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CaritasAlsmaar meer wordt duidelijk dat er een aantal evoluties 
gaande zijn, die leiden tot een toename van sociale on-
gelijkheid en armoede. De veranderingen plaatsen ook 
de zorg- en welzijnsvoorzieningen voor de vraag hoe ze 
hierop kunnen en moeten reageren.

Een mogelijk antwoord ligt in de wijze waarop we 
 communiceren met mensen in kansarmoede. Taal, com-
municatiekanalen en een gebrek aan informatie vormen 
grote drempels in de toegankelijkheid van de zorg- en 
welzijnssector. Zeker voor kwetsbare groepen is duide-
lijke en begrijpbare communicatie van groot belang.

Het Cahier Armoedebestrijding via inclusieve communi-
catie geeft in een eerste luik een inleidend beeld van de 
armoedeproblematiek in onze sector en staat stil bij de 
kansen die inclusieve communicatie ons geven. Dit doen 
we met bijdragen van Koen Hermans (LUCAS, KU Leuven), 
Elise Henin (Christelijke Mutualiteit), Thijs Smeyers (Caritas 
Vlaanderen) en Eric Goubin (Memori, Thomas More).

In het tweede deel van het Cahier worden goede 
 praktijken aangereikt uit verschillende zorg- en welzijns-
voorzieningen. Onder andere Gasthuiszusters Antwerpen, 
Wijkgezondheidscentrum Brugse Poort (Gent), Kinder-
dagverblijf De Hartjes (Tienen) en Dagcentrum De Takel 
(Oostende) geven ons inzicht in de wijze waarop zij via 
inclusieve communicatie mensen in kansarmoede betrek-
ken bij hun organisatie.

Elk van deze verhalen kan inspiratie en moed bieden om 
te blijven werken aan een zorg- en welzijnssector die 
voor iedereen toegankelijk en betaalbaar is, zonder dat 
we daarvoor moeten inleveren op kwaliteit.
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Een aanpak van de structurele oorzaken van de armoede kan niet op zich laten 
wachten, niet alleen omwille van de pragmatische eis resultaten te boeken en 
de samenleving op orde te krijgen, maar om de samenleving van een ziekte 
te genezen die haar kwetsbaar en onwaardig maakt en die haar slechts naar 

nieuwe crisissen zal leiden.

Noodhulp die tegemoet komt aan dringende situaties zou alleen beschouwd 
mogen worden als een voorlopige oplossing. Zolang niet radicaal de problemen 
van de armen worden opgelost, door af te zien van de absolute autonomie van 
de markten en de financiële speculatie en door de structurele oorzaken van de 
sociale ongelijkheid aan te pakken, zullen de wereldproblemen onopgelost blijven 

en wordt geen enkel probleem op een definitieve manier opgelost.

De sociale ongelijkheid is de wortel van alle kwalen in de samenleving.

Paus Franciscus

Evangelii Gaudium, art. 202.
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Toegankelijkheid van de zorg is niet enkel een 

kwestie van financiële drempels, maar heeft veel 

te maken met allerlei andere mechanismen. Dat 

weten we al sinds de LUCAS-studiedag in 1998, de 

campagnes van Welzijnszorg en ook ons Caritas 

Cahier “Armoede en sociale uitlsuiting”. Een groot 

deel van die hindernissen hebben te maken met 

communicatie. Willen we de armoede in de zorg- 

en welzijnscontext aanpakken, dan moeten we een 

manier vinden om de moeilijkste doelgroepen in te 

sluiten binnen onze normale communicatiekanalen.

Dat is dan ook de invalshoek die Caritas Vlaan-

deren wil gebruiken om deze problematiek van 

armoede en sociale uitsluiting ter sprake te bren-

gen. De bestaande literatuur beschrijft linken 

tussen armoede en communicatie, maar over de 

noodzaak om rond dit thema te werken werd tot 

nog toe weinig geschreven. In andere sectoren is 

deze thematiek door verschillende onderzoekers 

reeds breder uitgewerkt.

Om meer zicht te krijgen op deze problematiek 

organiseerde Caritas Vlaanderen enkele ronde 

tafels met mensen in armoede. Vanuit een open 

perspectief stelden we de vraag welke problemen 

zij zelf ervaren wanneer ze in contact komen met 

zorg- of welzijnsvoorzieningen. Enkele bemerkingen 

die naar voor kwamen zijn: een veelvoud aan infor-

matie, onduidelijke formulieren, onbegrip vanuit de 

sector en het gebrek aan financiële informatie. In 

een tweede stap luisterden we naar de deelnemers 

die zelf enkele oplossingen naar voren te schuiven. 

Zo ontdekten we bijzonder eenvoudige ingrepen 

om de communicatie tussen mensen in armoede 

en de zorg- en welzijnssector te verbeteren.

Wanneer we, in een derde stap, startten met het 

verzamelen van goede praktijken, bleek al snel dat 

de voorstellen van mensen in armoede ook in het 

werkveld daadwerkelijk opgang maken.

In een eerste deel van deze publicatie laten we 

enkele experten aan het woord. Koen Hermans 

Inleiding
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(LUCAS) licht toe op welke manier armoede en 

sociale uitsluiting zorg- en welzijnsvoorzieningen 

uitdaagt. Vervolgens gaat Elise Henin (CM) in op 

haar onderzoek naar het gebruik van de gezond-

heidszorg door leefloners, waaruit duidelijk de cor-

relatie tussen armoede en onderbenutting van de 

zorg blijkt. Thijs Smeyers (Caritas Vlaanderen) geeft 

in zijn bijdrage een eerste aanzet om de armoe-

deproblematiek te verbinden met doelgroep-

specifieke communicatie. Vanuit verschillende 

drempels tot de zorg- en welzijnssector, reikt hij 

heldere ideeën aan om in de eigen voorzieningen 

aan de slag te gaan. De laatste auteur, Eric Gou-

bin (Memori, Thomas More) gaat dieper in op de 

specificiteit in het communiceren met mensen in 

kansarmoede. Hij heeft het onder andere over de 

noodzaak tot een empathische houding en over 

het hoorapparaateffect.

Het tweede deel van dit Caritas Cahier stelt 

verschillende goede praktijken voor uit diverse 

sectoren van de zorg- en welzijnswereld. We zijn 

bijzonder dankbaar om u deze, stuk voor stuk 

boeiende en inspirerende, projecten voor te mogen 

stellen. Het engagement en de creativiteit van de 

zorgverleners zijn groot. Elk verhaal kan inspiratie 

bieden ook voor andere sectoren!

Tot slot willen wij graag onze dank uitspreken naar 

enkele mensen die dit project en deze publicatie mee 

begeleid of ondersteund hebben: Paul Boutsen, Rudi 

Bassens, Pascale Cockhuyt, Regine Debruycker, Bert 

D’hondt, Elise Henin, Yunsy Krols, Rosa Michielsen, 

Helga Pletzers, Bram Swaerts, Richard Timmermans, 

Clara Van den Broeck en Frederic Vanhauwaert.

Daarnaast ook een bijzonder woord van dank aan 

Fons Geerts en de collega’s van het Vlaams Wel-

zijnsverbond voor de hulp bij het verzamelen van 

de goede praktijken. Ook de verschillende orga-

nisaties en voorzieningen die een goede praktijk 

ingestuurd hebben, willen wij graag bedanken.

Hopelijk kan dit Caritas Cahier ook voor jou, beste 

lezer, een inspiratiebron zijn om samen met ons 

blijvend te werken aan een toegankelijke, betaal-

bare en kwaliteitsvolle zorg- en welzijnssector. Als 

dit Cahier ons iets kan leren, dan is het dat er geen 

grote of dure woorden nodig zijn, om bij de basis 

het verschil te kunnen maken. Het verschil dat 

mensen in armoede een kans geeft op een ander 

en beter bestaan.

Luk De Geest

Voorzitter Caritas Vlaanderen

Dominic Verhoeven

Directeur Caritas Vlaanderen

Thijs Smeyers

Stafmedewerker Caritas Vlaanderen
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Koen Hermans (LUCAS)

Zorgvoorzieningen vormen een onderdeel van 

de verzorgingsstaat die traditioneel als doelstel-

ling heeft het algemeen en collectief welzijn van 

de bevolking te verhogen. De vormgeving van 

die voorzieningen kan niet los gezien worden van 

de ruimere maatschappelijke context waarin ze 

opereren. Ondertussen wordt het duidelijk dat er 

een aantal evoluties gaande zijn, die leiden tot een 

toename van sociale ongelijkheid en armoede. Zij 

plaatsen de zorgvoorzieningen voor de vraag hoe 

ze hierop kunnen en moeten reageren. In deze bij-

drage staan we eerst stil bij drie maatschappelijke 

trends die bijdragen aan de groei van ongelijkheid 

en armoede: de economische crisis, de diversifië-

ring van gezinsvormen en de superdiversiteit. 

Daarna kijken we naar de toegenomen sociale 

ongelijkheid en tot slot proberen we een aanzet 

te geven voor een welzijnsverhoging in tijden van 

groeiende ongelijkheid.

1. de financiële en  
economische crisis

Vanaf de tweede helft van de jaren negentig 
groeide er een consensus in de academische 
wereld om te spreken over de nieuwe sociale 
kwestie waaronder twee facetten werden ver-
staan. Aan de ene kant verwees dit concept 
naar de groeiende kloof tussen laaggeschool-
den en hooggeschoolden. De economie kende 
een sterke fase van globalisering waarbij laag-
geschoolde arbeid in Europa steeds meer 
weggetrokken werd naar de lageloonlanden 
die hetzelfde werk voor een veel goedkopere 
prijs konden leveren. Laaggeschoolden von-
den veel moeilijker een (stabiele) plaats op de 
arbeidsmarkt. In de tweede plaats was er het 
voortschrijdend inzicht in de kloof tussen wer-
kenden en uitkeringsgerechtigden op actieve 
leeftijd. Het armoederisico voor de uitkerings-

ZORGVOORZIENINGEN 
UITGEDAAGD DOOR  
ARMOEDE EN ONGELIJKHEID
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gerechtigden (werklozen, maar ook personen 
met een ziekte-uitkering) lag opmerkelijk hoger.

Het werd duidelijk dat twee groepen het steeds 
moeilijker kregen om deel te nemen aan de 
samenleving. Bovendien waren beide groepen 
gemakkelijk identificeerbaar, met name op basis 
van opleidingsniveau en uitkering. Het beleids-
antwoord op deze nieuwe sociale kwestie eind 
jaren negentig luidde dan ook “de actieve wel-
vaartsstaat”: zo veel mogelijk mensen moeten 
naar de arbeidsmarkt toegeleid worden om de 
werkzaamheidsgraad te verhogen, het draagvlak 
voor de sociale zekerheid te bestendigen en de 
financiering van de sociale zekerheid te vrijwa-
ren. Activering werd het beleidsparadigma.

De vraag stelt zich of de huidige economische 
crisis die sinds 2008 de kop opstak, deze nieuwe 
sociale kwestie heeft versterkt. Of nog, heeft de 
economische crisis geleid tot een diepere kloof 
tussen laag- en hooggeschoolden en tussen 
werkenden en werklozen of is er meer aan de 
hand? Standing (2010) poneert de tweede stel-
ling: er is meer aan de hand. Hij spreekt van een 
opkomende sociale klasse die hij omschrijft als 
het precariaat, mensen met onzekere banen, een 
onzekere huisvesting en onzekere sociale rechten. 
Standing deelt het precariaat op in drie ‘subgroe-
pen’. Tot de eerste subgroep behoren mensen die 
vanuit de arbeidersklasse terechtkomen in een 
onzeker bestaan; de tweede subgroep bestaat 
uit mensen die overgekwalificeerd uit het onder-
wijs komen en enkel een bestaan van flexi-jobs 
aangeboden krijgen en de derde groep omvat de 
‘denizens’, migranten en anderen, zoals gecrimi-
naliseerde personen, met een status die hen de 
volledige rechten van burgers ontzegt.

De economische crisis versterkt dus de bestaande 
nieuwe sociale kwestie en voegt er een dimen-
sie aan toe. Er is met name een groeiende groep 

van hooggeschoolden die het bijzonder moeilijk 

heeft om zijn plaats te vinden op de arbeidsmarkt. 

En bovendien wordt een aanzienlijke groep van 

de (lagere) middenklasse geraakt door bedrijfs-

sluitingen of faillissementen. In tegenstelling tot 

mensen met een laag inkomen hebben zij geen 

overlevingsstrategieën en hebben zij veel meer 

moeite om hun consumptiepatronen aan te pas-

sen. Dat zorgt ervoor dat zij proberen ‘de schijn 

hoog te houden’, door bijvoorbeeld schulden te 

maken (Dierckx et al, 2012).

2. de diversifiëring van leefvormen

Het gezin als basisinstitutie heeft haar vanzelf-

sprekendheid verloren. Tussen 1970 en 2006 doet 

zich een sterke daling van het aantal huwelijken 

voor (van 74.000 naar 44.850) en een exponenti-

ele stijging van het aantal echtscheidingen (van 

6.400 tot 29.183). De Studiedienst van de Vlaamse 

regering heeft in 2007 een overzichtsstudie 

gemaakt over de gevolgen van echtscheidingen, 

zowel voor de betrokken kinderen als voor de 

ex-partners zelf (Van Peer, 2007). Het onderzoek 

over de effecten van echtscheiding op kinderen 

is verre van eenduidig. Het is vooral de eerste 

twee jaar na de scheiding dat deze kinderen een 

moeilijke en stressvolle periode kennen die hun 

welzijn negatief beïnvloedt. Over de effecten op 

lange termijn is veel minder geweten.

De studie lijst de belangrijkste negatieve effecten 

op korte termijn op, maar het betreft hier risico’s 

die niet noodzakelijk bij elke scheiding optreden. 

Het gaat dan over een lager psychologisch wel-

bevinden, gedragsproblemen, delinquent gedrag, 

het consumeren van alcohol en drugs, minder 

goed functioneren op school en complexere 

familiale en sociale netwerken. Belangrijker dan 

een echtscheiding zelf, zijn de mate van ouder-

lijke conflicten voor, tijdens en na de scheiding en 
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de blijvende vijandigheid tussen de ex-partners. 

Of nog, niet de echtscheiding op zich, maar de 

manier waarop de partners de echtscheiding 

afhandelen, bepaalt het welzijn van de kinderen. 

Op korte termijn worden bij de ex-partners deze 

negatieve gevolgen vastgesteld: een lager psy-

chisch welbevinden, meer negatief gezondheids-

gedrag, veranderingen in het sociaal netwerk, een 

andere en soms negatievere ouder-kind relatie en 

een lagere socio-economische situatie (vooral 

voor vrouwen en alleenstaande moeders).

Het standaardgezin bestaat niet langer. Er ont-

staan allerlei nieuwe vormen van relatievor-

ming, waarvan de eenoudergezinnen en de 

nieuw samengestelde gezinnen de bekendste 

zijn. Nieuw samengestelde gezinnen bevinden 

zich in een meer precaire situatie in vergelijking 

met het klassieke gezin, maar doen het beter 

dan eenoudergezinnen (Casman, 2008). Een 

kwart van de klassieke gezinnen behoort tot 

de armsten, tegenover 47,8 procent van de 

eenoudergezinnen en 34 procent van de nieuw 

samengestelde gezinnen.

Naast de opkomst van de nieuw samengestelde 

gezinnen is er nog een tweede groeiende leef-

vorm als gevolg van echtscheiding: de alleen-

wonenden. In 2007 wonen er in het Vlaamse 

Gewest meer dan 758.000 alleenstaanden. Dit 

zijn er 207.000 meer dan in 1990 (Lodewijckx, 

2008). Procentueel is dit één op drie van alle 

huishoudens. De belangrijkste oorzaken van de 

toename zijn het ontbinden van partnerrelaties 

en de vergrijzing van de bevolking. De eerste 

oorzaak zorgt vooral voor een toename van het 

aantal alleenwonenden tussen 30 en 49 jaar. 

Het zijn vooral mannen die alleenwonend zijn 

na een echtscheiding. Alleenwonende perso-

nen vertonen voornamelijk inzake hun psychi-

sche gezondheid en hun sociale ondersteuning 

een grotere kwetsbaarheid. Zij lopen ook een 
groter risico om in armoede terecht te komen.

3. interculturalisering  
en superdiversiteit

Een derde onweerlegbare trend is de intercultu-
ralisering van de samenleving. Sinds het begin 
van de jaren negentig zijn de migratiestromen 
danig toegenomen en veranderd. Lange tijd 
verwezen we met interculturalisering naar de 
‘klassieke allochtonen’. Dit waren de migranten 
die vanaf de jaren vijftig naar België kwamen op 
zoek naar werk. Vanaf de jaren negentig diver-
sifieerde de toestroom van migranten, onder 
andere als gevolg van de val van de Muur en 
de daarop volgende etnische conflicten. We 
kenden een sterk stijgend aantal ‘economische’ 
vluchtelingen, met als gevolg de asielcrisis en 
bijhorende politieke impasse. Daaropvolgend 
ging de overheid over tot verschillende regula-
riseringscampagnes, wat de verdere intercultu-
ralisering sterk in de hand werkte.

Devillé (2012) wijst ook op het feit dat door 
de digitale technologie migranten in staat zijn 
om heel andere sociale relaties te ontwikkelen. 
Mobiele telefonie en internet met zijn blogs, 
skype- en chatkanalen zorgen voor sociale nabij-
heid met het andere eind van de wereld. Nieuwe 
migranten en hun kinderen kunnen daardoor de 
moedertaal blijven spreken, men kan de eigen 
religie in volle toewijding blijven beleven, men 
kan als politiek opposant actief blijven in de ver-
zetsbeweging in het land van herkomst, enz.

Een recent rapport van de OESO (2012) wijst op 
de problematische tewerkstellingssituatie van 
migranten. Het OESO-gemiddelde bedraagt 
64,9 procent, terwijl dat in België maar 52,6 pro-
cent is. Ook op vlak van armoede zijn de migran-
ten in ons land slechter af dan gemiddeld in de 
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OESO-landen. In alle OESO-landen samen ligt 

de gemiddelde armoedegraad van migran-

tengezinnen op 17,3 procent, terwijl dat bij de 

autochtone gezinnen 8,7 procent is. In België is 

de sociale ongelijkheid nog meer uitgesproken. 

De armoedegraad ligt er bij migranten op 21,9 

procent. Dat is 3 keer hoger dan bij de autoch-

tone gezinnen. Bovendien wijst de organisatie 

er ook op dat de armoedegraad bij migranten-

kinderen het hoogst ligt in Spanje (34 procent), 

de VS (32 procent) en België (32 procent).

4. toegenomen sociale  
ongelijkheid en armoede

Deze maatschappelijke evoluties leiden tot een 

toenemende sociale ongelijkheid en armoede. 

De ‘nieuwe’ economie creëert een meer welva-

rende wereld voor sommigen en uitsluiting van 

anderen. In een in 2007 gepubliceerd rapport 

over de evolutie van de loonongelijkheid, stelt 

de OESO dat in 16 van de 19 landen waarvoor 

data beschikbaar zijn sinds het midden van de 

jaren ’90 de lonen van de 10% best betaalde 

werknemers gestegen zijn in verhouding tot 

deze van de 10% minst betaalde. In drie op de 

vier van de 30 OESO-landen is de kloof tussen 

rijk en arm tussen 1985 en 2005 toegenomen. 

Inzake sociale ongelijkheid kunnen we ook kijken 

naar de inkomensongelijkheid (OECD, 2008). De 

dualisering in de samenleving neemt dus toe. Er 

is als het ware een samenleving met twee snel-

heden. Dit is in hoofdzaak te wijten aan de rijke 

bevolkingsgroepen die hun inkomenspositie ten 

opzichte van de lagere en middelste inkomens 

(sterk) hebben kunnen verbeteren.

Allerlei studies wijzen op de nadelige gevolgen 

van sociale ongelijkheid op de gezondheid. De 

resultaten van de gezondheidsenquêtes van 1997, 

2001 en 2004, uitgevoerd door het Wetenschap-

pelijk Instituut Volksgezondheid, wijzen op de aan-

wezigheid van sociaal-economische verschillen in 

gezondheid en leefstijl enerzijds en in de toegan-

kelijkheid van de gezondheidszorg anderzijds. Het 

opleidingsniveau vormt de belangrijkste verkla-

rende variabele voor de geobserveerde gezond-

heidsverschillen en verschillen in leefstijl. Zo bevat 

gemiddeld gezien het leven van een persoon uit 

een lagere sociale klasse 8 gezonde jaren minder 

dan een persoon uit de hogere sociale klasse. Bijna 

15 % van de bevolking stelt medische zorgen uit 

omwille van financiële redenen.

5. welzijnsverhoging in tijden  
van groeiende ongelijkheid

In een veranderde samenleving die gekenmerkt 

wordt door nieuwe vormen van ongelijkheid 

en armoede, is de essentiële vraag wat het in 

die maatschappelijke context betekent om het 

algemeen welzijn van de bevolking te verhogen. 

Er tekenen zich grofweg twee manieren af om 

welzijn te definiëren. In de psychologische litera-

tuur wordt met psychologische welzijn verwezen 

naar een vijftal dimensies (Ryff & Singer, 2008): 

zelfaanvaarding, doelgerichtheid in het leven, 

controle over zijn persoonlijke omgeving, posi-

tieve relaties, persoonlijke groei en autonomie.

Naast deze psychologische benadering is er ook 

een meer sociaal-wetenschappelijke benadering 

die vertrekt vanuit een maatschappelijk perspec-

tief op welzijn. Toonaangevend op wereldniveau 

is hier het rapport van “Commission on the Mea-

surement of Economic Performance and Social 

Progress” (The Stiglitz-Sen-Fitoussi Rapport), dat 

acht dimensies onderscheid om welzijn te defi-

niëren: (1) materiële levensomstandigheden, (2) 

gezondheid, (3) opleiding, (4) persoonlijke acti-

viteiten (inclusief werk), (5) politieke inspraak, (6) 

sociale relaties, (7) milieu, (8) veiligheid. De auteurs 
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argumenteren dat het meten van welzijn meer is 
dan enkel het subjectief bevragen van levenste-
vredenheid en geluk. Ook objectieve maatstaven 
moeten meegenomen worden die een indicatie 
geven van de mogelijkheden en kansen die men-
sen hebben en hun capaciteiten en keuzevrijheid 
om datgene te kunnen kiezen dat zij in het leven 
belangrijk vinden. Essentieel is dus het meten van 
de mogelijkheden die mensen hebben. Deze con-
clusie sluit aan bij eerder werk van Sen (1993) en 
Nussbaum (2000) en hun ‘capabilities’ benadering.

Volgens Sen geeft een rechtvaardige maatschap-
pij de mensen mogelijkheden om hun leven 
zo goed mogelijk zelf in te richten. Hij vertrekt 
van mogelijkheden die voor elke persoon van 
toepassing zijn. Wat het individu realiseert met 
die mogelijkheden is subjectief. Het individu 
kiest dus zelf hoe hij met die mogelijkheden 
omgaat. Nussbaum vindt Sen’s benadering niet 
verregaand genoeg omdat hij geen normatieve 
ondergrens trekt. Nussbaum doet dit wel door in 
haar benadering tien minimale sociale rechten te 
incorporeren die essentieel zijn voor een waardig 
leven en voor het menselijk welzijn. Concreet gaat 
het om het vermogen om een menselijk leven 
van normale duur te leiden, een goede gezond-
heid te hebben, zich vrij te kunnen verplaatsen, 
je geest te gebruiken, zich te hechten aan dingen 
en mensen buiten onszelf, een conceptie van het 
goede te vormen, om met en voor anderen te 
leven zonder enige discriminatie, te leven met 
zorg voor en in relatie tot de dieren en de natuur, 
te lachen en te spelen, te kunnen participeren 
in politieke keuzes en in staat te zijn eigendom 
te verwerven. Waar het dus om gaat, volgens 
Nussbaum, is een leven dat beantwoordt aan de 
menselijke waardigheid en haar theorie kan dan 
ook beschouwd worden als één van de wijzen 
waarop een grondrechtenbenadering van welzijn 
kan gelegitimeerd worden.

6. sociale problemen  
ten gronde aanpakken

Een grondrechtenbenadering brengt het (her)
verdelingsvraagstuk op de voorgrond: hoe 
verdelen we de verworven welvaart over de 
bevolking zodat de grondrechten van ieder 
individu gegarandeerd zijn? Wilkinson en Pic-
kett (2010) leveren de nodige argumenten om 
dit ook ten gronde te doen in de sectoren van 
zorg en welzijn. Zij plaatsen vraagtekens bij de 
traditionele aanpak van welzijns- en gezond-
heidsproblemen die erin bestaat steeds nieuwe 
diensten te creëren voor afgebakende wel-
zijns- en gezondheidsproblemen. Dokters en 
verpleegkundigen worden ingezet om zieken 
te behandelen, pedagogen om opvoedingspro-
blemen te remediëren, maatschappelijk werkers 
om armoedeproblemen aan te pakken.

Ondanks dat een ruim leger van welzijns- en 
gezondheidspersoneel wordt ingezet, slaagt 
dit type van interventies volgens Wilkinson en 
Pickett er onvoldoende in om sociale problemen 
ten gronde aan te pakken. De reden waarom dit 
beleid weinig succesvol is, is omdat het onvol-
doende inspeelt op de sociale ongelijkheid in 
de samenleving. Mensen vergelijken zich voort-
durend met mekaar en zien dat ze het minder 
goed doen dan anderen. Dit veroorzaakt heel 
wat stress. En stress ligt aan de basis van heel wat 
welzijns- en gezondheidsproblemen. Wilkinson 
en Pickett bepleiten dan ook het verminderen 
van inkomensongelijkheid om zo het maat-
schappelijk ‘onwelzijn’ te verminderen. De focus 
moet verschuiven van de meest achtergestelde 
groepen of groepen met specifieke zorgbehoef-
ten naar het functioneren van de samenleving 
en hoe de ongelijkheid binnen die samenleving 
mee aan de basis ligt van het ontstaan van aller-
lei welzijns- en gezondheidsproblemen.
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De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO, 2008) pleit de laatste jaren meer en meer om de beleids-
focus te leggen op de sociale determinanten van gezondheid en welzijn. De determinanten van 
gezondheid en welzijn zijn aan de linkerkant van de figuur terug te vinden. Interventies van welzijns- 
en gezondheidsvoorzieningen spelen vooral in op de intermediaire determinanten van gezondheid 
en welzijn. Op die manier leveren zij een onschatbare bijdrage aan welzijn. Tegelijkertijd wijst dit 
model op het belang van de onderliggende structurele determinanten. Een gezondheids- en wel-
zijnsverhogend beleid zet volgens de WHO daarom best ook in de structurele determinanten. Anders 
uitgedrukt, een sterke sociale bescherming, een toegankelijk en effectief onderwijssysteem, een soci-
aal huisvestingsbeleid en een uitgesproken arbeidsmarktbeleid zijn noodzakelijke voorwaarden om 
aan welzijnsbevordering te doen, naast het verbeteren van levensomstandigheden, het gedrag en 
het psychosociaal functioneren van individuen en gezinnen.

bron: who (2008)
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Elise Henin (CM)

Mensen in armoede gaan maar de helft zo vaak 

naar de tandarts voor een preventieve controle 

dan anderen. Ze gaan ook minder naar de huis-

arts en vaker naar de spoeddienst, zo wijst een 

CM-studie uit. Een bijkomend signaal dat we de 

strijd tegen de sociale ongelijkheid in de gezond-

heidszorg moeten opvoeren.

Voor dit onderzoek hebben we een steekproef 
van 63.805 rechthebbenden op het leefloon 
samengesteld, en daarnaast een controlepopu-
latie die geen recht heeft op een leefloon. Deze 
steekproef heeft dezelfde leeftijdsstructuur, 
man- vrouwverdeling en geografische sprei-
ding. Door de ‘matching’ van elke leefloner met 
een vergelijkbare niet-leefloner, zijn we zeker 
dat de vastgestelde verschillen niet te wijten 
zijn aan ouderdom, geslacht of woonplaats.

1. minder preventie

In 2010 en 2011 ging 20 procent van de men-

sen met een leefloon (en hun gezinnen) naar de 

tandarts voor een preventief mondonderzoek. 

Niet-leefloners deden dat dubbel zo vaak. CM 

vulde de ervaringen van haar diensten Maat-

schappelijk Werk aan met input van enkele 

armoedeverenigingen en vond enkele verkla-

ringen. De kostprijs speelt hier zeker een rol.

Dat kan vreemd lijken, want sommige maat-

regelen beperken de kostprijs voor tandzorg, 

zoals de gratis tandzorg tot de 18e verjaardag 

voor iedereen en de volledige terugbetaling 

van het mondonderzoek en tandsteenverwij-

dering voor mensen met verhoogde tegemoet-

koming (onder andere leefloners) tussen de 18e 

WIE ARM IS, BENUT 
GEZONDHEIDSZORG TE WEINIG
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en 63e verjaardag die het jaar ervoor ook naar 
de tandarts gingen.

Maar ook het gebrek aan informatie speelt een 
rol. Mensen in armoede geven aan dat ze de 
regels niet kennen, vaak omdat de informatie 
niet bij hen geraakt of niet duidelijk gecommu-
niceerd wordt.

Een derde verklaring die vaak gehoord wordt 
bij mensen in armoede is de vrees voor de prijs 
van de behandeling die volgt op een preven-
tief onderzoek bij de dokter of tandarts. De arts 
schrijft een geneesmiddel voor, verwijst door naar 
een specialist, of vraagt een bijkomend onderzoek 
aan. Ook daar zijn grote kosten aan verbonden. En 
wat kan een ouder tegen zijn kind zeggen, wan-
neer de tandarts zegt dat het kind een beugel 
nodig heeft, maar hij het niet kan betalen?

Een laatste verklaring is wellicht dat mensen 
in armoede veel urgente problemen hebben 
waarvoor een oplossing zich opdringt, waar-
door er minder aandacht is voor de preventie 
van mogelijke problemen in de toekomst.

Dezelfde vaststellingen deden we ook voor 
borstkankerscreening: 14 procent van de vrou-
wen van 50 tot 69 jaar met leefloon nemen 
deel, bij vrouwen zonder leefloon is dit bijna 20 
procent. Hetzelfde verschil zien we in de cijfers 
voor de screening van baarmoederhalskanker 
bij vrouwen tussen 25 en 64 jaar.

2. minder naar huisarts,  
meer naar spoed

Mensen in armoede gaan ook minder naar de 
huisarts. 63 procent van de leefloners ging in 
2011 minstens eenmaal naar de huisdokter, 
bij niet-leefloners was dit 9 procent meer. Dat 
ondanks het feit dat verschillende studies al 
aangeven dat mensen in armoede ongezonder 

zijn. Ook hier spelen bovenvermelde factoren 
een rol: vrees voor de kostprijs, de verwachte 
kostprijs van de opvolgbehandeling (bvb. 
medicatie, naar de specialist), en het gebrek 
aan informatie. Een lichtpunt in dit verband 
zijn ongetwijfeld de wijkgezondheidscentra: zij 
slagen er in om met hun laagdrempelig aanbod 
toch bijna 12 procent van de leefloners te berei-
ken. Ter vergelijking: slechts 2,8 procent van de 
mensen zonder leefloon is ingeschreven in een 
wijkgezondheidscentrum.

Wie een leefloon ontvangt, gaat ook vaker naar 
de spoeddienst, dan wie geen leefloon krijgt 
(resp. 24 procent en 15 procent). Deze duurdere 
vorm van gezondheidszorg blijkt meer vertrou-
wen te krijgen van mensen met een leefloon. 
Dat daar de rekening niet meteen moet betaald 
worden, speelt ongetwijfeld een rol. Ook zijn de 
wachtdiensten van huisartsen nog niet overal 
even toegankelijk.

3. onderbenutting

Onze cijfers onderstrepen eens te meer de 
gezondheidskloof in ons land. Als solidair zie-
kenfonds maken we daar grote zorgen over. 
Mensen met een laag inkomen zouden, zoals 
elke Belg, naar de huisarts of tandarts moeten 
kunnen stappen wanneer dat nodig is. We kun-
nen het niet aanvaarden dat onze gezondheids-
zorg voor hen minder toegankelijk is.

Maar ook voor de betaalbaarheid van het sys-
teem vindt CM de cijfers problematisch. Ten eer-
ste is voorkomen altijd goedkoper dan genezen. 
Investeren in preventie en een efficiënte commu-
nicatie daarvan, loont. Ten tweede zien we dat, 
wanneer er gezondheidsproblemen optreden, 
mensen in armoede zorg uitstellen, waardoor de 
behandeling ook intensiever – en dus duurder - 
wordt. Tot slot is de spoeddienst, waar mensen 
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met een leefloon vaker beroep op doen, een 

duurdere vorm van zorg, die in bepaalde geval-

len beter kan opgevangen worden door de huis-

arts (al dan niet via de wachtdienst). Slotsom: een 

efficiënter gebruik van gezondheidszorg door 

patiënten is goedkoper voor het systeem, maakt 

middelen vrij voor andere noden en komt op die 

manier alle gebruikers van de zorg ten goede.

4. sociale ongelijkheid wegwerken

Het is een open deur intrappen, maar daarom 

niet minder juist: armoede wegwerken vereist 

een aanpak op verschillende vlakken: inkomen, 

werk, huisvesting, opvoeding, gezondheid, 

enzovoort. Het succes van een armoedebeleid 

zal dan ook afhangen van de prioritisering in al 

deze beleidsdomeinen.

CM doet enkele concrete voorstellen om de 

sociale ongelijkheid in het gebruik van gezond-

heidszorg weg te werken. Om te beginnen zou 

het belang van de eerstelijnszorg (de huisarts) 

en van preventie (bvb. tandzorg) van jongs af 

aan moeten aangeleerd worden. Dat zou het 

gebrek aan kennis over gezondheidspreven-

tie en over het gezondheidssysteem kunnen 

wegwerken. Het onderwijs kan deze hefboom 

leveren via lessen gezondheidsopvoeding, net 

zoals zij ook verkeersopvoeding geeft.

Op vlak van tandzorg, bijvoorbeeld, hebben 

sommige ziekenfondsen al initiatieven geno-

men om in de lagere scholen opvoeding te 

geven rond tandzorg (bijvoorbeeld Ben de 

Bever van CM). Het Riziv financiert ook preven-

tie-acties in de lagere scholen, op tv, internet, 

enzovoort (bijvoorbeeld Glimlachen.be).

Ten tweede staan wij achter een verdere auto-

matisering van de rechten voor mensen uit 

sociale categorieën. De dokters zouden auto-

matisch de derdebetalersregeling (waarbij de 
patiënt enkel het remgeld betaalt) moeten 
toepassen. En als de belastingsadministratie 
de ziekenfondsen een automatisch signaal zou 
geven welke mensen een laag inkomen heb-
ben dat recht geeft op het Omnio-statuut, dan 
kunnen de ziekenfondsen deze mensen pro-
actief benaderen en begeleiden.

Tot slot: om het oneigenlijk gebruik van de 
spoeddiensten tegen te gaan, zouden de huis-
artsenwachtposten en de spoedgevallendienst 
van het ziekenhuis beter op elkaar afgestemd 
moeten zijn.

5. motor van sociale vooruitgang

Het ziekenfonds kan via haar brede en toegan-
kelijke dienstverlening signalen opvangen in de 
samenleving en deze vertalen in haar eigen wer-
king en in beleidsadviezen. Op die manier speelt 
het haar rol als motor van sociale vooruitgang. 
Die rol vervult ze op verschillende manieren.

De bekendmaking van deze studie illustreert 
alvast twee manieren hoe CM kansarmoede 
aanpakt: studies voeren naar de problematiek 
(beleidsvoorbereidend) en het grote publiek en 
de politiek sensibiliseren via de pers.

Een derde manier is het verbeteren van de 
rechtstreekse communicatie naar mensen met 
leefloners. In verschillende van onze regio’s 
(bvb Leuven en Midden-Vlaanderen) zijn er 
leescomités van mensen uit de doelgroep die 
briefwisseling en folders nalezen. CM Oostende 
heeft een specifieke dienstverlening opgezet 
voor mensen in kansarmoede (KAAP), die ver-
der in deze publicatie uitgebreid aan bod komt.

Ten vierde geloven wij sterk in de samen-
werking met de intermediairen, zoals buurt-
werkingen, lokale armoedeverenigingen of 
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Welzijnsschakels van Welzijnszorg. Het contact 
via bijvoorbeeld kansarmoedewerkers is veel 
laagdrempeliger en minder bedreigend voor 
de doelgroep. De dienstverlening van CM Oos-
tende (KAAP) is gebaseerd op de integratie in 
het netwerk van armoede-initiatieven van de 
stad, waar ze signalen opvangen van of over 
mensen die nood hebben aan hulp.

Tot slot werken onze diensten Maatschappelijk 
Werk pro-actief naar bepaalde doelgroepen 
(bvb mensen met een handicap van min-

stens 66 procent), of ontwikkelen ze acties om 

Omnio-gerechtigden op te sporen.

Ons werk is hiermee niet af. Armoedebestrijding 

is binnen CM benoemd als een strategisch ini-

tiatief, en een nieuw opgerichte werkgroep zal 

onze activiteiten op dit vlak verder stroomlijnen. 

Maar ook de bevoegde overheden moeten meer 

dan een tandje bijsteken. Als deze oproep zonder 

gevolgen blijft, zullen zij CM blijven tegenkomen 

als voorvechter van minder sociale ongelijkheid.
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Thijs Smeyers (Caritas Vlaanderen)

Het belang van patiëntgerichte communicatie 

in voorzieningen mag niet onderschat worden. 

Zeker voor kwetsbare groepen, zoals mensen in 

armoede maar evengoed voor anderstaligen, is 

de wijze waarop gecommuniceerd wordt van erg 

groot belang. In deze bijdrage gaan we eerst kort 

in op de obstakels die mensen (kunnen) ervaren 

wanneer ze zorg nodig hebben. Hieruit zal blij-

ken dat een bijzondere vorm van communicatie 

nodig is. Deze noodzaak wordt in een tweede 

deel omschreven, alvorens tot slot te kijken naar 

enkele concrete mogelijkheden om patiëntgericht 

te communiceren..

1. vijf obstakels in  
de gezondheidszorg

Onze Vlaamse zorg- en welzijnssector, is niet voor 

iedereen even vlot toegankelijk. Willen we dit 

probleem aanpakken, is het noodzakelijk de ver-

schillende oorzaken van deze gebrekkige toegan-

kelijkheid te kennen en kunnen onderscheiden. 

Algemeen worden de drempels van onze zorg 

ondergebracht in vijf clusters: (1) het financiële 

aspect, (2) administratieve obstakels, (3) culturele 

en psycho-sociale obstakels, (4) obstakels gelieerd 

aan sociale controle en (5) praktische obstakels.

COMMUNICATIE  
EN ARMOEDEBELEID  
IN VOORZIENINGEN
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a. Financieel

Ziek zijn kost je handenvol geld. Vooral bij 

langdurige of chronische ziekte of bij een hos-

pitalisatie, lopen de kosten al gauw hoog op. 

Welzijnszorg stelde in 2008 vast dat meer dan 

100.000 mensen, omwille van een chronische 

ziekte, in armoede leven.

Mensen met een lager inkomen geven in ver-

houding meer uit aan gezondheid en welzijn 

dan mensen met een hoger inkomen. Dit 

klinkt misschien als een boude uitspraak, ze 

wordt wel degelijk gestaafd met cijfers uit de 

Nationale Gezondheidsenquête (2008). Ook al 

geeft iemand in Vlaanderen met een inkomen 

onder de € 750 slechts gemiddeld € 103 uit 

aan gezondheidszorg, toch is dit nog steeds 

13,7% van het totale inkomen. Ter vergelijking: 

iemand met een inkomen van € 1600 geeft 

per maand gemiddeld € 135 uit aan gezond-

heidszorg, wat overeen komt met 8,4% van 

het inkomen. Hieruit kunnen we afleiden dat 

iemand met een lager inkomen minder uitgeeft 

aan gezondheidszorg, terwijl deze kosten wel 

zwaarder doorwegen. Mocht de persoon met 

een laag inkomen evenveel spenderen als de 

persoon met een gemiddeld inkomen, dan zou 

dit overeen komen met ongeveer 18% van het 

maandelijkse inkomen, wat aanzienlijk meer is 

dan de 8,4% tegenover een gemiddeld loon.

b. Administratief

Het is voor ieder van ons een uitdaging om in 

orde te zijn met administratieve zaken zoals ver-

zekeringen, papieren voor het ziekenfonds, bij-

zondere statuten,… Voor mensen in armoede 

zijn deze formaliteiten vaak nog minder evident. 

We hebben tijdens gesprekken met mensen in 

armoede vastgesteld dat zij bijzonder moeilijk 

hun weg vinden in het administratieve kluwen. 

Vaak weten ze ook niet waar ze terecht kunnen 

met hun vragen of hebben ze het gevoel dat 
niemand hun noden kan beantwoorden. “Veel 
hangt af van de persoon die tegenover je zit. De 
ene zegt het zo en de andere weer anders. Of 
sommigen vragen ook nog andere dingen als je 
voor iets komt, of je een ziekteverzekering hebt, 
of je stookolie gebruikt, of je dit of dat formulier 
aangevraagd hebt. Anderen vragen niets. Daar 
hebben we niet veel aan”, zo getuigde iemand.

Wat het nog moeilijker maakt, is de taal die bin-
nen onze procedures gebruikt wordt. Het vol-
staat vaak niet om mensen in armoede enkele 
formulieren mee te geven, die ze ingevuld moe-
ten terugbezorgen. Ze weten niet hoe er aan 
te beginnen of wat er gevraagd wordt. Soms 
beschikken ze niet over de gegevens om de 
formulieren in te vullen en weten ze niet waar ze 
deze kunnen opvragen. Hulp bij het invullen van 
documenten en bij het aanvragen van bepaalde 
statuten is dan ook zeker geen overbodige luxe.

c. Cultureel en psycho-sociaal
Ook in gedragingen is er een verschil. Culturele 
obstakels manifesteren zich vooral als een ver-
schillend normen- en waardenpakket. Zo zijn er 
de herkenbare voorbeelden van bloedtransfu-
sies, verzorging of verpleging van een vrouwe-
lijke patiënt door een man of het gebrek aan 
vertrouwen in een vrouwelijke hulpverlener. 
Eveneens cultureel bepaald is het (gebrek aan) 
vertrouwen in onze westerse geneeskunde 
en medicijnen. Hoe goedkoop de zorg ook is, 
zonder vertrouwen in die zorg en de verleners 
ervan zullen sommigen de stap naar een zorg-
verlener of zorginstelling niet of niet snel zetten.

Alle mensen hebben echter, ondanks culturele 
of sociale verschillen, een zeker respect voor 
hun eigen lichaam. Gevoelens van schaamte 
of de angst om beoordeeld te worden op het 
uiterlijk, zijn dan ook niet vreemd wanneer 
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iemand zonder mogelijkheden om zichzelf te 
verzorgen, zich moet presenteren aan een arts 
of verpleegkundige. Vanuit een zeker zelfrespect 
wil iemand die vuil is en zich al een hele tijd niet 
heeft kunnen wassen, niet op deze manier toe-
komen voor een lichamelijk onderzoek.

Deze schaamte voor het eigen lichaam en de 
manier waarop met dit lichaam omgegaan 
wordt, maakt ook preventie bijzonder moeilijk. 
Te vaak schenken mensen met financiële pro-
blemen pas wanneer een ziekte zich manifes-
teert en de stap naar de arts gezet zou moeten 
worden, aandacht aan hun lichaam. Uiteraard 
hangt dit ook samen met het eerder beschre-
ven verschil in normenpatroon. Nochtans is 
preventie net vooral bij deze mensen van groot 
belang, zodat ze in geval van ziekte niet meteen 
met grote kosten opgezadeld worden.

d. Sociale controle

Daarnaast zijn er ook belemmeringen die 
gevormd worden door de bezorgde maat-
schappij of overheid: obstakels van sociale con-
trole. Uit angst voor inmenging van de overheid 
of de maatschappij in het persoonlijke leven, 
gaande van verplichte plaatsing, over gerechte-
lijke inmenging tot het afnemen van kinderen, 
wordt elk contact met sociale diensten zorgvul-
dig vermeden.

e. Praktische obstakels

Een vaak voorkomend praktisch struikelblok is 
de bereikbaarheid van gezondheidsinstellingen. 
Mensen die met weinig moeten rondkomen, 
hebben vaak geen eigen vervoermiddelen en 
zijn daarom afhankelijk van het openbaar vervoer. 
Betaalbaar openbaar vervoer overigens, wat niet 
altijd het geval is wanneer een ziekenhuis zich 
ettelijke zones buiten het stadscentrum bevindt. 
Ook bij de eerstelijnshulp zien we dit probleem 
opduiken. Wanneer je tandarts drie dorpen ver-

der op woont en je na je dagtaak de fiets op 
moet, raak je er eenvoudigweg niet op tijd.

Bij de uitbouw van nieuwe voorzieningen 
wordt steeds vaker gekozen voor een locatie 
in de stadsrand of dicht bij grote invalswegen. 
Vaak wordt hierdoor de bereikbaarheid voor 
minder mobiele patiënten of familieleden 
echter vergeten. Het is van groot belang om 
de bereikbaarheid van voorzieningen met het 
openbaar vervoer voorop te stellen bij de keuze 
van een locatie. Het voorzien van de nodige 
haltes, voldoende buslijnen én het betaalbaar 
houden van de kostprijs voor bustickets door 
bijvoorbeeld speciale abonnementen uit te 
werken zijn enkele elementen die zeker moe-
ten meegenomen worden bij de implementatie 
van nieuwe voorzieningen.

2. investeren in loyaliteit

Het valt meteen op welk belang communicatie 
heeft in het aanpakken van de armoedeproble-
matiek binnen de zorg- en welzijnssector. In de 
vijf hierboven aangehaalde obstakels, spelen 
menselijke relaties een belangrijke rol. Het 
belang van een doordacht, duidelijk, doelgroep 
specifiek communicatiebeleid kan zeker niet 
onderschat worden. Het is in de eerste plaats 
met de communicatie van een voorziening 
waar elke patiënt/bewoner/… mee te maken 
krijgt. Voorafgaand aan een consultatie neemt 
hij telefonisch contact op, brengt hij een bezoek 
aan de website of raadpleegt hij een brochure 
die via de huisarts meegegeven wordt.

Investeren in goede communicatie, is ook 
investeren in de waardering van je voorziening 
of zelfs investeren in een positieve kijk naar de 
zorg- en welzijnssector. Deze positieve waarde-
ring is van groot belang bij mensen in armoede. 
De manier waarop de mensen uit de eigen kring 
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kijken naar en spreken over de gezondheidszorg 

of een specifieke voorziening, is voor hen vaak 

van groot belang. Meer nog dan elke andere 

vorm van communicatie, is dit eigen netwerk 

voor hen vaak het grootste (of zelfs enige) klank-

bord. Wanneer iemand ziek is, vraagt hij of zij in 

de eerste plaats wat raad aan de mensen uit de 

eigen kring. Net omdat deze raad in veel geval-

len gevolgd wordt, is het belangrijk ervoor te 

zorgen dat dit ‘goede raad’ wordt.

Om deze positieve waardering te bekomen, is 

het belangrijk dat zij in de dagdagelijkse prak-

tijk de patiënt centraal gesteld wordt. Fred Lee, 

auteur van de bestseller If Disney ran your hos-

pital, hertaalt deze positieve waardering naar 

‘loyaliteit’. Uit onderzoeken die hij voerde rond 

de beleving van patiënten na een ziekenhuisbe-

zoek, besluit Lee dat de loyaliteit die patiënten 

aan de dag leggen, vaak eerder te maken heeft 

met de bewogenheid van de zorgverleners 

naar hun patiënten toe, dan met hun vakken-

nis. Elk contact met een patiënt, elk proces dat 

betrekking heeft op de zorg, zou de patiënt cen-

traal moeten stellen en straalt daarom (of net 

daardoor) bewogenheid van het personeel uit. 

Zeker tijdens moeilijke momenten gedurende 

een opname, dragen positieve ervaringen bij tot 

een zekere loyaliteit tegenover de gezondheids-

zorg. Deze positieve kwaliteitsbeleving zorgt er 

op haar beurt voor dat mensen met zorgvragen 

sneller de weg vinden naar de zorgsector. Op 

die manier worden drempels verlaagd.

Caritas Vlaanderen is een groot voorstander om 

alle communicatie, zowel informatief (bv. bro-

chures), administratief (bv. opnamedocumen-

ten) en persoonlijk (bv. een gesprek met een 

verpleegkundige), steeds af te stemmen op de 

moeilijkste en kwetsbaarste groepen. Door reso-

luut de keuze te maken voor de meest kwets-

baarste mensen, ben je zeker dat je hen niet 
vergeet in je beleid. Wat je voor deze groep doet, 
doe je ook meteen voor alle andere patiënten.

We nemen de leesbaarheid van brochures als 
voorbeeld. Een brochure schrijf je niet voor 
jezelf of je voorziening, maar voor de patiënten. 
Daarvoor moet je natuurlijk je lezer kennen. Je 
kunt dus af en toe je oor te luister leggen bij de 
doelgroep of je kan een enquête houden. Om 
rekening te houden met deze groep, moet je 
ook de leesbaarheid van je brochures vergro-
ten. Je kan hiervoor formules gebruiken, zoals 
de Flesch-formule. Die houdt rekening met 
het aantal woorden per zin en het aantal let-
tergrepen per woord. Lange zinnen of zinnen 
met veel lange woorden, zullen hoog scoren. 
Een score tussen 60-70 geldt als een standaard 
waardering. Dit komt overeen met het oplei-
dingsniveau lager middelbaar onderwijs. Een-
voudig en leesbaar woordgebruik dus, dat voor 
iedereen begrijpelijk is zonder als kinderachtig 
over te komen bij hoger opgeleiden.

3. hoe patiëntgericht  
communiceren

In het voorgaande gaven we al enkele korte 
aanzetten of voorbeelden over de wijze waarop 
je patiëntgericht kan communiceren in de zorg- 
en welzijnssector. In dit laatste deel willen we 
verder stil staan bij deze grote uitdaging.

a. Het netwerk van de patiënt

Als het over communicatie gaat, denken we 
vaak meteen aan folders, flyers, het internet, etc. 
Waar we niet meteen aan denken – en wat door 
de zorgverlener ook moeilijker te manipuleren 
is – dat is het eigen netwerk van de zorgvrager. 
Toch is dit eigen netwerk niet te onderschatten, 
zeker bij mensen uit kansengroepen. Meer nog 
dan anderen, is de kring rond de zorgvrager 
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voor hen het grootste (of het enige) klankbord. 
Wanneer iemand ziek is, vraagt hij of zij in de 
eerste plaats wat raad aan de mensen uit de 
eigen kring. Net omdat deze raad in veel geval-
len gevolgd wordt, is het belangrijk ervoor te 
zorgen dat dit ‘goede raad’ wordt.

Denk bijvoorbeeld aan een zorgvrager bij wie 
een bepaalde ziekte werd vastgesteld. De arts 
stelt voor om over te gaan tot een operatie, die 
een opname vraagt. Wanneer iemand dat ver-
haal doet en vervolgens uit de eigen omgeving 
minimaliserende (“Ach, ik had dat ook en dat 
gaat wel vanzelf over”, “Opereren, daarvoor? 
Dat is allemaal niet nodig, het is juist voor hun 
eigen zakken te vullen”) of negatieve (“In dat 
ziekenhuis? Dat trekt daar op niks”, “Maar, die 
dokter moet aan mij niet komen hoor, die heeft 
het altijd verkeerd”) signalen krijgt, is de kans 
bestaande dat de zorgvrager het advies van de 
arts naast zich neer legt.

Belangrijk hier is de loyaliteit die eerder in deze 
bijdrage al aan bod kwam. Er voor zorgen dat 
zorgvragers een goede indruk hebben van de 
sector, draagt bij tot een representatief beeld 
van de sector. In bevolkingsgroepen waar de 
klanken vanuit het eigen netwerk een grote rol 
spelen, is het belangrijk om een positief beeld 
van de sector na te streven. Het is immers moei-
lijk om binnen dat eigen netwerk in te grijpen.

Toch is ook dit mogelijk. Via bijvoorbeeld Vereni-

gingen waar armen het woord nemen of OCMW’s 
kan de sector zelf informatie verspreiden. 
Belangrijk hierbij is dat je informatie geeft wan-
neer de zorgvrager hierom vraagt en niet wan-
neer je hier als zorgverlener zelf aandacht aan 
wil besteden. De informatiebehoeftes moeten 
langs beide kanten overeenstemmen. Dit kan 
door bijvoorbeeld de verantwoordelijken of de 
coördinatoren van de Verenigingen waar armen 

het woord nemen op de hoogte te houden van 

bepaalde nieuwsberichten of hen duidelijk te 

informeren over zorggerelateerde kwesties. 

Binnen het netwerk van de zorgvrager, zijn zij 

een mogelijk klankbord dat kan bijdragen aan 

een positief beeld van de sector. Wanneer in 

jouw buurt een dergelijke vereniging actief is, 

is het zeker aangeraden hen op te nemen in 

de eigen Aandachtscel Armoede en Uitsluiting 

(zie verder in deze publicatie) – of in een ander 

overlegorgaan.

b. Opnameplanner

Een ander goed voorbeeld van het zieken-

huissector is het inschakelen van de opname-

planner binnen het sociale beleid van een 

voorziening. Meer en meer is er een persoon, 

of een hele dienst, die de opnames in functie 

van kamerbezetting en behandelingsagenda 

plant. Patiënten maken dan, voorafgaand aan 

een geplande opname, een afspraak met deze 

opnameplanner, die hen vervolgens doorheen 

de stappen van het zorgproces leidt.

Opnameplanners kunnen echter ook een extra 

rol spelen. Zij overlopen in de aanloop naar de 

opname alle papieren samen met de patiënt. 

Daardoor is hij perfect geplaatst om op een 

degelijke manier, zonder de tijdsdruk van een 

open loket, in te gaan op de financiële en soci-

ale aspecten van het nakende zorgpad. Ook al 

kan de opnameplanner geen volledig kosten-

plaatje voorleggen, toch kan hij een goede indi-

catie geven van de kosten verbonden aan de 

opname. De opnameplanner kan trouwens ook 

aangeven dat sommige kosten onvoorspelbaar 

zijn. Op die manier kan de verwachting van de 

zorgvrager worden bijgesteld. Tot slot kan de 

zorgplanner op die manier ook een verbin-

dingsfunctie zijn naar de sociale dienst van een 

voorziening toe.
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c. Website
In maart 2013 verspreidde de Christelijke Mutu-
aliteit een persbericht naar aanleiding van de 
patiëntvriendelijkheid van ziekenhuiswebsites. 
Hieruit bleek dat 50 procent van de ziekenhui-
zen niet de helft van de noodzakelijke informa-
tie vermeldt en dus ruim onvoldoende scoort 
op de bevraging.

Bij de financiële informatie is er vooral onduide-
lijkheid over de honorariumsupplementen die 
artsen aanrekenen. Daarover zwijgt volgens CM 
48 procent van de websites. In 59 procent van 
de gevallen is er geen informatie over regelin-
gen voor beschermde patiënten zoals mensen 
die recht hebben op de verhoogde tegemoet-
koming of het Omnio-statuut.

Het ziekenhuis is verplicht om een opname-
verklaring voor te leggen. Deze bevat belang-
rijke informatie over de keuze van de arts, het 
kamertype en de financiële gevolgen daarvan. 
Nochtans geeft 53 procent van de websites 
daarover geen informatie.

Beter scoren de websites dan weer als het gaat 
over voorschotten op verblijfskosten (te vinden 
op 69 procent van de websites), kamersup-
plementen (67 procent) en toelichting bij de 
ziekenhuisfactuur (65 procent). Op meer dan 
driekwart van de ziekenhuiswebsites staan 
de patiëntenrechten opgesomd, wat door de 
CM als goed nieuws gezien wordt. Al blijft een 
woordje uitleg ook hier nodig, wat slechts in de 
helft van de gevallen gebeurt.

d. Communicatie tijdens het zorgtraject
Pas je communicatie aan, aan de zorgvrager die 
voor je zit. Eigenlijk is dat de belangrijkste stap. 
Telkens opnieuw nagaan wie er aan de andere 
kant van de tafel zit en de communicatie op 
hem of haar afstemmen. Obstakels als een ver-
schillende culturele achtergrond of een ander 
taalgebruik komen hier uiteraard terug.

Waar we nog het minst bij stilstaan, zijn de 
gewone consultaties en de onverwachte zie-
kenhuisbezoeken. Wanneer een patiënt opge-
nomen wordt voor een geplande ingreep, is er 
ruimte om elkaar te leren kennen, om documen-
ten zoals een opnameverklaring door te nemen 
en wordt meestal ook rekening gehouden met 
de achtergrond van de zorgvrager. Consultaties 
gebeuren daarentegen bij de vleet en het con-

tact tussen zorgvrager en zorgverlener wordt 
dan ook een stuk korter en oppervlakkiger. Hier-
door gebeurt het vaak dat zorgverleners niet 
begrepen worden of zorgvragers niet gehoord. 
Tijd nemen voor de zorgvrager en zich proberen 
een beeld te vormen van de achtergrond van de 
zorgvrager, kan hier erg bepalend zijn voor een 
goed begrip van de situatie.

Bij een onverwachte ziekenhuisopname is het 
dan weer van belang om de persoon die de 
patiënt begeleidt mee te betrekken binnen de 
administratieve noodzakelijkheden. Terwijl zor-
gen worden toegediend aan de patiënt, kunnen 
de documenten met iemand anders overlopen 
worden, zodat deze persoon op de hoogte is. 
Wanneer de patiënt op een later moment zelf 
kan beslissen, kan men hem vragen de opna-

Van de ziekenhuizen in Vlaanderen en Brussel kregen er vijf een onderscheiding als ‘meest patiënt-

vriendelijke website’: www.aznikolaas.be van AZ Nikolaas in Sint-Niklaas, www.jessazh.be van het 

Jessa Ziekenhuis in Hasselt, www.azdamiaan.be van AZ Damiaan in Oostende, www.azsintblasius.be 

van AZ Sint-Blasius in Dendermonde en www.azgroeninge.be van AZ Groeninge in Kortrijk.
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meverklaring in te vullen en de ondertekenen, 

eventueel samen met iemand van de opname-

dienst. Tot wanneer de patiënt, of iemand die in 

zijn plaats mag tekenen, geen beslissing geno-

men heeft rond de kamerkeuze, moet hij stan-

daard op een meerpersoonskamer verblijven.

Transparantie over de kostprijs van zaken die zelf-

sprekend lijken, is ook belangrijk in rechtstreekse 

communicatie met de zorgvrager. Vooral wanneer 

het gaat over mondelinge vragen, loopt het soms 

fout. Na een bevalling wordt aan de kersverse 

papa bijvoorbeeld gevraagd of hij wilt blijven sla-

pen en desgevallend ook een ontbijt wenst. Over 

de extra kosten verbonden aan rooming-in en de 

prijs van het ontbijt, wordt niet gesproken. Het is 

moeilijk om op alles meteen een prijs te kleven, 

maar het kan bijvoorbeeld voldoende zijn te ver-

melden dat een bepaalde dienst betalend is. Het 

is noodzakelijk dat van bij het begin een onder-

scheid gemaakt wordt tussen ‘krijgen’ en ‘kopen’, 

tussen ‘inbegrepen’ en ‘supplement’. Dit kan hard 

klinken, zeker wanneer mensen net daardoor 

niet blijven slapen of geen extra items aan willen 

kopen. Toch is het beter daar duidelijk over te zijn: 

het zijn de zorgvragers die achteraf de factuur 

moeten betalen… en die de zorgsector misschien 

zien als een puur op geld beluste sector.

e. Informeren als noodzakelijke nazorg

‘Een ziekenhuisfactuur is niet het meest trans-

parante document’, zo start de duiding van de 

ziekenhuisfactuur op de website van het UZ 

Antwerpen. Veel ziekenhuizen helpen de pati-

enten door online informatie te verstrekken in 

verband met de ziekenhuisfactuur. Maar vaak 

is dit, de gezinnen zonder internetaansluiting 

indachtig, te weinig om op een goede manier 

te informeren. Daarom stellen we voor om bij 

elk factuur die vanuit een zorgvoorziening opge-

stuurd wordt, automatisch een verklarende bro-

chure in te sluiten, die opgesteld werd in een 

heldere taal. Op die manier krijgt de zorgvrager 

de juiste informatie op het ogenblik dat hij deze 

nodig heeft (denk opnieuw aan de informatie- 

en informeringsbehoefte).

We merken dat vandaag de ziekenfondsen de 

taak op zich genomen hebben om patiënten 

te helpen met hun ziekenhuisfactuur. De Chris-

telijke Mutualiteit stuurt bijvoorbeeld bij elke 

hospitalisatie een brief aan de zorgvrager, met 

de mededeling dat hij/zij na ontvangst van de 

factuur deze gratis mag laten nakijken door een 

CM-medewerker. Uit cijfers van CM-Limburg 

blijkt dat 50,2% van de patiënten hun factuur 

effectief binnen brengen bij een CM-consulent. 

We stellen overigens vast dat ongeveer 8% van 

de facturen binnen gebracht bij een CM-con-

sulent, na nazicht werden overgemaakt aan de 

Dienst Ledenverdediging omwille van twijfelach-

tige of onjuiste aanrekeningen. Een uitbreiding 

van dit initiatief, bijvoorbeeld bij ambulante zorg 

of bij zorg via een huisarts of een specialist, is 

voor Caritas Vlaanderen zeker een haalbare zaak.

Tot slot nog kort over de nazorg bij de patiënt 

thuis. Zorgvragers mogen vandaag al snel het 

ziekenhuis verlaten na een hospitalisatie. Meer 

en meer ingrepen of onderzoeken worden 

ambulant uitgevoerd, of via een daghospitaal. 

Dit alles maakt de zorg thuis belangrijker. Het is 

belangrijk dat deze verzorging reeds georgani-

seerd is vóór het vertrek van de patiënt uit het 

ziekenhuis. Een goed ontslagmanagement kan 

voorkomen dat er een vroegtijdige heropname 

nodig is en kan een opname in een residentiële 

zorginstelling uitstellen. Goede communicatie 

tussen patiënt, mantelzorger, de zorgverleners, 

thuiszorgdiensten, huisarts en het ziekenhuis is 

dan ook onontbeerlijk om een degelijk ontslag-

management uit te bouwen.
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4. besluit

Communicatie is hét sleutelwoord van een 

maatschappelijk verantwoordelijke organisatie. 

Kijken naar de doelgroepen en de communica-

tie daar op af stemmen, is de belangrijkste stap 

in een kwaliteitsvol en effectief communicatie-

beleid. Wanneer een voorziening communiceert 

met haar patiënten, is het dan ook logisch dat 

zij haar communicatiestrategie op hen afstemt.

Concreet houdt dit enkele, voor elke voorzie-

ning haalbare, acties in:

 - Pas het taalgebruik aan, aan de ‘moeilijk-

ste’ doelgroep die je wil bereiken.

 - Beperk je niet tot één communicatieka-

naal, maar gebruik er net zo veel mogelijk.

 - Reik informatie aan wanneer de zorgvra-

ger er behoefte aan heeft, niet wanneer je 

zelf wil informeren.

 - Houdt ook (zeker) bij persoonlijk contact 

rekening met de persoon voor je.
 - Wees eerlijk over kosten die verbonden zijn 

aan bepaalde diensten of supplementen.
 - Wees transparant over honorariumsup-

plementen van artsen.
 - Zorg voor een goed ontslagmanagement, 

waarin zowel de patiënt als de thuisom-
geving betrokken wordt.

Een goede communicatiestrategie, die vertrekt 
vanuit een open en transparante betrokkenheid, 
komt de zorgsector alleen maar ten goede. Denk 
maar even terug aan Fred Lee, die de loyaliteit 
van zorgvragers koppelt aan de wijze waarop 
ze in een voorziening behandeld worden – uit 
‘bewogenheid’. Net zoals zorgvragers die bewo-
genheid en betrokkenheid op hun persoonlijke 
situatie ervaren, hierdoor een positief beeld van 
de zorgsector krijgen, is dit zo met patiënten die 
helder en verstaanbaar geïnformeerd worden 
over alle aspecten van hun zorgtraject.

Op de website van Caritas Vlaanderen (www.caritas.be) vind je onder het luik armoede voorbeelden 

van goede brochures en folders rond verschillende aspecten van het zorgpad. We streven er naar om 

zowel informatie uit de ziekenhuissector, als uit andere onderdelen van de zorg- en welzijnssector te 

groeperen. Je kan een eigen goede folder altijd doorsturen aan armoede@caritas.be, zodat wij deze 

online kunnen plaatsen.
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EriC Goubin (MEMORI / Thomas More)

Vlaanderen kenmerkt zich door een alvast principi-

ele sociaal inclusieve ingesteldheid op het vlak van 

zorg en welzijn. Diensten in de zorg- en welzijns-

sectoren horen niet alleen kwaliteitsvol, maar ook 

laagdrempelig te zijn. Meer nog, de factor laag-

drempeligheid is gewoon een onderdeel van dat 

kwaliteitsstreven. In deze bijdrage beschrijven we 

het belang van een positieve communicatiehou-

ding om met het nodige inlevingsvermogen laag-

drempelige communicatie te kunnen realiseren.

1. zelfreferentialiteit  
versus empathische  
communicatiehouding

In vorig hoofdstuk vermeldde Thijs Smeyers vijf 
obstakels in de gezondheidszorg. Een meng-
vorm van financiële, administratieve, culturele/
psycho-sociale en praktische obstakels, alsook 
sociale controle weerhouden mensen om een 
beroep te doen op hulp. Gelijkaardige drem-
pels stellen zich in de communicatie met deze 
kansengroepen. Het is zaak om die drempels 

COMMUNICATIE MET  
MENSEN IN KANSARMOEDE
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te detecteren, te erkennen en aan te pakken. 

Zoiets veronderstelt vanuit de zorg- en wel-

zijnssector een empathische communicatie-

houding. Dit is echter minder vanzelfsprekend 

dan het lijkt.

De waardering van informatie en communi-

catiekanalen is iets wat ook beleidsmensen 

en medewerkers in de zorgsector vaak door 

hun eigen, persoonlijke bril bekijken. Dat is 

niet meer dan menselijk: elkeen voelt zichzelf 

minstens ervaringsdeskundige als het met 

appreciatie van communicatie te maken heeft. 

In het communicatiewetenschappelijke jargon 

heeft men het over “zelfreferentialiteit”: jezelf als 

referentie nemen in het aanvoelen of informatie 

of communicatiekanalen al dan niet geschikt 

zijn voor anderen dan jezelf. Maar dan kan er 

aardig wat mis lopen. Wat je als mannelijke vijf-

tigplusser kwaliteitsvolle informatie en goede 

communicatiekanalen vindt, wordt niet per 

se zo positief beleefd door bijvoorbeeld een 

tienermeisje met Marokkaanse roots. En als je 

bent opgegroeid in een omgeving waar je niets 

tekort had, is het des te moeilijker je voor te 

stellen wat informatiebehoeften zijn van men-

sen die dag in dag uit gefocust zijn op louter 

kunnen overleven.

Daarom komt het er op aan om zich vanuit de 

welzijns- en zorgsector bewust te zijn dat het 

belangrijk is om de doelgroepen te herkennen, 

ze beter te leren kennen, en te erkennen dat 

de drempels die er zich stellen een aangepaste 

communicatie vergen. Met zo een empathische 

communicatiehouding heb je een goede basis 

voor het ontwikkelen van adequate communi-

catieboodschappen, laagdrempelige informatie 

en geschikte communicatiekanalen.

2. empathische  
communicatiehouding  
in de praktijk

Maar hoe kom je tot zo’n empathische com-

municatiehouding? De eerlijkheid gebiedt te 

vermelden dat dit tijd en energie vergt. Want 

als je wilt weten wat écht leeft bij je publiek, 

dan moet iemand er de tijd voor nemen om dat 

in kaart te brengen.

Een goed voorbeeld hierbij vinden we bij het 

OCMW van Sint-Pieters-Leeuw. Er kwam een 

nieuw rusthuis met een nieuwe keuken. Die 

keuken is ook bestemd voor het bereiden van 

warme maaltijden die aan huis worden bedeeld, 

voornamelijk bij ouderen. Om te voldoen aan de 

Europese normen voor voedselveiligheid diende 

men evenwel een en ander technisch sterk aan 

te passen. Eén van de gevolgen daarvan was 

dat de warme maaltijden niet meer in min of 

meer warme vorm aan huis werden bezorgd. 

Vanaf nu zou men weliswaar vers bereide, maar 

nadien vacuum verpakte maaltijden huis aan huis 

bezorgen. Die maaltijden moeten de cliënten dan 

opwarmen in een microgolfoven. Ervaringen hier-

mee in andere Vlaamse gemeenten leren dat het 

aantal mensen dat dan nog maaltijden bedeeld 

wilt krijgen gevoelig afneemt. En dat wilde men 

in Sint-Pieters-Leeuw toch wel vermijden.

De eerste, wat voorspelbare reflex van het 

OCMW van Sint-Pieters-Leeuw was om het 

publiek te informeren via een folder. Maar men 

zag er al snel in dat er meer nodig zou zijn om 

het cliënteel voor deze dienst warme maaltijden 

te behouden. Daarom maakte het OCMW werk 

van het in kaart brengen en analyseren van alle 

drempels die zich stelden bij het betreffende 

publiek. Daartoe voerden ze gesprekken met 
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cliënten en personeel. Er bleken niet alleen veel, 
maar ook heel verschillende drempels te zijn. Er 
stelden zich bij cliënten én personeel vooreerst 
psychologische drempels, zoals de perceptie dat 
dit dan maar weinig smakelijke “opgewarmde 
kost”. Er stelde zich de materiële drempel dat 
men een microgolfoven in huis moet hebben, 
en men zo een toestel moet kunnen bedienen. 
En wat dan als een en ander niet zou werken?

Dergelijke drempels krijg je niet zo maar weg-
gewerkt met louter een informatieve folder. 
Daarvoor is meer nodig. Het OCMW besteedde 
met zorg aandacht voor het aanpakken van 
elk van de drempels. Er kwamen proefmaaltij-
den en zowel cliënten als personeel werden 
uitgenodigd om in het OCMW-restaurant de 
bereiding van die maaltijden gedemonstreerd 
te krijgen én zo een maaltijd te proeven. Dat 
maakte duidelijk dat een en ander niet zo moei-
lijk was, en vooral: dat dit eten zeker zo lekker 
en beter op temperatuur was als wat men 
voordien thuis bezorgd kreeg. Het OCMW deed 
prospectie naar zo simpel mogelijke microgolf-
ovens, deed een grote aankoop, verzorgde een 
eenvoudige en begrijpelijke handleiding, ging 
dat installeren en demonstreren bij de cliënten, 
organiseerde een telefonische hulplijn, … .

Het wegwerken van die drempels was dus niet 
alleen een kwestie van informeren, maar ook van 
faciliteren en doen beleven van het vernieuwde 
aanbod. De communicatieboodschappen focus-
ten op het wegwerken van die drempels. En met 
resultaat: het aantal te bedelen warme maaltijden 
zakte nauwelijks. Een beperkte groep cliënten viel 
weliswaar weg, maar werd snel aangevuld met 
nieuwe zich aandienende gegadigden die in de 
loop van dit communicatieproces oog en inte-
resse kregen voor deze dienstverlening.

De kern van dit praktijkvoorbeeld is dat de OCMW-

beleidsmensen beseften dat goede communicatie 

veronderstelt dat men zich niet enkel met woor-

den maar ook met daden op een georganiseerde 

manier inleeft in het publiek, en men zowel de 

aanpak van de dienstverlening als de communi-

catie richt op die gevoeligheden bij het publiek.

Er bestaan methodieken om een communica-

tiebenadering op te zetten zoals hier gebeurde 

bij het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw. Een in 

Vlaanderen wel vaker gebruikte benadering is het 

“7E-model” van Change Designers. Het Change 

Designers Werkkader is opgebouwd rond een 

ladder van gedragsverandering, en vult een 

ontwikkelingsmodel van de Britse Sustainable 

Development Council aan met andere bestaande 

inzichten op het vlak van gedragsveranderende 

communicatie. Deze ladder telt zeven treden:

 - onwetendheid

 - bewustzijn

 - bezorgdheid

 - inzicht

 - intentie

 - aftastend gedrag

 - geïntegreerd gedrag

Het 7E-werkkader geeft ook mogelijke barrières 

of competitieve invloeden aan die verhinderen 

dat mensen stijgen op de ladder. Hierbij is het 

belangrijk om te beseffen dat het steeds gaat 

om barrières of hindernissen gezien vanuit de 

kant van een organisatie (bijvoorbeeld een zie-

kenhuis) en met een bepaald gewenst gedrag 

als doel. Hoe tredes, barrières én oplossingen 

uit het Change Designers Werkkader zich tot 

elkaar verhouden, kan je nalezen op http://

www.communicerenmetarmen.be/2-analyse/

overzicht-treden-drempels-en-sleutels.

Caritas Cahier n°13 Binnenwerk.indd   31 17/04/14   11:26



32 CahierCaritas n° 13  |  april 2014

3. hoorapparaateffect

De manier waarop de kansarme zich al dan niet 
in de informatiemaatschappij handhaaft kun-
nen we samenvatten in één term: het hoorap-
paraateffect.

Velen ken wel een koppige nonkel of tante die 
het ofwel vertikt om haar dure hoorapparaat 
te dragen, of het misschien wel draagt maar 
niet aanschakelt. Als goedhorende lijkt dit een 
eigenaardig gedrag van de slechthorende. Wat 
uitleg over de werking van een hoorapparaat 
verklaart een en ander.

Gehoorgestoorden hebben verlies op bepaalde 
tonen. Een hoorapparaat versterkt echter niet 
alleen deze tonen. Het versterkt alles wat het 
opvangt, zonder enige selectie in functie van 
wat de persoon precies horen wil. Goedho-
renden doen dat wel voortdurend, zij het 
onbewust: geluid selecteren in functie van de 
aandacht, om niet overbelast te worden.

Dat niet-geselecteerd opvangen van geluid 
heeft zo zijn gevolgen. Stel dat vier types 
gehoorgestoorden zich op een plaats bevinden 
waar veel mensen aanwezig zijn, bijvoorbeeld 
op een receptie met alle bijhorende rumoer:

 - De gehoorgestoorden met aangescha-
keld hoorapparaat vangen er alle geluiden 
even sterk op: het gesprek van de mensen 
waar ze bij staan, maar ook het gesprek 
van het groepje mensen links en rechts, de 
muziek,  … . De gelijke sterkte van deze gelui-

den, maakt het voor de gehoorgestoorden 
quasi onmogelijk om het gesprek te volgen. 
Al snel raken zij ontmoedigd om het gesprek 
te volgen, haken vermoeid af en voelen zich 
buitengesloten. Uit hun afwezig gedrag lei-
den de mensen rondom hen onterecht af dat 
zij niet in het gesprek geïnteresseerd zijn.

 - De pientere, zelfredzame gehoorgestoor-
den dragen het hoorapparaat wel. Maar ze 
schakelen het niet aan omdat zij uit ervaring 
weten dat mensen automatisch duidelijker 
gaan praten wanneer ze merken dat iemand 
een hoorapparaat draagt. Enerzijds riske-
ren ze daarmee wel een deel informatie te 
missen. Anderzijds ontkomen zij zo aan de 
geluidsoverload.

 - Een derde type gehoorgestoorden gaat uit 
van de vervelende ervaring dat zij met een 
hoorapparaat weinig kunnen aanvangen in 
een rumoerige omgeving. Daarom dragen 
ze gewoonweg geen hoorapparaat meer. 
Maar deze gehoorgestoorden zijn daardoor 
niet meer herkenbaar. Mensen staan er dan 
ook niet bij stil dat de persoon die zich voor 
hen bevindt, moeite heeft om het gesprek te 
volgen. Ook uit zijn afwezig gedrag leiden ze 
onterecht af dat deze niet geïnteresseerd is.

 - Een vierde type gehoorgestoorden getroost 
zich naar aanleiding van te veel negatieve 
ervaringen al lang niet meer de moeite om 
nog conversaties te volgen. Ze dragen niet 
alleen geen hoorapparaat meer. Ze vermij-
den zelfs gewoonweg omgevingen waar 

Het onderzoekscentrum Memori (Thomas More hogeschool) m.m.v. de Vlaamse overheid en de 
Koning Boudewijnstichting ontwikkelden de website www.communicerenmetarmen.be , een aan-
rader voor wie over dit onderwerp meer informatie wenst. Het biedt een methodiek en praktische 
invalshoeken aan ter inventarisatie en analyse van informatiebehoeften en drempels, en benade-
ringen om de communicatie naar kansengroepen zo optimaal mogelijk aan te pakken.
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veel mensen en rumoer zijn. Zo lopen ze het 

risico sociaal geïsoleerd te geraken.

Als we in bovenstaand voorbeeld nu even de 

begrippen ‘rumoerige omgeving’, ’hoorappa-

raat’ en ‘gesprek’ vervangen door respectieve-

lijk ‘informatiemaatschappij’, ‘mediavaardigheid’ 

en ‘informatie’, dan zien we verschillende sce-

nario’s die zich voordoen bij kansarmen in de 

informatiemaatschappij. Vertalen we immers 

‘verlies van bepaalde tonen’ als ‘de problemen 

waarmee kansarmen geconfronteerd worden’, 

dan hebben we het over de materiële, fysieke, 

intellectuele en psychologische barrières waar-

mee kansarmen doorgaans te kampen hebben.

Bovendien stellen we vast dat binnen deze 

doelgroep mensen op verschillende manieren 

met deze barrières omgaan. En slechts één van 

de vier categorieën weet zich uiteindelijk min of 

meer te redden. De anderen lijken -vaak onte-

recht- niet geïnteresseerd of zijn ontmoedigd. 

Het is dus zaak drempels te overwinnen, en ook 

de anderen min of meer betrokken te krijgen.

4. mogelijke drempels

Als je gericht wilt communiceren is het voor-

eerst zaak te weten welke drempels zich kunnen 

stellen. Op communicatievlak onderscheiden 

we vier types drempels: materiële, fysieke, intel-

lectuele en psychologische drempels.

Materiële drempels stellen zich indien er op 

een of andere manier een “kost” hoort bij het 

geïnformeerd worden. Dat begrip “kost” kun-

nen we breed intepreteren. Indien mensen 

zich bijvoorbeeld moeten verplaatsen naar 

een welzijnshuis, vergt dat tijd en de kost van 

de verplaatsing. Het kopen van een busticket 

kan voor armen al een hele drempel zijn. Idem 

als ze moeten telefoneren naar een nummer 

dat geen gratis lijn is. Werkloze jonge moeders 

zullen twijfelen om naar een jobbeurs te gaan, 

indien daar geen kinderopvang voorzien is en 

ze de organisatie en mogelijke kost van kinder-

opvang zelf moeten dragen.

De meeste, ook kansarme, doelgroepen 

beschikken over radio en televisie. Aan te kopen 

kranten en tijdschriften, of een computer zijn 

hier heel wat minder vanzelfsprekend. Personen 

met een laag inkomen maken gevoelig min-

der gebruik van informatiekanalen waarvoor 

betaald moet worden.

Bij de 15% Vlamingen die thuis geen internet 

hebben (o.a. omdat ze zich dat mogelijk niet 

kunnen veroorloven) stelt zich een materiële 

drempel indien je als organisatie enkel via digi-

tale weg info zou aanbieden.

Materiële drempels kan men remediëren, mits 

ze vooraf onderkend worden. Het terugbetalen 

van transportkost, het aanbieden van kinderop-

vang, het zelf op bezoek gaan bij cliënten, het 

aanbieden van gratis internetvoorzieningen, een 

gratis telefonische infolijn… : dat kan allemaal 

helpen om dit soort drempels te beperken.

Fysieke drempels zijn er niet alleen bij mensen 

die in armoede leven. In België is 1 op de 100 

mensen ernstig slechtziend (60-90% gezichts-

verlies) en is 1 op de 1000 blind. Een veel groter 

aantal mensen kampt met minder verregaande 

maar toch ook weer niet te negeren gezichts-

problemen: kleurenblindheid, het moeilijk 

kunnen lezen van tekst op een wat donkere 

achtergrond, en dergelijke. En je hoeft echt 

geen visuele handicap te hebben om op een 

met tekst en/of beeld al te overladen affiche de 

kern van de boodschap te missen. Vlaanderen 

telt bovendien ruim een miljoen mensen die 

doof of slechthorend zijn.
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Een ander maakt dat heel veel mensen fysiek 
gewoon niet in staat zijn om snel bepaalde 
informatie te horen, te bekijken, te lezen, te vat-
ten. Daarom is het belangrijk dat bijvoorbeeld 
campagnebeelden en informatiekanalen zoals 
websites en folders vooraf getest worden bij de 
beoogde doelgroepen.

Niet te onderschatten zijn de intellectuele drem-
pels die zich vaak stellen. Kansarmen verdrinken 
nog meer dan anderen in de informatieoverload, 
eigen aan onze informatiesamenleving, en zien 
door de vele bomen het bos niet meer. Stel dat 
je plots geconfronteerd wordt met het overlij-
den van je partner: waar moet je je dan gaan 
informeren over wat er administratief allemaal 
moet opgevolgd worden in je huishouden? 
Want er zijn potentieel véél aanbieders van 
(stukjes) informatie in deze delicate materie: 
gemeentehuis, OCMW, pensioendienst,…

Er zijn ook behoorlijk wat kansarmen die het 
moeilijk hebben om hun eigen problemen 
te begrijpen en te formuleren. Bij de Vlaamse 
Infolijn (1700) krijgen ze dagelijks telefoontjes 
van mensen die signaleren een “probleem” te 
hebben, maar moeilijk verwoord krijgen wat 
het probleem precies is. De callcentermede-
werker moet dan doorvragen tot wanneer hij 
betrokkene geholpen heeft met het scherp krij-
gen van de eigenlijke vraag, en pas dan kan er 
gericht geïnformeerd of doorverwezen worden. 
Als je je probleem al moeilijk verwoord krijgt, 
wordt dat communicatieprobleem vaak nog 
bemoeilijkt doordat je niet weet bij wie je met 
dat probleem eigenlijk terecht kan.

Voorlichtingsboodschappen en het bijho-
rende tekstmateriaal zijn vaak te slecht lees- 
en begrijpbaar voor grote publieksgroepen. 
Velen hebben slechts een begrensde scho-
lingsachtergrond. Dat maakt dat het lezen en 

begrijpen van administratieve of technische 
teksten niet voor de hand ligt. Bovendien heb-
ben deze mensen vaak slechts een beperkt 
vermogen tot abstract denken. Dat laatste 
brengt bijvoorbeeld met zich mee dat in com-
municatieboodschappen ingelaste dubbele 
bodems of grappige invalshoeken vaak niet 
of verkeerd begrepen worden. Of dat niet 
iedereen de iconen of tekeningen in beweg-
wijzering begrijpt. Doordat communicerende 
organisaties in de aanpak van hun communi-
catie hier nog te weinig rekening mee houden, 
gaat heel wat belangrijke informatie aan de 
kansarme doelgroepen voorbij. Vaak beseffen 
die betrokkenen dat ook zelf, wat kan leiden tot 
een verdere aantasting van het zelfvertrouwen, 
wat hen dan weer afremt om terzake iemand 
aan te spreken.

Daarmee komen we aan een vierde en vaak 
moeilijkst grijpbare barrière: de psychologische 
drempels.

Een centraal gegeven is de motivatie van 
iemand in het openstaan voor, het verwerven 
en verwerken van informatie. Zoals veel Vlamin-
gen, staan ook nogal wat kansarme Vlamingen 
onverschillig tegenover informatie van wel-
zijns- en zorginstellingen. Zeker indien deze 
boodschappen niet onmiddellijk van nut zijn 
of indien ze weinig of geen aanknopingspun-
ten bieden met de eigen omgeving. Niet alleen 
de socialprofitsector en de overheden kampen 
met dit gegeven. Ook in een commerciële 
omgeving is onverschilligheid de voornaamste 
reden voor het niet bereiken van de klant.

Dit heeft vaak te maken met «objectieve» 
behoeften die zich niet meteen vertalen in 
een “subjectief” aanvoelen of beleven van die 
behoeften. Iemand kan bijvoorbeeld in een vol-
strekt ongezonde woning leven. Dat kan je via 
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een aantal feitelijke, objectieve criteria vaststel-
len. Maar het is best mogelijk dat de bewoner 
die woning zelf niet als ongezond en proble-
matisch ervaart, bijvoorbeeld omdat hij nooit in 
een betere omgeving gehuisvest was. Als zo een 
objectieve behoefte niet door de betrokkene 
alsdusdanig herkend en beleefd wordt, zal deze 
maar weinig interesse hebben voor voorlich-
tingsboodschappen op dit vlak. Informatie over 
huisvestingspremies dringt dan nauwelijks of 
niet door. Dan is het belangrijk de communicatie 
niet zo zeer te richten op informatie over voor-
zieningen of premies, maar op het herkennen en 
erkennen van een probleem. Getuigenissen en 
storytelling kunnen daarbij helpen.

Overigens worden kansarmen niet graag 
bestempeld als «kansarme». Ze hebben hun 
fierheid, en wensen als andere burgers volwaar-
dig en met respect behandeld te worden, met 
gelijke rechten en plichten. Dat maakt dat alles 
wat betuttelend kan overkomen te mijden valt.

Bij gesprekken met kansarmen blijkt vertrou-
wen van cruciaal belang, zowel in het voordeel 
als in het nadeel van welzijns- en zorgorgani-
saties en de door hen gebrachte informatie. Is 
er geen vertrouwen of werd het vertrouwen 
ooit geschonden, dan wordt de informatie-
bron voortaan genegeerd. Zelfs indien enkel 
de contactpersoon of de persoon die de infor-
matie “brengt” of “presenteert” het vertrouwen 
schaadt, is dit voor altijd en vaak ten opzichte 
van de hele organisatie waarvan de betreffende 
contactpersoon deel uitmaakt.

Is het vertrouwen er wel, dan is er wel een posi-
tieve houding tegenover de informatie van de 
betreffende organisatie of medewerker. Opval-
lend hierbij is trouwens het belang van het ver-
trouwen in een persoonlijke bron, in de vorm 
van face-to-face communicatie.

5. cruciaal belang van  
persoonlijke communicatie

In dit hoofdstuk beschreven we vooral hoe 

belangrijk het is om te communiceren op een 

manier dat de aanpak daarvan rekening houdt 

met verschillende aandachtspunten bij je 

doelpubliek. Dat veronderstelt vooreerst com-

municatieboodschappen en dito inhouden die 

aansluiten bij de te detecteren informatienoden 

en -gevoeligheden van het publiek. In tweede 

instantie is het dan kwestie van de juiste com-

municatiekanalen te kiezen voor het informeren 

en zich laten informeren van het publiek.

Er stellen zich evenwel enkele hardnekkige 

mythes aangaande de al dan niet geschikte 

communicatiekanalen naar kansengroepen.

Zo is er de mythe en tegelijk de realiteit van 

de digitale kloof. Zoals eerder al aangege-

ven heeft inderdaad 15% van de Vlamingen 

geen internet thuis. En bij gezinnen die thuis 

wel internet hebben is er een aanzienlijke 

groep mensen die er zelf niet de vaardigheid 

of gewoon niet de gelegenheid heeft (bvb. 

indien slechts één computer beschikbaar 

is in een groot gezin) om met computer en 

internet om te gaan. Veel organisaties trekken 

uit die vaststelling de verkeerde conclusie dat 

het dan maar beter is om vooral, en zeker naar 

kansarme doelgroepen, in te zetten op druk-

werken (folders, brochures, …).

Onderzoek door onder meer het onderzoeks-

centrum Memori (Thomas More Mechelen) 

toont enerzijds aan dat het publiek dat niet over 

internet beschikt bejaard en/of kortgeschoold 

en laaggeletterd is. Door die laaggeletterdheid 

is dat publiek echter evenmin echt geholpen 

met gedrukte informatie. Dit is nu eenmaal een 

publiek dat niet geneigd is tot het lezen van 
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teksten, of dat nu digitaal dan wel in gedrukte 
vorm is. Uiteraard zijn niet alle ouderen laag-
geletterd, en in dat geval zijn drukwerken dan 
weer wel nuttig.

Anderzijds blijkt dat het potentieel van digitale 
media in het bereiken van kansengroepen vaak 
onderschat wordt. Ook voor een groeiende 
groep mensen die op een of andere manier 
kansarm zijn is het internet, zoals bij de meeste 
Vlamingen, het laagdrempelige informatiezoek-
instrument nummer één geworden. “Laagdrem-
pelig” geldt hier in de psychologische betekenis: 
je kan rond gevoelige thema’s online informa-
tie zoeken op een perfect anonieme manier, 
zonder dat je daarvoor eerst zelf bij iemand je 
mogelijk wat delicate of zelfs gênante verhaal 
moet doen.

De kostprijs van een internetabonnement is 
in de loop der jaren verhoudingsgewijs eerder 
gedaald dan gestegen, zodat hier sprake is van 
een echt “massa”medium. En ook bij senioren 
begint zich een meerderheid te ontwikkelen 
die wel degelijk online van wanten weet. Een 
bekend fenomeen daarbij is dat ouderen die 
zelf computeranalfabeet zijn vaak wel iemand 
in familie of kennissenkring hebben die des-
gevraagd voor hen al eens informatie kunnen 
opzoeken. Indirect is het internet ook voor die 
groep een niet te onderschatten informatie-
bron. Het internet is sowieso een cruciale infor-
matiebron voor iedereen die op een of andere 
manier “intermediair” of doorverwijzer is tussen 
kansengroepen en welzijnsorganisaties.

Maar het succesvol informeren en overtuigen 
van mensen in armoede om een beroep te 
doen op welzijns- en zorgvoorzieningen ver-
onderstelt meer dan een informatief aanbod 
in al dan niet gedrukte of digitale vorm. In alle 
praktijkgebaseerde onderzoeken met betrek-

king tot communicatie naar kansengroepen 

vind je één rode draad terug: het succes van 

die communicatie staat of valt met persoonlijke, 

vaak mondelinge communicatie.

Mensen die bang zijn om voor hun persoon-

lijke problemen hulp te vragen komen daar 

vaak pas echt toe indien bijvoorbeeld huisarts, 

goede buren of andere vertrouwenspersonen 

daartoe op hen inpraten. Maar niet alleen voor 

het overwinnen van dergelijke psychologische 

drempels is persoonlijke, mondelinge commu-

nicatie belangrijk. Mensen die hun probleem 

niet verwoord kunnen krijgen, of die het intel-

lectueel moeilijk hebben om informatie te zoe-

ken, te vinden en te begrijpen zijn ook het best 

geholpen met iemand die hen daarbij helpt. 

Toch zijn er niet zo gek veel organisaties die 

werk maken van een systematische en profes-

sionele aanpak van mondelinge communicatie, 

met inbegrip van het actief opzetten, informe-

ren en onderhouden van een netwerk van 

intermediairs. Communicatiebeleidsmensen 

bij welzijnsvoorzieningen vanwege lokale over-

heden getuigen dat ze soms tot 80% van hun 

communicatiemiddelen moeten inzetten om 

net die meest kansarme 20% van het publiek 

te bereiken én te “beraken”.

Overigens is men in het jongerenwelzijnswerk 

en bijvoorbeeld ook bij de VDAB al een poosje 

succesvol aan de slag met initiatieven waar-

bij met behulp van – doorgaans niet publiek 

toegankelijke – Facebookgroepen jongeren 

of jongere werklozen een goede persoonlijke 

wisselwerking hebben met hun begeleider van 

bijvoorbeeld VDAB of van het Jongeren Advies 

Centrum. De communicatie mag er dan wel 

niet mondeling zijn: ze is wel persoonlijk, en 

is vaak onderdeel van een breder geheel van 

persoonlijke welzijnsondersteuning, waar overi-
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gens toch ook die mondelinge “life” gesprekken 
deel van blijven uitmaken.

De communicatietoekomst in de welzijns- en 
zorgsector is daarom tegelijk digitaal en mon-
deling, mits het evenwel op een persoonlijke 
en vertrouwenwekkende manier gebeurt. De 

kwaliteit en het effect van die communicatie is 

in deze sector vooral afhankelijk van de bereid-

heid en het vermogen om bij de doelgroepen 

drempels en sleutels te detecteren. Een posi-

tieve communicatiehouding vergt inlevingsver-

mogen. En dat komt niet vanzelf.
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Wie?
Familiehulp

Wat?
Dienst voor thuiszorg

Waar?
Vlaanderen

Capaciteit?
+80.000 cliënten (cijfers 2012)

Personeel?
12.000 medewerkers (cijfers 2012)

Website?
http://www.familiehulp.be

dentikit

De armoedecijfers in Vlaanderen blijven stijgen. 

Familiehulp, dienst voor gezinszorg en aanvullende 

thuiszorg, is zich hiervan bewust en wil met het pro-

ject ‘Zorgen voor morgen. De kracht van gezinszorg 

bij mensen in armoede’ zijn medewerkers inzichten 

geven in de leefwereld van mensen in armoede.

Gezinszorg is een vorm van zorgverlening waarbij 
stappen kunnen gezet worden op verschillende 
levensdomeinen. Zowel op vlak van huisvesting, 
gezondheid, hulpverlening als gezinsondersteu-

ning kunnen verzorgenden concrete taken opne-

men. Vanuit hun knowhow leren verzorgenden 

cliënten vaardigheden aan en kunnen cliënten 

zich spiegelen aan de verzorgenden. Daardoor 

komt gezinszorg heel ongedwongen en laag-

drempelig binnen bij cliënten in armoede. Op 

een zeer praktische en laagdrempelige manier 

zorgen verzorgenden ervoor dat cliënten in 

armoede na verloop van tijd de regie van hun 

leven terug in handen kunnen nemen.

ZORGEN VOOR MORGEN:
de kracht van gezinszorg  
bij mensen in armoede
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Het project Zorgen voor morgen bood de kans 
om in de vier regio’s van de provincie Antwer-
pen (regio Antwerpen, Herentals, Mechelen en 
Turnhout) initiatieven rond armoede te nemen 
om verzorgenden en hun verantwoordelijken 
te sensibiliseren over de complexe armoe-
deproblematiek én concrete handvatten te 
geven over de rol van gezinszorg bij cliënten 
in armoede.

De vier initiatieven werden anders ingevuld 
door andere methodieken te gebruiken, andere 
lokale partners aan te spreken of andere accen-
ten te leggen. We wilden hierbij zoveel mogelijk 
inspelen op de vragen en de noden die leef-
den bij onze medewerkers in de verschillende 
regio’s. Op deze wijze wilden we een ruime en 
diverse expertise binnenhalen en regionaal een 
breed netwerk uitbouwen om onze zorg aan 
mensen in armoede verder te optimaliseren.

het project

‘Ik besef nu pas dat mensen in armoede 

door hun vele negatieve ervaringen heel 

sterk het gevoel hebben dat ze niet bij de 

maatschappij horen. Die gekwetste bin-

nenkant bepaalt heel sterk hoe ze zich 

gedragen, ook ten opzichte van mij. Hier 

ga ik in de toekomst zeker rekening mee 

houden.’ – een verzorgende

In regio Antwerpen participeerden twee wijk-
teams van verzorgenden die regelmatig wor-
den geconfronteerd met cliënten in armoede. 
Om hiermee te leren omgaan kregen zij inzich-
ten in de aanpak van moeilijke opvoedingssitu-
aties via een aantal sessies over een specifieke 
opvoedingsmethode (Triple P). Daarop gingen 
ze in dialoog met mensen uit een Vereniging 
waar Armen het woord nemen over opvoeding 
en armoede.

‘Zorgverlenen bij cliënten in armoede is 

zoals de processie van Echternach. Maar 

ook dat is nog altijd vooruitgang.’ – een 

verzorgende

Verzorgenden en hun verantwoordelijken van 
regio Mechelen volgden een ‘armoedetraject’. 
Tijdens dit traject wilden we zowel oog hebben 
voor jonge gezinnen in armoede als voor oude-
ren en de gezondheidsrisico’s waar ouderen in 
armoede mee geconfronteerd worden.

Na een vorming over armoede, wisselden de 
verzorgenden hun ervaringen met cliënten in 
armoede uit in verschillende sessies supervisie. 
Ze reikten elkaar handvatten aan om de zorg aan 
mensen in armoede te verbeteren en vol te hou-
den. Een ervaringsdeskundige in de armoede 
nam deel aan de supervisie om de stem van 
mensen in armoede te vertegenwoordigen.

In een laatste fase van het project gingen de 
deelnemers in dialoog met mensen in armoede 
in een Vereniging waar armen het woord nemen.

‘Voordien stelde ik mezelf wel eens de vraag 

of ik, als verzorgende, mensen in armoede 

wel écht kan helpen. Door het deelnemen 

aan de supervisie, ben ik ervan overtuigd 

geraakt dat we heel waardevol werk kun-

nen doen bij die mensen die in het verleden 

weinig kansen kregen.’ – een verzorgende

In regio Turnhout lag de focus op jonge gezin-
nen met kinderen en de totaliteit van de pro-
blemen die gezinnen in armoede trotseren, met 
speciale aandacht voor de opvoeding van de 
kinderen. In eerste instantie, kreeg het ganse 
team van verantwoordelijken een vorming over 
armoede door mensen uit de lokale Vereniging 
waar armen het woord nemen. Daarnaast stel-
den mensen van een Centrum Kinderzorg en 
Gezinsondersteuning hun werking en hun visie 
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op positief opvoeden voor. Via casussen uit het 

werkveld dachten de verantwoordelijken na over 

de concrete aanpak in moeilijke cliëntsituaties.

In een tweede fase van het project, namen 

verzorgenden deel aan een supervisie waarin 

ze ervaringen met cliënten in armoede konden 

delen. Een ervaringsdeskundige in armoede 

nam eveneens deel aan de sessie supervisie.

De vorming en sessies supervisies hadden plaats 

in lokale Welzijnsschakels of Verenigingen waar 

armen het woord namen. Op die manier leerden 

onze medewerkers lokaal organisaties kennen 

waar cliënten in armoede terecht kunnen.

‘Ik heb er nooit bij stilgestaan dat de vragen 

die wij op een intake stellen, zoals een tele-

foonnummer van een mantelzorger, een 

heel andere betekenis krijgen bij mensen 

in armoede, die soms niemand hebben 

behalve een professionele hulpverlener.’ – 

een verantwoordelijke

De kennismaking met de lokale Verenigingen 

waar armen het woord nemen vormden een 

belangrijk element van het project in regio 

Herentals.

In een eerste fase kregen alle verantwoordelij-

ken een vorming over armoede. Met die kennis 

als bagage gingen kleine groepjes van verzor-

genden met hun leidinggevenden op bezoek 

in de vier Verenigingen waar armen het woord 

nemen in de zorgregio. Door in dialoog te gaan 

met mensen in armoede leerden ze kijken door 

de bril van arme cliënten.

Een terugkoppeling van de bezoeken en erva-

ringsuitwisseling gebeurden in een sessie 

supervisie. Opnieuw vertegenwoordigde een 

ervaringsdeskundige de stem van mensen in 

armoede.

resultaten

Armoede is meer dan een gebrek aan inkomen. 
Armoede speelt zich af op de verschillende 
levensdomeinen. Voor veel medewerkers van 
Familiehulp brengt dit een nieuw inzicht. Deze 
nieuwe kijk doet hen beseffen dat ze meer te 
maken hebben met cliënten in armoede dan 
ze oorspronkelijk dachten.

In dialoog met mensen in armoede leerden we 
de leefwereld van mensen in armoede kennen. 
Mensen in armoede werden op hun beurt geïn-
formeerd over de werking van Familiehulp.

Door de kennismaking met Verenigingen waar 
armen het woord nemen en Welzijnsschakels, 
werkten we samen met partners, andere dan 
diegene waar we binnen Familiehulp regelma-
tig mee samenwerken. Het project heeft het 
thema ‘armoede’ bespreekbaar gemaakt binnen 
Familiehulp.

de film ‘zorgen voor morgen’

Om de opgedane ervaringen te kunnen versprei-
den, zowel intern als naar andere organisaties, 
verzamelden we via beeldmateriaal getuigenis-
sen van cliënten, medewerkers en directie van 
Familiehulp. Concrete handvatten om mensen 
in armoede te bereiken en de zorg vol te houden 
vormen de leidraad van deze film. Hij leert ons 
kijken door de bril van mensen in armoede zodat 
we in de toekomst nog meer ‘zorg op maat’ van 
deze doelgroep kunnen leveren.

De film vertelt over de leefwereld van mensen 
in armoede en nodigt hulp- en zorgverleners uit 
om hun vooroordelen t.a.v. mensen in armoede 
te bespreken. Concrete tips in het omgaan met 
mensen in armoede vormen de leidraad van de 
verschillende getuigenissen. De verschillende 
fragmenten geven de kans aan hulp- en zorg-
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verleners om hardop vragen te stellen over hun 
zorgverlening aan mensen in armoede en om 
hun eigen waarden en normen in vraag te stellen.

Via de film en het gesprek hierover, krijgen zorg- 
en hulpverleners een houvast om vol te hou-
den in complexe cliëntsituaties en resultaten te 
leren zien op lange termijn.

De film is een instrument om met andere zorg-
verleners te reflecteren over het werken bij cli-
enten in armoede. De bijhorende handleiding 

bevat een aantal richtvragen, waarmee de vor-

mingswerker of gespreksleider de deelnemers 

kan uitnodigen tot reflectie over hun professi-

oneel handelen.

De opmaak van de film en de bijhorende hand-

leiding zullen ervoor zorgen dat ook binnen 

Familiehulp dit thema blijft leven via vorming 

en supervisie. Medewerkers blijven nood heb-

ben aan concrete handvatten in het omgaan 

met cliënten in armoede.

Praktisch

Wie meer informatie wenst, kan hiervoor terecht bij Nele Vanderheyden, stafmedewerker zorg- en 
dienstverlening Familiehulp, via nele.vanderheyden@familiehulp.be of 015/45.31.20. De film met 
bijhorende handleiding kan ook besteld worden. Kostprijs: €15 (exclusief verzendingskosten).
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Wie?
KAAP in CM Oostende

Wat?
Afdeling van de Christelijke Mutualiteit

Waar?
Oostende

Capaciteit?
150.000 leden

Personeel?
190 medewerkers

Website?
http://www.cm.be

dentikit

Ernstig ziek worden, is een grote tegenslag. De factuur 

voor een verblijf in het ziekenhuis kan hoog oplopen. 

Je moet ze gelukkig niet volledig zelf betalen. Het zie-

kenhuis rekent het grootste deel rechtstreeks af met 

het ziekenfonds. Ten minste als je in orde bent met 

het ziekenfonds. Is dat niet het geval, dan moet je de 

volledige factuur wel zelf betalen. Dat kan gaan om 

honderden, zelfs duizenden euro’s. Openstaande zie-

kenhuisfacturen van mensen die niet in orde waren 

met het ziekenfonds, waren voor CM Oostende de 

aanleiding om te starten met ‘KAAP’.

een gevoel van ‘onaanvaardbaarheid’

Mensen die niet in regel zijn met het zieken-

fonds, hebben vaak met veel andere proble-

men te maken zoals werkloosheid of een laag 

betaalde job, moeilijke huisvesting, uiteenge-

vallen relaties… Voor mensen die in armoede 

proberen te overleven, is het ziekenfonds of de 

ziekteverzekering niet het eerste van hun zor-

gen. Maar als je niet in orde bent, zijn er grote 

gevolgen en raak je nog meer in de problemen.

DREMPELS VERLAGEN DOOR  
NAAR MENSEN TOE TE GAAN
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Vanuit die vaststelling vond de Christelijke 
Mutualiteit Oostende het onaanvaardbaar dat 
deze mensen verstoken blijven van hun recht 
op tussenkomst van de ziekteverzekering. 
Daarom startten ze met KAAP: Kansen Armoede 
Prioriteit. ‘De kaap nemen’ wijst op het moge-
lijks, gedeeltelijk, kunnen veranderen van de 
situatie waarin mensen verzeild geraakt zijn.

vicieuze cirkel doorbreken

In eerste instantie wil CM Oostende met KAAP de 
toegankelijkheid van de gezondheidszorg verbe-
teren. Het gebrek aan een ziekteverzekering is 
een extra drempel voor mensen die zorg nodig 
hebben. Via de ziekteverzekering wil KAAP dan 
ook helpen op de vicieuze cirkel van armoede 
te doorbreken. KAAP wil sociaal-economisch 
kwetsbare mensen in regel brengen met de 
ziekteverzekering, door hen te informeren over 
hun rechten en plichten. Zo willen wij een hiaat 
opvangen tussen de administratie, de reguliere 
dienstverlening en de persoon die niet in orde is.

KAAP probeert continu de communicatie met 
mensen in kansarmoede op gang te brengen of 
te faciliteren. Hoe kunnen we bijvoorbeeld de weg 
naar het ziekenfonds verbeteren? Hoe kunnen 
mensen hun weg in de administratieve romp-
slomp beter vinden? Door zelf naar de mensen 
toe te stappen, werken we pas echt drempelver-
lagend. De letterlijke en figuurlijke drempel aan 
de deur van het ziekenfonds, is voor velen heel 
hoog. Té hoog. Schaamte voor de eigen situatie, 
angst voor negatieve blikken of opmerkingen of 
het teveel aan problemen waardoor de persoon 
het niet meer ziet zitten en ‘verlamt’. Het zijn maar 
enkele redenen die de drempel zo hoog maken.

op zoek naar structurele oplossingen

Signalen die door KAAP opgevangen worden 
rond deze problemen, worden aan de betrokken 

diensten of organisaties doorgegeven. We willen 
meer doen dan er voor zorgen dat individuen hun 
weg vinden. Vanuit onze ervaringen proberen we 
ook structurele oplossingen te zoeken die drem-
pelverlagend werken. Binnen onze eigen mutu-
aliteit, maar we gaan ook breder. Eigenlijk willen 
we met KAAP ook nadenken over structurele pro-
blemen in de gezondheidszorg die armoede in de 
hand werken. Hiervoor werken we nauw samen 
met externe diensten en organisaties.

Maar onze belangrijkste doelstelling is het ont-

schuldigen van mensen in armoede. De drem-
pel naar de reguliere diensten is en blijft hoog, 
omdat mensen in armoede vaak bekeken wor-
den vanuit de idee dat ze hun situatie zelf veroor-
zaakt hebben, dat het allemaal hun eigen schuld 
is. Dit idee draagt sterk bij aan de ‘verlamming’ 
van mensen in armoede. KAAP wil aan de vele 
mensen die werken met mensen in kansarmoede 
duidelijk maken dat hun situatie niet iets dat ze 
over zichzelf uitgeroepen hebben, maar eerder 
het gevolg is van verschillende factoren die ze 
zelf niet allemaal even goed in de hand hebben. 
Door mensen in armoede zo te ontschuldigen, 
werken we de drempels pas echt weg.

vanuit presentie  
zoeken naar eigen kracht

Om die doelstellingen te bereiken, werkt KAAP 
met methodieken als presentietheorie, outre-
aching, aanklampend werken en empower-
ment. Deze arbeidsintensieve methodieken 
werken met de medewerkster van KAAP als 
spilfiguur. Zij verzorgt de contacten tussen de 
CM en de persoon in kwestie. Wanneer iemand 
moeilijk bereikt wordt en dus niet ingaat op de 
vraag contact op te nemen met CM om het 
dossier ziekteverzekering/uitkeringen in orde 
te brengen, neemt KAAP het over. De dossier-
beheerder bereidt dan het dossier voor en de 
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medewerkster van KAAP neemt het verder op. 

Anderzijds neemt de medewerker van KAAP 

ook de vragen, signalen van betrokkenen mee 

naar de dienst in kwestie.

In eerste instantie doet de medewerkster van 

KAAP beroep op presentie en outreaching. Ze 

stapt zelf naar de mensen toe, bijvoorbeeld via 

huisbezoeken. Maar ze is evengoed aanwezig 

op plaatsen waar deze mensen veel komen. 

Haar taak bestaat er dan in om vooral veel 

te luisteren en uitleg te geven over het hoe 

en waarom. Zo verduidelijkt zij de zin van de 

ziekteverzekering. Maar de mensen kunnen 

natuurlijk nog altijd zelf beslissen of ze vol-

gen en op het aanbod ingaan. Eigenlijk zou 

je kunnen zeggen dat de medewerkster van 

KAAP de ‘straathoekwerkster van de sociale 

zekerheid’ is.

Een tweede model is empowerment. We staan 

naast de mensen die we trachten te helpen 

en zoeken samen uit wat in hun individuele 

situatie een mogelijke oplossing zou kunnen 

zijn. Hierbij gaan we vooral op zoek naar wat 

zij zelf kunnen opnemen. Belangrijker dan de 

problemen voor hen aan te pakken, zoeken we 

naar hun eigen kracht zodat ze in de toekomst 

sterker staan, ook zonder onze hulp.

Tot slot werken we ook aanklampend. Vaak is dit 

de belangrijkste methodiek. Mensen blijvend 

een hand reiken, door steeds opnieuw contact 

te zoeken. Mensen in armoede hebben snel 

het gevoel dat niemand nog met hen wil bezig 

zijn, dat ze alleen maar een last zijn. Door het 

toch niet op te geven, zonder verstikkend te 

zijn, laten we hen voelen dat ze het voor ons 

wél waard zijn om samen een stuk van de weg 

af te leggen. ‘Wij schrijven je niet af, wij willen 

met jou op weg’, is onze boodschap die we zo 

willen overdragen.

eigen enveloppen

De doelstellingen en methodieken van KAAP, 

vragen om een heel eigen werkwijze die vol-

ledig gericht is op de doelgroep die zij wil berei-

ken. De reguliere dienstverlening heeft niet 

de mogelijkheden of middelen om zelf naar 

moeilijk bereikbare personen toe te stappen. Dit 

hiaat wil KAAP opvangen, door op een andere 

manier contact te zoeken met deze groepen.

Moeilijk bereikbare leden werden vaak al eer-

der via de klassieke weg gecontacteerd om 

hun dossier in orde te brengen. Vooraleer een 

dossier vanuit CM Oostende aan KAAP wordt 

toevertrouwd, werden er alle verschillende 

brieven of e-mails gestuurd. Daarom maakt de 

medewerkster van KAAP niet opnieuw gebruik 

van standaardbrieven of standaardenveloppen. 

Officiële brieven, zoals ook de brieven van de 

CM door mensen in armoede worden ervaren, 

worden al niet meer opengedaan uit angst 

voor nog meer zorgen of problemen. Daarom 

gebruikt KAAP een eigen logo, eigen envelop-

pen en eigen brieven. Het gaat dan wel over 

hetzelfde probleem of hetzelfde dossier, maar 

de andere organisatie-identiteit geeft meer 

mogelijkheden om een contact te verzekeren.

Daarnaast doen we ook zoveel pogingen als 

nodig zijn om de persoon in kwestie te berei-

ken. We doen ook op alle mogelijke manieren: 

telefonisch, schriftelijk in een korte boodschap 

in begrijpbare taal – nooit gestandaardiseerd 

overigens. Of ook met huisbezoeken. Hiervoor 

nemen we veel tijd. Naar de mensen toe stap-

pen en luisterend aanwezig zijn op hun eigen 

ritme is heel tijdsintensief. Maar het blijkt wel 

ook heel effectief. Eens het contact gelegd is en 

men weet wie je bent en waarvoor je precies 

komt – eens de angst een beetje overwonnen is 

– lukt het wel om het dossier in orde te krijgen.
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Kom later nog eens terug

KAAP gaat verder ook zelf op zoek naar de 
nodige documenten om een bepaald dossier 
in orde te krijgen. Als bijvoorbeeld blijkt dat het 
aanslagbiljet niet ingediend werd of verkeerd 
werd opgemaakt, wordt dit aangepakt door de 
medewerkster van KAAP. Het is zonder correct 
aanslagbiljet gewoon niet mogelijk om het 
recht van de persoon in orde te brengen.

Het heeft dan ook geen zin op te dragen dat 
de persoon zelf dit in orde moet brengen en 
dan ‘later nog eens terug te komen’. Dit zien 
we wel vaak in de reguliere administratie. Maar 
het is onze ervaring dat je de persoon die voor 
je staat zo toch snel weer kwijt raakt. Hij weet 
immers niet waar hij dat formulier moet gaan 
zoeken of hoe hij het moet invullen. Mocht hij 
dat weten, dan was het al in orde geweest.

Nee, we gaan samen op zoek naar de manier om 
dat ene document toch in orde krijgen. Andere 
voorbeelden zijn ook het opvragen van een 
attest van het kinderbijslagfonds, de vakbond, 
enzoverder. Samen met de betrokkene volgen 
we het hele dossier op. We vragen zelf een 
formulier op, met de betrokkene erbij en vul-
len het samen in. Zo halen we wat druk van de 
schouders van de mensen die we willen helpen, 
zonder alles gewoon in hun plaats te doen. Het 
is echt de bedoeling dat ze nadien ook zonder 
onze hulp verder kunnen. Het benoemen van 
die eigen kracht, het eigen kunnen, wordt door 
de mensen trouwens ook echt geapprecieerd.

de Feedbackers

In 2009 spraken we 4 mensen aan om op regel-
matige basis samen te komen, allemaal men-
sen met ervaring in armoede en uitsluiting. Die 
samenkomsten ondersteunen de medewerk-
ster van KAAP in haar zoektocht naar het ver-
beteren van de toegankelijkheid van de sociale 
zekerheid.

Tijdens het nadenken over een naam voor onze 
groep, kwamen we al snel op verschillende 
namen die we in de media horen. Taalgebruik 
dat door de maatschappij, ook door hulpver-
leners, te pas en te onpas gebruikt wordt. Zo 
dachten we aan de vele Engelse termen die 
onze taal intussen rijk is. Als verwijzing naar die 
moeilijke taal, waar perfect begrijpbare alterna-
tieven voor bestaan, kozen we voor ‘De Feedbac-

kers’ als naam van onze groep.

In de eerste bijeenkomsten werd ingegaan op 
wat een ziekenfonds is en zou moeten zijn. Op 
hoe de mensen de contacten tussen henzelf en 
het ziekenfonds ervaren ook. Tegelijk stonden 
we stil bij de problematiek van mensen die niet 
in regel zijn en hoe de medewerkster van KAAP, 
en ook de reguliere administratie via het zie-
kenfonds, hen beter kan contacteren. Intussen 
werden door De Feedbackers ook enkele brieven 
van CM op leesbaarheid gecontroleerd en aan-
gepast op basis van de opmerkingen.

Deels overgenomen uit Visie.
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Wie?
Gasthuiszusters Antwerpen Ziekenhuizen

Wat?
Ziekenhuis met drie campussen

Waar?
Antwerpen

Capaciteit?
1032 bedden (1170 patiënten per dag)

Personeel?
3100 medewerkers en 370 artsen

Website?
http://www.gzaziekenhuizen.be

dentikit

De GasthuisZusters Antwerpen hebben een lange 

traditie als het gaat over het werken met mensen 

aan de rand van de samenleving. Vanuit deze 

traditie werken we al jaren aan een sociale dienst 

dicht bij de patiënt. Sinds enkele jaren koos GZA 

Ziekenhuizen er voor nog een stap verder te gaan. 

Met de sociaal administratief bemiddelaars willen 

we nog meer aanwezig zijn bij de patiënten.

sociale dienst

Voor de medewerkers van de sociale dienst, is 
patiëntgerichte communicatie zeer belangrijk. 
In eerste instantie werken de sociaal werkers 
vraaggericht: dat wil zeggen dat patiënten met 
al hun vragen bij hen terecht kunnen. Daarnaast 
proberen ze ook aanbodgericht te werken, door 
bijvoorbeeld het verspreiden van informatie-

BEGELEIDING OP  
MAAT VAN DE PATIËNT
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brochures. Op deze manier trachten wij ook die 

patiënten te bereiken die niet zelf hun vraag 

(durven) komen stellen.

Een derde manier om in contact te komen met 

een sociaal werker is via doorverwijzing. Regelma-

tig worden kwetsbare patiënten doorverwezen 

door derden zoals artsen, onthaalmedewerkers of 

externe organisaties zoals Kind en Gezin.

In GZA Ziekenhuizen bestaat een sterke samen-

werking met de opnamedienst, consultaties, enz. 

Al deze diensten kennen de sociale dienst en 

kunnen een patiënt doorverwijzen als dit wen-

selijk blijkt. Het is zeer belangrijk dat patiënten 

tijdig, liefst nog voor het ziekenhuisbezoek, al de 

nodige informatie krijgen. Zo kunnen we hun 

vragen op voorhand beantwoorden en eventu-

ele problemen proactief aanpakken.

Tijdens eventuele contacten voor een zieken-

huisbezoek, maar ook wanneer de patiënt reeds 

in het ziekenhuis is, staat de sociale dienst klaar 

om de patiënt bij te staan en te antwoorden op 

allerlei vragen. Naast de algemene vragen, wordt 

er ook specifiek gecommuniceerd over facturen, 

kamerkeuzes, mutualiteiten en verzekeringen, 

kostendekkende voorschotten, doorverwijzingen 

naar OCMW’s, mogelijke tegemoetkomingen, 

enzoverder.

vertrouwen en zelfredzaamheid

Het is zeer belangrijk om het vertrouwen van pati-

enten te winnen door uit te leggen dat de sociaal 

werkers beroepsgeheim hebben. De sociaal wer-

kers maken duidelijk dat ze enkel datgene zullen 

doen dat werd besproken binnen de relatie tussen 

de patiënt enerzijds en de sociaal werker als pro-

fessionele hulpverlener anderzijds. Communicatie 

hierrond blijft belangrijk. Er wordt dan aan de slag 

gegaan met de concrete hulpvraag, maar indien 

wenselijk voor de patiënt en indien mogelijk, kijkt 
men daarnaast ook naar het bredere kader, zodat 
er naar een structurele oplossing kan gezocht 
worden. Overleg met de patiënt is, zoals wel al 
schreven, zeer belangrijk. In de eerste plaats blijft 
de verantwoordelijkheid immers bij de patiënt, als 
hij sterk genoeg is om deze te dragen.

Het bevorderen van de zelfredzaamheid van een 
patiënt is dan ook belangrijk. Door hier aan te 
werken, kunnen we vooral inzetten op ondersteu-
ning en begeleiding met informatie en advies. Bij 
patiënten met een kleine zelfredzaamheid, neemt 
de sociaal werker meestal de situatie bij aanvang 
over, zet de patiënt op goede weg en geeft de 
verantwoordelijkheid dan opnieuw aan de pati-
ent, zodat de zelfredzaamheid kan groeien.

samenwerking

Binnen het ziekenhuis werd een goede samen-
werking uitgebouwd tussen verschillende pijlers: 
opnamedienst, facturatiedienst, debiteuren, 
ombudsdienst en sociale dienst. Regelmatig vindt 
er een overleg plaats tussen de verschillende par-
tijen (met uitzondering van de ombudsdienst) om 
samen patiëntendossiers op te volgen en structu-
rele problemen aan te pakken.

Vooral de patiënt in armoede staat binnen dit 
overleg centraal. Er wordt stilgestaan bij hoe de 
medewerkers van het ziekenhuis ervoor kunnen 
zorgen dat deze gepast begeleid wordt. Omdat 
we het belangrijk vinden om voldoende infor-
matie te verspreiden vóór het ziekenhuisbezoek, 
wordt er momenteel binnen deze verschillende 
diensten gewerkt aan een computerprogramma 
waar patiënten op eenvoudige wijze informatie 
kunnen vinden over de kostprijs van hun behan-
deling. Op deze manier krijgen de patiënten 
geen tegenstrijdige informatie van de mede-
werkers van al deze verschillende diensten, maar 
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kunnen eenduidige, duidelijke boodschappen 
verspreid worden. In de eerste plaats wordt dit 
opgemaakt voor de patiënten die financieel 
moeilijkheden ondervinden, maar uiteraard zul-
len alle patiënten van dit systeem profiteren.

verklein de kloof

Een ander aandachtspunt dat hoog op de 
agenda staat, is de huidige ongelijkheid in het 
al dan niet betalen van voorschotten. De mede-
werker van de sociale dienst gaat hierin discreet 
bemiddelen. Zo wordt dit onderwerp steeds op 
een bureel besproken en niet in de gang. Onder 
andere door contact te nemen met schuldbe-
middelaars of budgetbeheerders kan er op maat 
van de individuele patiënt gewerkt worden.

Discretie is in al deze situaties dan ook van het 
allergrootste belang. Zo krijgt de patiënt vertrou-
wen in de dienstverlener, maar ook in de instelling. 
Daarnaast is het belangrijk om het recht op pri-
vacy ook voor mensen in armoede toe te passen.

We willen nogmaals beklemtonen dat het niet 
is omdat iemand in financiële moeilijkheden zit, 
dat die geen recht heeft op volwaardige hulpver-
lening en medische behandeling. Onze sociale 
dienst ziet het als haar taak om te proberen de 
kloof tussen de patiënt in armoede en de medi-
sche wereld of instelling te verkleinen.

Preventieve communicatie

Zo veel mogelijk preventief werken is belangrijk, 
omdat al deze zaken veel tijd vragen en niet 
meteen in orde kunnen gebracht worden. Vooral 
voor de patiënt is het veel aangenamer als alles 
geregeld is bij opname of voor de consultatie.

Zo kan de patiënt op een rustige en ontspan-
nen manier opgenomen worden of naar de 
consultatie gaan en wordt hij niet aangespro-

ken over bijvoorbeeld openstaande schulden. 

Op deze manier vermijden we onaangename 

conversaties in een overvolle wachtzaal.

sociaal administratief bemiddelaars

Binnen GZA Ziekenhuizen werden middelen 

vrijgemaakt om een aparte functie binnen het 

departement van de sociale dienst te creëren. 

De sociaal administratief bemiddelaar (SAB), 

heeft wel hetzelfde diploma als de andere soci-

aal werkers, namelijk bachelor sociaal verpleging 

of bachelor maatschappelijk assistente, maar hij 

heeft een ander, specifiek takenpakket. Con-

creet zijn er zo drie medewerkers (SAB’s) die er 

in gespecialiseerd zijn om mensen in armoede, 

mensen zonder papieren, mensen zonder mutu-

aliteit of verzekering te begeleiden binnen de 

ziekenhuiscontext.

De sociaal administratief bemiddelaar werkt 

tevens proactief. Artsen bijvoorbeeld verwijzen 

wanneer mogelijk op voorhand patiënten, die bin-

nen deze doelgroep vallen, door naar de sociaal 

administratief bemiddelaar. Dit gebeurt regelma-

tig bij bijvoorbeeld een zwangerschap. Op deze 

manier kan er tijdig naar oplossingen gezocht 

worden. Uiteraard worden ook patiënten die bij-

voorbeeld via de spoedgevallendienst worden 

opgenomen deskundig begeleid door de SAB.

De sociaal administratief bemiddelaar geeft in de 

eerste plaats informatie aan de patiënt over wat 

hij moet doen en welke documenten nodig zijn 

om in orde te zijn voor een ziekenhuisbezoek. 

Soms is het niet mogelijk om in regel te geraken 

en dan gaan ze samen op weg naar de meest 

wenselijke situatie, voor zowel de patiënt als de 

organisatie.

De SAB ondersteunt en begeleidt vooral de 

patiënt en volgt de situatie verder op. Deze pati-
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enten worden meestal niet alleen tijdens een 
ziekenhuisbezoek begeleid, maar ook ervoor en 
erna. De begeleiding stopt niet als de patiënt het 
ziekenhuis heeft verlaten, net omdat het vaak 
om structurele moeilijkheden gaan, die zich op 
verschillende levensdomeinen bevinden.

ondersteuning in  
een specifieke situatie

De begeleiding gaat dikwijls verder dan admi-
nistratieve bemiddeling en ondersteuning. Ook 
psychosociaal volgen we de patiënt verder op. 
Deze psychosociale ondersteuning houdt in dat 
er niet enkel geluisterd wordt naar de patiënt, 
maar dat er door middel van de juiste – niet ver-
oordelende – houding, begrip wordt getoond 
voor de situatie. We reiken handvaten aan zodat 
de patiënten zich beter te kunnen handhaven 
in hun moeilijk medische situatie en in de maat-
schappij in het algemeen.

Het doel van de sociaal administratief bemid-
delaar is niet enkel om mensen “in regel” of 
“in orde” te krijgen, maar vooral ook om hen 
in hun specifieke situatie te ondersteunen en 
ervoor te zorgen dat ze op een betere manier 
verder kunnen. Ze bekijken de patiënt hierin 
als een uniek persoon die het recht heeft om 
zijn eigenwaarde te behouden. Spijtig genoeg 
is het niet altijd mogelijk om alle financiële en 
administratieve problemen op te lossen. Wel 
kunnen we steeds het gesprek aangaan en de 
patiënt als mens behandelen, zodat hij weet 
dat er diensten zijn die voor hem klaarstaan om 
mee naar mogelijk oplossingen te zoeken. Het 
is dus belangrijk om de patiënt in zijn geheel te 
zien en niet als een “onbetaald dossier” of “een 
financieel moeilijk geval”.

menselijk en bereikbaar

In vergelijking met bijvoorbeeld de facturatie-
dienst of de opnamedienst, is wat we hierboven 
geschetst hebben de grote meerwaarde van de 
sociale dienst en de sociaal administratief bemid-
delaar. Facturatie- of opnamediensten focussen 
vooral het op administratieve en minder op het 
sociale. In dialoog gaan en op een menselijke, 
correcte manier communiceren blijkt echter keer 
op keer een goede begeleidingsmethode te zijn.

De medewerkers van de sociale dienst en de 
sociaal administratief bemiddelaar zijn iedere 
werkdag bereikbaar tijdens de kantooruren. Het 
doel is om de toegangsdrempel zo laag mogelijk 
te houden. Daarom wordt er zo flexibel mogelijk 
gewerkt, volgens de noden en mogelijkheden 
van de patiënt. Het is dus niet altijd nodig om 
afspraken te maken, de deur staat altijd open om 
vragen te stellen en hulp of informatie te vragen.

sandwich

Tot slot willen we nog even de aandacht ves-
tigen op de sandwichpositie van de sociaal 
administratief medewerker. Enerzijds verwacht 
het ziekenhuis, als een economische organisatie, 
dat de facturen betaald worden. Anderzijds is er 
de patiënt met al zijn problemen, die door ons 
geholpen moet worden.

Voldoende afstand bewaren, maar tegelijkertijd 
voldoende nabij zijn om de patiënt te ondersteu-
nen is steeds een moeilijke evenwichtsoefening. 
Overleg, supervisie en intervisie zijn belangrijke 
methoden om de sociaal werker hierbij te helpen.

Het doel blijft immers om voor elk probleem een 
oplossing te vinden die voor beide partijen aan-
vaardbaar is.
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Wie?
Wijkgezondheidscentrum ‘De Brugse Poort’

Wat?
Wijkgezondheidscentrum

Waar?
Gent

Capaciteit?
5.500 ingeschreven patiënten

Personeel?
28 medewerkers en 10 artsen

Website?
http://www.wgcbrugsepoort.be

dentikit

Ze bestaan nog niet zo heel erg lang: de Wijkge-

zondheidscentra. Anders dan andere zorgvers-

trekkers, werken ze bovendien via een forfaitair 

betalingssysteem. Dit systeem zet de centra aan om, 

ook vanuit hun eigen filosofie, sterk in te zetten op 

gezondheidspromotie en preventieve gezondheids-

zorg. Als gevolg van de uitzonderlijk lage financiële 

drempel zijn de centra een perfect alternatief voor 

kwetsbare groepen. We geven je daarom graag een 

inleiding in onze werkwijze en filosofie, in de hoop 

dat die ook jou kan aanspreken.

het wijkgezondheidscentrum

In principe is een wijkgezondheidscentrum 
(WGC) een alternatief voor de huisdokter. Je kan 

er terecht met grote en minder grote medische 
problemen. Naast een huisarts werken er nog 
andere zorgverleners zoals kinesisten, diëtisten, 
verpleegkundigen,… De samenstelling verschilt 
per wijkgezondheidscentrum. Elk wijkgezond-
heidscentrum is anders, wat te maken heeft met 
de grootte van het centrum, de patiënten, de 
wijk waarin het wijkgezondheidscentrum werkt, 
de leeftijd van een wijkgezondheidscentrum,…

Alle wijkgezondheidscentra hebben 11 criteria 
gemeenschappelijk waaronder multidisciplinaire 
samenwerking: huisartsen, verpleegkundigen 
en andere zorgverleners werken er samen onder 
één dak. Ook preventie en gezondheidspromo-
tie staat heel duidelijk in één van de criteria. Een 

KLARE TAAL  
IN DE EERSTELIJNSZORG
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ander belangrijk criteria is het zorgen voor en 

werken aan een fysieke en financiële toegan-

kelijkheid en het wegwerken van drempels die 

deze toegankelijkheid in de weg kunnen staan.

Een wijkgezondheidscentrum wil fysiek toe-

gankelijk zijn, we zorgen dat mensen met een 

beperkte mobiliteit toegang hebben. We zorgen 

ook dat mensen zich welkom voelen door bij-

voorbeeld een warm onthaal en een aangename 

wachtzaal te voorzien. Onze financiële toeganke-

lijkheid steunt op het forfaitair betalingsprincipe: 

als ingeschreven patiënt betaal je niets voor een 

consultatie in het WGC, want de betaling wordt 

rechtstreeks geregeld met het ziekenfonds. Geen 

gedoe dus met doktersbriefjes en gele klevertjes.

mensen in armoede

We merken dat sommige mensen denken dat 

een wijkgezondheidscentrum enkel bedoeld is 

voor mensen in armoede. Dat is zeker niet het 

geval. Een wijkgezondheidscentrum is er voor 

iedereen die in het werkingsgebied van het 

WGC woont. Wij streven er zelfs naar om een 

heel divers publiek over de vloer te krijgen.

Het is wel een feit dat kwetsbare doelgroepen 

sneller de weg vinden naar een wijkgezond-

heidscentrum. Voor iemand die in armoede leeft 

is 5 euro meer of minder echt wel een groot ver-

schil. Daarnaast merken we dat medische huizen, 

zoals wijkgezondheidscentra, vaak meer aan-

sluiten bij het idee dat mensen met een ander 

origine hebben van eerstelijnsgezondheidszorg.

hier spreekt men… klare taal

Al het voorgaande, maakt dat wijkgezondheids-

centra veelal veel nationaliteiten tellen onder 

hun patiëntenpopulatie. Dat zorgt dan ook wel 

voor de nodige uitdagingen op het vlak van 

communicatie. Voor ons communicatiebeleid 
vertrekken we van het uitgangspunt dat pati-
ent en zorgverstrekker elkaar moeten kunnen 
verstaan. Communicatie is een belangrijke voor-
waarde voor goede zorg.

Eén aanpak voor alle wijkgezondheidscentra 
bestaat er echter niet. Elk wijkgezondheids-
centrum is anders en dus zal elk centrum een 
andere aanpak ontwikkelen. Zo kan het éne 
WGC een overwicht hebben van een bepaalde 
bevolkingsgroep, waardoor het interessant kan 
zijn om een intercultureel bemiddelaar in huis 
te hebben die een brug kan vormen tussen 
patiënt en zorgverlener of kunnen zorgverle-
ners andere talen gaan aanleren om de patiënt 
beter te begrijpen. Een andere manier om aan 
de communicatie te werken is gebruik maken 
van tolken (ter plaatse, telefonisch of via web-
cam). Sommige centra vragen ook of patiënten 
een volwassen familielid meebrengen die kun-
nen tolken. De meeste centra moedigen hun 
patiënten aan om sowieso Nederlands te leren.

Erg belangrijk, voor alle centra, is het gebruik 
van eenvoudige en klare taal en het gebruik van 
visueel materiaal zoals prenten, filmpjes, web-
sites,… Hiermee wordt ook rekening gehouden 
als er folders of wachtzaalthema’s worden uit-
gewerkt. Inzicht verwerven in levensstijl, waar-
den en normen, ideeën, vooroordelen die bij 
bepaalde groepen leven, enzoverder, is natuur-
lijk ook essentieel om te kunnen communiceren. 
Dit kan door interesse te tonen in de patiënt en 
zijn of haar leefomgeving, door zorgverleners 
te vormen en uitwisseling te faciliteren tussen 
zorgverleners en mensen die ervaring hebben 
met of mensen uit de doelgroep.

Dit is allemaal zeker niet zo eenvoudig, het 
vraagt om alertheid en een zeker engagement 
van de zorgverleners, een open blik naar patiën-
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ten en een wil bij zorgverleners om zich aan te 
passen. Een wijk en dus ook een patiëntenpopu-
latie, die veelal een weerspiegeling is van de wijk, 
is immers constant in verandering en nieuwe 
uitdagingen bieden zich steeds weer aan.

Preventie en promotie op maat

Elk wijkgezondheidscentrum engageert zich 
om aan patiëntgerichte preventie en patiënt- en 
wijkgerichte gezondheidspromotie te doen. Ook 
ons financieringssysteem (via forfaitaire betaling 
in plaats van per prestatie) stimuleert preventief 
werken. Als WGC ontvangen we immers van het 
ziekenfonds een bedrag per patiënt, waarmee we 
onze patiënt zo gezond mogelijk willen houden.

Met preventie bedoelen we het voorkomen 
dat patiënten ziek(er) worden, zoals griepvac-
cinaties, diabetesspreekuur of individuele 
adviezen bij zorgverleners. Met gezondheids-
promotie richten we ons naar zowel patiënten 
als de wijk en willen we mensen versterken om 
gezonder te leven. Dit kan gaan over laagdrem-
pelige beweeglessen in de wijk, tot advies rond 
gezonde voeding, tot deelnemen aan buurtiniti-
atieven. Bij preventie gaan we vooral uit van wat 
wordt aanbevolen door overheden en literatuur. 
Gezondheidspromotie krijgt vorm door vragen, 
signalen en noden van zorgverleners, patiënten 
en de wijk. Maatwerk is hier aangewezen.

Een mooi voorbeeld van zo’n maatwerk is het 
Grote tandenspel. De gezondheidspromotoren 
van de Gentse wijkgezondheidscentra ontwik-
kelden een tandzorgspel in kader van het pro-
ject ‘Niets aan de tand’ (2004). Het project ‘Niets 
aan de tand’ ontstond vanuit signalen van tand-
artsen en wijkbewoners. Zij ervaren knelpunten 
rond kennis en vaardigheden om te komen tot 
een goede mondzorg. Via de methodiek van 
het gezelschapsspel konden Gentse bewoners 

op een laagdrempelige manier hun kennis 

verhogen rond een aantal thema’s zoals mond-

hygiëne, de tandarts, voeding, anatomie en 

pathologie alsook een aantal basisvaardigheden 

oefenen rond tanden poetsen en verzorgen.

In navolging van het project ‘Niets aan de tand’ 

ontstond in 2009 het project ‘Zet je tanden er 

in’. Dit omdat we nog steeds heel wat noden 

op het vlak van mondhygiëne en toegankelijke 

mondzorg, in het bijzonder bij de kwetsbare 

groepen in Gent ervaren. Er werd opnieuw 

samengewerkt met verschillende partners, zoals 

wijkorganisaties, de stad Gent en de Universiteit 

Gent. Gezien het succes van het oorspronkelijke 

tandzorgspel bleven de achterliggende visie en 

het concept ook in de nieuwe, herwerkte editie 

van het spel behouden. Het Grote Tandenspel 

kreeg een update, werd geactualiseerd en kreeg 

een moderner jasje. We willen met dit spel vooral 

ook kansengroepen bereiken, en daarom werd 

bij het opstellen van de vragen expliciet rekening 

gehouden met eenvoudig taalgebruik. Het spel 

werd een eerste maal inhoudelijk en vormelijk 

herwerkt met de medewerking van de vakroep 

maatschappelijke tandheelkunde (UGent) en 

werd uitvoerig getest (2010) binnen de verschil-

lende 19e-eeuwse wijken van Gent. Het grote 

tandenspel werd 8 maal aangemaakt om een rui-

mere doelgroep te kunnen bereiken. Nieuw aan 

deze editie was de mogelijkheid om het spel ook 

met kinderen van lagere school leeftijd te spelen 

of in groepen met kinderen en ouders samen.

Na de vele spelervaringen van de gezond-

heidspromotoren werd het spel in 2011 nog 

een tweede maal inhoudelijk herwerkt. In het 

voorjaar van 2013 werd een vereenvoudigde 

versie van het Grote Tandenspel uitgewerkt. Zo 

zijn er basisvragen per thema vastgelegd met 

bijhorende visualisaties om de vraag en het ant-
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woord goed te kunnen overbrengen. ‘Het Basis-
spel’ werd opgemaakt in samenwerking met de 
doelgroep, nadat er signalen waren gekomen 
over het feit dat het spel nogal uitgebreid en 
moeilijk was voor de meest kwetsbare groepen. 
Ondertussen bestaat er een handleiding en kun-
nen organisaties die met kwetsbare groepen of 
kinderen werken het spel ook ontlenen.

Aansluiten bij de gemeenschap

Niet alle gezondheidspromotie speelt uiteraard 
zich op zo’n grote schaal af. De meeste projecten 
zijn heel wat kleinschaliger. Wat voor ons belang-
rijk is met betrekking tot gezondheidspromotie 
is het werken vanuit de principes van het Ottawa 
charter. Dit charter stelt dat om te werken aan 
een betere gezondheid, je op verschillende ter-
reinen moet actief zijn. Gezondheidspromotie 
kan zich bijgevolg op verschillende terreinen 
afspelen. Daarenboven gaan interventies elkaar 
versterken als ze zich afspelen op verschillende 
terreinen. Zo speelt leefstijladvies in een indi-
vidueel consult bij een zorgverlener zich af op 
één van de terreinen van gezondheidspromotie, 
maar kan tegelijkertijd ook in de wijk aandacht 
zijn voor dit thema, bijvoorbeeld op een buurt-
feest of in een buurtkrantje.

Andere terreinen van gezondheidspromotie 
naast het veelal gekende gezondheidsvoorlich-
ting en -opvoeding, zijn bijvoorbeeld beleids-
beïnvloeding. Via deze weg streven we naar een 
gezonder overheidsbeleid en werken we mee 
aan een gezondheidsbevorderende omgeving, 
wat concreet kan gebeuren door signalen door 
te geven aan de bevoegde instanties, te parti-
ciperen in werkgroepen die het beleid vorm 
geven, enzoverder.

Daarnaast gaat een wijkgezondheidscentrum in 
het kader van gezondheidspromotie aansluiten bij 

gemeenschapsactiviteiten om zo aan te sluiten bij 

bestaande netwerken, groepen en activiteiten en 

een netwerk uit te bouwen. Een laatste maar niet 

onbelangrijk terrein is het inspireren van lokale 

voorzieningen door het delen van ervaringen, 

wat met deze bijdrage mooi geïllustreerd wordt. 

Gezondheidspromotie en preventie kunnen dus 

verschillende vormen aannemen naargelang de 

eigen mogelijkheden van het centrum, het net-

werk waarover zij beschikt en de vragen van pati-

enten, zorgverleners en organisaties uit de wijk.

de kracht van de eerste lijn

De wijkgezondheidscentra zijn sterke ‘believers’ 

in de kracht van de eerste lijn. Huisartsen, of 

ze nu solo werken, in groepsverband of multi-

disciplinair in een WGC, leveren prima werk. De 

wijkgezondheidscentra zijn gewoon een andere 

manier om zorg te organiseren. Zij hebben een 

aantal troeven in de hand om voor iedereen een 

toegankelijke gezondheidszorg te kunnen waar-

borgen, zoals het al genoemde forfaitair beta-

lingssysteem. Daarnaast beschikken wij over de 

ruimte en het engagement om ons in te zetten 

voor preventie en gezondheidspromotie, met 

extra aandacht voor bepaalde doelgroepen die 

door algemene campagnes weinig of moeilijker 

worden bereikt. Een slechte gezondheid gaat 

helaas vaak hand in hand met armoede: naar-

mate men zich lager op de sociale ladder bevindt 

neemt de gezondheid af, met de befaamde 

gezondheidskloof als gevolg.

De wijkgezondheidscentra willen bij dragen aan 

het verkleinen van de gezondheidskloof. Wij 

geloven dat door ons model en door het inzetten 

op duidelijke communicatie op maat en preven-

tie en gezondheidspromotie op maat, wij stap 

voor stap kunnen werken aan een gezondere 

wijk en even goede gezondheid voor iedereen.
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Wat?
Federatie van Centra  
voor Ambulante Revalidatie

Waar?
België

Capaciteit?
9.000 revalidanten

Personeel?
2.000 medewerkers

Website?
http://www.revalidatie.be

dentikit

De Federatie van Centra voor Ambulante Revali-

datie engageerde zich in 2011 in een project rond 

kansarmoede. Samen met TAO Armoede en VIVO 

werd, aan de hand van drie centra, een evaluatie 

opgezet om zo obstakels op het spoor te komen die 

de toegang tot de centra voor mensen in armoede 

bemoeilijken. Na dit verkennend onderzoek, ging 

de Federatie CAR ook over tot actie. In 2013 wer-

den de eerste acties gestart en ook in 2014 plant de 

Federatie nog enkele initiatieven. Een kroniek van 

een geslaagde zelfbevraging.

situering van centra  
voor Ambulante revalidatie

De Centra voor Ambulante Revalidatie zijn 
gespecialiseerd in de multidisciplinaire diag-
nostiek en behandeling van complexe stoor-
nissen, zoals ADHD, autisme, mentale handicap, 
gehoorstoornissen, hersenletsels,… Er zijn in 
België 81 centra, waarvan 51 Nederlandstalig, 29 
Franstalig en 1 Duitstalig. De meerderheid van 
onze patiënten, ongeveer 90%, zijn kinderen. Zij 
verblijven niet in de centra, maar komen 2 à 3 

ARMOEDE OPSPOREN  
IN DE CENTRA VOOR  
AMBULANTE REVALIDATIE
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per week langs voor behandeling. De therapie 
vindt wekelijks plaats en duurt gemiddeld 1 à 2 
uur. Jaarlijks worden er in deze centra zo’n 9000 
kinderen behandeld door ongeveer 2000 per-
soneelsleden. Je kan voor een onderzoek pas 
terecht in onze centra na doorverwijzing door 
een arts. Al onze behandelingen worden aan-
gevraagd aan de adviserend-geneesheer en na 
goedkeuring gefinancierd door het ziekenfonds.

voorstel van project

Met de directies van de Vlaamse centra lan-
ceerden we tijdens onze vergadering in april 
2011 de idee om een project uit te werken 
rond diversiteit. Er werd een werkgroep 
opgericht met deelname van de directies van 
Knokke-Heist, Leuven en Deinze. Onze eerste 
bijeenkomst was op 25 mei 2011. Tijdens deze 
bijeenkomst zijn we gestart met een brainstorm 
rond diversiteit. Dit resulteerde in een voorstel 
van project, met name het opsporen van de 
obstakels in onze regelgeving en werking ten 
aanzien van gezinnen in kansarmoede.

De CAR opteerden voor dit thema, omdat we 
ons er van bewust zijn dat armoede meer is dan 
alleen een financieel probleem: het grijpt in op 
alle domeinen van het leven. Armoede tast de 
rechten aan van mensen, hun recht op deelname 
aan de samenleving en hun recht op maatschap-
pelijke dienstverlening. Vaak missen mensen in 
armoede de basiskennis en basisvaardigheden 
om zich in de maatschappij staande te houden. 
Bovendien ontbreekt het hulpverleners vaak aan 
voldoende inzicht in de belevingswereld van 
mensen in armoede. Toch hebben, zo besloten 
wij, kinderen uit kansarme gezinnen prioritair 
recht op hulpverlening vanuit de centra.

Het voorstel van project dat de werkgroep uit-
schreef werd vervolgens goedgekeurd door de 

directies van de Nederlandstalige centra. Al snel 

realiseerden we ons dat we de hulp van experten 

ter zake zouden moeten inroepen. Om een beter 

inzicht te krijgen in de problematiek van kansar-

moede en om het project ook verder te bege-

leiden, besloot onze werkgroep TAO Armoede 

te contacteren. Op de volgende vergadering in 

november 2011 werd er dan ook hoofdzakelijk 

kennis gemaakt tussen de verschillende partners: 

de Centra voor Ambulante Revalidatie (CAR), het 

Vlaams Instituut voor Vorming en Opleiding 

(VIVO) en met het Team voor Advies en Onder-

steuning in Armoede (TAO Armoede).

methodieken

Om na te gaan welke obstakels mensen in 

armoede ervaren wanneer ze in contact komen 

met één van onze centra, gebruikten we twee 

methodieken. Eerst brachten we de aanmel-

dingsmethode van de drie deelnemende centra 

in kaart. Onder aanmeldingsmethode verstaan 

we dan, onder andere, de telefonische aanmel-

ding, het administratief gedeelte met de vragen-

lijsten, het intakegesprek, het onderzoek en de 

bespreking van de resultaten met eventueel het 

behandelingsadvies. Onze werkgroep besprak 

vervolgens de verschillende aanmeldingsme-

thoden. Hier was de inbreng van VIVO en TAO 

Armoede onmisbaar. Zij herkenden immers 

meteen mogelijke obstakels of problemen.

In een tweede stap lichtten we de werking van 

elk centrum grondig door. Dit deden we aan de 

hand van werkbezoeken, die ons toelieten in de 

verschillende centra zelf informatie te verkrijgen. 

Zo werd er beslist om een experiment op te zet-

ten waarbij de ervaringsdeskundige van TAO 

zich aanmeldde bij de drie deelnemende centra. 

De ervaringsdeskundige ging na welke stappen 

in praktijk doorlopen werden bij de inschrijving 
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van een, in dit geval fictief, kind. Aan de betrok-

ken medewerkers werd over dit experiment niet 

op voorhand gecommuniceerd.

De werkbezoeken maakten het tegelijk ook 

mogelijk om de bereikbaarheid te evalueren. 

Dit is zeker geen onbelangrijk iets wanneer we 

nadenken over ambulante centra. Daarnaast 

keken we ook naar de infrastructuur en de sfeer 

in de centra. Ook woonden we een intakege-

sprek bij en namen we deel aan een vergade-

ring van het opnameteam waarin wordt beslist 

of een kind zal worden onderzocht.

inzichten

Op basis van beide methodes kwamen we tot 

een grondig inzicht in de sterktes en zwaktes 

van elk centrum in verband met hun organi-

satie en werking en de invloed daarvan op het 

bereiken van gezinnen in kansarmoede. In een 

volgende stap toetsten we deze inzichten af 

bij de brede groep van directies van de centra. 

Op deze manier wilden we tot een consensus 

komen aangaande de obstakels in de CAR voor 

gezinnen met kansarmoede. Om dit te berei-

ken, organiseerden we in oktober 2012 een 

grote vergadering in Brussel.

Tijdens deze bijeenkomst kwamen we tot een 

gemeenschappelijke probleemstelling. We 

onder vonden tijdens ons onderzoek aan de lijve 

de grote kloof tussen mensen in armoede en 

‘anderen’. Wat we vooral opmerkten was dat com-

municeren moeilijk wordt wanneer er een ‘andere’ 

taal – al dan niet letterlijk – wordt gesproken.

Leven in armoede en uitsluiting zorgt voor 

kwetsuren bij mensen, zoals schaamte, onzeker-

heid, minderwaardigheid, schuldgevoelens en 

wantrouwen. Anderzijds is er ook een enorme 

kracht en overlevingsdrang aanwezig en een 

wil om er bij te horen en primeert de sterke 

wens voor een beter leven voor de kinderen. 

Als hulpverlener willen wij daar oog voor heb-

ben en daar rekening mee houden.

Om kinderen uit kansarme gezinnen te berei-

ken en succesvol te begeleiden, zullen wij in 

de toekomst extra moeite doen om de ‘kloof’ 

te overbruggen. Ouders spelen een belangrijke 

rol in de begeleiding door de centra. De centra 

zullen extra inspanningen doen om het vertrou-

wen te winnen van de ouders in kansarmoede 

om hen bij het begeleidingsproces te betrekken

Er zijn geen pasklare oplossingen, maar we 

zullen door met de ouders in dialoog te gaan, 

samen zoeken naar mogelijkheden om ‘samen’ 

te werken in het belang van het kind.

en nu: actie

Om dat doel te bereiken, stelden we in onze bij-

eenkomst een actieplan bestaande uit 4 punten 

op. Samen met VIVO en TAO Armoede startten 

we in 2013 met het organiseren van sensibili-

seringscampagnes van een halve dag voor het 

personeel van de centra. Op die manier willen 

we bij al onze medewerkers een bewustzijn en 

permanente aandacht voor de kansarmoede-

problematiek creëren. Tijdens deze halve dag 

krijgen de medewerkers concrete tips rond het 

werken met mensen in kansarmoede.

Een tweede punt is het opstellen van een infor-

matiebrochure voor onze medewerkers. De rea-

lisatie van deze brochure, die verder bouwt op 

de sessies, is voorzien in 2014. Om te voorkomen 

dat het project slechts een one shot zou worden, 

besloten we als derde actiepunt om de aandacht 

voor deze problematiek op te nemen in het werk-

plan van de structurele Sig intervisiewerkgroep 

van de maatschappelijk werkers in de centra.
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Tot slot namen we ons als vierde doel om onze 

aanbevelingen over die elementen in de regel-

geving waarvan wij ondervonden dat ze een 

obstakel vormen in de toegankelijkheid van onze 

centra voor kansarme gezinnen, te formuleren 

en door te geven aan de bevoegde overheden.

blik op de toekomst

De werkgroep binnen de Federatie van Centra 

voor Ambulante Revalidatie kijkt er in elk geval 

naar uit om deze bovenvermelde doelstel-
lingen, in continue samenwerking met TAO 
Armoede en VIVO, te kunnen realiseren. Dit zou 
betekenen dat we de ganse revalidatiesector 
van Nieuwpoort tot in Bree handvaten aan-
reiken om meer kinderen in kansarmoede te 
bereiken. Zo willen we komen tot betere resul-
taten naar de bereikbaarheid van onze centra 
voor deze doelgroep. Voor ons is dit een essen-
tiële maatschappelijke opdracht van onze mul-
tidisciplinaire onderzoeks- en behandelcentra.
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Na maanden voorbereiding lanceerde DVC Sint-Jozef, 

ter gelegenheid van de digitale week, een vernieu-

wende website met een zorgvraagzoeker, een digitaal 

cliëntloket en een heuse interactieve berichtenmuur 

voor cliënten, familie, vrienden en medewerkers.

Bij DVC Sint-Jozef staat de cliënt op ieder 

gebied centraal, ook in de digitale communica-

tie. Daarom lanceert de organisatie een website 

die toonaangevend wil zijn voor de non-profit 

sector. Met concepten als de zorgvraagzoeker, 

het digitaal cliëntloket en een interactieve 

berichtenmuur is er duidelijk gewerkt aan de 

laagdrempeligheid en vernieuwing van de digi-

tale wereld binnen de zorgsector.

zorg op maat

Bij de ontwikkeling van de nieuwe website ging 

er veel aandacht naar privacybeleid en gebruiks-

vriendelijkheid. De helden van DVC Sint-Jozef 

- de cliënten met een motorische en/of ver-

DOE DE KLIK:
toegankelijk online 
patiëntenplatform

Wie?
Dienstverleningscentrum Sint-Jozef

Wat?
Multifunctioneel Centrum (MFC) / Dagcentrum / 
Tehuis voor personen met een handicap

Waar?
Antwerpen

Capaciteit?
465 (MFC), 50 (Dagcentrum), 47 (Tehuis)

Personeel?
470 (cijfers 2012)

Website?
http://www.dvcsintjozef.be

dentikit
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standelijke beperking - ondervinden dagelijks 
hoe moeilijk het is om zich te bewegen binnen 
de digitale wereld. DVC Sint-Jozef biedt hen tal 
van multimediaprojecten aan en hierin vervult 
de nieuwe website een belangrijke functie.

Om snel en efficiënt oplossingen en diensten 
binnen het ruime aanbod van DVC Sint-Jozef te 
vinden, ontwikkelde de webdesigners de zorg-
vraagzoeker. De drie selectiemogelijkheden bin-
nen de zorgvraagzoeker zijn leeftijd, beperking 
en diensten. Door deze criteria te combineren, 
filtert de zoeker een selectie uit, wat het vinden 
van de gepaste dienstverlening sneller en effici-
enter maakt. Aan de hand van de selectie krijgt 
de websitebezoeker een antwoord op maat.

welkom aan ons loket
Een tweede troef van de website is het digitaal 
cliëntloket. Dit loket is een handige tool voor 
cliënten en familieleden, maar ook voor verwij-
zers en andere instanties. Zij kunnen gebruik 
maken van het loket voor het aanvragen van 
ondersteuning en zorg. Ook voor andere vragen 
over bijvoorbeeld de verschillende vestigingen, 
oplossingen, diensten,… kunnen ze daar terecht.

Het cliëntloket informeert, adviseert en brengt 
mensen in contact met de juiste persoon bin-
nen de organisatie. Dit online loket wordt – in 
deze digitale tijden – ook ervaren als een drem-
pelverlagend initiatief voor onder andere kwets-
bare doelgroepen en cliënten…

de klikkende cliënt
Het paradepaardje van de website is de inter-
actieve berichtenmuur. Hier kunnen cliënten 
en medewerkers berichten en foto’s plaatsen. 
Dit kan zowel op de eigen pc als op een pc 
die in de werking voorzien wordt. Ook ouders, 
vrienden en familie kunnen hierop reageren. Op 
die manier krijgen de cliënten een stem en een 

gezicht en hebben ze de kans een open dialoog 
aan te gaan met hun naasten en met de organi-
satie. Ook hier merken we dat deze dialoog sterk 
ondersteund wordt door deze nieuwe mogelijk-
heid, niet in het minst voor minder-mondige of 
kwetsbare cliënten en hun familie en netwerk.

Dat geldt niet enkel voor de mondige en surfende 
cliënten. Ook laag-communicatieve cliënten kun-
nen hun zegje doen. Dat doen ze via de bege-
leider, die dankzij een handige tool in hun naam 
een boodschap kan posten. Ook voor ouders die 
voordien maar moeilijk konden communiceren 
met hun kind, is dit een bijzondere evolutie.

Daarnaast speelt het visuele aspect een grote 
rol. Door het visualiseren van de leefwereld en 
van de dienstverlening wordt de informatie 
toegankelijker voor die doelgroepen waarvoor 
formele briefwisseling en documentatie niet de 
ideale kanalen zijn

De leuke foto’s van toffe activiteiten of verre 
vakanties tonen bovendien aan de buitenwe-
reld en aan jonge ouders dat het leven niet 
stopt bij een beperking. Het bewijst net dat de 
cliënten ook een stem, een mening en vooral 
een heleboel lol hebben.

Tenslotte is de berichtenmuur een venster op de 
organisatie. Naast het tonen van de open dia-
loog met de cliënten en de wijze waarop DVC 
Sint-Jozef problemen aanpakt, maakt de berich-
tenmuur de informatie geloofwaardiger. Het is 
namelijk niet de voorziening die positieve infor-
matie aanlevert, maar de cliënten en medewer-
kers zelf. En wie anders zou dat beter kunnen?

Dat er bij de ontwikkeling van de website niet 
over één nacht ijs is gegaan, spreekt voor zich. 
De cliënten werden actief betrokken bij het 
aanleveren van ideeën en daardoor heeft het 
platform een bijzondere plaats verovert bij hen. 
Daarmee is het voornaamste doel reeds bereikt.
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Wie?
Dagcentrum De Takel

Wat?
Dagcentrum Don Bosco  
binnen de Bijzondere Jeugdzorg

Waar?
Oostende

Capaciteit?
12

Personeel?
7

Website?
http://www.donboscodetakel.be/

dentikit

Van bij de start van het Dagcentrum De Takel, 

waren de initiatiefnemers zich sterk bewust van 

de kansarmoedeproblematiek. Het Dagcentrum 

werd opgericht in een buurt die getekend is door 

heel wat gezinnen die het moeilijk hebben in de 

maatschappij. Een groot deel van het publiek van 

het Dagcentrum zijn dan ook mensen in kansar-

moede. De laatste jaren breidt deze groep verder 

uit met ook allochtone gezinnen.

vier pijlers

Dagcentrum De Takel werkt vanuit de visie van 
Don Bosco. Dat wil concreet zeggen dat het 
Dagcentrum vier pijlers centraal stelt. Vooreerst, 
willen we een speelplaats zijn. We zijn meer dan 
een centrum dat hulp verleent. Ontspanning is 
een belangrijk aspect van ieders leven en we 
willen mensen in kansarmoede tonen dat ook 
zij kunnen en mogen ontspannen, ondanks de 
dagelijkse zorgen.

BRUGGEN BOUWEN MET  
JONGE KANSARME GEZINNEN
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Ook, dat is de tweede pijler, zijn we een huis. Een 
huis waar iedereen welkom is en zich thuis kan 
voelen. Het huis met een open deur ook.

Daarnaast zijn we een gemeenschap. Het is 
belangrijk dat we elkaar kunnen versterken, dat 
we wat aan elkaar hebben.

Tenslotte zijn we ook een leerschool. We kunnen 
allemaal leren van elkaar, kennis zit bij iedereen. 
En voor de kinderen en jongeren bieden we ook 
heel specifiek leerplekken aan: lokalen waar ze na 
de schooltijd terecht kunnen om hun huiswerk 
te maken of waar ze tijdens de examens rustig 
kunnen studeren.

bruggen tussen  
diensten en naar mensen

Mensen in kansarmoede hebben het vaak 
op meer domeinen moeilijker dan anderen. 
Problemen zijn er niet enkel op het vlak van 
opvoeding, de reden waarom ze bij ons terecht 
komen. Vaak is de problematiek veel ingewikkel-
der en moeten we ook op andere domeinen aan 
de slag voor we aan de eigenlijke opvoedings-
problematiek kunnen beginnen. We ondervin-
den dat veel mensen in armoede eigenlijk zelf 
niet goed weten met wat ze allemaal in orde 
moeten zijn of waar ze terecht kunnen voor vele 
zaken. Als hulpverlener weet je op die vragen 
ook niet altijd zelf de antwoorden. Daarom leg-
gen we bruggen met andere diensten, zoals 
huisvesting of onderwijs.

Maar, nog belangrijker dan de praktische oplos-
sing aanreiken voor problemen, is de vraag 
waarom mensen met dit of dat niet in orde zijn. 
Voor ons is dat namelijk niet altijd makkelijk te 
begrijpen. Het is zo een evidentie dat je bijvoor-
beeld aangesloten bent bij een mutualiteit, waar-
door we niet kunnen verstaan waarom dit voor 
hen zo een probleem is. Omgaan met mensen in 
kansarmoede, dat moet je leren.

De directeur van Dagcentrum De Takel werkte een 
tijdlang rond dit thema binnen een aanbod van 
de salesianen. Er werd onder meer bekeken hoe 
je vanuit een voorziening de brug kan maken naar 
de mensen zelf. Welke basishoudingen kan je als 
hulpverlener aannemen om met mensen die in de 
maatschappij weinig van tel zijn, om te gaan? Hoe 
kan je kijken naar de mens achter die stoere kerel 
met al zijn tatoeages? Die basishouding is nodig 
om de problemen van de mensen zelf te kunnen 
begrijpen en er gepast op te reageren.

Naar de toekomst toe gaan we proberen om, 
samen met de diensten in Oostende die werken 
rond kansarmoede, zoals het OCMW of de Chris-
telijke Mutualiteit, bekijken hoe we ervoor kunnen 
zorgen dat de gezinnen die bij ons langskomen in 
orde zijn en weten waar ze recht op hebben. Nog 
te vaak merken we dat mensen niet weten waar 
ze recht op hebben als ze een bepaald inkomen 
hebben. Dat willen we aanpakken, samen met de 
oorzaken van deze onderbescherming.

ontspanning, vakantie en cultuur: 
de speelplaats

De pijler ‘speelplaats’ neemt een belangrijke 
plaats in binnen onze werking. Voor mensen in 
kansarmoede zijn dingen zoals ontspanning, 
vakantie of cultuur vaak extra’s die er niet van 
komen. Omwille van de financiële drempel, uiter-
aard, maar ook omdat ze niet weten hoe er aan te 
beginnen of wat ze mogen verwachten.

Dagcentrum De Takel organiseert daarom twee-
jaarlijks een driedaagse uitstap naar de Ardennen 
met alle gezinnen die op dat moment verbonden 
zijn aan een traject in De Takel. Het hele traject van 
deze uitstap, wordt samen met de ouders gepland 
en doorlopen. We beginnen met het vastleggen 
van een datum en het zoeken van een geschikte 
locatie. Dan zoeken we samen op welke mogelijke 
uitstappen er in de buurt zijn, waar we inkopen 
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kunnen doen enzoverder. Door op die manier 

met de gezinnen op weg te gaan, hopen we een 

stukje ontspanningscultuur binnen te brengen in 

hun dagelijkse leven. Ook voor ons is zo’n drie-

daagse iets helemaal anders: we leren er de gezin-

nen op een andere manier kennen en zij ons ook. 

Wij zijn tenslotte ook een stukje op vakantie dan. 

Deze manier van werken lukt bijzonder goed. Ook 

omdat wij in ons dagelijkse werking al dicht bij 

de gezinnen kunnen zijn: we zien de ouders vaak 

twee keer per dag, hier aan de deur.

Om onze driedaagse te plannen, zijn we in zee 

gegaan met Vakantieparticipatie. Zo kunnen 

we zelf bepaalde dingen promoten of met de 

groep ingaan op een bepaald aanbod. Maar, wat 

nog beter is, we tonen de gezinnen de weg om 

met hun gezin, los van het dagcentrum, iets te 

organiseren. Natuurlijk doen we dat in stapjes. 

Zo betrekken we de ouders van bij de start als 

we met het De Takel een uitstap plannen. We 

laten hen in het aanbod van Vakantieparticipatie 

op zoek gaan naar een leuke daguitstap. Dat is 

voor velen al meteen een trigger om het aan-

bod te leren kennen en ideeën op te doen voor 

een gezinsuitstap. We doorlopen de rest van het 

traject ook samen, zodat ze weten hoe Vakantie-

participatie werkt. Daardoor zijn ze meer zeker 

van zichzelf wanneer ze nadien een uitstap met 

hun eigen gezin willen plannen.

Nog een ander thema waar we samen rond wer-

ken, is cultuur. Via Cultuurkans wordt aan men-

sen in armoede de kans gegeven om op een 

goedkope manier deel te nemen aan culturele 

evenementen. Maar eenvoudig is dit zeker niet. 

Zelfs al zou je onze gezinnen gratis kaarten geven 

voor een gezinsvoorstelling in het Cultureel Cen-

trum, dan is de kans nog groot dat ze niet zullen 

komen. Ook hier speelt het cultuurverschil. Zo 

een uitstap organiseren en tickets vastleggen is 

één ding, maar hoe moet je je kleden wanneer 

je naar een Cultureel Centrum gaat? Hoe moet je 
je daar gedragen? Gaan we niet opvallen tussen 
de anderen? Dat gevoel van onwennigheid, het 
gevoel er niet bij te zullen horen speelt op die 
momenten ook een grote rol. Daarom gaan we af 
en toe mee met de gezinnen, of organiseren we 
een culturele uitstap met een aantal gezinnen te 
samen. Zo creëren we vertrouwen, vertrouwen in 
zichzelf, in elkaar en in ‘de anderen’. We proberen 
hier om, opnieuw, een brug te slaan tussen twee 
werelden, tussen twee culturen die anders naast 
elkaar door lopen.

het onderonsje: nazorg en Preventie

Omdat de juiste zorg niet altijd komt op het 
moment dat je het nodig hebt, wil Dagcentrum 
De Takel een open huis zijn, waar iedereen altijd 
terecht kan. Vanuit de pijlers ‘huis’ en ‘gemeen-
schap’, organiseren we elke maandag twee uur 
lang ‘Het Onderonsje’. De bedoeling is dat ieder-
een die wil, ouders die bij ons in begeleiding of 
geweest zijn, ouders die op een wachtlijst staan, 
ouders die met iemand anders meekomen of 
gewoon ouders uit de buurt die ons aanbod 
kennen, langs kunnen komen voor een babbel.

Dit aanbod bestaat nu een goed jaar en het is 
zeker niet de grote massa die we er mee trekken. 
Maar het is ook nog nooit gebeurd dat er nie-
mand was, er is wel steeds een klein groepje. En 
het is wel goed dat het zo kleinschalig kan blijven, 
dat maakt de sfeer ook ongedwongen.

Via ‘Het Onderonsje’ kunnen we ook een vorm 
van nazorg bieden aan de gezinnen die we via de 
reguliere hulpverlening niet meer kunnen verder 
helpen. Soms voelen we dat het eigenlijk te vroeg 
is om een gezin volledig los te laten, maar is er 
gewoon geen ruimte meer om verder met hen 
op weg te gaan binnen de Bijzondere Jeugdzorg. 
Via ‘Het Onderonsje’ kunnen we hen toch nog wat 
nodige ondersteuning aanbieden.
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Het Dagcentrum als een open huis, maakt ook dat 
mensen hier effectief even kunnen langslopen. 
Velen doen dat ook: ze springen binnen als ze 
‘toevallig’ voorbijkomen. Wij maken dan altijd tijd 
voor een korte babbel, maar vaak ontbreekt het 
ons om in uitvoerig te blijven praten. Toch voelen 
we dat het belangrijk is dat er op zo’n moment 
geluisterd wordt naar de mensen. Ze komen niet 
zomaar even wat vertellen, vaak komen ze langs 
omdat ze ergens mee zitten, omdat het hun 
teveel wordt. We verwijzen hen dan naar ‘Het 
Onderonsje’, waar ze langer met ons kunnen bab-
belen of met andere ouders. Doordat we hen de 
kans geven te ventileren en ze weten dat er ook 
écht geluisterd wordt, vermijden we soms nieuwe 
crisissen binnen gezinnen. Mensen voelen zelf 
immers ook aan wanneer het fout dreigt te gaan 
en komen dan ‘toevallig’ langs. Doordat we kun-
nen stil staan bij wat hen bezig houdt, wordt onze 
nazorg ook preventie. Op hun maat, wanneer ze 
er nood aan hebben en in begrijpbare woorden.

Via het maandelijkse moment, organiseren we 
ook één keer per maand een activiteit rond een 
bepaald thema. We nodigen iemand uit op ‘Het 
Onderonsje’ of kondigen op voorhand aan dat er 
een specifiek thema besproken zal worden. Op 
die momenten komen er vaak ook andere ouders 
langs, die meer willen weten of eigen ervaringen 
willen delen. Zo vervullen we via ‘Het Onderonsje’ 
ook onze rol als leerschool: de ouders wisselen 
onder elkaar uit en leren van elkaar.

stutten en ronddolende tieners

Dagcentrum De Takel probeert ook steeds in 
te spelen op de noden die ze opmerken in de 
buurt rond het centrum. Zo viel het op dat er veel 
jongeren tijdens de middaguren in de buurt hun 
boterhammen (‘Stutten’) opaten en vervolgens 
niet altijd terug op school raakten. Ze bleven dan 
rondhangen op een pleintje met andere vrien-
den, zonder echt iets kwaads te doen. Daarom 

stellen we nu ’s middags het Jeugdhuis De Takel 
open voor jongeren die een plaatsje zoeken. Het 
Jeugdhuis is vlak naast het Dagcentrum gele-
gen en wordt ook uitgebaat door de Salesianen. 
Omdat we merken dat er ook jongeren zijn die 
geen boterhammen kunnen of willen meene-
men, zorgen we bovendien ook voor soep tijdens 
de Middagtakel op donderdagmiddag.

Afgelopen zomer merkten we ook dat veel tie-
ners van 9 tot 12 jaar afzakten naar het Jeugd-
huis. Die tendens is niet goed voor de tieners 
en ook niet voor de jongeren. Zij zijn niet de 
doelgroep van het Jeugdhuis en zorgen er wel 
eens voor dat de jongeren wegblijven. Daarom 
bekijken we nu volop of we tijdens de komende 
zomermaanden wijkactiviteiten kunnen opzet-
ten voor de jongeren die hun weg naar de 
reguliere speelpleinwerking niet vinden. We 
willen vermijden dat ze ronddolen op straat 
en zo in de problemen komen. Activiteiten op 
maat, zonder financiële impact, kunnen hier een 
oplossing bieden.

situaties begrijpen

Zo probeert het Dagcentrum De Takel, vanuit 
haar opdracht als Dagcentrum Bijzondere Jeugd-
zorg, maar misschien meer nog vanuit haar inspi-
ratie als Salesiaans centrum, in te grijpen in het 
dagelijkse leven van jonge, kansarme gezinnen 
in Oostende. Onze opdracht is niet alleen ant-
woorden te bieden wanneer er zich problemati-
sche opvoedingssituaties stellen, of wanneer er 
een crisis ontstaat binnen een gezin. Meer nog 
is het aan ons om ertoe bij te dragen dat gezin-
nen ondersteuning krijgen wanneer ze het nodig 
hebben. En dat we hen laten voelen dat we met 
hen praten én naar hen luisteren. Dat we probe-
ren om hun situatie, hun context te begrijpen. Zo 
helpen we onze gezinnen aan hun plaatsje in de 
maatschappij, een plaats waar ze evenveel recht 
op hebben als ieder ander.
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Wie?
Kinderdagverblijf De Hartjes

Wat?
Erkend Kinderdagverblijf

Waar?
Tienen

Capaciteit?
71 opvangplaatsen

dentikit

Kinderopvang is en blijft een schaars goed in heel 

Vlaanderen. Ook in Tienen is er een grote nood aan 

meer kinderopvanginitiatieven, zeker aan initiatie-

ven die kansengroepen centraal willen stellen. Het 

Kinderdagverblijf De Hartjes doet wat ze kan om 

een antwoord te bieden aan de opvangvraag van 

sociaal kwetsbaren. Of hoe ook een kinderdag-

verblijf een grote rol kan spelen in het onthalen en 

wegwijs maken van ouders in armoede.

Met slechts twee erkende en gesubsidieerde 
kinderdagverblijven en enkele onthaalouders 
in het centrum van Tienen, is er een grote vraag 

naar kinderopvang. Deze vraag komt ook van 

kwetsbare groepen. Gezinnen met een laag 

inkomen die een opleiding willen volgen en/

of werk willen zoeken, ouders die een inburge-

ringscursus willen volgen of Nederlandse les. 

Ook ouders met een laag inkomen die omwille 

van andere redenen opvang wensen, kunnen 

in de Hartjes terecht. Sommige ouders worden 

doorverwezen door OCMW of via begeleidings-

diensten, nog andere ouders vinden zelf de 

weg omdat ze alle mogelijke kansen voor hun 

kinderen willen benutten.

DRAAGKRACHT VAN  
OUDERS IN ARMOEDE
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De Hartjes streeft naar een gezonde sociale mix 

in het kinderdagverblijf, met bijzondere aan-

dacht voor kansengroepen. We zien het als onze 

opdracht om de draagkracht van deze ouders te 

ondersteunen en hen wegwijs te maken in alle 

verschillende initiatieven in onze regio.

van de babbel in de deur  
tot een zorgoverleg

Het meeste contact met de ouders is er wanneer 

zij hun kinderen komen brengen of ophalen. We 

proberen toch altijd te luisteren naar en te vra-

gen aan de ouders hoe het thuis is geweest of, ’s 

avonds dan, te vertellen hoe de dag is verlopen. 

Naast de babbel, schrijven we dit ook allemaal 

op in een heen-en-weer-boekje. Dat boekje 

wordt bij anderstaligen door de ouders zelf ver-

taalt, met een woordenboek in de hand of door 

andere kinderen of kennissen die Nederlands 

kennen. Door niet meteen naar het Frans te 

vertalen, stimuleren we de ouders ook om zich 

bezig te houden met onze taal.

Het grote voordeel van die babbel in de deur-

opening, is dat het veel minder bedreigend 

is dan een formelere bijeenkomst. Sommige 

ouders voelen zich immers sneller bedreigd in 

een formele setting.

De gesprekken die we zo hebben, gaan echt 

over de meest diverse thema’s. Hoe lang een 

kindje slaapt of zou moeten slapen bijvoor-

beeld. Of hoe we starten met zindelijkheids-

training. Ook eten, wat gezonde voeding is 

of hoeveel een kind zou moeten eten, is een 

onderwerp dat vaak aan bod komt.

Het gebeurt ook dat deze praatjes tot weinig 

verbetering leiden. Soms merken we dat ouders 

ons niet begrijpen of dat ze niet over de mid-

delen beschikken om onze raad op te volgen. 

En natuurlijk zijn er ook ouders die onze raad 

gewoon niet opvolgen. Deze ouders worden 

dan uitgenodigd voor een formeler zorgover-

leg. Op dit overleg is naast de kindbegeleider 

ook iemand van de directie aanwezig, om zo 

toch wat meer druk uit te kunnen oefenen.

Toch blijft dit overleg op zich ook zo informeel 

mogelijk. We luisteren naar de ouders en pro-

beren advies te geven. Het gebeurt ook dat we 

hen doorverwijzen naar een andere organisa-

tie, bijvoorbeeld naar de diensten van Kind en 

Gezin of thuisbegeleidingsdiensten.

ruimte(n) tot ontmoeting

Om ouders meer specifieke informatie te geven 

en om hen samen te brengen om onderling uit 

te wisselen, organiseert Kinderdagverblijf De Hart-

jes ook wekelijkse ontmoetingsmomenten voor 

ouders én kinderen. Op deze momenten zijn ook 

ouders die geen kind in het kinderdagverblijf 

hebben welkom. Zo komen we tegemoet aan 

de noden van ouders die geen plaatsje kunnen 

bemachtigen of die zelf dagelijks voor hun kinde-

ren zorgen. We voorzien een speelhoekje, zodat 

de kinderen die niet bij ons verblijven toch in con-

tact kunnen komen met andere kinderen. Voor 

hun sociale vaardigheden en de ontwikkeling van 

hun taal is dit contact immers heel belangrijk.

Voor de ouders willen we tijdens de ontmoe-

tingsmomenten ook thematische sessies 

organiseren. Zo kunnen we aan de slag rond 

het thema over gezonde voeding, taalstimule-

ring,... maar gaan we vooral ook luisteren naar 

de noden en vragen die bij de ouders leven.

We merken dat ouders die het moelijker hebben 

om rond te komen, ook minder aandacht beste-

den aan gezonde voeding of er gewoon minder 

mee bezig zijn. Daarom organiseren we bijvoor-
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beeld soep en sap in de ontmoetingsruimte en 
gaan we samen met de ouders aan de slag en 
organiseren we regelmatig een voedingsstandje 
in de gang van het kinderdagverblijf. Hier krijgen 
de ouders een woordje uitleg omtrent gezonde 
voeding en eetgewoontes door onze diëtiste. Op 
individuele vragen van ouders geeft zij ook een 
antwoord op maat.De ontmoetingsruimte geeft 
ons ook de kans om de band met andere organi-
saties te versterken. Zo werken we samen met de 
regioverpleegkundige van Kind en Gezin en de 
coördinator van het Perinataal overleg te Tienen.

Ouders kunnen deze organisaties informeel 
leren kennen, zonder dat de verpleegkundige 
aan hun deur staat of dat zij naar een bepaalde 
locatie moeten gaan. Doorverwijzen is niet 
altijd ideaal, we weten immers dat ouders die 
naar ergens anders moeten gaan, dat vaak niet 
doen. De drempel wordt zo verkleind, waardoor 
verder contact vaak makkelijk verloopt.

toekomstplannen

In de toekomst willen we het project van de 
ontmoetingsruimte zeker verder uitbreiden 
en versterken. Vandaag gebeurt dit nog wat 
los, en willen we inzetten op een structurele 
verankering van het initiatief. Tevens zijn er tal 
van ideeën om verder uit te werken met de ont-
moetingsruimte maar ook met andere partners 
op het terrein om het sociaal netwerk te vergro-
ten en te verstevigen

Veel toekomstplannen dus, we hopen dan ook 
dat het nieuwe decreet Kinderopvang ons de 
nodige ruimte en ondersteuning kan geven om 
die plannen uit te kunnen voeren. Uiteindelijk 
zijn kinderopvanginitiatieven dé plaats om kin-
derarmoede van bij de start aan te pakken.
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Wie?
Koninklijk Orthopedagogisch Centrum Antwerpen

Wat?
Koninklijk Orthopedagogisch Centrum Antwerpen vzw (KOCA) groepeert 
3 scholen voor Buitengewoon onderwijs, twee MFC’s, een audiologische 
dienst, een Thuisbegeleidingsdienst en een dienst Beschermd Wonen.

Waar?
Antwerpen

Capaciteit?
1000 kinderen en jongeren

Personeel?
545

Website?
http://www.koca.be

dentikit

In 2007 publiceerde Caritas Vlaanderen het Cahier 

Armoede en sociale uitsluiting. Het Cahier ging 

uit van de rol die voorzieningen kunnen spelen 

in het wegwerken van sociale uitsluiting. In 2007 

las Richard Timmerman, toen directeur van het 

Koninklijk Orthopedagogisch Centrum Antwer-

pen (KOCA), in het Cahier over het oprichten van 

een “aandachtscel armoede” in elke voorziening. 

Vorig jaar bestond de Aandachtscel Armoede en 

Uitsluiting (AAU) in KOCA vijf jaar. Tijd voor een 

terugblik… en een kijk op de toekomst.

met vuile kleren in de klas

Natuurlijk bestond er in 2007 al een werking rond 

armoede in KOCA, zo vertellen Paul Boutsen, 

directeur projectwerking van KOCA, en Richard 

Timmerman, voormalig algemeen directeur van 

KOCA en momenteel secretaris-generaal van het 

Vlaams Verbond van het Katholiek Buitengewoon 

Onderwijs. Er was een sociaal fonds dat pro-

bleemdossiers, die vaak te maken hadden met 

onbetaalde facturen, bekeek en openstaande 
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schulden kwijtschold. “Maar we wilden de armoe-

deproblematiek in onze voorziening anders 

aanpakken”, klinkt het vandaag. “We wilden het 

kaderen, er een visie rond ontwikkelen die ver-

der ging dan het beoordelen van losstaande 

gevallen. We wisten dat één op de vier van onze 

leerlingen, misschien nog meer, thuis opgroeit in 

armoede. Daar wilden we mee aan de slag”.

De keuze voor een gefundeerd armoedebeleid 

in KOCA, wat toch geen topprioriteit is van een 

doorsnee secundaire school, ligt in de behoef-

tepiramide van Maslow. “Maslow gaat ervan uit 

dat je eerst elementaire behoeften moet invul-

len, alvorens je kan werken aan zelfontplooiing”, 

legt Boutsen uit. “Kinderen die met vuile kleren 

in de klas zitten of die met honger naar school 

komen, zijn tijdens de lessen veel minder gefo-

cust en leren veel minder makkelijk dan kinde-

ren die deze problemen niet ervaren. Het is dan 

wel niet onze core business, het is zo randvoor-

waardelijk dat we er niet buiten kunnen. Onze 

taak is het niet, onze zorg des te meer. Wanneer 

we aan die problemen werken, merken we dat 

de betrokken leerlingen plots veel beter preste-

ren op de schoolbanken.”

mensen met goesting

Opmerkelijk is ook de wijze waarop de AAU 

tot stand is gekomen. Er werd niet vertrokken 

vanuit een visietekst of vanuit een specifieke 

beleidsopdracht, vertelt Timmerman. “In de 

eerste plaats wilden we een plek creëren waar 

vrijuit kan nagedacht worden over armoede-

problematiek binnen KOCA. Nog steeds is de 

agenda een mix tussen visie, beleidsontwikke-

ling en vrijplaats. Zo blijft de AAU een denktank, 

die zelf geen beleid uitstippelt. De AAU doet 

voorstellen, die meegenomen worden door 

de directie. Daar heb je mensen met goesting 

voor nodig. Geen mensen die gedwongen een 
engagement in een werkgroep opnemen, wel 
mensen die uit interesse komen en hun eigen 
praktijk meenemen en zo binnenbrengen”.

Richard Timmerman zit als algemeen directeur 
zelf de vergaderingen voor, wat de AAU een 
zeker gewicht geeft in de structuur van KOCA. 
Via hem, Paul Boutsen en Karin Paeschuyzen, 
de coördinator van de sociale dienst, worden 
voorstellen meegenomen naar hogere niveaus. 
“Die werkwijze hanteren we voor alle onder-
steunende vergaderingen. De AAU staat daar-
mee op hetzelfde niveau als bijvoorbeeld het 
diversiteitscomité of zelfs het financieel comité.”

open cel

Naast geïnteresseerde medewerkers vanuit 
KOCA, nemen ook partners van buiten de voor-
ziening deel aan de bijeenkomsten. Partners 
zoals De Link, RechtOp, de provincie of de stad 
zijn steeds welkom. “De AAU is een open cel, 
waar ieder eigen praktijkervaringen mee naar 
toe kan nemen. Dat draagt bij aan de diversiteit 
van agendapunten. Soms nemen ook sponsors 
deel aan de vergadering. Zij komen dan voor 
één specifiek agendapunt, maar blijven de hele 
vergadering aanwezig. Zo leren ze onze wer-
king van binnenuit kennen én horen wij eens 
een heel andere stem in de zaken waar we alle 
dagen mee bezig zijn”, legt Timmerman uit.

Dit werkmodel geven Timmerman en Boutsen 
graag mee aan al wie met een Aandachtscel wil 
starten. “Je hebt mensen nodig vanuit de eigen 
voorziening die interesse hebben in de thema-
tiek. Misschien wel mensen met ervaring rond 
armoede, vanuit eigen leefgroepen of afdelin-
gen. Zoek daarnaast ook partners, samenwer-
king met stad en provincie zijn heel belangrijk. 
Een degelijke en duidelijke ondersteuning van 
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het beleid tenslotte is ook heel belangrijk. Door 

de aanwezigheid van een directielid geef je aan 

dat armoedebeleid een terecht prioriteit is. Wij 

bieden op elke studiedag trouwens ook een 

vorming aan rond armoede. Continu aandacht 

schenken aan het probleem is immers noodza-

kelijk om het thema levend te houden, zowel bij 

medewerkers als bij de directie.”

geen bordje in de gang

Het belangrijkste doel van de Aandachtscel 

Armoede en Uitsluiting, is natuurlijk het wegwer-

ken van de armoede in de eigen omgeving. Om 

dat te realiseren, wil KOCA snel en efficiënt kun-

nen te werk gaan. Richard Timmerman vertelt: 

“Wanneer er voor het bestaan van de AAU een 

probleem werd opgemerkt, stuurde de leerkracht 

of opvoeder een vraag aan het sociaal fonds. Dat 

fonds kwam regelmatig, maar zeker niet weke-

lijks samen. Uiteindelijk was het fonds dat een 

beslissing nam, waarna gekeken moest worden 

op welke manier er hulp geboden kon worden. 

Een lang en omslachtig proces.” Vandaag gaat 

dit even anders. Via de Opgeleide Ervaringsdes-

kundige (OED), wordt er vrij direct ingegrepen. 

Wanneer een probleem opgemerkt wordt, wordt 

dit gesignaleerd aan de OED of aan Timmerman 

of Boutsen. Dan wordt meteen gekeken hoe het 

probleem opgelost kan worden. De OED neemt 

contact op met de ouders en beluistert, vanuit 

haar eigen achtergrond, de problemen.

Soms volstaat het om een voedselpakket aan 

de kinderen te geven om het weekend door 

te komen, af en toe wordt aan de ouders geld 

gegeven, voor bijvoorbeeld dringende aan-

kopen of huishuur. “Dat doen we enkel als we 

weten dat het geld goed besteed wordt. Anders 

zorgen we zelf voor de noodzakelijke oplossin-

gen: we laten een douche installeren, of plaat-

sen een extra bed.” De rol van de OED is hier 

zeker niet te onderschatten. “Eigenlijk is zij een 

soort tolk naar de familie van de leerlingen toe. 

Het is slechts dankzij de OED dat we de familie 

kunnen bereiken en de kinderen kunnen verder 

helpen. Zij spreekt hun taal, zij ziet vaak sneller 

dan wij wat er eigenlijk allemaal speelt en kan 

dan ook sneller inschatten wat écht dringend 

is en waarmee we de kinderen écht kunnen 

verder helpen. Het is de OED die ervoor zorgt 

dat ons armoedebeleid meer is dan enkel een 

bordje in de gang. Zo een bordje lopen de men-

sen gewoon voorbij, je moet hen op hun eigen 

manier en in hun eigen taal kunnen aanspreken.”

meneer de minister

“Het belangrijkste wat we in de voorbije vijf 

jaar bereikt hebben – en waar we écht trots op 

zijn, is dat kinderen in armoede snel en effici-

ent geholpen kunnen worden, op een manier 

die structureel ingebed is in onze organisatie”, 

zegt Boutsen. “We zijn in staat om de negatieve 

gevolgen van een leven in armoede te coupe-

ren, zodat de jongeren zich kunnen focussen 

op hun eigen ontwikkeling. Zo zorgen we er 

voor dat zij, dankzij een degelijke opleiding, 

een plaats in de samenleving kunnen inne-

men.” Timmerman en Boutsen hopen dat de 

visie van KOCA rond armoede nog verder inge-

bed raakt in het dagelijkse leven in de school. 

“Eigenlijk zou er automatisch een reflex moeten 

ontstaan die zoekt wat áchter het gedrag van 

een leerling schuilgaat. Wat speelt er mee in de 

houding van de leerling? Waarom is hij plots 

zo rebels? Waarom is zij niet in orde? Elke leer-

kracht, opvoeder of medewerker zou de weg 

naar de OED en de AAU moeten kennen. Als 

die verregaande bewustwording er is, dan pas 

zit het werk van de Aandachtscel er op.”
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Maar voor het zo ver is, zijn er nog bijkomende 

uitdagingen. De grootste schuilt in het vinden 

van de nodige middelen om de werking te 

blijven ondersteunen. Zowel de ervaringsdes-

kundige als het snel ingrijpen in families, vraagt 

immers een grote opoffering van beleidsmidde-

len. “We hebben geluk dat de Raad van Bestuur 

achter het project staat”, zegt directeur Timmer-

man. “Zonder hun steun zou het echt onbegon-

nen werk zijn. Zeker nu we minder subsidies 

krijgen als gevolg van besparingsmaatregelen 

van de overheid, wordt het moeilijk. We hopen 

op steun van het VHPH en zoeken ook actief mid-

delen bij sponsors, zoals enkele grote bedrijven.”

“Toch blijven we hopen op de overheden. Stad, 
provincie, gewest, federaal, het maakt eigenlijk 
niet zoveel uit. Allemaal zeggen ze armoede als 
prioriteit te hebben. Allemaal willen ze er ‘iets 
aan doen’. Maar vaak gaat dat niet verder dan 
een zoveelste campagne, die gepaard gaat met 
hoge drukkosten. We krijgen vaak brochures en 
affiches toegestuurd, over campagnes van één 
of andere overheid. We hoeven dat drukwerk 
niet, geef ons liever het geld dat je er in stopt. 
Dat kunnen wij dan wel op een andere manier 
besteden. Want, meneer de minister, wij heb-
ben geen campagne over het bestrijden van 
armoede en sociale uitsluiting nodig. Bij ons 
gebeurt het gewoon.”

Het interview met Richard Timmerman en Paul Boutsen werd afgenomen toen dhr. Timmerman nog als algemeen 
directeur van KOCA aan de slag was. Intussen is hij, zoals aangegeven in de inleiding, secretaris-generaal van het 
Vlaams Verbond van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs. We kozen er voor om in het artikel de tegenwoordige 
tijd aan te houden, aangezien de AAU ook vandaag verder werkt, met een nieuwe directeur aan het roer.

stappenplan voor de oprichting van een AAu in de eigen instelling

1. Grijp de campagne van Welzijnszorg aan om binnen de voorziening na te denken en uit te wis-
selen over armoede.

2. Vorm een groep geïnteresseerde en geëngageerde medestanders (mensen met goesting). Pro-
beer uit zoveel mogelijk niveaus iemand te betrekken, ook vanuit de directie.

3. Ga na waar de voorziening in contact komt met armoede. Hoe groot is de nood? Op welke manier 
manifesteert zich die?

4. Kom regelmatig samen met de cel. Bespreek een brede agenda: zowel brainstorming als concrete 
problematiek kunnen aan bod komen. Nodig af en toe iemand van buiten af uit, om nieuwe impul-
sen te geven. Zo kan je, gedurende een langere periode, werken aan een eigen visie rond armoede.

5. Leg de visietekst voor aan de directie, eventueel via het deelnemend directielid. Geef het armoe-
debeleid een structurele inbedding in de voorziening.

6. Blijf spelen op verschillende velden: concrete armoedebestrijding, sensibilisering, vorming, 
fondsenwerving,…

7. Laat regelmatig iets weten aan armoede@caritas.be. Zo kunnen jullie ervaringen dienen als 
voorbeeld voor anderen!
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Eric Goubin (1963) studeerde Communica-
tiewetenschappen en Internationale Betrek-
kingen aan de Vrije Universiteit Brussel. Begin 
jaren negentig ging aan de slag als lector in 
de opleidingen Communicatiemanagement 
en Journalistiek in Mechelen, waar hij in 1994 
opleidingshoofd werd. Sinds 1997 leidt Eric 
Goubin het onderzoekscentrum Memori aan de 
Lessius Hogeschool (nu Thomas More Meche-
len). Eric Goubin leidde tientallen onderzoeks- 
en dienstverleningsprojecten in binnen- en 
buitenland. Hij heeft talrijke publicaties en hon-
derden lezingen op zijn naam staan op het vlak 
van communicatie, innovatie en sociale inclusie.

Elise Henin (1986) werkt bij de dienst R&D van 
de Landsbond der Christelijke Mutualiteit. Ze 
houdt een Master in de Economische Weten-
schappen (FUNDP) en een Master na Master in 
de Volksgezondheid (ULB). Daarnaast bezit Elise 
ook een Universitair Certificaat in de Ethiek in 
de Gezondheidszorg. Elise Henin voert bij de 
LCM studies uit rond leefloners, ouderen met 
inkomstengarantie (IGO), geestelijke gezond-
heid, niet dringend vervoer, enz.

Koen Hermans (1976) is doctor in de sociale 

wetenschappen. Hij is projectleider van de 

onderzoekscel ‘Welzijn, armoede en sociale uit-

sluiting’ van LUCAS (KULeuven). Vanaf het begin 

van zijn onderzoekscarrière heeft hij bijzondere 

aandacht voor achtergestelde groepen in de 

samenleving. In de eerste plaats gaat het dan 

om mensen in armoede, OCMW-cliënten, dak- 

en thuislozen, maar ook om personen met een 

handicap en kindermishandeling.

Thijs Smeyers (1986) is Master in de Theolo-

gie en Religiewetenschappen (KU Leuven) en 

Leraar (KU Leuven). Hij werkt als beleidsmede-

werker bij Caritas in België | Vlaanderen. Zijn 

belangrijkste onderwerpen zijn armoede en / 

in gezondheid(szorg), de rol van de civil society 

in de bestrijding van armoede en de sociale 

gevolgen van de financiële crisis in Europa. Thijs 

Smeyers is ook lid van de National Reform Pro-

gramme Group van Caritas Europa. In 2013 werd 

hij, samen met 30 andere jonge professionals 

geselecteerd om deel te nemen aan het Itinera 

Institute Summer Seminar.
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ArmoEdEbEsTrijding 
viA inclusiEvE communicATiE

Communicatiestrategie en Armoedebeleid 
hand in hand in zorg- en welzijnssector

Cahier

C
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Thijs Smeyers (red.) april n° 13

CaritasAlsmaar meer wordt duidelijk dat er een aantal evoluties 
gaande zijn, die leiden tot een toename van sociale on-
gelijkheid en armoede. De veranderingen plaatsen ook 
de zorg- en welzijnsvoorzieningen voor de vraag hoe ze 
hierop kunnen en moeten reageren.

Een mogelijk antwoord ligt in de wijze waarop we 
 communiceren met mensen in kansarmoede. Taal, com-
municatiekanalen en een gebrek aan informatie vormen 
grote drempels in de toegankelijkheid van de zorg- en 
welzijnssector. Zeker voor kwetsbare groepen is duide-
lijke en begrijpbare communicatie van groot belang.

Het Cahier Armoedebestrijding via inclusieve communi-
catie geeft in een eerste luik een inleidend beeld van de 
armoedeproblematiek in onze sector en staat stil bij de 
kansen die inclusieve communicatie ons geven. Dit doen 
we met bijdragen van Koen Hermans (LUCAS, KU Leuven), 
Elise Henin (Christelijke Mutualiteit), Thijs Smeyers (Caritas 
Vlaanderen) en Eric Goubin (Memori, Thomas More).

In het tweede deel van het Cahier worden goede 
 praktijken aangereikt uit verschillende zorg- en welzijns-
voorzieningen. Onder andere Gasthuiszusters Antwerpen, 
Wijkgezondheidscentrum Brugse Poort (Gent), Kinder-
dagverblijf De Hartjes (Tienen) en Dagcentrum De Takel 
(Oostende) geven ons inzicht in de wijze waarop zij via 
inclusieve communicatie mensen in kansarmoede betrek-
ken bij hun organisatie.

Elk van deze verhalen kan inspiratie en moed bieden om 
te blijven werken aan een zorg- en welzijnssector die 
voor iedereen toegankelijk en betaalbaar is, zonder dat 
we daarvoor moeten inleveren op kwaliteit.
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