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Kinder‑
armoede 
concreet 
bestrijden
Verzorgenden in de thuiszorg en 
begeleiders in de kinderopvang 
komen geregeld in aanraking met 
gezinnen in armoede. Door hun 
vaak spontane contact met deze 
gezinnen kunnen verzorgenden 
en begeleiders dikwijls de 
behoeften en vragen die deze 
mensen hebben, goed aanvoelen. 
Hierdoor zijn ze goed geplaatst 
om gezinnen in armoede weer op 
de rails te krijgen. Om hen hierbij 
te helpen werken Diverscity en 
de VVSG minivormingen uit, die 
rechtstreeks op de werkvloer 
kunnen ingezet worden.  

TEKST NADINE CEULEMANS    

BEELD LAYLA AERTS  

Aan het begin van de minivorming 
Kinderarmoede wordt een frag-
ment getoond uit de Panorama-

reportage ‘Arm Vlaanderen’, waarin de 
tienjarige Mika vertelt hoe hij opgroeit 
met zijn vader. Hij krijgt veel knuffels en 
warmte thuis, maar beseft, net als zijn 
vader, dat hij door het geldgebrek min-
der kansen krijgt. Mika is ook angstig 
dat papa op een dag geen geld meer zal 
hebben en ze met het gezin op straat zul-
len belanden.

Gezinnen zoals dat waarin Mika 
opgroeit, hebben het gevoel dat ze con-
stant tekortschieten, dat het niet uit-
maakt wat ze allemaal doen, dat ze er 
toch nooit bij zullen horen. De goedbe-
doelde hulpverlening maakt gezinnen 
in armoede dikwijls nog afhankelij-
ker, zeker als de hulp niet vertrekt van 
de krachten van de arme gezinnen zelf. 
Kansen krijgen is één zaak, zelf keuzes 
maken en die keuzes zelf kunnen rea-
liseren maakt dat de gekregen kansen 

échte kansen worden. Die keuzevrijheid 
is vaak wat gezinnen in armoede mis-
sen, waardoor ze geen vat hebben op hun 
eigen situatie en ze zich meer en meer 
uitgesloten voelen.
Deze sociale uitsluiting manifesteert zich 
op alle levensdomeinen, maar zeker ook 
in de belevingswereld van de gezinnen. 
Gevoelens van machteloosheid en wan-
trouwen, een verstoorde communicatie 
en verstoorde relaties zijn hiervan uitin-
gen. Als hulpverlener is het essentieel om 

beweging opleidingen

Gezinnen in armoede missen dikwijls de vrijheid om te kiezen, waardoor ze geen vat hebben op 
hun eigen situatie en ze zich meer en meer uitgesloten voelen.
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hier inzicht in te krijgen, zodat er een 
waardevolle hulpverleningsrelatie tot 
stand kan komen en de gezinnen écht 
openstaan voor hulp.
Dit geldt uiteraard ook voor verzor-
genden of kinderbegeleiders. In het 
ondersteuningsproces van gezinnen 
in armoede vormen zij een belang-
rijke schakel. ‘Het is een misvatting dat 
gezinszorg enkel voor zorgbehoevende 
ouderen is. Gezinszorg is veel meer,’ 
zegt Elke Verlinden, VVSG-regionaal 
medewerker gezinszorg Vlaams Bra-
bant: ‘Meer en meer lokale besturen zet-
ten gezinszorg in bij jonge gezinnen in 
kwetsbare situaties. Structuur bieden, 
extra handen in het huishouden wan-
neer het even moeilijk is, een luisterend 
oor, deze zaken biedt de gezinszorg aan. 
De eerste levensjaren van een kind zijn 
doorslaggevend, de dienst voor gezins-
zorg kan hierbij een belangrijke rol spe-
len. Helpen bij jonge gezinnen vraagt 
uiteraard wel om een ander kader.’
Een gelijkaardig geluid horen we bij Lien 
Libin, regionaal medewerker Steunpunt 
Kinderopvang voor West-Vlaanderen: 
‘Kinderopvang heeft de opdracht ook 
voor gezinnen in armoede toegankelijk 
te zijn. De medewerkers van de kinder-
opvang en het beleid kunnen voor een 
warme opvang voor gezinnen zorgen, 
zeker ook voor de meest kwetsbare.’ 

Anders cadreren
Werken met gezinnen in armoede is niet 
altijd gemakkelijk. Verzorgenden en kin-
derbegeleiders tonen dikwijls een (te) 
grote betrokkenheid en willen (te) veel 
doen. Ze nemen het huishouden of de 
opvoeding over of gaan uit van hun eigen 
referentiekader. Ze kiezen de kant van 
een van de twee ouders of van de kin-
deren, waardoor er een negatieve relatie 

ontstaat met de andere ouder. Veel heeft 
te maken met een tekort aan kennis over 
mensen in armoede, met vooroordelen 
en angst voor het onbekende. 
Het ondersteunen van verzorgenden 
en kinderbegeleiders die werken met 
gezinnen in armoede, is dus noodzake-
lijk om deze moeilijkheden te overwin-
nen en geslaagde hulpverlening op te zet-

ten, waardoor de gezinnen in armoede 
langzaamaan uit hun isolement kunnen 
komen. Diverscity ontwikkelt in func-
tie daarvan samen met de VVSG en de 
armoedeorganisatie De Link een reeks 
minivormingen over kinderarmoede. 

Kijken naar de stappen voorwaarts
Een van de algemene uitgangspunten 
van minivormingen is de waarderende 

houding en het vertrekken van de krach-
ten van de deelnemers. Laat het uitgaan 
van de eigen krachten nu net de basis zijn 
om positief om te gaan met gezinnen in 
armoede. Niet focussen op wat er alle-
maal misloopt, maar kijken naar de stap-
pen en stapjes voorwaarts die mensen in 
armoede zelf zetten.
Met de minivormingen Kinderarmoede 

worden teams én individuele medewer-
kers zich bewust van wat armoede is en 
worden ze warm gemaakt voor kwets-
bare gezinnen en kinderen. Ze reflecte-
ren over wat kinderarmoede betekent 
voor hen en hoe zij er nu tegenaan kij-
ken. Hiermee wordt de basis gelegd om 
verzorgenden en kinderbegeleiders in 
dialoog te laten gaan met de gezinnen 
en samen op zoek te gaan naar manieren 
om deze laatsten meer controle te laten 
krijgen over hun leven. Als de gezinssitu-
atie verbetert, komt dit alle gezinsleden, 
en dus ook de kinderen, ten goede. Of 
zoals een van de medewerkers van het 
OCMW van Aarschot na zo’n minivor-
ming zei: ‘Ik herbekijk mijn eigen voor-
oordelen. Mensen in armoede hebben 
ook recht op ontspanning, mogen daar 
ook hun centen aan spenderen.’ ■

Nadine Ceulemans is stafmedewerker vorming 

bij Diverscity

Kansen krijgen is één zaak, zelf keuzes maken en die 
keuzes zelf kunnen realiseren maakt dat de gekregen 
kansen échte kansen worden.

Teamvorming met filmpjes

Minivormingen zijn korte, kant‑en‑klare, downloadbare vormingssessies van één 
uur om op de werkplek te gebruiken. De basis is altijd een filmpje met herkenbare 
situaties uit een specifieke werkcontext. Die situaties worden aan de hand van 
reflecterende vragen besproken. Daarna volgen er verdiepende oefeningen of 
opdrachten. Voor alle Minivormingen is er dus één stramien. Dit maakt het voor 
de begeleider en de deelnemers makkelijk en herkenbaar. In de vorming zitten 
verschillende methodes en werkvormen verwerkt: oplossingsgerichte en waarderende 
benadering, ervaringsgericht leren, intervisie, verschillende perspectieven, teamleren. 
Alle informatie daarover staat in de handleiding. De ‘lesgever’ hoeft dus geen ‘les’ te 
geven, hij begeleidt de ervaringsuitwisseling en het werkplekleren. De Minivormingen 
zijn zo uitgewerkt dat iemand met een goede dosis coachende vaardigheden – de 
leidinggevende of een andere medewerker – ermee aan de slag kan. Per thema of 
onderwerp zijn er meerdere Minivormingen van een uur beschikbaar. Ze zijn los van 
elkaar te gebruiken, maar vormen samen een geheel. Zo kun je bijvoorbeeld ook een 
halve dag vorming organiseren over een bepaald thema.
Dankzij de VIA4‑middelen van de Vlaamse overheid kon Diverscity deze Minivormin‑
gen ontwikkelen. 
Een eerste Minivorming rond kinderarmoede werd al met filmpje inbegrepen 
gepubliceerd op www.diverscity.be, op www.netwerkgezinszorg.be (Vormingsbox) 
en op www.steunpuntkinderopvang.be (KinderopvangTV). Het is een kennismaking 
met (kinder)armoede. In 2018 maken we nog twee sessies van een uur over werken met 
gezinnen in armoede. Hoe kan de verzorgende of kinderbegeleider een verschil maken? 
Maar er zal ook stilgestaan worden bij het (letterlijk) binnenstappen bij een gezin en 
hoe dit bij hen overkomt. Ten slotte gaan de deelnemers op zoek naar manieren om 
aansluiting te vinden bij gezinnen in armoede. 
Wilt u graag aan de slag gaan met minivormingen binnen uw team en hebt u nog 
vragen of twijfels, neem dan gerust contact op met hilde.hautekees@diverscity.be 
of nadine.ceulemans@diverscity.be. Ook de regionale medewerkers gezinszorg en 
kinderopvang kunnen u hierbij ondersteunen.


