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VERENIGING MET 6 CRITERIA



Doorbreken van eenzaamheid 

vriendschap 

gedeelde levensverhalen 

ondersteunen 

solidariteit 

begrip 

goed gevoel 

ontspanning 

sociaal netwerk 

samen uit 

verbondenheid 

warmte 

er zijn 

genieten



‘T

CONTACT

Ontmoeting en sociaal contact staan hier centraal

 Aanbieden van een laagdrempelige plaats waar het contact tussen mensen op de

eerste plaats komt

▪ Iedereen is welkom, ongeacht achtergrond, religie, huidskleur ...

▪ Wie iets wil drinken, kan dat aan sociale prijzen. 

▪ Niemand hoeft iets te consumeren, er gewoon zitten kan ook.

▪ Aandacht voor een warm onthaal

▪ Iedereen kan er terecht voor een gezellige babbel of een luisterend oor

 Doorbreken van sociaal isolement en opbouwen van een sociaal netwerk

▪ Door het stimuleren van sociaal contact leren we elkaars leefwereld kennen

▪ Solidariteit



SOCIAAL

RESTAURANT

Samen eten in een gezellige sfeer

 Aanbieden van een degelijke, gezonde en goedkope maaltijd

▪ Aandacht voor een gevarieerd menu

▪ Wie het financieel moeilijk heeft, betaalt €3, de anderen €8

▪ Objectieve toetsing aan duidelijke criteria voor wie sociaal tarief wil

▪ Maar het sociaal restaurant is meer dan enkel een plaats waar je kan eten

 Gezellige ontmoetingsplaats voor mensen met en zonder armoede-ervaring

▪ Iedereen die wil, kan aanschuiven (extra aandacht voor toeleiding van mensen in armoede)

▪ Samen aan tafel

▪ Doorbreken van sociaal isolement

▪ Opbouwen van sociaal netwerk

▪ Solidariteit



SOCIALE

KRUIDENIER

Aanbieden van kwaliteitsvoeding en basisproducten voor wie het financieel moeilijk 

heeft. 

Ism OCMW en CAW met betrekking tot doorverwijzing

 In de eerste plaats een kwaliteitsvol en waardig alternatief voor voedselbedeling

▪ Objectieve toetsing aan duidelijke criteria voor wie er terecht kan

▪ Prijzen van de producten liggen onder de marktwaarde

▪ Mensen betalen voor datgene wat ze kopen = keuzevrijheid

 Het doorbreken van sociaal isolement is een tweede belangrijke functie

▪ Ontmoetingsplaats voor mensen in armoede

▪ Een luisterend oor, een goed gesprek met elkaar, vrijwilligers en betaalde krachten

▪ Doorverwijzing ikv bijkomende hulp

▪ Thema-gesprekken om ervaringen van mensen te beluisteren = signaalfunctie



CULTUURGROE

P

De cultuurgroep organiseert op regelmatige basis een socio-culturele activiteit.

 Aanbieden van een gevarieerd aanbod aan activiteiten

▪ Rekening houdend met de interesses van de deelnemers

▪ Dichtbij en verder weg

▪ Proeven van iets nieuws want ‘onbekend is onbemind’ (opwekken van interesse)

▪ Nadruk op ontspanning 

▪ Informeren qua aanbod in de streek

 Het doorbreken van sociaal isolement is een tweede belangrijke functie

▪ Kansen geven om deel te nemen aan het socio-culturele leven

▪ Verkleinen van drempels door in groep te gaan

▪ Sociaal netwerk opbouwen



OUTREACH

Mensen in kwetsbare posities blijvend aanspreken vanuit verbinding

Ism CAW

 Gericht op het bereiken van personen in een maatschappelijk kwetsbare situatie

▪ Zorgmijders en zorgmissers

▪ In hun leefwereld met erkenning van de daar geldende waarden en normen

▪ Vanuit een actieve en open houding

▪ Op hun tempo

 die verborgen blijven voor of ontoereikend bereikt worden door het huidige dienst-, 

hulp- of zorgverleningsaanbod

▪ Brug tussen kwetsbare mensen, hun netwerk, het hulpverleningsaanbod en de samenleving

▪ Werken aan/herstellen van vertrouwen en verbinding

▪ Vroegtijdig signalen detecteren

▪ Doorverwijzing op basis van noden, hulpvragen ...



SOCIALE

MOESTUIN

Een sociale moestuin is een lokale, laagdrempelige en educatieve plek waar mensen 
samen informeel leren over tuinieren en voeding. De begeleider zet in op het 
groeiproces van de deelnemers.

verbinden

kansen

groeien

eigen tempo

sociaal netwerk

openbloeien

samenwerken

respect voor elkaar

warme plek 

talenten ontdekken

gehoord en gezien worden

Ontspanning



THEMAWERKI

NG

Binnen de themawering komen mensen met armoede-ervaring in groep samen,

gesteund door niet-armen. Ze treden uit hun isolement, leren van mekaars

ervaringen en oplossingen en ervaren dat ze niet alleen staan. Zij ontmoeten

elkaar rond - voor hen - precaire thema’s; gezondheid, huisvesting, arbeid …

 We werken tegelijkertijd op drie niveaus: 
▪ (1) het aanbieden van een uitgebouwde en kwaliteitsvolle basiswerking om te werken aan 

emancipatie. Hierin leren mensen in armoede te groeien; in hun -zelfvertrouwen, in hun krachten, 

betreffende hun situatie, hun rechten … Ze leren dat ze opnieuw greep kunnen krijgen op hun leven en een 

stem hebben. Zo worden ze opnieuw volwaardig burger. 

▪ (2) het ontwikkelen en opstarten van projecten die inspelen op specifieke vragen en problemen. We 

laten mensen met armoede-ervaring zelf hun probleem definiëren. Zij hebben namelijk hun eigen en 

waardevolle expertise. Mensen in armoede zijn niet alleen vragende partij maar zij hebben ook iets te 

bieden.

▪ (3) het beleidsmatig werken op de verschillende niveaus. Dit beleidsniveau krijgt permanent voeding 

vanuit de basiswerking en de projecten. We zoeken samen naar en werken samen aan duurzame en 

structurele oplossingen die voor hen belangrijk zijn. 

 Wisselende themagroepen:
▪ (1) Thema huisvesting

▪ (2) Geestelijke gezondheid – versterken van de gekwetste binnenkant

▪ (3) 17/10 – Dag van verzet tegen armoede en sociale uitsluiting



adviezen geven 

in dialoog gaan 

wederzijds begrip 

bruggen slaan 

verandering 

armoedesensitief worden 

leefwerelden 

versterken 

durven 

het woord nemen 

ervaringen delen 

maatschappelijke 

verandering

structurele oplossingen

DIALOOG



VORMING

Verandering begint met kennis

 Vorming voor mensen in armoede in kader van emancipatie

ondersteuning 

rechten  

groeien 

versterken

(h)erkenning 

armoedecirkel doorbreken 

burgerschap

niet veroordelend

dialoog

van elkaar leren



VORMING

Verandering begint met kennis

 Sensibiliseren van de samenleving in kader van armoedesensitiviteit 

externe vorming 

sensibiliseren 

weg met vooroordelen 

realiteit 

cirkel van armoede 

geen keuze 

begrip

opkomen voor zichzelf



VRIJWILLIGERSWE

RK

We kiezen er dus voor mensen in armoede het woord te laten nemen. Dit zien we niet 

alleen letterlijk in het delen van ervaringen. We hebben daarnaast ook extra 

aandacht voor toeleiding naar vrijwilligerswerk.

 Dit impliceert dat we voortdurend zoeken naar hoe mensen in armoede zich het 

beste kunnen ontplooien in onze organisatie. 

 We houden niet alleen rekening met kwetsuren, maar kijken vooral naar 

competenties en krachten. 

 Daarnaast is het geven van kansen ook een duidelijke keuze, de kans om fouten te 

maken en daaruit te leren, de kans om te groeien, de kans om taken op te nemen ...

 Op maat van en op tempo van mensen in armoede


