboorten in kansarme gezinnen wat zich aansluit bij 

een sterke stijging in de laatste tien jaren. Dit betekent dat bijna 1 op 5 kinderen geboren 

wordt in een kansarm gezin. 

Hiervoor gebruiken we de criteria van Kind en Gezin, nl. laag inkomen, lage opleiding ouders, 

zwakke arbeidssituatie ouders, vertraagde ontwikkeling van de kinderen, slechte huisvesting en 

slechte gezondheid. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 ADSEI, 2011 

4 Dierckx, Vranken, Coene & Van Haarlem, 2011 

 jaar % 
  2012 18,1 
  2008 19,5 
  2004   7 
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1.5. Tienermoeders 

In 2013 telde Genk 15 tienermoeders waarbij de moeder maximaal 18 jaar was. Dit is een 

verdubbeling t.o.v. 2012. 

 

 

2. Inkomen en arbeid 

2.1. Voorkeurtarief, inkomen onder de Europese armoedegrens 

Het aantal mensen dat recht heeft op het voorkeurtarief in de ziekteverzekering geeft ons een 

idee van het aantal inwoners in een gemeente dat over een relatief laag inkomen beschikt. 

Minstens 18,6 % van de inwoners van Genk heeft een inkomen onder de Europese 

armoedegrens. In 2013 zijn er in Genk 12 153 individuen die hun recht op voorkeurtarief in de 

ziekteverzekering opnemen. Genk scoort hiermee veel hoger dan het Limburgse gemiddelde 

(14,1 %). 

Het aantal personen met het voorkeurtarief in de ziekteverzekering steeg in Genk tussen 2008 

en 2013 van 9 898 naar 12 153. In diezelfde periode steeg het aandeel van alle inwoners in 

Genk van 15,4 % naar 18,6 %. Opvallend is wel dat 19,3 % jonger is dan 19 jaar. 

 

Evolutie van het aantal kinderen 0-4 jaar met recht op voorkeurregeling in de 

ziekteverzekering: 
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2.2. Kinderen die leven in een gezin waar geen van de ouders werk heeft 

Wanneer beide ouders in een gezin geen werk hebben dan is er een zeer hoog risico om in 

armoede op te groeien. In Genk leeft 21,4 % van alle minderjarigen in een gezin zonder werk. 

Voor Limburg is dit 15,3 %. 

Per leeftijdsgroep geeft dit volgende verontrustende cijfers: 

 

 

 

 

2.3. Kinderen die leven in een gezin waar het inkomen niet toelaat menswaardig te leven 

Van alle huishoudens met kinderen tussen 0 - 17 jaar leeft 1,14 % van een inkomen (equivalent) 

leefloon, of op dit ogenblik € 1 089,82 per maand. Veel te laag om een menswaardig bestaan te 

kunnen uitbouwen. 

 

2.4. Arbeid en werkloosheid 

Arbeid is het belangrijkste instrument in de strijd tegen armoede. De problematiek trachten we 

aan te geven met: 
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- Werkzaamheidsgraad: in welke mate is de bevolking op beroepsactieve leeftijd van  

18 - 64 jaar ook effectief aan het werk? Voor Genk bedraagt deze 56,4 % en is dan ook 

veel lager dan het Limburgse gemiddelde nl. 64,2 %. 

- Werkloosheidsgraad: aantal werkzoekenden t.o.v. de beroepsbevolking. Voor Genk 

bedraagt deze 12,2 % wat veel hoger is dan het Limburgs gemiddelde met 7,4 %. 

 

 

Zeer opvallend is wel dat in Genk het aandeel jonge werkzoekenden (<25 jaar) met 24,6 % 

hoger is dan het Limburgs gemiddelde. Ook het aandeel laaggeschoolde werkzoekenden is met 

56,6 % in Genk veel hoger is dan in Limburg. 

Opvallend is tevens dat de werkzaamheidsgraad van personen van Belgische herkomst 68,1 % 

bedraagt, van inwoners uit een ander land van de EU 56,9 % bedraagt en niet-EU-herkomst 

44,9 %. 

 

2.5. Leefoongerechtigden 

Het leefloon voor een personen met kinderlast bedraagt € 1 089,82. We stellen een continue 

stijging vast van leefloongenieters. In 2013 t.o.v. 2012 stijgt het totaal aantal 

leefloongerechtigden met 9,8 %. Het aantal leefloners per 100 inwoners op actieve leeftijd ligt 

in Genk met 0,71 hoger dan Limburg (0,41). 

Het aantal <25 jarigen met leefloon (+15 %) is in verhouding sterker  gestegen dan het aantal 

>25 jarigen (+ 7,9 %). We verwachten dat de gevolgen van de gewijzigde 

werkloosheidsuitkeringen zich zal laten voelen in een stijging van het leefloon. 
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24,6 % van alle leefloongerechtigden en equivalent leefloon zijn personen met gezinslast. 

 

 

 

3. Ongelijkheid in onderwijs, gezondheid en huisvesting 

3.1. Moeder laag opgeleid, thuistaal geen Nederlands, buurt met veel zittenblijvers en 

 schooltoelage 

Met een score van 158,55 % scoort Genk voor deze onderwijs-kansarmoede-indicator (OKI) het 

hoogst voor Limburg. Wanneer het hier gaat om de lage opleidingsgraad van moeders 

(maximaal lager secundair onderwijs), thuistaal is niet het Nederlands, wonen in een buurt met 
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een hoge mate van schoolse vertraging, en beschikken over schooltoelages, dan is dit een 

duidelijke risico-indicator. 

 

 

Zo stelt Kind en Gezin tevens vast dat van alle moeders die in 2012 een kind kregen, er 48,2 % 

overwegend een andere taal spreekt dan het Nederlands met hun kind. Voor Limburg is dit  

21 %. 

 

 

 

Bekijken we ook nog even het aandeel leerlingen met een laag opgeleide moeder (maximaal 

lager secundair onderwijs) dan krijgen we volgende vaststelling: 
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Een significante indicator is tevens het aantal leerlingen dat in een buurt woont met een hoge 

mate van schoolse vertraging. 

 

 

3.2. Dreigende afsluiting nutsvoorzieningen en dreigende uithuiszetting sociale huisvesting 

Voor 2013 stellen we vast dat voor 261 huishoudens een vraag tot afsluiting van gas of 

elektriciteit werd gesteld door Infrax omwille van achterstallige betalingen. Voor 95 % kon een 

afsluiting voorkomen worden. Infrax kan echter wel eisen dat er een budgetmeter geplaatst 

wordt bij het niet betalen van de energiekosten. De budgetmeter verplicht de klant om eerst 

een bedrag op te laden vooraleer er kan verbruikt worden. 

Genk kent 825 klanten met een budgetmeter in 2013, of 3,2 % van alle elektriciteitsklanten. 

Voor Limburg is dit slechts 1,6 %. 
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We stellen tevens vast dat voor 74 gezinnen een vraag tot uithuiszetting werd gesteld door de 

sociale huisvestingsmaatschappij. In alle dossiers kon een uithuiszetting vermeden worden. 

Genk telt 3 205 sociale wooneenheden eind 2012. Dit betekent 12,8 % t.o.v. alle private 

huishoudens, en scoort hiermee hoger dan Limburg (5,5 %). 

Over een sociale woning met aangepaste huur beschikken kan het verschil maken om al dan 

niet onder de armoedegrens te moeten leven. 

  

  

 

4. Welzijn 

4.1. Rechten 

In de strijd tegen armoede is onderbescherming nog steeds een cruciaal gegeven. Zolang 

rechten niet automatisch worden toegepast en sterk versnipperd zijn, dient van elke 

gelegenheid gebruik gemaakt om een rechtenonderzoek te doen. Deze onderbescherming is 

niet in cijfers vast te leggen. 

 

4.2. Materiële hulpverlening 

Om een menswaardig bestaan te kunnen leiden zijn de minimum inkomens te laag. Daarom 

wordt op basis van een normenkader bijkomende steun voorzien om de behoeften op 

verschillende domeinen te waarborgen. We stellen ook hier een stijging vast. 

 

  

1 KW 

2013 

2 KW 

2013 

3 KW 

2013 

4 KW 

2013 

steuntype AC AC AC AC 

huisvesting 67 85 49 66 

energie  72 42 08 46 

spoedsteun 64 55 53 61 

diverse 47 40 39 42 

leefgeld 13 8 12 18 

voorschotten 16 26 17 15 

opvang 10 10 27 14 
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medische kosten 3 11 08 08 

totaal 292 277 213 270 

verwarmingstoelage* 314 260 170 266 

 

4.3. Lokaal cliëntoverleg 

Om kansen van de cliënt te vergroten op verschillende levensdomeinen, verweven met elkaar, 

wordt een netwerk van hulpverlening opgebouwd. Het lokaal cliëntoverleg brengt cliënt en 

hulpverleners samen met als doel de hulpverlening af te stemmen op de vragen en behoeften 

van de cliënt, een gezamenlijke strategie te ontwikkelen en een zuivere taakverdeling af te 

spreken. De cliënt wordt betrokken in het overleg en uitgenodigd actief deel te nemen. 

 

 2013  

AANTAL LCO’S AC % 

Deelname cliënt 150 82,87 

Geen deelname cliënt  10 5,82 

Hulpverleningsoverleg 21 11,60 

Totaal aantal LCO’s 181 100 

EERSTE  LCO’s 30  

 

 

4.4. Problematische schuldsituaties 

Personen met schulden lopen een verhoogd risico op armoede. Veelal zien we een 

opeenstapeling van schulden die onoverkomelijk lijken. In 2013 telden we in Genk 2 076 

kredietnemers met minstens één achterstallig krediet, goed voor 5,7 %. Het Limburgs 

gemiddelde bedraagt 3,5 %. 

 

 

 

Collectieve schuldenregeling staat voor een regeling via de arbeidsrechtbank om een regeling 

op te maken inzake overmatige schuldenlast. 
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In 2013 is het aantal dossiers waarbij het OCMW aangesteld is als schuldbemiddelaar sterk 

toegenomen (80 => 108 = +35 %). 

Het totaal aantal dossiers ligt voor Genk op 653. 

 

 

5. Conclusie 

We stellen vast dat Genk een kwetsbare bevolkingsgroep heeft. Deze kwetsbaarheid uit zich in 

een aantal cruciale indicatoren. 

Een beperkt inkomen houdt ernstige armoederisico’s in, zeker wanneer dit de toets van de 

Europese armoedegrens niet doorstaat. De draagkracht, participatiemogelijkheden en 

ontwikkelingskansen van vele gezinnen en hun kinderen worden op deze wijze belemmerd. 

Tekenend hiervoor is de indicator ‘Recht op het voorkeurtarief in de ziekteverzekering’ waarop 

Genk met 11,6 % voor de leeftijd 0 - 4 jaar hoog scoort. Voor Vlaanderen bedraagt dit 8 %.  

Wat leefloon betreft scoren we net wat lager dan het Vlaams gemiddelde, maar dat we met een 

grote groep lage inkomens zitten wordt aangegeven door 48 % inkomensaangiften lager dan  

€ 20 000 terwijl dit voor Vlaanderen 42,9 % is. 

Versterkende risicofactoren vinden we terug in de bevolkingsdiversiteit waar in meer dan 50 % 

de thuistaal niet de Nederlandse taal is. Zo bedraagt de onderwijskansarmoede-indicator voor 

het kleuteronderwijs 158,5 waar deze voor Vlaanderen op 77,5 staat. 

De lage scholingsgraad en hoge werkloosheid, vooral bij jonge mensen hypothekeert de 

ontwikkelingskansen van kinderen. 

Dit betekent dat momenteel bijna 1 op 5 geboortes plaats vinden in een kansarm gezin. 

 

Uit deze cijfers willen we één cruciale conclusie trekken. Wanneer we niet investeren in de 

ontwikkelingskansen van jonge kinderen, op korte en lange termijn,  dan zullen deze cijfers in 

een volgende omgevingsanalyse alleen maar verhogen. 

De randvoorwaarden op de verschillende levensdomeinen van wonen, werken, gezondheid, 

sport en vrije tijd, dienen vervuld voor het hele gezin opdat het recht op een menswaardig 

bestaan en participatie aan onze samenleving realiteit kan worden voor vele kinderen en hun 

gezin. 
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Een participatieve aanpak en een co-creatief proces 

 

In de beheers- en beleidscyclus 2014 - 2019 van Genk vinden we volgende doelstelling terug: 

“Om een efficiënte hulp- en dienstverlening op te zetten willen we in lerende netwerken de 

participatiekansen van de doelgroepen optimaliseren en structurele samenwerkingsvormen 

inbouwen.” 

 

Deze doelstelling is het resultaat van een visie, waarbij zowel stad, OCMW, partners in welzijn 

én de doelgroep het belang van het empoweren van gezinnen in armoede vooropstellen. 

 

In de loop van de voorbije jaren is structureel reeds sterk ingezet op samenwerking en 

betrokkenheid: 

- De sociale dienst van het OCMW en de dienst Wijkontwikkeling van de stad maken actief deel 

uit van de Raad van Bestuur van vzw De Sfeer, een erkende vereniging waar armen het woord 

nemen. Bezoekers en vrijwilligers van De Sfeer bundelen hun ervaringen en krachten en gaan 

in dialoog met diensten, instellingen en overheden. De beweging speelt een actieve rol in het 

vertalen van materialen van welzijnsdiensten en het adviseren in beleidsmaatregelen. De Sfeer 

heeft een actieve rol gespeeld in het tot stand komen van dit kinderarmoedebestrijdingsplan. 

 

- TAO (Team voor Advies en Ondersteuning in het werken met en voor mensen in kansarmoede) 

is een vaste partner in georganiseerde vormingen voor professionelen. De opgeleide 

ervaringsdeskundigen werken met kansarmen, duiden en verbinden. In 2013 en 2014 hebben 

zij voornamelijk een intense bijdrage geleverd in de vorming van maatschappelijk werkers van 

het OCMW in het werken met gezinnen in armoede. Aandachtspunten uit dit proces werden 

mee opgenomen in dit beleidsontwikkelingsproces. 

 

- In het lokaal cliëntoverleg (LCO) wordt ingezet op de krachten van de cliënt. Hulpverleners 

zoeken samen met de cliënt naar de beste samenwerking en meest efficiënte afstemming. 

Vanuit dit individueel empoweringsproces worden structurele knelpunten gebundeld en 

gebruikt als bijsturing van beleidsdoelstellingen. 

 

- Het Lokaal Overleg Platform basisonderwijs (LOP) zet in op extra kansen voor alle kinderen via 

sterke samenwerking tussen onderwijspartners en niet-onderwijspartners. 

Kinderarmoedebestrijding op school staat erg hoog op hun agenda. 

 

- Voor de ontwikkeling van Huizen van het Kind is een overlegplatform van sleutelpartners 

georganiseerd. In de thematische ontwikkelingsgroepen worden alle partners, werkzaam 

binnen het terrein en de doelgroepen, samengebracht. In elke groep worden telkens minstens 

twee vertegenwoordigingen van doelgroep en gebruikers gevraagd. 

 

- In het MINI-kinderrechtenproject 2013 staan jonge gezinnen met kinderen tussen 0 - 6 jaar 

centraal. Onderdeel van dit onderzoek zijn de gesprekken met ouders over de dromen voor 
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hun kinderen. Deze reflecties, bedenkingen en verwachtingen zijn opgenomen in een 

eindrapport met concrete beleidsaanbevelingen. 

 

In de aanloop tot het voorliggende beleidsplan werd in maart 2014 een sociaal forum 

kinderarmoedebestrijding georganiseerd. 

Partners uit diverse beleidsdomeinen welzijn en gezondheidszorg werden uitgenodigd, met 

extra aandacht voor de betrokkenheid van de doelgroep. De opkomst was bijzonder sterk! 

 

De aanwezigheid van ouders, die vanuit hun ervaringen inzake kansarmoede een stem gaven, 

bracht dynamiek in de gesprekstafels. De oogst aan knelpunten en voorstellen voor acties, zijn 

gekoppeld aan de doelstellingen en acties in het beleidsplan kinderarmoedebestrijding  

2014 - 2019. 

 

In de verdere aansturing en evaluatie van de acties wordt de participatie van de gezinnen en 

hun kinderen bewaakt en aangemoedigd. Nieuwe acties worden ontwikkeld in samenwerking 

met of getoetst bij de doelgroep. 

 

Participatie van ouders, en eventueel hun kinderen, vinden we dan ook terug op drie niveaus: 

- Participatie in de opstelling van acties in het beleidsplan 

- Het evaluatieproces gedurende de looptijd van het plan 

- Op actieniveau waar de sterktes van de doelgroep expliciet methodisch ingezet worden in de 

bestrijding van kinderarmoede. 
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Actieplan Kinderarmoede Genk: acties 
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BELEIDSDOELSTELLING 1 

Genk pakt de kansarmoede en in het bijzonder de kinderarmoede in de stad aan. De lokale 

overheid beschouwt kansarmoede als een transversale uitdaging over alle beleidsdomeinen 

heen. Ze werkt met de diverse diensten en partners een gezamenlijke visie uit en organiseert 

meer synergie op het terrein door een betere samenwerking en coördinatie. 

 

 

ACTIEPLAN 1. In een breed samenwerkingsverband wordt een stedelijk kinderarmoedebeleid 

ontwikkeld, met integratie van de werking van de Huizen van het Kind en van het welzijns- en 

onderwijsprogramma van het Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat met onder meer de 

programma’s Instapje en Pedagogische Taaltrainers. De regierol inzake bestrijding van 

kinderarmoede wordt opgenomen door het OCMW. Hiertoe wordt een actieplan uitgewerkt, 

samen met betrokken actoren en gebruikers, waarbij ieders opdracht en verantwoordelijkheid 

wordt opgenomen en geëvalueerd. 

 

Realisatietermijn 2014 - 2019 

Indicator Actieplan kinderarmoede is opgesteld  met tweejaarlijkse 

evaluatie, bijsturing, opgenomen in BBC-Stad/OCMW, 

rapportering van resultaats-indicatoren. 

Commentaar Dit actieplan kinderarmoede is opgesteld in samenwerking met 

diverse actoren over alle levensdomeinen en doelgroepen. De 

focus ligt op kinderen van 0 - 6 jaar en hun ouders met 

specifieke aandacht voor de 0 - 3 jarigen. 

Jaarlijks zal het plan tweemaal geconcretiseerd, geëvalueerd en 

bijgestuurd worden. 

Ontvangsten/uitgaven regiefunctie - aanspreekpunt kinderarmoede 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Exloitatie     

  Uitgaven ontvangsten Saldo 

2014 50000 50000 0 

2015 50000 50000 0 

2016 50000 50000 0 

2017 50000 50000 0 
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Actie 1.1. Overlegplatform kinderarmoede 

Een overlegplatform kinderarmoede wordt georganiseerd met sleutelpartners uit diverse 

beleidsdomeinen om de focus op kinderarmoede binnen de overheid, instellingen en 

organisaties te versterken. Dit platform onderneemt actie op het vlak van: sensibilisering, 

detectie en signaleren van problemen en knelpunten, opzetten van lerende netwerken, vorm 

geven aan een sociaal beleid inzake kinderarmoede, nemen van structurele maatregelen, 

opzetten van acties, projectontwikkeling. 

Om het actieplan kinderarmoedebestrijding te voeden en te evalueren wordt minstens eenmaal 

per jaar een sociaal forum kinderarmoedebestrijding georganiseerd met alle betrokken 

organisaties en doelgroepen. 

 

Realisatietermijn 2014 - 2019 

Indicator Geconcretiseerd, geëvalueerd en bijgestuurd actieplan 

kinderarmoedebestrijding. 

Commentaar Voor de opmaak van dit actieplan werd reeds een eerste maal 

een sociaal forum kinderarmoede georganiseerd op  

26 maart 2014. De grote opkomst van zowel organisaties én 

doelgroep geven de nood en het belang van deze focusgroep 

aan. 

Ontvangsten/uitgaven Zie actieplan 1. 

 

 

Actie 1.2. Lokaal aanspreekpunt kinderarmoede: installatie expertenteam kinderarmoede 

Er wordt een lokaal aanspreekpunt kinderarmoede geïnstalleerd, geënt in het netwerkweefsel 

van de Huizen van het Kind,  waar iedereen terecht kan met vragen, bekommernissen, signalen. 

Het lokaal aanspreekpunt staat tevens in voor informatieverstrekking en vormingsprogramma’s 

om de kennis en impact van kans-, kinder- en generatiearmoede te vergroten waardoor 

organisaties een betere ondersteuning kunnen geven aan kinderen en hun gezinnen.  We 

denken hierbij specifiek aan het onderwijs - leerlingen en contacten met ouders - maar ook aan 

de opleiding van toekomstige professionelen, welzijnsorganisaties, opleidingscentra voor 

anderstaligen en nieuwkomers, kinderopvangcentra, … 

 

Realisatietermijn 31-12-2014 

Indicator Realisatie van een lokaal aanspreekpunt. 

Op jaarbasis dient het aanspreekpunt voor 100 gezinnen met 

kleine kinderen een meerwaarde betekend te hebben, vast te 

stellen via een registratiesysteem. 

Jaarlijks worden minstens tien vormingen gegeven, eventueel in 

samenwerking met TAO - Teams voor advies en ondersteuning 

in armoede en sociale uitsluiting. 

Commentaar In de confrontatie met signalen van kinderarmoede weten 

instanties uit alle levensdomeinen zoals onderwijs, sport, 

gezondheid, buurtwerkers, … dikwijls niet waar men naartoe 

kan met deze signalen of vragen en heeft men nood aan 
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ondersteuning in het omgaan met armoedesignalen binnen hun 

geëigende sector. Het aanspreekpunt neemt dan ook de rol op 

van meldpunt van armoedesignalen, informatiedesk, meldpunt 

structurele knelpunten naar beleid, sociale kaart. Daar waar de 

Huizen van het Kind een duidelijke profilering zullen 

ontwikkelen binnen Genk dient het aanspreekpunt in hun 

netwerkweefsel opgenomen te zijn. 

 Ontvangsten/uitgaven Expertenteam kinderarmoede zie actieplan 3. 

 

 

Actie 1.3. Empowerment en coördinatie via diverse participatieve cliënt-overlegstructuren 

Om integraal over alle levensdomeinen heen efficiënt en krachtgericht samen te werken met het 

oog op een maximaal en duurzaam begeleidingstraject ter bestrijding van armoede en 

achterstelling worden diverse methodieken van casemanagement gebruikt. Hierbij staan 

empowerment,  betrokkenheid en aanwezigheid van de cliënt, en de afstemming tussen diverse 

diensten centraal. 

 

Realisatietermijn 2014 - 2019 

Indicator Honderd gezinnen met kinderen maken gebruik van het lokaal 

cliëntoverleg. Er wordt minstens op twee levensdomeinen een 

toename van krachten en positieve ontwikkeling vastgesteld. 

Commentaar Het lokaal cliëntoverleg is een sterke methodiek ontstaan uit 

een samenwerking tussen het OCMW van Genk en het Hoger 

Instituut voor de arbeid van de KULeuven. De methodiek 

probeert niet alleen een maximale efficiëntie en afstemming 

tussen verschillende hulpverleners na te streven maar vertrekt 

hoofdzakelijk van de betrokkenheid van het gezin, hun sterktes 

en verwachtingen. De methodiek focust zich op alle 

levensdomeinen die betrokken zijn in de problematiek van het 

gezin. Deze methodiek is vertaald naar casemanagement 

binnen integrale jeugdhulpverlening. 

In dezelfde orde, maar met inbreng van het familiaal weefsel 

worden ‘Eigen Kracht conferenties’ gehouden. 

Ontvangsten/uitgaven Regulier werkingsbudget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
22 

 

Actie 1.4. Netwerkontwikkeling en overlegplatforms 

Vanuit het expertenteam kinderarmoede wordt deelgenomen aan diverse overlegplatformen in 

belendende beleidsvelden zoals onderwijs, cultuur en vrije tijd, sport, gezondheid, … Waar 

kinderen en gezinnen zich bewegen willen we sensibiliseren en aanbevelingen meegeven inzake 

bestrijding van kinderarmoede en maatschappelijke  uitsluitingsmechanismen. 

 

 Realisatietermijn 2014 - 2019 

Indicator Per beleidsdomein wordt minstens één actie specifiek gericht 

op kinderarmoedebestrijding. 

Commentaar Op lokaal vlak stellen we vast dat binnen het lokaal sociaal 

beleid, maar ook bij belendende sectoren zoals onderwijs, 

gezondheidszorg, kinderopvang, sport, cultuur en vrije tijd, een 

groot aantal overlegstructuren bestaan, alleen dan niet juridisch 

bepaald. Deze sectoren zijn vragend om hun acties de 

toetssteen inzake kinderarmoede te laten doorstaan. Daarom 

pleiten we ervoor om vanuit welzijn aanwezigheid te voorzien 

in de diverse overlegplatformen om het thema 

kinderarmoedebestrijding structureel in te bouwen zoals: 

 Deelname aan LOP-lokaal overlegplatform basis- en 

secundair onderwijs 

 Werkwinkel VDAB/Stad/tewerkstellingspartners 

 Centra Algemeen Welzijnswerk 

 Lokaal overleg kinderopvang 

 Sportraad 

 Jeugdraad 

 Adviesraad voor personen met een handicap 

 Cultuurraad, …. 

 Ontvangsten/uitgaven Zie actieplan 1. 

 

 

Actie 1.5. Monitoring en opvolging 

Er wordt gezocht naar hanteerbare systemen om de Genkse situatie inzake kinderarmoede te 

monitoren en signalen en knelpunten te signaleren naar beleidsinstanties en de lokale aanpak 

bij te sturen. 

 

 Realisatietermijn 2014 - 2019 

Indicator Voor elke actie worden meetbare  indicatoren opgesteld om 

resultaat en effect te meten. 

 Commentaar In de omgevingsanalyse beschikken we over een veelheid aan 

indicatoren. Deze willen we zeker gebruiken. Daarnaast dienen 

we efficiënte tools te ontwikkelen om effecten van acties 

efficiënt te evalueren en eventueel bij te sturen. 

 Ontvangsten/uitgaven Zie actieplan 1. 
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BELEIDSDOELSTELLING 2  

Genk is een stad waar kinderen opgroeien in warme en krachtige gezinnen en de stad bouwt 

hiertoe een sterk gezins- en opvoedingsondersteunend beleid uit. 

 

ACTIEPLAN 2. It takes a whole committed city to raise a child. Genk investeert, vanuit een breed 

netwerk, in toegankelijke en goed functionerende Huizen van het Kind, opdat ouders en andere 

opvoeders kortbij en op maat ondersteuning en begeleiding in hun opvoedingstaak vinden. 

 

 

Actie 2.1. Huizen van het Kind 

De Huizen van het Kind brengen als draaischijf van pedagogische comfortzones een ruim 

netwerk van partnerorganisaties samen om een breed aanbod van dienstverlening inzake 

opvoedingsondersteuning, ontwikkeling, welzijn, gezondheid en onderwijs ten behoeve van 

gezinnen met kinderen te realiseren, met een algemeen aanbod voor alle gezinnen en een 

specifiek aanbod voor risicogezinnen met focus op kinderen van 0 - 3 jaar. De realisaties zijn 

als volgt voorzien: 2014 in Sledderlo, 2015 in Genk Centrum en 2016 in Hoevenzavel. 

 

 

 Realisatietermijn 2014 - 2019 

Indicator Realisatie Huizen van het Kind. 

Bereik van het aantal gezinnen met kinderen van 0 tot 6 jaar. 

Registratie inzake: 

 Optimalisatie gezondheid, opvoeding en een brede, 

talentvolle ontwikkeling; 

 Voorkomen van problemen op desbetreffende vier domeinen; 

 Vroegtijdige inzet van steun/hulp bij dreigende problemen die 

een negatieve impact hebben op gezondheid, opvoeding en 

een talentvolle ontplooiing of ontwikkeling; 

 Participatiegraad van ouders en kinderen aan aanbod HvhK, 

tevredenheidsmeting, kinddeprivatie-index, meetpunten van 

‘welbevinden en betrokkenheid’ van ouders + kinderen, … 

Commentaar OCMW en het stadsbestuur investeren, vanuit een breed 

netwerk, in drie Genkse gebieden (Noord, Centrum en Zuid) in 

toegankelijke en goed functionerende Huizen van het Kind. 

Deze dienen aan te sluiten op wat er reeds allemaal in het 

Genkse op dit terrein bestaat, maar garandeert dat het aanbod 

voldoende dekkend en sluitend moet zijn voor alle Genkse 

gezinnen, dat het dienstverleningsaanbod efficiënt en 

doelmatig is, dat er breed aandacht uitgaat naar promotie en 

preventie en dat samenwerking of afstemming tussen diensten 

minder of niet vrijblijvend is. 

Samen met alle netwerkpartners en diensten/voorzieningen 

willen we transparant maken welke doelgroep ouders wel of 

niet bereikt worden en bijgevolg prioritair zal insteken op het 

bereik van kwetsbare of kansarme gezinnen met kinderen. 
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Het aanbod is voor àlle gezinnen en specifiek aanbod voor 

specifieke gezinnen/specifieke noden. Dit wordt zichtbaar in 

een gestandaardiseerd basisaanbod in alle drie de vestigingen 

en een aanvulling of toevoeging van specifiek aanbod als 

antwoord op specifieke vragen van specifieke doelgroepen, 

signalen of noden in de verschillende Genkse gebieden. 

De synergie van actoren en disciplines garanderen een 

gediversifieerd aanbod rondom preventieve gezondheidszorg, 

opvoedings- en onderwijsondersteuning en activiteiten die 

ontmoeting, sociale cohesie en talentontwikkeling bevorderen. 

We zijn ervan overtuigd dat dit laagdrempelig en uitgebouwd 

aanbod positieve effecten heeft op onder meer de percepties 

van meer kwetsbare gezinnen. Ouders ervaren deze 

dienstverlening als minder of niet stigmatiserend, vinden het 

meer acceptabel en meer helpend. 

We promoten naast inclusief en integraal werken ook het idee 

van ‘allemaal opvoeders’, de kracht van het vrijwilligerswerk en 

gebruikersparticipatie. Waar mogelijk zullen we ook 

samenwerken met ervaringsdeskundigen, met organisaties 

waar armen het woord nemen en met doelgroepmedewerkers in 

functie van ‘insidersperspectief’ en verzekerd bereik. 

Een HvhK verzekert een combinatie van vijf functies voor elke 

gebruiker over de verschillende invalshoeken heen 

(gezondheid, ontwikkeling, opvoeding en onderwijs) en biedt 

antwoordgaranties op maat van elke vraag en/of behoefte van 

de ouders/opvoeders. Het cliëntperspectief staat boven alles! 

Het gaat over de volgende functies: 

1. Onthaal en ontmoeting 

2. Informatie en documentatie 

3. Screening en detectie 

4. Begeleiding en ondersteuning 

5. Taal- en talentstimulering. 

 Ontvangsten/uitgaven Andere budgetten. 

 

 

Actie 2.2. Aandacht voor de eerste levensjaren 

Prioritaire aandacht gaat naar de eerste levensjaren als fundament voor gelijke start- en 

ontwikkelingskansen (-9 m – 6 jaar). Doorgedreven netwerkontwikkeling en sluitende 

trajectbegeleiding van bij de zwangerschap tot aan het 1ste leerjaar. 

 

 Realisatietermijn 2014 - 2019 

Indicator Oplijsting en registratie participatie en follow up. 

Commentaar Samen met de overheid die de regie neemt inzake de HvhK, 

samen met een stuurgroep van stakeholders en samen met de 

input van zes werkgroepen loopt de aanpak en voorbereiding 

gelaagd en participatief. Het concept, de visie, de gedeelde 
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waarden en uitgangsprincipes van een HvhK zijn door de 

stuurgroep opgelijst en bieden een stevig referentiekader om 

de HvhK verder uit te bouwen stap voor stap. Elke pijler biedt 

een ’verzekerd basisaanbod’ voor iedereen, aangevuld met een 

‘specifiek aanbod’ voor specifieke noden van gezinnen of van 

wijken met hoog ‘risicio-profiel’. 

 Dit specifiek aanbod is momenteel een antwoord op de 

articulatie van de huidige vastgestelde noden en behoeften: 

1. Perinatale zorg 

2. Preventieve gezondheidszorg 

3. Opvoedingsondersteuning 

4. Spel -  ontmoeting 

5. Voor- en vroegschoolse educatie en onderwijsondersteuning 

6. Taal- en talentstimulering. 

 Ontvangsten/uitgaven Andere budgetten. 

 

 

Actie 2.3. Toegankelijkheid maximaliseren 

Don’t need a GPS to go through the system.  

In functie van een maximaal bereik van kwetsbare doelgroepen wensen we tot het uiterste te 

gaan om de Huizen van het Kind zo laagdrempelig en zo toegankelijk mogelijk te organiseren. 

Een aantal werkzame bestanddelen op een rij die we integreren (organisatie backoffice). 

 

 Realisatietermijn 2014 - 2019 

 Indicator Tevredenheidsonderzoek. Meten van een hoge klantgerichtheid 

en klantvriendelijkheid. 

 Commentaar Toegankelijke communicatie- en informatiekanalen. 

Transparant en expliciet. 

 Meer ‘samen doen’ in plaats van ‘praten over’. Modelleren, 

instructieleren, learning by doing, … 

 Kleine haalbare stappen installeren voor snelle garantie van 

‘succesbeleving’ bij kwetsbare gezinnen. 

 Frequent gebruik van ‘beelden’, visualisering i.p.v. ‘het woord’. 

 Maximale gebruikersparticipatie. 

 Context- en cultuursensitieve communicatie en bejegening. 

 Gezins- en gebruiksvriendelijke openingsuren. 

Maximale zorgafstemming binnen gezinnen onderling (1 gezin 

- 1 plan bijvoorbeeld). 

Een grote diversiteit en flexibiliteit om gezinnen aan te spreken, 

uit te nodigen of toe te leiden naar het aanbod van de HvhK. 

Een grote waaier aan aantrekkelijke, innovatieve en niet voor de 

hand liggende manier om gezinnen uit te nodigen, in te spelen 

op de motivatie, huisbezoeken, outreachend werken, indien 

nodig aanklampend werken, vermijden van stigmatisering of 

labeling, afwezigheid van taalbarrières, … 
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Een combinatie van homebased, centerbased, communitybased 

aanbod. 

Combinatie van groepsgericht en individueel gericht aanbod. 

Zowel organiseren van inloop- en ontmoetingsmomenten, als 

voorlichting, als training of trajectbegeleiding. 

Aandacht om de afstand met de kwetsbare doelgroep zo klein 

mogelijk te houden door te kiezen voor het inschakelen van: 

 Ervaringsdeskunidigen 

 Paraprofessionals 

 Doelgroepmedewerkers 

 De ‘maatjes- of buddyaanpak’ 

 Vrijwilligers 

 Ambassadeurs 

 Brugfiguren/go-betweens 

 …. 

 Ontvangsten/uitgaven  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actie 2.4. Kinderopvang 

Het stadsbestuur ontwikkelt binnen de stedelijke dienstverlening en de Huizen van het Kind een 

lokaal loket kinderopvang dat een bereikbaar en laagdrempelig informatie- en 

ondersteuningspunt is voor alle gezinnen met een vraag naar kinderopvang en dat een netwerk 

van actoren bundelt die relevant zijn voor kinderopvang. Daarbij wordt intensief samengewerkt 

met diensten zoals het OCMW, VDAB en met organisaties en initiatieven die werken met de 

doelgroep (CAW, Opzet, De Sfeer, St.-Vincentius, Opbouwwerk, etnisch culturele middenveld). 

Hierbij wordt specifiek ingezet op de bekendmaking bij, en toeleiding van kansengroepen o.a. 

via gerichte communicatie en acties. 

 

 Realisatietermijn 2014 - 2019 

Indicator Realisatie van een loket kinderopvang. 

 Registratiegegevens. 

  Exloitatie     

  Uitgaven ontvangsten Saldo 

2014 45000 45000 0 

2015 45000 45000 0 

2016 45000 45000 0 

2017 45000 45000 0 

2018 45000 45000 0 

2019 45000 45000 0 
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 Commentaar Er is nood aan een centraal aanspreekpunt kinderopvang. Dit 

loket dient de toegankelijkheid voor kansengroepen te 

verhogen. 

Ontvangsten/uitgaven NVT. 

 

 

 

 

Actie 2.5. Het stadsbestuur waakt erover dat er voor elk kind gespreid over het hele 

grondgebied en nabij elke Genkse school een kwaliteitsvol, bereikbaar, behoeftendekkend en 

betaalbaar aanbod aan opvang- en vrijetijdsmogelijkheden voor en na de school en tijdens de 

schoolvakanties is.  

 

 Realisatietermijn 2014 - 2019 

 Indicator Behoeftendekkend aanbod. 

 Commentaar Het stadsbestuur zal in de volgende periode een grondige 

transformatieproces voor de opvang voor schoolgaande 

kinderen initiëren. Deze transformatie wordt ontwikkeld en 

begeleid i.s.m. alle stakeholders, gegroepeerd in de lokale 

adviesraad. Bij de ontwikkeling zal er aandacht besteed worden 

aan de bereikbaarheid en toegankelijkheid voor ouders uit de 

kinderarmoede. Verder moet er in het inhoudelijk beleid 

aandacht zijn voor de inkleuring van de sociale functie van de 

kinderopvang t.a.v. kansengroepen. 

 Ontvangsten/uitgaven NVT 
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BELEIDSDOELSTELLING 3 

Opdat iedere Genkenaar een menswaardig bestaan kan leiden neemt Genk de regie op inzake 

de realisatie van een toegankelijk sociaal dienstverlenings-, hulpverlenings- en zorgaanbod, 

afgestemd op de zorg- en welzijnsvragen van de burgers en beantwoordend aan een maximale 

kwaliteit. 

 

 

ACTIEPLAN 3. Gezinnen dienen over een minimale materiële comfortzone te beschikken. Genk 

wil kinderen kansen geven om op te groeien in gezinnen met toegang tot toereikende 

middelen. 

 

 

Actie 3.1. Mini-kinderrechtenonderzoek 

Genk bouwt aan proactieve informatie- en rechtenonderzoeksystemen opdat elke Genkenaar  

maximaal zijn rechten kan benutten waardoor minder kinderen moeten opgroeien in gezinnen 

onder de armoedegrens. Meer specifiek wordt het mini-kinderrechtenonderzoek gebruikt bij 

gezinnen met kinderen. 

 

 Realisatietermijn 2014 - 2019 

Indicator Jaarlijks worden minstens tien gerichte acties gevoerd 

waaronder vroegtijdige aanvraag geboortepremie, recht op 

verhoogde tegemoetkoming binnen de ziekteverzekering  

verwerven en behouden, studiebeurzen voor kleuters, 

kinderbijslag. 

Commentaar We stellen steeds opnieuw vast dat vele gezinnen hun rechten 

niet of onvoldoende benutten. Dikwijls zijn de rechten op 

scharniermomenten in het leven zelfs niet gekend. Volgens de 

vierde wereldbeweging zijn folders ontoereikend, de 

procedures te omslachtig en dikwijls in een niet-verstaanbare 

taal geschreven. Daarom willen we nieuwe gerichte acties 

voeren waarbij de doelgroep betrokken wordt om het bereik zo 

groot mogelijk te maken. 

 Ontvangsten/uitgaven Expertenteam kinderrechten: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Exloitatie     

  Uitgaven ontvangsten Saldo 

2014 45000 45000 0 

2015 45000 45000 0 

2016 45000 45000 0 

2017 45000 45000 0 

2018 45000 45000 0 

2019 45000 45000 0 
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Actie 3.2. Mobiel kinderrechtenteam 

Om zoveel mogelijk gezinnen met kinderen tussen 0 en 3 jaar te bereiken willen we een mobiel 

kinderrechtenteam uitwerken met volgende taken: 

- een bezoek aan huis brengen bij gezinnen met een laag inkomen; 

- actieve aanwezigheid bij de doelgroep in de Huizen van Kind; 

- actieve aanwezigheid bij initiatieven van en voor de doelgroep zoals vierde wereldbeweging en 

ontmoetingshuis de Sfeer, buurtwerkingen, Open School. 

 

Dit mobiel kinderrechtenteam speelt door een gerichte doorverwijzing en ondersteuning van 

betrokkenen gezin een cruciale rol in het vergroten van de toegankelijkheid van middelen en 

diensten. 

 

 Realisatietermijn 2015 - 2019 

 Indicator Mobiel kinderrechtenteam organiseert minstens tien loketten in 

de Huizen van het Kind, heeft een bereik van tien externe 

groepen en bereikt dertig gezinnen aan huis. 

 Commentaar De complexiteit van rechten en administratie wordt opgevangen 

door experten in te zetten daar waar de doelgroep komt. Niet 

alleen kan collectief en/of individueel ondersteund worden, 

maar gerichte, begeleide doorverwijzingen werken sterk 

drempelverlagend. 

 Ontvangsten/uitgaven Zie actie 3.1. en stedenfonds 

 

 

Actie 3.3. financiële en materiële steun 

Naast de wettelijke verplichtingen inzake financiële steunverlening door een OCMW, ontwikkelt 

en evalueert OCMW-Genk een lokaal normenkader inzake financiële en materiële hulpverlening 

aan gezinnen met een laag inkomen. 

 

Realisatietermijn 2014 

 Indicator Realisatie en toepassing van een lokaal normenkader 

goedgekeurd door de OCMW-raad. 

Toepassing van dit normenkader bij honderd gezinnen met 

kinderen. 

Commentaar We stellen vast dat de lage inkomsten uit tewerkstelling en 

sociale zekerheid ontoereikend zijn om een menswaardig 

bestaan te leiden. Uit de omgevingsanalyse blijkt tevens dat 

veel gezinnen onder de Europese armoededrempel leven. Een 

normenkader aanvullende financiële steun geeft de 

mogelijkheid op methodische wijze een extra financiële 

ondersteuning te geven. 

Ontvangsten/uitgaven NVT. 
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Actie 3.4. Gezinsondersteunende materiële hulp 

Om het gezinsbudget van de meest kwetsbare gezinnen te versterken werken we nieuwe 

empowerende duurzame methodieken uit vanuit de doelgroep en worden 

samenwerkingsverbanden uitgewerkt met diverse partners. 

 

 Realisatietermijn 31-12-2014 

 Indicator Minstens twee nieuwe duurzame projecten worden opgezet. 

 Bereik van 300 gezinnen met kinderen. 

 Commentaar In het kader van duurzaamheid maar ook vanuit de leefwereld 

en competenties van de doelgroep worden acties opgezet. We 

denken hierbij aan baby- en materialenbeurzen, 

boekenverkoop, actie rond sport- en speelmaterialen. 

Gestructureerd en volgens een gericht doorverwijssysteem 

willen we samenwerken met partners zoals o.a. een sterk 

uitgebouwde St.-Vincentiusvereniging en de Kringwinkel voor 

gezinsondersteunende voedselhulp, kinder- en sportkleding, 

speelgoed en andere materialen. 

Op basis van jaarverslagen worden samenwerkingsverbanden 

geëvalueerd, bijgestuurd en structurele knelpunten opgenomen 

om beleidsmaatregelen te voeden. 

 Ontvangsten/uitgaven NVT. 

 

 

Actie 3.5.  Participatie aan onderwijs, sport, cultuur, vrije tijd en gezondheidszorg 

Om de maatschappelijke participatie en sociale activering van kinderen en hun ouders te 

bevorderen worden de middelen van het Fonds voor participatie en sociale activering maximaal 

benut op basis van wettelijke en lokale instrumentele richtlijnen. Specifieke projecten en 

samenwerkingen kunnen hierop een aanvulling zijn. 

 

 Realisatietermijn 2014 

 Indicator Boordtabellen inzake bereik. 

 Commentaar Het Fonds voor participatie en sociale activering voorziet 

middelen om de participatiekansen van kinderen te vergroten. 

Voor vakantie en vrije tijd wordt een samenwerkingsverband 

aangegaan met de vzw Horizont Rap op stap. 

De Stad ontwikkelt tevens een zeer uitgebreid pakket aan 

vakantieopvang en sport- en spelkampen waar de 

toegankelijkheid en opvang voor de meest kwetsbare kinderen 

gebeurt. 

 Ontvangsten/uitgaven Fonds voor participatie. 
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Actie 3.6. Recht op wonen: preventie uithuiszetting 

In samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappij en het sociaal verhuurkantoor willen 

we het recht op wonen, dé basis inzake bestrijding van kinderarmoede, garanderen door het 

proactief instrument Lokale AdviesCommissie (LAC) ter preventie van uithuiszetting in te 

zetten. 

 

Realisatietermijn 2014 - 2019 

Indicator Het voorkomen van uithuiszetting bij honderd gezinnen met 

kinderen. 

 Commentaar Genk heeft een groot bestand van sociale woningen. Met de 

sociale huisvestingsmaatschappij Nieuw Dak en het sociaal 

verhuurkantoor Het Scharnier is een methodiek inzake 

preventie huurachterstal en uithuiszetting ontwikkeld. 

 Ontvangsten/uitgaven NVT. 

 

 

Actie 3.7. Budgethulpverlening 

In samenwerking met diverse partners en ervaringsdeskundigen worden specifiek voor 

gezinnen met kinderen acties opgezet met het oog op het maximaliseren van efficiënt gebruik 

van het gezinsbudget. 

 

 Realisatietermijn 2014 - 2019 

Indicator Minstens twee acties worden ontwikkeld voor gezinnen met 

kleine kinderen in het kader van efficiënt beheer van het 

gezinsbudget. 

 Commentaar Achterstallige betalingen hangen enerzijds samen met een 

beperkt budget maar anderzijds kan er preventief geanticipeerd 

worden samen met de doelgroep gezinnen met kleine kinderen. 

 Ontvangsten/uitgaven NVT. 

 

 

Actie 3.8. Onderwijs 

Lokale overheid, onderwijs, welzijnspartners en verenigingen werken samen aan 

onderwijskansen en gelijke kansen door: 

- het bespreekbaar maken van en wegwerken van drempels; 

- de startpositie van kinderen naar het onderwijs – kleuterklas- te maximaliseren; 

- het welbevinden en de betrokkenheid van ouders en kinderen te verhogen; 

- in te zetten op talentontwikkeling; 

- in te zetten op sociaal-etnische segregatie; 

- inspelen op empowerment van ouders (parenting at home). 

 

 

 Realisatietermijn 2014 - 2019 
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 Indicator Ontwikkelde acties inzake kostenbeheersing op school. 

Ontwikkelde acties naar ouders en kinderen. 

Registratie bereik en effecten Instapje. 

 Onderwijsondersteunende programma’s in de Huizen van het 

Kind. 

 Commentaar Acties worden opgezet om armoededrempels te bestrijden die 

maken dat kinderen (indicatorleerlingen) problemen 

ondervinden op school. Hierbij denken we aan acties inzake 

voor- en vroegschoolse ouder-kindprogramma’s zoals 

Boekbabies, Instapje en Instapje plus – in afstemming met de 

SALK-programma’s Kind en Taal, onderwijsondersteunende 

programma’s van Huizen van het Kind, specifieke 

integratiebevorderende acties, programma’s m.b.t. de overgang 

voorschoolse periode en vroegschoolse periode (focus op 

zelfredzaamheid, kleuterparticipatie..), de brede leer en 

leefomgevingen gericht op talentontwikkeling, 

professionalisering leerkrachtenteams, … 

Naast het versterken van kinderen en gezinnen is het tevens de 

bedoeling om onderwijs te versterken om een KRACHTIG 

transparant beleid te organiseren in het detecteren, signaleren, 

omgaan met, en eventueel verwijzen van risicogezinnen, maar 

ook om ervoor te zorgen dat de sociaal etnische segregatie in 

het basisonderwijs aangepakt wordt en de onderwijskansen van 

anderstalige nieuwkomerskinderen maximaal worden, zodat 

bijkomende gekleurde structurele kinderarmoede mee 

vermeden wordt. 

 Concreet willen we samenwerken met het LOP inzake het 

organiseren van een dag van de extra kansen, ontwikkelen en 

verspreiden van infofolders voor gezinnen rond schoolkosten, 

het sensibiliseren en informeren van leerkrachtenteams 

terzake, de vrije schoolkeuze van kinderen uit kansengroepen 

maximaliseren in het kader van inschrijvingsdecreet en M-

decreet. 

 Samen met doelgroep uit TAO, CAW, Opzet, … wordt 

regelmatig gepeild naar de subjectieve beleving van ouders 

inzake materiële en financiële drempels in het onderwijs. 

 Ontvangsten/uitgaven NVT. 
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BELEIDSDOELSTELLING 4 

Ontwikkelen en ondersteunen van modules die voorzien in directe en gerichte begeleiding van 

de meest kwetsbare Genkse gezinnen. 

 

 

 Realisatietermijn 2014 - 2019 

 Indicator Registratie van het aantal begeleidingstrajecten met het profiel 

van Multi probleemgezin en instrumenten voor effectenmeting. 

 Commentaar We willen blijven investeren in effectieve 

begeleidingsprogramma’s voor, en bij  Genkse Multi 

probleemgezinnen die een antwoordgarantie bieden op de 

gecombineerde en complexe noden van deze gezinnen en 

binnen de Huizen van het Kind als extra aanbod geïntegreerd 

worden. We denken hier concreet aan de methodieken inzake 

thuiscompagnie, Family 3 en Opzet. 

 Ontvangsten/uitgaven     Andere budgetten 
 
 
 


