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1. Inleiding 

1 op 10 van de kinderen geboren in Izegem komt in een (kans)arm gezin terecht. Armoede is geen keuze. 

Armoede start met een gebrek aan financiële middelen, maar raakt uiteindelijk aan alle levensdomeinen.  

Het werd al snel duidelijk dat enkel het aanpakken van kinderarmoede te eng is. Ook alleenstaanden en 

echtparen zonder kinderen kunnen in armoede terecht komen. Gezinnen met kinderen krijgen uiteraard 

bijzondere aandacht. Door hun situatie integraal aan te pakken willen we de cirkel van (generatie-)armoede 

doorbreken. Ook jongeren in armoede zijn een prioritaire doelgroep. Door korter op de bal te spelen 

garanderen we hen een sterkere start in het volwassen leven én voorkomen we ook hier generatiearmoede.  

Mensen in armoede ervaren vaak sociale uitsluiting, niet alleen doordat ze te weinig geld hebben, maar 

ook omdat ze zich schamen of zich niet op hun plaats voelen in het aanbod. Armoede moeten we samen 

aanpakken, met een ambitieus, emancipatorisch en integraal armoedebeleid, zodat iedereen krijgt waar ze 

recht op hebben. Zo moet het hoofdstreefdoel zijn dat elke Izegemnaar menswaardig kan leven en volop 

kan deelnemen aan het leven in onze stad.  

De strijd tegen armoede kan echter niet alleen vanuit het domein welzijn gevoerd worden. Ook andere 

partners en beleidsdomeinen binnen de stad moeten kunnen én durven investeren in armoedebestrijding. 

In dit dossier kijken we vooral naar de domeinen werk, wonen, onderwijs en ontwikkeling, vrije tijd…  

Zo’n stadsbrede aanpak is noodzakelijk. Stadsdiensten moeten de krachten bundelen met het middenveld, 

de burgers, ondernemers en de academische wereld om het verschil te kunnen maken. We willen inzetten 

op structurele hefbomen en individuele begeleiding, lokale herverdeling, accent op sterk uitgebouwde en 

outreachende hulpverlening en automatische toekenning van rechten.  

 

Eén euro investeren in de strijd tegen (kinder-)armoede levert de maatschappij op lange termijn 

tussen 5 en 9 euro op. 1 

 

Elke beleidsmaker, op elk beleidsniveau, zou voluit moeten kiezen voor armoedebestrijding, dan hoeft in 

de rijke regio waar we wonen niemand arm te zijn.   

Als lokale overheid kunnen we zelf maximaal inzetten op het armoedebeleid. Maar het blijft ook onze taak 

om te signaleren aan hogere overheden en hen te wijzen op hun verantwoordelijkheid; waar mogelijk 

moeten we inzetten om de actieplannen van de Vlaamse en federale overheid ook in Izegem ingang te 

laten vinden.  

Dit armoedebeleidsplan legt alvast de grote lijnen vast op korte, middellange en lange termijn. De evaluatie, 

bijsturing en resultaten van de uitvoering zullen jaarlijks worden voorgelegd aan de gemeenteraad.  

Het volledige onderzoek werd opgemaakt met cijfers van voor de COVID-19-pandemie.2 

We trappen een open deur in als we zeggen dat het COVID-19-virus de afgelopen maanden onze 

dagdagelijks werkzaamheden beheerste. Er is op alle fronten zeer hard gewerkt om de eerste schokken 

van de crisis te temperen. 

 

                                                                 
1 Dat blijkt uit een nieuwe studie die Vlerick Business School uitvoerde in opdracht van de kinderarmoede-organisatie Stichting 
Pelicano. Dirk Buyens, professor in strategische hr aan Vlerick Business School. Bron: De Morgen 2020-08-14 p2 ((HV))  
2 De cijfers van 2020 met impact COVID-19 zullen pas in het najaar 2022 ter beschikking zijn 
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De crisis heeft een ongekend zware impact op de financiële situatie en het welzijn van vele mensen, in het 

bijzonder mensen in armoede en kwetsbare situaties. We stellen vast dat mensen in armoede het op 

financieel vlak steeds moeilijker krijgen, zelfs voor de groep die niet rechtstreeks geconfronteerd werd met 

inkomensverlies. Daarnaast loert voor veel mensen het sociaal isolement om de hoek en komen ze ook 

psychisch in de problemen. En dit net op een moment dat de toegang tot hulp- en dienstverlening omwille 

van de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen veel moeilijker was geworden. 

Tot slot willen we met dit armoedebeleidsplan een voorstel doen om een veranderingsproces op gang te 

brengen dat op termijn zal resulteren in een betere leefwereld voor iedere Izegemnaar. 

Veranderen is een proces van samen ontwikkelen, handelen, uitproberen, evalueren en 

bijsturen. 
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2. Wat vooraf ging 

In het meerjarenplan 2020-2025 staat de armoedebestrijding in Izegem als prioritaire doelstelling voorop:  

“Een stad op mensenmaat laat niemand achter”. Daarom verdient deze problematiek een specifieke aanpak. 

De visie en doelstellingen in dit armoedebeleidsplan kregen vorm door bevraging van mensen in armoede, 

veldwerkers uit organisaties die dicht bij hen staan, verschillende stadsdiensten die in aanraking komen 

met mensen in armoede en dialoog met verschillende beleidsmakers in de stad. 

• MJP 2020-2025 

• Voorjaar en zomer 2020 

Verschillende sociale diensten trokken aan de alarmbel. 

Er gebeurden al heel wat zaken om kwetsbare doelgroepen te bereiken. 

Vanuit verschillende diensten en partners werden al kleinschalige acties uitgewerkt. 

Niemand in de stad had een overzicht van wie wat deed en voor wie men beschikbaar 

was. 

• November- december 2020 

Grondige analyse van cijfers en data op basis van de kansarmoede-atlas Vlaanderen en 

de kansarmoede-barometer West-Vlaanderen met als resultaat een omgevingsanalyse 

waarin verschillende indicatoren van de stad in kaart werden gebracht. 

• Januari 2021- april 2021 

Bevraging van de verschillende veldwerkers binnen de stadsdiensten, bevraging van het 

middenveld alsook bevraging van verenigingen die met mensen in armoede op pad gaan 

• Maart 2021- april 2021 

Bevraging van de doelgroep via een enquête i.s.m. Public Minds 

• Juni 2021  

Eerste voorstelling van de beleidsnota aan Vast bureau 

• 22 juni 2021  

Colloquium armoede met voorstelling van de cijfers en de beleidsnota aan het 

middenveld, de actoren die werken met mensen in armoede. 

Aansluitend thematafels waar de concrete acties bepaald worden 

• Zomer 2021  

Uitschrijven concrete acties in actieplan, toewijzen van verantwoordelijkheden en bepalen 

van het budget 

• September 2021  

Voorstelling voorlopige versie armoedebeleidsplan aan Vast bureau   

• December 2021 

Voorstelling en goedkeuring armoedebeleidsplan op OCMW-raad 
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3. Omgevingsanalyse: samenvatting 
Een uitgebreide omgevingsanalyse, waarin wordt ingezoomd op diverse aspecten van armoede en diverse 

levensdomeinen vindt u als bijlage 1. Hieronder leest u een samenvatting. 

Om tot een omgevingsanalyse te komen werden de Lokale ArmoedeBarometer en de Kansarmoede-Atlas 

kritisch bekeken. Daarnaast werd Izegem demografisch geanalyseerd en werden de wijken waar armoede 

het meest voorkomt in kaart gebracht. 

De Lokale ArmoedeBarometer (LAB) gebruikt openbare data voor het vormen van een beeld van de lokale 

armoedesituatie. Er wordt data uit verschillende bronnen geput nl. de federale overheid, de Vlaamse 

overheid en de verschillende agentschappen. Samen geven deze zicht op de evolutie van de armoedesituatie 

in de verschillende gemeenten over de periode van 10 jaar (2009-2019). 

Op basis van 16 indicatoren creëert de ArmoedeBarometer een beeld van de gemeenten.  

Het globale beeld, deze 16 indicatoren samen voor de gemeente, is de score van de huidige toestand. 

(som van alle individuele resultaten op deze indicatoren). Vlaanderen maakt nog een onderscheid tussen 

een evaluatie op basis van de 12 indicatoren (zonder de beleidsindicatoren) en de evaluatie op basis van 

de 16 indicatoren. 

De 16 gebruikte indicatoren kunnen we opdelen in drie groepen:  

• de armoede-indicatoren: rechtstreekse link met armoede 

• de potentiële armoede-indicatoren: situaties die hier gemeten worden zijn niet per se onmiddellijk 

gelinkt aan armoede, maar duiden op een mogelijk armoedeprobleem nu of in de toekomst  

• de beleidsindicatoren: inspanningen van de gemeenten gelinkt aan armoedebestrijding 

Eind 2019 scoort Izegem negatief op de ArmoedeBarometer, hierbij is de impact van de recente COVID-

pandemie nog niet opgenomen.  

Op basis van de 16 indicatoren krijgt Izegem een score van -4 = negatief  

Op basis van de 12 indicatoren krijgt Izegem een score van -8 = ernstig negatief 

Detail van Izegemse score op ArmoedeBarometer 

 

DE ARMOEDE INDICATOREN

de armoedecijfers van K&G (vanaf 2008) -1

de onderwijskansarmoede-indicator (vanaf 2008) 0

het aantal budgetmeters voor elektriciteit (vanaf 2015) -1

het aantal budgetmeters voor gas(vanaf 2015) -1

het aantal mensen met een leefloon (vanaf 2008) -2

het aantal mensen met een integratietegemoetkoming voor Ouderen (IGO) (vanaf 2008) 1

DE POTENTIËLE ARMOEDE-INDICATOREN

langdurige werkloosheid (vanaf 2008) -2

het aantal schoolverlaters zonder diploma (vanaf schooljaar 2013-2014 tem 2017-2018 1

het aantal jaren schoolse vertraging (vanaf schooljaar 2014-2015 tem 2018-2019) 1

het aantal personen met een Ziekte en Invaliditeitsuitkering (vanaf 2012 tem 2018) -1

het aantal huishoudens met een Verhoogde Tegemoetkoming (vanaf 2014) -1

het aantal kandidaat-huurders voor een sociale woning (vanaf 2011) -2

De BELEIDSINDICATOREN

aantal sociale verhuurkantoren (vanaf 2016) 2

aantal sociale woningen (vanaf 2012) 1

aantal kinderdagverblijven die inkomensgerelateerd werken (vanaf 2014) 2

de Uitpas (2019) -1
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Uit het onderzoek kunnen we opmaken dat de indicatoren niet los van elkaar mogen gezien worden. Er is 

dus er een samenhang tussen de verschillende indicatoren. Vaak zorgt de som van verschillende indicatoren 

voor een sneeuwbaleffect waardoor een gezin met risico op armoede effectief in armoede terecht komt.  

Ook kinderarmoede kan niet los gezien worden van armoede in het algemeen. Een kind kiest niet waar zijn 

wiegje staat en de leefsituatie van de ouders (woning, inkomen, gezondheid…) speelt een cruciale rol in 

de kansen die het kind zal krijgen. 

Op de beleidsindicatoren scoort Izegem goed tot vrij goed, wat wil zeggen dat het beleid een mooie evolutie 

toont op dit vlak. Het is dan ook aangewezen om verder actie te ondernemen om nog zaken beter aan te 

pakken en personen in armoede te ondersteunen.  

De score op de potentiële armoede-indicatoren en de rechtstreekse armoede-indicatoren volgen deze 

evolutie niet.  

Op de indicatoren die een link hebben met onderwijs of kinderopvang scoort Izegem goed tot heel goed 

(onderwijsarmoede, vroegtijdige schoolverlaters, schoolse achterstand en kinderopvang). 

De indicatoren die een link hebben met wonen scoren zeer variabel. Enerzijds hebben we een goede score 

wat betreft het aantal sociale woningen via sociaal verhuurkantoor of woonmaatschappij. Anderzijds scoren 

we negatief op het aantal kandidaat-huurders. Een gesprek met M. Debruyne (coördinator 

ArmoedeBarometer) bracht aan het licht dat Vlaanderen de ruime regio van de woondienst als grondgebied 

Izegem beschouwt wat een vertekend beeld geeft van de werkelijkheid. H. Coudenys van steunpunt Data-

Analyse West -Vlaanderen gaf mee dat het aantal dagen op de wachtlijst voor sociale huur een betere 

indicator is. Izegem scoort hier beter dan het provinciaal gemiddelde. Daarnaast stellen we vast dat Izegem 

sinds jaren een hoog aantal gebruikers heeft van budgetmeters elektriciteit en gas. De sociale dienst van 

het OCMW merkt op dat het blijven vasthangen aan dergelijke energiemeters veelal een bewuste keuze is. 

Op deze manier kunnen mensen in armoede hun energiekosten maandelijks budgetteren ondanks de 

hogere tarieven. 

Wanneer we de indicatoren bekijken die een link hebben met inkomen scoort Izegem op ‘aantal leefloon 

dossiers’ hoog in vergelijking met andere gemeenten. De sociale dienst kon geen duidelijke oorzaak 

aangeven. Wel is het zo dat Izegem een historiek heeft van industrie – schoenen en borstels – die de lagere 

arbeidsklasse aantrok. Dit is ook duidelijk zichtbaar aan de lage arbeiderswoningen en kleine 

burgerwoningen uit de eerste helft van de twintigste eeuw gelegen in de stadskern vooral rond de assen 

Roeselaarsestraat en Kortrijksestraat. Deze koop- of huurwoningen zijn een aantrekkingspool voor 

gezinnen met een lager inkomen. Hiervan getuigen ook de cijfers van het lage gemiddeld fiscaal inkomen 

van de Izegemnaar t.o.v. andere gemeenten. De verdubbeling van het aantal leefloondossiers over een 

tijdsspanne van 10 jaar vraagt wel bijzondere aandacht.  

Bij de evolutie van inkomstengarantie voor ouderen (IGO) volgt Izegem de Vlaamse dalende tendens. 

Ondanks de stijgende vergrijzing heeft het optrekken van de minimumpensioenen zijn doel niet gemist. 

Ook het feit dat de huidige generatie vrouwen – die pensioengerechtigd wordt –zelf meer beroepsactief 

was, heeft een impact op de dalende trend van het aantal dossiers IGO.  

Op vlak van langdurige werkloosheid scoort Izegem slecht als men dit benadert zoals de LAB, wanneer men 

ook de personen meeneemt die langer dan 24 maand werkloos zijn (Prov. cijfers) scoort Izegem dan weer 

bovengemiddeld. Een duidelijk bewijs dat inzetten op activering van deze doelgroep op termijn loont. 

De indicatoren die een link hebben met gezondheid zijn Verhoogde tegemoetkoming (VT) en 

invaliditeitsuitkering (IVT). Bij deze indicatoren volgen we de Vlaamse negatieve tendens. Volgens Debruyne 

heeft het aantal instellingsbedden op het grondgebied ook invloed op het aantal VT. Gezien Izegem 420 

woonzorgbedden, enkele instellingen voor mensen met NAH en verschillende diensten begeleid wonen 

heeft, is 15% van het aantal VT daaraan toe te schrijven. Sinds 2017 doen de mutualiteiten ook proactief 

sociaal onderzoek bij hun leden om het recht op VT vlugger en beter toe te kennen.   
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Opvallend bij IVT (invaliditeitsuitkering) is dat we sinds het optrekken van de pensioenleeftijden in 2015 

een stijging zien in het aantal personen op invaliditeit. Wanneer we dieper ingaan op de cijfers merken we 

dat het vooral de groep is die op enkele jaren van hun pensioen staat die in invaliditeit terecht komen. Ook 

dit is een Vlaamse tendens. 

Ten slotte merken we een grote stijging in de kansarmoedecijfers. Deze index wordt opgemaakt door K&G. 

Hierbij scoort men enkele parameters zoals huisvesting, inkomen, arbeidssituatie en opleiding van de 

ouders. 

Onrechtstreeks werkt het aantal sociale woningen op het grondgebied en het aanbod van de woningmarkt 

(kleinere woningen) de stijging in de hand. Neem daarbij ook de factoren als alleenstaande ouder (5.3%) 

en geboortenationaliteit niet-Belg (23%) van de ouder mee op om tot een verklaring van deze exponentiële 

stijging te komen. 

Naast het bekijken van de indicatoren werd Izegem ook demografisch onder de loep genomen. 

Uit diverse bronnen maken we op dat de personen die het meest kwetsbaar zijn om in armoede terecht te 

komen ouderen, alleenstaanden, eenoudergezinnen, grote gezinnen en niet EU-burgers zijn.  

Het totale bevolkingscijfer van 28.322 inwoners is verdeeld over 12.256 huishoudens. Van alle inwoners 

is 19% minderjarig, 22% ouder dan 65 jaar. 23% van alle Izegemnaren heeft een geboortenationaliteit 

niet-Belg. Als we dieper ingaan op de huishoudens is 32% alleenstaand, 5,3% is een éénoudergezin met 

minimum één minderjarig kind en 4,7% van alle huishoudens tellen 3 of meer kinderen. 

Het feit dat een burger tot één of meerdere risicogroepen behoort geeft hen niet onmiddellijk het label van 

kwetsbaar wel verhoogt het risico op kwetsbaarheid naarmate een burger tot verschillende doelgroepen 

behoort.  

Het grootste risico op armoede, ongeacht de leeftijd of de herkomst, is het feit dat men alleenstaand is. Als 

alleenstaande, zeker met kinderen die nog thuis wonen, is het moeilijk om financieel te overleven in een 

maatschappij waar tweeverdieners vaak als norm worden gezien. De kosten zijn hoog, maar er is maar één 

inkomen om deze mee te betalen. Denk maar hoe zwaar de kosten van wonen doorwegen in het 

gezinsbudget.  

Niet alleen is het moeilijk om al de vaste kosten te dragen met één loon, vaak werken vrouwen in sectoren 

waar de lonen lager liggen. Of is het moeilijk om gezin en werk te combineren waardoor minder werken 

noodzakelijk is.  

Minder geld verdienen heeft ook een impact op je uitkering wanneer je ziek of werkloos wordt en ook 

wanneer je op pensioen gaat. Zo slepen vrouwen ongelijkheden vaak een heel leven mee. 

Bij het uitrollen van acties zal er niet alleen gefocust worden op doelgroepen maar ook op wijkniveau. 

Hier stellen we vast dat procentueel de hoogste concentratie aan senioren in de wijk Bosmolens woont, de 

hoogste graad van beroepsactieven situeert zich in Emelgem. Kachtem kent dan weer het hoogste aantal 

kerngezinnen en het hoogste aantal minderjarigen. Het was geen verrassing dat de hoogste concentratie 

aan alleenstaanden en éénoudergezinnen in het Centrum van Izegem woont. Daar wonen eveneens de 

meeste inwoners van andere origine.   
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4. Bevraging betrokkenen armoedebeleid  

4.1. Bevraging intermediairs en stakeholders 

Om een beeld te krijgen van wat er vandaag leeft in de stad werden verschillende sociale diensten en 

organisaties bevraagd. In de eerste plaats werd gepolst bij de interne diensten (jeugddienst, sociale dienst, 

brugfiguur, dienst integratie, Sociaal Huis…). Daarnaast werd ook het ruime middenveld bevraagd. Iedere 

organisatie die van ver of nabij raakvlakken heeft met burgers in armoede zoals politie, mutualiteiten, 

ziekenhuis, artsen, K&G, scholen, dienstencentrum, zorgdiensten… 

Ook de verenigingen die werken met mensen in armoede werden bevraagd naar hun bevindingen en 

insteken. Opvallend was dat diensten, organisaties en verenigingen los van elkaar veelal dezelfde input 

gaven. Bepaalde principes kwamen meermaals terug. Vandaar ook de aanpak om enkele leidende principes 

vast te leggen die de rode draad moeten vormen doorheen het armoedebeleidsplan. Deze worden onder 

hoofdstuk 5 uitvoerig besproken. Ook de domeinen waarin er actie zou moeten ondernomen worden 

kwamen grotendeels terug in alle gesprekken. Het gaat hier voornamelijk over onderwijs en ontwikkeling, 

wonen, inkomen, arbeid, gezondheid en vrije tijd. Bereikbaarheid en mobiliteit kwamen dan meer als 

verbindende factoren naar voor. 

De meeste diensten, organisaties en verenigingen hebben het voornamelijk moeilijk met kinderen die in 

armoede moeten leven en zien deze doelgroep als meest prioritair. Toch is iedereen ervan overtuigd dat 

de aanpak van kinderen in armoede niet los kan gezien worden van algemene armoede. Soms moet de 

keuze gemaakt worden om bepaalde zaken voor volwassenen aan te pakken zodat de kinderen hier ook 

de vruchten van kunnen plukken. 

In bijlage 2 volgt een samenvatting van de vaststellingen en opmerkingen per domein waar volgens de 

diensten en organisaties actie ondernomen moet worden. 

4.2. Bevraging beleidsmakers 

De voorzitter van iedere politieke partij kreeg de mogelijkheid om met de beleidsmedewerker welzijn in 

dialoog te gaan omtrent het thema armoede. Vijf van de zeven partijen gaven hun visie mee omtrent 

armoede in Izegem. 

Over bepaalde zaken waren de beleidsmakers eensgezind. Op andere vlakken liepen de meningen uiteen. 

Een samenvatting van de belangrijkste vaststellingen en opmerkingen kan u ook nalezen in bijlage 2  

4.3. Bevraging doelgroep 

Om de doelgroep te bevragen werd samengewerkt met PublicMinds die een enquête liet uitgaan met als 

werktitel “Leven in Izegem”. (Vragenlijst en volledig rapport – bijlage 3)  

De bevraging moest op volgende onderzoeksvragen een antwoord bieden: 

• Wat zijn de kenmerken van verdoken armoede? Wie zit in de grijze zone?  

• Hoe bekend is het aanbod van diensten in Izegem? Hebben zij minder toegang tot verenigingen 

of activiteiten? 

Om de doelgroep van de bevraging te bepalen werd op twee sporen gewerkt. 

• Enerzijds via organisaties die met de doelgroep in aanraking komen: woondienst, ’t Kringske… en 

bepaling risicogezinnen uit het centrum (alleenstaande ouders met minderjarige kinderen, grote 

gezinnen) 

• Anderzijds via de gekende populatie van de sociale dienst 
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4.3.1. Wie werd bereikt 

Responsgraad       ➔ 21%.   

gezien de doelgroep en het thema in de lijn der verwachtingen (gelijkaardig Vlaamse studie) 

Inkomen respondenten ➔ 7% maandelijks inkomen < €1000 (vooral alleenstaanden met kinderen) 

    66% maandelijks inkomen < €1500  

     34% maandelijks inkomen > €1500 

Van de respondenten maakt 73% op vandaag geen gebruik van één van de sociale diensten 

4.3.2. Besteding maandelijks inkomen 

• 20 % heeft onvoldoende middelen om te besteden aan de basisbehoeften (voeding en gezondheid)  

Opvallend: alleenstaanden met kinderen gaan eerder niet bewust om met aankopen (1 op 3) 

• 70% van de alleenstaanden met kinderen geeft aan te moeten letten op uitgaven tijdens de COVID-

pandemie 

• 51% van hen heeft schrik om ziek te worden en de medische kosten niet te kunnen betalen 

4.3.3. Wat is mogelijk met het loon? Welke uitgaven zijn wel en niet haalbaar? 

Niet iedereen kan op de verschillende gebieden uitgeven wat ze echt nodig hebben: 

• 33% kan dit niet voor vrije tijd 

• 20% kan dit niet voor wonen, gezondheid, voeding en vervoer 

• 20% kan niet sparen en koopt op afbetaling/krediet 

• 15% heeft eerder meer schulden dan voor COVID 

• 10% gaat zelden tot nooit uit, voor de helft is dit te duur 

• Relatief duurdere uitgaven voor kinderen kunnen door 1 op 3 ouders af en toe tot nooit worden 

voorzien (bepaalde kledij, hogere studies…) 

• 18% krijgt geen lening bij de bank, dit komt opvallend meer voor bij alleenstaanden met kinderen 

• COVID-pandemie heeft bij de helft een impact gehad op de uitgaven, dit vooral binnen de groep 

alleenstaanden met kinderen 

Kwetsbare groepen zijn hier vooral alleenstaanden, jongeren en niet-werkenden 

4.3.4. Kenmerken verdoken armoede 

Voeding en gezondheid staan voor de overgrote meerderheid in de top 3 van de belangrijkste zaken 

waaraan hun budget gespendeerd wordt.  

• 20% kan hieraan onvoldoende besteden. 

• 20% zijn mentaal zwaar belast, dit komt vaker voor bij diegene met een relatief lager inkomen 

• 25% zou af en toe medische zorg uitstellen omwille van ‘te duur’, 14% zou dit vaak tot altijd doen 

4.3.5. Toegang tot vrijetijdsaanbod, bekendheid van de hulpverlening 

• 38% maakt geen gebruik van het verenigingsleven in Izegem 

• 17% geeft aan dat iets hen tegenhoudt om deel te nemen (leeftijd, mindermobiel, vervoer) 

• 8% geeft aan dat dit te duur is 
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• 18% maakt geen gebruik van het vrijetijdsaanbod in Izegem (voornamelijk alleenstaanden zonder 

kinderen en personen die minder dan 5 jaar in Izegem wonen) 

• 20% heeft geen idee hoe ze van bepaalde vrijetijdsactiviteiten gebruik moeten maken 

• 41% maakt geen gebruik van sociale diensten in Izegem 

• De Stamper, ’t Kringske, Rap op stap en Huis van het Kind… is bij ongeveer de helft niet gekend 
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5. Leidende principes 

De actie vanuit het MJP 2020-2025 rond “Armoede en vereenzaming bestrijden“ is richtinggevend.  

“Een stad op mensenmaat laat niemand achter. Toegankelijke, kwaliteitsvolle en betaalbare ouderenzorg, 

armoedebestrijding en de strijd tegen vereenzaming van Izegemnaars zijn daarom erg belangrijk en 

verdienen een specifieke aanpak.3” 

Het onderschrijven van deze gezamenlijke visie vormt een essentieel onderdeel van een gedragen en 

efficiënt beleid. Een visie bindt mensen en biedt duidelijkheid. Het geeft een kader waar men voor staat en 

hoe men (met elkaar) wil werken. We kozen ervoor om de visie in een aantal leidende principes uit te 

drukken, deze principes kwamen quasi bij iedere dienst, partner of beleidsmaker aan bod tijdens het 

interview: 

(1) de regiefunctie is voor de stad (2) participatief beleid voeren, (3) proactief aan de slag gaan, (4) dicht 

bij de doelgroep - buurtgericht, (5) automatische rechtenverkenning waar mogelijk, (6) Solidariteit en 

verantwoordelijkheid 

5.1. De regiefunctie zit bij de stad 

Armoede is een complexe problematiek. Wie in armoede leeft, ervaart sociale uitsluiting op verschillende 

domeinen (welzijn, gezondheid, onderwijs, werk, wonen, energie, …). Onderlinge afstemming en bundeling 

van krachten, is dan ook noodzakelijk om een daadwerkelijke impact op het terrein te realiseren. Het lokale 

niveau staat het dichtst bij de mensen. Samen met het middenveld, de partners, is de stad het best geplaatst 

om een antwoord te formuleren op de noden van mensen in armoede. De stad moet niet zelf alles 

organiseren en in handen nemen. De stad moet op zijn minst een helikoptervisie hebben van wat allemaal 

leeft en bestaat voor mensen in armoede. De stad moet verenigingen en organisaties ondersteunen om 

verbinding te maken zodat acties niet naast elkaar uitgerold worden. Ook in de strijd tegen armoede zal 

samenwerken inspireren, slimmer maken, kosten besparen en risico’s op verdoken armoede verminderen. 

De stad moet aan het stuur zitten van het armoedebeleid en duidelijk richting geven aan de 

middenveldorganisaties waar deze naar toe wil op lange termijn. Hiertoe zal het horizontaal overleg een 

belangrijk beleidsinstrument zijn. (zie verder onder punt 7.2) 

5.2. Participatief beleid 

Het Vlaams armoedebestrijdingsbeleid zoals verankerd in het decreet betreffende de armoedebestrijding 

stelt participatie van mensen in armoede aan het beleid voorop. Participatie is immers cruciaal om tot een 

effectief beleid te komen. Een beleidsbeslissing zal ook meer effect hebben als er een breed draagvlak voor 

gevonden wordt. Ook het meerjarenplan van Izegem stelt burgerparticipatie als één van de krijtlijnen van 

het beleid: “We geloven in de krachten en talenten van mensen.” Het armoedebestrijdingsbeleid is erop 

gericht om deze krachten en talenten aan te spreken en te versterken. Vandaar het belang van verticaal 

overleg en het in dialoog gaan met de meest kwetsbare groepen. (zie verder punt 7.3) 

5.3. Proactief aan de slag gaan 

Proactief handelen4 grijpt primair in op het beleidskenmerk dat het initiatief tot het realiseren van rechten 

en diensten bij de rechthebbende burger laat. Dit initiatief tot het realiseren van rechten en diensten 

verschuift bij proactief handelen naar de aanbiedende overheid of organisatie. Proactief handelen staat 

haaks ten opzichte van responsief handelen.5 

                                                                 
3 https://beleidsplan.izegem.be/ 

4 Overgenomen uit: Steenssens, K. (2013), Onderbescherming en proactief handelen door OCMW’s, in: Lahaye, W., Pannecoucke, I., 

Vranken, J. & Van Rossem, R., Armoede in België. Jaarboek 2013, Acco Leuven/Den Haag, pp.331- 352 

5 Hak, Piepers & Van Putten, 2001 in: Sannen et al., 2007, pp. 7-9 
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Bij responsief handelen geeft een dienst, bv. sociale dienst OCMW, uitsluitend antwoord op een concrete 

vraag van de burger. De burger is dus de initiatiefnemer.  

Als tussenstap is er actief handelen. Bij actief handelen krijgt de burger – indien mogelijk – op zijn vraag 

meerdere alternatieven aangeboden en wordt hij bovendien actief geïnformeerd over mogelijke andere 

rechten en over wat hij moet doen om hierop aanspraak te kunnen maken vb. wanneer iemand aan het 

OCMW financiële steun vraagt, gaat de OCMW-medewerker meteen ook na welke mogelijke andere rechten 

deze persoon kan doen gelden. Het initiatief komt evenwel nog altijd van de burger. 

Proactief handelen gaat nog een stap verder. De initiatiefnemer is hier niet de burger, maar de 

dienstverlener zelf. Het is de dienstverlener die stappen zet om ervoor te zorgen dat iedereen die recht 

heeft op zijn diensten, deze rechten ook realiseert. Binnen het proactief handelen worden gewoonlijk drie 

strategieën onderscheiden: automatische rechtentoekenning, proactief opsporen en benaderen van 

gerechtigden en proactief informeren van potentiële gerechtigden.  

Uit alle bevragingen komt naar voor dat Izegem nood heeft aan: “het actief opsporen van mensen die hun 

rechten niet volledig realiseren”. Het gaat dan om wat ook wel ‘outreachend werken’ wordt genoemd en 

waarbij de dienstverlener zelf of via netwerking en samenwerking de stap naar onder-beschermde burgers 

zet. Het zal de kunst zijn om die burgers te bereiken die de weg naar hulpverlening niet of moeilijk vinden. 

Aanklampend te werken op het tempo van de burger.  

Proactief handelen grijpt primair in op de beleidsfactor dat het initiatief volledig bij de rechthebbende wordt 

gelaten. Daarnaast wordt het belang van samenwerking met potentieel ‘mee-zorgende’ organisaties erkend. 

5.4. Dicht bij de doelgroep – buurtgericht 

Publieke diensten spelen een belangrijke rol in de strijd tegen armoede. Er bestaat echter een tendens tot 

centralisering van diensten en het verminderen van het aanbod. Voor mensen in armoede  – die juist vaak 

beroep moeten doen op deze dienstverlening – werpt dit grote drempels op in de toegang tot hun rechten. 

Daarbovenop komt een problematiek op het vlak van mobiliteit: mensen in armoede ondervinden heel wat 

moeilijkheden om zich te verplaatsen naar deze diensten. Buurten vertonen ook een natuurlijke samenhang 

en hebben vaak een historiek die verschilt van stadsbrede evoluties. Internationaal onderzoek toont aan 

dat sterk lokaal geïntegreerd beleid en laagdrempelige dienstverlening naar gezinnen, kinderen en jongeren 

de dynamiek op buurtniveau versterken. Het oprichten van lokale ontmoetingsplaatsen (geïntegreerde 

basisvoorzieningen) zoals een buurthuis, dorpshuis, inloophuis, waar er een aanbod is van ontmoeting, 

vrije tijd, vorming, hulpverlening en belangenbehartiging zijn noodzakelijk. Op die manier worden 

hulpverlening en informatie toegankelijk en laagdrempelig en is de kans groter dat er proactief kan 

gehandeld worden. 

Buurtgericht werken leent zich ook tot het uitbouwen van informele netwerken. Er is nood aan mensen die 

op de hoogte zijn van het bestaande hulp- en dienst verleningsaanbod, zoals ervaringsdeskundigen, 

vrijwilligers, wijkagenten, postbodes… om kwetsbare mensen door te verwijzen.  

Bij buurtgericht werken moet ook het redeneringskader gewijzigd worden. In plaats van na te denken over 

wat we de burger kunnen aanbieden, moeten we nagaan wat de burgers precies nodig hebben. Buurtgericht 

werken vraagt een groot draagvlak van de buurt, zodat het niet gezien wordt als concurrentie met reeds 

bestaande initiatieven van de middenstand, het middenveld of de plaatselijke verenigingen. 

5.5. Automatische rechtenverkenning waar mogelijk 

Het gebrek aan informatie is een eerste obstakel dat mensen kunnen ervaren in de uitoefening van hun 

rechten. Het proactief informeren van potentiële gerechtigden over voordelen en tegemoetkomingen waar 

zij recht op hebben is een belangrijk instrument in de strijd tegen onderbescherming.   

Daarnaast is het voor mensen in armoede heel vervelend dat ze voor ieder voordeel of tegemoetkoming 
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opnieuw bij een dienst moeten langsgaan om alle documenten voor te leggen.  

Op Vlaams niveau is het groeipakket een schoolvoorbeeld van hoe automatische rechtentoekenning (via 

digitale informatiestromen) kan verlopen. Ook de lokale rechten moeten meer en meer als een afgeleid 

recht kunnen gegenereerd worden. Enerzijds moeten partnerorganisaties zoals mutualiteiten en vakbonden 

voldoende op de hoogte zijn van deze rechten. Anderzijds beschikt de lokale overheid vaak niet over 

gegevens van andere overheden/organisaties en spelen er privacy-beslommeringen die een automatische 

rechtentoekenning verhinderen. Hier valt in ieder geval nog heel wat pionierswerk te verrichten. Toch 

zouden lokale voordelen zoals bv. een voedselkaart en een vrijetijdscheque een rechtstreekse link met 

elkaar kunnen hebben. 

5.6. Solidariteit en verantwoordelijkheid  

Daarnaast verwachten we van elke burger dat hij zijn verantwoordelijkheid neemt en maximaal 

inspanningen levert om de kansen te grijpen die hen door de samenleving en de stad aangeboden worden. 

Zij die inspanningen leveren en bijdragen tot onze samenleving ondersteunen we om stappen vooruit te 

zetten. Zij die hun best doen om bij te dragen – ook al is dit aan een traag tempo –  geven we de best 

mogelijke ondersteuning. Zij die tegenslag kennen, bieden we bescherming. Maar zij die niet bijdragen tot 

de samenleving en daar onvoldoende inspanningen voor leveren, wijzen we op hun verantwoordelijkheid. 
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6. Strategisch kader 

Een visie op armoedebestrijding is van belang als toetssteen voor het beleid. Ook voor de partners biedt 

dit duidelijkheid. Het geeft hen een beeld waar je naartoe wilt. Het biedt een basis om samen naar de 

toekomst te kijken en plannen concreet te maken. Als uitgangspunten nemen we de definitie van armoede 

en de actuele regelgeving rond armoedebestrijding. 

6.1. Definitie van armoede  

“We beschouwen armoede als een netwerk van sociale uitsluitingen dat zich uitstrekt over meerdere 

gebieden van het individuele en collectieve bestaan. Het scheidt mensen in armoede van de algemeen 

aanvaarde leefpatronen van de samenleving. Tussen het leven van mensen in armoede en mensen zonder 

armoede-ervaring bestaat er dus een moeilijk overbrugbare kloof, die zich manifesteert op verschillende 

vlakken: structurele participatie, vaardigheden, kennis, gevoel en krachten van de mensen. Deze kloof kan 

enkel overbrugd worden wanneer de samenleving (zowel het beleid als het brede middenveld en andere 

actoren) een beroep doet op de kracht die mensen in armoede en hun omgeving bezitten, de voorwaarden 

creëert zodat mensen in armoede deze kracht kunnen aanwenden en iedereen gelijke kansen geeft om aan 

alle aspecten van de samenleving deel te nemen.”6  

6.2. Wettelijke omkadering en uitgangspunten voor een 

armoedebestrijdingsbeleid 

• Universele verklaring van de rechten van de mens (10 december 1948) 

• Internationaal verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (16 december 1966) 

• Organieke wet betreffende OCMW van 8 mei 1976 (in bijzonder art. 1) 

• Decreet betreffende de armoedebestrijding van 21 maart 2003 bepaalt, samen met het 

uitvoeringsbesluit van 15 mei 2009, hoe de coördinatie en uitvoering van de armoedebestrijding 

in Vlaanderen moeten gebeuren. (artikels 3 &4) 

• Decreet lokaal sociaal beleid 9 februari 2018. Het lokaal sociaal beleid is het geheel van acties 

die lokale besturen en andere actoren ondernemen om alle inwoners van een gemeente toegang 

te geven tot de sociale grondrechten. Het gaat onder meer om het recht op sociale bijstand, 

arbeid, goede huisvesting en onderwijs. 

• Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 betreffende de Vlaamse 

beleidsprioriteiten in het kader van lokaal sociaal beleid en de subsidiëring van de 

samenwerkingsverbanden geïntegreerd breed onthaal 

6.3. Geest van de wet (steunpunt armoede) 

• armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting worden als schending van de grondrechten 

beschouwd van degenen die er het slachtoffer van zijn. Armoede bestrijden verloopt dus via het 

herstel van de uitoefening van de rechten van de mens, een gemeenschappelijke doelstelling van 

alle overheden van dit land; 

• armoedebestrijding vergt een transversaal, globaal en gecoördineerd beleid in alle 

bevoegdheidsdomeinen en een evaluatie van alle initiatieven en acties die worden ondernomen; 

• voor een relevant beleid moet de participatie van alle betrokken overheden en personen versterkt 

worden, in het bijzonder de participatie van mensen die in armoede leven. 

                                                                 

6 Vranken, J. & Geldof, D. (1992), Armoede en sociale uitsluiting, Jaarboek 1991, Leuven/Amersfoort: Acco 

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/dut.pdf
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
https://www.departementwvg.be/sites/default/files/media/BVR_beleidsprioriteiten_def.pdf
https://www.departementwvg.be/sites/default/files/media/BVR_beleidsprioriteiten_def.pdf
https://www.departementwvg.be/sites/default/files/media/BVR_beleidsprioriteiten_def.pdf
https://www.armoedebestrijding.be/cms/vliegend/de-grondrechten/
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6.4. Strategische doelstellingen 

Om de strategische doelstellingen te bepalen werden de grondrechten als basis gebruikt uit het 

Internationaal verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten  

SD 1 – recht op bestaanszekerheid, welvaart en sociale zekerheid (art 25)  

De niet-toegang tot en het niet-gebruik van rechten – ook bekend als ‘non–take-up’ – is een fenomeen dat 

wijder verspreid is dan wordt aangenomen en dat in het bijzonder de meest kwetsbare mensen treft. De 

redenen hiervoor zijn divers, de oplossingspistes evenzeer. 

SD 2 – recht op maatschappelijke ontwikkeling en onderwijs (art 22 -26)  

Onderwijs is een essentiële hefboom in de bestrijding van armoede. De overgang van het onderwijs naar 

de arbeidsmarkt voor jongeren in een armoedesituatie vormt een scharnierpunt waarbij het resultaat 

langdurige effecten – zowel in positieve als negatieve termen – kan opleveren voor hun 

levensomstandigheden. 

SD 3 – recht op arbeid (art 23)  

Een job betekent vaak een cruciale dam tegen armoede. Maar een job op zich biedt geen waarborg om uit 

armoede te geraken of te blijven. Er is nood aan kwaliteitsvolle jobs die levensprojecten mogelijk maken. 

Fundamentele dimensies van dergelijke jobs zijn het loon, de contractduur en de arbeidstijd. 

SD 4 – recht op vrije tijd en vakantie (art 24)  

Toegang hebben tot cultuur, sport en vrije tijd is geen luxe maar een recht voor iedereen.  

In onze hyper-complexe samenleving is de druk op individuele mensen en gezinnen heel hoog. Tel daarbij 

de dagelijkse stress om te leven in armoede en niet de middelen hebben om deel te nemen aan activiteiten 

buitenshuis. Uitsluiting en negatieve ervaringen maken dat mensen in armoede in hun schulp kruipen. Ze 

mijden contact of confrontatie met beschuldigende blikken of opmerkingen.  

Mensen in armoede hebben ook recht op een verwenmoment voor zichzelf, even weg zijn van de 

problemen. Op een ontspannen manier tijd kunnen maken voor zichzelf en hun gezin is zo belangrijk. Aan 

cultuur en vrije tijd doen maakt mensen in armoede ook sterker. Ze leren nieuwe dingen kennen, ze leren 

creatief zijn en opkomen voor zichzelf. 

SD 5  –  Het recht op bescherming van de gezondheid (art 25)7   

wordt bekrachtigd door onze Grondwet en door tal van internationale mensenrechtenverdragen. Toch tonen 

cijfers aan dat mensen met een lagere sociale status (opleidingsniveau, activiteit status, inkomensniveau) 

vaker in slechtere gezondheid verkeren, een verminderde toegang tot de gezondheidszorg hebben, minder 

te verwachten gezonde levensjaren tegemoet gaan en vroeger sterven dan mensen met een hogere positie 

op de sociale ladder. Hun moeilijke leefomstandigheden (huisvesting, werk, onderwijs, woonmilieu,…) 

vormen een belangrijke verklaring voor hun slechte gezondheidstoestand en voor de toenemende sociale 

gezondheidsongelijkheden. 

SD 6  –  Het recht op menswaardig wonen   

Het recht op menswaardig wonen omvat het recht op behoorlijke en betaalbare huisvesting. Veel mensen 

worden geconfronteerd met problemen in het kunnen beschikken over een gezonde en betaalbare woning. 

In België is het woonbeleid sterk gericht op eigendomsverwerving, wat echter voor heel wat burgers 

financieel onhaalbaar is. Zij komen op de huurmarkt terecht waar men geconfronteerd wordt met een tekort 

aan en lange wachtlijsten voor sociale woningen, en met een gebrek aan betaalbare en gezonde woningen 

op de privé-markt.  

                                                                 
7 Mensen die leven met geldzorgen, schulden of armoede hebben vaak te maken met chronische stress, ongezonde leefstijl, 
chronische ziekte en psychsociale problemen. Het luik gezondheid zou ons te ver leiden om mee op te nemen in het 
armoedebeleidsplan en vraagt extra aandacht in een integraal plan rond gezondheid waar bv. alcohol- en drugsbeleid in 
opgenomen kunnen worden  

https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
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7. Beleidsinstrumenten 

7.1. Rapporten en cijfers vanuit hogere overheden 

Vanuit de provincie (Steunpunt Data en Analyse) worden de cijfers onder verschillende parameters jaarlijks 

geüpdatet. Ook op Vlaams en federaal niveau zijn heel wat databanken te consulteren.   

Deze bronnen moeten jaarlijks geraadpleegd worden om de evolutie in de cijfers van Izegem in kaart te 

brengen. Deze evolutie in cijfers kan inspirerend werken voor de horizontale of verticale overlegtafels. 

 

Minimum jaarlijks dienen de cijfers van de bruikbare parameters armoede als basis van de jaarlijkse 

rapportage aan het beleid. 

7.2. Horizontaal armoedeoverleg 

Omdat armoede een probleem is die veel raakvlakken heeft met verschillende beleidsdomeinen is er 

regelmatig overleg nodig. Voor vele beleidsdomeinen is armoede te weinig concreet en zichtbaar. 

Armoedebeleid moet voor knipperlichten zorgen in ieder beleidsdomein. Iedere ambtenaar op om het even 

welke dienst zou een “aandachtsambtenaar armoede” moeten zijn. Overleg met verschillende 

beleidsdomeinen, aangevuld met verantwoordelijken uit “verenigingen waar armen het woord” nemen, zal 

het “out of the box” denken stimuleren.  

De opdrachten van het horizontale overleg zijn:  

• acties voorbereiden in de verschillende beleidsdomeinen die voortvloeien uit het actieplan 

• de impact en de effecten van die acties analyseren  

• de acties coördineren en de acties van de verschillende beleidsdomeinen op elkaar afstemmen 

• kennisnemen van de voorstellen van het verticale overleg in elk van de beleidsdomeinen  

 

De frequentie van het permanent armoedeoverleg moet vastgesteld worden door de leden van het overleg 

zelf, met een minimum frequentie van 2x per jaar. Rapportage omtrent deze overleggen wordt jaarlijks 

voorgelegd aan het beleidsorgaan met eventuele voorstellen tot bijsturing aan het actieplan.  

7.3. Verticaal armoedeoverleg 

Het verticaal overleg is het overleg dat per beleidsdomein wordt georganiseerd met als taak de specifieke 

beleidsinitiatieven van het betreffende beleidsdomein te toetsen aan de visie en de ervaring van de 

doelgroep en voorstellen tot bijsturing te formuleren.   

De aandachtsambtenaren nemen deel aan dit verticaal overleg binnen hun beleidsdomein.  

Het verticaal armoedeoverleg vindt ook voor beleidsdomein welzijn minstens twee keer per jaar plaats. Op 

deze manier garanderen we dat de stem van mensen in armoede gehoord wordt en vertaald wordt in 

concrete beleidsinitiatieven. Ook biedt dit overleg de mogelijkheid om nieuwe beleidsinitiatieven af te 

toetsen. De beleidsmedewerker welzijn zorgt voor een vlotte terugkoppeling naar de horizontale 

overlegtafel.  
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8. MJP 2020-2025 –Izegem maakt armoedebeleid concreet 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONDERWIJS & 

ONTWIKKELING  
 



19 

 

8.1 Iedere Izegemnaar heeft recht op maatschappelijke ontwikkeling 

en onderwijs 

Vooraf 

Onderwijs heeft een doorslaggevende invloed op de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren.  

Een school kan de armoede niet uitschakelen. Maar een school is een belangrijke schakel in de 

armoedebestrijding. Omdat ieder kind in het onderwijs terecht komt, is de schoolomgeving de ideale 

uitvalsbasis om ieder kind te bereiken en de noden van kinderen te detecteren. Ieder kind moet gelijke 

onderwijskansen krijgen. Wat niet betekent dat we voor ieder kind hetzelfde doen, maar wel dat we voor 

elk kind maximale ontwikkelingskansen nastreven met oog voor individuele context en noden.   

De afgelopen jaren is reeds heel wat in beweging gezet. Lokaal bestuur Izegem heeft in samenwerking met 

de sociale partners al stappen gezet om de eerste noden te lenigen op vlak van onderwijs en ontwikkeling. 

 

• Babbeldoos 

Kinderen (4-12jaar) worden gestimuleerd om hun kennis van de Nederlandse taal te 

verhogen in hun vrije tijd via allerlei spelvormen. Deelname is gratis voor zowel 

Nederlandstalige als anderstalige kinderen 

• Huis van het Kind (2019) 

HvhK is een neutraal samenwerkingsverband dat zich buigt over drie thema’s: 

gezinsondersteuning, preventieve gezondheidszorg en ontmoeting. Basisdoelstelling is 

het ondersteunen en verbeteren van het welzijn van ieder kind. 

• STOS-werking (2019-2021) 

De PRIZMA-scholengroep secundair onderwijs heeft samen met het lokaal bestuur en 

‘Kringske een tweejarig traject doorlopen “Samen tegen onbetaalde schoolfacturen”. 

Er werd gewerkt aan een grondige doorlichting van de bestaande kostenstructuur om een 

nieuw armoede- en kostenbeleid uit te werken.  

• Aanstellen brugfiguur basisonderwijs (opgestart 2020)  

Momenteel is een brugfiguur lager onderwijs aan het werk in drie centrumscholen waar de 

nood het hoogst is (SES-indicatoren): De stadsparel, basisonderwijs Bellevue en de H. 

Hartschool. Eind november 2021 kwamen reeds 163 individuele vragen binnen van 46 

verschillende gezinnen. 

• Zomerschool (2020) 

In samenwerking met scholengroep PRIZMA werd dit initiatief voor de eerste maal 

aangeboden in de zomer van 2020. De zomerschool gaat door tijdens de maanden juli en 

augustus gedurende minstens 10 dagen en is een opfrissing van taal en wiskunde, 

gekoppeld aan sport en spel. De zomerschool is specifiek gericht op de overgang van 

lager naar secundair onderwijs, het aanbod is gratis en alle Izegemse scholen zijn 

doorverwijzer voor kinderen die hier nood aan hebben 
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8.1.1 Izegem zet in op armoedebestrijding vanaf de wieg 

• ACTIE 1 : Izegem start een perinataal netwerk op 

Enerzijds is moeder worden voor veel vrouwen en hun gezin een belangrijke overgang. De 

zwangerschap is het moment bij uitstek waar iemand in relatief korte termijn door veel 

verschillende hulpverleners gezien wordt. Bevallen is een wezenlijk deel van de transitie naar 

ouderschap. De focus van een perinataal netwerk ligt niet op de ongemakken van de 

zwangerschap maar op wat aanstaande ouders mogen verwachten, welke keuzes ze zullen 

moeten maken en welke problemen hiermee gepaard kunnen gaan. 

Anderzijds dient dit netwerk bij te dragen tot de bestrijding van kinderarmoede. De 

ontwikkelingskansen van kwetsbare kinderen verhogen door hun ouders de toegang te geven 

tot pre -en postnatale zorg in samenwerking met alle pre -en postnatale partners. 

o Parameter:  positieve invloed op Kansarmoede-index 

o Indicatoren: Materniteit Izegem geeft aan ongeveer 20 aanmeldingen per jaar 
binnen te krijgen van kwetsbare, zwangere of net bevallen mama’s  

o Plan van aanpak:  

▪ overleg opstarten met betrokken partners (vroedvrouwen SJKI, K&G, 

kraamzorg en Huis van het Kind) 

▪ Bijeenkomst organiseren op kwartaalbasis voor jonge, kwetsbare 

mama’s die informatie willen over verschillende thema’s. 

▪ Plaats: Babytheek 

o Timing: start voorjaar 2022 

o Doelstelling: 10 kwetsbare, jonge gezinnen wegwijs maken doorheen de 
zwangerschapsfase en de eerste levensweken. 

o Evaluatiecriteria: werking en klanttevredenheid evalueren op  
6-maandelijkse basis met betrokken partners 

o Trekkende schepen: welzijn 

o Uitvoerende dienst: Huis van het Kind - Sociaal Huis 

o Partners: huisartsen, materniteit SJKI , Agentschap opgroeien (K&G), sociale 
dienst, kraamzorg… 

o Budget: binnen bestaande enveloppe Sociaal Huis – ondersteuning medewerker 
Huis van het Kind 
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• ACTIE 2 : Izegem richt een Babytheek op  

Een Babytheek is een soort van bibliotheek voor spullen die een baby nodig heeft of de ouders 

gebruiken in de eerste 12 maanden na de geboorte. Het gaat om het ontlenen van spullen en 

het uittesten van spullen. 

Daarnaast zet de Babytheek in op sociale contacten onder ouders, het kan eveneens de plaats 

zijn waar een open en toegankelijk aanbod van opvoedingsondersteuning is voor ouders van 

pasgeboren kinderen. De Babytheek zet eveneens in op duurzaamheid en sociale inclusie. De 

Babytheek wordt de plaats bij uitstek waar de luierbank gevestigd is en waar steun voor Eerste 

leeftijdsmelk kan aangevraagd worden. 

Na de opstart van de Babytheek zal ook ingezet worden op het organiseren van een ruilwinkel 

voor babykleertjes (0-3j). 

o Parameter:  positieve invloed op Kansarmoede-index 

o Indicatoren: In Izegem worden jaarlijks 5%8 kinderen geboren in een gezin dat 
weinig of geen spullen heeft om de eerste levensmaanden door te komen. 
Daarnaast merken we bij jonge ouders een steeds duidelijkere trend om 
duurzaam om te gaan met materialen. 

o Plan van aanpak:  

▪ In samenwerking met de vzw de Transformisten werd besloten om het 

concept van Babytheek in Izegem te starten. 

▪ Pand huren, spullen verzamelen, winkel inrichten. 

▪ vrijwilligers opleiden die de Babytheek kunnen runnen. 

▪ Programma “Myturn” installeren waarop de catalogus met producten zal 

draaien. 

▪ Plaats: Roeselaarsestraat 60/0001 

o Timing: start 21 oktober 2021 

o Doelstelling: 40 nieuwe leden aanmaken in de eerste 6 maanden van de 
Babytheek – daarvan 25% tot 50% kwetsbare gezinnen. 

o Evaluatiecriteria: werking en klanttevredenheid evalueren op  
6-maandelijkse basis met betrokken partners 

o Trekkende schepen: welzijn 

o Uitvoerende dienst: Huis van het Kind  

o Partners: materniteit SJKI , Agentschap opgroeien (K&G), sociale dienst, Sociaal 
Huis, kraamzorg, kinderopvanginitiatieven,… 

o Budget: Covid-subsidie kinderarmoedebestrijding (40000€) - ondersteuning 
medewerker Huis van het Kind – 3000€ werkingsmiddelen voor eerste jaar. 

  

                                                                 

8 1 op 10 van de Izegemse kinderen wordt geboren in een kansarm gezin. 1 op 20 wordt geboren in een gezin  dat weinig of geen 

spullen heeft om de eerste levensmaanden door te komen 
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8.1.2 Izegem versterkt de link tussen het lokaal bestuur en onderwij s en 

verkleint de kloof tussen kansarme en niet-kansarme kinderen tijdens hun 

schoolloopbaan. 

• ACTIE 3: Izegem continueert de brugfiguur basisonderwijs 

De brugfiguur onderwijs gaat aan de slag met gezinnen met kinderen, waarbij de basisschool 

als aanknopingspunt gebruikt wordt en van waaruit verbindingen gemaakt worden naar welzijn 

en hulp- en dienstverleningen, naar buurt en vrije tijd. 

De brugfiguur focust zich op de context van de (kwetsbare) gezinnen, niet op schoolse 

prestaties of pedagogische materie. In die zin werkt de brugfiguur aanvullend binnen de brede 

basiszorg in een basisschool. 

Het doel van de brugfiguur lager onderwijs:  

- het realiseren van sociale grondrechten voor het gezin (het recht op participatie aan 

de samenleving, op maatschappelijke dienstverlening, op een leefbaar inkomen, op 

een gezin, op cultuur en vrije tijd, op onderwijs en vorming, op werk, op een 

gezonde en betaalbare woning, op energie en water en het recht op gezondheid en 

welzijn) 

- het optimaliseren van ontwikkelingskansen voor kinderen door de betrokkenheid 

van ouders bij de schoolloopbaan te vergroten / toegankelijker / zichtbaarder te 

maken.  

- Signaleren en rapporteren aan het beleid (zowel naar de school, als naar de stad- of 

andere diensten) 

o Parameter: positieve invloed op evolutie van onderwijsarmoede – Kansarmoede 

o Indicator: De basisscholen in Izegem gaven aan heel erg zoekende te zijn naar 
oplossingen voor problematieken die zich buiten de schoolomgeving voordoen 
maar een erge impact hebben op hun leerlingen. 

o Plan van aanpak:  

▪ Aanwerving brugfiguur lager onderwijs: oktober 2020 

▪ Verkenning van het onderwijs en hulpverleningslandschap 

▪ Voorstel plan van aanpak : maart 2021 

▪ Opstart eigenlijke werking: 1 september 2021 

▪ Zitdagen in drie lagere scholen: Heilig Hart, Stadsparel, Bellevue 

▪ Bereikbaar voor alle scholen met specifieke vragen 

o Timing: Aanwezigheid in de centrumscholen vanaf 1 september 2021 

o Doelstelling: Het bereiken/begeleiden van een 50 tal gezinnen op jaarbasis/ het 
beantwoorden of doorverwijzen van mensen met specifieke hulpvragen. 

o Evaluatiecriteria: tussentijdse opvolging/behalen van doelstellingen 

o Trekkende schepen: welzijn 

o Uitvoerende dienst: Sociaal Huis – brugfiguur 

o Partners: Ag. opgroeien (K&G), Ag. onderwijs, CLB’s, schooldirectie, leerkrachten, 
zorgcoördinatoren , sociale dienst/Sociaal Huis, jeugddienst,… 
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o Budget: bestaande budgettering Sociaal Huis – werking brugfiguur lager 
onderwijs  
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• ACTIE 4: Izegem bekijkt de noodzaak binnen het onderwijslandschap om 
outreachend te werken met een brugfiguur secundair onderwijs 

Net als in het basisonderwijs, gaat de brugfiguur secundair onderwijs aan de slag met 

jongeren en gezinnen waarbij de secundaire school als aanknopingspunt gebruikt wordt 

en van waaruit verbindingen worden gemaakt naar welzijn en hulp -en dienstverlening, de 

buurt en vrije tijd. 

De problematieken waarmee de brugfiguur te maken krijgt in een secundaire school zijn 

enerzijds gelijklopend aan deze van het basisonderwijs maar anderzijds ook heel 

verschillend.  

Andere thema’s komen bovendrijven: spijbelgedrag, pestgedrag, criminele feiten, storend 

gedrag, vroegtijdige schoolverlaters, middelenmisbruik, psychische kwetsbaarheid,…  

Naast het realiseren van sociale grondrechten voor het gezin en de jongere en het 

optimaliseren van de ontwikkelingskansen van de jongeren,  heeft de brugfiguur secundair 

onderwijs een belangrijke signaal -en detectie functie en moet hij/zij als neutrale figuur 

binnen het hulp/dienstverleningslandschap in Izegem fungeren. Het rapporteren van 

bepaalde (wan)toestanden door de brugfiguur, kan leiden tot het (om)vormen van 

bepaalde beleidsbeslissingen. 

o Parameter: positieve invloed op de evolutie van onderwijsarmoede - vroegtijdige 
schoolverlaters - leefloon 

o Indicator: Tijdens een bevraging van het Sociaal Huis in de middelbare scholen 
(oktober 2021), kwam een sterke vraag naar een brugfiguur voor het secundair 
onderwijs. 

o Plan van aanpak:  

▪ Verkenning van het secundair onderwijs en hulpverleningslandschap 

▪ Samenwerkingsbereidwilligheid met/tussen de middelbare scholen in 

kaart brengen. 

▪ Verwachtingen rond een brugfiguur secundair opstellen. 

▪ Functieprofiel opstellen waar alle partners zich kunnen in vinden. 

▪ Selectie van een brugfiguur secundair onderwijs 

o Timing: start verkennende gesprekken in 2022/ opstart brugfiguur secundair 
onderwijs nog nader te bepalen. 

o Doelstelling: Het bereiken, begeleiden en/of doorverwijzen van een 50 tal 
jongeren/gezinnen op jaarbasis. Het opstarten van een scholenoverleg secundair 
onderwijs. 

o Evaluatiecriteria: tussentijdse opvolging; behalen van doelstellingen 

o Trekkende schepen: welzijn 

o Uitvoerende dienst: Sociaal Huis  

o Partners: Agentschap opgroeien (K&G), Agentschap onderwijs, CLB’s, 
schooldirectie, leerkrachten, zorgcoördinatoren , sociale dienst/Sociaal Huis, 
jeugddienst… 

o Budget: extra VTE– medewerker op B-niveau 
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• ACTIE 5: Izegem faciliteert een gestructureerd scholenoverleg i.k.v flankerend 
onderwijsbeleid  

Tijdens het scholenoverleg worden dwarsverbanden gezocht tussen onderwijs (alle 

scholen op het grondgebied, alle netten) en andere domeinen van het lokaal bestuur (zoals 

welzijn, mobiliteit…). 

Het is de bedoeling de visie van alle scholen te verruimen, “brede school”, om zo de 

ontwikkelingskansen van alle kinderen te maximaliseren in het bijzonder de kinderen in 

armoede. Het aangaan van partnerschappen tussen de scholen en het lokaal bestuur mag 

niet leiden tot taakverzwakking bij de scholen. 

Tijdens deze overlegmomenten worden beleidsbeslissingen toegelicht en wordt de impact 

op het schoolgebeuren besproken. Omgekeerd is het ook zo dat de schooldirecties of 

zorgcoördinatoren bepaalde problematieken of bezorgdheden op tafel kunnen leggen en 

dat hierrond kan gedebatteerd worden. 

Het is eveneens een netwerkmoment waarop mensen uit  het onderwijs en de verschillende 

hulp -en dienstverleningssectoren mekaar spreken en waar best practices worden 

uitgewisseld. 

Het scholenoverleg basisonderwijs wordt verder uitgebouwd en komt op 6 maandelijkse 

basis bijeen, het scholenoverleg secundair onderwijs zal worden opgestart in het najaar 

van 2022. 

o Parameter: positieve invloed op de evolutie van onderwijsarmoede - 
kansarmoede 

o Indicator: Noodzaak om een link te creëren tussen het onderwijs -en 
welzijnslandschap in Izegem. 

o Plan van aanpak:  

▪ Lager onderwijs: reeds opgestart, wordt geleid door brugfiguur lager 

onderwijs. 

▪ Secundair onderwijs: werkwijze lager onderwijs wordt gevolgd. 

o Timing: scholenoverleg lager al in werking, scholenoverleg secundair wordt 
opgestart najaar 2022 

o Doelstelling: 2 x scholenoverleg per jaar, zowel in lager als in secundaire 
scholen. Verslag wordt opgemaakt en besproken op CBS. 

o Evaluatiecriteria: zelfevaluatie door de scholen/behalen van doelstellingen 

o Trekkende schepen: welzijn 

o Uitvoerende dienst: Sociaal Huis – brugfiguur – Huis van het Kind. 

o Partners: CLB’s van beide netwerken, schooldirecties, leerkrachten, 
zorgcoördinatoren , sociale dienst/Sociaal Huis, brugfiguren… 

o Budget: budget Sociaal Huis – werking brugfiguur 
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• ACTIE 6: Organisatie budgetbeurs voor leerlingen van het 6e middelbaar. 

De budgetbeurs is een ervaringsparcours waarin jongeren op een interactieve manier 

ondergedompeld worden in verschillende aspecten van het zelfstandig leven en de 

financiële gevolgen van keuzes. Jongeren doorlopen deze beurs aan de hand van een 

concreet personage.  

Ze worden op die manier uitgedaagd keuzes te maken en hun budget in evenwicht te 

houden aan de hand van volgende thema’s: Op eigen benen, wat nu?, energiekosten, 

dagelijkse kost, media, vrije tijd. 

Op het einde van het parcours is hun missie geslaagd wanneer het ‘Budget in Balans’ is. 

o Parameter: positieve invloed op de evolutie van cijfers rond leefloon 

o Indicator: Noodzaak om (kwetsbare)jongeren uitleg te verschaffen rond het 
zelfstandig omgaan met budgetten vanaf 18 jaar. 

o Plan van aanpak:  

▪ Organisatie van een beurs in de kelder van de sociale dienst 

▪ Deelname van verschillende partners (CAW, bank, VDAB, sociale dienst, 

Sociaal Huis, …) 

▪ Verschillende standen waar jongeren vragen kunnen stellen of bepaalde 

apps worden voorgesteld die het makkelijker maken om een budget te 

beheren. 

▪ Elke middelbare school ontvangt een uitnodiging om de beurs te 

bezoeken met de 6e jaars, maar ook om dit thema bespreekbaar te 

maken in de lessen, hiervoor is lesmateriaal beschikbaar bij de 

medewerkers van de sociale dienst 

o Timing: jaarlijks in februari 

o Doelstelling: alle 6e jaarstudenten van alle middelbare scholen in Izegem 
sensibiliseren rond het omgaan met geld. Jaarlijkse organisatie 

o Evaluatiecriteria: deelname van alle scholen 

o Trekkende schepen: welzijn 

o Uitvoerende dienst: sociale dienst 

o Partners: CLB’s van beide netwerken, schooldirecties, leerkrachten, 
zorgcoördinatoren , sociale dienst/Sociaal Huis, brugfiguren, banken, CAW, 
VDAB,… 

o Budget: budget sociale dienst 
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• ACTIE 7: Izegem faciliteert de uitrol van de Krijt-werking in alle Izegemse 
scholen en sensibiliseert het onderwijzend personeel om armoede 
herkenbaar, bespreekbaar en opvolgbaar te maken. 

Er zijn nog steeds te veel financiële drempels in ons onderwijssysteem om leerlingen in 

armoede dezelfde kansen te kunnen bieden als andere leerlingen. Vzw Krijt (Samenwerken 

aan kansrijk en betaalbaar onderwijs) ondersteunt scholen om deze drempels niet enkel 

te identificeren, maar om een beleid te ontwikkelen om deze drempels zo goed mogelijk 

weg te werken. Zij staan scholen bij in het vormen van armoedevaardig schoolpersoneel 

en het verminderen van financiële stress voor zowel de school als de ouders. De Prizma-

scholengroep, secundair onderwijs, heeft reeds een tweejarig traject gevolgd met vzw Krijt 

(het vroegere STOS-overleg), zij hebben ondertussen heel wat zaken in hun scholen 

geïmplementeerd. 

Het is de bedoeling om via het scholenoverleg alle basisscholen (vrij- en 

gemeenschapsonderwijs) en de secundaire school Bellevue in te leiden in de goede 

ervaringen die in Izegem reeds zijn uitgerold. Eén van de resultaten van deze actie, is het 

rechtstreeks doorsturen van de schoolfactuur naar de sociale dienst van het OCMW voor 

de rechthebbenden. 

Scholen kennen vaak ook te weinig de hefbomen die de wetgever voorziet om de cirkel 

van armoede te doorbreken. De stad gaat als het ware outreachend aan de slag met het 

onderwijzend personeel om hen te informeren over de bestaande of gewijzigde 

steunmaatregelen op lokaal, Vlaams en federaal niveau door op regelmatige tijdstippen 

aanwezig te zijn op pedagogische studiedagen. Daar zal ook worden ingezet op 

bewustwording, signalering en opvolging van leerlingen in kwetsbare situaties. 

o Parameter: positieve invloed op de evolutie van cijfers rond kansarmoede 

o Indicator: het steeds groeiend aantal onbetaalde facturen op school en de 
steuntoelages SOCUPA die aangevraagd worden aan het BCSD. 

o Plan van aanpak:  

▪ Krijtwerking ondersteunen in Izegem 

▪ De goede praktijken die op dit overleg tot stand komen ook 

implementeren in alle Izegemse scholen. 

▪ Het armoedebeleid toelichten op het scholenoverleg. 

▪ Aan elke school het voorstel doen om workshops rond 

armoedebestrijding te geven tijdens pedagogische studiedagen; 

o Timing: krijtwerking reeds opgestart in Prizma bovenbouw 

o Doelstelling: het aantal onbetaalde facturen in de Izegemse scholen verminderen 
en leerkrachten en directies van scholen bijstaan bij het detecteren en 
aanpakken van specifieke problemen rond armoede in hun scholen 

o Evaluatiecriteria: krijtwerking is uitgerold in alle scholen;  
de schoolfacturen liggen min. 10% lager na het Krijt-traject  

o Trekkende schepen: welzijn 

o Uitvoerende dienst: Sociaal Huis 

o Partners: CLB’s van beide netwerken, schooldirecties, leerkrachten, 
zorgcoördinatoren , sociale dienst/Sociaal Huis, brugfiguren. 

o Budget: budget Sociaal Huis  
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8.1.3 Izegem zet in op de verhoging van zelfredzaamheid van ouders en 

kinderen in een steeds digitaler wordende wereld.  

• ACTIE 8: Izegem start het e-inclusie project voor een betere toegankelijkheid 
tot internet voor alle gezinnen en versterking van de digitale vaardigheden 
van de meest kwetsbare Izegemnaren.  

Mensen in armoede zijn vaak op verschillende vlakken uitgesloten van deelname aan de 

maatschappij. Op digitaal vlak is dit niet anders; Kinderen worden vaak al vanaf de 

basisschool ondergedompeld in de wereld van laptops, pc’s en programma’s; het is dan 

ook vaak heel moeilijk als dit binnen de context van het gezin niet (op)gevolgd kan worden 

omdat de middelen ontbreken, of omdat er te weinig digitale kennis en vaardigheden zijn. 

In oktober 2021 heeft Izegem, vanuit het partnership met BROERE, besloten om in te 

tekenen op de aanvraag tot projectsubsidie voor de ondersteuning van de lokale besturen 

bij het uitbouwen van een lokaal e-inclusiebeleid. 

Binnen deze projectoproep kunnen we de doelstelling als volgt formuleren: “tegen 2024 

kan iedere burger binnen onze regio beroep doen op een laagdrempelig aanbod van 

begeleiding voor het versterken van zijn/haar digitale vaardigheden. Voor wie zich in een 

kwetsbare situatie bevindt op het vlak van digitale geletterdheid is dit aanbod afgestemd, 

toegankelijk en aanvullend op de beschikbaarheid van hardware”. 

Voor het uitbouwen van die doelstelling vertrekt men vanuit 3 speerpunten: 

1. Mensen versterken in hun digitale vaardigheden 

2. Bouwen aan vertrouwen door te informeren 

3. Kennis en ervaring delen met bedrijven en andere organisaties om zo samen 

initiatieven op te zetten en ook binnen de eigen (e-)dienstverlening drempels te 

erkennen en weg te werken. 

o Parameter: positieve invloed op de evolutie van cijfers rond kansarmoede 

o Indicator: De rush naar digitalisering in de coronaperiode en de kloof die pijnlijk 
zichtbaar werd tussen de kwetsbare en niet-kwetsbare bevolking. 

o Plan van aanpak:  

▪ Aanvraag projectsubsidie indienen: oktober 2021 

▪ Situatie en noden in kaart brengen: voorjaar 2022 

▪ Proeftuinen opzetten rond verschillende thema’s: najaar 2022 

▪ Werking stimuleren en initiatieven opschalen: 2023 en 2024 

▪ Evaluatie van de werking: 31 december 2024 

o Timing: zie hoger 

o Doelstelling: digitale vaardigheden van kwetsbare groepen versterken  

o Evaluatiecriteria: tussentijdse opvolging/behalen van doelstellingen 

o Trekkende schepen: cultuur  

o Uitvoerende dienst: IT-dienst, Sociaal Huis, bibliotheek. 

o Partners: bibliotheek, IT-dienst, Sociaal Huis, sociale dienst,… 

o Budget: projectsubsidie e-inclusie 
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• ACTIE 9: Izegem start “huiswerkbegeleiding ”op voor de meest kwetsbare 
kinderen. 

Om te vermijden dat armoede van generatie op generatie wordt doorgegeven is het 

belangrijk dat talentvolle kinderen niet in de marginaliteit worden meegezogen en onder 

hun niveau gaan presteren met zittenblijven en schoolmoeheid als gevolg. Daarom is het 

belangrijk dat er in een vroeg stadium ingezet wordt op een gedegen studiecultuur. De 

klemtoon in de ondersteuning ligt op de kinderen van het 3de kleuter, het eerste en 

tweede leerjaar. 

Vzw De KATROL is gegroeid vanuit de vraag van de kansengroepen zelf. Op de Verzetdag 

tegen extreme armoede in 2001 werd er in een getuigenis van kansarme ouders geopperd 

dat “we willen dat onze kinderen het beter stellen dan wijzelf en een diploma kan hierbij 

helpen” 9 

Er zal dan ook vanuit het Sociaal Huis een samenwerking opgezet worden met de vzw De 

KATROL om initiatieven rond huiswerkbegeleiding te faciliteren. 

3 doelen worden hierbij nagestreefd: 

1. Kinderen kansrijker maken (en studieachterstand vermijden) 

2. Ouders assertiever maken (en studiecultuur toelaten in het gezin) 

3. Studenten (stagairs, vrijwilligers) op de werkvloer om de doelgroep te leren 

kennen 

o Parameter: positieve invloed op de evolutie van cijfers rond kansarmoede en 
onderwijsarmoede. 

o Indicator: Op aangeven van verschillende scholen die merken dat er bij vele 
kwetsbare kinderen thuis geen of weinig aandacht wordt gegeven aan 
studiemethode en/of resultaten. 

o Plan van aanpak:  

▪ Samenwerking opzetten met vzw De KATROL (Oostende) 

▪ Samenwerking opzetten met hogescholen en/of studenten sociaal werk, 

orthopedagogie … 

▪ Nauwe samenwerking tussen bovenstaande partners en de brugfiguur. 

▪ Werking opstarten in de scholen waar de brugfiguur lager onderwijs 

haar zitdagen heeft 

▪ Na evaluatie werking uitbreiden 

o Timing: opstart schooljaar 2022-2023 

o Doelstelling: Generatie-armoede doorbreken. Eerste werkjaar: 10 gezinnen in 
begeleiding. 

o Evaluatiecriteria: Tevredenheid van scholen, voldoende aanbod van vrijwilligers, 
werking heeft invloed op schoolresultaten van desbetreffende kinderen 

o Trekkende schepen: welzijn 

o Uitvoerende dienst: Sociaal Huis - brugfiguur 

                                                                 
9 https://dekatrol.org/about/ 
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o Partners: scholen, vzw De KATROL, hogescholen, vrijwilligersnetwerk, … 

o Budget: budget Sociaal Huis 
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8.2. Iedere Izegemnaar heeft recht op arbeid en een goede 

dagbesteding – werken en participeren als beste medicijn tegen 

armoede  

Vooraf 

Werk wordt vaak gezien als de enig zaligmakende uitweg uit armoede. We merken steeds vaker dat mensen 

in armoede terecht komen in precaire jobs; gekenmerkt met een deeltijds of tijdelijk karakter en een laag 

loon. Naast de intensieve begeleiding naar duurzame jobs is blijvend inzetten op het vervullen van de 

randvoorwaarden om te kunnen participeren aan de arbeidsmarkt een noodzaak  

Bepaalde bestaande begeleidingstrajecten en tools tot activering zullen zeker gecontinueerd worden. 

• Arbeidstrajectbegeleiding  

Sociale dienst OCMW Izegem heeft 3 arbeidstrajectbegeleiders in dienst. Deze begeleiden 

OCMW-cliënten in hun zoektocht naar een passende tewerkstelling, opleiding en/of 

werkervaring. Ze houden hierbij steeds rekening met de gezinscontext, vaardigheden en 

talenten van de cliënt. Doelstelling om op het einde van het traject een stabiele werksituatie 

te bereiken; dit kan zowel in het reguliere arbeidscircuit als in een sociale of beschutte 

werkplaats. 

• Opleiding naar werk  

Eén van de arbeidstrajectbegeleiders voorziet geregeld in opleidingen met als leerdoelen: 

positieve werkattitude, motivatie tot werken en sollicitatietraining 

• Voortraject personen die in aanmerking komen voor tewerkstelling art.60 

Cliënten die niet onmiddellijk kunnen toegeleid worden naar de werkvloer komen in een 

voortraject terecht. Er wordt eerst gewerkt aan de randproblematieken en arbeidsattitude. 

Een korte beroepsverkennende stage/vrijwilligerswerk kan een invalshoek van het traject 

zijn. 

• Lokaal Loket kinderopvang en verminderd tarief kinderopvang 

Het Sociaal Huis heeft een erkenning als Lokaal Loket Kinderopvang wat inhoudt dat zij 

ouders helpen bij het online aanvragen van een Kindcode of het definiëren van het 

opvangplan. Daarnaast helpt met bij het zoeken naar crisisopvang of een opvanginitiatief 

met ruime openingstijden. Ouders die het toegekende inkomenstarief niet kunnen betalen 

kunnen via het loket een aanvraag doen voor verminderd tarief kinderopvang  

• Arbeidszorg 

Er zijn eveneens mensen die ondanks verschillende trajecten niet kunnen toegeleid worden 

tot reguliere arbeidsplaatsen, zij kampen met fysieke, cognitieve of psychische problemen. 

Voor deze mensen is er nood aan arbeidszorg. In Izegem hebben we verschillende sociale 

partners die dergelijke tewerkstelling aanbieden zoals de Lochting, den Tatsevoet en den 

Omgang. 
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• Dagbesteding via vrijwilligerswerk 

Naast tewerkstelling hebben we in Izegem een ruim aanbod aan vrijwilligersvacatures 

waarbij mensen een zinvolle dagbesteding kunnen bevelen om te participeren aan de 

maatschappij. Bij het uitoefenen van vrijwilligerswerk breiden ook kwetsbare mensen hun 

netwerk uit en hebben ze een plaats waar ze warm onthaald worden. 
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8.2.1 Izegem creëert meer flexibele kinderopvang en zorgt dat vraag en aanbod 

op elkaar afgestemd worden. 

• ACTIE 10: uitbreiding opvanginitiatieven in het centrum van de stad (met 
flexibele openingsuren) – voorzien in subsidiereglement voor Flexplekken. 

Een voorwaarde om ouders met jonge kinderen te activeren is het voorzien in voldoende 

kinderopvang. Ook anderstalige nieuwkomers met jonge kinderen die een lessenpakket 

Nederlands volgen, moeten flexibel in de kinderopvang terecht kunnen. Daartoe zal de stad 

bestaande en opstartende initiatieven stimuleren om met flexibele en ruime openingstijden 

te werken. Het bestaande subsidiereglement kan in die zin aangepast worden. 

Daarnaast kunnen ook de mogelijkheden bekeken worden om een kinderopvanginitiatief op 

te starten en uit te baten onder de vleugels van de stad Izegem. Op die manier kan aan de 

hoogste nood voldaan worden, namelijk opvang voorzien op de meest flexibele uren en in 

het weekend.  

o Parameter: positieve invloed op de evolutie van cijfers rond kinderopvangplaatsen. 

o Indicator: Via de kinderopvangwijzer en het LOK, zien we dat de aanvragen voor 
kinderopvang in het centrum van Izegem vaker lang oningevuld blijven staan of 
zelfs niet ingevuld raken. 

o Plan van aanpak:  

▪ Correcte werking kinderopvangwijzer nog eens uitleggen tijdens 

algemene vergadering LOK op 12/10/2021. 

▪ KO initiatieven aansporen om zich aan te sluiten bij de opvangwijzer. 

▪ Cijfers kinderopvang updaten op kwartaalbasis door Huis van het Kind en 

rapporteren aan het lokaal bestuur. 

▪ Subsidiereglement KO aanpassen door de stuurgroep LOK i.f.v. flexibele 

uren/dagen – voorstel voorjaar 2022 

▪ Mogelijkheden in kaart brengen om een stadsinitiatief kinderopvang op te 

starten. Bevindingen voorleggen aan lokaal bestuur. 

o Timing: opstart voorjaar 2022 

o Doelstelling: het aantal oningevulde aanvragen voor kinderopvang in het centrum 
van Izegem naar 0 terugbrengen. 

o Evaluatiecriteria: aanpassing huidig subsidiereglement voltooien en stijgend aantal 
flex-opvangplaatsen in het centrum. 

o Trekkende schepen: welzijn 

o Uitvoerende dienst: Sociaal Huis – Huis van het Kind 

o Partners: LOK, K&G, Vandasin (kinderopvangwijzer),.. 

o Budget: budget Sociaal Huis – Huis van het Kind 
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8.2.2 Izegem versterkt de toegang tot arbeid door professionele activering en 

uitbreiding van het aantal werkplekken binnen de sociale economie. 

• ACTIE 11 : Izegem maakt de toegang tot VDAB opnieuw bereikbaar en 
toegankelijk. 

De afstand tot de VDAB is een stuk groter geworden omdat er geen werkwinkel meer actief 

is in de stad. Dit wegvallen van een plaats waar men gemakkelijk en zonder veel tijdsverlies 

heen kan is voor de meest kwetsbare en minst mobiele groepen een reden om helemaal 

niet langs te gaan en bijgevolg de kans op activering op de arbeidsmarkt voor onbepaalde 

tijd uit te stellen of in bepaalde gevallen helemaal niet te doen. 

 

Door het organiseren van een zitdag van de VDAB in het Sociaal Huis of bij de sociale dienst 

kan de toeleiding tot arbeid of opleiding terug vlotter verlopen, hiertoe worden stappen 

ondernomen door de medewerkers van het Sociaal Huis. 

o Parameter: positieve invloed op de evolutie van cijfers rond leefloon en langdurig 
werklozen 

o Indicator: De dienst arbeidstrajectbegeleiding van de sociale dienst geeft aan dat 
kwetsbare mensen de trip naar andere steden vaak als een drempel ervaren om 
een eerste stap te zetten naar werk. 

o Plan van aanpak:  

▪ Contact nemen met VDAB 

▪ Voorstel doen om zitdag in Izegem te doen op structurele basis (vb 2 

keer per maand)  

o Timing: opstart 2022 

o Doelstelling: Aantal toeleidingen naar VDAB verhogen en een directe link te 
creëren tussen arbeidstrajectbegeleiding en VDAB. 

o Evaluatiecriteria: aantal bezoekers op de zitdagen en het resultaat hiervan. 

o Trekkende schepen: welzijn 

o Uitvoerende dienst: sociale dienst 

o Partners: arbeidstrajectbegeleiding, VDAB, federale dienst werkgelegenheid 

o Budget: budget sociale dienst 
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• ACTIE 12:  Izegem zet in op activering van mensen met een fysieke of mentale 
beperking en van mensen met een leefloon via de herstelacademie. 

Naar het voorbeeld van de herstelacademie voor psychisch kwetsbare personen wil de stad 

kwetsbare burgers versterken in alle aspecten van het dagelijks leven, dit kan zowel gaan 

om sociale, mentale als fysieke topics. Deze opleidingstrajecten gaande van het versterken 

van de nodige competenties tot ondersteuning in de zoektocht naar een job binnen het 

gewoon economisch circuit of in een maatwerkbedrijf betekent zowel voor de mensen zelf 

als de stad een meerwaarde.  

De mogelijkheid onderzoeken om extra maatwerkplaatsen te creëren bij bestaande 

initiatieven en anderzijds nieuwe initiatieven aan te trekken. Initiatieven die hiervoor in 

aanmerking kunnen komen zijn vb: Babytheek, repaircafé, inloophuizen, sociale kruidenier…  

 

o Parameter: positieve invloed op de evolutie van langdurige werkloosheid - cijfers 
rond leefloon - invaliditeitsuitkering 

o Indicator: Na een opname omwille van psychische of medische redenen, 
ondervinden mensen soms moeilijkheden om de activiteiten in hun dagelijks leven 
terug aangepast te hervatten. Ook stellen maatschappelijk werkers tekorten vast 
in de basisvaardigheden van sociaal kwetsbare profielen. 

o Plan van aanpak:  

▪ Overleg met partners om huidige situatie in kaart te brengen 

▪ Op zoek gaan naar ervaringsdeskundigen  

▪ Verschillende workshops organiseren met de partners en de 

ervaringsdeskundigen om deze kwetsbare personen opnieuw de 

basisvaardigheden van het algemeen dagelijks leven eigen te maken. 

o Timing: 2023 

o Doelstelling: Iedereen proberen te activeren ongeacht hun fysieke, mentale of 
sociale achterstand. Meer plaatsen creëren binnen het bestaand aanbod aan 
maatwerk en nieuwe initiatieven naar Izegem halen of samenwerkingsverbanden 
opstarten met maatwerkinitiatieven buiten Izegem. 

o Evaluatiecriteria: het aantal extra plaatsen dat gecreëerd wordt via de 
herstelacademie bij de verschillende maatwerkbedrijven/projecten. 

o Trekkende schepen: welzijn 

o Uitvoerende dienst: sociale dienst – Sociaal Huis 

o Partners: VAPH, CGG, vzw SaMENSpel, Den Tatsevoet, de Lochting, lokale 
economie, organisatie van Koen Vandemoortele 

o Budget: subsidie wijkverbeteringsplan 
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• ACTIE 13:  Izegem ondersteunt vzw De Stamper bij de transitie van een 
voedselbank naar een sociale kruidenier 

Op vandaag kunnen mensen in armoede terugvallen op de bedeling van voedselpakketten 

via vzw. de Stamper. Daarbij moeten ze natuurlijk tevreden zijn met wat de samensteller van 

het pakket er heeft ingestopt. Op vandaag is de stamper een voedselbank. 

De Sociale Kruidenier wil een kwaliteitsvol en vooral waardig alternatief bieden voor deze 

vorm van noodhulp: een buurtwinkel met kwalitatieve producten aan sterk verminderde 

prijzen.  

Daarnaast wil de sociale kruidenier eveneens een ontmoetingsplaats zijn in het kader van 

de armoedebestrijding door financieel zwakkeren uit hun isolement te halen en begrip te 

tonen voor hun problematiek. De Sociale Kruidenier biedt ook arbeidstrajecten aan in de 

vorm van vrijwilligerswerk, sociale tewerkstelling, werkervaringsprojecten en initiatieven in 

het kader van de armoedebestrijding die een volwaardige sociale integratie op termijn 

mogelijk maken.  

Samen met vzw. De Stamper wil de stad Izegem de mogelijkheid onderzoeken om de 

transitie van voedselbank naar volwaardige sociale kruidenier vorm te geven.  

 
o Parameter: positieve invloed op de evolutie van cijfers rond kansarmoede 

o Indicator: talrijke voorbeelden in Vlaanderen van goede praktijken betreffende het 
opstarten van een sociale kruidenier. De meerwaarde die dit project biedt aan de 
kwetsbare gebruikers en aan de maatschappij. 

o Plan van aanpak:  

▪ Verkennende gesprekken met de raad van bestuur van vzw. De stamper. 

Mogelijkheden aftoetsen. 

▪ Bezoeken van bestaande initiatieven om de best practices naar Izegem te 

halen. 

▪ Zoeken van mogelijke panden die voor dit project in aanmerking komen. 

▪ Het uittekenen van een winkelconcept rekening houdende met alle 

wettelijke bepalingen rond “handel in voeding”. 

o Timing: 2022 - 2025 

o Doelstelling: draagvlak zoeken bij alle betrokken partijen om de transitie naar 
sociale kruidenier op te starten en bij succes dit project ook opstarten. 

o Trekkende schepen: welzijn 

o Uitvoerende dienst: cluster welzijn 

o Partners: vzw de stamper, private partners, sociale dienst, Sociaal Huis, … 

o Budget: budget sociale dienst – subsidie wijkverbeteringscontract. 
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• ACTIE 14: Izegem start de samenwerking tussen de dienst 
arbeidstrajectbegeleiding en de activerende werkvloer binnen de 
kringloopwinkel op. 

Izegem telt +/- 120 niet-werkende werkzoekenden met een VDAB-advies ‘niet-toeleidbaar’. 

Het gaat om werkzoekenden van wie VDAB na een gespecialiseerde screening besluit dat 

zij als gevolg van niet-arbeid gerelateerde problematieken en met een intensieve 

begeleiding niet in aanmerking komen voor een betaalde of onbetaalde job. Op dit moment 

is niet bekend of deze groep van mensen effectief de weg naar de hulpverlening vindt. 

Daarenboven ontvangt deze groep een werkloosheidsuitkering die degressief is in de tijd. 

Het precair statuut van de niet toeleidbare is een gedeelde bezorgdheid van VDAB en 

welzijnsactoren. Samen met partners van maatwerkbedrijven, die reeds ervaring hebben met 

tewerkstelling art.60, wordt gezocht naar plaatsen waar deze doelgroep geactiveerd en 

ingezet kan worden. 

In april 2021 is vzw De Kringwinkel Midwest gestart met de organisatie van een activerende 

werkvloer in haar logistiek en administratief centrum te Ingelmunster. 

Na de werking gezien en geëvalueerd te hebben, heeft de afdeling arbeidstrajectbegeleiding 

van de sociale dienst besloten om mee te stappen in dit project. Concreet betekent dit dat 

we ook vanuit Izegem mensen kunnen toeleiden tot dit initiatief en zo de kloof naar 

tewerkstelling weer wat kleiner kunnen maken. 

 
o Parameter: positieve invloed op de evolutie van cijfers rond werkloosheid – 

leefloon. 

o Indicator: Het stijgend aantal mensen dat een leefloon krijgt, maar bij het 
opstellen van het GPMI blijkt dat deze groep niet kan toegeleid worden tot de 
arbeidsmarkt wegens verschillende problematieken. 

o Plan van aanpak:  

▪ Overleg met vzw de Kringwinkel 

▪ Evalueren van de werking van de bestaande activerende werkvloer 

▪ Selecteren van burgers die voor deze werking in aanmerking komen. 

o Timing: opstart 2021 

o Doelstelling: meer mensen met het statuut “ontoeleidbaar”, toch kunnen toeleiden 
naar de arbeidsmarkt. 

o Evaluatiecriteria: 5 mensen op jaarbasis via activerende werkvloer terugbrengen 
binnen het arbeidscircuit. 

o Trekkende schepen: welzijn 

o Uitvoerende dienst: sociale dienst 

o Partners: vzw De Kringwinkel Midwest, dienst arbeidstrajectbegeleiding,… 

o Budget: budget sociale dienst  
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• ACTIE 15: Izegem werkt samen met de vzw JOBROAD om de kansen op werk te 
verruimen voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. 

De internationale non-profit organisatie vzw JOBROAD is de netwerkorganisatie voor 

mensen met een aanzienlijke afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Hiermee vervult het zijn 

twee doelstellingen:  

1. Een antwoord bieden op het acuut tekort van medewerkers binnen tal van 

bedrijven. 

2. De integratie  bevorderen van kwetsbaren in onze maatschappij door hen een job 

te bezorgen. 

Begin 2021 heeft het CBS het samenwerkingsverband met de vzw JOBROAD goedgekeurd; 

het zijn de diensten integratie van het Sociaal Huis en de dienst arbeidstrajectbegeleiding 

van de sociale dienst die hier het voortouw nemen. 

In oktober 2021 zullen een aantal bedrijven worden voorgesteld aan onze diensten die 

bereid zijn om kwetsbare mensen een kans te geven in hun bedrijf.  

Nadat er een aantal profielen zijn geselecteerd op de sociale dienst, volgt een 

sollicitatieprocedure en een (mogelijke) proefperiode in een bedrijf; mogelijke aanstelling 

van die personen is het ultieme doel van deze actie. 

o Parameter: positieve invloed op de evolutie van cijfers rond leefloon en langdurige 
werkloosheid; 

o Indicator: de moeilijke stap die mensen ervaren wanneer ze na een 
(succesvolle)tewerkstelling onder art. 60 toch niet zo gemakkelijk in het regulier 
circuit terechtkunnen; 

o Plan van aanpak:  

▪ Samenwerkingsverband met vzw JOBROAD aangaan 

▪ Samenwerking tussen vzw JOBROAD, de dienst integratie en de 

medewerkers van de dienst arbeidstrajectbegeleiding opzetten. 

▪ Kennis maken met de geselecteerde, Izegemse bedrijven die hieraan 

willen meewerken. 

▪ Mensen die momenteel via art. 60 werken of werkzoekenden die 

momenteel een leefloon krijgen, selecteren en begeleiden naar deze 

bedrijven. 

o Timing: opstart oktober – november 2021 

o Doelstelling: dienst arbeidstrajectbegeleiding selecteert 10 profielen om aan dit 
project deel te nemen;  

o Evaluatiecriteria: actie wordt als succesvol beschouwd als er minstens 3 personen 
ook effectief een contract krijgen in de betrokken bedrijven. 

o Trekkende schepen: welzijn 

o Uitvoerende dienst: sociale dienst – Sociaal Huis 

o Partners: vzw JOBROAD, dienst arbeidstrajectbegeleiding, dienst integratie, 
private bedrijven die zich kandidaat stellen, accent interim,… 

o Budget: budget dienst integratie 
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8.2.3 Izegem werkt actief mee aan de uitbouw van de vervoersregio en is attent 

dat er ingespeeld wordt op vervoersarmoede in de stad.  

• ACTIE 16: Izegem geeft meer aandacht aan signalen van vervoersarmoede en 
werkt een actieplan hierrond uit. 

In 2018 besliste de Vlaamse overheid dat gemeentebesturen meer zelf kunnen beslissen 

hoe ze ‘hun’ mobiliteit organiseren. Maar omdat verkeer natuurlijk niet stopt aan de grens 

van een gemeente werd Vlaanderen hiervoor opgedeeld in 15 vervoerregio’s. In die 

vervoerregio’s (VVR’s) werken verschillende gemeenten samen een mobiliteitsplan uit, 

specifiek voor onze stad is dit binnen vervoersregio Midwest. 

Er werd met heel wat zaken rekening gehouden, toch is er in kader van armoede nog te 

weinig gedacht aan mensen die slechts een klein budget te besteden hebben aan vervoer. 

Nochtans is bereikbaarheid een belangrijke vereiste bij activering van mensen die op de 

rand van of in armoede leven 

 

o Parameter: positieve invloed op de evolutie van cijfers rond kansarmoede – 
leefloon – langdurige werkloosheid. 

o Indicator: noodzaak om Izegem en de deelgemeentes vlot bereikbaar te maken, 
ook voor wie niet beschikt over eigen vervoer. 

o Plan van aanpak:  

▪ In kaart brengen wie welke problemen ondervindt om te kunnen 

aansluiten op het netwerk van openbaar vervoer 

▪ Drempels van vervoersarmoede in kaart brengen: kost van privé-vervoer, 

hiaten in het aanbod aangepast vervoer, mobiliteitsvaardigheden 

▪ Nagaan of bestaande projecten ingang kunnen vinden in Izegem zoals 
fietsleasing, uitbreiding MMC voor mensen met vervoersarmoede, 
taxicheques… 

o Timing: 2022 

o Doelstelling: mobiliteitsvaardigheden van mensen in armoede verhogen en een 
eventuele oplossing bieden om een passend vervoersmiddel binnen hun bereik te 
brengen 

o Evaluatiecriteria: hiaten en problemen zijn duidelijk in kaart gebracht, voorstel tot 
oplossing ligt ter bespreking 

o Trekkende schepen: mobiliteit 

o Uitvoerende dienst: dienst mobiliteit 

o Partners: DVV-Midwest, de lijn, NMBS, ’t Kringske, VAPH, seniorenverenigingen 

o Budget: nihil 
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8.3  Iedere Izegemnaar heeft recht op vrije tijd en vakantie  

Vooraf 

Mensen zijn sociale wezens en hebben een fundamentele behoefte aan sociale verbondenheid om hun 

identiteit op te bouwen. Naast ontspanning en individuele verrijking zorgt participatie aan een georganiseerd 

vrijetijdsaanbod er immers voor dat mensen erbij horen, andere mensen ontmoeten, en als dusdanig 

deelnemen aan de maatschappij. Bevraging van de doelgroep leert ons dat mensen met een beperkt budget 

besparen op vrije tijd (uitstappen, reizen, deelname verenigingsleven en hobby’s). 

Ook hier heeft Izegem reeds inspanningen gedaan om iedere burger de kans te geven om te participeren. 

Sommige van deze maatregelen kennen al een lange historiek en moeten wellicht aangepast worden aan de 

huidige tijdsgeest 

• Vrijetijdscheques en -pas  

Izegem zet via de vrijetijdspas reeds jarenlang in op het betaalbaar maken van deelname 

aan passieve vrijetijdsinitiatieven (ingang toneel of filmvoorstelling, inkomgeld 

sportwedstrijd…). Na financieel onderzoek kunnen gezinnen met een beperkt inkomen ook 

een vrijetijdscheque krijgen voor actieve deelname in een sport- of jeugdvereniging, of het 

volgen van lessen van culturele aard (muziek, beeldende kunst…) 

• Socio-culturele participatie 

Cliënten van de sociale dienst kunnen op individuele basis een tussenkomst krijgen wanneer 

de middelen van de vrijetijdscheques uitgeput zijn. Met bijzondere aandacht voor kansarme 

kinderen 

• RapopStap 

Vlaanderen voorziet middelen via “Iedereenverdientvakantie” voor mensen met een beperkt 

inkomen om hen te laten genieten van een kleine vakantie of daguitstap.  

Sinds 2020 kunnen mensen met hun vragen terecht aan het loket van het Sociaal Huis. 

• Fietsbieb (2021)  

In het voorjaar van 2021 is de stad gestart met de uitbating van de Fietsbieb voor kinderen 

tot 12 jaar.  

• Vakantiekampen sportdienst  

Reeds meerdere jaren voorziet de sportdienst in kleuterkampen waar de kinderen een fijne 

tijd kunnen beleven tijdens de vakantie. Deelname aan een sportkamp kan via 

vrijetijdscheque  

• Speelpleinwerking 

De speelpleinwerking verwelkomt heel wat kinderen tot 12 jaar. De laatste jaren heeft de 

jeugddienst sterk ingezet op het werken op meerdere wijken in de stad. Deelname aan een 

sportkamp kan via vrijetijdscheque 
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8.3.1 Izegem zet verder in op de bekendmaking en gebruik van de vrijetijdspas 

en cheques. 

• ACTIE 17: Izegem sensibiliseert de ruime bevolking, de rechthebbenden en de 
organisaties omtrent de werking en de bestedingsmogelijkheden van de 
VTP/VTC  

Armoede mag de participatie aan vrijetijdsactiviteiten van burgers en in het bijzonder van 

kinderen niet in de weg staan. Uit bevraging van de kwetsbare doelgroep kwam naar voor 

dat de Vrijetijdspas en -cheques onvoldoende gekend zijn en gebruikt worden binnen de 

doelgroep. Alsook merken we dat door wisselende besturen en leiding de VTP/VTC te weinig 

gekend zijn binnen de organisaties, verenigingen en clubs zelf. Jaarlijks verenigingen en 

organisaties attenderen op het bestaan van en toelichting geven op de verschillende 

adviesraden over de werking is noodzakelijk. 

Ook de doelgroep moet via diverse kanalen op de hoogte gebracht worden van het bestaan 

van het systeem via alle geijkte kanalen maar ook alle hulpverleners op het grondgebied 

moeten rechthebbenden toeleiden naar VTP/VTC 

o Parameter: positieve invloed op evolutie – “Kansarmoede” 

o Indicatoren:  

▪ uit bevraging van de kwetsbare doelgroep kwam naar voor dat de 
Vrijetijdspas en -Cheques onvoldoende gekend zijn en gebruikt worden. 

▪ We merken ook dat door wisselende besturen en leiding de VTP/VTC te 
weinig gekend zijn binnen de organisaties, verenigingen en clubs zelf. 

o Plan van aanpak:  

▪ Jaarlijks informeren van verenigingen en organisaties rond doel en 

werking Vrijetijdspas en -cheques 

▪ Ruim communiceren naar burgers en in bijzonder naar doelgroep rond 

bestaan VTP/VTC 

▪ Subsidiereglement bekijken/herwerken en sensibiliseren om gebruik VTC 

aan te moedigen 

o Timing: start najaar 2021 – herhaling elk jaar 

o Doelstelling: alle rechthebbenden VTP/VTC kennen het gebruik en de werking ; 
alle organisaties zijn op de hoogte van de werking van VTP/VTC 

o Evaluatiecriteria: jaarlijkse evaluatie van de bekendmakingskanalen, aftoetsen van 
doelgroep, organisaties en verenigingen naar de kennis van het systeem 

o Trekkende schepen: welzijn 

o Uitvoerende dienst: Sociaal Huis – dienst vrije tijd 

o Partners: sportdienst, jeugddienst, cultuurdienst, adviesraden, alle 
welzijnswerkers,… 

o Budget: bestaande middelen via het Vlaams participatiedecreet voor 1/3 van de 
subsidie enveloppe, de stad en het OCMW passen elk 1/3 bij  
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• ACTIE 18: Izegem herbekijkt het reglement van de vrijetijdscheque – 
vrijetijdspas en past dit aan, aan de normen van de hedendaagse maatschappij. 

Het vrijetijdslandschap wordt elk jaar een beetje uitgebreider en een beetje duurder. Dit 

betekent dat er ook voor volwassenen en kinderen – op en juist onder de armoedegrens – 

een steeds grotere uitdaging bestaat om hun beperkte middelen in te zetten voor 

vrijetijdsbesteding. De vrijetijdscheque en vrijetijdspas zijn mooie oplossingen die de stad 

Izegem hiervoor voorzien heeft, helaas stellen we vast dat het vast bedrag van de cheque 

en de vaste (maar soms beperkte) mogelijkheden ervan, de gebruiker(vooral kinderen tussen 

6 en 16 jaar) niet altijd toelaat om de vrijetijdsbesteding van zijn of haar keuze uit te voeren; 

In praktijk zien we dat de cheque te weinig wordt gebruikt bij bepaalde organisaties of 

verenigingen omdat het lidgeld daar te hoog ligt en het bedrag van de cheque onvoldoende 

is om dit zelfs nog maar voor de helft te dekken. In andere gevallen stellen we vast dat het 

bedrag van de cheque hoger is dan wat nodig is om het lidgeld te betalen. Graag willen we 

het reglement van de vrijetijdscheque aanpassen zodat het gebruik ervan efficiënt is en dat 

we kinderen kunnen toelaten de hobby van hun keuze te beoefenen. 

o Parameter: positieve invloed op evolutie – “Kansarmoede” 

o Indicatoren: het bedrag dat toegekend is per gebruiker van de Vrijetijdscheque is 
vast en niet aangepast aan de hoogte van het lidgeld. Hierdoor worden arme 
kinderen uitgesloten van dure hobby’s als voetbal,  dansen of competitiesporten. 
Arme kinderen gaan daarom dus gemakkelijker “zwemmen”  (zie titel van dit 
armoedeplan). 

o Plan van aanpak:  

▪ Reglement en criteria van de vrijetijdscheque herbekijken. 

▪ Overleg tussen de cluster vrije tijd en de cluster welzijn om een zo 

efficiënt mogelijke toepassing te vinden rond het gebruik van de 

vrijetijdscheques. 

o Timing: 2022-2023 

o Doelstelling: Meer kinderen kunnen toelaten de hobby van hun keuze te 
beoefenen, zonder (de hoogte van) het lidgeld bepalend te laten zijn.  

o Evaluatiecriteria: een stijgend gebruik van de VTC – VTP in de groep 6 tot 16 
jarigen. 

o Trekkende schepen: Financiën – welzijn – Vrije Tijd 

o Uitvoerende dienst: Financiële dienst – welzijn  

o Partners: sportdienst, jeugddienst, cultuurdienst, alle welzijnswerkers,… 

o Budget: bestaande middelen via het Vlaams participatiedecreet voor 1/3 van de 
subsidie enveloppe, de stad en het OCMW passen elk 1/3 bij   



45 

 

8.3.2 Izegem zet in op toegankelijke en betaalbare vrijetijdsbeleving voor 

iedereen. 

• ACTIE: 19: De stad Izegem werkt samen met serviceclubs die financiële steun 
bieden aan projecten om de armoede bij kinderen te doorbreken. 

In 2021 werkt het Sociaal Huis voor het eerst samen met Rotary Izegem om te voorzien in 

de randvoorwaarden om deel te nemen aan cultuur, jeugd- en sportverenigingen.  

- Sportuitrusting (schoenen, kledij,…) 

- Huur van muziekinstrumenten 

- Uniform van de jeugdbeweging 

Rotary voorziet in deze extra middelen en stelt een groei van 30% meer bereikbaarheid bij 

kinderen in armoede voorop. Bij het halen van de doelstelling zal deze organisatie 

overwegen om jaarlijks structureel hun steentje bij te dragen.  

o Parameter: positieve invloed op evolutie – “Kansarmoede” 

o Indicatoren: het bedrag dat toegekend is per gebruiker van de Vrijetijdscheque is 
reeds jaren ongewijzigd en volstaat niet om én het lidgeld van een club te betalen 
én de randvoorwaarden om zoals iedereen te kunnen participeren binnen de club. 

o Plan van aanpak:  

▪ Jaarlijkse afspraken omtrent de mogelijke bijdrage vanuit een serviceclub 

▪ In onderling akkoord met de serviceclub de doelstellingen en 

modaliteiten bepalen van hun tussenkomst. 

o Timing: 2022 - 2024 

o Doelstelling: Kinderen in armoede ook het recht geven om de vrije tijd van hun 
keuze uit te oefenen. 

o Evaluatiecriteria: halen van de vooropgestelde doelstelling van de serviceclub 

o Trekkende schepen: welzijn – Vrije Tijd 

o Uitvoerende dienst: Sociale dienst/Sociaal Huis 

o Partners: Serviceclubs zoals Rotary en Lions…, sportdienst, jeugddienst, 
cultuurdienst, alle welzijnswerkers,… 

o Budget: Toelage vanuit de serviceclub  
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• ACTIE 20: Izegem bouwt het “Rap op Stap kantoor” verder uit. 

Rap op Stap is een laagdrempelig reisbemiddelingskantoor voor mensen met een beperkt 

budget. Mensen in armoede ervaren vaak een drempel om een daguitstap of vakantie te 

plannen. Deze drempel is niet alleen financieel maar ook organisatorisch zoals de boeking, 

samenstellen van het reisbudget en zoeken naar aangepast vervoer. Izegem zet vrijwilligers 

in die onder regie van het Sociaal Huis onderzoeken en meehelpen organiseren; omdat 

iedereen vakantie verdient! 

 

o Parameter: positieve invloed op evolutie – “Kansarmoede” 

o Indicatoren: mensen in armoede ervaren drempel om op daguitstap of vakantie te 
gaan. 

o Plan van aanpak:  

▪ Ruime bekendmaking “Rap op stap kantoor” 

▪ Aantrekken van vrijwilligers die “Rap op stap kantoor” kunnen bemannen 

▪ Aanbieden van locatie in het stadhuis om gebruikers te ontvangen 

▪ Samenwerking met ’t Kringske, de vereniging waar armen het woord 

nemen. 

o Timing: opstart eind 2021 

o Doelstelling: promotie van “rap op stap”. 30% meer gebruikers van dit initiatief. 

o Evaluatiecriteria: Aantal mensen die gebruik maken van het rap op stap kantoor.  

o Trekkende schepen: welzijn 

o Uitvoerende dienst: Sociaal Huis, dienst communicatie, ‘t Kringske 

o Partners: Toerisme Vlaanderen, netwerk vrijetijdsparticipatie  

o Budget: subsidie vrijetijdsparticipatie   
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• ACTIE 21: Izegem zorgt voor bestendiging (en uitbreiding) van de Fietsbieb  

De fietsbieb is een soort van bibliotheek voor kinderfietsen tot de leeftijd van 12 jaar. Het 

gaat om het ontlenen van een fiets tegen een kleine vergoeding (lidgeld) en waarborg. 

De Fietsbieb is er voor iedereen en zet hoofdzakelijk in op duurzaamheid maar biedt 

gezinnen in armoede de kans om een dure aankoop van een kinderfiets te vermijden. 

Gezinnen die het financieel zwaar hebben en meerdere fietsjes willen huren kunnen een 

individuele steunvraag richten tot de sociale dienst van het OCMW. 

Op 17 april 2021 opende de Izegemse fietsbieb de deuren en dit bleek van bij de opstart 

een succesvol initiatief dat bestendiging en verdere uitbouw verdient. Uit de beschikbare, 

eerste cijfers blijkt dat er in de eerste 4 maand sinds opstart van dit initiatief reeds een 45-

tal fietsen werden uitgeleend. Dit betekent dat er gemiddeld meer dan 10 fietsen werden 

ontleend per dag dat de fietsbieb geopend was (elke 3e zaterdag van de maand) en daarmee 

is het nut van dit deelsysteem ruimschoots aangetoond. Vanuit de sociale dienst en het 

Sociaal Huis blijft men ouders van jonge kinderen toeleiden tot de fietsbieb. Verder 

onderzoek moet uitwijzen of de openingsuren van de fietsbieb voldoende zijn of als we dit 

kunnen uitbreiden. 

o Parameter: positieve invloed op evolutie – “Kansarmoede” 

o Indicatoren: mensen in armoede stellen de aankoop van een dure kinderfiets uit of 
laten hun kind op een te kleine fiets rijden. 

o Plan van aanpak:  

▪ Continuering van de bestaande werking i.s.m. Bewegen. net 

▪ Bestendigen en aantrekken van vrijwilligers die “Fietsbieb” kunnen 

bemannen 

▪ Onderzoek of uitbreiding met een sociaal economieproject mogelijk is om 

kleine herstellingen uit te voeren  

o Timing: continueren opgestarte werking 2021 

o Doelstelling: iedereen de mogelijkheid bieden om met een gepaste kinderfiets te 
rijden 

o Evaluatiecriteria: tevredenheid van bezoekers, stijging van het aantal bezoekers, 
voldoende bereikbaarheid op de voorgestelde openingsmomenten 

o Trekkende schepen: mobiliteit - welzijn 

o Uitvoerende dienst: mobiliteit/Huis van het Kind 

o Partners: vrijwilligersnetwerk, Bewegen.net 

o Budget: dienst mobiliteit/Huis van het Kind 

   



48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WONEN & BUURTCOHESIE  
 

 

 

 

 



49 

 

8.4  Iedere Izegemnaar heeft recht op menswaardig wonen, in een 

buurt waar ze zich thuis voelen  

Vooraf 

Veel mensen worden geconfronteerd met problemen in het kunnen beschikken over een gezonde en 

betaalbare woning. Daarnaast wil men wonen in een buurt waar het aangenaam wonen is en waar hulp- en 

dienstverlening nabij zijn. 

Izegem beschikt over een regionale woondienst die sterk inzet om voor iedereen een woning te vinden die 

betaalbaar en marktconform is. Daarnaast zet Izegem zich in om de laatste jaren meer buurtgericht te werken  

• Woonwinkel  

De woonwinkel beantwoordt burgervragen en begeleidt rond huren, kopen en renoveren 

• Sociale huisvesting 

Het aanbod voor een betaalbare huurwoning kan via het sociaal verhuurkantoor van de 

Woondienst, IZI wonen of bouwmaatschappij de Mandel 

• Premies via sociale dienst i.k.v wonen 

De sociale dienst voorziet in financiële steun bij woonproblematieken door het aanbieden 

van bv. huurwaarborg, installatiepremie, huurtoelage, verwarmingstoelage 

• Samenaankoop “Groene stroom” 

Jaarlijks wordt vanuit het Sociaal Huis de mogelijkheid geboden aan alle burgers om in te 

tekenen op de groepsaankoop “Groene Stroom”. 

• Preventie uithuiszetting 

Bij verzoekschrift uithuiszetting grijpt de woondienst vroegtijdig in op aangeven van de 

vrederechter 

• Proefwonen  

Via een intergemeentelijk toewijzingsreglement biedt men een woning en ondersteuning 

aan personen met onvoldoende woonervaring of problemen met zelfstandig wonen  

• Crisiswonen 

Wanneer een burger door omstandigheden geen dak meer boven het hoofd heeft, zal een 

woonbegeleider op zoek gaan naar een crisiswoonst.  

• Antennes Sociaal Huis 

Sinds 2012 is er in het dorpshuis van Emelgem een antennepunt van het Sociaal Huis. Sinds 

najaar 2021 is ook maandelijks een medewerker van het Sociaal Huis aanwezig op het 

maaltijdpunt in ’t SOK te Kachtem 

• Gezonde gemeente 

In het kader van gezonde gemeente worden samen met ZORG Izegem verschillende kleine 

projecten opgezet rond het doorbreken van eenzaamheid en ter bevordering van de 

geestelijke gezondheid: bv. ‘Soep met babbeltjes’, project ‘Bankdirecteurs’… 
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8.4.1 Izegem zorgt ervoor dat iedere inwoner toegang heeft tot een gezonde en 

betaalbare woning 

• ACTIE 22: Izegem breidt de bestaande werking van de woonclub uit en maakt 
deze toegankelijk voor iedere kwetsbare burger met ondersteuningsnood en 
vragen rond huurproblematiek  

De Woonclub is een project van wonen en welzijn om kwetsbare huurders te ondersteunen 

bij het vinden en behouden van een geschikte, kwalitatieve en betaalbare huurwoning. Op 

vandaag ligt de focus in Izegem op anderstalige nieuwkomers die hun weg in de stad niet 

vinden, niet weten waar ze terecht kunnen. Een vrijwilliger – buddy – gaat mee op pad om 

die drempels weg te werken. 

De huidige wooncrisis toont aan dat betaalbare en kwaliteitsvolle woningen - voor mensen 

met beperkt budget en de lage middenklasse - moeilijk te vinden zijn. Deze doelgroep is 

vaak minder mondig en heeft geen kennis van de wetgevende kaders. 

Het is de bedoeling dat iedereen die op zoek is naar een private huurwoning en deze 

moeilijk vindt; terecht kan in de woonclub voor hulp, advies en een duwtje in de rug. Er 

wordt gestart met een screening die peilt naar de woonwensen en checkt welke 

huurwoningen in de situatie van de huurder betaalbaar en geschikt zijn. De woonbuddy 

houdt rekening met het inkomen, realistische huurprijs en op welke financiële 

tussenkomsten de kandidaat-huurder eventueel recht heeft. Naast een grondige verkenning 

van de situatie van de kandidaat-huurder gaat de buddy ook actief mee op zoek, legt 

contacten met private eigenaars en immokantoren en zorgt tijdens de zoektocht steeds voor 

het nodige advies, begeleiding en opvolging.  

Bij andere problemen verwijst de buddy steeds gericht door naar het Sociaal Huis die de 

verdere vraagverheldering doet omtrent de andere welzijnsproblemen.  

o Parameter: positieve invloed op evolutie “Kandidaat-huurders” – “Kansarmoede” 

o Indicatoren: de woondienst geeft aan dat steeds meer kwetsbare gezinnen 

problemen ondervinden om een gepaste en betaalbare huurwoning te vinden.  

o Plan van aanpak:  

▪ Rekruteren en opleiden buddy’s 

▪ Woondienst screent kandidaat-huurders die in aanmerking komen 

▪ Matchen buddy’s en kandidaat-huurders 

o Timing: start voorjaar 2022 

o Doelstelling: begeleiding van 30 kwetsbare gezinnen naar een huurwoning 

o Evaluatiecriteria: klantentevredenheid,  

aantal huurders die na 6 maand effectief gepaste huurwoning vonden 

o Trekkende schepen: woonbeleid – welzijn 

o Uitvoerende dienst: Woondienst – Sociaal Huis 

o Partners: private verhuurders, immokantoren, sociale dienst, CAW… 

o Budget: binnen enveloppe woondienst – vrijwilligerswerking   
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• ACTIE 23: Izegem gaat de strijd aan tegen huisjesmelkerij 

Huisjesmelkers zijn die personen die een onroerend goed in eigendom hebben en dit 

verhuren aan een abnormaal hoge prijs, in omstandigheden die strijdig zijn met de 

menselijke waardigheid en hierbij misbruik maken van financieel of maatschappelijk 

verzwakte personen. Gezien de stijgende krapte op de woningmarkt hebben deze eigenaars-

verhuurders vaak de kans om voor meerdere panden, met een minimale besteding aan 

onderhoud, maximale huurwinst te genereren.  

Nog schrijnender wanneer het OCMW onbewust meewerkt aan deze huisjesmelkerij door 

een huurwaarborg toe te kennen voor dergelijke onwaardige huisvesting.  

De stad wil via een werkgroep “huisjesmelkerij” een kader scheppen die deze wanpraktijken 

in kaart brengt en verhindert en indien nodig de mogelijke gedupeerde huurders op weg 

helpt naar een marktconforme woning. 

o Parameter: positieve invloed op evolutie “Kansarmoede” 

o Indicatoren: aantal in kaart gebrachte woningen, aantal getroffen huurders  

o Plan van aanpak:  

▪ In kaart brengen van de panden die hiervoor in aanmerking komen 

▪ In dialoog gaan met de eigenaar om het pand conform te maken qua 

brandveiligheid, energiezuinigheid en opgelegde criteria van de 

huurwetgeving 

▪ Verbaliseren bij onwil van eigenaars van dergelijk onroerend goed 

o Timing: start voorjaar 2022 

o Doelstelling: Niet marktconforme huurwoningen die onder de “term huisjesmelkerij 

vallen” uit het woningaanbod schrappen  

o Evaluatiecriteria: 

▪  aantal in kaart gebrachte woningen 

▪ aantal daaraan verbonden renovatiedossiers 

▪ aantal aangiften van inbreuk bij de rechtbank 

o Trekkende schepen: woonbeleid - welzijn 

o Uitvoerende dienst: Dienst stedenbouw verordeningen –woondienst - welzijn 

o Partners: politie, sociale dienst, woondienst… 

o Budget: binnen enveloppe Dienst stedenbouw – welzijn  
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• ACTIE 24: Izegem voorziet naar analogie van de budgetbeurs in een woonbeurs 
die jongeren informeert rond huren, kopen, bouwen en verbouwen 

De budgetbeurs is een ervaringsparcours waarin jongeren op een interactieve manier 

ondergedompeld worden in verschillende aspecten van het zelfstandig leven en de 

financiële gevolgen van keuzes. Jongeren doorlopen deze beurs aan de hand van een 

concreet personage. Ze worden op die manier uitgedaagd keuzes te maken en hun budget 

in evenwicht te houden  

Ook de woonmarkt is een kluwen dat niet vervat zit in de lessenpakketten van jongeren. 

Vaak zijn zij tijdens hun zoektocht naar een geschikte woning nog niet op de hoogte van 

huurwaarborg, nodige verzekeringen, notariskosten, woonkrediet … 

Door het opzetten van een ervaringsparcours waarin jongeren de verschillende aspecten 

van de woonmarkt leren kennen, krijgen zij een goed beeld van de verschillen tussen huren 

en kopen. Waar moet men op letten en wat zijn de addertjes onder het gras bij bv. het 

hedendaagse populair gegeven van co-housen… 

Dit luik kan toegevoegd worden aan de bestaande budgetbeurs of als individueel traject 

doorlopen worden. 

Naast het 'vaste' aanbod van de beurs, zou er eveneens een mobiel aanbod door de partners 

kunnen ontleend worden. Organisaties of scholen die dit wensen kunnen op deze manier 

de beurs op de eigen locatie opzetten.  

o Parameter: positieve invloed op evolutie “Kansarmoede” 

o Indicatoren: jongeren kennen hun rechten en plichten te weinig omtrent een 
woning huren/kopen waardoor ze fundamentele problemen ervaren 

o Plan van aanpak:  

▪ Overleg woondienst: alle weetjes en valkuilen van wonen oplijsten 

▪ Naar analogie van de budgetbeurs dit overbrengen in een 

ervaringsparcours dat de jeugd kan boeien 

▪ woonbeurs koppelen aan bestaande budgetbeurs 

▪ Alle derdegraads klassen secundair onderwijs ontvangen een uitnodiging 

▪ Mobiel aanbod bekend maken bij jeugdverenigingen 

▪ Alert zijn/blijven voor aanpassingen of wijzigingen in het woonlandschap 

en deze in de module integreren 

o Timing: start najaar 2022 – tweejaarlijks laten doorgaan 

o Doelstelling: jongeren wapenen en klaarstomen voor de woonmarkt 

o Evaluatiecriteria:  

▪ Tevredenheid van bezoekers 

▪ Deelname van alle scholen 

o Trekkende schepen: woonbeleid – welzijn 

o Uitvoerende dienst: Woondienst – sociale dienst 

o Partners: notaris, immokantoren, bouwpromotoren, CLB’s, schooldirecties, 
leerkrachten, zorgcoördinatoren , sociale dienst/Sociaal Huis, brugfiguren  

o Budget: budget sociale dienst   
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8.4.2 Izegem gaat buurtgerichter werken en zorgt voor integrale ontwikkeling 

van de zeven wijken op tempo en op maat van de buurt.  

• ACTIE 25: Izegem zet een buurtwelzijnswerker in die proactief armoede 
tegengaat en die samen met de brugfiguur en de jeugdwelzijnswerker een 
satellietwerking van onze sociale diensten verzekert op het werkveld, tussen 
de burgers van Izegem. 

De stad kan ingedeeld worden in zeven afgebakende buurten, elk met hun eigenheid en 

identiteit. Izegem kent enkele ‘aandachts’-buurten waar de kwetsbaarheid om diverse 

redenen hoger ligt dan in de rest van de stad. Een eerste buurtwelzijnswerker wordt ingezet 

in het centrum van de stad. Deze gaat op pad om vereenzaming, zorgnoden en armoede 

sneller te detecteren. De buurtwelzijnswerker brengt de zorgbehoevenden/-vragers in 

contact met gespecialiseerde dienstverleners, zodat ze de nodige hulp en zorg krijgen. 

Daarnaast gaat de buurtwelzijnswerker tevens op zoek naar opportuniteiten om het sociaal 

weefsel in een buurt te versterken, netwerk van kwetsbare personen te verruimen. 

Samen met de brugfiguur en de jeugdwelzijnswerker, vormt de buurtwelzijnswerker een 

team van outreachende hulpverleners op het veld. Zij werken nauw samen vanuit dezelfde 

visie, maar behouden hun eigen werkdomein (lager onderwijs, jongeren en gezinnen uit 

kwetsbare buurten). Zij geven signalen door, vangen problemen op en wijzen burgers door 

naar het Sociaal Huis voor verdere opvolging. 

o Parameter: positieve invloed op evolutie “Kansarmoede” 

o Indicatoren: sterk verhoogde armoederisico’s, vereenzaming, polarisatie en gebrek 
aan integratie in het centrum van de stad  

o Plan van aanpak:  

▪ Aanstellen buurtwelzijnswerker voorjaar 2022 

▪ Samenwerkingsverband opzetten met brugfiguur en jeugdwelzijnswerker. 

Casusbespreking en proactieve signalering van problemen aan sociale 

dienst/Sociaal Huis; 

▪ Aanwezigheid in de buurt, laagdrempelig aanspreekpunt 

▪ Luistert naar de verhalen en detecteert de noden, wijst gericht door 

▪ Gaat op zoek naar spilfiguren 

▪ Zoekt naar een match tussen buurtbewoners onderling 

o Timing: start 2022 

o Doelstelling: proactief op zoek naar kwetsbare gezinnen 

o Evaluatiecriteria: 40 begeleidingsdossiers/jaar, tweetal spilfiguren aanwezig in de 
wijk 

o Trekkende schepen: welzijn 

o Uitvoerende dienst: Sociaal Huis 

o Partners: alle actoren op het welzijnsveld, de buurtbewoners wijk Izegem 
centrum… 

o Budget: medewerker B-niveau 
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• ACTIE 26: Izegem richt inloophuis voor kwetsbare jongeren in.  

Kinderen uit gezinnen in armoede lopen meer risico om in aanraking te komen met 

jeugdhulp. Hun sociale context toont vaak hiaten aan opvoedingsvaardigheden. 

Izegem zet in op een laagdrempelige informele ontmoetingsplaats voor iedereen tussen 14 

en 25 jaar maar focust vooral op jongeren die in armoede leven, eenzaam zijn, nieuw zijn 

in België, zorg mijden of moeilijk aanhaken bij reguliere hulpverlening. 

Het hoeft geen betoog dat jongeren het hard te verduren kregen tijdens de Lock downs en 

de Covid-Pandemie. Jongeren zijn vaak nog op zoek naar zichzelf en zitten met vele vragen. 

Jongeren en in het bijzonder kwetsbare jongeren hebben het soms lastig met zichzelf en 

hun thuissituatie. Izegem moet de strijd aangaan tegen de sofaslapers ( jongeren die 

weglopen van hun moeilijke thuissituatie). 

Deze jongeren moeten er een warme ruimte vinden, een luisterend oor maar eveneens 

advies, aanwezigheid van hulpverleners of eventuele doorverwijzing naar verdere 

hulpverlening. 

Enerzijds kan het aanbod bestaan uit ontmoetings- en groepsactiviteiten maar anderzijds 

moet er ook ruimte zijn voor de eerste stappen naar hulpverlening door periodieke 

aanwezigheid van een seksuoloog, psycholoog, drugspreventiewerker… 

In de ruimte zou gelegenheid moeten zijn om zich te ontspannen, te chillen maar eveneens 

gelegenheid om een douche te nemen of toegang te hebben tot een computer om op zoek 

te gaan naar werk of woonruimte 

o Parameter: positieve invloed op evolutie Kansarmoede – Leefloon – Werkloosheid  

o Indicatoren: Woondienst geeft aan dat aantal sofaslapers de laatste jaren drastisch 
stijgt, zelfmoordcijfers bij jongeren tijdens de coronacrisis liggen hoog in Izegem  

o Plan van aanpak:  

▪ Inrichten van een laagdrempelige ontmoetingsplaats in het hart van de 

stad 

▪ Ontmoetings- en ontspanningsmomenten organiseren 

▪ Aanwezigheid organiseren van seksuoloog, psycholoog, 

drugpreventiewerker 

▪ doorverwijzing naar woondienst, sociale dienst, Sociaal Huis… 

o Timing: start 2022 

o Doelstelling: 

▪ het tegengaan van hangjongeren en sofaslapers 

▪ verminderen van jeugddelinquentie, middelen misbruik 

▪ laagdrempelige plaats waar jongeren zorgverleners kunnen aanspreken 

▪ verminderen van de jeugdwerkloosheid en jongeren met leefloon 

o Evaluatiecriteria: 40 ontmoetingsmomenten/jaar 

o Trekkende schepen: jeugd 

o Uitvoerende dienst: jeugddienst 

o Partners: : Sociaal Huis, netwerk Kwadraat, VDAB, sociale dienst, Kompas of Msoc, 
Tejo, cavaria, welzijnswerkers… 

o Budget: Onder voorbehoud subsidie enveloppe wijkverbeteringscontract   
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8.5 Iedere Izegemnaar heeft recht op bestaanszekerheid, welvaart en 

sociale zekerheid. 

Vooraf 

De wereld wordt alsmaar complexer: meer en meer loketten sluiten, vele diensten werken op afspraak en 

veel formulieren moeten digitaal aangevraagd worden. Veel burgers zien “het bos door de bomen niet” 

wanneer het aankomt op de administratieve mallemolen. Mensen in armoede ondervinden vaak nog meer 

hindernissen en hebben niet altijd toegang tot het digitale netwerk waardoor ze soms rechten mislopen. Het 

gebrek aan informatie is een obstakel dat mensen kunnen ervaren in de uitoefening van hun rechten. Het 

proactief informeren van potentiële gerechtigden over voordelen en tegemoetkomingen waar zij recht op 

hebben is een belangrijk instrument in de strijd tegen onderbescherming 

Toch doet de stad al heel wat inspanningen om toegankelijk te zijn in dienstverlening. Op vandaag gaat het 

voornamelijk om een actieve hulpverlening waarbij de burger op zijn vraag meerdere alternatieven 

aangeboden krijgt en hij bovendien actief geïnformeerd over mogelijke van andere rechten waarop hij 

eventueel aanspraak kan maken. 

• Sociaal Huis  

Biedt ondersteuning aan iedere burger bij het invullen van de nodige papieren. Helpt 

burgers om hun rechten uit te putten. Op vastgestelde tijden is een juriste aanwezig die de 

burger kan wegwijs maken in zijn juridische vragen. 

• Sociale dienst OCMW 

De sociale dienst voorziet in verschillende financiële steunmaatregelen. Zowel federale, 

Vlaamse als lokale premies en tussenkomsten kunnen er aangevraagd worden. 

Personen die begeleiding nodig hebben bij het beheer van hun budget of de afbouw van 

schulden kunnen terecht bij een schuldbemiddellaar 

• Samenwerking sociale diensten  

Sinds 2021 is een medewerker zowel actief op de sociale dienst als in het Sociaal Huis. Zo 

wordt de basis gelegd voor één toegangspoort met alle sociale vragen in de toekomst.  

• Thuiszorgcoördinatoren 

Izegem heeft twee thuiscoördinatoren die de ervoor zorgen dat senioren de nodige zorg en 

ondersteunende maatregelen ontvangen waarop ze recht hebben. Desgewenst gaan zij in 

overleg met een multidisciplinair team om zorg op maat aan te bieden. 

• Opstart GBO-netwerk  

Op regionale basis werden in 2021 de fundamenten van het GBO (geïntegreerd breed 

onthaal) gelegd. Dit is een samenwerkingsverband met OCMW, CAW en DMWM. 

Het onthaal van burgers zal aan de loketten van deze diensten op een gelijkaardige manier 

verlopen, er is aandacht voor correcte en gerichte doorverwijzing  

• Overlegstructuren zoals ROSI 

Is een overlegorgaan dat viermaal per jaar doorgaat. Veldwerkers leren er elkaars werkveld 

kennen, bouwen hun netwerk uit.   
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8.5.1 Izegem voorkomt en bestrijdt onderbescherming om te vermijden dat 

mensen in armoede en sociale uitsluiting terecht komen.  

• ACTIE 27:  Opstellen van een duidelijke sociale kaart die door alle actoren op 
het welzijnswerkveld gekend is en toegepast wordt. Inclusief de betere 
bekendmaking en toegankelijkheid van het Sociaal Huis  

Het is voor de burger en het middenveld soms nog onduidelijk welke dienstverlening er 

allemaal beschikbaar is en voor welke vraag men bij welke dienst terecht kan. Op vandaag 

zet het Sociaal Huis al sterk in op actief handelen waarbij de burger enerzijds antwoord 

krijgt op zijn vraag en anderzijds geïnformeerd wordt over andere rechten waarop hij 

aanspraak zou kunnen maken. Er is nood aan bewustmaking van de burger om zich met alle 

onbeantwoorde vragen te melden bij het Sociaal Huis. 

Het opstellen van een duidelijke sociale kaart die door alle actoren in het welzijnsveld 

consequent en op dezelfde manier wordt gebruikt, is eveneens noodzakelijk. Veldwerkers 

moeten opnieuw kennis hebben van elkaars bestaan en hun werking. Het Sociaal Huis is de 

aangewezen dienst om deze informatie te verzamelen en te verspreiden naar burgers toe. 

ROSI (regionaal overleg sociale diensten Izegem) is het middel om de diensten opnieuw 

vertrouwd te maken met elkaar en elkaars werking  

o Parameter: positieve invloed op evolutie “Kansarmoede” 

o Indicatoren: burgers geven aan het Sociaal Huis en de werking ervan te weinig te 

kennen, zorg- en welzijnswerkers weten soms onvoldoende van elkaar waarvoor 

ze staan en welke diensten ze aanbieden. De bestaansreden en werking van ROSI 

is door COVID wat op de achtergrond geraakt 

o Plan van aanpak:  

▪ Bekendmakingscampagne Sociaal Huis 

▪ Oplijsten van alle zorg- en welzijnspartners per domein en updaten van 

de correcte contactgegevens 

▪ Uitnodigen alle zorg- en welzijnsactoren naar overleg ROSI 

▪ Partners hun dienst en werking aan elkaar laten voorstellen 

o Timing: najaar 2021 

o Doelstelling: 

▪ Kennis brede zorg- en welzijnslandschap in Izegem 

▪ Gerichte doorverwijzing naar zorg- en welzijnsactoren 

▪ Betere bekendheid Sociaal Huis bij de burger 

o Evaluatiecriteria: 

▪ 4 ROSI overleggen/ jaar waarvan 1 vormende activiteit 

▪ Bezoekersaantal Sociaal Huis stijgt jaarlijks 

▪ Burger ervaart betere dienstverlening in Izegem 

o Trekkende schepen: welzijn 

o Uitvoerende dienst: Sociaal Huis – dienst communicatie 

o Partners: alle zorg-en welzijnsactoren werkzaam in Izegem 

o Budget: €500 - werkingsmiddelen Sociaal Huis 
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• ACTIE 28: Izegem toetst systematisch de bestaande sociale voordelen en 
steunmaatregelen aan de effecten op mensen in armoede en bekijkt of deze 
automatisch kunnen toegekend worden. 

Op Vlaams niveau worden reeds verschillende tegemoetkomingen en sociale voordelen 

automatisch toegekend. Een schoolvoorbeeld is het groeipakket en de schooltoelage.  

Naast de Federale en Vlaamse steunmaatregelen zijn er ook enkele lokale tussenkomsten 

en subsidies waarvoor mensen keer op keer moeten bewijzen dat ze onder een bepaalde 

inkomensgrens vallen of in armoede leven.  

Vanuit de doelstelling om preventief en proactief te werk te gaan moet er ook in Izegem 

ingezet worden op administratieve vereenvoudiging en automatische rechtentoekenning 

waar mogelijk. 

In dezelfde beweging moet nagegaan worden of de lokale sociale voordelen en 

steunmaatregelen hun doel niet voorbijgaan en deze middelen eventueel accurater kunnen 

worden ingezet.  

Daarnaast is de verdere uitrol van het GBO (geïntegreerd breed onthaal) een ideale kans 

om afspraken te maken rond afgeleide rechten op lokaal niveau. 

o Parameter: positieve invloed op evolutie “Kansarmoede” 

o Indicatoren: op vandaag moeten burgers te vaak dezelfde documenten voorleggen 
om hun rechten te openen 

o Plan van aanpak:  

▪ Oplijsten van alle lokale subsidies en steunmaatregelen en de efficiëntie 

aftoetsen  

▪ Invoeren van gelijke onderzoekvragen in lokale aanvragen 

▪ Nagaan of lokale rechten, geen afgeleide rechten kunnen worden (Vlaams, 

federaal) 

o Timing: 2022-2024 

o Doelstelling: 

▪ betere afstemming lokale subsidies en steunverlening 

▪ afgeleide rechten van Vlaamse en federale premies 

▪ minder werklast sociaal onderzoek 

o Evaluatiecriteria: 

▪ alle huidige subsidieaanvragen en steunmaatregelen werden bekeken en 
herwerkt 

▪ criteria om rechten te openen lopen gelijk in verschillende dossiers 

▪ afgeleide rechten zijn mogelijk op lokaal niveau 

o Trekkende schepen: welzijn 

o Uitvoerende dienst: Sociaal Huis, sociale dienst, woondienst… 

o Partners: federale, Vlaamse wetgevende departementen, mutualiteiten 

o Budget: nihil 
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• ACTIE 29 Izegem zet gezinscoach in om kwetsbare gezinnen integraal te 
begeleiden. 

In haar Regeerakkoord en het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2020-2024 beschrijft 

de Vlaamse Regering het principe van lokale gezinscoaches; een intensieve begeleiding op 

maat voor kwetsbare gezinnen met kinderen die kampen met diverse problemen. Voor hen 

is de hulpverlening vaak heel onoverzichtelijk 

Gezinnen met een zware en complexe problematiek hebben een totaalaanpak nodig, dicht 

bij het gezin. 

Op vandaag wordt een gezin in armoede met complexe problematiek in verschillende 

domeinen door diverse hulpverleners geholpen. De versnippering aan hulpverlening zorgt 

ervoor dat deze gezinnen meermaals dezelfde vragen moeten beantwoorden en 

gelijkaardige staving documenten moeten voorleggen.  

Izegem kiest voor een proactieve aanpak waarbij we actief gezinnen opsporen die geen of 

onvoldoende gebruik maken van hun rechten. Het verloop van het hulpverleningsproces 

staat niet vast. Er wordt een intensieve begeleiding op maat van kwetsbare gezinnen met 

kinderen die kampen met diverse problemen opgezet. De proactieve en outreachende 

ondersteuning helpt gezinnen op alle levensdomeinen vooruit waardoor er meer sociale 

grondrechten gerealiseerd zullen worden om het gezin meer financiële ademruimte te 

bieden. 

o Parameter: speelt in op Kinderarmoede – Schoolse Vertraging 

o Indicatoren: teveel hulpverleners aanwezig in complexe gezinssituaties, die vaak 
dezelfde vragen stellen en gefragmenteerde oplossingen bieden 

o Plan van aanpak:  

▪ aanstellen en bekendmaken gezinscoach: voorjaar 2022 

▪ opstart eigenlijke werking op doorverwijzing andere hulpverleners bv. 

brugfiguur 

▪ 360° screening van het gezin 

▪ in samenspraak met gezin bepalen waar prioritair op ingezet wordt 

o Timing: 2022 

o Doelstelling: 

▪ gezinnen uit de spiraal van kansarmoede halen 

▪ kinderen betere kansen bieden 

▪ ouders activeren 

▪ gezinnen integreren 

o Evaluatiecriteria: 20 intensieve begeleidingsdossiers op gezinsniveau 

o Trekkende schepen: welzijn 

o Uitvoerende dienst: Sociaal Huis 

o Partners: 1G1P, CAW, bijzondere jeugdzorg, agentschap opgroeien, woondienst, 
VDAB, scholen… 

o Budget: Onder voorbehoud halen subsidie-enveloppe wijkverbeteringscontract  
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• ACTIE 30 : Aanstellen van een algemeen coördinator armoedebeleid - 
verbindingsambtenaar 

Om de daad bij het woord te voegen en dit plan ook daadwerkelijk uit te voeren,  is het van 

belang dat dit beleid in zijn geheel en in al zijn verschillende acties afzonderlijk, 

gecentraliseerd, gecoördineerd, opgevolgd en aangepast wordt door een coördinator, 

gelinkt aan de cluster welzijn. Deze coördinator zal verantwoordelijk zijn voor volgende 

acties: 

- Het draagvlak voor armoedebestrijding vergroten.  

▪ Het is de taak van de armoedecoördinator om het armoedeprobleem 

organisatie-breed bespreekbaar te maken, medewerkers bewust te maken van 

de gevolgen van bepaalde beslissingen die een doorslaggevende invloed 

kunnen hebben op Izegemse burgers die in ( of op de rand van) armoede 

leven. 

- Trekken van een horizontaal armoedebestrijdingsoverleg.  

▪ Het huidige ROSI overleg, zoals het nu bestaat, moet heruitgevonden worden 

en met een vernieuwde werking de externe en interne partners binnen het 

sociaal overleg in Izegem, sensibiliseren  en uitdagen om armoedebestrijding 

in alle domeinen van de Izegemse samenleving als aandachtspunt mee te 

nemen bij beslissingen. 

- Sensibiliseren van een verticaal armoedebestrijdingsoverleg. 

▪ Elke dienst op zich moet zich ook bewust worden van het armoedeprobleem 

in de Izegemse samenleving en dient binnen de eigen beslissingsboom ook 

een draagvlak te creëren voor armoedebestrijding.  

- Permanent monitoren van het armoedeprobleem, de genomen acties evalueren, erover 

communiceren en aanpassingen voorstellen waar mogelijk. 

▪ Het spreekt voor zich dat de voorgestelde acties uit het plan opgevolgd 

dienen te worden zowel qua kwaliteit,  timing als resultaat van de acties; 

Indien blijkt dat bepaalde acties onvoldoende scoren op één van deze 

parameters, moet de coördinator hierover communiceren met de betrokkenen 

en het actieplan wijzigen waar mogelijk. De coördinator rapporteert 

rechtstreeks aan de clustermanager welzijn en de beleidsmedewerker welzijn. 

- Octopuswerking van de sociale dienst/Sociaal Huis uitwerken 

▪ De samenwerking van de sociale partners verbeteren. 

▪ Streven naar een één toegangspoort voor de burger voor wat betreft 

sociale (hulp)vragen. 

▪ Tegelijk zorgen voor toegankelijkheid in de verschillende wijken van de 

stad via gedecentraliseerde (sociale)dienstverlening. 

o Parameter: invloed op alle parameters 

o Timing: opstart voorjaar 2022  
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o Doelstelling: 

▪ Acties tijdig opstarten en het beoogde resultaat behalen. 

▪ Algemene coördinatie van het plan uitvoeren. 

▪ Goede samenwerking opbouwen met betrokken partners. 

▪ Kwaliteit van de genomen acties bewaken. 

▪ Rapportage op kwartaalbasis. 

o Evaluatiecriteria: doelstellingen behalen – halfjaarlijkse evaluatie 

o Trekkende schepen: welzijn 

o Uitvoerende dienst: Cluster welzijn 

o Partners: alle partners die bij het plan betrokken zijn 

o Budget: Medewerker B-niveau 
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9. Afkortingen 

1G1P  Eén Gezin één Plan 

BCSD  Bijzonder comité sociale dienst 

CAW  Centrum algemeen welzijnswerk 

CLB  Centrum voor leerlingenbegeleiding 

DMWM  Diensten maatschappelijk werk mutualiteit 

DVV  Dienstverlenende vereniging 

EU  Europese Unie 

GBO  Geïntegreerd breed onthaal 

GPMI  Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie 

HvhK  Huis van het Kind 

IGO  inkomstengarantie voor ouderen 

IVT  Inkomensvervangende tegemoetkoming 

K&G  Kind en Gezin 

KO  Kinderopvang 

LAB  De Lokale ArmoedeBarometer 

LLK  Lokaal loket kinderopvang 

LOK  Lokaal overleg kinderopvang 

MJP  Meerjarenplan 

MMC  Mindermobielencentrale 

NAH  niet aangeboren hersenletsel 

NMBS  De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen 

OCMW  Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn 

ROSI  Regionaal overleg sociale diensten Izegem 

SES  Sociaal economische status 

SJKI  Sint Jozefskliniek Izegem 

SOCUPA  Sociaal culturele participatie 

STOS  Samen tegen onbetaalde schoolfacturen 

VAPH  Vlaams agentschap voor personen met een handicap 

VDAB  Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling 

VT  verhoogde tegemoetkoming 

VTC  Vrijetijdscheques 

VTP  Vrijetijdspas 

VVR  vervoersregio 

VZW  vereniging zonder winstoogmerk 
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BIJLAGE 1 

 

OMGEVINGSANALYSE IZEGEM & VERGELIJKENDE STUDIE a.d.h.v. DE ARMOEDEBAROMETER 

(dec 2020) 

 

1. Historiek van de ArmoedeBarometer 

In 2007 werd een samenwerkingsplatform opgericht van dertien organisaties uit het brede middenveld dat 

de leefsituatie van mensen in armoede structureel wou verbeteren. 

Zij schoven toen zes beleidsdoelstellingen naar voor: 

• Een halvering van de gezondheidsongelijkheid tussen rijk en arm (gezondheid) 

• Een halvering van het aantal gezinnen waar niemand werkt (arbeid) 

• Voor elk gezin, ongeacht de samenstelling, minstens een inkomen dat de Europese 

armoederisicodrempel bereikt (inkomen) 

• Een toename van het aantal goede en betaalbare huurwoningen met 150.000 eenheden waarvan 

minstens de helft sociale woningen zijn (wonen) 

• Een daling van 3% van de laaggeletterdheid en laaggecijferdheid bij jongeren, in alle 

onderwijsvormen (onderwijs)  

• Het verbreden van de netwerken van mensen in armoede (samenleven) 

Deze 6 beleidsdoelen vertaalden zich in meetbare indicatoren die het mogelijk maakten om de evolutie van 

armoede in kaart te brengen.  

Jaarlijks worden de cijfers bijgehouden waardoor het gevoerde beleid geëvalueerd kan worden. In 2009 

werd het “Pact 2020”10 door de toenmalige Vlaamse regering-Peeters I (CD&V-N-VA, VLD-Vivant, SP.A- 

Spirit) opgesteld. Dit Pact spiegelde zich aan de toen geldende decenniumdoelen. Sinds 2011 krijgt ook 

kinderarmoede de nodige aandacht. Regering Bourgeois wil armoedebestrijding anders aanpakken en zich 

vooral concentreren op de bestrijding van kinder- en generatiearmoede. De huidige federale regering belooft 

een ambitieus armoedeplan op te nemen in haar regeerakkoord en ook de Vlaamse regering zal inzetten op 

structurele maatregelen tegen armoede. 

De 13e ArmoedeBarometer11 evalueert de evolutie van armoede sinds 2008 voor 300 Vlaamse gemeenten. 

De economische en sociale gevolgen van COVID-19 zijn hierin nog niet mee opgenomen. De Lokale 

ArmoedeBarometer gebruikt openbare data voor het vormen van een beeld van de lokale armoedesituatie. 

Er wordt data uit verschillende bronnen geput nl. de federale overheid, de Vlaamse overheid en van 

verschillende agentschappen. Tezamen geven deze zicht op de ernst van de armoedesituatie in de gemeente. 

                                                                 
10 De doelstellingen van het pact 2020: https//www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/pact-2020-een-nieuw-toekomstpact-voor-

vlaanderen-20 - doelstellingen 

11 https://www.komafmetarmoede.be/armoedebarometer/de-cijfers/ 
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2. De lokale ArmoedeBarometer – positionering van Izegem 

Op basis van 16 indicatoren creëert de ArmoedeBarometer een beeld van de gemeenten.  

Het globale beeld, deze 16 indicatoren samen voor de gemeente, is de score van de huidige toestand. (Som 

van alle individuele resultaten op deze indicatoren)  

De som bepaalt de plaats van de gemeente:  

Positief (+4 tot +1), licht negatief (0 tot -3), negatief (-4 tot -7), ernstig negatief (-8 tot -11). 

Vlaanderen maakt nog een onderscheid tussen een evaluatie op basis van de 12 indicatoren (zonder de 

beleidsindicatoren) en de evaluatie op basis van de 16 indicatoren.12 

 

 

 

De 16 gebruikte indicatoren kunnen we opdelen in drie groepen:  

• de armoede-indicatoren: rechtstreekse link met armoede 

• de potentiële armoede-indicatoren: situaties die hier gemeten worden zijn niet per se onmiddellijk 

gelinkt aan armoede, maar duiden op een mogelijk armoedeprobleem nu of in de toekomst  

• de beleidsindicatoren: inspanningen van de gemeenten 

Op basis van de 16 indicatoren krijgt Izegem een score van -4 = negatief 

Op basis van de 12 indicatoren krijgt Izegem een score van -8 = ernstig negatief 

De evolutie van deze indicatoren wordt bekeken en gewaardeerd.  

                                                                 

12 Decenniumdoelen| Armoede verbreedt en verdiept 
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Om de graad van de scores te bepalen nam LAB13 steeds de evolutie tussen 2008 en 2019 (of ander 

beginpunt) voor 300 Vlaamse gemeenten14. Niet voor alle indicatoren zijn gegevens vanaf 2008 beschikbaar, 

toch werd voor 2008 gekozen omdat dat  jaar net voor de economische crisis van 2009 kwam en als een 

normaal jaar kan beschouwd worden. 

LAB vergelijkt in absolute cijfers en niet procentueel. Een gemeente die het beter doet dan in 2009 scoort 

positief of positiever afhankelijk van de graad van verbetering t.o.v. het gemiddelde cijfers van die 300 

gemeenten en omgekeerd. Vandaar vijf gradaties, gaande van -2, -1 over 0, +1 tot +2. 

Wanneer er amper iets wijzigde is de score 0. (0= negatief, er is immers geen verbetering t.o.v. de 

beginsituatie). Er is geen waardebepaling tussen de verschillende indicatoren: dit wil zeggen dat elke 

indicator even veel waard is. 

LAB geeft een beeld van de situatie in de gemeente. De cijfers zeggen iets, zij het op beperkte wijze, over 

het gevoerde beleid van de gemeente. Grotere steden, industriële gemeenten… hebben altijd hogere 

armoedecijfers. Ligging, grootte, industriële geschiedenis en dynamiek bepalen hier mee de armoedecijfers. 

Tegelijkertijd zijn gemeenten sterk afhankelijk van het Vlaams of federaal armoedebeleid en van globale 

tendensen waar zij zelf geen vat op hebben. Bij elke interpretatie van de cijfers moet hier dan ook rekening 

mee gehouden worden. 

 

Detail van Izegemse score op ArmoedeBarometer 

 

  

                                                                 
13 Lokale ArmoedeBarometer 

14 Info Michel Debruyne: grote steden zoals bv. Antwerpen zijn niet opgenomen om het gemiddelde te bepalen 

DE ARMOEDE INDICATOREN

de armoedecijfers van K&G (vanaf 2008) -1

de onderwijskansarmoede-indicator (vanaf 2008) 0

het aantal budgetmeters voor elektriciteit (vanaf 2015) -1

het aantal budgetmeters voor gas(vanaf 2015) -1

het aantal mensen met een leefloon (vanaf 2008) -2

het aantal mensen met een integratietegemoetkoming voor Ouderen (IGO) (vanaf 2008) 1

DE POTENTIËLE ARMOEDE-INDICATOREN

langdurige werkloosheid (vanaf 2008) -2

het aantal schoolverlaters zonder diploma (vanaf schooljaar 2013-2014 tem 2017-2018 1

het aantal jaren schoolse vertraging (vanaf schooljaar 2014-2015 tem 2018-2019) 1

het aantal personen met een Ziekte en Invaliditeitsuitkering (vanaf 2012 tem 2018) -1

het aantal huishoudens met een Verhoogde Tegemoetkoming (vanaf 2014) -1

het aantal kandidaat-huurders voor een sociale woning (vanaf 2011) -2

De BELEIDSINDICATOREN

aantal sociale verhuurkantoren (vanaf 2016) 2

aantal sociale woningen (vanaf 2012) 1

aantal kinderdagverblijven die inkomensgerelateerd werken (vanaf 2014) 2

de Uitpas (2019) -1
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3. Demografische gegevens Izegem15 

Om de verschillende indicatoren op de ArmoedeBarometer goed te kunnen interpreteren is enerzijds een 

voorafgaand beeld van de samenstelling van de Izegemse bevolking noodzakelijk. 

Anderzijds geven diverse bronnen een indicatie van de groepen die meest kwetsbaar zijn om in armoede 

terecht te komen zijn nl. ouderen, alleenstaanden, eenoudergezinnen, grote gezinnen en niet EU-burgers. 

De onderstaande grafieken geven een beeld van de aanwezigheid van deze doelgroepen in Izegem. 

 

 

      
 

 
 

      
 

                                                                 
15 Https://provincies.incijfers.be 
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4. Gemiddeld fiscaal inkomen per inwoner 

Binnen het Europese beleid is ‘armoederisico op basis van inkomen’; één van de drie indicatoren om armoede 

te meten naast ernstige materiële deprivatie en huishoudens met zeer lage werkintensiteit.16 Deze indicatoren 

zijn gebaseerd op verschillende kenmerken van armoede en sociale uitsluiting. De drie indicatoren samen 

vormen de Europese armoede-indicator 'risico op armoede of sociale uitsluiting'.  

Om vast te stellen hoe groot het ‘armoederisico op basis van inkomen’ in Izegem is, wordt eerst het 

gemiddeld fiscaal inkomen van de Izegemnaar afgezet t.o.v. het arrondissement, de provincie en het Vlaams 

Gewest. 

 

 17 

Het gemiddeld fiscaal inkomen van de Izegemnaar ligt over de jaren heen lager dan het Vlaamse 

gemiddelde. Binnen het arrondissement Roeselare hield Izegem gelijke tred tot 2012. Sinds 2013 hinken 

we achterop maar de kloof is opnieuw aan het slinken. 

De maatstaf die voor monetaire armoede gehanteerd wordt; is de grens van 60 % van het mediaan 

beschikbaar inkomen op individueel niveau. Hierbij wordt geen rekening gehouden met een woning in 

eigendom. Personen met een inkomen dat zich beneden deze inkomensgrens situeert, worden 

geconfronteerd met een armoederisico (cijfers per gemeente niet terug te vinden in de statistieken). Dit 

betekent dat men leeft in een huishouden dat niet beschikt over een inkomen afgerond 14.765 € netto per 

jaar of afgerond 1.230 € netto per maand voor een alleenstaande en van 31.006 € netto per jaar of 

afgerond 2.584 € netto per maand voor een huishouden bestaande uit twee volwassenen en twee 

kinderen (jonger dan 14 jaar).18 

5. Samenvatting mogelijke kwetsbaarheid Izegemse bevolking  

De totale bevolking van Izegem telt 28.322 inwoners en kent 12.526 huishoudens. 

19% van de Izegemse bevolking is minderjarig en 22% van de Izegemse bevolking is ouder dan 65 jaar. 

32% van de Izegemse bevolking is alleenstaand. Van 23% van de Izegemse bevolking is de 

geboortenationaliteit niet- Belg.  

5,3% van de Izegemse huishoudens is een éénoudergezin met minimum één minderjarig kind. 

4,7% van de huishoudens tellen 3 of meer kinderen.  

Er is een sterke samenhang tussen genoemde posities in het huishouden enerzijds en leeftijd en geslacht 

anderzijds. Inwonende kinderen zijn natuurlijk vaak (maar niet altijd) minderjarig, maar ook voor andere 

huishoudensposities geldt er een samenhang. Zo zijn partners in koppels zonder kinderen vaak ofwel 

jongvolwassen, ofwel 65-plus (waarbij de kinderen al het huis uit zijn). 

                                                                 
16 https://www.armoedebestrijding.be/wp-content/uploads/2020/11/201119_aantalarmen.pdf 
17 https://bestat.statbel.fgov.be/bestat/crosstable.xhtml?view=0464e37a-da54-440a-a3e0-10f6b45b635a 

18 Bedragen november 2020 

Jaar Izegem Ar. Roes. WVL VL. Gewest

2012 16.651 16.640 17.192,00 17.765,00

2013 17.019 17.081 17.664,00 18.163,00

2014 17.684 17.902 18.478,00 18.949,00

2015 17.698 17.909 18.492,00 18.970,00

2016 17.824 18.026 18.613,00 19.102,00

2017 18.331 18.508 19.184,00 19.636,00

2018 18.768 18.882 19.725,00 20.125,00
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Er bestaat vaak een samenhang tussen nationaliteit en herkomst enerzijds, en leeftijd en geslacht 

anderzijds. Zo zien we dat het aandeel inwoners van niet-Belgische herkomst doorgaans veel kleiner is 

bij oudere generaties, omdat grootschalige internationale migratie een relatief recent fenomeen is én 

internationale migranten vaak jong zijn. 

Het feit dat een burger tot een risicogroep behoort geeft deze niet onmiddellijk het status van kwetsbaar. 

Wel verhoogt het risico op kwetsbaarheid naarmate een burger tot verschillende doelgroepen behoort.  

 

 

19 

                                                                 

19 Uit de doelgroep-bevraging PublicMinds 
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6. Izegem onder de loep op wijkniveau 

Het Nationaal Instituut voor Statistiek (NIS) deelt Izegem op in 32 wijken. Gezien deze indeling vrij omslachtig 

is en sommige van deze wijken quasi geen inwoners tellen, werd Izegem heringedeeld in zeven werkbare 

wijken, die eveneens gehanteerd worden in het kader van buurtgericht werken. Ook de provincie is 

momenteel bezig om deze wijkopdeling op te nemen zodat elke vergelijkende studie steeds op dezelfde 

wijken kan gebaseerd zijn.  

 

  

 

 

 

Bosmolens 15%

Centrum Izegem 23%

Centrum Oost 17%

Centrum West 9%

De Mol 4%

Emelgem 20%

Kachtem 12%

Aandeel inwoners per wijk

Wijk bevolking Huishoudens 

Bosmolens 3219 1405 

Centrum Izegem 8268 4082 

De Mol 2247 834 

Emelgem 5652 2480 

Kachtem 3282 1301 

Wijk Centrum Oost 3270 1409 

Wijk Centrum West 2417 990 

   

Eindtotaal 28367 12503 
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7. Samenvatting bevolking verspreiding over de Izegemse wijken 

Wijk “De Mol” kent de hoogste concentratie aan senioren in verhouding met de andere Izegemse wijken. 

“Emelgem” heeft de hoogste graad van beroepsactieven. In “Kachtem” zijn de meeste minderjarigen 

gedomicilieerd en komen de meeste kerngezinnen voor. De meeste inwoners van andere origine wonen 

in de wijk “Centrum”. Daar bevindt zich eveneens de hoogste concentratie van alleenstaanden en 

éénoudergezinnen. 

8. Woonmarkt in Izegem 

Ongeveer drie kwart (74,5%) van de Izegemse huishoudens is eigenaar van een woning en één kwart 

huurder. Bij mensen onder een netto-gezinsinkomen van 1500€ vermindert eigenaarschap aanzienlijk. Bij 

de redenen waarom iemand geen eigenaar is zien we dan ook het gegeven van het niet krijgen van een 

lening (11% als reden bij werkenden, 20% als reden bij niet-werkenden20).Het aandeel van de sociale 

huurmarkt bedraagt ongeveer 5,55%. 

Algemeen is er een kleiner aandeel eigenaars bij laagste inkomensgroep en bij groepen met verhoogd 

armoederisico. Deze groepen zijn sterker vertegenwoordigd op de private en sociale huurmarkt. Mensen in 

armoede ervaren op alle deelmarkten problemen om toegang te verkrijgen tot een degelijke woning. Dit is 

zowel te wijten aan een gebrek aan een voldoende hoog en stabiel inkomen (alle deelmarkten, meest 

uitgesproken op de eigendomsmarkt) als aan risicoselectie en uitsluiting op de private huurmarkt en diverse 

wettelijke en praktische drempels die een vlotte toegang tot de sociale huurmarkt bemoeilijken.21 19% van 

de respondenten uit de doelgroep-bevraging geeft aan minder te kunnen besteden aan ‘wonen’ dan wat er 

effectief nodig zou zijn. 

In Izegem wonen de meeste eigenaren in de wijk Bosmolens (83.55%). De meeste huurwoningen zijn terug 

te vinden in het centrum van Izegem 42% huurders t.o.v. 58% eigenaren. Wanneer we dan gaan kijken naar 

de ouderdom van de woningen zien we dat Izegem een hoger aantal woningen heeft die gebouwd zijn voor 

1980 of vroeger. 70% voor Izegem t.o.v. 63% voor gans West-Vlaanderen. 

Er zijn nergens gegevens terug te vinden van de hoogte van de huurprijzen voor het grondgebied van 

Izegem. Algemeen zouden de huurprijzen in West-Vlaanderen lager zijn dan in de rest van Vlaanderen. In de 

gemeentemonitor zijn wel cijfers terug te vinden dat 14% van de Izegemse huishoudens 30% of meer van 

hun inkomen betalen voor hun woning(huurders en eigenaren). Van alle eigenaren is dit 11%, Bij alle 

huurders is dit 41 %.22 

De woning en de woonkwaliteit speelt een heel belangrijke rol om niet in armoede terecht te komen. Mensen 

in armoede kampen vaak met grote problemen om hun recht op betaalbaar en kwaliteitsvol wonen te 

realiseren. Veel van deze huishoudens hebben na betaling van hun woonkosten een budget dat te laag is 

om menswaardig te leven. Daarnaast is hun woning meermaals van geringe kwaliteit. Het aanbod aan sociale 

huurwoningen blijft ontoereikend, en niet altijd even toegankelijk voor de allerzwakste groepen. 

                                                                 
20 Cijfers doelgroep-bevraging PubliMinds 
21 https://provincies.incijfers.be/databank 
22 https://gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/gemeente-en-stadsmonitor/files/gemeenterapport/rapport 

izegem.pdf 

https://gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/gemeente-en-stadsmonitor/files/gemeenterapport/rapport%20izegem.pdf
https://gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/gemeente-en-stadsmonitor/files/gemeenterapport/rapport%20izegem.pdf
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Ook huishoudens die aan noodkopen moeten doen omdat de prijzen op de private huurmarkt te hoog zijn 

voor het voorhanden zijnde budget; houden onvoldoende middelen over om zelfs met lokale, Vlaamse en 

federale steunmaatregelen te renoveren. Uit studies blijkt dat veel van deze steunmaatregelen weinig worden 

gebruikt door de meest kwetsbare bevolkingsgroepen. Dit terwijl net deze groep het meest nood heeft aan 

ondersteuning om menswaardig te kunnen wonen. Ook hier is het belangrijk dat er meer toegankelijke 

dienstverlening en ondersteuning is die meer rekening houdt met de financiële middelen en de gezinssituatie 

van de betrokkenen. 

9. De lokale ArmoedeBarometer – Vergelijking Izegem met referentiegemeenten 

In dit onderzoek werden de cijfers van de Izegemse ArmoedeBarometer enerzijds vergeleken met gemeenten 

met ongeveer een gelijkaardig aantal inwoners. Anderzijds werd ook even gekeken naar gemeenten die het 

merkelijk beter doen en gemeenten die het beduidend slechter scoren. 

De gemeenten die verder opgenomen werden in deze vergelijking zijn: Tielt, Torhout, Harelbeke, Zottegem, 

Wingene. 

Harelbeke en Zottegem zijn qua bevolkingsaantal in dezelfde grootteorde. Harelbeke scoort merkelijk beter 

dan Izegem en Zottegem scoort beduidend slechter. 

Tielt en Torhout zijn vergelijkbare steden in de regio maar net iets kleiner, hebben wel voor een groot deel 

dezelfde faciliteiten (ziekenhuis, middelbare scholen, industrie…) 

Wingene is beduidend kleiner maar wordt mee opgenomen omdat dit de gemeente is met de beste score in 

West-Vlaanderen. 

Hieronder de grafiek met de bevolkingscijfers. Daarnaast werd ook de leeftijdsverdeling t.o.v. de totale 

bevolking bekeken omdat dit een impact kan hebben op de cijfers van de verschillende indicatoren. Hieruit 

kunnen we opmaken dat Tielt, Torhout, Harelbeke en Zottegem nagenoeg een gelijkaardig vergrijzing hebben 

(aantal 65+). Zottegem heeft minder minderjarigen op het grondgebied, Wingene daarentegen zijn er meer 

jongeren. Opvallend ook dat in Izegem, Torhout en Tielt de potentiële beroeps-actieve bevolking lager is.   
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Zoals eerder aangegeven krijgt Izegem een score van -4, de hoogste score in de provincie is voor Wingene 
met +5 

Totaalscore ArmoedeBarometer tgov. de referentiegemeenten 

 

 

 

10. De lokale ArmoedeBarometer – De armoede indicatoren 

a. Kansarmoede 

Kansarmoede is een toestand waarbij mensen beknot worden in hun kansen om voldoende deel te hebben 

aan maatschappelijk hooggewaardeerde goederen, zoals onderwijs, arbeid, huisvesting. Het gaat hierbij niet 

om een eenmalig feit, maar om een duurzame toestand die zich voordoet op verschillende terreinen, zowel 

materiële als immateriële. 

De cijfers waarmee hier gewerkt wordt zijn afkomstig van een studie Kind & Gezin waar uitgegaan wordt van 

6 kansarmoede-indicatoren23. Het gaat om het maandinkomen van het gezin, de opleiding van de ouders, 

het stimulatieniveau van de kinderen, de arbeidssituatie van de ouders, de huisvesting en de gezondheid. 

Wanneer een gezin zwak scoort op 3 of meer criteria, spreken we over kinderen die in kansarmoede leven. 

                                                                 
23 https://www.kindengezin.be/img/kansarmoederegistratie-toelichting.pdf 
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Sinds 2009 is de kansarmoede in Izegem met 6,10% toegenomen.  

 
 

 

 

 

 

b. Onderwijsarmoede 

Hiervoor wordt de OKI (Onderwijs kansarmoede-indicator) gebruikt. Deze index meet de ‘kansarmoede’ in 

het lager en secundair onderwijs aan de hand van vier leerlingenkenmerken24: thuistaal niet-Nederlands, laag 

opleidingsniveau van de moeder, ontvangen van een schooltoelage, wonend in een buurt met een hoge mate 

van schoolse vertraging. De OKI wordt berekend als som van deze 4 risicokenmerken waarop de leerlingen 

aantikken, gedeeld door het totaal aantal leerlingen. Wanneer de moeder niet in het bezit is van een diploma 

of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs is deze laagopgeleid. 

Om een schooltoelage te ontvangen moet men voldoen aan een aantal voorwaarden qua nationaliteit (Belg 

of gelijkgesteld), gezinssituatie, inkomen en pedagogische voorwaarden25. 

De schoolse vertraging van een buurt wordt berekend als het aandeel 15-jarige leerlingen van de 6 afgelopen 

schooljaren, woonachtig in de buurt, met een schoolse vertraging van 2 jaar of meer. Leerlingen die behoren 

tot de trekkende bevolking en thuislozen tikken altijd aan op deze indicator.26 

                                                                 
24 ook wel SES-indicatoren genaamd 
25 Https://www.studietoelagen.be/kom-ik-in-aanmerking 
26 Https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/leerlingenkenmerken-0 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 score

Izegem 2,90% 2,80% 3,00% 3,60% 5,50% 6,50% 8,20% 7,50% 7,70% 7,40% 9,00% -1

Tielt 5,10% 7,70% 10,30% 12,20% 12,50% 11,50% 9,00% 7,60% 6,40% 5,70% 7,50% 0

Torhout 8,20% 7,50% 8,40% 9,30% 8,00% 7,80% 10,40% 15,60% 17,50% 17,80% 14,30% -1

Harelbeke 3,00% 5,10% 6,30% 8,50% 7,40% 7,10% 5,00% 9,10% 11,20% 12,90% 9,60% -1

Zottegem 2,20% 2,30% 3,40% 4,70% 5,90% 5,80% 6,80% 7,30% 9,20% 9,60% 8,70% -1

Wingene 5,40% 5,50% 5,70% 5,30% 4,70% 3,60% 3,80% 3,60% 6,50% 5,00% 5,00% 0
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Izegem 2,0% 1,9% 1,5% 2,5% 3,6% 3,1% 3,1% 2,8% 2,9% 2,8% 3,0% 3,6% 5,5% 6,5% 8,2% 7,5% 7,7% 7,4% 9,0% ↗ 7,0%

WestVlaanderen 5,4% 5,6% 5,4% 4,9% 4,6% 4,7% 5,3% 5,7% 6,1% 7,2% 9,0% 10,3% 10,8% 10,3% 10,5% 11,7% 12,9% 13,2% 12,9% ↗ 7,5%
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Voor Izegem kunnen we nagenoeg een status quo vaststellen op het gebied van onderwijsarmoede wat een 

nul score oplevert. Toch moeten we vaststellen uit de doelgroep-bevraging dat de mogelijkheid tot het volgen 

van hogere studies slecht voor 34% van hen weggelegd is. Schooluitstappen kunnen slechts bij 51% van 

de bevraagden altijd voorzien worden. Vooral bij alleenstaanden met kinderen is dit probleem merkbaar 

groter. 

 

 

 

 

c. Budgetmeter elektriciteit 

Een laag inkomen, slechte woonomstandigheden en hoge energieprijzen leiden vaak tot energie-armoede. 

De energiekosten zijn de laatste jaren sterk gestegen, wat de kans op betalingsachterstanden vergroot. Bij 

niet-betaling van de energiekosten mag een sociale leverancier overgaan tot het plaatsen van een 

budgetmeter of stroombegrenzer bij de klant. Een budgetmeter laat toe het energieverbruik op te volgen via 

een systeem van voorafbetalingen. Het systeem werkt met een betaalkaart die de klant eerst voor een bepaald 

bedrag moet opladen.  

Een budgetmeter elektriciteit is eerst en vooral bedoeld om mensen die het financieel moeilijk hebben, uit 

de nood te helpen. Het gaat om een tijdelijke oplossing, die hen in staat stelt verder elektriciteit te kunnen 

gebruiken. Het is immers de bedoeling dat men zo snel mogelijk weer een contract kan afsluiten met een 

'gewone' energieleverancier, wat vaak een voordeligere optie is.27 

                                                                 
27 Https://www.fluvius.be/nl/thema/meters-en-meterstanden/de-budgetmeter 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 score

Izegem 0,44 0,45 0,40 0,39 0,37 0,37 0,37 0,36 0,38 0,39 0

Tielt 0,57 0,49 0,51 0,53 0,52 0,54 0,62 0,52 0,62 0,67 -1

Torhout 0,36 0,35 0,31 0,36 0,33 0,33 0,37 0,37 0,37 0,39 0

Harelbeke 0,7 0,56 0,58 0,59 0,65 0,6 0,65 0,72 0,64 0,66 -1

Zottegem 0,3 0,33 0,29 0,29 0,29 0,31 0,38 0,37 0,45 0,48 -1

Wingene 0,37 0,37 0,32 0,32 0,3 0,28 0,32 0,27 0,34 0,33 1

2012 2012 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 evolutie

Izegem 0,45 0,40 0,39 0,37 0,37 0,37 0,36 0,38 0,39 0,39 ↘ 0,6

WestVlaanderen 0,58 0,57 0,56 0,56 0,54 0,55 0,58 0,59 0,61 0,64 ↗ 0,6

Onderwijsarmoede
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In Izegem was er in 2017 een forse stijging, sinds 2019 merken we opnieuw een daling maar er zijn in 

Izegem nog steeds 17 budgetmeters elektriciteit meer dan in 2015 wat resulteert in een negatieve score. 

 

 

 

 

d. Budgetmeter gas 

De budgetmeter gas is een bescherming voor kwetsbare energieconsumenten aardgas tegen afsluiting. Een 

dergelijke budgetmeter wordt geplaatst wanneer de facturen van de energieleverancier en de 

netwerkbeheerder onbetaald blijven. Fluvius is de enige marktspeler die budgetmeters gas plaatst en levert 

energie volgens een op voorhand betaald bedrag dat opgeladen wordt op een digitale budgetmeter.28 De 

werkwijze is nagenoeg identiek aan die van budgetmeter elektriciteit. 

In Izegem was er in 2017 een forse stijging, sinds 2019 merken we een daling maar er zijn in Izegem nog 

steeds 19 budgetmeters gas meer dan in 2015 wat resulteert in een negatieve score.  

 

Provinciaal zijn geen gegevens terug te vinden i.v.m. budgetmeters gas. Men gaat ervan uit dat iedereen 

elektriciteit heeft maar niet iedereen heeft een aansluiting op gas. Dit kan een vertekend beeld geven bij 

vergelijking van verschillende gemeenten.29 

 

                                                                 
28 Https://www.fluvius.be/nl/thema/meters-en-meterstanden/de-budgetmeter 
29 Info Hilde Coudenys medewerker Data en Analyse provincie West-Vlaanderen 

2015 2016 2017 2018 2019 score

Izegem 170 166 201 201 187 -1

Tielt 123 129 116 117 92 1

Torhout 129 107 107 107 100 1

Harelbeke 237 222 218 218 200 1

Zottegem 107 120 126 129 131 -1

Wingene 42 45 44 36 35 1
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 evolutie

Izegem 16,9 15,9 15,6 14,5 14,2 16,5 16,7 15,4 ↘ 1,5

WestVlaanderen 15,8 15,5 14,7 14,1 13,6 13,4 13,4 12,8 ↘ 3,0

Huishouden met actieve budgetmeter elektriciteit t.o.v afnemers 

2015 2016 2017 2018 2019 score

Izegem 112 115 122 140 131 -1

Tielt 99 93 88 91 61 2

Torhout 73 67 69 65 60 1

Harelbeke 148 140 142 132 122 1

Zottegem 57 61 59 62 69 -1

Wingene 23 24 19 14 15 1
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e. Leefloon 

Het leefloon wordt toegekend door een OCMW30 en wordt omschreven als een minimuminkomen voor wie 

niet over toereikende bestaansmiddelen beschikt, noch er aanspraak op kan maken, noch in staat is deze te 

verwerven. Het bedrag is afhankelijk van de gezinssituatie. Er zijn sedert 1 januari 2005 drie categorieën: 

samenwonenden, alleenstaanden en personen met gezinslast. Belangrijk is dat het leefloon een recht is dat 

niet automatisch wordt toegekend. Personen die aan alle voorwaarden voldoen voor het verkrijgen van een 

leefloon, maar het niet hebben aangevraagd, ontvangen dus geen leefloon. Naast een aantal 

inkomensvoorwaarden, gelden de volgende voorwaarden: de meerderjarigheid (tenzij ze getrouwd zijn, 

kinderen ten laste hebben of zwanger zijn), het verblijf in België, en een nationaliteitsvoorwaarde. De 

volgende nationaliteiten komen in aanmerking: Belgen, EU-onderdanen met een verblijfsrecht van meer dan 

3 maanden, vreemdelingen opgenomen in het bevolkingsregister (gevestigde vreemdelingen), erkende 

vluchtelingen en staatlozen.  

Het aantal leefloners weerspiegelt dus niet de volledige armoede in een bepaalde gemeente, het toont wel 

het aantal personen in armoede onder begeleiding. Uit de doelgroep bevraging merken we dat slechts 46% 

aangeeft de sociale dienst te kennen en te gebruiken. Dit is een onrechtstreeks bewijs dat er heel wat mensen 

geen begeleiding en steun genieten. 

Izegem kent een verdubbeling in het aantal leefloondossiers sinds 2012. Hiermee volgt Izegem de algemene 

tendens in Vlaanderen. Opmerkelijk is de hoge stijging in alle gemeenten van 2018 naar 2019. Izegem kent 

een stijging van 50% leefloondossiers t.o.v. 2012.  

 

 

 

                                                                 
30 https://www.mi-is.be/nl/recht-op-maatschappelijke-integratie-wet-van-26-mei-2002 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 score

Izegem 45 56 62 61 79 81 79 90 -1

Tielt 27 29 23 30 36 47 38 48 -2

Torhout 23 20 18 22 28 45 53 54 -1

Harelbeke 31 45 50 49 48 46 49 67 -2

Zottegem 27 25 30 38 41 44 56 66 -2

Wingene 13 12 9 13 14 7 8 14 0

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 evolutie

Izegem 3,56 3,94 4,24 4,46 4,76 5,27 4,55 4,66 ↗ 1,10

WestVlaanderen 3,21 3,4 3,39 3,55 3,97 4,83 4,97 4,85 ↗ 1,64

Aantal leefloners t.o.v alle inwoners
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f. Inkomensgarantie voor ouderen 

Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) is een minimuminkomen voor ouderen die niet over voldoende 

bestaansmiddelen beschikken. IGO wordt ook wel “het leefloon” voor ouderen genoemd. De IGO is middelen 

getoetst en wordt dus toegekend na een onderzoek van de bestaansmiddelen. Daarbij worden zowel de 

eigen bestaansmiddelen als die van de andere personen met wie men samenwoont in rekening gebracht. De 

bestaansmiddelen (pensioenen, huurinkomsten, inkomsten uit (on)roerend vermogen, …) worden van het 

IGO-bedrag afgetrokken. Uit onderzoek blijkt dat vooral vrouwen, feitelijk of uit de echtgescheiden ouderen, 

75-plussers, ouderen die verblijven in een woonzorgcentrum, zelfstandigen en ouderen met een gemengde 

loopbaan openen rechten op IGO.31 

In alle gemeenten zien we een daling van het aantal IGO. Dit heeft enerzijds te maken met de uitgevoerde 

hervormingen en de daaraan gekoppelde verhoging van de minimumpensioenen32. Anderzijds is er vanaf 

2015 een dalende tendens IGO in Vlaanderen dit heeft te maken met een stijging van vrouwen die zelf een 

professionele loopbaan kenden. Door hun toegenomen activiteitsgraad genieten meer en meer vrouwen van 

hun eigen pensioen dat steeds hoger wordt.33 In Izegem en Harelbeke is de daling kleiner dan in de overige 

gemeenten.  

 

 

 

 

                                                                 
31 https://socialsecurity.belgium.be/ 
32 Minimumpensioen voor zelfstandigen en werknemers geli jkgeschakeld (art . 207 -208 PW 2015)   
33 https://www.plan.be/uploaded/documents/201310291201030.REP_CEVSCVV2013_10509_N.pdf  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 score

Izegem 368 369 382 376 380 361 362 344 309 280 282 1

Tielt 374 380 360 345 346 320 305 272 245 219 216 2

Torhout 286 298 316 322 346 334 312 297 245 207 194 2

Harelbeke 204 204 212 223 225 217 212 199 199 185 172 1

Zottegem 205 190 188 195 188 194 197 178 154 141 135 2

Wingene 257 248 237 235 241 226 200 181 164 142 135 2

evolutie
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11. De lokale ArmoedeBarometer – De potentiële armoede-indicatoren 

a. Langdurige werkloosheid 

Iedereen die langer dan 12 maanden en korter dan 24 maanden werkloos is, wordt in deze evaluatie 

aangeduid als langdurig werkloos. Deze indicator heeft een indirecte link met armoede; het is een aanduiding 

dat deze persoon of gezin in armoede kan leven.  

De Belgische sociale zekerheid garandeert je een minimuminkomen als je werkloos bent. Wie geen Belgische 

nationaliteit heeft, heeft meer kans om baanloos of werkloos te zijn34 

Izegem kende in 2010 een piek van het aantal langdurig werklozen. Daarna schommelden de cijfers over de 

jaren tussen minimum en maximum. In alle gemeenten stellen we een daling van het aantal langdurig 

werklozen vast tussen 2015 en 2018.  

 

 

 

 

                                                                 
34 Https://www.steunpuntwerk.be 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 score

Izegem 93 135 97 78 99 127 111 109 106 94 111 -2

Tielt 51 62 66 65 67 83 120 75 75 70 62 -2

Torhout 55 89 67 58 74 94 81 85 78 76 66 -2

Harelbeke 91 140 108 104 99 112 142 107 102 99 72 1

Zottegem 80 89 72 71 90 101 115 107 97 81 102 -2

Wingene 18 25 28 32 27 37 36 33 31 31 29 0
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Op provinciaal niveau zijn geen absolute aantallen per jaar terug te vinden. Wel geven bovenstaande 

grafieken aan dat Izegem meer niet-werkende werkzoekenden heeft die langer dan 12 maanden en korter 

dan 24 maanden werkloos zijn dan West-Vlaanderen en Het Vlaamse Gewest 

 

b. Schoolverlaters 

Leerlingen die niet meer leerplichtig zijn en stopten in het Vlaams secundair onderwijs vooraleer zij hun 

kwalificatie behaalden, kortweg vroegtijdige schoolverlaters. Deze indicator heeft een indirecte link met 

armoede; het is een aanduiding dat deze jongere het moeilijk kan hebben op de arbeidsmarkt. 

Izegem is wat de evolutie van het aantal vroegtijdige schoolverlaters betreft bij de beste leerlingen van de 

klas van alle gemeenten die mee opgenomen werden in deze vergelijkende studie.  

 

 

 

c. Schoolse vertraging 

Schoolse vertraging is het aantal leerjaren vertraging dat een leerling oploopt ten aanzien van het leerjaar 

waarin hij zich zou bevinden als hij normaal zou vorderen. Leerlingen die slechts één jaar vertraging hebben 

opgelopen zijn niet opgenomen in deze evaluatie. Deze indicator heeft eveneens een indirecte link met 

armoede; het is een aanduiding dat deze jongere het later moeilijk kan hebben op de arbeidsmarkt. Izegem 

krijgt ook hier een positieve score dankzij de dalende trend over de jaren heen. 
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Izegem 28 32 23 30 27 16 26 20 ↘ 28,6%

WestVlaanderen 1268 1190 1031 980 932 979 1117 1117 ↘ 11,9%
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2015 2016 2017 2018 2019 score

Izegem 30 27 16 26 20 1

Tielt 10 8 14 20 19 -1
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Harelbeke 13 15 24 25 25 -1
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Wingene 3 11 5 9 9 -1
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d. Verhoogde tegemoetkoming 

Het recht op verhoogde tegemoetkoming35 geeft recht op een hogere terugbetaling van uw kosten voor 

geneeskundige verzorging en regeling sociaal derde-betaler bij de huisarts. Dit recht is vooral bedoeld voor 

mensen met een laag inkomen. Het recht op verhoogde tegemoetkoming betekent vaak ook dat men nog 

van andere voordelen kan genieten zoals lagere gemeentebelasting; lagere tarieven bij het openbaar vervoer; 

lagere bijdrage voor de “Vlaamse Zorgverzekering”. 

Mensen die een specifieke uitkering ontvangen zoals het leefloon, de inkomensgarantie voor ouderen of de 

integratietegemoetkoming, hebben recht op de verhoogde tegemoetkoming. Deze indicator is bepaald op 

basis van het gezinsinkomen en heeft dus een indirecte link met armoede; het is een aanduiding dat deze 

persoon of dit gezin het moeilijk heeft om rond te komen 

Het feit dat er een stijging is van het aantal dossiers leefloon en langdurig werkloosheid (inkomen) in Izegem 

heeft een rechtstreeks gevolg voor de stijging van het aantal dossier verhoogde tegemoetkoming.36  

 

 

                                                                 
35 www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2020032605 

36 www.caami-hziv.fgov.be/nl/verhoogde-tegemoetkoming 

2014 2015 2016 2017 2018 score

Izegem 61 58 55 39 48 1

Tielt 43 46 49 37 32 2

Torhout 27 33 31 26 34 -2

Harelbeke 69 74 65 56 53 1

Zottegem 50 42 41 42 40 1

Wingene 3 11 5 9 9 -1
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e. Invaliditeitsuitkering 

Wanneer iemand langer dan een jaar geregistreerd is als arbeidsongeschikt, treedt men in invaliditeit. Vanaf 

het begin van het ingaan van het tweede jaar van arbeidsongeschiktheid is men dus invalide. 

Het ziekenfonds betaalt die uitkering en berekent ze volgens bepaalde regels. Deze indicator heeft een 

indirecte link met armoede gezien het inkomen lager is dan tijdens tewerkstelling. 

De stijging van de invaliditeitsuitkeringen is een algemene tendens in Vlaanderen, de stijging in Izegem 

neemt minder snel toe dan in gelijkaardige gemeenten. Over het algemeen kent Izegem over de jaren heen 

een beduidend hoger aantal invaliden. 

Van invaliditeit bestaan geen cijfers in de databanken van de provincie, deze cijfers verkrijgt LAB via de IMA-

atlas (Intermutualistisch agentschap) 

 

 

f. Kandidaat-huurders 

Een persoon die zich bij een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) als kandidaat heeft ingeschreven voor 

een sociale huurwoning. Die persoon is dus ingeschreven in het register van de kandidaat-huurders (ook wel 

wachtlijst genoemd). De personen die zich hebben ingeschreven voor een sociale woning beantwoorden 

m.a.w. aan de inkomenscriteria van een sociale woning. Deze indicator duidt aan dat deze persoon of dit 

gezin het moeilijk heeft of kan hebben om rond te komen. De kandidaat huurder kan één of meerdere 

voorkeurgemeenten opgeven voor een sociale woning .Wonen-Vlaanderen vraagt aan alle gemeenten 

inspanningen met het groeipad voor sociale huurwoningen. Het groeipad is het ritme van de programmatie 

van sociale huurwoningen in de periode 2009-2025. Iedere gemeente zou tegen 2025 het “Bindend sociaal 
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Izegem 3671 3681 3762 3776 3876 3872

West-Vlaanderen 179907 182989 186012 193333 196117 198622

Izegem 14,4% 14,8% 14,7% 15,0% 14,8% 15,1% ↗ 0,7%

West-Vlaanderen 15,2% 15,5% 15,7% 16,3% 16,4% 16,6% ↗ 1,4%
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 score

Izegem 715 721 766 811 873 926 947 -1

Tielt 409 432 449 471 510 522 557 -2

Torhout 567 602 620 655 686 719 765 -1

Harelbeke 786 807 840 880 949 969 1046 -1

Zottegem 626 665 713 776 830 814 862 -2

Wingene 265 285 299 306 323 337 354 -1
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objectief”37 moeten halen. Izegem heeft meer woningen in sociale huur dan dat Wonen- Vlaanderen oplegt 

nl. 146,28%. 

De vraag naar huurwoningen en meer bepaald sociale huurwoningen neemt sterk toe in Vlaanderen, dit is 

een ook een duidelijke tendens bij alle referentiegemeenten. In Izegem is er sinds 2011 een grote stijging 

van het aantal kandidaat-huurders waardoor het een score van -2 behalen.  

Izegem vormt enigszins een aantrekkingspool voor sociale huurders uit gemeenten in de regio. De aspecten 

die de woonkeuze mee bepalen zijn: woonnood, netwerk, mobiliteit, werk of schoolgaande kinderen… 

Sommige kandidaten kiezen er expliciet voor om wel of niet in eigen gemeente te blijven wonen. Heel wat 

kandidaten stellen zich ook kandidaat om in meerdere gemeenten binnen het werkingsgebied te wonen. 

Gezien er meer faciliteiten qua mobiliteit, werk en scholen zijn in Izegem, is de keuze om in Izegem te komen 

wonen vanuit een andere gemeente binnen het werkingsgebied vrij reëel. Eind 2020 staan in totaal 947 

kandidaat-huurders op de wachtlijst sociale huur in Izegem. 355 van hen hebben een huidig domicilie in 

Izegem waarvan 36 wachten op mutatie. 592 komen vanuit een andere gemeente binnen het 

werkingsgebied.  

 

 

 

 

                                                                 
37 Https://www.wonenvlaanderen.be/grond-en-pandenbeleid/voortgang-hoe-vordert-uw-gemeente-met-de-realisatie-van-haar-

bindend-sociaal 
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Izegem 2,5% 2,5% 3,4% 2,9% 3,6% 3,4% ↗ 0,9%

West-Vlaanderen 3,5% 3,3% 3,8% 3,7% 4,3% 4,3% ↗ 0,8%

kandidaat-huurders (t.o.v. particuliere huishoudens) [%]

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 score

Izegem 283 300 292 406 361 444 419 482 502 -2

Tielt 317 374 339 427 433 538 493 532 475 -1

Torhout 189 221 219 268 256 328 337 461 514 -1

Harelbeke 451 519 509 583 567 619 564 678 658 -1

Zottegem 297 352 346 428 400 475 451 506 497 -2

Wingene 106 133 128 137 133 164 135 160 179 -2
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12. De lokale ArmoedeBarometer – De beleidsindicatoren 

a. Aantal sociale huurwoningen 

Een sociaal verhuurkantoor huurt woningen op de private huurmarkt en verhuurt deze door aan mensen met 

een laag inkomen en dringende of hoge woonnood. 

Deze indicator geeft een duidelijk beeld van de inzet van de gemeente (binnen de marges van het Vlaamse 

beleid en investeringsbeleid). Deze indicator houdt geen rekening met het aantal geplande woningen of met 

het renovatiebeleid. 38 

 

 

 

 

Tussen 2015 en 2019 kwamen er in Vlaanderen jaarlijks gemiddeld 2.600 nieuwe woningen bij die verhuurd 

worden via een SHM of een SVK. Het gaat hierbij gemiddeld om 1.800 SHM-woningen en 750 SVK-

woningen.39 In Izegem zijn er 695 sociale huurwoningen. 527 huurwoningen worden verhuurd door een 

sociale huisvestingsmaatschappij (SHM), 168 huurwoningen zijn in het beheer van een sociaal verhuurkantoor 

(SVK). Berekend t.o.v. alle huishoudens betekent dit dat 5,55% van de Izegemse huishoudens in een sociale 

huurwoning woont. 

Izegem scoort 2 op deze indicator en volgt hiermee de positieve Vlaamse tendens van het aantal SVK-

woningen op het grondgebied. 

b. Aantal sociale woningen 

Een sociale huisvestingsmaatschappij verhuurt sociale woningen aan een lage huurprijs die bepaald wordt 

op basis van je inkomen.  

Ook deze indicator geeft een duidelijk beeld van de inzet van de gemeente. Ondanks de gestage stijging in 

Izegem sinds 2012, goed voor een totale stijging van 29,8%, krijgt Izegem een score van 1.  

                                                                 
38 Info Michel Debruyne coördinator Decenniumdoelen 

39 Https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/woningen-sociale-sector 

2016 2017 2018 2019 score

Izegem 114 117 134 168 2

Tielt 97 103 108 111 2

Torhout 12 33 48 54 2

Harelbeke 38 44 48 48 2

Zottegem 29 37 50 53 2
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c. Kinderopvang 

Kansrijk opgroeien kent veel facetten. Een goede start is cruciaal. En kinderopvang is daarbij een heel 

belangrijke partner voor ouders. Zij moeten voldoende mogelijkheden hebben in hun gemeente waar hun 

kind in de eerste levensjaren naartoe gebracht kan worden terwijl de ouders werken. Naast de keuze tussen 

groepsopvang en gezinsopvang, kan er ook gekozen worden voor opvangplaatsen met een vaste prijs of via 

inkomenstarief (IKT-plaatsen). In de opvang met inkomenstarief betalen de ouders een prijs op basis van hun 

inkomen en gezinssamenstelling. Indien het voorgestelde inkomenstarief te hoog is kunnen ouders een 

aanvraag doen tot verlaagd tarief kinderopvang. 

Voor personen met een laag inkomen is kinderdagverblijf met een verlaagd tarief essentieel om te 

participeren aan de samenleving.  

De evolutie van het aantal IKT-plaatsen is een indicator van een beleid dat zich inzet op de (werkende) 

participatie van allen en in het bijzonder van lage inkomensgroepen. 

Op dit domein Is Izegem de beste leerling van de klas in vergelijking met de referentiegemeenten. 

Meer dan de helft van de opvanginitiatieven rekent een tarief volgens inkomen van de ouders.  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 score

Izegem 406 430 458 467 470 511 516 527 1

Tielt 603 593 587 598 606 609 635 630 0

Torhout 245 243 236 234 226 224 278 281 0

Harelbeke 586 584 589 590 587 597 596 594 0

Zottegem 333 332 332 353 352 351 351 429 1

Wingene 153 165 184 192 192 201 193 193 1

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 evolutie

Izegem 3,3 3,4 3,6 3,8 3,9 3,9 4,2 4,2 ↗ 0,9

WestVlaanderen 5,5 5,6 5,6 5,6 5,7 5,7 5,8 5,8 ↗ 0,3

Aantal SHM woningen t.o.v. particuliere huishoudens /100
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d. Uitpas 

UiTPAS is een spaar- en voordeelkaart voor vrijetijdsactiviteiten. Mensen met een kansenstatuut genieten van 

sterk verminderde tarieven op UiTPAS-activiteiten 

Voor alle indicatoren worden Federale of Vlaamse databanken gebruikt, dus nooit deze van de gemeente 

zelf.  

Er is op Vlaams niveau een databank m.b.t. de UiTPAS, d.w.z. gemeenten die aangesloten scoren allemaal 1, 

diegene die niet aangesloten zijn scoren -1.40 Van de referentiegemeenten zijn het enkel Harelbeke en 

Zottegem die met de UiTPAS werken. Izegem heeft (zoals nog andere gemeenten) een eigen systeem nl. de 

vrijetijdspas /vrijetijdscheque, dit wordt (helaas) niet opgenomen in die Vlaamse databank. Vandaar dat 

Izegem een score van -1 krijgt. 

Uit de bevraging van de doelgroep merken we dat slechts 37% van de respondenten de vrijetijdspas of -

cheque gebruikt. Ongeveer 1/3 kent het systeem niet. Daarnaast geeft 33% aan dat ze zelfs met het gebruik 

van de VTC/VTP onvoldoende kunnen besteden aan vrije tijd. 

 

13. Vergelijking Izegem t.o.v. de provincie West-Vlaanderen 

Daarnaast is er hierboven bij iedere indicator (waar beschikbaar) ook een provinciale vergelijking toegevoegd. 

Zo krijgen we een beeld van waar Izegem zich positioneert t.o.v. het provinciaal gemiddelde.  

Uit deze vergelijking kunnen we opmaken dat Izegem bij de meeste indicatoren beter scoort dan het 

provinciaal gemiddelde. Dit is het geval voor: kinderarmoede, onderwijsarmoede, leefloon, IGO, 

schoolverlaters, verhoogde tegemoetkoming, aantal SVK en SHM woningen en aantal ITK-plaatsen. Izegem 

doet het slechter dan het provinciaal gemiddelde wanneer het gaat om aantal budgetmeters elektriciteit, 

aantal werklozen (1 tot 2 jaar), daling van de schoolse vertraging en het aantal kandidaat-huurders. 

                                                                 
40 Dit gebruikt “Decenniumdoelen” als referentiekader. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 score

Izegem 304 344 336 366 358 381 2

Tielt 235 243 259 274 275 283 1

Torhout 348 343 295 327 302 336 0

Harelbeke 286 283 287 274 287 312 1

Zottegem 218 232 225 231 226 237 1

Wingene 190 192 196 184 183 195 0
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2015 2016 2017 2018 2019 stijging

Izegem 304 344 336 366 359 ↗ 18,1%

WestVlaanderen 12.784 12.890 12.747 12.866 12.838 ↗ 0,4%

Opvangplaatsen met IKT (toestand 31/12/jaar)
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14. Inbreng en analyse van geraadpleegde experten voor het domein armoede  

Om een betere samenhang te zien tussen de gebruikte indicatoren van LAB werd contact opgenomen met 

Michel Debruyne, coördinator decenniumdoelen en Hilde Coudenys, coördinator Steunpunt Data&Analyse 

van de provincie West- Vlaanderen. 

Beide geven aan dat een negatieve tendens op één van de indicatoren automatisch, als een soort domino-

effect, repercussies heeft op andere indicatoren. Hieronder worden de relevantste verbanden aangehaald. 

Wanneer het lokaal beleid inzet op de verhoging van het aantal sociale woningen op het grondgebied wordt 

men hiervoor enerzijds bij de beleidsindicatoren beloond. Anderzijds brengt de verhoging van het aantal 

sociale woningen onrechtstreeks meer kandidaat-huurders met zich mee. Deze kunnen komen vanuit de 

eigen gemeente of vanuit een aangrenzende gemeente. Inwoners van een sociale huurwoning hebben 

meestal een lager inkomen. Wanneer dit om jonge gezinnen met kinderen gaat, scoren zij onmiddellijk op 

één van de parameters van K&G nl. huisvesting, meestal gekoppeld aan de parameter laag inkomen. Dus het 

verhogen van het aantal sociale woningen op het grondgebied kan mogelijks leiden tot een verhoging op 

de “kansarmoede index”. 

Er bestaat eveneens een causaal verband tussen de stijging van het aantal sociale huurwoningen, het aantal 

langdurig werklozen en het aantal invaliditeitsuitkeringen. 

In kader van sociaal wonen haalt Hilde Coudenys ook aan dat de vergelijking van het aantal kandidaat-

huurders geen relevante indicator is om aan te tonen dat het tekort aan woningen op de sociale huurmarkt 

groot is. Hiervoor is de vergelijking van het aantal dagen dat kandidaat-huurders op de wachtlijst staan, naar 

haar mening, meer geschikt. Hier scoort Izegem merkelijk beter dan het provinciaal gemiddelde en het 

Vlaamse Gewest. Al is een gemiddelde wachttijd van 782 dagen (cijfer Izegem 31/12/2019) nog steeds 

behoorlijk. Maar ook wachtlijsten moeten met enige scepsis bekeken worden. Bepaalde kandidaten op de 

wachtlijst wachten op een mutatie van een sociale woning naar een meer geschikte sociale woning (bv. 2- 

kamerwoning naar gezinswoning). 

Er blijft natuurlijk altijd de vraag; wanneer kansarme gezinnen niet in een sociale woning wonen, waar komen 

ze dan wel terecht? Gaat het dan om een gezonde woning? Is de is huurprijs op de private markt wel 

evenredig met het aanbod en betaalbaar in het verhouding met het inkomen. Dus kan er volgens Debruyne 

besloten worden dat een goed aanbod op de sociale woningmarkt een impact heeft om de potentiële 

armoede uit te sluiten. Daarnaast stelt hij ook voor om de private woonmarkt in de stad even in kaart te 

brengen.  

Het aantal instellingen aanwezig op het grondgebied leidt automatisch tot een hoger aantal “verhoogde 

tegemoetkomingen”. Gezien Izegem over 410 RVT-bedden beschikt verdeeld over drie woonzorgcentra, een 

VAPH-instelling ’t Venster en verschillende initiatieven voor begeleid wonen zoals vzw saMENSpel en Ado 

Icarus zorgt automatisch voor een aandeel inwoners die een Verhoogde tegemoetkoming genieten. Een 

andere algemene vaststelling hieromtrent is dat er sinds 2016 een betere (automatische) rechtenverkenning 

gebeurt bij de diensten maatschappelijk werk van de mutualiteiten. Dit brengt met zich mee dat het aantal 

personen die rechten openen op een verhoogde tegemoetkoming een algemene stijging kent.  
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Daarnaast hebben volgens Coudenys maatschappelijk kwetsbare groepen meer kans op langdurige ziektes 

en beperkingen, en hebben minder vaak een goede algemene gezondheid dan mensen die zich hoger op de 

sociale ladder bevinden. De gezondheidsverschillen kunnen worden verklaard door de verschillen in 

levensomstandigheden, die dan weer afhangen van factoren als inkomen, opleiding, woonomgeving, 

gezinssamenstelling, persoonlijke competenties. Mensen met een lagere sociale status hebben ook een 

verminderde toegang tot gezondheidszorg en nemen minder deel aan preventieve gezondheidsacties 

Ten slotte werd ons ongenoegen omtrent de negatieve score op de UITPAS met deze experten gedeeld. 

Gezien wij in Izegem, sinds 2008, het systeem van vrijetijdscheques en -passen kennen en dit niet mee wordt 

opgenomen, geeft een vertekend beeld. Er werd dan ook het voorstel gedaan aan Michel Debruyne om in de 

toekomst de cijfers van het participatiefonds Vrije tijd 41  op te nemen als een betere indicator op de 

ArmoedeBarometer. Een opmerking die hij beloofde ter harte te nemen. 

 

 

Besluit vergelijkende studie armoede in Izegem 

Eind 2019 scoort Izegem negatief op de ArmoedeBarometer, hierbij is de impact van de recente COVID-

pandemie nog niet opgenomen. Uit de doelgroep bevraging blijkt dat de coronacrisis voor ongeveer de helft 

van de respondenten een impact gehad heeft op hun uitgavenpatroon en dit voornamelijk binnen de groep 

die onvoldoende kan besteden aan voeding of gezondheid. Ook alleenstaanden met kinderen worden hier 

zwaar getroffen. 

Uit bovenstaand onderzoek kunnen we opmaken dat de indicatoren niet los van elkaar mogen gezien worden 

en dat er een samenhang is tussen de verschillende indicatoren. Vaak zorgen de verschillende indicatoren 

voor een sneeuwbaleffect waardoor een gezin van risico op armoede effectief in armoede terecht komt.  

Ook kinderarmoede kan niet los gezien worden van armoede in het algemeen. Een kind kiest niet waar zijn 

wiegje staat en de leefsituatie van de ouders (woning, inkomen, gezondheid…) 

Op de beleidsindicatoren scoort Izegem goed tot vrij goed zeker wanneer Vlaanderen de opmerking rond 

de UITPAS mee opneemt. 

De score op de potentiële armoede-indicatoren en de rechtstreekse armoede-indicatoren is minder 

rooskleurig. Hier zou Izegem de kop in het zand kunnen steken en ervan uitgaan dat we als stad weinig 

impact op deze indicatoren hebben. Toch moet de oorzaak van bepaalde negatieve cijfers nader bekeken 

worden. De stad moet durven de uitdaging aangaan om de cijfers rond leefloon, tewerkstelling en invaliditeit; 

die allen een invloed op het inkomen hebben; onder de loep te nemen.  

Ook de indicatoren die verband houden met onderwijs moeten met de relevante partners in dit domein 

afgetoetst worden. Op deze manier kan de stad op termijn een invloed hebben op armoede en bij uitbreiding 

op kinderarmoede.   

                                                                 
41 https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/subsidies/zoekresultaten/participatiedecreet-werkingssubsidie-lokale-netwerken-voor-de-

bevordering-van-de 
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BIJLAGE 2  

 

BEVRAGING INTERMEDIAIRS EN STAKEHOLDERS (jan - april 2021) 

1. Diensten, organisaties en verenigingen 

Om een beeld te krijgen van wat er vandaag leeft in de stad werden verschillende sociale diensten zowel 

intern als extern en organisaties bevraagd. Iedere organisatie met  een werking in de stad die van ver of 

nabij raakvlakken heeft met burgers in armoede. Ook de verenigingen die werken met mensen in armoede 

werden bevraagd. Zij gaven aan waar voor hen de armoede meest zichtbaar was en waar er best actie in 

ondernomen moest worden.  

Opvallend was dat diensten, organisaties en verenigingen los van elkaar veelal dezelfde input gaven. Het 

gaat hier voornamelijk over de domeinen onderwijs en ontwikkeling, wonen, inkomen, arbeid, gezondheid 

en vrije tijd. Bereikbaarheid en mobiliteit kwamen dan meer als verbindende factoren naar voor. 

Onderwijs en ontwikkeling: 

• Spijbelgedrag wordt nergens vermeld in de cijfers maar heeft een nefaste invloed op latere 
tewerkstellingskansen en inkomen 

• Basisscholen hebben wel de maximumfactuur maar de aanverwante kosten lopen heel hoog op: 
voor-en naschoolse opvang, middagtoezicht, maaltijden… 

• De lege brooddozenproblematiek wordt door scholen te weinig in kaart gebracht: beschimmeld 
brood, koude frieten, ongezonde snacks staan niet gelijk aan een gezonde maaltijd 

• Goede leerkansen ook buiten de school, niet ieder kind kent thuis een goede omgeving om 
huistaken en studeerwerk te verrichten.  

• Niet ieder kind kent de weg en/of heeft toegang tot het opzoeken van informatie na schooltijd 

• Afstand tussen school en gezinnen in armoede is vaak heel groot: lage ouderbetrokkenheid 

• Afstand tussen kind & school en ouders & school wordt steeds groter door de doorgevoerde 
digitalisering; zeker laag opgeleide ouders hebben hier een achterstand  

• Secundaire scholen doen vaak aan struisvogelpolitiek wanneer het gaat om moeilijk hanteerbare 
jongeren en dit uit vrees voor negatieve reclame 

• Naast het oudercomité zou er op school ruimte moeten zijn voor ouderpraatgroepen bv. rond 
opvoeding, rond gezondheid… 

• Hoog aantal ‘drop-outs’ bij sport- en jeugdverenigingen vanaf de puberteit 

• Te weinig aandacht voor de grote overgangen: kinderopvang ➔kleuter➔ lager onderwijs➔ 

secundair onderwijs➔ hoger onderwijs  
Deze overgangen brengen veelal hoge onkosten mee binnen het gezin 

Wonen: 

• Dreigende uithuiszettingen kunnen vermeden worden wanneer er voorafgaand meer 
begeleiding is 

• Betaalbare en gezonde woningen, ook op de private markt.  

• Woningmarkt van huurhuizen in kaart brengen. Eigenaars aanmoedigen om te renoveren 

• Meer toezicht vanuit de lokale overheid op de woonkwaliteit  

• Energiefacturen lopen hoog op bij slecht geïsoleerde woningen, huurder heeft dit vaak niet in 
de hand 
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• Huurbudget neemt grote hap uit maandinkomen bij alleenstaanden. Zowel bij jongeren als bij 
senioren en zeker bij alleenstaande ouders 

• Energiesnoeiers en energiescans leveren winst op voor alle woningen/eigenaren/huurders 

• In de buitenwijken nog veel achtergestelde woningen in eigendom van bejaarden 

• Hoge huurprijzen vaak niet in verhouding tot lage woonkwaliteit  

Inkomen: 

• Niet iedereen heeft het inkomen waar men recht op heeft  

• Mensen verliezen inkomen door nalatigheid en slordigheid maar ook vaak uit onwetendheid 

• Globale cijfers rond schulden zijn bij geen enkele dienst, organisatie gekend, zware schuldenlast 
kan een gezin sterk tot armoede herleiden, schaamte hieromtrent maakt het moeilijker om 
hulpverlening op te starten 

• Hulpverlening is weinig toegankelijk: werken op afspraak, te weinig heldere taal, versnipperd 
landschap door te veel specialisten en te weinig generalisten. Zelfs onduidelijk voor hulpvragers 

• Meer echtscheidingen zorgt voor meer alleenstaande ouders ➔ scheiden kost veel geld, maakt 
vaak arm 

• Mensen met problemen durven te weinig zelf vragen naar een afbetalingsplan 

• Bepaalde mensen niet in orde met mutualiteit, zware problemen bij ziekte of opname 

• Nieuwe regelgeving IVT: grote discrepantie tussen alleenstaanden en samenwonenden (inkomen 
partner wordt niet in rekening gebracht) 

• Door verhoging pensioenleeftijd meer invaliditeit (bij werkloosheid verlies bepaalde rechten, bij 
IVT behoud van recht), IVT geeft toegang tot afgeleide rechten 

• Geen toelage/tussenkomst voor hulpverlening in huis (senioren) 

• Bij gezinsuitbreiding neemt de aanschaf van de basisvoorzieningen voor de baby een grote hap 
uit het budget (huursysteem/tweedehandssysteem bv. babytheek) 

• Thuiswonende oudere die in de woning achterblijft heeft het vaak moeilijk om de 
instellingskosten te betalen 

Arbeid: 

• Te weinig sociale economie: klusjesdienst, opruimdienst, verhuisploeg… 

• Te weinig arbeidsplaatsen voor personen in begeleiding OCMW 

• Mobiliteit te weinig aangepast: vb. Taxibonnen, Cambio rijden… 

• Activeren tot werk is een motor om uit armoede los te komen; beperkte mobiliteit is remmende 
factor 

• Te weinig kinderopvang in het centrum 

• Inkomen uit arbeid versus onkosten voor opvang = niet evenredig 

• Niet iedereen kan op de arbeidsmarkt terecht, meer aandacht voor arbeidszorg en niet-
toeleidbaren tot arbeid 

Gezondheid: 

• Derdebetalerssyteem ook toepassen bij paramedisch luik: logopedie, kinesitherapie… 

• Uitstellen van oogarts bezoek, dragen van een bril kan resulteren in leerachterstand 

• Stimuleren van gratis tandartsbezoeken: belang van basis mondhygiëne vanaf jongs af aan 

• Huisartsen hebben te weinig weet van het ruime kader van sociale hulpverlening 

• Bepaalde medische ingrepen worden uitgesteld omwille van ‘te duur’  
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• Hospitalisatieverzekering als basisrecht bij mensen in armoede 

• Groot middelen misbruik onder jongeren, Izegem heeft zo zijn reputatie “Kizegem” 

• Arm en eenzaam maakt levensmoe 

Vrije tijd en vakantie: 

• Betere bekendmaking en besteding van middelen participatiedecreet (vrijetijdspas-en cheque) 

• Opleggen van uniform bij jeugd- en sportverenigingen verhoogt de drempel 

• Tegengaan van drop-outs bij jeugd- en sportverenigingen 

• Prijzen volwassenonderwijs veel te hoog 

• Cursussen Nederlands laagdrempeliger; beeldschermcursussen totaal zinloos 

• Plaats voor kinderen en jongeren in de stad 

• Jongeren die zich verzamelen in groepjes zijn niet altijd “hangjongeren” 

• Betere bekendmaking van “Iedereen verdient vakantie”, ook randvoorwaarden voorzien 

 

 

2. Bevraging beleidsmakers 

De voorzitter van iedere politieke partij kreeg de mogelijkheid om met de beleidsmedewerker welzijn in 

dialoog te gaan omtrent het thema armoede.  

Over bepaalde zaken waren de beleidsmakers eensgezind. Op andere vlakken liepen de meningen uiteen. 

De belangrijkste vaststellingen en opmerkingen kan u hier nalezen. Af en toe werd ook een volledige quote 

opgenomen deze worden cursief vermeld. 

 

Wie is onze doelgroep: 

Verschillende geïnterviewden haalden aan dat slechts het topje van de ijsberg van armoede gekend is bij de 

sociale diensten in Izegem. Iemand stelt dat mensen - die net teveel verdienen om van voordelen te genieten 

- vaak nog slechter af zijn dan zij die net wel in aanmerking komen. Veel burgers met ‘een risico om in 

armoede terecht te komen’ kloppen nergens aan uit onwetendheid en/of soms uit schroom.  

Bij alle bevraagden was er eensgezindheid dat kinderen en jongeren de hoofddoelgroep zouden moeten zijn 

waarop gefocust moet worden. Zij zijn immers de toekomst en een hefboom naar minder armoede in Izegem. 

Kinderen zijn meestal ‘het kind van de rekening’ en hebben geen keuze waar hun wiegje staat.  

“We moeten dit proberen aan te pakken vanaf de basis. Kinderen sterker maken en hen alle kansen bieden 

zodat het risico dat ze zelf in de armoede terecht komen sterk gereduceerd wordt.” 

Daarnaast werd ook vaak aangehaald dat de gezinssamenstelling en familiegeschiedenis een grote rol spelen. 

Kinderen wonen nooit zelfstandig. Zo wordt gesteld dat de alleenstaande ouders en bij uitbreiding alle 

alleenstaanden, meer risico hebben om in armoede terecht te komen. Als alleenstaande lopen bepaalde 

kosten voor bv. renoveren heel hoog op. In een middenklasse gezin springen ouders of familie af en toe bij 

als er een financiële tegenvaller is. Generatiearmen hebben deze buffer niet.   

Alleenstaanden worden vaak afgestraft omdat ze niet in gezinsverband wonen. De basisonkosten zijn identiek 

aan die van samenwonenden, alleen is er slechts één kostwinner. 



92 

 

Algemene vaststellingen rond armoede: 

We moeten kiezen om mensen te coachen en met mensen aan de slag gaan zodat zij hier op termijn beter 

van worden. Het gaat niet om “hun handje vastpakken”. Wel om mensen sterker te maken, hen te 

ondersteunen. Het heeft geen zin om hen alles uit handen te nemen, mensen moeten zelf hun 

verantwoordelijkheid kunnen opnemen.   

Mensen in armoede zijn vaak onzeker. We moeten hen opnieuw vertrouwen geven in diensten. Dat zal het 

zelfvertrouwen verhogen en op termijn zal de stad hier de vruchten van plukken. Het uitdelen van een flyer 

of een folder kost weinig geld maar geeft een heel geringe meerwaarde op langere termijn.   

Armoede moet ook niet alleen financieel gezien worden maar in een ruimer kader. Wat ben je met bv. een 

pc en internet als je niet de competenties hebt om ermee te werken.   

Ook de ruime huisvestingsproblematiek moet onder de loep genomen worden. Bepaalde eigenaren (vooral 

noodkoop-wonen) hebben kosten noch moeite gespaard om hun huis te renoveren waardoor ze geen 

ademruimte meer hebben om andere financiële problemen aan te pakken. Anderen hebben er de middelen 

niet voor of wonen in een huurwoning waarvan de eigenaar niet aangemoedigd wordt om te renoveren. Met 

als gevolg dat ze in een niet-energiezuinige woning wonen waardoor teveel van hun budget naar 

nutsvoorzieningen gaat.  

Daarnaast zou ook ‘activering’ één van de basisprincipes moeten zijn om armoede tegen te gaan. Inzet op 

activering loont, mensen die actief bezig zijn, zijn ook gelukkiger.  

In Izegem zijn er ook veel problemen ten gevolge van drug- en/of middelengebruik. “We mogen niet de 

andere kant opkijken anders komt dit als een boemerang terug in het gezicht.” 

Opmerkingen rond bestaande hulpverlening 

De drempel naar het OCMW is zeer hoog en de weg naar laagdrempelige hulp bv. Sociaal Huis is te weinig 

gekend en misschien is ook deze drempel nog te hoog. Het is voor burgers niet transparant waar ze met 

welk probleem terecht kunnen.   

Verschillende beleidsmakers zijn er zeker van dat het armoedeprobleem groter is dan wat er gekend is in 

een sociale dienst. Men is ook niet verplicht om aan te kloppen bij een sociale dienst. Soms doet men het 

niet uit onwetendheid, soms uit schroom. Er is heel wat durf nodig om aan te kloppen bij een OCMW, vaak 

is het al te laat. Wanneer men vroeger naar hulpdiensten zou stappen, kunnen problemen voorkomen worden 

bv. extra kosten op onbetaalde facturen.  

In Izegem wordt veel gedaan, niet altijd zekerheid dat de juiste mensen bereikt worden. Soms gebeuren er 

ook veel losse projecten die na afloop een stille dood sterven.   

Noodzakelijk is ook die mensen te bereiken die op “de rand van…” leven, door meer proactief tewerk te 

gaan. 

Er bestaat heel wat in Izegem maar het is totaal niet gecoördineerd. Armoede moet op alle domeinen 

afgetoetst worden. De diensten onderling kennen elkaar te weinig en weten niet van elkaar wat ze doen. “Als 

diensten de weg soms niet vinden… hoe moet het dan niet voor een burger zijn.” Elkaar kennen en goed 

kennen maakt deel uit van een winstmodel.  

Samenwerken en als stad niet alles zelf willen doen, moet ook een uitgangspunt zijn. Er moet op een goede 

manier aangestuurd worden om dubbel werk te vermijden.   
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We missen in Izegem ook het sociaal middenveld, dat bestaat hier niet echt. We hebben niet echt een 

inloophuis of slechts een heel beperkte versie hiervan. We hebben ook geen organisaties zoals 

samenlevingsopbouw bv. die met bewonersgroepen werken, die via participatie werken, die met bepaalde 

thema’s werken die cruciaal zijn voor mensen in armoede. Izegem zit een beetje in een vacuüm en dat moeten 

we proberen te doorbreken.  

Er moet veel meer overleg zijn zodat er kennis is van elkaars domein. Geen creatie van praatbarakken, wel 

structureel overleg organiseren met een meerwaarde, stimulans tot beter samenwerken.  

Enkele bestuurders zijn geen grote fan van teveel specialismen. Ook grote steden zijn aan het afstappen van 

dit model. “Izegem moet zich niet altijd willen spiegelen aan grote steden. We kunnen meer winst genereren 

uit integrale hulpverlening, dit is ook duidelijker voor de burger.”  

Daarnaast stellen enkele bestuurders dat er te weinig laagdrempelig gewerkt wordt. Net zoals er een 

brugfiguur armoede is, zou er een brugfiguur anderstalige nieuwkomers (professionele buddy), brugfiguur 

alleenstaande ouders, brugfiguur wonen… moeten zijn.  

Is armoede uitsluitend taak van welzijn? 

Bij deze vraag was er nagenoeg consensus onder alle ondervraagden. De bestrijding van armoede is een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid, niet alleen van alle beleidsdomeinen binnen de stad maar ook voor alle 

partners en verenigingen moet armoede een issue zijn.   

Het is wel de taak van welzijn om op te volgen en een helikopterview te houden maar zij moeten op zoek 

naar “compagnons de route”. De stad moet ook niet alles zelf willen doen. Er moeten partners gezocht 

worden in het middenveld maar ook binnen het verenigingsleven. Diensten moeten elkaar beter kennen. Niet 

om werk te geven aan elkaar, niet om werk af te nemen maar om samen te werken. De stad moet in de eerste 

plaats gaatjes vullen waar iets niet bestaat. Dubbel werk is altijd overbodig.   

Armoede moet als het ware transversaal aangepakt worden bv. stadsontwikkeling moet ervoor zorgen dat 

sociale woningen geen wijken ‘an sich’ worden. Er moet een mengeling zijn van publiek in alle buurten van 

de stad. De regierol moet wel bij welzijn zitten. “In de stad zouden alle reglementen moeten opgemaakt 

worden in functie van kinderarmoede; structureel en duurzaam. Op deze manier kunnen we generatiearmoede 

tegengaan.” 

Mening omtrent buurtgericht werken 

Eén van de beleidsmakers vindt het jammer dat de verzekeringsagenten, de bankiers en de personen die 

vrijblijvend belastingbrieven invullen, verdwenen zijn uit deze wereld. Alsook dat buren elkaar niet meer 

kennen. “Er is nood aan een vertrouwenspersoon in de buurt, een neutraal persoon die geen linken heeft 

met de politiek.” 

Enkelen stellen dat vertrouwen wekken van mensen met problemen niet lukt van achter een loket. Mensen 

willen in nabijheid geholpen worden en niet door iemand in een ivoren toren. Het verlaten van het bureau 

om zelf mensen aan te spreken, te luisteren en te leren wat er in buurten leeft en speelt is uiterst belangrijk.  

“De buurten moeten meer aantrekkelijk en dynamisch worden. Sommige buurten zullen maar een duwtje 

nodig hebben, bij andere buurten wordt het trekken.”  
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Meerdere haalden de buurtwelzijnswerker aan - zoals vermeld in het meerjarenplan - als een 

vertrouwenspersoon die de tongen los maakt. Die zorgt dat de mensen durven vertellen waar ze mee zitten. 

Dit is veel laagdrempeliger dan een loket met ruime openingsuren. Maatschappelijk werkers moeten meer 

de straat op gaan, net als de jeugdwelzijnswerker vindplaatsgericht werken. Buurtgericht werken heeft 

volgens hen al in meerdere steden het nut bewezen.  

De nood aan een generalistische aanpak is overduidelijk. Inspelen op ontwikkelingen in wijken, voortborduren 

op eigen krachten van burgers ondersteund door een wijkwelzijnswerker. Samen bekijken om een netwerk 

te creëren en rollen toe te bedelen aan mensen die kunnen helpen om de problemen in een wijk op te lossen. 

Zal er binnen het beleid financiële ruimte gemaakt worden om armoede te bestrijden? 

Bij deze vraag lagen de antwoorden van de beleidsmakers iets meer uiteen. De quotes werden gebundeld 

om tot een samenvatting te komen. 

“Bij de aanpak van armoede moeten er zeker middelen vrijgemaakt worden. De kostprijs hiervoor is maar 

een fractie van het bedrag dat je zou uitgeven als er niets gebeurt. De winsten zullen daarom niet altijd te 

halen zijn op het domein welzijn zelf maar zullen op termijn op andere domeinen zichtbaar worden.”  

“Het is zo dat de stad altijd gaat moeten bijpassen. Als dit voor projecten is waarvan de meerwaarde kan 

aangetoond worden – en niet alleen vooraf op papier, maar ook achteraf via rapportage – gaan wij ons zeker 

inzetten. Wij willen ons zelfs inzetten dat het geen projectmiddelen blijven, maar recurrente middelen worden. 

Daar zit het soms ook scheef dat veel goedbedoelde projecten stoppen als de projectsubsidies ten einde 

zijn.” 

“Het is aan het beleid om prioriteiten te stellen en financiële keuzes te maken. Men moet ook eens gaan 

kijken waar er dubbel werk gebeurt en daar de middelen anders inzetten.” 

“De investeringen die je als stad doet, zullen ook invloed hebben op het armoedebeleid. Je kan het geld 

slecht éénmaal uitgeven. Middelen voor structurele investeringen kunnen niet nog eens vrijgemaakt worden 

voor individuele ondersteuning van mensen, ondersteuning van verenigingen.” 

“Er moet een armoedebeleidsplan 2030 opgemaakt worden zodat de volgende partij die aan zet komt; 

genoodzaakt is om een goed beleid verder te volgen. Met armoede zal het zeker zo zijn, wat men nu 

investeert zal maar binnen 10 jaar zichtbaar zijn. Maak een ambitieus plan!” 

“Als beleid moeten we ook meer de reflectie maken of de zaken die we vooropstellen wel voor iedereen 

toegankelijk zijn, kunnen we daarmee iedereen – ook gezinnen of mensen in armoede – bereiken. 
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BIJLAGE 3  

Resultaten doelgroepenonderzoek Public Minds – in afzonderlijk document 

 

BIJLAGE 4  

Samenvattend overzicht doelstellingen op volgende pagina
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MJP 

SD1 Iedere Izegemnaar heeft recht op maatschappelijke ontwikkeling en onderwijs

OD 1.1

A 1

A 2

OD 1.2

A 3

A 4

A 5

A 6

A 7

OD 1.3

A 8

A 9

SD 2 – Iedere Izegemnaar heeft recht op arbeid en een goede dagbesteding – werken en participeren als beste medicijn tegen armoede 

OD 2.1

A 10

OD 2.2

A 11

A 12

A 13

A 14

A 15

OD 2.3

A 16
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D uitbreiding opvanginitiatieven in het centrum van de stad (met flexibele openingsuren) – voorzien in subsidiereglement voor Flexplekken

Izegem start “huiswerkbegeleiding ”op voor de meest kwetsbare kinderen.

Izegem start het e-inclusie project voor een betere toegankelijkheid tot internet voor alle gezinnen en versterking van de digitale 

vaardigheden van de meest kwetsbare Izegemnaren. 

Izegem faciliteert de uitrol van de Krijt-werking in alle Izegemse scholen en sensibiliseert het onderwijzend personeel om armoede 

herkenbaar, bespreekbaar en opvolgbaar te maken.

Izegem zet in op activering van mensen met een fysieke of mentale beperking en van mensen met een leefloon via de herstelacademie

Izegem maakt de toegang tot VDAB opnieuw bereikbaar en toegankelijk.

Izegem creëert meer flexibele kinderopvang en zorgt dat vraag en aanbod op elkaar afgestemd worden

Izegem versterkt de toegang tot arbeid door professionele activering en uitbreiding van het aantal werkplekken binnen de sociale economie.

Izegem werkt samen met de vzw JOBROAD om de kansen op werk te verruimen voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt

Izegem geeft meer aandacht aan signalen van vervoersarmoede en werkt een actieplan hierrond uit.

Izegem start de samenwerking tussen de dienst arbeidstrajectbegeleiding en de activerende werkvloer binnen de kringloopwinkel op

Izegem ondersteunt vzw De Stamper bij de transitie van een voedselbank naar een sociale kruidenier

Izegem werkt actief mee aan de uitbouw van de vervoersregio en is attent dat er ingespeeld wordt op vervoersarmoede in de stad.

ARMOEDEBELEIDSPLAN
Izegem maakt het armoedebeleid concreet
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Organisatie budgetbeurs voor leerlingen van het 6e middelbaar.

Izegem zet in op de verhoging van zelfredzaamheid van ouders en kinderen in een steeds digitaler wordende wereld

Izegem start een perinataal netwerk op

Izegem richt een babytheek op

Izegem zet in op armoedebestrijding vanaf de wieg

Izegem versterkt de link tussen het lokaal bestuur en onderwijs en verkleint de kloof tussen kansarme en niet-kansarme kinderen tijdens hun 

schoolloopbaan.

Izegem faciliteert een gestructureerd scholenoverleg i.k.v flankerend onderwijsbeleid 

Izegem bekijkt de noodzaak binnen het onderwijslandschap om outreachend te werken met een brugfiguur secundair onderwijs

Izegem continueert de brugfiguur basisonderwijs
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SD 3 – Iedere Izegemnaar heeft recht op vrije tijd en vakantie                   
V
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N
TI

E OD 3.1 Izegem zet verder in op de bekendmaking en gebruik van de vrijetijdspas en cheques 

 
A 17 

Izegem sensibiliseert de ruime bevolking, de rechthebbenden en de organisaties omtrent de werking en de bestedingsmogelijkheden 
van de VTP/VTC  

 A18 Izegem indexeert het bedrag van de VTC op 5 jaarlijkse basis 

OD 3.2 Izegem zet in op toegankelijke en betaalbare vrijetijdsbeleving voor iedereen. 

 A 19 De stad Izegem werkt samen met serviceclubs die financiële steun bieden aan projecten om de armoede bij kinderen te doorbreken 

 A 20 Izegem bouwt het “Rap op Stap kantoor” verder uit. 

 A 21 Izegem zorgt voor bestendiging (en uitbreiding) van de Fietsbieb  

SD 4 – Iedere Izegemnaar heeft recht op menswaardig wonen, in een buurt waar ze zich thuis voelen            
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 OD 4.1 Izegem zorgt ervoor dat iedere inwoner toegang heeft tot een gezonde en betaalbare woning 

 A 22 
Izegem breidt de bestaande werking van de woonclub uit en maakt deze toegankelijk voor iedere kwetsbare burger met 
ondersteuningsnood en vragen rond huurproblematiek  

 A 23 Izegem gaat de strijd aan tegen huisjesmelkerij 

 A 24 
Izegem voorziet naar analogie van de budgetbeurs in een woonbeurs die jongeren informeert rond huren, kopen, bouwen en 
verbouwen 

OD 4.2 Izegem gaat buurtgerichter werken en zorgt voor integrale ontwikkeling van de zeven wijken op tempo en op maat van de buurt 

 
A 25 

Izegem zet een buurtwelzijnswerker in die proactief armoede tegengaat en die samen met de brugfiguur en de jeugdwelzijnswerker 
een satellietwerking van onze sociale diensten verzekert op het werkveld, tussen de burgers van Izegem. 

 A 26 Izegem richt inloophuis voor kwetsbare jongeren in 

SD 5– Iedere Izegemnaar heeft recht op bestaanszekerheid, welvaart en sociale zekerheid              
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OD 5.1 Izegem voorkomt en bestrijdt onderbescherming om te vermijden dat mensen in armoede en sociale uitsluiting terecht komen 

 
A 27 Opstellen van een duidelijke sociale kaart die door alle actoren op het welzijnswerkveld gekend is en toegepast wordt. Inclusief de 

betere bekendmaking en toegankelijkheid van het sociaal huis  

 A 28 
Izegem toetst systematisch de bestaande sociale voordelen en steunmaatregelen aan de effecten op mensen in armoede en bekijkt of 
deze automatisch kunnen toegekend worden 

 A 29 Izegem zet gezinscoach in om kwetsbare gezinnen integraal te begeleiden. 

 A 30 Aanstellen van een algemeen coördinator armoedebeleid - verbindingsambtenaar 

 


