
Extra info bij de verhalen>
Deze extra informatie kun je gebruiken om de verhalen extra 
inhoudelijk te staven.  Als je niet alle verhalen kunt spelen, kun je 
hier bekijken welke het meest aansluiten bij jouw doelgroep.

ONDERWIJS>
GON-leerkracht
Dit vind je bij de familie El Amrani.
GON staat voor ‘geïntegreerd onderwijs’.  Zo’n leerkracht helpt 
leerlingen die met ernstige leerproblemen, opvoedingsproblemen 
of een handicap toch in een gewone school les volgen.  De hulp 
die zo’n leerkracht aanbiedt, kan uiteenlopend zijn: hulp voor het 
kind zelf, ondersteuning aan de ouders, ondersteuning van de 
leerkracht(en), aangepast materiaal aanmaken, enz.

Brugfiguur 
Dit vind je bij de familie Bogaerts.
In het basisonderwijs doen sommige leerlingen het minder 
goed zonder dat hier een intellectuele reden voor is.  Het gaat 
vaak om kinderen uit kwetsbare en/of allochtone gezinnen.  Via 
brugfiguren proberen scholen te werken aan gelijke kansen voor 
alle kinderen.  Brugfiguren maken een ‘brug’ tussen de school, 
de ouders en de wijk.  Zij zijn neutrale vertrouwenspersonen 
omdat ze werken voor verschillende scholen van verschillende 
onderwijsnetten.  Ze maken deel uit van het zorgteam in de 
basisschool, maar zijn geen werknemer van die school.  Ze kunnen 
het vertrouwen van de ouders in de school weer doen groeien.  
Een brugfiguur komt op huisbezoek, organiseert ontmoetingen 
met de ouders, legt contacten met diensten.  Een brugfiguur 
organiseert informatiemomenten over activiteiten, opvoeding en 
onderwijs.  Een brugfiguur helpt zoeken naar oplossingen als het 
thuis moeilijk gaat en dat invloed heeft op het kind in zijn of haar 
schoolomgeving.

Huiswerkbegeleiding 
Dit vind je bij de familie Frank.
Huiswerkbegeleiding kun je vaak op school krijgen na de 
schooluren, maar sommige socio-culturele verenigingen die 
zich inzetten voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en 
jongeren geven gratis huiswerkbegeleiding.  Voor sommige 
kinderen en jongeren, en vaak voor veel ouders, is dat laatste 
beter.  Vrijwilligers doen de begeleiding, en betrekken de 
ouders er zoveel mogelijk bij.  Sommige ouders zijn bang of zijn 
enorm kritisch naar leerkrachten toe omdat ze zelf in hun jeugd 
slechte schoolervaringen hadden.  Dan kan het beter zijn om de 
begeleiding door een vrijwilliger te laten doen.

OKAN 
Dit vind je bij de familie El Amrani.
Een onthaalklas of een onthaalschool voor anderstalige 
nieuwkomers.  Die klassen en scholen dienen om anderstalige 
leerlingen te helpen om zich in te passen in het Vlaamse secundair 
onderwijs.  Je hebt toegang tot OKAN wanneer je tussen 12 
en 18 jaar bent, het Nederlands niet als moedertaal hebt, 
maximaal twaalf maanden ononderbroken in België verblijft, 
het Nederlands onvoldoende beheerst en maximaal negen 
maanden Nederlandstalig onderwijs hebt gevolgd.  Meestal is 
één schooljaar te weinig, dan kun je een vervolgjaar volgen.  Naar 
welk leerjaar je mag gaan in het regulier onderwijs hangt af van: 

je leeftijd, de gevolgde studies in het land van herkomst, en je 
beheersing van de Nederlandse taal.

Studietoelagen voor het hoger onderwijs 
Dit vind je bij de families Bogaerts.
Verschillende studenten van het hoger onderwijs hebben recht 
op een studietoelage van de Vlaamse overheid.  Of je daarop recht 
hebt, hangt grotendeels af van je gezinssituatie, het inkomen, 
het kadastraal inkomen en de studievoorwaarden.  Momenteel 
moet je een studietoelage nog altijd zelf aanvragen bij het Vlaams 
ministerie voor Onderwijs en Vorming.  Dat kan digitaal of per 
post.  Je ontvangt minstens 253,54 euro, en hoogstens 3923,71 
euro voor kotstudenten en 2354,99 euro voor niet-kotstudenten, 
voor een voltijds studietraject.  Als je een beurs krijgt, moet 
je minder inschrijvingsgeld betalen voor je opleiding aan de 
universiteit of hogeschool.   
Welzijnszorg pleit al jaren voor de automatische 
rechtentoekenning.  Dat wil zeggen dat we willen dat alle 
rechten, waaronder het recht op een studietoelage, automatisch 
toegekend worden zonder dat je daarvoor een aanvraag moet 
indienen.  Voor veel mensen zijn die aanvraagformulieren 
namelijk veel te ingewikkeld.  Anderen weten zelfs niet dat ze er 
recht op hebben.  Automatische toekenning zou het dus voor veel 
mensen eenvoudiger maken.

Omscholing via VDAB 
Dit vind je bij de familie Frank.
Via de VDAB kun je verschillende omscholingstrajecten volgen, 
met als doel een diploma te hebben dat je meer kansen biedt op 
de arbeidsmarkt.

VRIJE TIJD <>

Verlaagd tarief socio-culturele en 
sportieve participatie 
Dit vind je bij de familie Stevens.
Via het OCMW kan een bijdrage voor socio-culturele en sportieve 
participatie aangevraagd worden.  Door zo’n bijdrage wordt onder 
andere het lidmaatschap bij een sportclub goedkoper.  Naar een 
concert, theater of tentoonstelling gaan is voor veel mensen te 
duur.  Cliënten van het OCMW kunnen een bijdrage vragen om 
deel te nemen aan die activiteiten.

Taalkampen voor anderstalige 
nieuwkomers 
Dit vind je bij de familie Frank.
Sommige socio-culturele verenigingen, zoals vzw Roeland, 
organiseren taalkampen Nederlands voor anderstalige 
nieuwkomers.  Dat zijn kampen of vakanties waarbij een extra 
duwtje wordt gegeven om de kennis van het Nederlands te 
verbeteren.  Dat wordt aangeboden voor een betaalbare prijs (bv.  
20 euro voor vier weken).

Sabatjaar 
Dit vind je bij de familie Verwimp.
Soms heb je na een lange opleidingsduur of loopbaan nood 
aan iets anders.  Dan kun je een sabbatjaar nemen: om een 
droomreis te maken of er even tussenuit te zijn.  Het lijkt allemaal 



rooskleurig, maar toch houdt zo’n sabbatjaar risico’s in: je hebt 
een jaar geen inkomsten, behalve als je al gewerkt hebt.  Dan heb 
je soms nog recht op een werkloosheidsuitkering voor beperkte 
duur.  Bovendien heeft dit een invloed op je pensioenrechten: de 
kans is groot dat je minder pensioen krijgt en/of een jaar langer 
zal moeten werken.

HUISVESTING <>
Renovatiepremies 
Dit vind je bij de families Stevens, Frank, Verwimp, El 
Amrani en Janssens.
Een goede woning is voor mensen in armoede vaak beperkt tot 
een woning die min of meer betaalbaar is.  Met alle gevolgen van 
dien.  De energiekosten lopen hoog op, er zijn vochtproblemen 
of andere ernstige gebreken.  Meestal is de totale woonkost te 
hoog om te dragen.  De voorbije jaren zijn onze woningen wel 
al energiezuiniger geworden, maar de vochtproblemen zijn 
toegenomen!
Als je eigenaar bent, heb je het voordeel dat je zeker bent van 
je woning.  Je hebt een dak boven je hoofd en kunt dat niet – of 
toch moeilijk – verliezen.  Maar voor wie als eigenaar een laag 
inkomen heeft, kunnen kosten aan het huis voor aanpassingen 
en renovaties wel zwaar doorwegen.  Bovendien eist de regering 
dat iedereen tegen 2020 bepaalde maatregelen en aanpassingen 
doet, om woningen energiezuiniger te maken.
Hoe kunnen we dit aanpakken?  Enerzijds is er nood aan 
informatie, op maat van de meest kwetsbare bewoners.  
Daarnaast zullen er grotere aanpassingen aan woningen nodig 
zijn in de strijd tegen vocht.  Hiervoor zullen de nodige middelen 
vrijgemaakt moeten worden in de ondersteuning van eigenaars, 
verhuurders en huurders.  Welzijnszorg vraagt in de campagne 
‘Een toekomst zonder armoede’ aan de regering om een groot 
renovatiepact af te sluiten dat aandacht heeft voor de structurele 
problemen aan woningen, isolatie en energiezuinigheid, 
maar ook voor de grote vochtproblemen.  De regering moet 
renovatiemaatregelen nog meer aanmoedigen, zowel op de huur- 
als op de woonmarkt.

Sociale woningen 
Dit vind je bij de families Stevens en Bogaerts.
Momenteel is de sociale woonmarkt en vooral de sociale 
huurmarkt nog veel te klein.  Slechts 6,7 % van de woningen zijn 
sociale woningen.  Bovendien snoeit Vlaanderen met de huidige 
regering 15 % in de middelen voor de sociale huurwoningen en 
stelt ze de eigen doelstellingen voor het bouwen van 43 000 extra 
sociale huurwoningen nog maar eens bij.  Deze keer van 2023 tot 
2025, terwijl de oorspronkelijke doelstelling tegen 2020 was.  De 
overheid ondersteunt in het woonbeleid dus vooral de gezinnen 
die bovenaan op de inkomensladder staan.  Wie een laag inkomen 
heeft, moet hopen dat hij of zij snel aan een sociale woning 
geraakt.
Sociale huisvesting biedt – voorlopig? – meer woonzekerheid en 
zekerheid over de betaalbaarheid.  Dat geldt evenwel niet voor 
iedereen.  Het grootste probleem bij de sociale huisvesting is het 
tekort aan woningen: er worden 148 000 woningen verhuurd, 
maar er staan nog zo’n 107 000 mensen op de wachtlijst!  Kortom: 
de regering kan het zich niet veroorloven om de doelstelling uit 
te stellen om meer sociale huurwoningen te creëren.  Er zijn zo 
snel mogelijk extra sociale huurwoningen nodig, en het zal niet 
voldoende zijn om 43 000 woningen extra te bouwen aangezien 
er meer dan 100 000 mensen op de wachtlijst staan.

Budgetmeter 
Dit vind je bij de familie Stevens.
Een budgetmeter is een elektriciteits- of aardgasmeter waarbij je 

op voorhand betaalt voor wat je verbruikt.  Met een budgetmeter 
kun je je budget beter beheren en het verbruik goed opvolgen.  Je 
plaatst vooraf een bepaald bedrag op je budgetmeterkaart, en die 
plaats je in je budgetmeter.  Zolang het bedrag niet opgebruikt is, 
heb je elektriciteit en gas.  Een groot probleem is dat je terugvalt 
op een hulpkrediet als je over het krediet van je kaart gaat.  Zo val 
je dus niet zonder elektriciteit – dat is goed – maar het kost je wel 
veel meer!  Gebruik je ook het hulpkrediet op, dan val je al snel 
zonder elektriciteit of gas.
Je kunt een budgetmeter niet zelf plaatsen of aanvragen.  Je 
netbeheerder plaatst dat als je de facturen al lange tijd niet 
betaald hebt en je dus een groot bedrag schuldig bent.
Je kunt je budgetmeterkaart opladen bij het OCMW of bij je 
netbeheerder.  Er bestaat wel wat discussie over de plaats waar 
mensen hun kaart kunnen opladen: dat is meestal op heel 
zichtbare plaatsen, waardoor het goed zichtbaar is wie een 
budgetmeter heeft en wie niet.  Mensen die moeten opladen, 
schamen zich daar weleens voor.

GEZONDHEID <>
Maximumfactuur 
Dit vind je bij de families Frank en Janssens.
De maximumfactuur (MAF) zorgt ervoor dat een gezin per jaar 
voor verzekerde en noodzakelijke gezondheidskosten niet meer 
moet uitgeven dan een bepaald bedrag.  Het maximumbedrag 
is afhankelijk van je gezinsinkomen.  Hoe lager je inkomen, hoe 
lager het maximum, en hoe sneller je recht hebt op terugbetaling.  
Als je aangesloten bent bij een ziekenfonds zal je ziekenfonds 
alle kosten voor geneeskundige verzorging bijhouden.  Je krijgt 
de maximumfactuur automatisch toegekend wanneer het 
ziekenfonds merkt dat je in aanmerking komt.

Chronisch zieken 
Dit vind je bij de familie Verwimp.
Chronisch zieken die hoge medische kosten hebben en sterk 
afhankelijk zijn van de hulp van anderen, kunnen een beroep 
doen op het zorgforfait voor chronisch zieken.  Dat forfait wordt in 
principe automatisch door het ziekenfonds uitbetaald.  Wanneer 
het verlies van zelfredzaamheid niet gekend is bij je ziekenfonds 
(wat vaak zo is) moet je eerst nog een aanvraag indienen.  Het 
forfait is een som tussen 296 en 592 euro, maar vaak wordt dat als 
veel te weinig ervaren om alle ziekenkosten te betalen.

Tandzorg 
Dit vind je bij de familie Janssens.
Een van de zaken die mensen in armoede uitstellen, is de 
tandzorg, zoals de jaarlijkse controle.  Tandzorg is namelijk heel 
duur.  Bovendien is er nog geen derdebetalersregeling waarbij 
je enkel het deel betaalt dat je zelf moet betalen.  Mocht er een 
derdebetalersregeling zijn, dan zou de financiële drempel al veel 
lager zijn.



INKOMEN <>
Kinderbijslag 
Dit vind je bij de families Stevens, Bogaerts, Frank, 
Verwimp en El Amrani.
Kinderbijslag is een maandelijkse toelage voor iedereen die een 
of meer kinderen heeft.  De regeling verschilt voor werknemers, 
ambtenaren en zelfstandigen.  Als in een gezin één ouder 
zelfstandige is en de andere niet, dan geldt de regeling voor 
werknemers of voor ambtenaren. 
Je vraagt dit aan bij het kinderbijslagfonds of als je zelfstandige 
bent bij het sociaal verzekeringsfonds.

Hoe het nu is:

Voorwaarden
◆◆ Kinderen van 0 tot 18 jaar: er zijn geen voorwaarden, kinderen 

krijgen kinderbijslag tot 31 augustus van het jaar waarin ze 18 
worden.
◆◆ Jongeren van 18 tot 25 jaar: de jongere moet onderwijs of 

een opleiding volgen, de jongere mag maar beperkt werken 
of maar een klein inkomen hebben uit werk of een sociale 
uitkering.

Bedrag?
◆◆ Het bedrag van de kinderbijslag is onder meer afhankelijk 

van het aantal kinderen, de leeftijd en een aantal specifieke 
voorwaarden.
◆◆ Je kunt het bedrag online berekenen: famifed.be/home 

(werknemers) of rsvz.be/nl/gezin-en-kinderen (voor 
zelfstandigen).

Hoe het kan zijn?
Op zich kunnen we hierover nog niet veel zeggen.  Er bestaat nog 
altijd heel wat discussie over hoe de kinderbijslag uiteindelijk 
hervormd zal worden.   
Het laatste voorstel houdt geen rekening meer met de leeftijd, 
rang en jaarlijkse toeslag.
Voor gezinnen met twee kinderen geeft de simulatie een 
gemengd beeld.  Als beide kinderen jonger zijn dan zes jaar, 
bedraagt de maandelijkse kinderbijslag voor de twee kinderen 
samen 39 euro meer dan vandaag.  Als beide kinderen echter 
ouder zijn dan achttien ligt de maandelijkse kinderbijslag 59 
euro lager dan vandaag.  Gezinnen met twee kinderen winnen 
alleen zolang beide kinderen jonger zijn dan twaalf.  Alle andere 
gezinnen met twee kinderen gaan erop achteruit.
Zodra er drie of meer kinderen zijn in een gezin zal de 
kinderbijslag altijd lager zijn dan vandaag.  Het exacte verlies 
hangt af van het aantal kinderen en hun leeftijd, maar kan 
oplopen tot meerdere honderden euro’s per maand.  Algemeen 
geldt: hoe ouder de kinderen, hoe groter het verschil.  Dat verlies 
wordt een klein beetje gecompenseerd door het hogere bedrag 
dat een gezin krijgt tijdens de periode vóór de geboorte van het 
derde kind en nadat de oudste kinderen het huis uit zijn.  Elk groot 
gezin is immers altijd eerst een klein gezin en wordt na verloop 
van tijd opnieuw een klein gezin.
Conclusie: We zouden eigenlijk voor elk gezin de kinderbijslag 
moeten berekenen op het moment dat er een wijziging komt, om 
dan te bekijken wat een nieuw systeem van invloed zou hebben.  
De schrik die erin zit bij de kinderbijslaghervorming is dat mensen 
in armoede getroffen zullen worden als er geen sociale correcties 
zijn (omdat gezinnen in armoede vaak grote gezinnen zijn).

Arbeidsongeschiktheid 
Dit vind je bij de familie Stevens.
Dat betekent dat de werknemer geen arbeid kan uitvoeren 
door ziekte of ongeval.  Als je arbeidsongeschikt bent, wordt de 
uitvoering van je arbeidsovereenkomst geschorst.  Wanneer de 

arbeidsongeschiktheid blijvend blijkt, kun je je werk verliezen.
Wat moet je doen als je arbeidsongeschikt bent?  Bij ziekte moet 
je je werkgever onmiddellijk verwittigen.  Dat kan telefonisch, per 
fax, per mail of via een collega.  Je moet een medisch getuigschrift 
en een medisch attest indienen dat je arbeidsongeschiktheid 
bewijst.
Tijdens de periode van de arbeidsongeschiktheid heb je als 
werknemer recht op een gewaarborgd loon dat je werkgever 
moet betalen.  De regels en duur van uitbetaling verschillen 
naargelang je een arbeider, bediende op proef of met vast 
contract bent.

Werkloosheidsuitkering 
Dit vind je bij de families Bogaerts en Frank.
Als je je job verliest, kom je in bepaalde gevallen in aanmerking 
voor een werkloosheidsuitkering.  Je krijgt zo’n uitkering als 
je een tijd in loondienst gewerkt heb.  De Rijksdienst voor 
Arbeidsvoorziening (RVA) bepaalt of je er recht op hebt of 
niet en hoe hoog het bedrag zal zijn.  Je moet dat aanvragen 
bij de vakbond.  Als je zelf ontslag nam, ben je niet altijd 
uitkeringsgerechtigd!
Hoeveel je krijgt, is afhankelijk van het loon dat je verdiende 
in je laatste job en van je huidige gezinssituatie.  Wanneer je 
gezinssituatie verandert, kan het bedrag van je uitkering dus 
veranderen.
Het bedrag van de uitkering zal na verloop van tijd zakken – dat 
heet degressiviteit.  Hoe langer je werkloos bent, hoe minder 
uitkering je krijgt.  Zo wil de regering stimuleren dat je als 
werkloze zo snel mogelijk weer aan de slag gaat.
Het is nodig dat de werkloosheidsuitkeringen opgetrokken 
worden, die bedragen liggen nog altijd onder de 
armoederisicogrens.  Meer dan 1,6 miljoen mensen in ons land 
moeten rondkomen met een inkomen dat onder die Europese 
armoedegrens ligt.  Voor een alleenstaande ligt dat op € 1028,30, 
voor een koppel op € 1542 en voor een koppel met twee kinderen 
op € 2364 (berekening VVSG).  Dat is mensonwaardig: volwaardig 
deelnemen aan de maatschappij lukt niet.   
Tijdens de vorige campagne van Welzijnszorg vroeg de 
organisatie om alle uitkeringen en vervangingsinkomens, dus ook 
de werkloosheidsuitkering, op te trekken: minstens tot aan de 
armoedegrens én voor alle gezinstypes.

Ziekte-uitkering 
Dit vind je bij de familie Verwimp en Janssens.
Die uitkering krijg je als je voor een lange tijd arbeidsongeschikt 
bent.  De eerste weken krijg je als werknemer een gewaarborgd 
loon van je werkgever: 14 dagen voor een arbeider, 30 dagen voor 
een bediende.  Daarna krijg je een vervangingsinkomen van je 
ziekenfonds.  Het bedrag wordt bepaald op basis van je laatste 
brutoloon.  Als je dus deeltijds werkte voor je arbeidsongeschikt 
werd, zul je een lager bedrag krijgen dan als je voltijds werkte.

Lenen 
Dit vind je bij de familie Verwimp.
Lenen houdt risico’s in.  Je moet namelijk in staat zijn om 
maandelijks een bepaald bedrag af te betalen.  Dat is geen 
probleem als je een vast loon hebt, maar als dat inkomen wegvalt, 
dan heb je een probleem.  Er zijn veel verhalen van mensen die 
in de schulden geraken omdat ze hun lening niet meer konden 
afbetalen.

Pensioenrechten 
Dit vind je bij de familie El Amrani.
Na een loopbaan verdien je je pensioen.  De hoogte van het 
bedrag van je wettelijk pensioen is afhankelijk van het aantal 
jaren dat je gewerkt hebt en van de hoogte van je inkomen.  Als 
je een tijd niet gewerkt hebt, heb je dus een probleem.  Dan moet 



je nog een aantal jaren langer dan de wettelijke pensioenleeftijd 
werken om tot een degelijk pensioenbedrag te komen.  Daarnaast 
is er het aanvullend pensioen (de tweede pijler) die je werkgever 
voor jou kan opbouwen en het pensioensparen (de derde pijler), 
waarvoor je zelf moet sparen.

HULPVERLENING <>
Psychologische hulp 
Dit vind je bij de familie Stevens.
In België is de uitoefening van de klinische psychologie en van de 
psychotherapie nog niet volledig wettelijk geregeld.  Daardoor 
worden prestaties of consultaties bij psychologen nog zeer weinig 
terugbetaald en kan er dus geen derdebetalersregeling toegepast 
worden (waarbij je maar het deel moet betalen dat je effectief 
zelf moet betalen).  Sommige mutualiteiten betalen prestaties 
door psychologen wel deels of volledig terug onder specifieke 
voorwaarden.  Maar er zijn grote verschillen tussen verschillende 
mutualiteiten.

CAW 
Dit vind je bij de familie Bogaerts.
Het CAW biedt:
◆◆ Ontmoeting via het inloopcentrum: een plek waar je 

kunt binnenspringen, even tot rust kunt komen, en kunt 
kennismaken met anderen.  Je kunt er wat praktische, 
dagelijkse dingen regelen: paperassen, de was en de plas, 
iets opzoeken op de computer, enz.  Mensen met een lager 
inkomen kunnen er aan heel lage prijzen eten en hun kleren 
wassen.  Er worden activiteiten georganiseerd die gratis of ten 
minste goedkoop zijn.
◆◆ Begeleiding: woonbegeleiding, begeleiding bij gezins- en 

relatieproblemen, bij opvoeding, persoonlijke problemen, 
financiële en administratieve problemen.  Begeleiding 
van slachtoffers van geweld en misbruik, betrokkenen bij 
verkeersongevallen en misdrijven, gedetineerden en hun 
naasten.  Elke begeleiding is gratis.
◆◆ Crisishulp: (tele-)onthaal wanneer het lijkt dat de problemen 

uit de hand lopen.  Het CAW bekijkt dan welke actie nodig is.
◆◆ Opvang: crisisopvang, vrouwenopvang, vluchthuis, 

mannenopvang, jongerenopvang, gezinsopvang, 
winteropvang, enz.
◆◆ Preventie: het CAW wil niet alleen werken aan problemen 

oplossen.  Het wil werken aan die problemen voorkomen via 
vorming en groepswerking, projecten en acties, individuele 
preventiebegeleiding, enz.

JUSTITIE <>
Juridische kosten en een advocaat in de 
arm nemen 
Dit vind je bij de familie Bogaerts.
Als je vragen hebt over juridische problemen kun je voor gratis 
advies terecht in een justitiehuis.  Ook bij de meeste OCMW’s 
kun je hiervoor terecht.  Zij zullen je zaak echter niet kunnen 
behandelen.   
Als je een advocaat nodig hebt voor verder juridisch advies, 
bijstand in een procedure of rechtbank, kun je een beroep 
doen op een pro-Deoadvocaat als je een laag inkomen hebt.  
Afhankelijk van je inkomen krijg je dan volledig of gedeeltelijk 
kosteloze juridische bijstand.

SOCIALE CONTACTEN <>
Sociale uitsluiting 
Dit vind je bij alle families.
Sociale uitsluiting is een tekort aan sociale contacten.  Dat kan 
verschillende oorzaken hebben: je wordt ziek, je kent weinig 
mensen in de buurt, je hebt geen tijd of geld om deel te nemen 
aan het ‘maatschappelijk verkeer’.  En wie geen toegang heeft 
tot onderwijs, huisvesting en zorg heeft geen toegang tot de 
‘aspecten van sociaal burgerschap’.  Ook dat wordt als sociale 
uitsluiting gezien.  Luisteren naar mensen in armoede, en hen 
erkenning geven in wat ze wél kunnen en hebben, kan daarom al 
een groot verschil maken.

Mobiliteit en basisbereikbaarheid 
Dit vind je bij de familie El Amrani.
Om volwaardig aan de samenleving te kunnen participeren, is 
een duurzame mobiliteit noodzakelijk.  Werk, school, vrije tijd, 
familie, zorg, dienstverlening: om deel uit te maken van het 
maatschappelijk leven moeten we ons kunnen verplaatsen.  
Mensen in armoede zijn het eerste slachtoffer als het openbaar 
vervoer niet voldoet.  Je toekomst mag niet bepaald worden 
door al dan niet een eigen wagen te bezitten, een goede fysieke 
conditie te hebben of in de stad te wonen.  Iedereen heeft recht 
op een duurzame mobiliteit.

ARBEID EN TEWERKSTELLING
Discriminatie 
Dit vind je bij de familie El Amrani.
Er zijn heel wat vooroordelen bij werkgevers ten opzichte van 
sollicitanten.  Dat kan gaan over de nationaliteit, de huidskleur, de 
afkomst, de leeftijd, het geslacht, fysieke of mentale beperking, 
enz.  Zo gaan werkgevers er soms van uit dat sollicitanten met 
een vreemd klinkende naam of een donkere huidskleur, zelfs 
met een gelijkwaardig diploma of met dezelfde ervaring, een 
gebrekkige kennis van de landstaal hebben, minder stipt zijn, 
enz.  Vaak gebruiken ze de vooroordelen van personeel en klanten 
als argument om geen mensen van buitenlandse origine aan te 
nemen: ‘om spanningen in het bedrijf te vermijden’.  Dat is echter 
niet wettelijk en onaanvaardbaar.

Onthaalouder worden 
Dit vind je bij de familie Stevens.
Om onthaalouder te worden, moet je woning aan een aantal 
voorwaarden voldoen:
◆◆ Ze moet voldoende ruim, veilig en kindvriendelijk zijn, net 

zoals het materiaal waarmee je werkt.
◆◆ De plaatsen waar de kinderen verblijven, moeten proper zijn 

en voldoende verlicht en verlucht worden.
◆◆ Alle opvangruimtes moeten volledig rookvrij zijn.
◆◆ Je tuin is veilig en bij voorkeur volledig afgesloten.

En ten slotte moet je over een vaste telefoon of een gsm 
beschikken.  Dat is niet voor iedereen evident.

Sociaal verlof 
Dit vind je bij de familie Bogaerts.
Sociaal verlof geeft je het recht om als werknemer afwezig te zijn 
op het werk door dwingende redenen zoals ziekte, een ongeval 
of een ziekenhuisopname van een nabij familielid.  In principe 
is sociaal verlof onbetaald.  Toch kan het bedrijf een andere 
regeling overeenkomen en bijvoorbeeld een aantal dagen je loon 
uitbetalen.  Elke werknemer mag jaarlijks maximaal 10 dagen 
‘verlof om dwingende redenen’ nemen.



GEZIN <>
Kinderopvang 
Dit vind je bij de familie Stevens.
Kinderopvang kost tussen de 5 en de 27,72 euro per dag per 
kind voor opvang.  Het tarief dat jij moet betalen per kind wordt 
berekend op basis van je inkomen.

Alimentatie 
Dit vind je bij de familie Bogaerts.
Elke ouder is verplicht om bij te dragen in de kosten die 
verbonden zijn aan het levensonderhoud en de passende 
opleiding van het kind.  Alimentatie is een vergoeding van de 
ene ouder aan de andere, voor het kind.  De rechtbank kent 
die vergoeding toe aan de ouder die in hoofdzaak instaat voor 
het levensonderhoud en de opvoeding van het kind, meestal 
diegene bij wie het kind woont.  Je betaalt alimentatie voor alle 
kinderen die op het moment van de scheiding of het uit elkaar 
gaan minderjarig zijn, dus ook voor adoptiekinderen.  Je moet 
alimentatie betalen zolang het kind zijn of haar opleiding niet 
heeft voltooid en minstens tot het meerderjarig is.   
 
Wat als je ex-partner de alimentatie niet betaalt?   
Dan kun je een beroep doen op de Dienst Alimentatievorderingen 
(DAVO).  De DAVO zal dan een deel van de alimentatie betalen 
in plaats van je ex-partner.  Nadien zal de DAVO dat bedrag dan 
invorderen bij (dus opeisen van) je ex-partner.  Je moet wel aan de 
volgende voorwaarden voldoen om recht te hebben op steun van 
DAVO:
◆◆ Je moet in België wonen.
◆◆ Het onderhoudsgeld moet in de twaalf maanden voor de 

aanvraag minstens tweemaal niet of niet volledig betaald zijn.
◆◆ Het onderhoudsgeld moet vastgesteld zijn in een vonnis of in 

een document met dezelfde kracht als een vonnis.
◆◆ Als een voorschot op het onderhoudsgeld gevraagd wordt, 

mag het nettobedrag van je maandelijkse inkomen niet hoger 
zijn dan 1224 euro (+ 58 euro/kind ten laste).

Co-ouderschap 
Dit vind je bij de familie Bogaerts.
Co-ouderschap betekent dat ouders die niet meer bij elkaar zijn, 
wel samen voor de kinderen zorgen.  In de praktijk verdelen de 
ouders dan de kosten en zorg- en opvoedingstaken gelijk.  Dat 
houdt in dat de kinderen ongeveer even vaak bij de moeder als bij 
de vader zijn.  Als er een echte 50/50-verdeling is van de zorg voor 
de kinderen, hebben de ouders meestal gelijke kosten.  Meestal 
betaalt degene met het hoogste inkomen nog een klein deel 
alimentatie aan degene met het laagste inkomen.

Tol van de liefde 
Dit vind je bij de families Bogaerts en Frank.
Het bedrag van uitkeringen wordt onder andere door je 
gezinssituatie bepaald.  Als je met iemand gaat samenwonen, 
zonder dat je al kinderen ten laste hebt, verander je van 
gezinssituatie.  Je gaat dan van alleenwonende naar 
‘samenwonende zonder gezinslast’.  Doorgaans is dat laatste 
nadeliger, omdat ze ervan uitgaan dat je als samenwonenden 
de gezinskost kunt delen en het leven dus ‘minder duur is’.  
Je krijgt dus minder geld omdat je samenwoont.  Hetzelfde 
geldt bijvoorbeeld voor een alleenstaande ouder die een 
volwassen, werkende zoon of dochter in huis neemt: dan ben je 
samenwonenden zonder gezinslast.  Sommige mensen willen 
daardoor hun zoon of dochter niet in huis nemen, omdat zij een 
nog lager inkomen zullen hebben.

Mantelzorgpremie 
Dit vind je bij de familie Janssens.
Wie zorgt voor een ouder, kind of een ander inwonend familielid 
heeft recht op een tegemoetkoming voor mantelzorgers.  Dat kan 
via de Vlaamse zorgverzekering aangevraagd worden.  Sommige 
gemeenten hebben een gemeentelijke mantelzorgpremie.

Dagverzorgingscentrum 
Dit vind je bij de familie Janssens.
Een DVC biedt overdag opvang en verzorging.  Het centrum 
neemt tijdelijk de opvang en zorg over van de mensen die 
normaal thuis voor de oudere zorgen (mantelzorgers of 
thuisverpleegkundigen). De oudere kan een of meerdere dagen 
of uren per week naar het DVC gaan.  Je kunt er terecht als je 65 
of ouder bent, maar het is meestal niet geschikt voor ouderen die 
zware verzorging en verpleging nodig hebben.

Woonzorgcentra 
Dit vind je bij de familie Janssens.
Een verblijf in een woonzorgcentrum kost gemiddeld 45 euro 
per dag!  Dat betekent dat je voor je verblijf al snel ongeveer 
1300 euro per maand betaalt.  Heel wat van de zorgkosten 
zijn echter niet inbegrepen in die dagprijs: de dokterskosten, 
paramedische kosten en medicatie, sondevoeding, de kapper, 
enz.  Voor veel ouderen is een verblijf in een woonzorgcentrum 
dus onbetaalbaar.




