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Betreft: Wegvallen financiële steun ‘Kinderen Eerst’
Geachte Staatssecretaris,
In de marge van recent overleg met onze collega’s van de POD Maatschappelijke Integratie
vernamen wij dat de middelen voor het traject ‘Kinderen Eerst’ mogelijk niet verlengd worden in
2017. Graag maken wij u via dit schrijven onze bezorgdheid over voor het wegvallen van de
financiële steun voor de lokale overlegplatformen voor de preventie en opsporing van
kinderarmoede.
Er is de laatste jaren steeds meer aandacht voor armoede bij kinderen en jongeren, toch zien we
voorlopig geen kentering in de cijfers: steeds meer kinderen en jongeren in België groeien op in
armoede. In 2015 is het armoederisico onder kinderen voor het eerst hoger dan onder de andere
leeftijdscategorieën. Kinderen lopen ook een hoger risico dan de volwassen bevolking om te leven
in een huishouden dat te kampen heeft met ernstige materiële deprivatie.
Het lokaal beleid heeft een belangrijke rol te spelen in het flankerende en structureel armoedebeleid.
Het kan de effecten van armoede beperken en het leven van heel wat mensen beter maken; op
langere termijn kan het de omstandigheden optimaliseren om de armoede te doen dalen. Het lokaal
niveau staat dicht bij de mensen en is best geplaatst om feedback te geven en te krijgen over zowel
structureel als flankerend beleid.
Zowel uit onderzoek als uit de praktijk blijkt dat het niet alleen van belang is welke acties we lokaal
ontwikkelen en uitvoeren, maar dat we ook aandacht moeten besteden aan de wijze waarop dit
kinderarmoedebestrijdingsbeleid ontwikkeld, uitgevoerd en geëvalueerd wordt. Samenwerking met
anderen is cruciaal bij de bestrijding van kinderarmoede en is een belangrijke voorwaarde voor een
gedragen en efficiënt beleid. In een integrale benadering is het nodig om te investeren in
netwerkvorming, in het zoeken van partners en in de coördinatie van de samenwerking.
Het lokale kinderarmoedebestrijdingsbeleid komt idealiter tot stand komt vanuit een lokaal netwerk.
Door het vormen van een netwerk wordt informatie efficiënt uitgewisseld, wordt een versnippering
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van de inspanningen tegengegaan en kunnen maatregelen beter worden afgestemd op de
doelgroepen. Voor de doelgroep levert dit meer toegankelijke informatie en bijgevolg betere hulpen dienstverlening op. In het lokaal netwerk komen meerdere actoren samen die elk een eigen
werkwijze en visie hebben. Zo kunnen zij samen veel meer bereiken dan wat ze apart kunnen; en
worden doelstellingen en acties gezamenlijk gedragen.

Om de dynamiek en werking die er nu is ontstaan rond kinderarmoede verder te zetten, is uw
financiële ondersteuning voor heel wat lokale besturen cruciaal. Wij zouden een stopzetting van
deze financiële steun dan ook ten zeerste betreuren. Integendeel, wij zijn vragende partij dat deze
steun structureel en aan andere OCMW’s wordt uitgebreid.
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