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VOORWOORD
Uit cijfers van Kind en Gezin blijkt dat meer dan 11% van de kinderen in Vlaanderen
geboren wordt in een kansarm gezin. Voor Beringen ligt dit cijfer zelfs nog hoger: meer
dan 14% van alle geboortes vond in 2014 plaats in een kansarm gezin. Onaanvaardbaar!
Kinderarmoede staat dan ook hoog op de politieke agenda in Beringen.
Daarom werkten we een kinderarmoedeplan uit: aan de hand van 10 acties willen we
kinderarmoede terugdringen via een gecoördineerd en gericht beleid. Eén van die acties
gaat over verdoken kinderarmoede.
Voor heel wat gezinnen is het moeilijk om de stap naar hulpverlening te zetten. Dikwijls
schermen ze hun leven in armoede af voor de buitenwereld of ze vinden de weg naar
de hulpverlening niet. Ondanks het taboe is het echt belangrijk om armoede zo snel
mogelijk op te sporen en aan te pakken. Kinderen die opgroeien in armoede, blijken
immers vaak een achterstand op te lopen, nog voor ze de schoolpoort binnen wandelen.
Om dit onderzoek op een kwalitiatieve manier te volbrengen hebben we beroep gedaan
op RIMO Limburg. Zij hebben op een adequete en onderbouwde manier gewerkt om
deze mensen in verdoken armoede op te sporen, in beeld te brengen en te bereiken. Het
resultaat hiervan heeft u in uw handen.
Voor Stad en OCMW Beringen is kinderarmoede onaanvaardbaar en willen we werken
aan een leefomgeving waar alle kinderen de kansen krijgen om zich te ontplooien tot
sterke individuen.
Dit rapport is dan ook niet het einde, maar slechts het begin voor ons.
Schepen van Welzijn Stad Beringen, Thomas Vints
en
OCMW-voorzitter Beringen, Hilal Yalçin
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INLEIDING
Beringen is één van de dertien Limburgse gemeenten die extra middelen krijgen van de Vlaamse
regering om een kinderarmoedeplan op te stellen en uit te voeren. Het kinderarmoedeplan dient
om via een gecoördineerd en gericht beleid te werken aan het terugdringen van kinderarmoede
in Beringen.
Eén van de actiepunten in dit plan is dat de stad Beringen een beter zicht wil krijgen op gezinnen
in verdoken armoede. Men wil gezinnen die de stap naar de hulpverlening nog niet gezet
hebben in beeld krijgen, leren kennen en bereiken. Op vraag van de stad Beringen voerde
RIMO Limburg een praktijkonderzoek uit om deze mensen in verdoken armoede op te sporen,
te leren kennen en door te verwijzen indien nodig. Op basis hiervan formuleerde RIMO Limburg
beleidsaanbevelingen.
Het praktijkonderzoek is in 7 fases uitgerold:
• stap 1: cijfers verzamelen
• stap 2: bevragen van organisaties en sleutelfiguren
• stap 3: oplijsten van mogelijke opsporingskanalen
• stap 4: wel gekend – niet gekend bij het OCMW
• stap 5: huisbezoeken bij gezinnen
• stap 6: drempels in kaart brengen
• stap 7: beleidsaanbevelingen
Het rapport is volgens bovenstaande chronologische volgorde opgesteld. Iedere stap bouwt
verder op de info die uit de vorige stappen verzameld is. Zo zullen de resultaten van de mogelijke
opsporingskanalen uit stap 3 toegelicht worden in stap 5 waar ze uitgetest zijn.
De stad Beringen heeft bij aanvang van het praktijkonderzoek een aantal vragen voorop gesteld
waar zij een antwoord op verwachten. RIMO Limburg heeft tijdens de gehele uitrol deze vragen
voor ogen gehouden:
1. Wat is de rol van de stad binnen het verhaal van verdoken armoede?
2. Wat is de rol van het OCMW binnen het verhaal van verdoken armoede?
3. Voor welke kwetsbare groepen moet er extra aandacht zijn binnen de strijd tegen verdoken
armoede?
4. Welke kanalen zijn er om mensen in armoede op te sporen?
5. Welke manieren van werken zijn er om de drempels te verlagen?
6. Welke samenwerkingsverbanden komen naar voren?
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STAP 1

C

IJFERS VERZAMELEN

WAAROM EEN CIJFERRAPPORT?
Het praktijkonderzoek is afhankelijk van het opsporen van mensen in verdoken armoede. Om
deze gezinnen te vinden, zetten we in op 3 mogelijke manieren:
1. het cijferrapport (stap 1)
2. bevragen van organisaties en sleutelfiguren (zie stap 2)
3. oplijsten van mogelijke opsporingskanalen (zie stap 3)
In het cijferrapport wordt nagegaan welke statistische sectoren hoog scoren op armoedeindicatoren. Aangezien er al jaren buurtwerk actief is in 4 Beringse buurten (Steenveld, Wijerdijk,
Beringen-Mijn en de Waterstraat) hebben de buurtwerkers dankzij hun werking en ervaring een
zicht op de kwetsbare gezinnen in hun wijk. Over de andere buurten is daarentegen weinig
geweten. Als er via sleutelfiguren of opsporingskanalen geen of nauwelijks gezinnen naar voren
komen, wordt er voor gekozen om in de buurten die hoog scoren in het cijferrapport én waar
geen buurtwerk is, aan de slag te gaan.

HET CIJFERRAPPORT
Op basis van cijfers van het steunpunt sociale planning van de provincie Limburg is er een
rapport met objectieve gegevens samengesteld. Dit cijferrapport is terug te vinden als bijlage.
Cijfers die kunnen wijzen op een armoederisico zijn hierin opgenomen. Op die manier worden
buurten gedetecteerd die op meerdere cijfers hoog scoren. Een voorzichtig besluit is dat het
armoederisico in deze buurten hoger ligt dan in andere buurten.
Een maatschappelijke kwetsbare buurt is gedefinieerd als een buurt waarin een veelheid aan
problematieken van maatschappelijke kwetsbaarheid voorkomt. Met de term maatschappelijke
kwetsbare buurt wordt niet geïmpliceerd dat alle bewoners van deze buurt per definitie
maatschappelijke kwetsbaar zouden zijn. Het gaat hier louter om een buurt waar meerdere
risicofactoren op maatschappelijke kwetsbaarheid gebundeld aanwezig zijn.
Het is van belang te benadrukken dat er met dit cijferrapport geen uitspraken gedaan worden
over de leefbaarheid binnen de betreffende buurten. Een leefbaarheidsonderzoek is van een
geheel andere aard dan een kansarmoedemonitor en vraagt een eigen methodiek en andere
indicatoren. De resultaten moeten eveneens steeds geïnterpreteerd worden in de context van
de huidige realiteit (bv. dichtbevolkt gebied, nieuwe woningen gebouwd,...). Kortom, het is
belangrijk dat er met enige omzichtigheid wordt omgegaan met de cijfers.

6

CONCLUSIES VAN HET CIJFERRAPPORT
•
•
•
•
•

Uit de cijfers komen de gekende impulswijken duidelijk naar voren in volgende statistische
sectoren: Beringen-Mijn-Tuinwijk Koersel, Steenveld, Haneberg, Koolmijn-Koersel en
Beringen-Mijn-Tuinwijk Beverlo.
Daarnaast scoort de buurt Kolmen zeer hoog.
Cijfers zeggen veel en weinig tegelijkertijd. De cijfers moeten altijd getoetst worden aan de
realiteit en aan de context.
De cijfers zijn onderhevig aan lokale en bovenlokale evoluties.
Indien er uit stap 2 (bevragen van organisaties en sleutelfiguren) en 3 (oplijsten van
mogelijke opsporingskanalen) geen gezinnen naar voren komen, zal er ingezet worden op
huisbezoeken in de wijk Kolmen.

7

STAP 2

B

EVRAGING VAN ORGANISATIES
EN SLEUTELFIGUREN

LIJST VAN BEVRAAGDE DIENSTEN EN
ORGANISATIES
Met verschillende organisaties en diensten die actief zijn in Beringen, voerde RIMO Limburg
een gesprek.
Volgende organisaties en diensten zijn bevraagd:
• Stad Beringen: diensthoofd van de gemeenschapswachten
• Stad Beringen: dienst individueel welzijnswerk
• Stad Beringen: dienst diversiteit
• Stad Beringen: jeugdwelzijnswerk
• Stad Beringen: dienst wonen
• Stad Beringen: jeugddienst
• Stad Beringen: dienst buitenschoolse kinderopvang
• Stad Beringen: dienst onderwijs
• OCMW Beringen: hoofdmaatschappelijk assistent sociale dienst
• OCMW Beringen: outreachende medewerker
• Politie Beringen
• Kantonnale Bouwmaatschappij Beringen
• SVK West-Limburg
• Het Vlaams Woningfonds
• Opvoedingswinkel West-Limburg
• kinderopvang De Bengeltjes
• kinderopvang De Petteflet
• Armoedevereniging De Draaischijf
• de voorzitter van de Interculturele Raad
• buurtwerk Beringen-Mijn
• In-Zetje Beringen
• St. Vincentius Beringen
• Open Hart Paal
• Turkse Unie van België
• Het Huurderssyndicaat
• Centrum voor geestelijke gezondheidzorg (CGG)
• Centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning (CKG)
• De Eerste Lijn
• VDAB
• CM Limburg
• VCLB
• School De Berk
• School SBS Koersel
• School Vibo St. Barbara
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ONDERWERP VAN GESPREKKEN
De organisaties zijn geïnformeerd over de inhoud van het praktijkonderzoek. Ook is er gevraagd
naar:
• hun zicht op verdoken armoede en kinderarmoede in Beringen;
• wie volgens hen de bewoners van Beringen zijn die in verdoken armoede leven;
• mogelijke sleutelfiguren;
• eventuele kanalen die interessant kunnen zijn om mensen in verdoken armoede op te
sporen.

SLEUTELFIGUREN
Op basis van de gesprekken met deze organisaties is een lijst opgesteld van sleutelfiguren.
Sleutelfiguren zijn vertrouwenspersonen, mensen die een goed zicht hebben op de buurt,
professionelen die rechtstreeks in contact staan met hun doelgroep, ... Met hen heeft een
gelijkaardig gesprek plaatsgevonden als bij de organisaties en diensten.
Enkele voorbeelden van bevraagde sleutelfiguren zijn:
• voorzitters van de Gezinsbonden van Koersel, Paal en Beverlo
• een Turkse huisarts
• de zwangerschapscoach van het St. Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder
• voorzitters van Turkse, Marokkaanse en Italiaanse verenigingen in Beringen
• alle wijkagenten van Beringen
• de voormalige voorzitter van Open Hart Paal
• de medewerkers van Kind&Gezin

RESULTATEN VAN DE GESPREKKEN
Uit de bevraging van organisaties en diensten zijn potentiële opsporingskanalen naar voren
gekomen (zie stap 3). Woongebieden waar mogelijks een verhoogd armoederisico is, werden
in kaart gebracht (zie stap 5). Gezinnen waarvan een vermoeden is dat zij in een kwetsbare
situatie leven maar nog niet gekend zijn in de hulpverlening, zijn gesignaleerd (zie stap 3). Ook
de noden en behoeften van de gesprekspartners werden geïnventariseerd. Verder in stap 7 zijn
naar aanleiding van deze noden aanbevelingen geformuleerd.
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STAP 3

O

PLIJSTEN VAN MOGELIJKE
OPSPORINGSKANALEN

Uit alle gesprekken die gevoerd zijn, is inspiratie gehaald om mogelijke opsporingskanalen
voorop te stellen. Deze opsporingskanalen zijn uitgetest door RIMO Limburg op hun efficiëntie
om zo gezinnen in verdoken armoede te bereiken. De bevindingen over deze kanalen worden
in stap 5 omschreven.

AANMELDEN VAN KLEUTERS
Gezinnen die hun kleuter niet spontaan zelf aanmelden voor onderwijs tijdens de elektronische
aanmeldingsprocedure krijgen een huisbezoek om hen aan te sporen dit wel te doen of om
hen hierbij te helpen. Voorheen gebeurden deze huisbezoeken door de buurtwerkers in de
impulswijken. Dankzij deze inspanningen werden er nog heel wat gezinnen bereikt om aan
te melden. De idee is dat kwetsbare gezinnen via het online aanmeldingssysteem niet altijd
de toegang hebben en soms niet het belang van onderwijs ervaren. Daarom werd in kader
van het praktijkonderzoek ervoor gekozen om dit als opsporingskanaal uit te testen over heel
Beringen. Enerzijds krijgen heel wat gezinnen zo toegang tot een school naar keuze, anderzijds
wordt aangevoeld of er gezinnen bij zijn die in verdoken armoede leven. Bij gezinnen waar een
voorgevoel van verdoken armoede is, vindt een tweede huisbezoek plaats.

GEZINNEN DIE NIET KOMEN OPDAGEN VOOR
EEN LOKALE ADVIESCOMMISSIE (LAC) VIA HET
OCMW
Iedereen heeft recht op een ononderbroken en minimale levering van elektriciteit, gas en
water voor huishoudelijk gebruik. Elektriciteit, gas en water mogen daarom enkel in hoogst
uitzonderlijke gevallen worden afgesloten. Lokale Adviescommissies komen samen op vraag
van de leveranciers van water, gas of elektriciteit die een verzoek hebben tot afsluiting van
de energietoevoer van een klant. Binnen deze commissie worden dossiers besproken over
onbetaalde facturen. Het is de bedoeling om met alle betrokken partijen tot een oplossing te
komen. De LAC wordt voorgezeten door een maatschappelijk werker in dienst van het OCMW.
Elke klant die besproken wordt, wordt uitgenodigd op de LAC. Dit is niet verplicht maar vrijblijvend.
Aan gezinnen die niet komen opdagen voor een LAC wordt geen verder gevolg gegeven vanuit
het OCMW. In kader van het praktijkonderzoek krijgen de gezinnen die niet komen opdagen
voor een LAC én niet gekend zijn door het OCMW een huisbezoek.
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GEZINNEN WAAR EEN DREIGING TOT
HUURVERBREKING LOOPT VIA HET
VREDEGERECHT
Bij een zwaar conflict tussen huurder en verhuurder kan de verhuurder een procedure tot
uithuiszetting opstarten bij het Vredegerecht. Tenzij de huurder uitdrukkelijk bezwaar heeft, zal
de vrederechter of een gerechtsdeurwaarder het OCMW automatisch op de hoogte stellen van
een dagvaarding in huurzaken of een vordering tot huurverbreking. De persoon ontvangt dan
een brief, waarin hij wordt uitgenodigd tot een bezoek aan de sociale dienst van het OCMW.
Er wordt getracht een voorstel tot bemiddeling uit te werken om zo een effectieve uithuiszetting
te voorkomen. In kader van het praktijkonderzoek wordt langs gegaan bij gezinnen die niet
reageren op deze brief én niet bij het OCMW in de hulpverlening zijn.

GEZINNEN GESIGNALEERD VIA
SLEUTELFIGUREN OF ORGANISATIES
In onderling vertrouwen hebben organisaties en sleutelfiguren gezinnen waarbij ze een
vermoeden van verdoken armoede hebben, gesignaleerd om ook bij hen een huisbezoek af te
leggen. Het gaat hier aldus over gezinnen waar geen cliëntrelatie mee is.
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STAP 4

W

EL GEKEND – NIET GEKEND BIJ
HET OCMW

Met de lijst van gezinnen waarbij er vermoedens zijn van verdoken armoede, is er bij het
OCMW van Beringen nagegaan of deze mensen reeds in een hulpverleningstraject zitten of
hebben gezeten. 73% van de gesignaleerde gezinnen bleek niet gekend te zijn bij het OCMW.
De gezinnen die het OCMW al kent, krijgen geen huisbezoek aangezien zij de weg naar de
hulpverlening al gevonden hebben. Bij de andere gezinnen wordt wel op huisbezoek gegaan.
Het hulpverleningsaanbod is uiteraard ruimer dan enkel het OCMW. Om niet overal met de
namenlijst rond te gaan en omdat het OCMW vaak mee betrokken is in de hulpverlening, is
geopteerd om enkel bij het OCMW de lijst af te checken.
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STAP 5

H

UISBEZOEKEN BIJ GEZINNEN

Om gezinnen in verdoken armoede op te sporen is er voor gekozen om op basis van de
kanalen uit stap 3 (oplijsten van mogelijke opsporingskanalen) evenals uit bevindingen van stap
2 (bevragen van organisaties en sleutelfiguren) langs te gaan bij gezinnen. Over een periode
van ongeveer 2 maanden heeft een opbouwwerker van RIMO Limburg huisbezoeken afgelegd.
Tijdens deze huisbezoeken werd er gepolst naar de situatie van de gezinnen. De levensverhalen
bieden een inkijk op de leefwereld van de gezinnen, maar ook op hun manier van overleven. Op
basis van deze gesprekken werden drempels, aanbevelingen of knelpunten in kaart gebracht.

HET CIJFERTOTAAL
In het totaal waren er 108 gezinnen die bezocht moesten worden. Hiervan zijn 57 gezinnen
bereikt, dus met hen is er effectief een gesprek gevoerd. Bij 13 van deze gezinnen is er een
tweede huisbezoek gedaan. Een tweede huisbezoek kan zijn omdat er eerst vertrouwen
opgebouwd moest worden, om verdere info te bezorgen, ter opvolging, … Bij 3 gezinnen heeft
er een derde huisbezoek plaatsgevonden en bij 1 gezin een vierde. Deze laatste gezinnen
waren de meest kwetsbaren die meer
aandacht vroegen. Van de gezinnen
die niet bereikt werden, bleken er
een deel verhuisd te zijn, waren de
woningen ontoegankelijk of waren
de gezinnen niet thuis en één gezin
weigerde het gesprek. Opmerkelijk is
dat over het algemeen één derde van
de gezinnen van autochtone afkomst
is en twee derde van de gezinnen van
allochtone afkomst is, zowel bij het
totaal aantal te bezoeken gezinnen als
bij het aantal bereikte gezinnen.

DE ZOEKTOCHT NAAR EEN
GESPREKSINSTRUMENT
Voorafgaand werd nagedacht over een instrument om een gesprek te kunnen aangaan en te
voeren bij de huisbezoeken. In eerste instantie werd overwogen om de KIA-cheques (uitleg
zie stap 7: 1. B) hiervoor te gebruiken. Alle Beringse kinderen hebben er recht op. Het kan dus
dienen om op een niet bedreigende manier een gesprek te beginnen. Het nadeel is dat als
gezinnen hun KIA-cheques al hebben, het niet altijd evident is om verder het gesprek te voeren.
De zoektocht naar een gespreksinstrument heeft uiteindelijk geleid tot een brochure waarin de
rechten en voordelen voor gezinnen met kinderen opgesomd staan. In de gemeenten Genk en
Overpelt gebruikte men al zulke brochures om mensen te informeren en hun rechten te laten
benutten. RIMO Limburg heeft op maat van Beringen een gelijkaardige publicatie opgemaakt,
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genaamd het ‘Voordelenboekje voor gezinnen met kinderen’. Hierin staat allerlei informatie over
onderwijs, huisvesting, opvoeding, vervoer en voeding. Maar ook vele voordelen waar gezinnen
recht op hebben gaande van vrije tijd, gezondheid, energie en kinderopvang tot financiële
kortingen.

UITGETESTE OPSPORINGSKANALEN

Kleuteraanmeldingen
LAC
Huurverbreking
Gesignaleerde
gezinnen
Woongebieden

Aantal
gezinnen

Aantal pogingen

Bereikte
gezinnen

Aantal verdoken armoede

48

71

24

8

% verdoken
armoede t.a.v.
bereikte gezinnen
33 %

15
6

23
13

8
3

6
0

75 %
0%

20

33

12

9

75 %

19

50

10

4

40 %

			

KLEUTERAANMELDINGEN

In kader van het praktijkonderzoek zijn huisbezoeken afgelegd bij gezinnen die hun kleutertje
in de zomervakantie van 2015 nog steeds niet ingeschreven hadden in een school. In het
totaal waren dit 48 gezinnen. Hiervoor zijn 71 pogingen ondernomen met een bereik van 24
gezinnen. Bij 8 gezinnen had de opbouwwerker vermoedens van verdoken armoede. Bij hen
werd er voorgesteld of er nog een keer teruggekomen mocht worden met het ‘Voordelenboekje
voor gezinnen met kinderen’. Alle gezinnen hebben hiermee ingestemd. Deze 8 gezinnen
zaten allemaal in een kwetsbare situatie. Bij gezinnen die niet thuis waren op het moment van
het huisbezoek maar waar er mogelijke fysieke tekenen waren van armoede, werden vaker
pogingen ondernomen om hen toch te bereiken dan wanneer dit niet het geval was.

LOKALE ADVIESCOMMISSIE VAN HET OCMW

Bij de 15 gezinnen die niet gekend zijn bij het OCMW én niet zijn komen opdagen op de Lokale
Adviescommissie zijn 23 pogingen ondernomen om hen thuis aan te treffen. Acht van deze
gezinnen werden bereikt. De vraag of zij nood hadden aan hulpverlening werd rechtstreeks
gesteld met als aanleiding de uitnodiging op de Lokale Adviescommissie. Hier bleek dat 75%
van deze gezinnen zich in een kwetsbare situatie bevonden.

HUURVERBREKINGEN VIA HET OCMW

Bij de 6 gezinnen die wegens een dreigende uithuiszetting uitgenodigd waren op het OCMW
maar niet reageerden, zijn 13 pogingen ondernomen. Bij 3 gezinnen heeft een gesprek
plaatsgevonden, waarvan geen enkel in een kwetsbare situatie bleek te leven. Ook hier werd
naar aanleiding van het niet reageren op de brief van het OCMW rechtstreeks de vraag gesteld
of zij eventueel nog knelpunten op andere domeinen hadden. Zowel bij deze huisbezoeken als
bij die van de Lokale Adviescommissie ervaarden de mensen dit niet als vreemd of bedreigend,
maar eerder als een blijk van bezorgdheid.
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GESIGNALEERDE GEZINNEN

De 20 gezinnen gesignaleerd door organisaties en sleutelfiguren kregen eerst een brief
waarin het huisbezoek werd aangekondigd. Hier werd langs gegaan met het ‘Voordelenboekje
voor gezinnen met kinderen’. Op die manier merkte de opbouwwerker of het gezin het
hulpverleningscircuit kent en er gebruik van maakt. Van de 37 pogingen is bij 12 gezinnen
een eerste huisbezoek afgelegd. 75% van deze bevraagde gezinnen bleken in een kwetsbare
situatie te leven.

SPECIFIEKE DOELGROEP IN AANGEGEVEN WOONGEBIEDEN

Het afbakenen en proactief benaderen van specifieke doelgroepen is een mogelijk
opsporingskanaal. In kader van het praktijkonderzoek werden eenoudergezinnen bezocht in
twee aangegeven woongebieden. Deze woongebieden, de oude appartementsblokken op de
Graaf van Loonstraat en de Paalse buurt Steenberg (de Vogelwijk in de volksmond), zijn een
resultaat uit stap 2: bevragen van organisaties en sleutelfiguren. Ook hier werd op voorhand
een briefje in de bus gestoken en het ‘Voordelenboekje voor gezinnen met kinderen’ als
gespreksinstrument gebruikt. Ondanks 16 pogingen is in de Graaf van Loonstraat geen enkel
van de 4 eenoudergezinnen bereikt. In Steenberg zijn 10 van de 15 eenoudergezinnen bereikt
tijdens 34 pogingen. 40% van deze eenoudergezinnen leefde in een kwetsbare situatie.
In Kolmen, de buurt die uit het cijferrapport naar voren kwam, zijn geen huisbezoeken gedaan
omdat er uit de andere kanalen voldoende gezinnen werden aangebracht. Kolmen werd gezien
als back-up.

HET VOORDELENBOEKJE VOOR GEZINNEN MET
KINDEREN
Het ‘Voordelenboekje voor gezinnen met kinderen’ (zie bijlage) is tijdens de huisbezoeken
door de opbouwwerker uitgetest als gespreksinstrument. Er zijn na de huisbezoekenfase nog
enkele aanpassingen in aangebracht, zoals het doorverwijskadertje om de doorverwijzingen zo
makkelijk mogelijk te maken voor zowel de gezinnen als de organisaties.
Het Voordelenboekje is een laagdrempelige manier om het gesprek aan te gaan met (kwetsbare)
gezinnen. Door te beginnen met de KIA-cheques, sportvoordelen, gratis tandarts, … wordt de
opening gemaakt voor een verder gesprek. Over het algemeen weten gezinnen een gedeelte
over de inhoud van het boekje. Bij de opsporingskanalen waar het Voordelenboekje als
gespreksaanleiding gebruikt werd, is deze brochure ook in de brievenbus gestoken bij gezinnen
die na verschillende pogingen niet thuis aangetroffen zijn samen met een briefje voor eventuele
contactopname.
De opbouwwerker kwam veel te weten over de situatie van de gezinnen door het overlopen
van het Voordelenboekje, aangezien veel verschillende thema’s aangehaald worden. Om te
weten te komen of gezinnen ergens recht op hebben, moet er gevraagd worden naar zaken
zoals eenoudergezin, OCMW-cliënt, verhoogde tegemoetkoming, … Op die manier komt de
mogelijke kwetsbaarheid van gezinnen boven drijven. Dankzij de link van ieder stukje informatie
met het daaraan gekoppelde recht of voordeel ervaarden de bevraagde gezinnen het gesprek
niet als bedreigend. Wel maakte het huisbezoek soms veel emoties los bij de gezinnen. Dit zorgt
ervoor dat een vertrouwensband kan ontstaan maar ook het uitvoeren van kleine taakjes zoals
een formulier bezorgen, bijkomende info opzoeken, navraag doen, … schept vertrouwen.
De opbouwwerker stelde vast dat vooral gezinnen met jonge kinderen en kwetsbare gezinnen
baat hebben bij het ‘Voordelenboekje voor gezinnen met kinderen’. Zij moeten hun weg in de
hulpverlening nog zoeken en weten vaak niet waar ze recht op hebben. Gezinnen met oudere
kinderen gaven aan dat het boekje te laat komt voor hen. Men had er jaren eerder mee moeten
langskomen want intussen hebben ze hun weg zelf al gezocht. Ook bij kansrijke gezinnen bleek
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dat zij hun weg in de hulpverlening makkelijker vinden als dit nodig is.
Door de veel verschillende doorverwijsmogelijkheden is er geen goed zicht op de effectiviteit
van het doorverwijzen. De opbouwwerker is bij gezinnen opnieuw langs geweest ter opvolging.
In sommige gevallen hadden ze de stap intussen gezet. In andere situaties was de stap soms
nog niet gezet of gedeeltelijk door de complexiteit van de problematiek.

CONCLUSIES EN BEVINDINGEN
1. Uit het praktijkonderzoek blijkt dat 47% van de bereikte gezinnen in een kwetsbare
situatie leeft. Hieruit kan gesteld worden dat het proactief benaderen een zinvolle
manier is om verdoken armoede op te sporen. De bereikte gezinnen werden in
eerste instantie geïnformeerd en bevraagd. Indien nodig werd actief doorverwezen
of hulp op maat geboden. De bezochte gezinnen gaven aan dat ze de huisbezoeken
niet als bedreigend ervaarden maar zagen het als een uiting van bezorgdheid.
2. Er werden meer gezinnen dan verwacht naar voren gebracht om huisbezoeken
bij af te leggen. Deze huisbezoeken waren vaak zeer intensief. Het
vraagt tijd en energie om gesprekken met kwetsbare gezinnen te voeren.
3. Opmerkelijk was dat gezinnen in een kwetsbare situatie vaak een budgetmeter
hebben, maar niet per definitie andere hulp van het OCMW krijgen.
4. Terugkoppeling en opvolging zijn noodzakelijk, maar het mag niet overgaan
in controleren. Het initiatief om de stap naar de hulpverlening te zetten ligt
uiteindelijk nog altijd bij de mensen zelf. Dit recht moet ook gerespecteerd worden.
5. Waar het ‘Voordelenboekje voor gezinnen met kinderen’ gebruikt werd als
gespreksaanleiding, is bij de niet thuis aangetroffen gezinnen gekozen om dit in de
brievenbus te steken. Hierbij werd een brief met uitleg en de contactgegevens gevoegd
maar hierop heeft geen enkel gezin gereageerd. Dit is zeker niet de aanpak om informatie
over te brengen aan deze gezinnen. Maar na verschillende vruchteloze pogingen
werd deze manier aangewend om alsnog de informatie aan de gezinnen te bezorgen.
6. Ondanks dat de percentages per opsporingskanaal van het aantal gezinnen in verdoken
armoede ten opzichte van het aantal bereikte gezinnen uiteenlopend zijn, worden alle
kanalen als valabel gezien. Zo geeft het percentage van 33% in de laatste kolom bij de
kleuteraanmeldingen een vertekend beeld omdat kinderen die buiten Beringen naar school
gaan ook binnen de groep van niet-ingeschreven kinderen opgenomen zijn. Indien er een
methode gevonden wordt om de kinderen die buiten Beringen naar school gaan uit de lijst te
filteren, is dit een nog veel efficiënter opsporingskanaal. Het kanaal van de huurverbrekingen
gelijkt erg op dat van de LAC. Daardoor is er de veronderstelling dat dit wel een waardevolle
opsporingswijze is, ongeacht het percentage. Aanbevelingen hierover en over de andere
opsporingskanalen zijn terug te vinden in stap 7.
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STAP 6

D

REMPELS IN KAART BRENGEN

Tijdens de huisbezoeken is bevraagd waarom de gezinnen de stap naar de hulpverlening niet
zetten. Wat houdt hen tegen? Hieronder staan 4 drempels beschreven die de gezinnen waar
een huisbezoek is geweest, ervaren. Het zijn drempels die zij aanvoelen en waar zij op botsen.
Niet op al deze drempels kan een antwoord geboden worden. Zo zijn een aantal zaken wettelijk
vastgelegd, denk aan het financieel onderzoek van het OCMW. Belangrijk is om deze drempels
in het achterhoofd te houden en hier rekening mee te houden bij de benadering van gezinnen
in verdoken armoede.
1.

Het niet weten waar je recht op hebt, is een vaak terugkerend probleem. Informatie, niet
enkel het wettelijke maar ook andere voordelen en gunsten, wordt niet op maat van de
meest kwetsbare mensen geschreven en niet op maat naar buiten gebracht. Vragen naar
iets waarvan je het bestaan niet weet, is zeer moeilijk. Het zijn net de meest kwetsbaren
die de weg in het complexe landschap van de hulp- en dienstverlening niet altijd vinden.
Dit is een aspect van onderbescherming.

De meest ruime benadering van onderbescherming neemt het niet-realiseren
		van een publiek aanbod van rechten en diensten als uitgangspunt. Hierbij zijn 		
onderbeschermden diegenen die niet al hun sociale grondrechten realiseren. Om een
antwoord te bieden op onderbescherming is er nood aan een integraal, toegankelijk en
kwaliteitsvol hulp- en dienstverleningsaanbod.
• Burgers doorverwijzen naar de juiste instantie is hierbij cruciaal. In de praktijk blijken
doorverwijzingen niet altijd optimaal te verlopen. Zelfs het eigen hulpverleningsaanbod
wordt niet altijd volledig ingezet om het gezin verder te helpen. Ook wordt te weinig
bevraagd of het gezin reeds ergens in een hulpverleningstraject zit. Dus of het
gezin al een bepaalde weg aan het afleggen is en al een vertrouwenspersoon
heeft. Contact opnemen met andere organisaties en diensten om informatie op te
vragen of uit te wisselen hierover, blijkt niet zo vanzelfsprekend te zijn. Een goede
afstemming tussen de hulpverlenende instanties komt zowel de hulpvrager als het
gehele proces ten goede.
• Armoede heeft effect op de verschillende levensdomeinen, en niet enkel op één
dimensie. Een brede, integrale kijk op de hulpverlening met aandacht voor de
situatie van het gezin en rekening houdend met de kwetsbaarheid van mensen in
armoede leiden tot een verbetering van de situatie. Het benaderen van slechts één
deelaspect gebeurt nog te veel, waardoor kwetsbare gezinnen in een vicieuze cirkel
blijven.
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2.

Als men de stap naar het OCMW zet, gebeurt er een financieel onderzoek waarbij de hele
situatie wordt uitgespit. Dit wordt vaak als een onaangename en confronterende ervaring
beleefd. Bijkomend kan dit leiden naar een hulpverlening waarbij men zelf zijn inkomen
niet meer beheert. Dit is een niet te onderschatten angst die meespeelt in het al dan niet
vragen naar hulp bij het OCMW.

3.

Gezinnen willen niet altijd de stap zetten maar daar is niet per definitie steeds een
verklaarbare reden voor. Vaak spelen trots en schaamte mee in de overweging om de
stap al dan niet te zetten. Ook vroegere negatieve ervaringen houden mensen tegen
om de hulpverlening in te gaan. Vaak vallen deze mensen terug op familie of vrienden
voor financiële en materiële hulp om toch te kunnen overleven. Het is belangrijk om
deze gezinnen niet in de steek te laten en blijvend in te zetten om hen te bereiken.
Vertrouwen opbouwen is hierbij een sleutelwoord. De hulpverlening signaleert hierbij wel
een knelpunt: als gezinnen na een lang proces de stap willen zetten naar het hulp- en
dienstverleningsaanbod, zijn er vaak lange wachtlijsten.

4.

Mensen die ooit al in het hulpverleningscircuit gezeten hebben, vinden niet altijd de weg
terug wanneer ze opnieuw in de problemen geraken. Het nog eens zetten van deze stap
is niet voor iedereen zo evident. Toegeven dat je het alleen niet kan redden… Een extra
duwtje in de rug is vaak nodig om hen toe te leiden naar gepaste hulpverlening.
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STAP 7

B

ELEIDSAANBEVELINGEN

Op basis van de bevraging van kwetsbare gezinnen die de weg naar de hulpverlening nog
niet gevonden hebben of niet meer terug vinden, zijn er beleidsaanbevelingen geformuleerd.
Het zijn vaststellingen, signalen, besproken en ondervonden items van de gezinnen zelf. De
adviezen uit het praktijkonderzoek zijn voor de lokale beleidsinstanties en het maatschappelijke
middenveld in Beringen.
Armoede treft mensen op lokaal niveau en daar zoeken ze ook oplossingen. Daarom zijn de
beleidsaanbevelingen lokaal geformuleerd en worden de terreinen in beeld gebracht waar een
lokale overheid een relevante invloed op kan uitoefenen. Vooraf is er echter een bedenking. Het
globale sociaal beleid (op Europees, federaal en Vlaams niveau) heeft een impact op het lokaal
niveau. De beslissingen die daar genomen worden, vertalen zich naar de concrete realiteit op
het lokaal niveau.
De voorwaarde om in te zetten op armoedebestrijding en onderbescherming is een visie, die
uitgedragen wordt door het hele beleid en zijn medewerkers. Een visie die structureel armoede
wil aanpakken. Hiervoor is het noodzakelijk dat een lokaal sociaal beleid inzet op drie niveaus
van beleidsmaatregelen:
1. Inzetten op preventie, op het voorkomen van
armoede: een beleid dat gericht is op kansen en
rechten
2. Voorkomen
dat
armoede
zich
herhaalt
(generatiearmoede)
3. Opvangen van gevolgen van armoede, inspelen op
acute noden
Een degelijk beleid zet beleidsmaatregelen in op de drie
niveaus tegelijkertijd.

1. Wat is de rol van de stad in het verhaal van
verdoken armoede?
Regievoeren en structureel verankeren
De kinderarmoedecoördinator
De functie van kinderarmoedecoördinator speelt een belangrijke rol in het verhaal van
verdoken armoede. De kinderarmoedecoördinator is de centrale persoon die een goed zicht
heeft over alle lopende projecten en organisaties die rond kwetsbaarheid en kinderen actief
zijn. De coördinator waakt over het kinderarmoedeplan en stimuleert tot de correcte realisatie
hiervan. De kinderarmoedecoördinator houdt partners op de hoogte en brengt hen samen.
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De kinderarmoedecoördinator legt linken tussen de verschillende partnerorganisaties, bouwt
bruggen en zet de partners aan tot de uitvoering van de opdracht.
1.

Aanbeveling: Behoud de functie van kinderarmoedecoördinator om binnen Beringen
kinderarmoede op een structurele manier aan te pakken en de regierol waar te maken.

Cijfergegevens verzamelen
Het verzamelen van cijfergegevens die een indicator kunnen zijn voor maatschappelijke
kwetsbaarheid, zoals geboortes in kansarme gezinnen, eenoudergezinnen, schoolse
achterstand, werkloosheid, … is een eerder objectieve manier om armoede binnen de gemeente
te onderzoeken. Buurten waar veel risicofactoren samen aanwezig zijn, kunnen duiden op een
buurt waar het armoederisico hoger ligt dan in andere buurten.
2.

Aanbeveling: Verzamel de cijfergegevens van Beringen om de 3 jaar. Interpreteer met
een groep deskundigen die de context van de gemeente kennen deze cijfers zodat hieruit
conclusies getrokken kunnen worden.

Automatische rechtentoekenning
KIA-cheques
De KIA-cheques (Kom In Actie) hebben tot doel de participatie te vergroten van alle Beringse
kinderen en in het bijzonder maatschappelijk kwetsbare kinderen aan activiteiten van jeugd,
cultuur, sport en recreatie. Ieder kind heeft recht op 10 KIA-cheques. Ieder kind uit een gezin
van Beringen dat recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming of die gebruik maken van de
dienstverlening van het OCMW of andere hulpverleningsinstanties heeft recht op 20 extra KIAcheques. De KIA-cheques kunnen bekomen worden door middel van een aanvraagformulier
dat eenmaal per jaar wordt uitgedeeld door de scholen of zijn verkrijgbaar op de dienst jeugd
en sport.
In de praktijk blijkt dat net de kwetsbare gezinnen de KIA-cheques niet aanvragen. Ook weten
zij niet waarvoor ze de KIA-cheques kunnen gebruiken. Een bijkomend probleem is dat het
aanbod van de jeugddienst snel vol zit. Vaak zijn het kwetsbare kinderen die de deelname aan
deze KIA-activiteiten mislopen.
3.
4.
5.

Aanbeveling: Bezorg de KIA-cheques automatisch aan alle gezinnen met kinderen van 2
tot 18 jaar.
Aanbeveling: Geef mee waarvoor men de KIA-cheques kan gebruiken (activiteitenaanbod,
locatie, datum, prijs, …).
Aanbeveling: Werk met een dubbele inschrijvingslijst met voorziene plaatsen voor
kwetsbare kinderen.

Automatisering van alle rechten
De automatisering van de rechten is een ideaal instrument om onderbescherming te voorkomen.
Door gegevens aan elkaar te koppelen, kan men ervoor zorgen dat méér mensen die recht
hebben op een uitkering, die uitkering ook effectief krijgen en dat ze ook meer genieten
van extra rechten. Denk bijvoorbeeld aan het automatiseren van het recht op de verhoogde
tegemoetkoming, waardoor mensen met een laag inkomen minder moeten betalen voor
gezondheidszorg maar ook recht hebben op een sociaal abonnement van De Lijn en de NMBS,
op goedkopere vakanties en uitstappen, ...
6.

Aanbeveling: Blijf als lokaal bestuur op hoger niveau drukken op de automatisering van de
rechten. Dit kan op volgende manieren:
• agendeer dit punt op het lerend netwerk kinderarmoede van de provincie Limburg;
• breng als lokaal bestuur dit onderwerp op de agenda van de VVSG;
• druk als lokale mandataris op hoger niveau op de automatische rechtentoekenning.
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2. Wat is de rol van het OCMW in het verhaal van
verdoken armoede?
Stimuleren van visie en draagvlak
Preventief en proactief handelen
Niet iedereen die recht heeft op maatschappelijke
dienstverlening, krijgt die. Soms kennen mensen
hun rechten niet, weten ze niet waar ze terecht
kunnen voor informatie of durven ze geen hulp
vragen. Er zijn scharniermomenten in ieders
leven die ons kwetsbaar maken: ontslag, ziekte,
faillissement, scheiding, ... Zo komen mensen soms
in armoede terecht of raken sociaal geïsoleerd.
Proactief handelen is een antwoord op deze
onderbescherming. De initiatiefnemer voor hulp
is niet de burger, maar de dienstverlener zelf.
Het is de dienstverlener die ervoor zorgt dat elke
maatschappelijk kwetsbare krijgt waar hij recht op
heeft. Het werkt dus preventief, waardoor problemen
niet hoeven te ontsporen. De rechtencirkel1 is een instrument om te analyseren hoe proactief
het aanbod van maatschappelijke dienstverlening in de gemeente is.
Het OCMW van Beringen heeft een maatschappelijk assistent parttime vrijgesteld om
outreachend te werken (onder vraag 5 meer uitleg over dit werkprincipe). Deze rol vervult een
belangrijke functie naar kwetsbare gezinnen in (verdoken) armoede als centrale brugfiguur.
7.

8.

Aanbeveling: Benut de tijd van de outreachend medewerker zo efficiënt mogelijk om
effectief outreachend te werken:
• Doe als outreachende medewerker een eerste huisbezoek bij doorverwijzingen via
het ‘Voordelenboekje voor gezinnen met kinderen’ om het hulpverleningsaanbod
bekend te maken en om de stap naar het OCMW te verkleinen.
• Doe als outreachende medewerker een eerste huisbezoek bij gezinnen die via de
verdeelpunten van de pamperbank gekend zijn maar nog niet in de hulpverlening
zitten om zo de drempel naar het OCMW te verlagen.
• Doe als outreachende medewerker een huisbezoek bij gezinnen die niet komen
opdagen op de Lokale Adviescommissie van het OCMW om hen toe te leiden.
• Doe als outreachende medewerker een huisbezoek bij gezinnen die niet reageren op
de brief i.v.m. de dreiging tot uithuiszetting via het Vredegerecht om hen toe te leiden.
• Investeer meer tijd in de bekendmaking dat scholen en organisaties voor advies
en ondersteuning bij gesprekken met kwetsbare gezinnen terecht kunnen bij de
outreachende medewerker van het OCMW.
Aanbeveling: Doe als maatschappelijk assistent huisbezoeken, preventief maar ook tijdens
het hulpverleningstraject. Niet enkel de outreachende medewerker moet outreachend
werken binnen het OCMW. Maak als OCMW hierbij gebruik van zowel de outreachende
medewerker als lokale expertisepartners om methodieken van outreachend werken eigen
te maken. Ook het langsgaan bij buurtwerkingen en basisvoorzieningen is een vorm van
outreachend werken.

1

HIVA-KULeuven. De rechtencirkel is een visuele voorstelling die de verschillende fasen in het proactief handelen
belicht, bekeken vanuit het perspectief van de hulpverlenende organisatie.
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Integrale kijk op de hulpverlening
Armoede heeft effect op alle levensdomeinen. Ga je als maatschappelijk assistent uit van een
brede, integrale kijk op de probleemsituatie of enkel van het probleem dat de cliënt aanhaalt?
Grijp je in op één deelaspect of probeer je om niet alleen de financiële kant van het verhaal
aan te pakken? Werk met een integrale kijk op de hulpverlening en heb dus ook aandacht
voor gevoelens, belevenissen, sociale contacten, vrije tijd, onderwijs, opvoeding, … Als
maatschappelijk assistent zou jij de centrale brug- en vertrouwensfiguur moeten zijn.
9.

10.

Aanbeveling: Maak gebruik van het bestaande hulp- en dienstverleningsaanbod.
Zorg dat het gezin geholpen wordt op de verschillende levensdomeinen maar blijf als
vertrouwenspersoon alles opvolgen en fungeer als aanspreekpunt voor het gezin en de
andere hulpverlenende instanties.
Aanbeveling: Overloop het ‘Voordelenboekje voor gezinnen met kinderen’ bij alle cliënten
met kinderen. Dit is een hulpmiddel bij het integraal kijken naar de situatie van het gezin
voor je. Het zorgt dat je op een niet-bedreigende manier het gesprek over verschillende
levensdomeinen heen kan aangaan.

Nazorg
Nazorg, het woord zegt het zelf: blijven zorgen voor mensen, ook als ze geen cliënt meer zijn.
Ex-cliënten kunnen terug in de problemen geraken, maar te beschaamd zijn om opnieuw een
hulpvraag te stellen. Mensen appreciëren de bezorgdheid vanuit het OCMW en het verlaagt de
drempel om de stap terug te zetten. Het is dus nazorg, maar meteen ook preventie.
Het OCMW van Beringen voorziet groepswerking voor cliënten die in de afbouw van hun dossier
zijn. Dit is belangrijke vorming voor mensen zodat zij in de toekomst zelf weten hoe ze hun
budget kunnen beheren. Een vorm van nazorg die het Berings OCMW al jaren inzet.
11.
12.

Aanbeveling: Bel je ex-cliënten een half jaar na de afsluiting van het dossier op om te
vragen hoe het met hun gaat en of ze nog met vragen zitten.
Aanbeveling: Behoud de groepswerking van het OCMW. In samenwerking met andere
partners kan de groepswerking nog verder uitgebouwd worden en kunnen meer mensen,
ook niet OCMW-cliënteel, genieten van dit aanbod.

3. Voor welke kwetsbare groepen moet er extra
aandacht zijn in de strijd tegen verdoken armoede?
In het praktijkonderzoek zijn enkele specifieke doelgroepen naar voren gekomen die een
hoger risico op maatschappelijke kwetsbaarheid hebben. Het is belangrijk dat de hulp- en
dienstverlening zijn voelsprieten uitsteekt in contact met deze groepen om mogelijke verdoken
armoede te detecteren.

Zelfstandigen in moeilijkheden
“Ik heb een brief gehad van het OCMW dat ik word uitgenodigd op de Lokale Adviescommissie.
Onze waterfactuur is al een tijdje niet betaald. Vaak zitten we ook zonder geld voor onze
budgetmeter. Het is allemaal begonnen toen ik failliet ben gegaan. Ik was zelfstandige en door
het faillissement dreigden we ons huis te verliezen. De bank wilde dit openbaar verkopen. Geen
denken aan! Via via hoorde ik dat als we bij een andere bank onze lening zetten, we ons huis
niet hoeven te verkopen. Nu betalen we € 2 000 per maand af aan de lening maar we wonen
nog! Intussen heb ik wisselend werk in de bouw gevonden. Mijn echtgenote werkt parttime
in het rustoord. Maar toch…na het maandelijks bedrag voor de lening, blijft er niet veel meer
over. We krijgen hulp van onze familie. Soms hebben we geen eten in huis, dan krijgen we
voedingswaren van mijn ouders en schoonouders. Ze letten op onze 2 kinderen wanneer dat
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nodig is en rijden met ons rond want momenteel hebben we geen geld om onze auto te laten
maken. Zo redden we het tot nu toe wel. Mijn vrouw wil graag dat ik naar het OCMW ga, zeker
na die brief. Maar ik wil eerst zelf proberen uit de problemen te komen. Aan het OCMW mijn
geld afstaan, dat zie ik niet zitten. Ik kan mijn gezin wel zelf onderhouden!”
Uit de huisbezoeken blijkt dat zelfstandigen die failliet gaan vaak in een vicieuze cirkel van
moeilijkheden belanden. Ze komen in de schulden terecht, dreigen hun huis te verliezen, vinden
niet snel terug vast werk, … De drempel van het OCMW is voor veel zelfstandigen nog te hoog.
Een veel gehoorde reactie bij hen is dat ze eerst zelf willen proberen om uit de problemen te
geraken (ook al zitten ze hier soms al enkele jaren in). Maar ook het OCMW weet weinig over
deze sector en de specifieke wetten die erbij horen. Hulp voor zelfstandigen in moeilijkheden is
niet evident.
Onder andere Dyzo begeleidt zelfstandige ondernemers in moeilijkheden. Dit geldt voor heel
Vlaanderen en is kosteloos dankzij financiële steun van de Vlaamse overheid. Een team van
gespecialiseerde beroepskrachten helpt de zelfstandige verder op economisch, juridisch en
psychologisch vlak. Ondernemers kunnen bij Dyzo in alle discretie terecht voor het redden van
hun zaak, voor het leefbaar maken van een faillissement en voor ondersteuning van een nieuwe
start na faling.
De Vlaamse gemeenten kregen van Dyzo eind 2015 een uitnodiging tot samenwerking. Jammer
genoeg blijkt dat slechts één Limburgse gemeente hierop ingegaan is. Beringen heeft er belang
bij om kleine en middelgrote ondernemingen gezond te houden. Het redden van bedrijven vergt
gespecialiseerde expertise die niet noodzakelijk lokaal aanwezig is.
13. Aanbeveling: Breng als stad het hulpverleningsnetwerk op de hoogte van het bestaan van
Dyzo zodat zij mensen met een zelfstandigenstatuut gericht kunnen doorverwijzen.
14. Aanbeveling: Ga als lokaal bestuur een samenwerking aan met Dyzo om Beringse
zelfstandigen in moeilijkheden te begeleiden.

Eenoudergezinnen
Eenoudergezinnen zijn een extra kwetsbare groep. Het armoederisico ligt veel hoger
dan bij de gemiddelde bevolking. Alleenstaande ouders worden geconfronteerd met een
resem moeilijkheden: combinatie werk-gezin, te dure gezondheidszorg, hoge schoolkosten,
opvangmoeilijkheden, een beperkt netwerk, ... Deze gezinnen moeten dus het hoofd bieden
aan een opeenstapeling van moeilijkheden op diverse domeinen van het dagelijkse leven.
15.

Aanbeveling: Heb aandacht voor de kwetsbare situatie van eenoudergezinnen en spoor
mogelijke signalen op.

Jonge moeders
23 jaar jong, getrouwd, moeder van 3 kinderen, geen werk, opgegroeid in België, moeite met de
Nederlandse taal, de kinderen spreken geen Nederlands, de kinderen gaan niet naar school…
Jonge moeders in een kwetsbare situatie met meerdere kinderen vormen een groep waar
binnen het praktijkonderzoek op gebotst werd. Zowel voor de moeder als voor de kinderen
zijn hier verschillende risico’s waar zij mee te maken krijgen. Zo werd ondervonden bij het
overlopen van de rechten dat deze jonge moeders helemaal niet op de hoogte zijn van hun
rechten en waar zij deze kunnen benutten. Een bijkomende factor die de kans op armoede
verhoogt binnen deze doelgroep, is de migratie-achtergrond. Ondanks dat deze jonge moeders
met een migratie-achtergrond in België opgegroeid zijn, bestaat hun klein netwerk enkel uit
mensen van de eigen cultuur. Ze gaven tijdens de gesprekken aan dat ze soms goed moeten
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nadenken over de Nederlandse woorden.
Hun leven bestaat uit de kinderen. Met als gevolg dat ze hun kinderen later naar de kleuterschool
sturen. De kinderen beginnen daardoor al met een achterstand aan hun schoolloopbaan. Ze
spreken geen Nederlands, ook al zijn ze soms al 5 of 6 jaar oud. Ze hebben een achterstand
ten opzichte van de andere kinderen en bijbenen kost veel extra moeite. Als de kinderen er niet
meer zijn om voor te zorgen, dan vallen deze moeders in een leemte.
Belangrijk hier is om niet alleen de focus op de kinderen te leggen, maar ook de situatie van
de moeder te bekijken. Hoe kan zij haar netwerk vergroten? Welke vorm van dagbesteding,
opleiding of job is voor haar een opwaardering binnen de samenleving?
16.

Aanbeveling: Steek als organisatie je voelsprieten uit bij deze gezinnen omdat zij mogelijks
in een kwetsbare situatie leven. Als een organisatie signalen oppikt, verwijzen ze best
door naar Kind&Gezin, In-Zetje, Kind&Taal, Domo vzw, …

4. Welke kanalen zijn er om mensen in armoede op
te sporen?
Kleuteraanmeldingen
Kwetsbare gezinnen kennen het onlinesysteem van aanmelden voor een kleuterschool niet altijd,
hebben niet de middelen om hier gebruik van te maken of zien het belang van de kleuterschool
niet in.
17.
18.

Aanbeveling: Zet vanuit het bestaande netwerk van organisaties in op het ondersteunen
van deze gezinnen opdat zij hun kleutertje aanmelden voor een school.
Aanbeveling: Gebruik deze huisbezoeken en contacten in kader van de kleuteraanmeldingen
om kwetsbare gezinnen op te sporen. Indien hiervan een vermoeden is, kan een
vervolgtraject opgezet worden met dit gezin.

Lokale Adviescommissie
Mensen die niet komen opdagen op de Lokale Adviescommissie van het OCMW zitten, zoals
uit de huisbezoeken is gebleken, vaak nog in de problemen.
19.

Aanbeveling: Ga als OCMW op huisbezoek bij gezinnen die niet komen opdagen op de
Lokale Adviescommissie om hen ondersteuning aan te bieden en om te zorgen dat ze niet
verder in de problemen wegzakken.

Huurverbrekingen in het kader van een dreigende uithuiszetting
Mensen die dreigen uit huis gezet te worden zitten mogelijks in een kwetsbare situatie of dreigen
zelfs nog veel dieper te vallen wanneer ze op straat komen te staan.
20.

Aanbeveling: Doe als OCMW huisbezoeken bij mensen die dreigen uit huis gezet te
worden én niet reageren op de brief van het OCMW om na te gaan of zij ondersteuning
wensen in hun situatie.
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Budgetmeter
“Komend weekend komt er familie uit Duitsland op bezoek. Mijn echtgenoot staat erop dat
ik onze budgetmeter die in de inkomhal hangt, verberg. Geen idee hoe ik dit moet doen… Ik
denk dat ik hier best gordijnen voor hang?! Ik vraag mij af of het bezoek wel weet voor wat die
budgetmeter dient, maar mijn man zou door de grond zakken als ze hierachter zouden komen.”
Er zijn heel wat gezinnen die een budgetmeter hebben, maar verder geen begeleiding krijgen
vanuit het OCMW. Ook al zitten ze vaak in een kwetsbare situatie of leven ze op het randje van
de armoedegrens. Het idee dat mensen met een budgetmeter automatisch de stap zetten naar
het OCMW bij andere problemen, klopt niet.
21.

Aanbeveling: Breng als OCMW mensen die een budgetmeter hebben minimum één keer
per jaar een huisbezoek om te checken of het OCMW meer kan betekenen in hun situatie.

Specifieke doelgroepen proactief opzoeken
Uit het praktijkonderzoek kwamen enkele specifieke doelgroepen naar voren die een verhoogd
armoederisico hebben. Om mensen in verdoken armoede op te sporen, is extra aandacht voor
deze doelgroepen (jonge moeders, eenoudergezinnen, zelfstandigen in moeilijkheden) nodig.
22.

Aanbeveling: Zoek specifieke doelgroepen proactief op om verdoken armoede te
detecteren.

5. Welke manieren van werken zijn er om de
drempels te verlagen? Enkele suggesties:
Proactief werken
Als er al een hoge stapel dossiers ligt die alle aandacht opeisen is het niet evident om ook het
proactieve werk er nog bij te nemen. Maar op lange termijn loont het
zeker de moeite: dienstverleners bereiken cliënten in een vroeger
stadium waardoor de dossiers minder zwaar gaan doorwegen.
Bij proactief werken neemt de dienstverlener zélf initiatief om de
rechten van de burger te realiseren. Om hulp vragen wanneer
je in moeilijkheden zit, is niet voor iedereen even gemakkelijk. De
drempels waar mensen over moeten, zijn hoog. Maar vaak is er
ook onwetendheid: veel mensen wéten niet dat ze recht hebben op
begeleiding of een financiële tegemoetkoming.
23. Aanbeveling: Zet als organisatie zelf de stap naar de mensen. Informeer hen proactief over
de mogelijkheden van de dienstverlening, maar stel ook vragen over de gehele context en
schat in hoe de situatie in elkaar zit. Dit in plaats van te wachten tot deze mensen naar de
organisaties toestappen, wanneer de veelheid en complexiteit van de problematiek vaak
al veel hoger ligt.
24. Aanbeveling: Benut de groepsmatige werking binnen het OCMW om de eigen werking
te screenen. Ga samen met de gebruikers in dialoog over de rechtencirkel en werk een
actieplan met speerpunten uit om tot een kwaliteitsvollere dienstverlening te komen.
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Outreachend werken
Omwille van verschillende redenen geven organisaties aan dat ze niet (voldoende) outreachend
werken. Outreachend werken wil zeggen dat jij als dienstverlener naar de mensen toe gaat. Je
begeeft je in de leefwereld van de doelgroep met erkenning van de daar geldende waarden
en normen. Organisaties werken outreachend om onder meer de toegankelijkheid van hun
werkingen te verhogen. Via deze werkwijze wordt het aanbod dichter naar de cliënt of doelgroep
gebracht.
Outreachend werken vraagt ook dat men de vertrouwde omgeving van de eigen organisatie
verlaat en gaat werken in de leefwereld van de doelgroep. Dat is belangrijk omdat je op die
manier mensen bereikt die anders uit de boot (dreigen te) vallen maar ook omdat die leefwereld
de plek is waar mensen (over)leven en verder moeten nadat de ondersteuning stopgezet is. Er
wordt ruimte gecreëerd voor het aangaan van een vertrouwensband. Mensen zijn vaak opener
omdat zij in hun eigen vertrouwde omgeving het gesprek kunnen aangaan. Outreachend
werken omvat huisbezoeken maar ook langsgaan en deelnemen aan activiteiten van lokale
basisvoorzieningen. Een aandachtspunt is de erkenning van de geldende waarden en normen
van de leefwereld. Dit impliceert flexibiliteit, creativiteit en aanpassingsvermogen.
25.

Aanbeveling: Kom achter je bureau uit en ga op huisbezoek (tips voor huisbezoeken als
bijlage). Het werken in de leefwereld van de doelgroep zorgt ervoor dat je integraal kan
werken en een volledig(er) beeld krijgt over de situatie en de krachten van mensen. Zo
dus:
• Leerkrachten ga eenmaal per schooljaar op huisbezoek en zie je leerlingen in hun
thuissituatie.
• OCMW-medewerkers ga op huisbezoek en ervaar de leefwereld van je cliënten.
• Hulpverleners kom uit jullie kot, ga op huisbezoek en spring eens binnen bij een
Beringse basisvoorziening.
• …

Efficiënt doorverwijzen
Doorverwijzen is zeer belangrijk wanneer je mensen tegenkomt die de stap naar de
hulpverlening nog niet gezet hebben of die de weg naar de hulpverlening nog niet gevonden
hebben. Bij vermoedens van een verdoken kwetsbare situatie is het van belang om op een nietbedreigende manier het gesprek aan te gaan. Een essentiële vraag binnen dit gesprek is of het
gezin al ergens in een hulpverleningstraject zit en dus misschien al een vertrouwenspersoon
heeft binnen het hulpverleningscircuit. Te veel doorverwijzingen kunnen ertoe leiden dat het
gezin niet weet waar beginnen en de moed opgeeft. Ook kan er reeds een weg afgelegd zijn
waar de doorverwijzer geen weet van heeft. Een goede afstemming van de hulpverlening met
informatie-uitwisseling , duidelijke afspraken alsook terugkoppeling zijn cruciaal voor het gezin
maar ook voor de betrokken organisaties.
Indien het gezin nog geen link heeft met de hulpverlening, kan het zijn dat de opbouw van
een vertrouwensband tijd vraagt. Een warme doorverwijzing, zoals vooraf contact opnemen
met de desbetreffende organisatie, een naam doorgeven van een gekende partner, de eerste
keer meegaan met het gezin, werkt efficiënter en is aangenamer voor het gezin. Meerdere
gesprekken of huisbezoeken en/of het in orde brengen van kleine zaken (formulier afdrukken,
info opvragen, een telefoontje doen, …) creëren vertrouwen wat kan leiden naar een structureel
hulpverleningstraject.
26.

Aanbeveling: Zoek een niet-bedreigende manier om het gesprek aan te gaan. Zo is het
‘Voordelenboekje voor gezinnen met kinderen’ een middel om het gesprek aan te gaan
met gezinnen, om informatie te weten te komen, om hen te informeren over hun rechten
en om gezinnen door te verwijzen.
26

27.

28.

Aanbeveling: Neem contact op met andere organisaties om informatie in te winnen, maar
ook om na te gaan of het gezin al in een traject zit. Stem met elkaar af wie de centrale
vertrouwenspersoon van het gezin is, maak duidelijke afspraken over de hulpverlening en
koppel terug zodat iedere betrokkene het proces kan meevolgen en bijsturen waar nodig.
Aanbeveling: Zet indien nodig samen de stap om de drempel te verlagen. Ligt dit niet binnen
de mogelijkheden van je organisatie, bekijk dan met het gezin of zij een vertrouwenspersoon
kennen die met hen mee kan. Of vraag aan de betreffende organisatie of zij tot bij jullie
willen komen de eerste keer.

6. Welke mogelijke samenwerkingsverbanden
komen naar voren?
Een lokaal bestuur staat er niet alleen voor om het sociaal beleid waar te maken: heel wat andere
actoren hebben een rol te spelen. Samenwerking, overleg en afstemming zijn noodzakelijke
bouwstenen om succesvol te werken aan armoedebestrijding.
29.

30.

31.

Aanbeveling: Per jaar organiseert de stad minstens eenmaal een netwerkmoment. Het
aanpakken van armoede slaagt alleen als er een voldoende groot draagvlak is binnen
het lokaal sociaal beleid en de bredere hulp- en dienstverlening. Het is belangrijk om te
investeren in informatie en bewustmaking rond armoede bij alle actoren. Het netwerkmoment
heeft tot doel zoveel mogelijk Beringse organisaties met elkaar te verbinden, elkaar formeel
en informeel te leren kennen en uit te wisselen over de praktijken.
Aanbeveling: Organiseer intervisiesamenkomsten voor de zorgleerkrachten van alle
scholen in Beringen en over de verschillende onderwijsnetten heen. Zorgleerkrachten
hebben een bijzondere functie waarmee ze binnen hun school op hun eigen eilandje
zitten. Tijdens deze overkoepelende intervisiemomenten kunnen zorgleerkrachten
situaties bespreken, elkaar verder helpen, elkaar ondersteunen en van mekaar leren.
Ook zou er gekeken kunnen worden naar een vormingsaanbod afgestemd op hun noden
en hun verwachtingen. Intervisiesamenkomsten zijn eveneens interessant voor andere
doelgroepen van professionelen om uit te wisselen met elkaar.
Aanbeveling: ‘Samen-Werken’ om armoede aan te pakken! Elke organisatie biedt een
eigen hulpverlening, heeft een eigen specifieke kennis en draagt zo vanuit de eigen
specialiteit bij tot het vinden van structurele oplossingen voor kwetsbare gezinnen.
Samenwerken zorgt voor een bundeling van zoveel mogelijk expertise, voor een gedeelde
verantwoordelijkheid en voor een breder draagvlak. Zo kan het OCMW samenwerken
met Basiseducatie om voldoende groepswerking op te zetten voor hun cliënten. Het CLB
kan samen met de zorgleerkrachten van de scholen werken aan de kwetsbare situaties
van kinderen. De stad kan samenwerken met organisaties zoals Dyzo om zelfstandigen
in moeilijkheden verder te helpen. Stad en OCMW moeten de handen in elkaar slaan om
samen met andere partners de strijd tegen (verdoken) kinderarmoede in Beringen aan te
gaan.
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slotwoord
Tot slot
Dit rapport toont aan wat we al lang vermoedden: heel wat mensen in armoede blijven onder
de radar van de hulpverlening. Het drukt ons met de neus op de feiten als we lezen dat een
aanzienlijk percentage van de bereikte mensen in verdoken armoede leeft.
Het siert de stad en het OCMW Beringen dat ze de uitdaging aangaat om naast het vele
goede werk dat al gebeurt blijvend te zoeken naar het bereiken van de meest kwetsbaren.
In die zin mag het voorliggende rapport geen eindpunt zijn. Het is eerder een stap in een
langdurig en continu proces.
Vanuit RIMO Limburg weten we dat de stad Beringen de bereidheid vertoont om verder te
gaan op de ingeslagen weg, om de eigen werking kritisch in vraag te stellen en participatie
van de doelgroepen daadwerkelijk te realiseren.
De eerste stappen zijn al gezet! We kunnen dan ook niet anders dan met een goed gevoel
het rapport neerleggen. We hebben er zelf veel uit geleerd.

Stef Vandebroek,
Algemeen directeur RIMO Limburg.
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BIJLAGE 1:
Cijferrapport voor Beringen

METHODOLOGIE
De onderzoekseenheden zijn buurten of zogenaamde “statistische sectoren”. Deze laatste
zijn bepaald door het Nationaal Instituut voor de Statistiek. De statistische sectoren vallen
niet noodzakelijk samen met de buurten of wijken, zoals deze in de steden of gemeenten
ingepland worden. Soms zijn de buurten of wijken enger of breder geïnterpreteerd dan de
statistische sector waarbinnen deze buurt valt.
Het Rijksregister, anoniem gekoppeld aan de opdeling van elke gemeente in statistische
sectoren, vormt de bron voor onderstaande cijfers. Het Rijksregister is een administratieve
databank waarin gemeenten, diplomaten, consulaire posten en de dienst
Vreemdelingenzaken bevolkingsgegevens bijhouden. Het is continu in beweging, maar de
cijfers zijn gebaseerd op een anonieme aftap op 1 januari van elk jaar. Dit kan zorgen voor
minimale afwijkingen vergeleken met de officiële bevolkingsgegevens.
Ook belangrijk om te stellen dat anonimiteit verzekerd wordt. Bij minder dan 5 scores per
wijk voor een bepaalde indicator worden deze immers niet mee opgenomen in het
cijfermateriaal. In de vergelijkende kaarten wordt dit als ,99999 in beeld gebracht.
De relatieve cijfers worden hoofdzakelijk in procenten geformuleerd om de buurten met
elkaar te vergelijken. Daar waar er relatief kleine bevolkingsaantallen zijn in bepaalde
buurten, wordt dit onder de aandacht gebracht. De bevolkingsdichtheid in bepaalde buurten
is immers bepalend voor de vergelijkingen.
De problematieken van maatschappelijke kwetsbaarheid zijn opgedeeld in een aantal
thema’s: demografie, onderwijs, tewerkstelling en huisvesting. Per thema zijn een aantal
indicatoren bepaald die inhoudelijk verband houden met deze thema’s van maatschappelijke
kwetsbaarheid en die beschikbaar waren op statistisch sector niveau. Een overzichtje:
Thema
Demografie:
Inkomen:
Onderwijs:
Tewerkstelling:
Huisvesting:

Indicatoren
Geboortes kansarme gezinnen 1 en éénoudergezinnen
Verhoogde tegemoetkoming, vervangingsinkomen 65+ 2
Schoolse vertraging voor lager & secundair onderwijs
niet werkende werkzoekenden
niet woonstabiel

1

Kansarme geboortes zijn deze die scoren op 3 of meer van deze criteria (zoals gehanteerd bij registratie van
alle geboortes door Kind & Gezin): laag inkomen, lage opleiding ouders, zwakke arbeidssituatie ouders,
vertraagde ontwikkeling van kinderen, slechte huisvesting en zwakke gezondheid.
2
Het cijfer vervangingsinkomen 65+ is in het kader van kinderarmoede minder relevant.

2

Een thema wordt als een probleem beschouwd wanneer in een buurt een bepaalde
drempelwaarde overschreden is. Deze drempelwaarde is per indicator bepaald. De
drempelwaarde is gedefinieerd afhankelijk van de waardes in de verschillende buurten en
dit waar mogelijk ook in vergelijking met het verleden (sinds 2005). Ook de vergelijking met
de andere mijngemeentes bepaalt mee de drempelwaarde. Deze verschilt dus indicator per
indicator en wordt duidelijk gemaakt in de beschouwing bij elke kaart.
Vervolgens wordt bepaald of een buurt al dan niet als maatschappelijk kwetsbaar
beschouwd kan worden. Als buurten op 3 of meer indicatoren een drempeloverschrijding
kennen, dan wordt dit als een maatschappelijk kwetsbare buurt beschouwd. Met deze
belangrijke opmerking dat daar waar een buurt “slechts” op 1 of 2 indicatoren zeer slecht
scoort, bijvoorbeeld op werkloosheid, die buurt als een aandachtsbuurt wordt beschouwd
voor de tewerkstellingsproblematiek. Waar er dus ook best thematisch rond gewerkt wordt
in die buurt. Bij de beschouwingen is daarenboven extra aandacht uitgegaan naar kwetsbare
groepen wanneer die ook in de cijfers afgezonderd konden worden, met name jongeren en
ouderen (65+).
LEESWIJZER
Dit rapport geeft een weerslag van enkel de cijfers op niveau van een statistische sector. Dit
houdt in dat er onder andere geen rekening gehouden wordt met een grote verscheidenheid
binnen een bepaalde sector (bijvoorbeeld de erg verschillende Waterstraat en de
bedienden- en ingenieurswoningen langs de Koolmijnlaan liggen in dezelfde sector),
waardoor de cijfers elkaar kunnen opheffen. De cijfers moeten dus steeds in het licht
gehouden worden van de context. Het is aangewezen om deze cijfers af te toetsen met de
realiteit, de eigenheden van bepaalde sectoren, de verschillen die aanwezig zijn, ...
Tenslotte is het belangrijk om te vermelden dat een bijkomende moeilijkheid met een
cijferrapport is dat maatschappelijke kwetsbaarheid zich moeilijk in cijfers laat vatten. Met
de gekende cijfers kan de armoedeproblematiek in kaart gebracht worden. Maar armoede is
zo complex en grijpt in op meerdere dimensies van iemands leven. De cijfers zijn slechts een
benadering van de sociale werkelijkheid. Niet alle aspecten van armoede kunnen eenduidig
gemeten worden. Zo bestaat het risico dat aspecten van armoede die niet gemeten kunnen
worden, uit het oog verloren worden. Nuanceren en contextualiseren van onderliggend
cijfermateriaal is dus belangrijk.
- maatschappelijk kwetsbare buurten niet noodzakelijk op elkaar lijken (aantal/diepte
van de problemen). De percentages moeten vergeleken worden met de absolute
aantallen van de statistische sector. Ook kan er vergeleken worden met de evolutie
gedurende de voorbije jaren.
- in een maatschappelijk kwetsbare buurt niet per definitie alleen maatschappelijk
kwetsbare bewoners wonen, het gaat over een bundeling van risicofactoren op
maatschappelijke kwetsbarheid;
- dit geen leefbaarheidsonderzoek is, dat om een eigen methodiek en andere
indicatoren vraagt.
3

Bron afbeelding: GIS dienst, Steunpunt Sociale Planning, Provincie Limburg, 2015
4

1. Absolute aantal inwoners statistische sectoren

De buurten in Beringen met het grootste aantallen inwoners zijn:
 Beringen-Mijn-Tuinwijk Koersel (3016)
 Korspel (1916)
 Beringen-Mijn-Tuinwijk Beverlo (1743)
 Meelberg (1733)
 Koersel Dorp (1684)
 Tervant (1680)
De buurten met de kleinste aantallen inwoners zijn:
 Busselberg (139)
 Oelen (120)
 Katermeer (104)
 Hemelrijk (93)
 Piepeleer (78)
 Kolenhaven Industriepark Albertkanaal-Oost (76)
 Lochteman (73)
 de Valen-de Holst (49)
 Koerselse Heide (38)
 Industriezone Beringen-Noord (36)
 Schans (15)
 Industriepark-Albertkanaal-West (6)
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2. Relatieve bevolkingsdichtheid

De dichtst bevolkte buurten in Beringen zijn in dalende volgorde Paal-centrum(3.371/km²),
Kolmen (3.123 /km²), Steenberg (2.720/km²), Beringen-Mijn-Tuinwijk Beverlo (2.643/km²),
Onder Stal (2.520/km²), Beringen-Mijn-Tuinwijk Koersel (2.373/km²), Geiteling Molenveld
(2.215/km²) en Haneberg (2.197/km²).
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DEMOGRAFIE
3. Geboortes in kansarme gezinnen

2013

Deze kaart geeft het percentage geboortes in kansarme gezinnen weer ten opzichte van alle
geboorten in de buurt. Hier was er geen beschikbaarheid over absolute aantallen, dus extra
waakzaamheid is aangeraden bij de interpretatie van de percentages.

Kind en Gezin screent jaarlijks de gezinnen waarin er een geboorte plaatsvindt. Volgens deze
screening is een gezin kansarm als er problemen zijn op minstens drie van zes criteria. De zes
criteria zijn: het maandinkomen, de huisvesting, het opleidingsniveau van de ouders, de
arbeidssituatie van de ouders, het stimulatieniveau naar kinderen toe en de
gezondheidssituatie. Als indicator worden geboorten in kansarme gezinnen berekend ten
opzichte van het totaal aantal geboorten. Om de jaarlijkse schommelingen te ondervangen,
berekent Kind en Gezin de teller en de noemer als een gemiddelde van het betreffende jaar
en de twee jaren ervoor.
Haneberg, Zuidstraat, Beringen-Mijn-Tuinwijk-Koersel, Steenberg, Kolmen en Beringencentrum scoren allemaal meer dan 20 % op de kansarmoede-index. Koolmijn-Koersel met
36,4 % en Steenveld met 40 % zijn de uitschieters.
Ter vergelijking: in 2014 bedroeg het aandeel geboortes in kansarme gezinnen in Beringen
14,40% t.o.v. alle geboorten in Beringen.
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4. Eénoudergezinnen

Eénoudergezinnen zijn een extra kwetsbare groep. Het armoederisico ligt veel hoger dan bij
de gemiddelde bevolking.
De meeste eenoudergezinnen situeren zich in de buurten van Industriezone Beringen-Noord
(16,7%, met een absoluut aantal van 36), Piepeleer (14,3%, met een absoluut aantal van 78)
Haneberg (13,3%, met een absoluut aantal van 705), Steenberg (13,1%, met een absoluut
aantal van 1125), Schans (12,5%, met een absoluut aantal van 15), KolenhavenIndustriepark-Albertkanaal Oost (12,1%, met een absoluut aantal van 76) en Eindert (11,7%,
met een absoluut aantal van 392).
De buurten met een drempelwaarde tussen 7,61% en 10,60% zijn de volgende: Broekkant,
De Valen-De Holst, Zwanenberg, Maasheide, Beringen-centrum, Koolmijn – Koersel,
Beringen-Mijn Tuinwijk Koersel, Beringen-Mijn Tuinwijk Beverlo, Laardijk, Zuidstraat,
Orgelwinning, Steenveld, Vurten en Koersel-Dorp.
Ter vergelijking: het aandeel éénoudergezinnen in Beringen bedroeg in 2013 7,5% t.o.v. alle
private huishoudens. In absolute cijfers ging dit over 1259 gezinnen.
In 2015 bedraagt het aandeel éénoudergezinnen 7,6 % in Beringen t.o.v. alle private
huishoudens, oftewel 1316 gezinnen.
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INKOMEN
5. Personen met een laag inkomen

Deze kaart geeft de percentages van de rechthebbenden op een verhoogde
tegemoetkoming in de verplichte ziekteverzekering weer. Mensen hebben hier recht op
omwille van een relatief laag inkomen.
Op deze indicator scoren boven de drempelwaarde van 20 % vooral Corsala, De Valen-De
Holst, Kolmen, Steenberg, Beringen-Mijn-Tuinwijk Koersel, Haneberg en Steenveld. Grote
uitschieter is hier Schans met 46,2 %, maar ook Koolmijn-Koersel zit hier kortbij met 37%.
Met een absoluut bevolkingsaantal van 15 in Schans en 561 in Koolmijn-Koersel moeten deze
percentages in zijn context bekeken worden.
Ter vergelijking: in Beringen bedraagt het aandeel inwoners met een verhoogde
tegemoetkoming 14,7% ten opzichte van alle inwoners in 2013.
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6. Oudere personen met laag inkomen

Deze kaart geeft de percentages weer van rechthebbenden 65-plussers op een gewaarborgd
inkomen, inkomensgarantie voor ouderen, het leefloon of hulp van het OCMW.
Enkel de buurt Haneberg scoort relatief hoger dan de andere buurten met 17,2 %. Met een
absoluut bevolkingsaantal van 712 zit deze buurt op een gemiddeld aantal inwoners voor
Beringen.
Ter vergelijking: het aandeel rechthebbende 65-plussers met een vervangingsinkomen in
Beringen ligt op 4,2%.
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ONDERWIJS
7. Kinderen en jongeren in het onderwijs
Op het moment dat het cijferrapport werd opgemaakt, beschikte de provincie Limburg nog
niet over alle cijfers. De cijfers die in dit rapport zijn opgenomen, zijn dus eerder indicatief.
Ongeveer 13% van alle leerlingen die in Beringen wonen, kon niet aan een statistische sector
gekoppeld worden. Om niet met te kleine aantallen te zitten, wordt er telkens het aandeel
leerlingen met minstens één jaar schoolse vertraging opgenomen.
Het onderzoek van RIMO Limburg is met deze cijfers verder aan de slag gegaan.
In 2016 zijn de cijfers over onderwijs wel beschikbaar. De kaarten die momenteel ter
beschikking gesteld worden, zijn toegevoegd aan het cijferrapport, om een volledig beeld te
geven. Deze cijfers zijn echter niet mee opgenomen bij de conclusies in het cijferrapport.
Schoolse vordering wordt berekend op basis van een vergelijking tussen het leerjaar waarin
de leerling is ingeschreven en het leerjaar waarin de leerling op grond van zijn geboortejaar
en bij normale studievordering ingeschreven zou moeten zijn.
Schoolse vertraging of schoolse achterstand:
~ Is het aantal leerjaren vertraging dat een leerling oploopt ten aanzien van het leerjaar
waarin hij zich zou bevinden als hij normaal zou vorderen. Dis is niet noodzakelijk een
gevolg van zittenblijven, maar kan ook veroorzaakt worden door ziekte, verlate instap in
het lager onderwijs enz...
~ Geeft een beeld over hoeveel achterstand een leerling in zijn totale schoolloopbaan
heeft opgelopen.
Bij schoolse vertraging of schoolse achterstand in het gewoon voltijds secundair onderwijs
kan het daarenboven dat door atypische studieovergangen (bv. van 1e leerjaar B naar 1e
leerjaar A, overgang van 5e leerjaar LO naar leerjaar 1B op basis van leeftijdscriterium, …)
een leerling in het verleden schoolse vertraging opgelopen heeft die niet blijkt uit deze tabel.
Zijn niet inbegrepen zijn in de data waarop schoolse vorderingen wordt berekend:
- leerlingen in de onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers
- modulair onderwijs
- secundair-na-secundair
- derde leerjaar van de derde graad
- vierde graad
- leerlingen in het onderwijs dat volgens een specifieke pedagogische methode wordt
ingericht (leerlingen worden hier niet steeds per leerjaar geregistreerd)
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7.1 Schoolse vertraging voor het lager onderwijs

Koolmijn-Koersel en Onder Stal scoren hier het hoogst met respectievelijk 33,3 en 41,2 %.
Beringen-Mijn-Tuinwijk Koersel, Beringen-Mijn-Tuinwijk Beverlo, Steenveld, Paal-centrum
en Kruisbaan volgen daarop met de hoogste scores in die volgorde in Beringen.
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Leerlingen gewoon lager onderwijs met schoolse vertraging (t.o.v. leerlingen lager
onderwijs) in 2014
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7.2 Schoolse vertraging voor het secundair onderwijs

Met als absolute koploper Koolmijn-Koersel (63 %) liggen de hoogste scores hier in dalende
volgorde in de buurten Steenveld (50,5%), Onder Stal (47,4%), Beringen-Mijn-TuinwijkBeverlo (45,7%), Orgelwinning, Beringen-centrum, Tervanterheide en Kolmen (43,8 %).
De buurten met een drempelwaarde tussen 30,5% en 41,7% zijn: Stal-verspreide bewoning,
Steenberg, Maasheide, Schansvijver, Commelo, Stal, Haneberg, Beringen-Mijn Tuinwijk
Koersel en Eindert.
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Leerlingen gewoon secundair onderwijs met schoolse vertraging (t.o.v. leerlingen secundair
onderwijs) in 2014

15

TEWERKSTELLING
8. Niet-werkende werkzoekenden

Het grootste aantal niet-werkende werkzoekenden woont in Beringen-Mijn-TuinwijkKoersel (165). Daarna volgen Beringen-Mijn-Tuinwijk-Beverlo (113), Steenveld (82), Kolmen
(73) en Beverlo-Dorp (71).
Ter vergelijking: in Beringen ligt het aantal niet-werkende werkzoekenden op 1640.
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9. Langdurig niet-werkende werkzoekenden

Deze kaart geeft de groep van werkzoekenden weer die langer dan 2 jaar werkzoekende zijn
en die mogelijks extra kwetsbaar kunnen zijn.
Deze bevinden zich vooral in de buurten Beringen-Mijn-Tuinwijk-Koersel (23), BeringenMijn-Tuinwijk-Beverlo (21), Kolmen (17), Haneberg (16), Beverlo-Dorp (16) en Koersel-Dorp
(14).
Ter vergelijking: in 2013 bedroeg het aantal langdurig (meer dan 2 jaar) niet-werkende
werkzoekenden in Beringen 335.
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HUISVESTING
10. Buurten gekenmerkt door wooninstabiliteit

Deze kaart geeft het percentage inwoners waarvan het adres verschilt tussen 01.01.2013 en
01.01.2012 (kinderen die in de loop va het jaar geboren zijn uitgezonderd).
De buurten met meer dan 10 % wooninstabiliteit zijn Beringen-centrum, GeitenlingMolenveld, Kolmen, Kruisbaan, Paal-centrum, Onder-Stal en Eindeken.
Opmerking! Aangezien deze cijfers slechts de adreswijziging weergeven op één jaar tijd, kan
dit een vertekend beeld opleveren. Het is belangrijk om na te gaan of er in deze periode
ergens nieuwe bouwprojecten zijn opgeleverd, waardoor de kans op verhuizingen verhoogt.
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Beste mama, papa,
Er bestaat een wirwar van informatie, kortingen,
premies, … voor gezinnen met kinderen. Maar wanneer
heb je recht op een premie? Waar kan je voor welke
korting terecht? Hoe kan je in contact komen met
organisaties en verenigingen in Beringen?
In dit ‘Voordelenboekje voor gezinnen met kinderen’
vind je allerlei informatie terug over onderwijs,
huisvesting, opvoeding, vervoer en voeding. Maar ook
vele voordelen waar je als gezin recht op kunt hebben,
ontdek je hierin. Dit kan gaan over vrije tijd, gezondheid,
energie, kinderopvang en financiële kortingen.
Op het einde vind je de contactgegevens van het OCMW
terug. De maatschappelijk assistenten helpen je met
het in orde maken van deze rechten en voordelen.

vrije tijd
KIA-CHEQUES

Alle kinderen, vanaf het jaar dat ze 2 jaar worden tot het einde van het jaar
dat ze 18 jaar worden, die in Beringen wonen hebben recht op 10 gratis KIAcheques met elk een waarde van € 1. Kinderen uit gezinnen die het financieel
moeilijk hebben krijgen extra KIA-cheques. Zij moeten hun bijzonder statuut
kunnen aantonen door een bewijsstuk (klever ziekenfonds of verklaring van de
betrokken instantie).
Met de KIA-cheques kunnen volgende activiteiten betaald worden:
• dienst jeugd en sport: KIA-activiteiten, speelpleinwerking Hupsekwap,
zomersportkampen, bewegingsschool Happy Kids, Kijk! Ik fiets, ...
• dienst cultuur en CC Beringen: theatervoorstellingen, workshops, ...
• dienst toerisme: inkom minigolf en trickpin
Je kan het aanvraagformulier voor de KIA-cheques bekomen op de dienst jeugd
en sport of je kan het downloaden onder “Reglementen en formulieren” op
‘www.beringen.be’. De KIA-cheques moeten afgehaald worden op de dienst
jeugd en sport, ze worden dus niet opgestuurd.

DIENST JEUGD EN SPORT
MIJNSCHOOLSTRAAT 88
3580 BERINGEN
TEL. 011 43 02 30

TEGEMOETKOMING LIDGELD SPORTCLUB

Het formulier kan je downloaden op de website van jouw ziekenfonds of vragen
aan een medewerker van het ziekenfonds. Laat het formulier invullen door de
sportclub en bezorg het nadien aan een medewerker van jouw ziekenfonds.

TUSSENKOMST VOOR SPORT-, JEUGD- EN CULTURELE
ACTIVITEITEN

Na een sociaal onderzoek door het OCMW kan je onder bepaalde voorwaarden
recht hebben op een tussenkomst voor sport-, jeugd- en culturele activiteiten
via het Fonds voor Participatie en Sociale Activering. Je kan hiervoor terecht bij
het OCMW van Beringen.
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vrije tijd
RAP OP STAP

Rap op Stap helpt bij het uitzoeken van een leuke uitstap, activiteit of een
vakantieverblijf voor mensen met een beperkt budget. Je kiest zelf met wie en
wanneer je een leuke activiteit of vakantie wil maken. De activiteiten gaan van
vakanties en daguitstappen tot sport- en cultuuractiviteiten.

RAP OP STAP HASSELT, WELZIJNSCAMPUS
A. RODENBACHSTRAAT 29/6
3500 HASSELT
TEL. 011 35 31 36
E-MAIL: HASSELT@RAPOPSTAP.BE
Openingsuren:
Woensdag: 9u tot 12u30 en van 13u tot 16u
Iedere eerste woensdag van de maand tot 19u

VAKANTIEPARTICIPATIE VOOR MENSEN MET EEN LAAG
INKOMEN

Steunpunt Vakantieparticipatie is er voor mensen die om financiële redenen of
bijzondere moeilijkheden niet op vakantie of daguitstap kunnen: mensen met een
laag inkomen, met een verhoogde tegemoetkoming, in schuldbemiddeling,... De
aanvraag gebeurt via jouw maatschappelijk assistent bij het OCMW Beringen.

VAKANTIEKAMPEN VAN HET RODE KRUIS

Als kind moet je in de grote vakantie kunnen genieten, spelen en ravotten.
Maar niet voor alle kinderen is dit altijd het geval. Als het financieel moeilijker
is om rond te komen, kunnen deze kinderen niet deelnemen aan activiteiten
of vakantiekampen. Het Rode Kruis organiseert daarom vakantiekampen voor
kinderen van 7 tot 14 jaar. Aan de ouders vragen ze een kleine bijdrage: 30 euro
per inschrijving. Als dat niet lukt, springt het OCMW, een sociale organisatie of
de Rode Kruisafdeling bij.
Informatie en inschrijven kan bij:

RODE KRUIS BERINGEN
SINT-PETRUSSTRAAT 8
3582 KOERSEL
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vrije tijd
DE DRAAISCHIJF

Naast een tas koffie kun je bij De Draaischijf een babbeltje slaan, de krant
lezen, de was doen, gratis bellen of het internet gebruiken. Je kan er ook
terecht voor advies. Iedere 1e en 3e vrijdag van de maand tussen 14u en 19u
is er het praatcafé. De andere activiteiten vind je terug op de website ‘www.
draaischijfberingen.com’.

DE DRAAISCHIJF BERINGEN
KLAVERWEIDE 82
3581 BEVERLO
TEL. 011 39 38 67

BIBLIOTHEEK

De bibliotheek heeft vele boeken, CD’s en DVD’s voor jong en oud! Tot 18 jaar
kan je gratis lid worden. Volwassenen betalen 5 euro per jaar.

BIBLIOTHEEK BERINGEN
GRAAF VAN LOONSTRAAT 2
3580 BERINGEN
Openingsuren:
maandag
13.00 - 19.00 uur
dinsdag
10.00 - 17.00 uur
woensdag 10.00 - 19.00 uur
donderdag 10.00 - 17.00 uur
vrijdag
10.00 - 19.00 uur
zaterdag
10.00 - 13.00 uur
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GEZONDHEID
LOOP EENS BINNEN BIJ JOUW ZIEKENFONDS! JE HEBT
MISSCHIEN RECHT OP:

• Verhoogde tegemoetkoming: je kunt dit bij jouw ziekenfonds aanvragen.
Gezinnen met een laag inkomen hebben dan recht op een verhoogde
tegemoetkoming, waardoor je minder moet betalen voor gezondheidszorg.
Vroeger werd dit ook wel het WIGW-statuut of OMNIO-statuut genoemd.
• Tegemoetkoming brillen, glazen en lenzen: ga met een afleveringsattest of
factuur van de opticien bij een medewerker van jouw ziekenfonds langs.
• Tegemoetkoming orthodontie kinderen: vraag aan de orthodontist een
aanvraagformulier dat je aan jouw ziekenfonds bezorgt. Let op, deze aanvraag
moet gebeurd zijn voor je kind 15 jaar is!

TANDVERZORGING

Tandverzorging is gratis tot 18 jaar. Dit geldt voor alle tandheelkundige ingrepen
die terugbetaald worden door de ziekteverzekering behalve orthodontie (voor
een tussenkomst bij orthodontie zie hier boven: tegemoetkoming orthodontie
kinderen).

VACCINATIE TEGEN BAARMOEDERHALSKANKER

Sinds enkele jaren wordt door de Vlaamse overheid een gratis vaccinatie
aangeboden via het CLB voor meisjes van het eerste jaar secundair onderwijs. Ook
de huisarts kan de vaccinatie toedienen maar dan betaal je het doktersbezoek.

VACCINATIE TEGEN ROTAVIRUS

Het Rotavirus zorgt voor ernstige diarree en kan leiden tot uitdroging. Kinderen
jonger dan 6 maanden worden best gevaccineerd. Het OCMW kan hierin
tussenkomen na een financieel onderzoek, dus vraag het zeker eens na!
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fINANCIEEL
VRAAG EENS NA BIJ JE KINDERBIJSLAGFONDS OF JE RECHT
HEBT OP:

• Toeslag voor eenoudergezinnen: als eenoudergezin heb je naast de
basiskinderbijslag recht op een bijkomende toeslag. Je totale inkomsten
mogen niet hoger liggen dan € 2 309,58 bruto per maand.
• Toeslag voor langdurig werklozen: de toeslag voor langdurig werklozen is
een toeslag waar je recht op hebt als volledig werkloze met een uitkering
of als deeltijds werkende met een uitkering. De eerste 6 maanden heb
je recht op de gewone kinderbijslag, maar als je gezinsinkomen niet
boven een bepaalde grens ligt, heb je vanaf de 7e maand recht op een
bijkomende toeslag.
• Toeslag voor kinderen met een handicap: de toeslag voor kinderen met
een handicap is een bijkomende toeslag voor ouders van een kind tussen 0
en 21 jaar met een handicap of aandoening.
• Kraamgeld of geboortepremie: dit is een eenmalige premie die ouders
krijgen bij de geboorte van een kind. Je kunt de premie aanvragen vanaf
24 weken zwangerschap en tot 5 jaar na de geboorte. Je ontvangt de
geboortepremie ten vroegste vanaf de 8e maand van je zwangerschap.

Als werknemer(arbeider of bediende) kan je niet kiezen welk kinderbijslagfonds
je hebt. Als je voor het eerst kinderbijslag als werknemer wil ontvangen, dan
vraag je dit aan bij het kinderbijslagfonds van je huidige of laatste werkgever. De
zelfstandige kan zelf zijn sociaal verzekeringsfonds kiezen en krijgt kinderbijslag
van het fonds wat daaraan verbonden is. Heb je nog niet gewerkt? Dan betaalt
het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag (Famifed) de kinderbijslag.

BELASTINGKREDIET VOOR KINDEREN TEN LASTE

Heb je kinderen ten laste, dan heb je recht op een belastingsvermindering.
Als je niet voldoende of geen belastingen moet betalen, dan heb je recht op
een terugbetaalbaar belastingkrediet voor deze kinderen. Dit belastingkrediet
ontvang je ook als je geen belastingen moet betalen (doordat je bijvoorbeeld
een leefloon of integratietegemoetkoming krijgt). Het is dus belangrijk om je
belastingaangifte in te dienen. De toekenning gebeurt dan automatisch.
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fINANCIEEL
DAVO, DIENST VOOR ALIMENTATIEVORDERING

Deze dienst betaalt, onder bepaalde voorwaarden, voorschotten op alimentatie
en/of houdt het onderhoudsgeld in. Je kan een aanvraag doen via de website
‘www.secal.belgium.be’. De maatschappelijk assistenten van het OCMW willen
je steeds helpen bij het invullen van een aanvraag.

GEBOORTEPREMIE VIA HET ZIEKENFONDS

Verwacht je een kindje, spring eens binnen bij je ziekenfonds. Je hebt recht op
een premie of een leuk geschenk.
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KINDEROPVANG

FISCALE AFTREK VOOR KINDEROPVANG

De kosten van kinderopvang tot 12 jaar zijn fiscaal aftrekbaar van het globale
netto-inkomen. Kinderopvang is ruim opgevat: ook kosten voor activiteiten van
erkende of gesubsidieerde jeugdwerkverenigingen komen in aanmerking voor
fiscale aftrek. Je krijgt van de opvangdienst een fiscaal attest voor de kosten die
je maakte voor de kinderopvang. Het aftrekbaar bedrag vermeld je bij de code
1384 op de aangifte van jouw personenbelasting.

KINDEROPVANG - TOELAGE RVA

Met de kinderopvangtoeslag ondersteunt de Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening
(RVA) werkloze alleenstaande ouders die terug gaan werken. Voor de opvang
van jouw kind(eren) krijg je gedurende 12 maanden een toeslag van 81,19 euro
per maand. Je vraagt formulier C131.71 op bij de RVA of download op ‘www.
rva.be’ en dient het ingevuld in bij jouw uitbetalingsinstelling, samen met een
kopie van de arbeidsovereenkomst of een bewijs van aansluiting bij een sociaal
verzekeringsfonds voor zelfstandigen. Opgelet, doe dit ten laatste op het einde
van de 2e maand die volgt op de maand dat je terug start met werken!

SOCIAAL TARIEF VOOR KINDEROPVANG

Als je een beperkt inkomen hebt waardoor het moeilijk wordt om kinderopvang
te betalen, heb je mogelijk recht op het sociaal tarief. Het sociaal tarief
kinderopvang wil zeggen dat je slechts 50 % van de prijs per uur moet betalen.
Het sociaal tarief kan aangevraagd worden bij:
• het OCMW van Beringen
• het lokaal loket kinderopvang (zie blz. 11)
• de kinderopvang zelf
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KINDEROPVANG
LOKAAL LOKET KINDEROPVANG

Heb je vragen over kinderopvang? Wil je meer informatie over kinderopvang in
Beringen?
Aarzel dan niet om contact op te nemen of langs te gaan bij het Lokaal Loket
Kinderopvang:

DIENST KINDEROPVANG
MIJNSCHOOLSTRAAT 88
3580 BERINGEN
TEL. 011 43 02 80
KINDEROPVANG@BERINGEN.BE
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ONDERWIJS

SCHOOLTOELAGE KLEUTER-, LAGER EN SECUNDAIR
ONDERWIJS

Je moet één aanvraagdossier indienen voor alle leerlingen en studenten in
het gezin. Voor bijvoorbeeld het schooljaar 2015-2016 kun je een aanvraag
doen vanaf 1 augustus 2015. Jouw aanvraag moet dan ten laatste op 1 juni
2016 in het bezit zijn van de afdeling Studietoelagen. Het aanvraagformulier
voor de schooltoelage wordt vaak meegegeven door de school of je kan het
terugvinden op ‘htpps://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/aanvraagvan-een-school-of-studietoelage-voor-2015-2016-formulier’. Voor hulp bij het
invullen van de schooltoelage kan je terecht bij het OCMW van Beringen of de
dienst onderwijs van stad Beringen.

DIENST ONDERWIJS
KIOSKPLEIN 25
3582 BERINGEN
TEL. 011 45 03 14

TUSSENKOMST IN DE SCHOOLFACTUUR

Door een sociaal onderzoek van het OCMW wordt gekeken of je recht hebt
op een tussenkomst in de schoolfacturen van je kinderen via het Fonds voor
Participatie en Sociale Activering.

MAXIMUMFACTUUR VOOR MEERDAAGSE UITSTAPPEN

Meerdaagse uitstappen zijn bijvoorbeeld zeeklassen, bosklassen, …. Je bent
niet verplicht om je kind te laten deelnemen aan een meerdaagse uitstap. Maar
als je kind meegaat, kan de school jou daarvoor een bijdrage vragen. Voor deze
bijdrage bestaat een maximumbedrag. Vraag het zeker eens na bij de school.
Opgelet! Meerdaagse uitstappen die volledig buiten de schooluren plaats vinden,
bijvoorbeeld een reis in de vakantie, vallen niet onder de maximumfactuur.
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energie
BEN JE EEN ‘BESCHERMDE AFNEMER’?

Dan heb je recht op:
• een sociaal tarief voor gas en elektriciteit: dit is in principe de prijs die de
goedkoopste energieleverancier in België aanbiedt
• een gratis energiescan: een doorlichting van jouw woning geeft je een eerste
beeld van de energiesituatie en de mogelijke energiebesparing op het gebied
van isolatie, verwarming, verlichting, huishoudtoestellen en energiezuinig
gedrag
• een kortingsbon: van € 150 voor de aankoop van een energiezuinig
wasmachine of koelkast
• of een gratis opname van de stand van de energiemeters
Een beschermde afnemer is iemand die een bepaalde uitkering of
tegemoetkoming krijgt van:
• het OCMW (leefloon)
• de FOD Sociale zekerheid Directie-generaal Personen met een Handicap
• de Rijksdienst voor Pensioenen
• of als je huurder bent van een appartement van een sociale
huisvestingsmaatschappij
met
een
gemeenschappelijke
verwarmingsinstallatie op aardgas
Als je twijfelt of je bij een van deze categorieën hoort, helpen de maatschappelijk
assistenten van het OCMW je steeds met het uitzoeken.
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huisvesting
ONROERENDE VOORHEFFING – VERMINDERING

Huurders of eigenaars met ten minste 2 kinderbijslaggerechtigde kinderen
hebben recht op een vermindering van de onroerende voorheffing. Ook personen
met een handicap komen in aanmerking voor vermindering. Als je huurder bent
moet je de vermindering aanvragen op ‘www.onroerendevoorheffing.be’. Bij
eigenaars gebeurt de vermindering automatisch.

VLAAMSE HUURPREMIE

Gezinnen met een laag inkomen die 4 jaar of langer wachten op een sociale
woning, kunnen een maandelijkse premie krijgen als de huurprijs niet te hoog is.
Je hoeft niets te doen. Je ontvangt automatisch een invulformulier van Wonen
Vlaanderen.

SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ KANTONNALE
BOUWMAATSCHAPPIJ BERINGEN

Een degelijke woning huren of kopen is verre van goedkoop en ligt voor veel
mensen helemaal niet voor de hand. Sociale huisvesting is bedoeld voor
gezinnen met een bescheiden inkomen. Je moet aan bepaalde voorwaarden
voldoen en tijdig inschrijven is de boodschap!
Open op: maandag van 9u tot 12u en van 14u tot 16u
woensdag van 9u tot 12u
vrijdag van 9u tot 12u

KANTONNALE BOUWMAATSCHAPPIJ BERINGEN
VIOLETSTRAAT 15
3580 BERINGEN
TEL. 011 42 24 61
E-MAIL: INFO@KBMBE.BE
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huisvesting
SOCIAAL VERHUURKANTOOR WEST-LIMBURG

Een Sociaal Verhuurkantoor(SVK) huurt woningen op de private huurmarkt
en verhuurt deze door aan huurders die het financieel en/of sociaal moeilijk
hebben. Het SVK huurt de woning van de eigenaar en verhuurt deze verder aan
de bewoner via een wettelijk toewijzingssysteem.

CONTACTPERSOON SVK BERINGEN: ANN PELGROMS
BURGEMEESTER HEYMANSPLEIN 14
3581 BERINGEN
TEL. 011 44 90 00
E-MAIL: SOCIALEDIENST@OCMWBERINGEN.BE
INSCHRIJVINGEN: ENKEL OP AFSPRAAK

VLAAMS WONINGFONDS

Het Vlaams Woningfonds geeft sociale woonkredieten aan gezinnen en
alleenstaanden met een reglementair begrensd inkomen voor:
• de aankoop of het behoud van een woning of appartement( eventueel
gecombineerd met renovatiewerken)
• werken aan een woning of appartement
Het Vlaams Woningfonds verhuurt ook sociale woningen voornamelijk
geschikt voor 5 of meer personen, verspreid over heel Vlaanderen.
Zitdagen Vlaams Woningfonds:
Elke maandagvoormiddag van 9u tot 12u (uitgezonderd de 3e maandag van de maand).

OCMW BERINGEN
BURGEMEESTER HEYMANSPLEIN 14
3581 BERINGEN

WOONLOKET

De dienst wonen biedt via het woonloket ondersteuning aan de inwoners van Beringen
over allerhande woon-vragen. Dit gaat van het geven van informatie tot hulp bij het
invullen van premie-aanvragen en eventueel doorverwijzen naar de juiste diensten.

WOONLOKET BERINGEN
MIJNSCHOOLSTRAAT 88
3580 BERINGEN
TEL. 011 43 02 45
E-MAIL: HUISVESTING@BERINGEN.BE
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VERVOER
DE LIJN

• Gratis voor kinderen tot 6 jaar
• Gratis voor personen met een handicap: personen met een handicap
ontvangen een gratis jaarabonnement voor De Lijn. Ze kunnen ook een
gratis kaart voor een begeleider aanvragen bij de dienst Abonnementen van
hun provincie.
• Gezinskorting (ook voor gezinnen met co-ouderschap): koop je binnen
hetzelfde gezin meerdere jaarabonnementen met dezelfde startdatum,
dan krijgt het tweede kind in het gezin 20% korting. Vanaf een derde
jaarabonnement betaal je slechts 50 euro.
• Sociaal abonnement: een ‘Verhoogde tegemoetkoming’ of een
‘Vervoersgarantie’ is een abonnement (Buzzy Pazz of Omnipas) aan een
lagere prijs voor personen met een verhoogde tegemoetkoming bij het
ziekenfonds. Vraag dit formulier op bij je ziekenfonds en ga hiermee naar De
Lijn.
• Groepstarief: wanneer je met 5 personen hetzelfde traject aflegt, heb je
recht op een groepstarief.

NMBS

Kinderen jonger dan 12 jaar reizen gratis in 2e klas of aan 50% in 1e klas. De NMBS
heeft verschillende voordeeltarieven zoals een weekendbiljet of seniorenbiljet.
Loop eens langs bij de NMBS, misschien heb je wel recht op:
• Korting voor grote gezinnen: elk gezin dat in België verblijft met minstens 3
kinderen tot 25 jaar kan een kortingskaart aanvragen.
• Korting voor werkzoekenden: ben je op zoek naar werk? Breng een attest
van de VDAB mee naar het loket en je ontvangt een biljet aan voordeeltarief.
• Korting voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming: indien je recht
hebt op een verhoogde tegemoetkoming via het ziekenfonds kan jij, je
partner en alle personen ten laste aan de helft van de prijs reizen. Vraag dit
formulier op bij je ziekenfonds en ga hiermee naar NMBS.
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VOEDING
ST. VINCENTIUSVERENIGING

St. Vincentius geeft gratis voedselpakketten. Je kan er terecht na doorverwijzing
van het OCMW of het CAW.

EERSTE LEEFTIJDSMELK

Het OCMW van Beringen biedt gezinnen met beperkte middelen en een
pasgeboren kindje eerste leeftijdsmelk aan.

voedselpaketten
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MATERIELE HULP

OPEN HART VZW

De vzw Open Hart probeert mensen die het financieel moeilijk hebben een
steuntje in de rug te geven. Dit doen ze op verschillende manieren. Enerzijds
bieden zij materiële steun door meubels in bruikleen te schenken. Ook voorzien
zij kleding en huisraad die door mensen in moeilijkheden kan uitgezocht worden.

OPEN HART PAAL
PROCESSIESTRAAT 1
3583 PAAL
TEL. 0475 85 91 07
WWW.OPENHARTPAAL.BE

DE KRINGLOOPWINKEL VAN BERINGEN

Bij de Kringloopwinkel kan je terecht voor meubels, kledij, huisraad en speelgoed.

KRINGLOOPWINKEL BERINGEN
HEPPENSESTEENWEG 34-36
3580 BERINGEN
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OPVOEDING
CKG MOLENBERG

Hulpverlening voor gezinnen met kinderen van 0 tot 12 jaar om samen te zoeken
naar oplossingen voor problemen in de opvoeding.
Het aanbod bestaat uit:
• opvang door een opname
• begeleiding zonder opname
• begeleiding aan huis (gratis)

CKG MOLENBERG, MOLENHOF
GEITELING 13
3580 BERINGEN
TEL. 011 45 08 90

CAW LIMBURG

Je kan in het CAW terecht met elke vraag: een moeilijke relatie, persoonlijke
problemen, financiële, administratieve, juridische of materiële problemen of
vragen over het gezin en opvoeding.

CAW LIMBURG
LOMBAARDSTRAAT 20
3500 HASSELT
TEL. 011 21 20 20
E-MAIL: ONTHAAL@CAWLIMBURG.BE

OPVOEDINGSWINKEL WEST-LIMBURG

De opvoedingswinkel biedt een luisterend oor, geeft advies en zoekt samen met
jou naar een passend antwoord op jouw opvoedingsvragen.
De Opvoedingswinkel West-Limburg werkt enkel op afspraak en is anoniem en
gratis.

OPVOEDINGSWINKEL WEST-LIMBURG
MIJNSCHOOLSTRAAT 88
3580 BERINGEN
TEL. 0496 87 81 50
E-MAIL: INFO@OPVOEDINGSWINKELWESTLIMBURG.BE
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OPVOEDING

IN-ZETJE

Heb je een kind tussen 1,5 en 3 jaar? Kom dan naar de voorschoolse werking
van IN-Zetje en laat het al spelend kennismaken met een klasstructuur, als
voorbereiding op de kleuterschool. IN-Zetje knutselt, leest verhaaltjes voor, zingt
liedjes en geeft een positief ‘zetje’ naar de kleuterklas. Je kan elke maandag- en
vrijdagvoormiddag van 9.30u tot 12u vrijblijvend en gratis binnenlopen.

IN-ZETJE BERINGEN
LAAN OP VURTEN 59
3582 BERINGEN
TEL. 0475 76 29 56
In de Oudersalons van IN-Zetje kan je terecht met vragen over opvoeding en
ontwikkeling. Je kan ervaringen uitwisselen, krijgt er steun van anderen en komt
er in contact met nieuwe buren of oude vrienden. Op woensdagnamiddag zijn
er leuke activiteiten voor ouders én kinderen. Je vindt de Oudersalons elke week
op:
• Dinsdagvoormiddag van 9.30 - 11.30u: oudersalon voor jonge (groot)ouders
met kinderen tussen 0 en 1,5 jaar bij In-Zetje, Laan op Vurten 59 - 3582
Beringen
• Dinsdagnamiddag van 13 - 15u: oudersalon voor alle (groot)ouders in het
Jommekeshuis, Bivakstraat 6 - 3580 Beringen
• Woensdagvoormiddag van 9.30 - 11.30u: voorschools ontmoetingsmoment
voor (groot)ouders en kinderen in het buurthuis van Steenveld,
Nachtegaalstraat 83 - 3582 Beringen
• Woensdagnamiddag van 14 - 16u: oudersalon voor (groot)ouders én kinderen
van 0 tot 12 jaar bij IN-Zetje, Laan op Vurten 59 - 3582 Beringen
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OPVOEDING
KIND EN TAAL VZW

Kind en Taal wil graag de onderwijskansen van kinderen verbeteren door hun
ontwikkeling te stimuleren. Kinderen laten leren door te spelen en te doen. Kind en
Taal biedt enerzijds ‘gezinsondersteuning’. Begeleiders en contactmedewerkers
zullen door huisbezoeken (met spelmateriaal), Instapuurtjes en Instapklasjes
kinderen tussen 1 jaar en 3 jaar al spelenderwijs laten ‘ontdekken’. Dit vormt
een ideale voorbereiding op de kleuterschool. Anderzijds biedt Kind en Taal
ook ‘pedagogische taaltrainers aan’. Begeleiders en vrijwilligers organiseren
op school ouderbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten krijgen ouders
spelletjes, tips en knutselmateriaal waar ze thuis met de kinderen mee aan
de slag kunnen gaan (thema’s zoals lente, feest, eten,…). Zo kunnen de ouders
hun kind spelenderwijs laten leren en leren ze hoe ze hun kinderen nog meer
kunnen ondersteunen en stimuleren.
Interesse? Neem contact op met gebiedscoördinator Kristien Gils 0497/756042

THUISCOMPAGNIE

Iedereen heeft het wel eens moeilijk met het huishouden. Wat of wie zou je
kunnen helpen? De verzorgende van Thuiscompagnie doet samen met jou het
huishouden en alles wat daarbij komt kijken. Ze maken tijd om samen te zoeken
en samen op weg te gaan. De focus ligt op het hele gezin, met bijzondere
aandacht voor de leeftijdsgroep van 0 tot 3 jaar.

VZW THUISVERZORGING ‘DE EERSTE LIJN’
KOOLMIJNLAAN 86
3580 BERINGEN
TEL. 011 42 45 35
OPEN VAN MAANDAG TOT EN MET VRIJDAG VAN 8U TOT 17U

IKAROS (VZW DAIDALOS)

Het project Ikaros voorkomt dat kinderen niet meer naar school gaan. Ze
bieden intensieve en kortdurende hulp aan gezinnen in een crisissituatie met
een ernstige schoolproblematiek (gedrag, motivatie, spijbelen). Vaak is er ook
een problematisch opvoedingssituatie.

DAIDALOS VZW
OUDSTRIJDERSLAAN 44E
3530 HOUTHALEN-HELCHTEREN
TEL. 011 72 80 79
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OPVOEDING
KIND IN NOOD (CENTRUM
GEZONDHEIDSZORG)

VOOR

GEESTELIJKE

Het project Kind in Nood van het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg
biedt psychologische hulp aan kinderen en jongeren van 0 tot 21 jaar en hun
ouders. Deze hulpverlening is gratis. Let op, je kan enkel bij het CGG terecht op
afspraak!

CENTRUM VOOR GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG (CGG)
PASTOOR GRAUSSTRAAT 14/1
3580 BERINGEN
TEL. 011 42 49 31
E-MAIL: CGG.BERINGEN@GROEPLITP.BE
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vragen ?

maak
een
afspraak met
OCMW Beringen
Burgemeester Heymansplein 14
3581 Beringen
Je kan het OCMW Beringen:
telefonisch bereiken: 011/44 90 00
via mail op: socialedienst@ocmwberingen.be
of aan de onthaalbalie

HET OCMW WERKT ENKEL OP AFSPRAAK.
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Meer info

Kijk voor meer informatie zeker eens op de
volgende websites:

www.beringen.be
www.rechtenverkenner.be
Heb je vragen over dit boekje, neem dan
contact op met:
Dienst samenleven, stad Beringen
Mijnschoolstraat 88
3580 Beringen
011/43 02 70
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BIJLAGE 3:
Tips voor huisbezoeken

1. Kondig je bezoek vooraf aan

Geef vooraf aan dat er een huisbezoek gaat plaatsvinden. Gebruik een brief met enige info :
in welke periode je dit huisbezoek wil doen, wie je bent (met je foto en contactgegevens, en
eventueel met het logo van de organisatie om het te ‘officialiseren) en het doel van je
bezoek. Je kan ook telefonisch een afspraak maken. Het verlaagt de drempel om aan te
bellen, want het is niet onverwacht. Neem je brief mee.

2. Plan je huisbezoeken en tijdsinvestering

Werk gefaseerd als je een ruime groep aan huis wil bezoeken: splits de buurt of de
doelgroep in stukken en bezorg ze opeenvolgend een aankondiging. Maak een planning en
bepaal vooraf hoeveel tijd je kan spenderen en wat je doelstellingen zijn. Een slechte
planning maakt dat je deze opdracht voor je uit gaat schuiven en dan komt het altijd
ongelegen.

3. Bel op een goed moment aan

Het tijdstip waarop je aanbelt heeft invloed op het gegeven of mensen tijd voor je willen
maken. Vermijd etenstijd, het moment dat kinderen van school komen,
woensdagnamiddagen, Ramadan, marktdag… De beste uren liggen tussen 10u00-12u00 en
13u00-16u00.

4. Presenteer je op een goede manier: let op je uiterlijk

Let op je kleding en je presentatie: een verzorgd uiterlijk is belangrijk. Dit is misschien nog
meer van toepassing bij mensen van Turkse of Marokkaanse origine waar je aanbelt. Draag
daar als man bijvoorbeeld geen korte broek.

5. Maak gebruik van een aantal ‘rituelen’ bij het eerste contact

Belangrijk is dat de bewoners zich op hun gemak voelen. Voor wie moet de drempel immers
het laagst liggen?
4 mogelijke stappen:
o Gebruik een goede openingszin : “Ik zou graag je mening willen horen over…”, “Heb
je even tijd om…”. “Komt het uit of kom ik een ander keer terug”. Zo leg je de regie
bij de mensen zelf en komt het minder bedreigend over.
o Geef (eventueel) een hand.
o Stel je zelf nog eens voor (laat je brief of folder zien).
o “Mag ik binnenkomen?”

6. Hanteer een ‘instrument’ (vragenlijst, gesprekskader, folder …)

Een instrument of een stramien om een gesprek aan te gaan geven je meer zekerheid en
houvast. Maak je vragenlijst evenwel niet te lang.

7. Hanteer de juiste taal

Het kan handig zijn om het dialect van de regio te hanteren, tenminste als je het kent. Dit
verlaagt de drempel. Andere talen bouwen een sterke moeilijkheid in. Enkele korte zinnen in
het Turks, kunnen de intro vergemakkelijken.
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8. Zet de persoon centraal en zoek naar gemeenschappelijkheden

Ga niet meteen op je doel af, maar zorg voor een goede intro om de juiste sfeer te
scheppen. Zoek informeel naar iets gemeenschappelijks: bv. het huisdier, een TVprogramma dat op staat, een meubelstuk, een foto, een tijdschrift, de tuin…

9. Ken de andere cultuurgebruiken

Mensen van Turkse origine handelen eerst het ‘officiële’ gedeelte af. Als je dan wil
vertrekken, bieden ze koffie aan. Als je de schaal met hapjes die je gepresenteerd krijgt leeg
eet, dan komt er een volgende schaal: je laat best één of twee hapjes liggen wil je vermijden
dat je jezelf overeet.

10.Beheers je tijd van het huisbezoek en ga liever nogmaals terug

In regel duurt een huisbezoek één uur (maximum 2 uur). Sommige mensen vertellen je hun
levensverhaal, vragen naar oplossingen voor hun problematiek, blijven niet bij het
onderwerp… Je kan dan beter vragen of je nog eens mag terugkomen en eventuele vragen
kan meenemen. Laat het huisbezoek in elk geval niet te lang uitlopen. Dit is weinig effectief.

11.Plan maximum 3 huisbezoeken per dag

Iedereen geeft aan dat het vermoeiend is om huisbezoeken af te leggen. Je eigen
onzekerheid speelt een rol, je bent op onbekend terrein, je moet geconcentreerd luisteren…
De kwaliteit van je huisbezoek zal er sterk onder lijden als je teveel hooi op je vork neemt.

12.Als je een ‘slechte’ dag hebt, kan je beter je agenda herschikken

Bij een huisbezoek heb je enkel jezelf. Het loopt vlotter als je je goed voelt. Als het eerste
bezoek van die dag een tegenvaller is, dan is het volgende bezoek extra moeilijk. Mensen
doen niet open terwijl ze zichtbaar thuis zijn. Het kan dan beter zijn om het volgende bezoek
uit te stellen en iets anders te doen. Je moet vermijden dat de drempel niet nog hoger
wordt.

13.Bewaak je eigen veiligheid

Algemeen is het zeker niet onveilig om huisbezoeken af te leggen, maar het valt wel voor dat
dit gebeurt. Mensen sluiten bv. uit gewoonte de deur als je binnen bent, er lopen honden
rond, de man die je binnenlaat is in ontbloot bovenlijf, de hygiëne laat te wensen over…
Regel: als de deur geopend wordt en je voelt weerstand om binnen te gaan (probeer dat
signaal bij jezelf op te vangen), blijf dan op de stoep staan en rond daar het gesprek af. Ga
dan niet naar binnen. Met 2 huisbezoeken afleggen is geen aanrader. Dat bemoeilijkt het
leggen van een vertrouwelijk contact.

14.Ga nog een keer terug op huisbezoek

Als je bij mensen aanvoelt dat zij een rol kunnen spelen in je project/organisatie of aangeven
dat je hen altijd mag komen vragen voor hulp, als mensen problemen aankaarten waarvoor
je gaat informeren, sterke interesse tonen voor activiteiten… aarzel dan niet om opnieuw op
huisbezoek te gaan. Die investering kan veel opleveren.

15.Koppel informatie altijd terug

Als je tot doel hebt om informatie te verzamelen, koppel dit na afloop van je huisbezoeken
terug. Je kan dit via een (nieuws)brief of een andere publicatie doen. Nog beter: nodig de
mensen uit op een informatiemoment waar jij de gasten ontvangt.
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