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0. Inleiding
In het najaar van 2015 ging in 5 OCMW’s (Charleroi, Namen, Sint-Jans-Molenbeek, Gent en Leuven)
het project MIRIAM van start. Dit project was ontstaan uit de vaststelling dat alleenstaande moeders
op het OCMW een zeer kwetsbare doelgroep vormen. Ze kampen met vele financiële en praktische
problemen, en belanden vaak in een sociaal isolement. Een aanpak op maat is dan ook aangewezen.
Met een intensieve, gendersensitieve en holistische begeleiding wil het project MIRIAM werken naar
een hoger empowerment van alleenstaande moeders, het terugdringen van de armoede, en het
doorbreken van hun sociaal isolement, zodat ze een grotere kans op succesvolle socio-professionele
integratie kennen.
In elk OCMW ontwikkelt een speciaal daartoe aangestelde casemanagers een begeleiding op maat van
deze doelgroep, en begeleidt een groep van ongeveer tien alleenstaande moeders. Deze begeleiding
bestaat uit een individueel en een collectief luik, waarbij wordt ingezet op informatie, toeleiding,
kennis en uitputting van rechten, participatie, het doorbreken van het sociaal isolement, en het
versterken van zelfbeeld en zelfvertrouwen. Doel is een aanpak te ontwikkelen waarvan de
doeltreffendheid aangetoond werd, zodat deze op termijn ook in andere OCMW’s kan worden
uitgerold. Er is daarom ook een onderzoek aan het project gekoppeld, waarin de toename van
empowerment en de vooruitgang van de deelneemsters op andere vlakken wordt gemeten en wordt
vergeleken met een controlegroep, die de normale begeleiding krijgt op het OCMW.
Het project wordt ontwikkeld met steun van de Staatssecretaris voor Armoedebestrijding. De
Nederlandstalige Vrouwenraad staat in voor de coördinatie, en de Karel de Grote Hogeschool verzorgt
de methodologische begeleiding. Het project wordt mee ondersteund en opgevolgd door de Dienst
Armoedebestrijdingsbeleid van de POD Maatschappelijke Integratie.
Dit rapport geeft de bevindingen weer van het eerste projectjaar, dat bestond uit een voorbereidende
fase, tussen september 2015 en januari 2016, en de opstart, ontwikkeling, en evaluatie van de
begeleiding, tussen januari en december 2016. Het begint met een korte schets van de situatie van
alleenstaande moeders in België, met in het bijzonder aandacht voor enkele structurele problemen
die hun proces van socio-professionele integratie bemoeilijken. In het tweede hoofdstuk wordt
stilgestaan bij de denkkaders van waaruit de begeleiding vorm wordt gegeven, met name gender en
empowerment. In een derde deel komt de praktische omkadering en uitwerking aan bod. Het vierde
hoofdstuk bespreekt de groepsbegeleiding en de individuele begeleiding, aan de hand van de
werkwijze, de aangekaarte thema’s en de gehanteerde praktijken. In het vijfde hoofdstuk worden de
methodes van de evaluatie uiteengezet en de bevindingen van dit onderzoek weergegeven. In een
zesde deel worden een reeks aanbevelingen geformuleerd, om in het zevende hoofdstuk te eindigen
met de conclusie.
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1. Contextualisering: Alleenstaande moeders, gender en armoede
1.1 Enkele cijfers
Sinds begin jaren 90 neemt het aantal éénoudergezinnen in België toe. De Raad van Gelijke Kansen
voor Mannen en Vrouwen (2009) merkt echter op dat er verschillende definities en typologieën
gehanteerd worden, wat maakt dat het moeilijk is om tot éénduidige cijfers te komen. Daarnaast zit
er ook een grote heterogeniteit vervat binnen de groep éénoudergezinnen, onder meer in hun sociaaleconomische positie. Zo spelen de oorzaak van het éénouderschap (overlijden, echtscheiding, bewust
alleenstaand ouderschap) , het ouderschap (vb. afwezigheid van één van beide ouders, onbekende
vader, betrokkenheid vader,…) en het geslacht van de alleenstaande ouder hier een zeer grote rol.
Volgens een studie van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers uit 2008 was naar schatting
20,48% van alle gezinnen met kinderen een éénoudergezin. In Vlaanderen was dat 15,74%, in Brussel
30,86% en in Wallonië 25,52% (Koning Boudewijnstichting, 2014). Onderstaande tabel geeft recente
cijfers weer over het aantal éénoudergezinnen in de drie gewesten.

België
Vlaams Gewest
Waals Gewest
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

456.590
213.994
184.190
58.406

Figuur 1: Bevolking - Huishoudens volgens het Rijksregister 2011 – 2015: Aantal alleenstaande ouders op 4.709.852
huishoudens (FOD Economie, 2016)

Alleenstaande ouders vormen een zeer kwetsbare groep. Ze hebben een verhoogd armoederisico1, dat
voor België oploopt tot 36,4% (Pannecoucke en Foubert, 2016, 9). De Conseil des Femmes
Francophones de Belgique en de Vrouwenraad geven aan dat sociale en genderongelijkheden sterker
tot uiting komen in éénoudergezinnen, en spreken van een “opeenstapeling van ongelijkheden” (2014,
45) zoals verder in dit rapport ook zal blijken. Meer dan 8 op 10 van de alleenstaande ouders is een
vrouw. Het Technisch Platform Eenoudergezinnen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (2013) haalt
aan dat terwijl het inkomen van vaders in eenoudergezinnen niet veel verschilt met dat van andere
vaders, voor alleenstaande moeders de situatie heel anders ligt. Een lagere tewerkstellingsgraad, een
oververtegenwoordiging in deeltijds werk, en de loonkloof zijn hier verklarende factoren. Het
alleenstaand moederschap zet een belangrijke rem op de werkzaamheid, en cijfers tonen aan dat deze
de afgelopen jaren nog verder is gedaald. In Vlaanderen maken alleenstaande moeders tussen 24 en
54 jaar slechts 6,1% uit van de totale vrouwelijke werkende bevolking op die leeftijd, tegenover 45,8%
werkende moeders die samenwonen met een partner (Van Peer, 2016). Dit valt onder meer te
verklaren door een lager opleidingsniveau en de werkloosheidsval, die hier nauw mee verbonden is.
Ook het aantal kinderen en hun leeftijd speelt mee. Alleenstaande moeders staan verder minder sterk
op de arbeidsmarkt, wat minder ruimte laat voor onderhandeling om de combinatie arbeid-gezin
leefbaar te houden. Ze zijn vaker aan de slag in precaire jobs. Ook de cijfers over het leefloon spreken
voor zich.

1

Het inkomen van het huishouden ligt dan lager dan 60% van het mediaan equivalent huishoudinkomen. Voor
2014 ging het hier over € 1.085 per maand voor een alleenstaande en €2.279 voor een gezin met twee
volwassenen en twee kinderen. De bedragen van de leeflonen lig ver onder deze grenzen. (Pannecoucke en
Foubert, 2016)
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Figuur 2: Leefloon en alleenstaand ouderschap (POD MI, 2016)

1.2 Huisvesting
Degelijke huisvesting is voor vele alleenstaande moeders één van de grootste hoofdbrekens. Bij hun
zoektocht naar een meer geschikte woning zijn alleenstaande moeders met een beperkt inkomen
vaker het slachtoffer van discriminatie, zoals blijkt uit een recente studie naar discriminatie op de
huurmarkt (Van den Broeck en Heylen, 2014)2. Sociale woningen zouden een antwoord moeten
kunnen bieden op de problemen die alleenstaande moeders op vlak van huisvesting ondervinden,
maar door de lange wachtlijsten is dit slechts het geval voor een deel van hen. Volgens een studie van
Heylen (2016) behoorde in 2013 65,8% van de eenoudergezinnen die privaat huurde tot de
theoretische doelgroep voor een sociale woning (tegenover 38.5% in 2005). 22% van de private
huurders die op de wachtlijst staan zijn éénoudergezinnen. Wat de wettelijke doelgroep betreft was
er een stijging van 63.4% in 2005 tot 75.8% in 2013. Het onderzoek toont verder aan dat de huidige
woning van mensen die behoorden tot de doelgroep voor een sociale woning in steeds slechtere staat
verkeert, en dat ongeveer 9 huurders op 10 meer betaalt dan aangewezen volgens hun inkomen. In
Brussel kan dit oplopen tot een verhouding van 54% (Technisch Platform Eenoudergezinnen in het
BHG, 34). Het gebrek aan sociale woningen heeft ook een negatieve impact op discriminatie. Door een
aanbodtekort van woningen met een lagere huurprijs zal de verhuurder immers meer gegadigden
vinden, en bijgevolg discriminerende keuzes kunnen maken. Zoals het Technisch Platform
Eenoudergezinnen aangeeft: “De “ongezonde woningen” en de onzekerheid op de privé huurmarkt,
werken remmend op de veerkracht die nodig is om de onaangename verrassingen waar ieder mee te
maken kan krijgen, het hoofd te kunnen bieden. Woningen van de overheid, al dan niet sociaal, bieden
meestal wel die bescherming, maar dan moet men er wel in slagen er één in de wacht te slepen” (2013,
35).

1.3 Kinderopvang
Met haar economische, pedagogische en sociale functie vormt kinderopvang voor alleenstaande
moeders een belangrijke hefboom naar socio-professionele integratie (Steunpunt tot bestrijding van
armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, 2016). Kinderopvang wordt beschouwd als een
recht, en het beleid streeft ernaar kwaliteitsvolle kinderopvang te organiseren die voor iedereen
2

De onderzoekers geven echter ook aan dat de onderzoeksmethode het niet toelaat de gevonden discriminatie
toe te schrijven aan ofwel geslacht, of vermogen, of gezinssituatie.
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toegankelijk is. Toch blijkt dat alleenstaande moeders heel wat moeilijkheden kennen. Zo toont een
recent onderzoek van de Vrouwenraad (2016) naar kinderopvang in Vlaanderen aan dat alleenstaande
moeders moeilijker een plaats vinden voor hun kinderen in georganiseerde kinderopvang dan de
globale groep zoekende ouders die bevraagd werd.
In Wallonië en Brussel gaat 27,7% van de kinderen tussen drie maanden en drie jaar naar
georganiseerde opvang. In Vlaanderen is dit 63%, maar dit cijfer zakt tot 21% bij kinderen uit een
kansarm gezin (Koning Boudewijnstichting, 2014). Als armoede mee in beeld wordt gebracht spelen er
verschillende zaken. Vanuit een progressief universalisme krijgen binnen het algemene aanbod een
aantal kwetsbare doelgroepen bijzondere aandacht. Ondanks het stijgend aantal plaatsen, de
geldende voorrangsregels of het subsidiesysteem blijft een gebrek aan plaatsen echter een belangrijk
probleem. Zo krijgen werkende ouders nog steeds vaak voorrang op niet werkenden (Steunpunt,
2016). Daarnaast staat de manier waarop kinderopvang georganiseerd is vaak haaks op de
levenssituatie van alleenstaande moeders in armoede. Zo is het hebben van kinderopvang vaak een
voorwaarde om te kunnen starten met een bepaalde opleiding of een traject, terwijl men omgekeerd
een bewijs van inschrijving in een dergelijk traject nodig heeft om recht te hebben op een
kortingstarief. Als men een plaats vindt riskeert men dus (tijdelijk) het volle tarief te moeten betalen,
wat voor velen niet haalbaar is. Ook het feit dat lang voor de nood zich aandient al naar een plaats
gezocht moet worden past niet altijd in een manier van in het leven staan die vaak heel ad-hoc is.
Verder hebben alleenstaande moeders ook specifieke opvangvragen. Omdat ze vaak aan de slag zijn
in jobs met onregelmatige uren of in tijdelijke of deeltijdse jobs is er meer flexibele opvang nodig. De
onzekerheid en complexiteit die hun leven kenmerkt, in combinatie met een beperkt of onbestaand
sociaal netwerk, creëert verder ook een nood aan opvangmogelijkheden voor dringende situaties.
Zowel de Vrouwenraad als het Steunpunt wijzen verder op de complexiteit van de
inschrijvingsprocedures, voorwaarden, voorrangsregels, en tarieven. Er is dus nood aan voldoende
ondersteuning doorheen de zoektocht.
Ook betaalbaarheid van kinderopvang blijft een belangrijk werkpunt. Beide studies wijzen erop dat
alleenstaande moeders en mensen in armoede meestal wel een beroep kunnen doen op
opvangdiensten met inkomensgerelateerde tarieven. Toch worden er vaak extra kosten aangerekend,
en kan ook het principe ‘bestellen is betalen’ voor bijkomende financiële uitdagingen zorgen. Recente
hervormingen in Vlaanderen zorgen mogelijk nog voor extra drempels. Zo werd het laagste tarief
opgetrokken van 1,56 naar 5 euro, met een sociale correctie tot 3 euro, onder andere voor mensen
die een leefloon ontvangen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid een individueel verminderd tarief aan
te vragen bij het OCMW, maar verenigingen waar armen het woord nemen wijzen hier op de hoge
drempel dat dit voor sommigen kan inhouden. Ook zit er geen eenvormigheid in de beslissingen die
OCMW’s nemen. De OCMW’s zelf zien een meerwaarde in hun betrokkenheid, bijvoorbeeld in het feit
dat ze op deze manier in contact komen met gezinnen die mogelijk nog op andere vlakken
ondersteuning kunnen gebruiken, en zo dus meer proactief kunnen werken (Steunpunt, 91).
Naast deze praktische obstakels speelt tot slot ook een gebrek aan vertrouwen mee in het feit dat
alleenstaande moeders in een armoedesituatie minder vlot beroep doen op georganiseerde
kinderopvang. Een gevoel van machteloosheid tegenover, angst voor, of gebrek aan respect van
dienstverlenende instanties heeft ook op dit domein een invloed. Bepaalde gevoelens of eerdere
negatieve ervaringen kunnen nog verder worden versterkt door de media (KBS, 2013). Daartegenover
8

bleek uit het overleg bij het Steunpunt dat kinderopvanginitiatieven die werken met mensen in
armoede vaststellen dat dit wantrouwen verdwijnt wanneer de kinderopvang voldoende kwaliteitsvol
is en belang hecht aan open en respectvolle communicatie met de ouders. Kinderopvang moet
“proberen aan te sluiten bij het project van een gezin en de betekenis die kinderopvang daarin kan
hebben. Omdat dit project en deze betekenis niet vast liggen, maar groeien doorheen het traject van
gezinnen, is een goede relatie en dialoog tussen kinderbegeleiders en ouders onontbeerlijk. Dit vereist
een sfeer van vertrouwen, een ‘juiste’ toon en een open basishouding. Primordiaal is hoe
beroepskrachten kinderopvang begrijpen en hoe ze vanuit deze invulling ouders toeleiden, ontvangen
en een relatie met hen opbouwen welke ook de situatie is waarin de gezinnen zich bevinden”
(Steunpunt, 2016, 87)

1.4 Sociale rechten en dienstverlening
Er zijn heel wat diensten, rechten en maatregelen die de situatie van alleenstaande moeders kunnen
verlichten, maar een belangrijke kanttekening hierbij is dat op vele mogelijkheden geen beroep wordt
gedaan. Wanneer het gaat over diensten die ondersteuning bieden op vlak van opvoeding,
bijvoorbeeld, blijken sociaal-economisch bevoorrechte groepen hier meer gebruik van te maken. De
Koning Boudewijnstichting (2014) geeft aan dat hier verschillende factoren meespelen: “Op het niveau
van het individu en het gezin worden de sociale verschillen bij de vraag naar diensten ook bepaald door
sociaaleconomische factoren zoals de economische status en het opleidingsniveau, psychosociale
factoren zoals het sociaal netwerk, sociale ambities en verwachtingen, demografische factoren zoals
de gezinsstructuur, het aantal en de leeftijd van de kinderen. En dan zijn er ook nog de collectieve
contextuele factoren, zoals het gekozen sociale beleid en sociaal-culturele aspecten zoals de
beeldvorming over het kind en de moeder, de tewerkstelling van vrouwen, gendergelijkheid, maar ook
de beeldvorming over diensten voor kinderen” (2014, 16). Ze benadrukt het belang van voorlichting en
sensibilisering rond de toegankelijkheid van sociale diensten.
De Boe en Van Hootegem (2014) noemen een aantal redenen die aan de grondslag liggen van het niet
opnemen van rechten. Het gaat hier dan onder meer over een gebrek aan kennis, of de weg niet vinden
in de verschillende procedures die eraan voorafgaan. Maar zelfs wanneer men wel op de hoogte is van
mogelijkheden zijn er nog tal van factoren die een drempel vormen. Zo wordt het soms als
stigmatiserend ervaren op een bepaald recht beroep te doen, of vreest men de gevolgen, zoals het
plaatsen van kinderen. Dit alles kwam ook aan de oppervlakte tijdens de begeleiding van de
alleenstaande moeders in het project MIRIAM (Zie ook de getuigenissen in Fédération des services
sociaux – Federatie van de bicommunautaire maatschappelijke diensten, 2014).
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2. Denkkaders
De structurele ongelijkheden, de dagdagelijkse realiteit, en de subjectieve beleving van armoede
maken dat alleenstaande moeders vaker kampen met een negatief zelfbeeld, een gebrek aan
zelfvertrouwen, sociaal isolement,…. Een begeleiding op maat, vertrekkend vanuit hun leefwereld en
gericht op hun empowerment, is dan ook meer dan aangewezen. Twee denkkaders vormen de rode
draad doorheen de begeleiding die met het project MIRIAM wordt ontwikkeld: gender en
empowerment.

2.1 Gender
Gender verwijst naar de sociaal en cultureel bepaalde verschillen tussen mannen en vrouwen. De
begeleiding wordt uitgewerkt vanuit een gendersensitieve benadering. Het alleenstaand ouderschap
omvat immers een grote genderongelijkheid. Het is belangrijk dat vrouwen zich hier bewust van
worden, om zo het individuele schuldgevoel waar ze mee kampen van zich af te kunnen schudden.
Daarnaast merken we dat er ook bepaalde stereotiepe rolpatronen spelen in het leven van
alleenstaande moeders. De moederrol is de belangrijkste identiteitsverwervende rol. Zeker na een
scheiding klampen moeders zich hier vaak aan vast. De kinderen naar kinderopvang laten gaan is voor
hen niet dan aan de orde, ook al heeft kinderopvang een belangrijke sociale, economische en
pedagogische functie, zeker voor kinderen in armoede. De moeders zelf komen zo steeds meer in een
isolement terecht. “Het gezin is dan de plaats waar ze bij rolverlies schuilen, waar ze zich kunnen
terugtrekken, waar ze nog iemand kunnen zijn. Omdat ze ‘niet-deel-hebben’ aan het publieke leven,
wordt hun ‘deel-zijn’ voornamelijk beperkt tot de kleine wereld van het gezin. Daar vinden ze erkenning,
kunnen ze nog een belangrijke rol spelen, dragen ze verantwoordelijkheid en hebben ze zeggingsschap
en gezag.” (Driessens, 2006, 58). Dergelijke patronen staan het proces van empowerment soms in de
weg. Een gendersensitieve benadering moet toelaten hier een proces van bewustwording rond door
te maken, om zo ook nieuwe perspectieven te kunnen openen.

2.2 Empowerment
Empowerment wordt hier gezien als “een individueel proces dat bijdraagt tot het verwerven van een
grotere zelfstandigheid, van een vermogen tot zelfbeschikking, van middelen die iedereen de
mogelijkheid biedt om meer keuzes te hebben in het leven; en een collectief proces waarbij een groep
het vermogen kan ontwikkelen om invloed uit te oefenen op maatschappelijke veranderingen waarbij
een samenleving evolueert naar rechtvaardigheid en gelijkheid, vooral in relaties tussen mannen en
vrouwen” (Charlier en Caubergs, 2007, 6). Empowerment werkt dus op verschillende niveaus, waarbij
deze echter met elkaar verbonden zijn en op elkaar inspelen. Dit wordt verder verduidelijkt in volgende
figuur.
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In de binnenste cirkel vinden we
de innerlijke kracht, die verwijst
naar zelfvertrouwen en zelfbeeld.
De cirkel daarrond omvat
economische kracht, die gaat
over materiële voordelen maar
net zo goed over toegang tot
diensten. Nog in de tweede cirkel
zit ook de kracht van kennis. In de
buitenste cirkel zit de sociale en
politieke macht, de mogelijkheid
om invloed uit te oefenen.
Van
Regenmortel
(2009)
bestudeert empowerment als
kader voor hulpverlening. Ze
wijst
eveneens
op
de
interactionistische aard van
empowerment:
“Sociale
problemen
als
bijvoorbeeld
armoede,
discriminatie,
intrafamiliaal geweld ontstaan
en worden bestendigd door een
samenspel van factoren op micro- Figuur 3 Empowerment van alleenstaande moeders op het OCMW (Uit
vorming rond empowerment door South Research, december 2015)
meso- en macroniveau. (…) Deze
circulaire causaliteit betekent dat
verschillende ingangen en oplossingen mogelijk en noodzakelijk zijn bij de aanpak van sociale
problemen” (2009, 25). Empowerment omvat dan zowel het werken aan individuele krachten als het
wegnemen van structurele barrières. Ze benadrukt verder het belang van participatie, ontmoeting en
dialoog (cf. groepswerkingen project MIRIAM).
Empowerment werd uiteindelijk naar de praktijk van de hulpverlening vertaald op verschillende
manieren. Het gaat hier dan onder meer om werken aan zelfbeeld en zelfvertrouwen, toegang tot en
gebruik maken van diensten en hulpverlening, kennis en uitputting van rechten, een stem krijgen,…
Hoe dit werd aangepakt in de begeleiding wordt besproken in de volgende delen.
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3. Operationele uitwerking
3.1 Implementatie
Het project loopt in 5 OCMW’s: Charleroi, Namen, Sint-Jans-Molenbeek, Gent en Leuven. Deze steden
werden geselecteerd omwille van het hoge aantal alleenstaande moeders onder hun cliënten. Er zijn
een aantal belangrijke verschillen tussen de steden, de deelneemsters en de manieren waarop het
casemanagement en de begeleiding vorm kregen. Terwijl de groepen van Namen en Charleroi
grotendeels bestonden uit vrouwen die kampten met generatiearmoede, was de groep van Sint-JansMolenbeek nagenoeg volledig opgemaakt uit vrouwen met een migratieachtergrond. De groepen in
Leuven en Gent waren meer gemengd3. In Leuven en Namen kwamen de vrouwen uit de hele stad,
terwijl de vrouwen in Charleroi geselecteerd werden binnen twee antennes, en in Gent in één wijk. De
aard van Sint-Jans-Molenbeek maakt dat ook daar op kleinere schaal gewerkt werd. Dit heeft een
aantal voordelen. Zo kan men sneller een duidelijker beeld ontwikkelen van de sociale kaart, om zo
gerichter door te verwijzen of samenwerkingen op te zetten. Vrouwen vinden elkaar ook vlotter terug
buiten de groepswerkingen. In sommige gevallen werd het project ingeplant in een bepaalde dienst,
in andere gevallen stond het op zich. Overal werd het belang onderstreept van goede interne
ondersteuning.

3.2 Casemanagers
In elk van de betrokken OCMW’s stond een casemanager in voor de intensieve begeleiding van de
alleenstaande moeders. De taak van een casemanager bestaat eruit de situatie en de noden te
analyseren, en vervolgens de hulpverlening te plannen, implementeren, coördineren en evalueren.
Men vertrekt hierbij steeds vanuit de vragen en persoonlijke situatie van de vrouw, en een holistische
visie staat hierin centraal.
3.2.1 Praktische invulling
De 5 casemanagers werden allen intern aangesteld. 4 van hen waren maatschappelijk assistenten, in
één geval ging het om een opvoedster. 4 van hen werkten voltijds. In Leuven werd de casemanager
die halftijds werkte bijgestaan door een ervaringsdeskundige. Zij nam ook regelmatig deel aan de
intervisies voor de casemanagers, en zorgde er zo mee voor dat deze meer inzicht konden ontwikkelen
in de leefwereld van alleenstaande moeders in een armoedesituatie. In 4 van de 5 steden werd het
casemanagement opgevat als een bijkomende begeleiding, naast de gewone ondersteuning door de
maatschappelijk assistent. In Gent nam de casemanager het volledige dossier over, een aanpak die een
aantal voordelen kan hebben. Zo kan er mogelijk sneller een beeld gevormd worden van de globale
situatie, waardoor de begeleiding gerichter uitgewerkt kan worden. Er is in vele gevallen ook
regelmatiger contact. Anderzijds zijn er ook enkele aandachtspunten. Zo leerde de ervaring dat
wanneer er ook budgetbeheer bij komt kijken, dit de relatie tussen casemanager en cliënte kan
bemoeilijken. Dit gaat immers vaak gepaard met een vorm van controle die soms moeilijk past binnen
een vertrouwensrelatie. Bovendien betekent het einde van een project(jaar) dan ook mogelijk een
breuk met de vaste begeleider, terwijl in de vier andere gevallen de maatschappelijk assistent een
constante blijft.

3

In de tabellen in bijlage worden per OCMW enkele socio-demografische gegevens weergegeven voor elke
deelneemster.
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3.2.2 Inhoudelijke invulling
De casemanagers die de alleenstaande moeders begeleidden waren allen dus reeds aan de slag binnen
het OCMW. Als casemanager veranderde hun rol en de manier waarop ze vorm en inhoud gaven aan
hun werk echter danig. Vanuit deze ervaring reflecteerden ze aan het eind van het eerste projectjaar
over de kennis, vaardigheden en attitudes waarover een casemanager dient te beschikken.
 Kennis
Een casemanager moet allereerst het doelpubliek kennen. Elk doelpubliek heeft haar eigenheid en een
aantal aandachtspunten waar doorheen de begeleiding rekening mee moet gehouden worden.
Daarnaast zijn er doelgroepspecifieke vragen en noden. De intensieve begeleiding die de
casemanagers doorheen het voorbije jaar hebben aangeboden, in combinatie met de uitwisseling met
de andere casemanagers, maakt dat zij met de nodige sensibiliteit en inzichten de begeleiding steeds
meer op maat vorm kunnen geven. Nauw in verband hiermee staat de kennis rond gender. Zoals blijkt
uit dit rapport is een gendersensitieve benadering immers absoluut noodzakelijk, zowel om de
structurele ongelijkheden waarmee alleenstaande moeders geconfronteerd worden aan te klagen als
om bepaalde overtuigingen aan te kaarten. De gendertraining die wordt ontwikkeld in het kader van
het project moet hiervoor de nodige handvaten aanreiken. Verder moet de casemanager de nodige
kennis hebben of ontwikkelen over sociale dienstverlenende instanties die diensten of een aanbod
hebben dat voor de alleenstaande moeders pertinent kan zijn, en de nodige aandacht besteden aan
het uitbouwen van een netwerk met deze diensten, zowel voor de opvolging van individuele vragen
en noden als voor groepswerkingen. Naast informatie over de sociale kaart moet de casemanager ook
op de hoogte zijn van de rechten en mogelijkheden die voor de doelgroep van toepassing zijn. Tot slot
is ook de nodige kennis over het OCMW zelf, en haar verschillende diensten en werkingen,
onontbeerlijk.
 Attitudes
De casemanagers stipten verschillende attitudes aan waarover een casemanager moet beschikken.
Het gaat dan allereerst om een openheid. Er kan over alles gepraat en rond alles gewerkt worden. De
casemanager staat open voor de leefwereld van de vrouwen, luistert aandachtig naar wat ze deelt, en
waakt erover nooit te oordelen. De vrouwen hebben immers al te vaak het gevoel gecontroleerd en
beoordeeld te worden door de diensten die in hun leven aanwezig zijn. Ze voelen zich schuldig of in de
fout, omdat hun leven niet aan een bepaald patroon of bepaalde verwachtingen voldoet. Het is dus
ook van belang een empathische houding aan te nemen en begrip te tonen voor wat de vrouw ervaart.
Verdere attitudes voor een doeltreffende begeleiding zijn flexibiliteit en beschikbaarheid. Individuele
gesprekken krijgen zo steeds ruim de tijd, de vrouwen voelen zich geen nummer. Casemanagers gaan
soms ook op huisbezoek. Zo ontstaat er een gelijkwaardige en menselijke relatie, een
vertrouwensrelatie. Vrouwen worden aangemoedigd zelf zaken te benoemen en in handen te nemen.
 Vaardigheden
Het mag duidelijk zijn dat de juiste communicatieve vaardigheden van groot belang zijn. Daarnaast
geven de casemanagers ook aan dat er, met het oog op de groepsbegeleiding, de nodige vaardigheden
op vlak van groepswerking ontwikkeld moeten worden. Niet iedereen had hier al ervaring mee, maar
in de praktijk nam dit wel heel veel gewicht op in hun dagelijks werk. Uit de praktijk bleek ook dat de
groepswerkingen voor veel deelneemsters heel belangrijk waren. Het is dus belangrijk dat deze goed
onderbouwd en goed uitgevoerd kunnen worden. Verder moet men zelfstandig kunnen werken. De
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casemanagers stonden immers voor het grootste deel alleen in voor de dagdagelijkse uitwerking van
hun begeleiding. Anderzijds moet een casemanager ook een goede netwerker zijn om zo de juiste
contacten te kunnen leggen, bijvoorbeeld voor groepswerkingen maar evenzeer voor de opvolging van
individuele vragen. Tot slot moet de casemanager de nodige creativiteit, humor en spontaniteit aan
de dag kunnen leggen, om zo de gemoedelijke, open en constructieve sfeer te creëren die ook heeft
gemaakt dat de vrouwen aansluiting vonden bij de begeleiding.
3.2.3 Obstakels en moeilijkheden
In de loop van het project zijn enkele casemanagers voor korte of langere tijd afwezig geweest omwille
van ziekte. Dit werd door de OCMW’s opgevangen door samenwerkingen met vrouwenorganisaties uit
te bouwen voor de groepsbijeenkomsten en door stagiaires te betrekken. Toch bleek in deze periodes
dat de casemanager, en de vertrouwensrelatie die ontstaat tussen casemanager en deelneemster, niet
altijd makkelijk te vervangen valt. Vrouwen waren immers gewoon met al hun vragen bij de
casemanager terecht te kunnen. Naast de praktische opvolging in geval van afwezigheid is dit dus ook
een belangrijk aandachtspunt dat in rekenschap moet worden genomen bij de begeleiding.

3.3 Vorming
Het project MIRIAM stelt een gendersensitieve benadering voorop. Om dergelijke benadering mogelijk
te maken wordt er ook een gendertraining ontwikkeld. Het uiteindelijke doel is om bouwend op de
ervaringen van de casemanagers uit de praktijk, een vorming te ontwikkelen die casemanagers
voorbereidt op en begeleidt bij de intensieve begeleiding van alleenstaande moeders, en hen moet
toelaten dit te doen vanuit een genderperspectief.
In het eerste projectjaar werden twee vormingen georganiseerd die voor de nodige bagage en
inzichten moesten zorgen om hier mee van start te gaan. Een eerste vorming werd voorbereid door
de Nederlandstalige en Franstalige medewerkster van Sophia, het Belgisch netwerk voor
genderstudies. Het eerste luik van deze vorming begon met een reflectie over het begrip gender. Het
begrip werd historisch gekaderd en vervolgens gedefinieerd, verwijzend naar de sociaal en cultureel
bepaalde verschillen tussen mannen en vrouwen. Gender is een rol, en sociale normen en waarden
bepalen welk gedrag verwacht wordt. Ook genderongelijkheid kwam ruim aan bod. Er werd stilgestaan
bij de scheiding tussen de publieke en private sfeer, en in verband daarmee tussen productieve en
reproductieve arbeid, waarbij vrouwen telkens aan het laatste gelinkt werden en mannen werden
gezien als de kostwinner. Om dit te doorbreken moeten vrouwen meer empowered raken, maar moet
ook de samenleving evolueren naar meer egalitaire verhoudingen. Gender is transversaal en
multidimensioneel, en speelt op het individuele, interpersoonlijke en maatschappelijke niveau. Ook
intersectionaliteit werd aangekaart. Men moet zich bewust worden van de verschillende
identiteitskenmerken die iedereen heeft. Gender is er één van, net als religie, leeftijd, etniciteit, en
dergelijke meer. Deze werken ordenend, hebben bepaalde machtsconnotaties, en spelen bijgevolg een
rol in de ervaringen en ongelijkheden die mensen doormaken. Een tweede luik stond stil bij gender en
armoede, waarbij een reeks structurele ongelijkheden werden aangekaart.
Le Monde Selon Les Femmes verzorgde een tweede vorming rond gender. Tijdens deze vorming werd
nadrukkelijker de link gelegd tussen gender en empowerment. Zo werd er stilgestaan bij de obstakels
die vrouwen kunnen beletten in hun proces van empowerment, en werd er gereflecteerd rond hun
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noden en belangen. Na deze eerder theoretische reflecties kwam de praktijk aan bod, en werden
enkele praktische tools aangebracht om te werken rond de verschillende dimensies van macht die in
het concept empowerment vervat zitten.
In het tweede projectjaar zal de gendertraining verder ontwikkeld worden. Een belangrijk
aandachtspunt hierbij is dat de link tussen gender en sociaal werk explicieter wordt gemaakt. De
ervaringen die de casemanagers doorheen het eerste projectjaar hebben opgedaan kunnen hier als
basis dienen om verder aan de slag te gaan, zowel in het uitwerken van de gendertraining als in de
vertaling in de praktijk, in het uitwerken van de begeleiding vanuit een gendersensitief perspectief.
De casemanagers kregen ook twee vormingen rond empowerment. Een eerste werd gegeven door
Lynn De Pourcq van de Karel de Grote Hogeschool, die als onderzoekster het project mee opvolgt.
South Research verzorgde de tweede vorming. Tijdens deze vormingen werd uitgebreid stilgestaan bij
het concept van empowerment als denkkader van waaruit de begeleiding vorm gegeven wordt.

3.4 Intervisie
De vijf casemanagers, ervaringsdeskundige, onderzoekster en projectcoördinator kwamen eerst
maandelijks, en vervolgens tweewekelijks samen voor intervisie. Het concept van intervisie laat toe op
een gelijkwaardige manier en in een open gesprek te denken en te delen. De projectcoördinator
organiseerde en faciliteerde de bijeenkomsten, maar de ervaringen en de input van de casemanagers
stonden steeds centraal.
In de eerste fase van het project werd hier heel wat voorbereidend werk verricht, zoals het bespreken
van de selectie en het meetinstrument. Vanaf januari kwam de focus op de begeleiding te liggen. De
meeste casemanagers hadden met het project een eerder aparte positie binnen het OCMW en hun
dienst. De intervisies moesten inspelen op de vraag naar uitwisseling en ondersteuning. Hiervoor werd
ook gezorgd door externen te betrekken, om zo bijkomende input en ondersteuning te geven. Zo gaf
Bie Melis van de Karel de Grote Hogeschool meer uitleg bij het netwerkversterkend werken in verband
met empowerment en armoede. Tijdens een intervisie die begeleid werd door Vormingplus Citizenne
werd stilgestaan bij de praktijk van groepswerk: hoe ervoor gezorgd kan worden dat iedereen zich
goed voelt in de groep, dat er open gecommuniceerd kan worden, en dat iedereen betrokken wordt.
Enkele vragen van de casemanagers uit de praktijk waren hierbij het aanknopingspunt. In de tweede
helft van het projectjaar, wanneer de casemanagers op steeds meer ervaring konden bouwen, kregen
ze tijdens enkele intervisies coaching van Gender at work. Zij bracht onder meer tools aan voor het
motiverend coachen en stimuleerde de reflectie op vlak van gender, ook weer vertrekkend vanuit de
ervaring van de casemanagers.
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4. Intensieve individuele en groepsbegeleiding
De intensieve begeleiding voor alleenstaande moeders op het OCMW die in het project ontwikkeld
wordt bestaat uit een collectief en een individueel luik. Deze vormen het onderwerp van dit vierde
hoofdstuk.

4.1 Groepsbegeleiding
In dit eerste deel wordt de groepsbegeleiding besproken. Het is gebaseerd op de activiteitenrapporten
van de casemanagers, op de informatie die naar voren kwam tijdens de intervisies, en op thematische
discussies aan het eind van het eerste projectjaar. Eerst komen de verschillende thema’s die tijdens de
groepsbegeleiding aangekaart werden aan bod, vervolgens worden de samenwerkingen met lokale
vrouwenorganisaties besproken, en tot slot worden ook enkele vaststellingen geformuleerd.

4.1.1 Thema’s
Bij het werken aan empowerment is het essentieel te vertrekken vanuit een begrip van de ervaringen
en leefwereld van de doelgroep. Er moet oog zijn voor de “individuele, sociale en maatschappelijke
kwetsbaarheid” (Van Regenmortel, 2009, 31). Elk thema begint dan ook met een korte bespreking van
de ervaringen en kwetsbaarheden van de alleenstaande moeders op dat vlak. Vervolgens worden
telkens enkele doelstellingen geformuleerd die we bij het uitwerken van de intensieve begeleiding
voor ogen willen houden. Daarop worden enkele good practices aangehaald die het afgelopen jaar
toegepast werden. Deze kunnen als basis dienen om in een tweede projectjaar een meer gedeelde
praktijk te ontwikkelen over de verschillende OCMW’s heen, om zo aan het einde van dat jaar een
reeks methodes te bekomen voor de begeleiding van alleenstaande moeders op het OCMW waarvan
de doeltreffendheid bewezen werd. Waar aangewezen wordt ook kort ook de link gelegd met de
individuele begeleiding, of worden er enkele opmerkingen geformuleerd. Een algemene opmerking
die hier gemaakt dient te worden is dat de thema’s in de praktijk niet altijd zo afzonderlijk gezien
kunnen worden zoals ze hier worden voorgesteld, maar tegen de achtergrond van empowerment met
elkaar interageren. Werken rond socio-professionele integratie (economische kracht) heeft dus ook
een impact op zelfbeeld (innerlijke kracht), en vice versa. Een beter zelfbeeld (innerlijke kracht) maakt
dan weer dat een vrouw sneller op zal komen voor haar rechten (sociale/politieke kracht), enzovoort.

Gender
 Achtergrond
Voor veel alleenstaande moeders was de rol van moeder de enige waar ze zich mee identificeerden,
een rol waar ze zich soms ook in op te leken sluiten. Ze hadden het gevoel op vele andere vlakken
gefaald te hebben, alleen over hun kinderen hadden ze nog een zekere trots en fierheid. Anderzijds
kampten ze vaak ook met een schuldgevoel hun kinderen niet alles te kunnen bieden, op materieel
vlak, maar ook met het traditionele gezinsleven dat ze hadden nagestreefd voor ogen. Ze worstelden
met een zwaar gevoel van verantwoordelijkheid. Vele vrouwen waren het slachtoffer van intrafamiliaal
geweld, en de verstandhouding met de vader van hun kinderen, als die nog in beeld was, zat vaak niet
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goed. Het viel verder op dat heel wat vrouwen geen stappen ondernamen om alimentatie te krijgen,
om de vader uit hun leven en dat van hun kinderen te weren, of om een delicate verstandhouding niet
in gevaar te brengen.
 Doelstellingen
Bewustwording
De vrouwen worden zich bewust van hoe gender speelt in hun leven en in de maatschappij. Ze denken
kritisch na over hun eigen rol en identiteit, en staan open voor nieuwe perspectieven.
Gelijkheid nastreven
Ze kunnen de ongelijkheden die ze ervaren aankaarten, en streven hun rechten na (vb. alimentatie).
 Good practices
Groepsgesprek
In Leuven werd er een advocate uitgenodigd om met de vrouwen in gesprek te gaan over de rechten
en plichten van ouders na een scheiding. Tijdens een voorbereidende bijeenkomst hadden de vrouwen
hun vragen opgelijst, zodat zij heel gericht kon inspelen op de vragen van de groep, maar er werden
ook heel wat andere zaken aangehaald. De advocate benadrukte onder meer het belang van proactief
handelen, en van het toepassen van toegewezen rechten. Ook DAVO werd er aangehaald.

 Opmerking
Gender wordt hier aangehaald als een afzonderlijk thema, mee omdat er ook specifiek rond gewerkt
is. Het mag echter duidelijk zijn dat dit een thema is dat aanwezig moet zijn doorheen de begeleiding.

Zelfbeeld
 Achtergrond
Zelfbeeld was één van de meest complexe en abstracte thema’s die in de begeleiding aan bod kwamen,
maar tegelijkertijd kon geen van de andere thema’s er los van worden gezien. Veel vrouwen hadden
een zeer eng en laag zelfbeeld, waarbij alles draaide rond de kinderen maar men weinig kansen voor
zichzelf zag of durfde zoeken. Ze lieten het zichzelf vaak ook niet toe andere projecten te hebben. Ze
leefden vaak zeer geïsoleerd, hadden weinig vrienden en sloten zich op in hun wereld. Velen hadden
het gevoel dat alle verantwoordelijkheid op hun schouders terecht kwam, en dat ze enkel op zichzelf
konden rekenen. Ze hadden geen visie op de toekomst en leefden enkel in het hier en nu. Sommige
vrouwen hadden een zeer traditionele opvatting van het gezin, en het feit dat hun leven niet (langer)
overeenstemde met die opvatting ervaarden ze als een falen. Heel wat vrouwen waren ook het
slachtoffer van intrafamiliaal geweld. De kinderen zagen ze als hun enige succes, en alleen op dat vlak
toonden ze een zekere fierheid of wat zelfvertrouwen. Op alle andere vlakken voelden ze vaak zich
onzeker, snel aangevallen en beoordeeld, ook door het OCMW.
 Doelstellingen
Bewustwording
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De vrouwen zien in dat ze een plaats hebben in de samenleving, en een toekomst. Ze ontwikkelen een
kritische geest en nieuwe perspectieven op zichzelf en de samenleving.
Grip
De vrouwen nemen hun leven in handen, nemen zelf en in alle vrijheid de beslissingen die hun leven
en toekomst, en die van hun kinderen, aangaan. Ze zijn hierbij niet bang van de blik van anderen. Ze
durven hun mening geven en laten gelden.
 Good practices
Workshops
In Namen werd een samenwerking opgezet met de vzw Université de paix om in groep rond zelfbeeld
en zelfvertrouwen te werken. Aanvankelijk bleef het heel abstract, en leek de groep moeilijk
aansluiting te vinden met het thema. Bovendien werd het soms heel emotioneel, persoonlijk en
confronterend. De vrouwen werden ertoe gebracht een aantal zaken in vraag te stellen, en daar
reageerden ze heel terughoudend op. Maar doorheen de verschillende bijeenkomsten ontstond er
meer en meer openheid, en deelden de vrouwen heel intieme ervaringen. Een vrouw vatte het samen
als “In het begin deed het ons wenen, nu lachen we de hele tijd”. Zo kon er onder meer gewerkt
worden rond communicatie, positief denken, en nee durven zeggen. Dit traject bleek uiteindelijk
essentieel in het proces dat met de groep doorlopen werd, al moet hierbij wel onderstreept worden
dat er al een zekere basis moet zijn voor dit kan werken.
Restyling
De vrouwen in de groep van Leuven kregen een restyling van de styliste Lien Degol in een
tweedehandszaak. Doel van de activiteit was vooral om de vrouwen zich weer even vrouw te laten
voelen in plaats van mama, en hun schoonheid te herontdekken. Iedereen kreeg heel persoonlijke tips,
en er konden ook een aantal meer algemene onderwerpen aangekaart worden op vlak van zelfzorg.
Dit bleek een heel gesmaakte, positieve manier om rond zelfbeeld aan de slag te gaan.
Oefening
In Gent werd er aan de hand van enkele oefeningen gewerkt rond zelfbeeld en zelfvertrouwen. Zo
stonden de vrouwen stil bij het geven en maken van complimenten. Dit was een heel dankbaar
onderwerp dat zorgde voor een heel positieve groepsbijeenkomst. Bij het bezoek van de
Staatssecretaris namen alle aanwezigen deel aan een activiteit rond kwaliteiten. Hierbij werden
kwaliteiten benoemd en kernkwadranten uitgewerkt, om zich zo bewust te worden van de sterktes,
uitdagingen en valkuilen die ermee gepaard kunnen gaan.

Opvoeding
 Achtergrond
De kinderen staan centraal in het leven van de alleenstaande moeders, ze zijn hun absolute prioriteit.
Voor een heel aantal vrouwen is hun moederrol hun voornaamste identiteitsverwervende rol. Daarbij
komt dat sommigen zelf uit problematische gezinssituaties komen. Ze willen zelf beter doen.
Anderzijds waren er ook heel duidelijke vragen naar opvoedingsondersteuning aan de start van het
project. Heel wat moeders gaven aan hun kinderen niet altijd in de hand te hebben, niet te weten hoe
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ze te kalmeren, geconfronteerd te worden met agressief gedrag. De echtscheiding of het alleenstaand
ouderschap bracht ook een aantal heel specifieke vragen met zich mee. Zo worstelden sommige
moeders met de dubbele rol die ze zich genoodzaakt zagen op te nemen. De kinderen leken het soms
dan weer moeilijk te hebben met de bezoekregeling, of met de totale afwezigheid van de vader. De
vrouwen beschikten niet, of slechts beperkt, over een netwerk waarop ze konden terugvallen met hun
vragen of noden, en hadden geen kennis over bestaande ondersteunende diensten. In een aantal
gevallen was de situatie vrij acuut. Enkele moeders voelden zich niet in staat zelf de zorg voor hun
kinderen op te nemen en hadden de intentie hun kinderen te plaatsen. Anderen hadden dan weer
schrik dat dit voor hen beslist zou worden.
 Doelstellingen
Delen en deculpabiliseren
Door in groep het gesprek aan te gaan rond alledaagse opvoedingsvragen of rond de problemen waar
alleenstaande moeders mee kampen kan het schuldgevoel waar heel wat moeders mee kampen wat
afnemen. Door de verhalen en ervaringen van anderen te horen stellen ze immers vast dat anderen
met dezelfde vragen of problemen kampen.
Informatie en toeleiding
Door informatie te verstrekken rond dienstverlenende instanties en de toeleiding tot dergelijke
diensten te faciliteren kunnen de vrouwen de nodige ondersteuning krijgen.
 Good practices
Workshop
In Namen werd een workshop georganiseerd in samenwerking met de vzw Parents-chercheurs, rond
de huilbuien en andere moeilijke momenten waar ouders mee geconfronteerd worden. Alle moeders
hadden immers aangegeven wel eens moeilijkheden te ervaren op dit vlak. De doelstelling van de
workshop was dan ook om dergelijke lastige situaties aan te kaarten, beter te begrijpen wat er gebeurt
met een kind op zo’n moment, deze crisissen zo ook te dedramatiseren, en een aantal tips en tricks te
leren om er beter mee om te kunnen gaan. De workshop was heel beeldend vorm gegeven, en lag heel
dicht bij de realiteit van alledag. De vrouwen konden hun ervaringen delen, en het was voor hen
duidelijk een opluchting te horen dat iedereen zulke zaken meemaakt. Moeilijker werd het wanneer
de eigen kindertijd werd aangekaart; dit bleek een domein waar de vrouwen liever niet op
terugkomen.
Bezoek
De groep van Gent bracht een bezoek aan het inloopteam Reddie Teddy, een dienst die ondersteuning
biedt aan ouders met kinderen tussen 0 en 3 jaar. Al sluit deze dienst goed aan bij de noden van de
groep, toch bleek dat heel wat deelneemsters deze nog niet kenden. Een bezoek in groep faciliteert
de toeleiding: bepaalde drempels (bereikbaarheid, beschikbaarheid, angst voor het onbekende)
worden zo immers sneller overwonnen wanneer vrouwen nadien een beroep willen doen op de dienst.
Na het bezoek kwam de coördinator mee naar het OCMW om verdere uitleg over de werking te geven.
Deze gecombineerde benadering bleek heel doeltreffend.
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Groepsgesprek
Naast dergelijke georganiseerde activiteiten werd in de verschillende groepen ook de tijd en ruimte
gelaten om hier heel open met elkaar het gesprek rond aan te gaan. Het uitwisselen van ervaringen en
tips werkt deculpabiliserend en versterkend. Dit geldt voor alle thema’s die doorheen de
groepswerkingen aan bod zijn gekomen, maar misschien nog het meest voor wat opvoeding betreft.
Het is dus belangrijk de gelegenheid te creëren voor dergelijke meer informele uitwisselingen.
 Individuele begeleiding
Wanneer er zich rond dit thema heel specifieke vragen of problemen voordoen vraagt dit uiteraard
een opvolging op maat. In samenspraak met de moeders werd in verschillende gevallen dan ook
gezorgd voor gezins- of thuisbegeleiding, of voor psychologische ondersteuning.

Kinderopvang
 Achtergrond
In de groepsbegeleiding kwam dit thema in de ruime zin van het woord aan bod: niet enkel of niet
zozeer met betrekking tot de opvang van kinderen die nog niet naar school gaan, maar ook met
betrekking tot activiteiten tijdens de vakanties. In alle steden zijn lange wachtlijsten voor kinderopvang
een groot probleem. Daarnaast bleek dit echter ook een zeer gevoelig en soms moeilijk aan te kaarten
thema. Heel wat moeders wilden hun kinderen absoluut niet naar kinderopvang, of bij uitbreiding
zomerkampen, speelpleinen of vakantiewerkingen laten gaan. Verschillende opvattingen speelden
hier in mee en versterkten elkaar ook. Zo gaven vrouwen aan absoluut geen vertrouwen te hebben in
kinderopvang. Ze lieten zich hierbij sterk leiden door negatieve verhalen uit de media. Dit speelde
echter meer in de Waalse dan in de Vlaamse groepen. Anderzijds was er de overtuiging dat het de taak
van de moeder is om voor de kinderen te zorgen en ze te beschermen, en dat alleen zij dit het beste
kan. Moeders wilden de kinderen graag dicht bij zich houden, en zagen de lange zomermaanden net
als een moment om meer tijd met de kinderen door te kunnen brengen. Soms kreeg dit alles een meer
negatieve invulling, bijvoorbeeld wanneer een moeder haar kind thuis hield van school om zichzelf zo
beter te voelen. Dit alles geeft ook aan dat er rond dit thema heel omzichtig gewerkt worden.
 Doelstellingen
Bewustwording, sensibilisering, dedramatisering
Er moet gewerkt worden naar een bewustwording van het belang van kinderopvang. De alleenstaande
moeder krijgt zo immers meer tijd voor zichzelf, en kan zo stappen zetten op vlak van sociale activering
en socio-professionele integratie, wat uiteindelijk zowel zichzelf als de kinderen ten goede komt. Ook
voor de kinderen zelf zijn de voordelen inmiddels duidelijk aangetoond. Daarnaast moeten ook
bepaalde overtuigingen of angsten rond (beroep doen op) kinderopvang aangekaart kunnen worden,
zodat deze op termijn niet langer een drempel vormen.
Informatie
Vrouwen moeten weten welke mogelijkheden er voor hen beschikbaar zijn, welke de te volgen
inschrijvingsprocedures zijn, en van welke voordelige tarieven zij gebruik kunnen maken.
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 Good practices
Voorstelling
In Leuven kwam een leidster een zomerkamp voorstellen dat speciaal georganiseerd wordt om
kinderen in armoede vertrouwd te maken met de jeugdbeweging. De moeders konden vragen stellen,
en kregen zo een meer concreet beeld van wat een zomerkamp en een jeugdbeweging zoal inhoudt.
Deze aanpak bleek heel doeltreffend, en heel wat moeders schreven hun kinderen in voor het kamp.
Na het kamp bleek dat een aantal kinderen ook de smaak voor de jeugdbeweging te pakken had.
Daarnaast zorgde de casemanager ook voor de nodige informatie rond speelpleinen en de
vakantiewerkingen van de stad. Door het onderwerp in groep aan te kaarten en door de positieve
ervaringen van een aantal moeders en kinderen werd het idee van “je kind dumpen” ontkracht.
Bezoek
De groep van Gent bracht tijdens de paasvakantie met de kinderen een bezoek aan enkele
vakantiewerkingen in de wijk. Door dit samen met de kinderen te doen en op een moment dat de
activiteiten bezig waren zagen de moeders wat er zoal werd gedaan, én dat hun kinderen er plezier
maakten. Ze konden de kinderen er meteen inschrijven, wat ze ook deden. Uit deze activiteit bleek
nogmaals dat een bezoek drempelverlagend werkt, al moet dit wel via de individuele begeleiding
verder opgevolgd worden.
Occasionele kinderopvang
Met steun van het Fonds Bernard en Gonda Vergnes dat via de Koning Boudewijnstichting een oproep
had gelanceerd rond opvang voor kinderen in kwetsbare situaties werd tijdens de zomer een
occasionele kinderopvang georganiseerd voor de kinderen van de deelneemsters in Molenbeek, in
samenwerking met Dar al Amal. Er werd gezorgd voor aparte opvang voor de jonge en de iets oudere
kinderen, met aangepaste activiteiten en gezonde maaltijden. De vrouwen konden zo in alle rust
deelnemen aan de groepsactiviteiten die georganiseerd werden, en hadden daarnaast ook enkele
dagen de handen vrij om iets voor zichzelf te doen. Bovendien werd er nadrukkelijk ingezet op
laagdrempeligheid en toegankelijkheid. Zo werden de moeders ’s morgens en ’s avonds ontvangen
met een kopje koffie, waarbij informeel ondersteuning werd geboden rond opvoeding en ook
informatie gedeeld werd over de vrouwenwerking. Deze momenten creëerden ook de gelegenheid
voor ontmoeting en informeel contact tussen de vrouwen onderling. Dar al Amal organiseerde ook een
workshop rond meertalig opvoeden voor de moeders. Het organiseren van dergelijke laagdrempelige
occasionele opvang speelt niet alleen in op een behoefte van de moeders, maar kan er ook voor zorgen
dat ze meer vertrouwen krijgen in kinderopvang, en zo sneller de stap zullen zetten naar formele
kinderopvang.
 Opmerkingen
Dit onderwerp bleek in een aantal OCMW’s makkelijker aan te kaarten dan in andere, waar al snel
bleek dat het werken aan sensibiliseren rond kinderopvang een werk van lange adem kan zijn.
 Individuele begeleiding
De casemanager kon de nodige ondersteuning bieden in de zoektocht naar kinderopvang, en het
sensibiliserend werk ook op individueel vlak verder zetten.

21

Budget
 Achtergrond
Op vlak van financiën signaleerden de vrouwen verschillende knelpunten. Zo bleek het voor velen
moeilijk om op het einde van de maand nog voldoende geld over te houden. Daarnaast zaten vele
vrouwen ook met schulden, waarbij opviel dat heel wat vrouwen niet precies wisten hoeveel juist. Ook
voor hun budget meer in het algemeen gold dat vele vrouwen niet wisten hoeveel ze bijvoorbeeld
kregen aan kinderbijslag, of wat ze voor bepaalde zaken betaalden. Een aantal vrouwen had het
moeilijk binnen hun middelen te leven.
 Doelstellingen
Informatie
Het is belangrijk dat de vrouwen een duidelijker zicht krijgen op hun budget en hun schulden, om zo
meer controle over hun uitgaven te kunnen uitoefenen. De vrouwen leren ook een aantal tips en tricks
om hun budget beter in de hand te houden, en worden geïnformeerd over diensten en tarieven waar
zij gebruik van kunnen maken.
Preventie
Vrouwen worden geïnformeerd over de valstrikken van consumptie en publiciteit.
 Good practices
Workshop
In Namen werd er samengewerkt met Medenam voor een workshop rond budgetbeheer, consumptie,
publiciteit. De voorbeelden waren heel herkenbaar en de aangereikte informatie en tips meteen
toepasbaar op het leven van de alleenstaande moeders, elementen die dit tot een geslaagde
bijeenkomst maakte.
Budgetspel
De groep van Gent speelde een budgetspel, waarbij iedereen een bepaald personage en budget
toegewezen kreeg, en een maand (een ronde op spelbord) moest zien door te komen. Daarbij konden
ook een aantal onverwachte zaken opduiken. Een aantal vakjes bevatte een vraag, waarbij ook
informatie uitgewisseld werd rond zaken als verzekeringen. In een gesprek na het spel deelden de
vrouwen hun ervaringen en legden ze de link met hun eigen situatie.
Tips & tricks uit de praktijk
In Charleroi ging de groep heel concreet aan de slag rond dit thema door rekeningetjes van
boodschappen met elkaar te vergelijken, zich zo bewust te worden van de grote prijsverschillen die er
zijn, en tips uit te wisselen. Ook in Gent deelden de vrouwen tips met elkaar, bijvoorbeeld over waar
goedkoop en gezond te eten. Een deelneemster legde er ook uit aan de anderen hoe ze haar
persoonlijke administratie bijhield.
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Hulp- en dienstverlenende instanties
 Achtergrond
Opvallend hier was het feit dat heel wat diensten, mogelijkheden en rechten de vrouwen volledig
onbekend waren. Dit gold vooral voor externe diensten, maar soms ook voor de mogelijkheden binnen
het OCMW zelf. Het ging hier dan zelfs om vrij elementaire zaken als tussenkomsten op vlak van
energie. Naast een gebrek aan kennis werd ook aangehaald dat vrouwen op dagdagelijks vlak al zoveel
moesten beheren dat ze niet altijd over de tijd beschikten om bepaalde zaken uit te zoeken. Het OCMW
werd zo soms het aanspreekpunt voor alle mogelijke vragen. Vaak ontdekten de vrouwen zo ook pas
bepaalde voordelen wanneer ze eigenlijk al in de problemen zaten.
 Doelstelling
Informatie
De vrouwen krijgen inzicht in de bestaande hulp- en dienstverlening die voor hen relevant kan zijn, en
in procedures die betrekking kunnen hebben op hun situatie.
Toeleiding
De ontmoeting en het contact met hulp- en dienstverlenende instanties wordt gefaciliteerd.
 Good practices
Bezoek
De groep van Charleroi bracht een bezoek aan Passage 45, een dienst binnen het OCMW met een
uitgebreid aanbod dat voor de vrouwen interessant kan zijn (sociale kruidenier, sociaal restaurant,
sociale ateliers, opleidingen,…).
Informatie
In verschillende groepen werd het sociaal dossier en/of bepaalde procedures in groep van nabij
bekeken, zodat de vrouwen er meer inzicht in konden krijgen, onder meer vanuit de vaststelling dat
vele vrouwen de brieven die ze kregen van het OCMW niet begrepen.
 Individuele begeleiding
In functie van individuele vragen en noden werden intern de nodige contacten gelegd met andere
diensten van het OCMW, en legde de casemanager verder link met bepaalde diensten (vb.
opvoedingsondersteuning, psychologische begeleiding,…).
 Opmerkingen
Het project bood de casemanagers het kader en de ruimte om ook zichzelf beter te informeren over
bestaande dienst- en hulpverlening of procedures, iets wat zij als een grote meerwaarde zagen.
Bepaalde procedures (vb. doorverwezen worden naar een externe psycholoog na een eerste contact
met de psycholoog van het OCMW), lange wachtlijsten en hoge tarieven (vb. psycholoog) kunnen de
drempel naar dienst- of hulpverlening verhogen, en waren ook in de uitwerking van de begeleiding
soms een obstakel.
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Uit de groepsgesprekken bleek dat men soms ook heel bewust geen gebruik maakte van bepaalde
diensten of mogelijkheden, ook al zouden die de vrouwen kunnen helpen, zoals bijvoorbeeld
voedselpakketten. Het idee “ik ben toch nog niet op het punt dat ik dat nodig heb”, haalde dan de
bovenhand. De getuigenis van één vrouw die dit wel deed kon er soms echter wel voor zorgen dat
anderen haar voorbeeld volgden.

Socio-professionele integratie
 Achtergrond
Het merendeel van de vrouwen heeft een beperkte scholingsgraad, en ze bleken vaak ook
onvoldoende te weten waar ze terecht konden voor bijkomende vorming of opleiding. Heel wat
vrouwen beschikten ook over slechts heel beperkte of geen werkervaring, en zagen zich vooral
omringd met mensen in een gelijkaardige situatie. Ze waren zich dus vaak niet bewust van de realiteit
van de arbeidsmarkt, of van de veranderingen op persoonlijk vlak die een tewerkstelling vereist (vb.
organisatie, kinderopvang,…). Wat betreft Artikel 60 bleek dan weer dat er heel wat desinformatie,
vooroordelen of ongegronde verwachtingen leefden. Bij enkele vrouwen haalde een gebrek aan
motivatie dan weer de bovenhand, of de overtuiging dat zolang de kinderen nog niet naar school
gingen zij thuis moesten blijven om voor hen te zorgen. Het werken aan socio-professionele integratie
vereiste dus een integrale benadering.
 Doelstellingen
Informatie
De vrouwen beschikken over de nodige informatie over diensten, opleidingen, vormingen en trajecten
die binnen hun bereik liggen.
Sensibiliseren
Er ontstaat een betere bewustwording van de realiteit van de arbeidsmarkt, de veranderingen die
(voltijds) werken met zich mee brengt, en de stappen die de vrouwen moeten doorlopen met het oog
op een duurzame tewerkstelling.
 Good practices
Platform
In Molenbeek werd er doorheen het projectjaar op verschillende manier een platform gegeven aan de
vrouwen om hun ervaringen en bedenkingen op vlak van socio-professionele integratie uit te drukken
en te delen met andere betrokkenen binnen het OCMW. Tijdens een eerste groepsgesprek werden
deze onderling besproken, en vervolgens werden er ook uitwisselingen georganiseerd met
medewerkers en een verantwoordelijke van de Dienst Socio-professionele integratie en de vervangend
secretaris van het OCMW. De vrouwen spraken hierbij vrijuit vanuit en over hun ervaringen als
alleenstaande moeders, en de uitdagingen waarmee zij geconfronteerd werden. Uit deze gesprekken
bleek onder meer dat de vrouwen aanvankelijk eerder sceptisch stonden tegenover een tewerkstelling
via Artikel 60, omdat ze vreesden zo in een vicieuze cirkel terecht te komen. Ook praktische
bezorgdheden, zoals een gebrek aan plaatsen in kinderopvang of de organisatie ’s morgens en ’s
avonds kwamen aan bod. Ze kaartten ook aan hoe moeilijk het soms was om met een vorming te
kunnen starten. Uitwisselingen als deze kunnen in beide richtingen versterkend werken.
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Groepsgesprek
In Charleroi ging de groep naar de documentaire Bureau de chômage, in het kader van een filmfestival
gericht op vrouwelijke filmmaaksters. In de daaropvolgende bijeenkomst werd er dieper ingegaan op
werk en werkloosheid, en de stereotypes waar de vrouwen mee geconfronteerd werden door op het
OCMW te staan. Ze gaven aan zich bewust te zijn van het feit dat hun huidige situatie tijdelijk moest
zijn, en kaartten de vele praktische problemen die een duurzame tewerkstelling bemoeilijkten aan.
Oefening
In Namen maakte de groep een oefening waarbij ze hun huidige dagindeling vergeleken met die van
een voltijds werkende alleenstaande moeder, en vervolgens ook met de hypothetische dagindeling
volgens de job die ze zouden willen. De casemanager had tijdens een eerdere bijeenkomst rond dit
thema en tijdens individuele gesprekken immers vastgesteld dat er een groot verschil was tussen hoe
de vrouwen op dit moment hun dagen organiseerden en hoe een voltijds werkend persoon dit moet
doen. Hun dagen waren steeds goed gevuld, en alles draaide hierbij rond de kinderen. Al stond een
tewerkstelling overal hoog op de agenda, toch leken de vrouwen zich onvoldoende bewust van de
veranderingen die dit zou vragen op persoonlijk vlak. Deze oefening had dus vooral tot doelstelling de
vrouwen bepaalde manieren van functioneren en bepaalde overtuigingen in vraag te laten stellen. De
discussie die uit de activiteit voortvloeide toonde aan dat dit bij een aantal vrouwen ook gebeurde.
Bezoek
De groep van Molenbeek bracht een bezoek aan Bf.carrefour, een centrum waar vrouwen de nodige
informatie en tips konden vinden rond vormingen voor volwassenen in Brussel. Ter plaatste kregen ze
uitleg over hoe ze gebruik konden maken van de diensten, en konden ze vervolgens ook meteen aan
de slag. Verschillende vrouwen keerden er nadien ook naar terug.
Presentatie
Nog in Molenbeek was er een presentatie van de dienst Entreprendre au féminin tijdens een
groepsbijeenkomst. Deze dienst kan vrouwen die zelf een zaak willen opstarten, iets waar enkele
vrouwen interesse voor hadden getoond, de nodige raad en ondersteuning bieden.
 Individuele begeleiding
Tijdens de individuele begeleiding werd er verder op ingezet voor elk vrouw een realistisch project te
zoeken en stapsgewijs uit te werken. Ook werd gezorgd voor de nodige ondersteuning met betrekking
tot de randvoorwaarden voor een duurzame tewerkstelling, zoals het zoeken naar kinderopvang.

Socio-culturele participatie
 Achtergrond
Bij de start van het project gaven heel wat vrouwen aan sterk geïsoleerd te leven. Buiten komen
stelden ze ook vaak gelijk met geld uitgeven. De meesten waren niet op de hoogte van voordelige
tarieven of andere mogelijkheden die uitstapjes of het uitoefenen van een hobby of van sport voor
hen en voor hun kinderen toegankelijker konden maken. Daarnaast draaide veel, zo niet alles, rond de
kinderen. Het kwam bij de meeste vrouwen niet op af en toe tijd voor zichzelf te nemen en iets voor
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zichzelf te doen, of ze werden tegengehouden door een schuldgevoel. Voor vele vrouwen bleek het
ook moeilijk iets te noemen dat ze graag deden of waar ze goed in waren. Tot slot stonden ook
praktische bezwaren hen in de weg, zoals het gebrek aan kinderopvang.
 Doelstellingen
Informatie
De vrouwen zijn op de hoogte van mogelijkheden die binnen hun bereik liggen, en van tarieven en
andere voordelen waar ze gebruik van kunnen maken.
Sensibiliseren
De vrouwen zien in dat het goed is voor hun welzijn om buiten te komen en regelmatig tijd te nemen
voor ontspanning, al dan niet samen met de kinderen, maar ook om tijd voor zich te nemen en
bepaalde interesses buiten hun gezinsleven te ontwikkelen.
 Good practices
Uitstap
De groep van Leuven trok tijdens de zomervakantie samen met de kinderen voor vier dagen naar het
recreatiedomein De Hoge Rielen, waar de casemanager had gezorgd voor een rijk aanbod aan
activiteiten. Voor de meeste vrouwen was dit een nieuwe ervaring, velen verlieten de stad nauwelijks
of nooit. Het was een verademing om vier dagen niet
zelf te moeten koken en voor het huishouden te
zorgen, en de kinderen plezier te zien maken. Ook de
contacten tussen de vrouwen onderling deden hen
zichtbaar deugd. De groepen van Leuven, Gent en
Molenbeek maakten verder ook nog verschillende
daguitstappen, waarbij er steeds over werd gewaakt
dat het activiteiten waren die de vrouwen nadien met
hun kinderen zouden kunnen herhalen.
Informatie
In Gent vertrok de casemanager van een infoblaadje met het aanbod in de wijk dat alle deelneemsters
in de bus kregen maar nauwelijks bekeken om hier het gesprek rond aan te gaan. In Molenbeek stelde
de socioculturele cel haar dienst en de mogelijkheden in de buurt voor. In verschillende OCMW’s
werden ook de voordelige tarieven (Artikel 27, Uitpas, Fonds Vakantieparticipatie) aangehaald.
Bezoek
De groep van Molenbeek bracht een bezoek aan het Maison des cultures, waar de vrouwen kennis
konden maken met culturele en artistieke activiteiten die ze daarna met hun kinderen zouden kunnen
herhalen.
Deelname activiteiten
Verschillende groepen namen deel aan activiteiten die georganiseerd werden door het OCMW, aan
culturele activiteiten als theatervoorstellingen (vb. over het alleenstaand moederschap, over
opvoeding,…), of gingen in groep eten in het sociaal restaurant. Al werden dergelijke activiteiten steeds
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positief onthaald, toch gaven sommige vrouwen ook aan de stap om alleen aan dergelijke activiteiten
deel te nemen nog te groot te vinden.
 Individuele begeleiding
Tijdens de individuele begeleiding konden individuele interesses, vragen en belemmeringen bekeken
en opgevolgd worden.
 Opmerkingen
In Namen en Charleroi bleek er weinig of geen draagvlak om hier zelf een en ander in te ondernemen,
noch om in groep op uitstap te gaan. Een constante over de vijf OCMW’s was verder dat vrouwen
slechts beperkt gebruik bleken te maken van het aangereikte aanbod. Praktische bezwaren (geen
kinderopvang) of een gebrek aan tijd of energie werden hierbij aangehaald als argumenten. Voor de
kinderen lag het anders, daar waren de vrouwen wel vragende partij naar informatie over sport- en
vrijetijdsactiviteiten.
Bijkomende thema’s
Naast bovenstaande thema’s die rechtstreeks of onrechtstreeks in alle OCMW’s aan bod zijn gekomen
zijn er nog enkele thema’s waar slechts in een OCMW één of meerdere groepsbijeenkomsten aan
werden gewijd. Zo werd er enkel in Molenbeek uitgebreider gewerkt rond huisvesting. Een
medewerker van de cel huisvesting van het OCMW sprak de vrouwen over hun rechten en
mogelijkheden, en er werden ook informatiesessies georganiseerd met de cel energie. In de andere
OCMW’s werd dit onderwerp verder hoofdzakelijk tijdens de individuele begeleiding behandeld. In
Namen werd uitgebreid rond mobiliteit gewerkt, in samenwerking met de vzw Vis-à-vis. Dit gebeurde
op een heel interactieve manier, aan de hand van de verplaatsingen van de deelneemsters zelf, maar
ook met de websites van de TEC en de SNCB. De groep trok ook de stad in om via enkele oefeningen
verschillende transportmogelijkheden met elkaar te vergelijken. Deze manier van werken vond
duidelijk aansluiting bij de groep, en opende zo nieuwe perspectieven. In andere OCMW’s werden de
uitstappen aangegrepen om even stil te staan bij mobiliteit. In Leuven en Gent werd er verder ook
ingezet op fietslessen.
Tot slot zijn andere relevante thema’s als gezondheid of het onderwijs van de kinderen wel regelmatig
aan bod gekomen tijdens groepsgesprekken, maar kan er in een tweede projectjaar zeker verkend
worden hoe dergelijke thema’s ook nadrukkelijker in de groepsbegeleiding opgenomen kunnen
worden.

4.1.2 Samenwerkingen met organisaties met een werking gericht op vrouwen
In de 5 OCMW’s werd ook samengewerkt met (lokale afdelingen van) vrouwenorganisaties en
organisaties die een werking hebben gericht op vrouwen. Dergelijke samenwerkingen zijn niet alleen
inhoudelijk verrijkend, maar bieden mogelijk ook perspectieven voor de vrouwen op vlak van socioculturele participatie.
In Sint-Jans-Molenbeek bracht de groep een bezoek aan Dar al Amal, een vrouwenhuis in Molenbeek
met werkingen gericht op vorming en ontmoeting. Interculturaliteit en emancipatie staan er centraal.
De vrouwen van de groep namen er deel aan de maaltijd, ontmoetten andere vrouwen, en werden
geïnformeerd over de werking. Ze ervaarden deze kennismaking als heel positief, en toonden heel wat
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interesse voor de werkingen. Daarnaast werd ook een samenwerking opgezet met het Centre Féminin
d’Education Permanente. In groepsgesprekken gefaciliteerd door een medewerkster van deze
organisatie werd gereflecteerd over de rol en plaats die de vrouwen zichzelf toeschreven, over wat ze
zichzelf gunden, en over het alleenstaand moederschap.
In Namen werd er voor een activiteit rond het thema gender samengewerkt met Vie féminine. Hierbij
kwamen thema’s als discriminatie, traditionele rolverdelingen, rechten, en gelijkheid aan bod. De
activiteit zelf was heel toegankelijk en werd gesmaakt door de vrouwen, maar zorgde ook voor intense
discussies die een aantal gevoeligheden aan de oppervlakte brachten. Het onderwerp wekte echter
wel hun interesse, en ze toonden een openheid voor andere perspectieven.
Ook in Charleroi werd een samenwerking opgezet met de lokale afdeling van Vie Féminine, zij het in
een andere vorm. Hier stapte de groep mee in een bestaand project, rond intimiteit. In een reeks van
6 workshops werken de vrouwen aan een fotomontage over dit thema, om er zo elk op hun eigen
manier expressie aan te geven. Zo maakt een vrouw er een werk over haar huisbaas die zonder haar
weten haar woning betrad, terwijl een andere vrouw werkt aan een fotomontage aan de hand van
een grote papieren zak, waarmee ze verwijst naar alle bewijzen die het OCMW vraagt wanneer je een
aanvraag indient. Andere montages zijn meer abstract, en verwijzen naar de tijd die voorbijgaat en de
eenzaamheid, en naar het feit dat we allemaal soms wel eens een masker dragen. Het project zal
afgesloten worden met een tentoonstelling in het museum van fotografie in december. De vrouwen
die er aan deelnemen zijn heel enthousiast. Ze wisten niet dat dergelijke activiteiten toegankelijk
waren voor hen, en leren er heel wat bij. Zo hebben ze bijvoorbeeld zelf foto’s ontwikkeld. Naast een
platform voor creatieve expressie vinden ze in dit project ook een grote erkenning.
In Leuven werd er voor twee workshops samengewerkt met de Praktische School van Femma. Een
eerste ging over ontspanning, terwijl een tweede stilstond bij consumptie.
In Gent ten slotte begeleidde Viva-SVV drie workshops, met zelfzorg en zelfbeeld als
gemeenschappelijke thema’s. Zo maakte de groep cosmetische producten aan de hand van natuurlijke
producten, en kregen ze stylingadvies. Een derde workshop behandelde slaaphygiëne. Rode draad
doorheen de workshops was het creëren van een bewustwording van het belang af en toe ook eens
wat tijd en aandacht voor jezelf te nemen.

28

4.1.3

Enkele vaststellingen

Deelnemen aan de
groepsbegeleiding heeft me zoveel
zelfvertrouwen gegeven, ik voel me
goed. Eindelijk kan ik de toekomst
positief tegemoet kijken.

Door samen te komen tijdens de
groepswerkingen kan ik mijn
problemen even vergeten door te
praten met de anderen.

Ik heb veel mama’s leren kennen die
ondertussen vrienden zijn geworden. We
hebben ervaringen kunnen delen. Het
Miriamproject was voor mij heel goed.

Het Miriam project
deed voor mij wat
anderen niet konden
doen, het stimuleerde
me om buiten te
komen en ik heb een
doel waardoor ik altijd
wil komen.

De groepsbegeleiding vond veel weerklank bij de alleenstaande moeders. Waar aanvankelijk
vooropgesteld was tweewekelijks een groepsbijeenkomst te organiseren waren heel wat vrouwen
vragende partij om vaker of langer samen te komen. Zo werd er in Namen en Charleroi al snel beslist
elke week een groepsbijeenkomst te houden. In Leuven werd elke groepsbijeenkomst voorafgegaan
door een maaltijd, en in Gent werd na een tijdje besloten om na het inhoudelijke deel van de
bijeenkomst samen te koken.
Het succes van de groepsbegeleiding kan op verschillende manieren verklaard worden. Er is de inhoud:
vrouwen leren er dingen bij, vinden een antwoord op hun vragen. Maar het sociale aspect speelt net
zozeer mee. Alleenstaande moeders doorbreken hun isolement en vinden plezier, ontspanning en
troost in de ontmoeting met anderen. Hun verhaal wordt er gehoord, en hun ervaringen zo erkend.
Er zijn ook enkele randvoorwaarden die hier toe bijdragen. Voldoende tijd nemen voor kennismaking
aan de start van de groepsbegeleiding is essentieel. Vrouwen moeten de tijd en kans krijgen hun plaats
te vinden in de groep, en een vertrouwen op te bouwen naar de anderen toe. Verder is het belangrijk
voor een warme en verwelkomende sfeer te zorgen, bijvoorbeeld door de bijeenkomsten in een
gemoedelijke ruimte te laten doorgaan en wat drank en iets kleins om te eten te voorzien. In Gent
werd in samenwerking met de dienst Arbeidszorg gezorgd voor kinderopvang door een vrijwilligster
bij de bijeenkomsten. Voor de vrouwen van wie de kindjes nog niet naar de crèche gingen maakt dit
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het
heel
wat
makkelijker
om
de
groepsbijeenkomsten in alle rust bij te wonen.
Maar ook in andere OCMW’s konden de vrouwen
hun kinderen meenemen als ze geen opvang
hadden.
Naast dergelijke praktische randvoorwaarden zit er
ook in de benadering heel wat vervat. Door van in
het begin te waken over een open en respectvolle
communicatie, die nooit oordelend is, ontstaat er
een sfeer van vertrouwen die maakt dat er in alle
openheid gesproken kan worden. Het is ook belangrijk voldoende ruimte te laten voor spontane
gesprekken. Naarmate het jaar vorderde en de groepen zich vormden werd het belang en de
meerwaarde hiervan steeds duidelijker. Vrouwen ervaren niet alleen de behoefte hun verhaal te
kunnen doen, ze wisselen ook heel veel ervaring en tips uit die de andere moeders kunnen helpen, iets
wat sterk valoriserend werkt. De casemanager heeft dan vaak eerder een faciliterende rol.
Toch is de betrokkenheid van de casemanager bij de groepsbegeleiding belangrijk, zelfs wanneer de
bijeenkomst begeleid wordt door een extern iemand. Als vertrouwenspersoon zorgt die betrokkenheid
voor vertrouwen en de nodige openheid voor het nieuwe. De casemanager heeft verder ook een
belangrijke taak in het linken van de groeps- en individuele begeleiding. Alleen zaken aanreiken is vaak
niet voldoende. Door er op terug te komen en de informatie te vertalen naar het leven van de
alleenstaande moeder wordt de kans groter dat ze er iets mee zal doen.

4.2 Individuele begeleiding
Naast de groepsbegeleiding stonden de casemanagers ook in voor een intensieve individuele
begeleiding. Deze werd telkens op maat uitgewerkt, met de situatie, vragen en verwachtingen van de
alleenstaande moeders als uitgangspunt. In wat volgt worden de werkwijze en de onderwerpen die
hierbij aan bod kwamen besproken, om tot slot ook enkele vaststellingen te formuleren.
4.2.1 Werkwijze
Een intakegesprek vormde de start van de individuele begeleiding. Na enkele gesprekken en een eerste
analyse van de situatie en vragen van de alleenstaande moeder werden meestal enkele doelstellingen
geformuleerd, of werd er een traject of project opgesteld. Vervolgens implementeerde de
casemanager de hulpverlening, voortdurend evaluerend en bijsturend. Wanneer er verschillende
diensten betrokken waren bij een begeleiding nam de casemanager vaak de coördinatie op zich, en
zorgde er zo mee voor dat de begeleiding op maat kon worden uitgewerkt. Daarnaast zorgde de
casemanager ook voor de nodige uitwisseling met de maatschappelijk assistent die instond voor de
financiële en administratieve begeleiding. Waar nodig bood de casemanager ondersteuning bij de
stappen die de vrouw ondernam. Verder was het vooral zaak om een open houding aan de dag te
leggen en het luisteren centraal te stellen (zie ook 3.2.2). Vaak hadden de vrouwen vooral nood aan
een luisterend oor, aan iemand bij wie ze konden terugkoppelen over de stappen die ze zetten en die
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hen hierin aanmoedigde. Er was ook steeds de flexibiliteit om in te spelen op nieuwe vragen of zaken
die zich aandienden. Deze flexibiliteit was er ook op andere vlakken. Zo ontvingen de casemanagers
de vrouwen niet alleen op het OCMW maar gingen ze op huisbezoek, en waren ze aanwezig bij
afspraken met andere diensten.
Qua frequentie waren er enkele verschillen tussen de OCMW’s. Eén casemanager had één keer per
maand een afspraak met elke vrouw, terwijl in twee OCMW’s die frequentie hoger lag en meer
proactief werd gewerkt. Twee andere casemanagers werkten dan weer vooral vraaggericht.
Gemeenschappelijke factor was echter de beschikbaarheid die de casemanagers aan de dag legden,
de vrouwen konden hen dus steeds contacteren of een afspraak maken.

4.2.2

Thema’s

De individuele begeleiding werd deels in wisselwerking met de groepsbegeleiding uitgewerkt. Zo
werden onderwerpen die in de groepsbijeenkomsten werden aangehaald waar aangewezen vertaald
naar de persoonlijke situatie in de individuele begeleiding, om zo de nodige opvolging te verzekeren,
en de begeleiding verder uit te werken op maat. Er kwamen dan ook grotendeels dezelfde thema’s aan
bod, met dezelfde doelstellingen, al werden er wel soms andere accenten gelegd of kregen die een
andere invulling.
 Huisvesting
Heel wat alleenstaande moeders gaven bij de start van de begeleiding aan met zorgen of problemen
te kampen op vlak van huisvesting. Een meerderheid huurde op de private markt. Vele vrouwen zagen
bijgevolg een belangrijk deel van hun inkomen opgaan aan huur, en betrokken een woning die eigenlijk
veel te klein was voor het gezin. De woningen verkeerden vaak niet in goede staat (vb. schimmel, vocht,
gebrekkige verwarming), soms met gezondheidsproblemen tot gevolg, maar ook een moeilijke ligging
of conflicten met de buren speelden hen soms parten.
In de begeleiding was huisvesting dan ook een belangrijk werkpunt, en werden deze problemen op
verschillende manieren aangekaart. Zo werden vrouwen aangemoedigd zich in te schrijven op de
wachtlijst voor een sociale woning, als dit nog niet het geval was. Daarnaast boden de casemanagers
de vrouwen de nodige ondersteuning in de zoektocht naar een nieuwe woning, en informeerden hen
over diensten en procedures die hen hierbij konden helpen. Klusjesdiensten werden ingeschakeld om
praktische problemen te herstellen en woningen op te frissen, en de vrouwen werden ook
geïnformeerd over de mogelijkheden op vlak van energiebesparing. Enkele casemanagers stelden vast
dat sommige vrouwen nauwelijks over meubels beschikten, en zorgden ervoor dat dit verholpen werd.
Via bemiddeling werden oplossingen gezocht voor burenruzies, en ook onenigheden met
huiseigenaars werden aangekaart. Vooral wat dit laatste betreft viel op dat vrouwen zich steeds meer
bewust werden van hun rechten, en welke stappen ze konden ondernemen om deze te laten gelden.
 Kinderopvang
Op vlak van kinderopvang moest er op twee aspecten ingezet worden. Soms was de vraag heel
praktisch, en ging het vooral om ondersteuning bij het zoeken naar een plaats. Bij een heel aantal
vrouwen stelde zich echter een complexer probleem. Zij waren immers niet bereid hun kind naar
georganiseerde kinderopvang te laten gaan. De casemanagers moesten hier vooral sensibiliserend
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werk verrichten. Het ging dan in eerste instantie om het idee van kinderopvang zelf. Zo bespraken ze
bepaalde angsten of vooroordelen met de moeders, en probeerden ze hen ook de meerwaarde van
kinderopvang te laten inzien. Anderzijds pasten deze gesprekken ook in een ruimere doelstelling van
het project, met name de vrouwen ook andere rollen en perspectieven voor zichzelf te laten zien en
ontwikkelen dan alleen die van moeder, waarbij kinderopvang een belangrijke hefboom is. Beide
problemen stelden zich nadrukkelijker in Brussel en Wallonië dan in Vlaanderen, en voor enkele
vrouwen bleef dit een gevoelig onderwerp dat meer tijd zal vergen. Toch lukte het ook hier in heel wat
gevallen wel om voor een omschakeling te zorgen.
 Socio-professionele integratie
Tewerkstelling stond bij de meeste vrouwen hoog op de agenda. Tijdens de begeleiding was dit dan
ook een belangrijk werkpunt, dat echter op heel verschillende manieren en helemaal op maat vorm
kreeg. Zo werd er bij de start van de begeleiding voor elke vrouw gezocht naar een eigen project of
traject, dat dan stapsgewijs uitgewerkt kon worden. Bij sommige vrouwen waren het vooral praktische
zaken, zoals een gebrek aan kinderopvang, taalkennis, werkervaring of opleiding die hen hier in de weg
stonden. De nodige ondersteuning en de gepaste toeleiding zorgden ervoor dat een heel aantal onder
hen nog voor het einde van het eerste projectjaar waren gestart met een opleiding, vorming, of Artikel
60-tewerkstelling.
Voor anderen bleken dergelijke stappen nog niet onmiddellijk aan de orde. Vaak zagen vrouwen voor
zichzelf helemaal geen mogelijkheden door hun gebrek aan werkervaring of hun lage scholingsgraad.
Andere vrouwen hadden dan weer eerder onrealistische verwachtingen of ideeën op vlak van
tewerkstelling, of hadden net een gebrek aan motivatie. In deze gevallen moest er eerst ingezet
worden op een proces van bewustwording: van de eigen mogelijkheden, van de realiteit van de
arbeidsmarkt, en van het belang van werk. Ook op dit vlak hebben een aantal vrouwen belangrijke
stappen gezet. Ze namen bijvoorbeeld deel aan een heroriëntering of stapten in een voorbereidend
traject rond socio-professionele integratie, soms via een andere dienst van het OCMW. Voor andere
vrouwen is het duidelijk dat het proces van socio-professionele integratie veel trager zal verlopen, of
maken gezondheidsproblemen dat dit voor hen vooralsnog niet aan de orde is.
Tot slot viel op dat hun ervaring in het project, en het voorbeeld van de casemanager, er verschillende
vrouwen toe inspireerde om zelf in de sociale sector aan de slag te willen gaan. Zo zijn er vrouwen
gestart met de opleiding tot sociale gids en ervaringsdeskundige, en gaven andere vrouwen aan graag
als vrijwilliger aan de slag te gaan binnen het project MIRIAM in een volgend projectjaar.
 Sociale activering, socio-culturele participatie
Op vlak van sociale activering hebben vooral de groepsbijeenkomsten een heel belangrijke rol gespeeld
in het project. Deze maakten dat de vrouwen terug buiten kwamen, zich weer open stelden voor
anderen, en uiteindelijk ook buiten de groepswerkingen het contact met anderen opzochten. Maar
ook los van de groepsbijeenkomsten werd hier rond gewerkt. Zo gingen enkele casemanagers proactief
aan de slag met het vrijetijdsaanbod in de buurt. Ze peilden naar de interesses van de vrouwen en
zochten vervolgens samen naar de mogelijkheden. Hier viel op dat het voor sommige vrouwen heel
moeilijk was te benoemen wat ze graag deden of waar ze goed in waren. Ze hadden immers nooit de
kans of de tijd gehad daar stil bij te staan. Sommige vrouwen gunden zichzelf ook niet die tijd of
aandacht voor zichzelf. Ook hier moest dus ingezet worden op een proces van bewustwording. Ook de
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praktische aspecten, zoals mogelijkheden op vlak van financiële steun (Fonds voor participatie en
sociale activering, Artikel 27, Vakantieparticipatie,….), en vakantiewerkingen en vrijetijdsactiviteiten
voor kinderen werden in de individuele begeleiding verder aangehaald en besproken. Een aantal
vrouwen maakt nu gebruik van dit aanbod, bijvoorbeeld om uitstapjes met de kinderen te maken. Een
gebrek aan tijd, energie en kinderopvang maakt echter dat het voor velen moeilijk blijft om ook voor
zichzelf de mogelijkheden te verkennen.
 Hulp- en dienstverlening
Inspelend op individuele vragen en situaties legden de casemanagers de link met andere hulp- en
dienstverlenende instanties. Ze verwezen door en volgden de doorverwijzing op, of coördineerden het
hulpverleningsproces wanneer er meerdere actoren betrokken waren. De kennis van de situatie
waarover de casemanager beschikte en de vertrouwensrelatie met de alleenstaande moeder speelde
hier een belangrijke rol. Het was dikwijls onder aanmoediging van de casemanager dat zij de stap naar
hulpverlening zette, en zo een situatie doorbrak die al lang speelde of haar al lang blokkeerde. In heel
wat gevallen ging het hier om de stap naar psychologische hulpverlening of naar
opvoedingsondersteuning. Alleenstaande moeders kampten vaak met wantrouwen tegenover
dergelijke diensten, en gaven aan bang te zijn dat hun kinderen geplaatst zouden worden. De
intensieve begeleiding liet toe om het hulpverleningsproces op maat uit te werken, te kaderen en te
begeleiden, zodat het voor de vrouwen minder bedreigend werd.
 Financiële situatie
Op financieel vlak werd er onder meer voor gezorgd dat vrouwen een duidelijker zicht kregen op hun
financiële situatie, wat vaak niet het geval was. Vooral wanneer een vrouw schulden had viel op dat zij
zelf vaak niet wist hoe groot het bedrag juist was, of hoe lang ze nog moest afbetalen. Ook bleek dat
vele vrouwen onvoldoende op de hoogte waren van de mogelijkheden die tot hun beschikking waren
op vlak van tussenkomsten en voordelige tarieven (vb. sociaal tarief energie, verwarmingstoelage,
tegemoetkoming voor een bril of andere medische kosten,…). De casemanagers zorgden ervoor dat ze
van dergelijke tegemoetkomingen konden gebruik maken, en ze zochten met de vrouwen ook naar
oplossingen voor bepaalde financiële problemen (vb. kindergeld dat niet betaald werd, hoge
schoolfacturen,…). Tot slot werd ook hier gewerkt rond bewustwording. Het ging hier dan niet alleen
om uitgaven meer in de hand te houden, maar ook om alle rechten en mogelijkheden uit te putten. Zo
ondernamen een aantal vrouwen bewust geen stappen om alimentatie te ontvangen, ook al hadden
ze hier recht op.
 Zelfbeeld
De intensieve begeleiding betekende voor vele vrouwen ook de start van een heel persoonlijk proces.
Veel vrouwen in het project MIRIAM kenden een moeilijke jeugd. Ze groeiden op in instellingen, of
stonden in voor de zorg van jongere broers en zussen. Soms werden ze zelf zwanger op zeer jonge
leeftijd, en hadden nooit de kans hun school af te maken of een job te vinden die de nodige zekerheid
bood. Dat laatste gold overigens voor de meesten onder hen. Velen werden in hun relaties ook het
slachtoffer van geweld. Als gevolg van dit alles kampten heel wat vrouwen met een heel laag of eng
zelfbeeld. Ze leefden in het hier en nu, probeerden zo goed mogelijk te doen voor hun kinderen, maar
hadden weinig perspectief naar de toekomst. In de individuele begeleiding werd dan ook sterk ingezet
op het versterken van hun zelfbeeld en zelfvertrouwen, en het openen van perspectief, door vrouwen
te wijzen op hun sterktes en mogelijkheden, en hen aan te moedigen in de stappen die ze zetten. Zo
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kwamen een aantal vrouwen tot een omschakeling, een aanzet tot een nieuwe bewustwording en
invulling van de eigen identiteit en plaats in de maatschappij.

4.2.3 Enkele vaststellingen
In de individuele begeleiding vonden de vrouwen allereerst een antwoord op praktische vragen en
problemen. De informatie en ondersteuning die de casemanager aanreikte stelde hen in staat deze
zaken aan te pakken en zo hun situatie te verbeteren. Maar ook op meer persoonlijk vlak zorgde de
intensieve begeleiding in een aantal gevallen voor een bewustwording, een omschakeling, een
openheid naar nieuwe perspectieven en mogelijkheden. Al is empowerment een proces dat veel meer
tijd vergt, toch hebben heel wat vrouwen in het project kleine en grote stappen kunnen zetten
waardoor ze meer grip hebben gekregen op hun leven en toekomst.
Het was vooral de tijd die het verschil maakte bij de individuele begeleiding in het kader van het
project, in vergelijking met de gewone begeleiding op het OCMW. Er was tijd om te praten en te
luisteren, en om elkaar te leren kennen. De vertrouwensrelatie die zo ontstond maakte dat de
casemanager een veel beter zicht kreeg op het leven van de alleenstaande moeder, en de begeleiding
meer op maat kon uitwerken. De alleenstaande moeder van haar kant voelde zich gehoord,
gerespecteerd en begrepen. De begeleiding vertrok van haar vragen en haar situatie, en er werd op
een positieve, versterkende manier gewerkt.

Sarah4, 31 jaar
Sarah ging thuis weg toen ze 18 jaar was. Ze had steeds ingestaan voor het huishouden en de zorg
voor haar broer en zus, maar kon die situatie niet langer verdragen. Ze ontmoette de vader van haar
zoontje, nu 10, en zou uiteindelijk drie jaar bij hem blijven. Sarah was herhaaldelijk slachtoffer van
intrafamiliaal geweld, nadat ze terwijl ze opgroeide ook al had moeten ervaren dat haar vader haar
moeder mishandelde. Ze kreeg een tweede kind bij een nieuwe partner, een dochter die nu 6 is en
met hartproblemen kampt. Ze kwam op het OCMW te staan toen ze haar recht op een
werkloosheidsuitkering verloor. Sarah kampte met psychologische problemen waar ze al jaren voor
in behandeling was. Ze was zeer kwetsbaar, en kon het huis niet verlaten zonder eerst kalmeerpillen
te nemen.
Sarah formuleerde haar wens bij de start van de begeleiding heel duidelijk: “ik wil kunnen
buitenkomen zonder bang te zijn”. Door uit haar sociaal isolement te treden en zich open te stellen
voor anderen zouden er zich op termijn ook nieuwe perspectieven kunnen openen, zoals het volgen
van een opleiding.
Aan de start was Sarah heel teruggetrokken bij de groepsbijeenkomsten, en sprak nauwelijks. Maar
na een tijd trad er een verandering op. Al sprak ze nog niet veel, ze deed nu haar jas uit, en durfde
ook recht te staan om koffie te nemen. Uiteindelijk begon ze ook steeds meer te delen, bijvoorbeeld
rond de opvoeding van haar kinderen. Ze nam actief deel, en langzaamaan verdwenen de angsten.
Op een dag vertrouwde ze de casemanager ook toe dat ze geen medicijnen meer nam om naar de
groepsbijeenkomsten te komen, en uiteindelijk zou ze ook stoppen met de psychologische
begeleiding. Ze gaf aan dat het haar meer afremde dan vooruit hielp om steeds maar weer stil te
4
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staan bij het feit dat ze bang was van anderen. Haar sociaal netwerk heeft zich uitgebreid, en ze ziet
andere vrouwen van de groep nu soms ook buiten de groepsbijeenkomsten.
Verder werden ook een aantal praktische zaken aangekaart. Zo kampte ze met enkele problemen in
haar sociale woning, waarover de sociale huisvestingsmaatschappij werd geïnformeerd. Hierbij viel
helaas wel op te merken dat pas gehoord werd gegeven aan de klachten wanneer de casemanager
zich erin mengde. Ook kwam Sarah te weten dat ze gebruik kon maken van een aantal
tegemoetkomingen, zoals voor een schoolreis van haar zoon, kosten van de tandarts en voor een
bril, en het sociaal tarief voor elektriciteit.

Anne, 25 jaar
Anne, moeder van een dochter van 8 en een zoontje van ongeveer een jaar oud, had een heel
chaotisch verleden en was ook een tijd dakloos geweest. Het enige sociale contact dat ze had aan
de start van het project was met de vader van haar dochter. Ze gaf aan graag met een vorming te
willen beginnen, maar vond geen kinderopvang. Ze was heel enthousiast over het project, en kwam
bij gebrek aan kinderopvang dan maar samen met haar zoontje naar de groepsbegeleiding.
Uiteindelijk zou dit een heel positief effect op Anne, haar zoontje en de groep blijken te hebben.
Aanvankelijk was het duidelijk dat ze niet de gewoonte had weg te gaan met haar zoontje, ze had
bijvoorbeeld niet het nodige verzorgingsmateriaal bij. Maar door zijn aanwezigheid kwamen
opvoedingsthema’s heel spontaan ter sprake, en werden er heel wat tips uitgewisseld. Ze voelde
zich niet beoordeeld door de groep, maar ervaarde net het versterkende effect van de
groepswerkingen.
Op individueel vlak bleken ook hier een aantal zaken op vlak van huisvesting de nodige aandacht te
vragen. Zo bleek ze geen bed, geen tafel en geen kast te hebben. Dankzij een tussenkomst kon er
gezorgd worden voor enkele basisvoorzieningen, en er kwam ook een budgetmeter voor
elektriciteit. Voor de betalingsachterstand van de huur werd een afbetalingsplan opgesteld met de
huiseigenaar. De casemanager bood de nodige ondersteuning in de zoektocht naar een crèche, al
werden ze hierbij herhaaldelijk geconfronteerd met een groot gebrek aan beschikbare plaatsen. Na
negen maanden lukte het uiteindelijk dan toch. De laatste groepsbijeenkomsten kon ze dus
bijwonen zonder haar zoontje, en dat ervaarde ze als een verademing: “eindelijk eens iets voor
mezelf”. In januari volgend jaar zal Anne starten met een vorming met het oog op socioprofessionele integratie.

Axelle, 30 jaar
Axelle kreeg haar eerste kind op haar 19e, maar had al snel het gevoel de situatie niet aan te kunnen
en liet haar dochter plaatsen. Later zou ze nog twee kinderen krijgen. Axelle had nauwelijks sociale
contacten. Haar sociale contacten verruimen was dan ook één van de belangrijkste doelstellingen
van de begeleiding. Kort na de start van het project liet ze zich echter opnemen, vanuit een gevoel
haar moederrol niet meer aan te kunnen. Ze drukte dit uit als volgt: “Het is teveel voor me”, “het
vraag teveel energie”, “ik ben moe”, en “ik voel me alleen”. Om ook op langere termijn oplossingen
te zoeken en de nodige ondersteuning te bieden werd de Service de l’Aide à la Jeunesse
ingeschakeld. Verder werd er ook gezorgd voor de nodige psychologische ondersteuning. Nadat
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Axelle het ziekenhuis verliet coördineerde de casemanager de hulpverlening die voor haar werd
opgezet.
Ook op financieel vlak werden enkele lang aanslepende problemen aangepakt. Axelle kampte al
jaren met schulden en probeerde dit steeds alleen op te lossen, maar zonder veel succes. Samen
werd er gezocht naar de achterliggende problemen. Zo bleek onder meer dat ze al een hele tijd geen
kinderbijslag meer kreeg, eenvoudigweg omdat er door een verandering in de wetgeving andere
betalingsmodaliteiten golden, maar niemand daar van op de hoogte was gebracht. Er werd gezorgd
voor een tussenkomst voor de mazout en de elektriciteit, en ook voor sportstages voor de kinderen.
Ze wist niet dat deze mogelijkheden bestonden, maar weet nu welke stappen ze moet ondernemen
om er in de toekomst beroep op te doen. Ze kampte verder ook al een hele tijd met een probleem
aan haar tanden, maar had dit nooit aangepakt door een gebrek aan geld. De procedures van het
OCMW op dat vlak waren haar onduidelijk en grotendeels onbekend. Ook hier kon de casemanager
de nodige informatie en ondersteuning bieden. Tot slot zochten Axelle en de casemanager samen
ook naar oplossingen voor enkele problemen op vlak van huisvesting, en voor problemen in het
contact met de vader van één van haar kinderen. Axelle vroeg zelf heel veel begeleiding. Ze vergat
heel veel, moest vaak herinnerd worden aan bepaalde zaken. Voor het grootste deel van het project
was er enkel die individuele begeleiding. In oktober kon ze echter ook mee instappen in de
activiteiten van de groep.

Marie, 26 jaar
Marie was moeder van drie zonen van 11, 8 en 5 jaar. Haar eerste kind kreeg ze wanneer ze 14 was.
Tegelijkertijd stond ze in voor de zorg van haar broers en zussen, want haar moeder kampte met
een alcoholverslaving en was niet in staat voor het gezin te zorgen. Ze moest heel snel opgroeien, in
een heel moeilijke familiale context, en behaalde nooit haar diploma secundair onderwijs. Haar
identiteit was volledig opgebouwd rond haar rol als moeder, de enige die telde in haar ogen. Ze had
nooit de kans gehad over haar eigen dromen of wensen na te denken, geen adolescentie waarin ze
zichzelf kon ontplooien. Ze was vrij recent gescheiden, en die situatie woog zwaar op haar. Ze wist
immers niet hoe ze het aan haar kinderen moet uitleggen.
Voor Marie stond socio-professionele integratie hoog op de agenda aan de start van het project. Ze
gaf zelf aan zorgkundige te willen worden, maar leek zich tegelijkertijd niet helemaal bewust van
wat dat werk juist inhield, of van de opleiding die er voor nodig was. Er moest dus gewerkt worden
aan een meer realistisch beeld van werk, en er moest een stapsgewijs project uitgewerkt worden.
Een tweede aandachtspunt was de manier waarop ze haar leven organiseerde. De begeleiding
richtte zich ook op het tijd nemen voor zichzelf, op een bewustwording van het feit dat een gezin
hebben je niet moet beletten om ook dingen te doen voor je eigen welzijn.
De start van de begeleiding verliep niet al te vlot. Marie opende zich niet meteen, en vond het
moeilijk eigen wensen of noden te formuleren. Doorheen de begeleiding werd echter duidelijk dat
dit vooral kwam door het feit dat dat iets nieuws was voor haar. Niemand had het haar ooit
gevraagd, en ze had ook zichzelf nooit die vragen gesteld. Zo kon ze uiteindelijk toch enkele stappen
zetten en meer greep op verschillende aspecten van haar leven en toekomst krijgen.
Zo kon de scheiding, die maar bleef aanslepen, eindelijk afgerond worden door van advocaat te
veranderen, en kon ze vervolgens ook een aanvraag indienen bij DAVO voor alimentatie. Door er
met de casemanager het gesprek over aan te gaan kon ze zich ook verlossen van het schuldgevoel
dat ze had tegenover haar kinderen omwille van de scheiding. De kinderen begrepen immers niet
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waarom ze hun vader niet meer zagen en Marie wist niet wat ze ze kon vertellen, ze wilde het beeld
dat ze van hun vader hadden immers niet beschadigen. De gesprekken lieten haar toe er ook meer
afstand van te nemen. Nog door de begeleiding begon ze in te zien dat ze een individu was, en niet
enkel een moeder. Het liet haar toe in te zien dat ze ook over zichzelf en haar eigen welzijn mocht
waken. Daarnaast werden ook meer praktische zaken aangekaart. Zo kampte ze al lang met
problemen met de buren, een probleem dat versterkt werd door het feit dat Marie haar
temperament soms moeilijk onder controle kon houden. Toch stemde ze in met een bemiddeling
die georganiseerd werd door de sociale huisvestingsmaatschappij. De buurvrouw kwam echter niet
opdagen, en Marie wil nu graag zo snel mogelijk verhuizen. Na onderzoek bleek echter dat ze moet
wachten tot komend voorjaar; men moet immers minstens twee jaar lang in dezelfde woning wonen
voor men kan veranderen. Ook op vlak van sociale activering kwam er één en ander in beweging. In
augustus nam Marie deel aan een stage waarbij de deelnemers via verschillende workshops de kans
krijgen enkele interesses of talenten te ontdekken, waarna ze die verder kunnen gaan ontwikkelen.
Tot verrassing van Marie zelf, die aanvankelijk vooral interesse toonde voor het koken, ontdekte ze
een verborgen creatieve kant, en schreef ze zich in voor de workshops theater en meubelontwerp.
Zo begon ze ook zichzelf (en haar toekomst) in een meer positief daglicht te zien. Op langere termijn
werd ook uitgekeken naar een kwalificerende opleiding die haar toe moet laten werk te vinden.
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5. Evaluatie
Het project MIRIAM heeft als voornaamste doel het verhogen van het empowerment van de
deelnemende vrouwen via een intensieve, genderspecifieke en holistische benadering. Om de
doeltreffendheid van deze aanpak na te gaan en het project te evalueren, wordt gebruik gemaakt van
een experimentele opzet. Hierbij worden de deelneemsters verdeeld in twee groepen: een
experimentele groep, die de intensieve en holistische begeleiding ontvangt; en een controlegroep, die
de reguliere OCMW-begeleiding ontvangt. Idealiter voldoen alle vrouwen aan dezelfde vooropgestelde
selectiecriteria: alleenstaande moeder zijn, kinderen hebben onder de tien jaar oud, het Nederlands
of Frans voldoende machtig zijn om de vragenlijst zelfstandig te kunnen invullen en verkeren in een
positie van structurele (en dus niet incidentele) armoede. Door de controlegroep en de experimentele
groep zo gelijk mogelijk te houden, wordt onderlinge vergelijking mogelijk en kunnen eventuele
verschillen in uitkomst toegeschreven worden aan het effect van de ontvangen begeleiding.
Tijdens de loop van het project worden alle vrouwen driemaal bevraagd via de zogenaamde
empowermentmeter. Deze heeft als doel om de evolutie in empowerment na te gaan, zowel bij de
vrouwen van de experimentele groep als bij de vrouwen van de controlegroep.
De empowermentmeter bestaat uit vier afzonderlijke vragenreeksen. Een eerste reeks vragen bestaat
uit de meetschaal psychologisch empowerment. Die meet de ‘binnenkant’, het niveau van
empowerment van individuele cliënten. Een tweede reeks vragen focust op de ‘buitenkant’, de meer
zichtbare levensdomeinen en thema’s van belang voor mensen in armoede. Een derde reeks vragen
peilt naar het werker-empowerment. Een laatste reeks vragen, gebaseerd op de EU-SILC, brengt de
inkomens en levensomstandigheden op diverse levensdomeinen in kaart.
Aan de hand van deze vragenlijsten kan de evolutie die de cliënten doormaken periodiek in kaart
worden gebracht, en mogelijk ook de rol die de hulpverlening daarin speelt. Die evolutie wordt deels
zichtbaar gemaakt in grafische voorstellingen, deels gekwantificeerd (Depauw & Driessens, 2013;
Depauw & Driessens, 2016; Depauw & van Dop, 2015).

5.1 Onderdelen van de empowermentmeter
De volledige empowermentmeter, zoals aangepast aan de context van alleenstaande moeders die een
(equivalent) leefloon ontvangen, bestaat uit verschillende componenten: de meetschaal psychologisch
empowerment, de bevraging over de levensdomeinen, het werkerempowerment en de enquête naar
inkomen en levensomstandigheden.
5.1.1 Meetschaal psychologisch empowerment
De meetschaal psychologisch empowerment is een meetschaal bestaande uit veertien items die
verwijzen naar vier verschillende componenten van psychologisch empowerment. Op deze manier
wordt het niveau van empowerment van de cliënt(e) in kwantitatieve termen uitgedrukt. De
meetschaal is wetenschappelijk onderbouwd, valide en betrouwbaar zodat ze in dit project ingezet
kan worden als evaluatieinstrument (Depauw & Driessens, 2013; Depauw & Driessens, Nog te
verschijnen - Aanvaard; van Dop, Depauw & Driessens, 2016).
Met deze meetschaal meten we de ‘binnenkant’, het psychologisch empowerment van de cliënt. In dit
onderdeel gaan we dieper in op wat die ‘binnenkant’ precies inhoudt. Vanuit de theorie op
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empowerment gaan we er van uit dat het belangrijk is om eerst de binnenkant te versterken om
vandaaruit stappen naar buiten te zetten, zoals sociale integratie en materiële verbetering. Die meestal
kleine en onzichtbare, maar zeer betekenisvolle stappen worden via de empowermentmeter gevat.
We benoemen nog even expliciet wat het achterliggende idee en concept is.
Zimmerman (1995) maakt een onderscheid in drie verschillende dimensies: intrapersonal,
interactional en behavioral. Met dit onderscheid geeft hij aan dat psychologisch empowerment, of
empowerment op microniveau, naast een zicht op eigen competenties en krachten ook kennis en
begrip van de omgeving en acties gericht op het verwerven of uitoefenen van controle omvat. De
intrapersoonlijke component betreft de motivatie tot, en het geloof en vertrouwen in de mogelijkheid
om de eigen persoonlijke situatie te beïnvloeden. Kritisch bewustzijn van maatschappelijke normen en
middelen en de vaardigheden om deze in te zetten, zijn elementen die deel uitmaken van de
interpersoonlijke component. De gedragscomponent verwijst naar constructief gedrag in nieuwe
situaties, participatie en actieve betrokkenheid in de gemeenschap (Zimmerman, 1995; Steenssens &
Van Regenmortel, 2007; Steenssens & Van Regenmortel, 2013). Dit is de theorie. Uit de praktijk, en
meer bepaald de constructie van de meetschaal psychologisch empowerment, komen diezelfde
factoren naar voor: de intra-psychische component ‘positief identiteitsgevoel’, de inter-psychichische
componenten ‘verbondenheid’ en ‘hulpverlening’ en de gedragscomponent ‘habitat’.
De eerste factor combineert uitspraken of items die we oorspronkelijk onderbrachten bij de
interpersoonlijke- en gedragscomponenten. Inhoudelijk verwijzen de items naar de mate van
samenwerking met anderen, en dit in nauwe (familie en kennissen) en brede kring (buurt en
samenleving). We noemen deze factor ‘sociale habitat’. De tweede factor combineert items die we
vanuit het theoretisch raamwerk toeschreven aan de interpersoonlijke dimensie. Qua inhoud
verwijzen ze naar een ‘positief identiteitsgevoel’; een optimistische en positieve kijk op zichzelf en de
eigen toekomst. Een derde factor voegt items samen uit de intrapersoonlijke en gedragscomponenten.
Ze verwijzen naar het gevoel te behoren tot een groep, anderen helpen en zaken kunnen delen. We
definiëren deze factor als ‘verbondenheid’. De vierde en laatste factor wordt samengesteld door drie
items uit de interactionele dimensie die alle drie verwijzen naar de relatie met de hulpverlener. Deze
extra-factor (vergeleken met de theorie rond empowerment) vatten we onder de noemer
‘hulpverlening’ (Depauw & van Dop, 2015).
Om de unieke context van alleenstaande moeders mee te nemen in de evaluatie, werd er voor gekozen
om de empowermentmeting aan te vullen met een andere wetenschappelijke schaal: de social
connectedness scale (vertaald als sociale verbondenheidsschaal) (Lee, Dean, & Jung, 2008; Lee, Draper,
& Lee, 2001; Lee & Robbins, 1995). Uit de literatuur blijkt dat vrouwen zich meer empowered voelen
dan mannen door participatieve processen die gelinkt zijn aan verbinding met de gemeenschap
(Itzhaky & York, 2000). Sociale verbondenheid – en relationele aspecten in het algemeen – blijken een
sleutelelement voor het begrijpen van genderverschillen in empowerment (Yoder & Kahn, 1992;
Browne, 1995).
De sociale verbondenheidsschaal brengt in beeld in hoeverre de alleenstaande moeders zich thuis
voelen in de maatschappij, hoe tevreden ze zijn over hun sociale contacten en in hoeverre zij zich
verwant voelen met de mensen om zich heen. De schaal bestaat uit vijftien items die onder andere
vriendschap, aansluiting en sociale verbinding meten. Op basis van deze meting gaan we na hoe de
alleenstaande vrouwen in het project zich voelen in verhouding tot anderen. Het idee is dat als het
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empowerment van de vrouwen stijgt, ook het gevoel van sociale verbinding groter zal worden (Lee et
al., 2008).
De meetschaal werd ten slotte nog aangevuld met enkele items (afkomstig uit diverse meetschalen)
die verwijzen naar de alleenstaande vrouwen als moeders om zo een aantal elementen in de
opvoeding van hun kinderen mee te nemen in de meting.
5.1.2 Levensdomeinen
Als aanvulling op de kwantitatieve meting wordt ook de perceptie door de vrouwen van hun
leefsituatie bevraagd. In een uitgebreid intakegesprek werden de vrouwen gevraagd verschillende
levensdomeinen te beoordelen met een cijfer tussen 1 en 10. Ze beoordeelden hun tevredenheid over:
de financiële situatie, woonsituatie, mobiliteit, fysieke gezondheid, psychische gezondheid of
welbevinden, band met de kinderen en het leven in het algemeen. Dit levensdomeincijfer dient twee
doelen: enerzijds om de context van de vrouwen kwantitatief op te volgen, anderzijds om aan de start
van het project een algemeen beeld te schetsen van de noden van de groep, in functie van de
begeleiding door de casemanagers. Op deze manier kunnen we naast inzicht in de versterking van de
binnenkant (psychologisch empowerment) en de netwerkversterking, ook een overzicht opmaken van
de perceptie op concrete, zichtbare resultaten (de buitenkant) (Sannen, Driessens & Verboven, 2011;
Van Dooren, Struyven & Capéau, 2011).
5.1.3 Werker-empowerment
De vragenlijst werkermpowerment brengt in kaart in hoeverre sociaal werkers zich ondersteund en
betrokken voelen in hun werk. De vragenlijst bestaat uit 20 items, onder te verdelen in vijf factoren:
autonomie, betrokkenheid, faciliterende omkadering, teamklimaat en stimulerend management. Door
het in kaart brengen van het werkerempowerment willen we de samenhang nagaan tussen het
empowerment van sociaal werkers en het empowerment van de hulpvragers. Ook deze vragenlijst is
wetenschappelijk valide en betrouwbaar (Depauw & Driessens, 2016). In dit onderzoek werd deze
meetschaal afgenomen bij de casemanagers en de maatschappelijk werkers belast met de
administratieve en financiële begeleiding van de cliënten.
5.1.4 Enquête naar inkomen en levensomstandigheden
Op vraag van de stuurgroep werd een bijkomende meting opgenomen die objectieve veranderingen
in leefsituatie in kaart brengt. Naast de zelfrapportage van de vrouwen, zoals we bekomen door het
afnemen van de empowermentmeter en het geven van cijfers op verschillende levensdomeinen, is het
belangrijk om ook de concrete en tastbare veranderingen in het dagelijkse leven op te volgen. Hiervoor
werd gebruik gemaakt van een vragenlijst gebaseerd op de EU-SILC (Study on Income and Living
Conditions), een meetinstrument dat gebruikt wordt om armoede en sociale uitsluiting in België en
Europa in kaart te brengen. De vragenlijst gebruikt in dit project bestaat uit vragen die peilen naar
verschillende aspecten in het leven van de cliënt(e): werk, inkomen en schulden, gezondheid en
welzijn, comfort en materiële deprivatie, sociale participatie en integratie, de huidige woonsituatie en
het gebruik van kinderopvang.

5.2 Verloop metingen
Tijdens de loop van het eerste projectjaar werden drie metingen afgenomen bij de vrouwen in het
project. Bij de start van het project, nog voor er enige begeleiding had plaatsgevonden, werd een
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nulmeting afgenomen die de startpositie van de vrouwen op de empowermentmeter vastlegde. Een
tussentijdse meting na vijf maanden bracht in beeld hoe het empowerment van de vrouwen tot dan
toe geëvolueerd was. Een laatste meting, aan het eind van het eerste projectjaar, geeft ons een blik
op welke weg de vrouwen tijdens het project hebben afgelegd.
De vrouwen zelf vulden de vragenlijsten in, al dan niet met hulp van de casemanagers of
maatschappelijk werkers. De vragenlijst werd in de meeste gevallen ingevuld op papier, waarna de
casemanager of maatschappelijk werker ze invoerde op de computer. Sommige vrouwen waren in
staat om de vragenlijst zelfstandig op de computer in te vullen. Aan de start van het project werd
ervoor gekozen om het invullen te laten gebeuren op de OCMW’s zelf, maar na de eerste meting
moesten we vaststellen dat huisbezoeken een veel hogere responsrate kennen. In het geval van
vrouwen die erg moeilijk bereikbaar waren (zoals bij sommige vrouwen uit de controlegroep), werd
ervoor gekozen om de vragenlijst telefonisch af te nemen.
De eerste meting werd afgenomen tussen 11 januari en 22 januari 2016. In deze periode werden 115
vrouwen van de 5 betrokken Belgische OCMW’s bevraagd. Van deze 115 vrouwen behoorden 63
vrouwen tot de experimentele groep die deelnamen aan het project. 52 vrouwen behoorden tot de
controlegroep die enkel de reguliere OCMW-begeleiding ontving.
Een tussentijdse meting vond plaats van 30 mei 2016 tot en met 21 juni 2016. In deze periode werden
enquêtes ingevuld door 96 vrouwen: 54 vrouwen uit de experimentele groep en 42 vrouwen uit de
controlegroep.
De laatste meting werd afgenomen tussen 10 oktober en 28 oktober 2016. Ditmaal werd de vragenlijst
ingevuld door 86 vrouwen, van wie 46 behoorden tot de experimentele groep en 40 tot de
controlegroep.
OCMW clienten * Is deze fiche van toepassing op een cliënte uit de experimentele groep of
uit de controlegroep? Crosstabulation
Count
Is deze fiche van toepassing op
een cliënte uit de experimentele
groep of uit de controlegroep?
Experimentele

OCMW clienten

groep

Controlegroep

Total

OCMW Charleroi

11

7

18

OCMW Gent

10

9

19

OCMW Leuven

8

7

15

10

12

22

7

5

12

46

40

86

OCMW Molenbeek-SaintJean
OCMW Namen
Total

Tabel 1: samenstelling van de respondenten (eindmeting)

In totaal vielen 29 vrouwen af in de loop van het project: 12 uit de controlegroep en 17 uit de
experimentele groep. Uitval is typisch voor dit soort longitudinaal onderzoek, en was dus te
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verwachten. Mogelijk wordt deze uitval nog eens versterkt door het feit door de precaire
omstandigheden waarin deze groep vrouwen vaak leeft: zij verhuizen vaak, veranderen soms van
OCMW of hebben instabiele relatiepatronen. Anderzijds is een deel van deze vrouwen afgehaakt
wegens desinteresse in het project. Er is echter ook een aanzienlijk deel deelneemsters dat
ondertussen al zo ver gevorderd is in hun re-integratie- en participatieproces dat deelnemen aan het
project voor hen praktisch niet meer mogelijk bleek. Het gaat hier dan vaak om vrouwen die aan het
werk zijn, of via sociale activering ingezet worden. In de bijlage vindt u per OCMW een overzicht van
het aantal vrouwen dat weggevallen is uit het project, met bijbehorende reden.
Om een analyse op de verkregen data te kunnen uitvoeren, moeten de data eerst uitgezuiverd worden.
Dit wil in dit geval zeggen dat we enkel de bevragingen bij de vrouwen waar er zowel een nul- als een
eindmeting werd afgenomen, in de analyse opnemen. Van de oorspronkelijke 115 vrouwen bleven er
zo 89 over ten tijde van de tweede meting. Bij de derde meting houden we 78 vrouwen over die
deelnamen aan beide meetmomenten. Het verschil tussen deze twee cijfers wordt enerzijds verklaard
door uitval (vrouwen die gestopt zijn met de begeleiding), en anderzijds door invoerfouten (waardoor
ongeldig ingevulde enquêtes niet mee zijn opgenomen in het databestand).

5.3 Resultaten
In dit hoofdstuk bespreken we achtereenvolgens de resultaten van de meetschaal psychologisch
empowerment, de bevraging van de levensdomeinen en de enquête naar inkomen en
levensomstandigheden.
5.3.1

Meetschaal psychologisch empowerment

5.3.1.1 Betrouwbaarheid van de meetschalen
Om de betrouwbaarheid van de gebruikte meetschalen voor deze meting na te gaan, betrouwbaarheid
in de zin van ‘interne consistentie’, gebruiken we Chronbachs Alpha. Deze waarde gaat van min
oneindig tot 1. Alleen de positieve waarden zijn zinvol. In het algemeen wordt een Cronbachs Alpha
van 0,70 of hoger gezien als een betrouwbare waarde.
In de tabel hieronder vind u de Cronbachs Alpha van elke subschaal van de eindmeting. De
oorspronkelijke empowermentmeting bestaat uit veertien items die vier verschillende factoren meten
(sociale houding, positieve houding, betrokken houding en samenwerkingsrelatie met de
hulpverlener). In het kader van dit project zijn daar nog twee factoren bijgekomen: sociale
verbondenheid en de ouderschapsrol.

Factor 1: sociale houding
Factor 2: positieve houding
Factor 3: betrokken houding
Factor 4: samenwerkingsrelatie
Factor 5: sociale verbondenheid
Factor 6: ouderschapsrol

Cronbachs
Alpha
0,558
0,591
0,646
0,760
0,875
0,716

Aantal
items
5
3
3
3
12
4

Tabel 2: betrouwbaarheid submeetschalen

Zowel factor 1 (sociale houding) als factor 2 (positieve houding) zijn betrouwbaar met een Cronbachs
Alphawaarde van (afgerond) 0,6. De derde factor (betrokkenen houding) is betrouwbaar met een
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waarde van afgerond 0,65. De andere factoren zijn allemaal goed betrouwbaar met Cronbachs
Alphawaardes van 0,72 tot 0,88. Op basis van deze waarden kunnen we concluderen dat de
gehanteerde subschalen wetenschappelijk betrouwbaar zijn.
5.3.1.2 Kenmerken van de verdeling
Eerst bekijken we de kenmerken van de verdeling van de afhankelijke variabele: de score op de
meetschaal psychologische empowerment. De afhankelijke variabele is de variabele die we willen
verklaren: zien we een stijging in de score van empowerment als gevolg van (al dan niet intensieve)
begeleiding?
Bij de eerste meting zagen een gemiddelde empowermentscore van (afgerond) 95, op een totaal van
150. Omgerekend was dit 63%. Bij de tussentijdse meting bedroeg de gemiddelde score 99/150, of
66%. Bij de eindmeting zien we dat deze stijging zich verder zet: de gemiddelde empowermentscore
in oktober bedraagt 102 (op een totaal van 150, omgerekend 68%).
Grafisch voorgesteld zijn de scores als volgt verdeeld, met links de verdeling van de score van de eerste
meting, en rechts de verdeling van de scores van de eindmeting:

Figuur 1: verdeling score eerste meting

Figuur 2: verdeling score eindmeting

De verdeling van de eerste meting is licht linksscheef5: aan de linkerkant is een lange en zwaardere
‘staart’ dan aan de rechterkant. Dit wijst op de aanwezigheid van lagere scores. Bij de tussentijdse
meting zagen we een meer uitgevlakte verdeling die meer de normaalverdeling volgde. Dit betekent
dat de lagere scores niet of minder aanwezig zijn. Ook bij de eindmeting stellen we vast dat (enkele)
extreem negatieve scores verdwijnen en de extreem positieve scores toenemen. Aangezien er op dit
moment nog geen onderscheid wordt gemaakt tussen de experimentele en de controlegroep, kan
deze visuele inspectie enkel dienen als een bevestiging dat hulpverlening in het algemeen – ongeacht
of dit reguliere dan wel intensieve hulpverlening betreft – empowermentscores opkrikt.
Vervolgens gaan we na of beide metingen samenhangen. Hiervoor kijken we naar de significantie van
de samenhang. Dit vereist een woordje uitleg. Significantietoetsing is een belangrijke toepassing van
inferentiële statistiek waarmee we een antwoord geven op de vraag in hoeverre we de steekproef
kunnen veralgemenen naar de populatie waaruit ze getrokken is. Een gevonden waarde is statistisch

5

Deze benaming is enigszins verwarrend omdat dit inhoudt dat de meeste massa zich rechts van het
gemiddelde bevindt.

43

significant als de overschrijdingskans kleiner of gelijk is aan een op voorhand vastgelegde
drempelwaarde (bij conventie bedraagt die in sociale wetenschappen 0,05).

Pair 1
Emp_Sctot & Emp_SctotHm3

N

Correlation

Sig.

78

,616

,000

Tabel 3: samenhang eerste en derde meting

Kijkend naar bovenstaande tabel blijkt er een positieve en significante samenhang te zijn tussen de
nul- en de eindmeting (correlatie is afgerond 0,62 met significantie op een 0,001 niveau). Dit is ook
wat we mogen, zelfs moeten, verwachten aangezien metingen geclusterd zitten in individuele
respondenten en de meetschaal psychologisch empowerment een betrouwbaar (in deze zin stabiel)
meetinstrument is.
Net als bij de tussentijdse meting stellen we een significante toename vast in de empowermentscore
tussen de twee metingen. Samengevat zien een (gemiddelde) toename van 95,74 op 150 (met
standaardafwijking 15,82) naar 101,94 op 150 (met standaardafwijking 21,8). We zien over alle
respondenten (ongeacht of ze tot de experimentele dan wel controlegroep behoren, en zonder
rekening te houden met het OCMW waartoe ze behoren) een stijging in empowermentscore en een
minder scheve verdeling (minder extreme scores en een meer normale verdeling benaderend).
De vragen die we ons vervolgens stellen zijn:
-

Is de vastgestelde wijziging in scores op empowerment significant?
Zien we (significante) verschillen tussen de verschillende OCMW’s?
Zien we (significante) verschillen tussen de controle- en de experimentele groep? Met andere
woorden: zien we een ander resultaat van de intensieve begeleiding vergeleken met de
‘reguliere’ hulpverlening?
- Zien we (significante) verschillen per subschaal?
We behandelen in het hierna volgende deel vraag per vraag.
5.3.1.3 Is er een significant verschil tussen de nul- en eindmeting?
Om deze vraag te beantwoorden vergelijken we twee gemiddelden, namelijk de gemiddelden van de
afhankelijke variabele (score op het empowerment) binnen de twee categorieën van de onafhankelijke
variabele (tijd, uitgedrukt in nul- en eindmeting). De bewering die we toetsen noemen we de
zogenaamde nulhypothese: de hypothese dat er geen effect of samenhang is. De nulhypothese van
geen samenhang luidt dan: “de gemiddelden zijn gelijk en er is dus geen verschil in score op
empowerment tussen de nul- en de eindmeting.”
Voor de twee metingen van empowerment (nul- en eindmeting) nemen we een significant verschil
waar: de score op de meetschaal psychologisch empowerment is bij de nameting hoger dan in de
voormeting. Daarbij is p = 0,002 ofwel kleiner dan 0,05. Het verschil in score, de toename van de score
op de meetschaal psychologisch empowerment, is met andere woorden statistisch significant op
niveau 0,05.
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5.3.1.4 Zien we (significante) verschillen tussen de verschillende OCMW’s?
Alvorens na te gaan wat het effect is van de intensieve begeleiding op de empowermentscores, en of
die wezenlijk verschilt van de ‘reguliere’ begeleiding, moeten we controleren of er (niet te veel)
verschil zit in de (verschil) scores tussen de OCMW’s. Hiervoor vergelijken we twee gemiddelden,
namelijk de gemiddelden van de afhankelijke variabele (verschilscore op empowerment) binnen de vijf
OCMW’s. Zowel in de formele test als in de visuele inspectie stelden we vast dat er een significant
verschil (p = 0,01) is wat betreft de verschilscores tussen de OCMW’s.
Bij een F-test zien we dat het OCMW van Charleroi, Gent, Leuven en Sint-Jans-Molenbeek scoren
volgens een gelijkaardig patroon. Enkel het OCMW van Namen verschilt significant van het OCMW van
Charleroi (onze referentiecategorie). We kunnen concluderen dat we in de formele statistische testen
significante verschillen zien in (toename van) empowermentscores tussen de verschillende OCMW’s,
waarbij het OCMW van Namen (significant) anders scoort dan de vier overige OCMW’s.
5.3.1.5 Zien we (significante) verschillen tussen de controle en de experimentele groep?
Of we (significant) verschil kunnen vaststellen tussen de controle en de experimentele groep, is de
hamvraag van dit project: draagt de intensieve begeleiding (meer dan reguliere hulpverlening) bij aan
de waargenomen toename in empowermentscores? In onderstaande grafiek zien we de verdeling van
de toename in empowermentscores, opgesplitst naar experimentele en controlegroep.

Figuur 3: verandering van empowermentscores over de tijd heen

We zien dat de score op empowerment bij de controlegroep (rechts) aanvankelijk hoger lag dan bij de
experimentele groep (links). Bij de tweede meting heeft de experimentele groep de controlegroep al
ingehaald, en deze stijging zet zich nog steeds verder op het moment van de derde meting. Bij de
controlegroep lijken de empowermentscores eerder te stagneren.
Maar is dit verschil ook significant? Op basis van een ANOVA-test kan de nulhypothese (dat het
gemiddelde verschil gelijk is aan 0) niet worden verworpen. Dit wil zeggen dat geen van de hoofd- en
interactie-effecten (het OCMW waartoe men behoort, het behoren tot de experimentele dan wel
controlegroep, en de interactie tussen die twee variabelen) significant zijn. Met andere woorden: er is
een verschil tussen de experimentele en de controlegroep, waarbij de score op empowerment stijgt
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bij de groep die de intensievere begeleiding heeft gekregen, hoewel het verschil niet volledig
significant blijkt te zijn. Concreet wil dit zeggen dat we effectief verschil waarnemen tussen de
experimentele en de controlegroep, maar we deze conclusie niet kunnen doortrekken naar de
algemene populatie.
Dit kan verschillende oorzaken hebben. Een mogelijke verklaring is een te kleine steekproef door te
grote verschillen tussen de OCMW’s (waardoor we vijf steekproeven van tien personen krijgen, in
plaats van één steekproef van vijftig personen). Een tweede mogelijke verklaring is dat het verschil
tussen de experimentele en de controlegroep daadwerkelijk niet significant is en dus te wijten is aan
toeval. Wanneer we echter naar figuur 3 kijken, zien we een lichte stagnatie in groei van
empowermentscores bij de controlegroep, en een stijging in empowermentscores bij de
experimentele groep. Als we veronderstellen dat deze trend zich verder zou zetten naarmate de
begeleiding langer duurt, en we steeds groter wordende verschillen zouden zien, is een derde
mogelijke oorzaak voor de niet-significantie dat de periode van begeleiding te kort is om het verschil
in scores te kunnen doortrekken naar de ruimere populatie. Mogelijk zien we bij een langdurigere
begeleiding de empowermentscore bij de experimentele groep nog verder toenemen. In ieder geval
kan geconcludeerd worden dat de intensieve begeleiding een positieve invloed heeft gehad op de
empowermentscores van de experimentele groep.
5.3.1.6 Zien we (significante) verschillen per subschaal?
Om meer inzicht te krijgen in welk aspect van empowerment nu zorgt voor het verschil in
empowermentscore tussen de experimentele groep en de controlegroep, kijken we naar het verschil
per subschaal. Op deze manier kunnen we specifieker te werk gaan, en kijken op welke items of
subschalen de experimentele groep nu daadwerkelijk anders scoort.
We testen elke betrouwbare schaal op hoofd- en interactie-effecten (het OCMW waartoe men
behoort, het behoren tot de experimentele dan wel controlegroep, en de interactie tussen die twee
variabelen). Uit de analyse blijkt dat we bij factor 3 (betrokken houding) een significant verschil zien
tussen de OCMW’s. Deze subschaal van de meetschaal psychologisch empowerment verwijst naar de
mate van verbondenheid dat gevoeld wordt door de vrouwen: het gevoel te behoren tot een groep,
hierbij anderen kunnen helpen en zelf zaken kunnen delen. Uit de literatuur bleek al dat net deze mate
van sociale verbondenheid een belangrijke component is van empowerment bij vrouwen (Yoder &
Kahn, 1992; Browne, 1995; Itzhaky & York, 2000). In de praktijk werd hier voornamelijk op ingezet door
middel van de groepsbegeleiding: tijdens deze momenten waren de vrouwen in staat om persoonlijke
banden met lotgenoten aan te gaan, problemen te delen en samen te zoeken naar mogelijke
oplossingen en een groepsgevoel te bekomen.
Een volgende stap is een factoranalyse. Dit instrument laat ons toe om na te gaan welke van de items
goed uitdrukken wat ze willen meten, om vervolgens te kijken naar de verschilscores tussen nul- en
eindmeting op dat specifieke item. Uit een F-toets op het item ‘ik voel dat er een afstand is tussen mij
en andere mensen’ blijkt dat er een significant verschil is tussen de experimentele en de controlegroep
(p = 0,023) op dit onderdeel van de sociale verbondenheidsschaal. Dit wijst erop dat vrouwen in de
experimentele groep, na tien maanden begeleiding, aangeven aan dat zij zich minder geïsoleerd
voelen, en minder afstand voelen ten opzichte van andere mensen, in vergelijking met vrouwen uit de
controlegroep.
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5.3.2 Levensdomeinen
Bij elke meting werd de vrouwen gevraagd zichzelf een cijfer te geven naargelang de mate van
tevredenheid over zeven verschillende levensdomeinen: de financiële situatie, de woonsituatie,
mobiliteit, fysieke gezondheid, psychische gezondheid, band met de kinderen en hun leven in het
algemeen. Op deze manier werd getracht om de door vrouwen gepercipieerde leefsituatie in kaart te
brengen. Door de cijfers op de zeven verschillende levensdomeinen te combineren kan er zo voor elk
individu, elk OCMW en elke groep een zogenaamd spinnenweb van levenskwaliteit en -tevredenheid
worden opgesteld. Dit spinnenweb laat toe om op een toegankelijke en overzichtelijke manier
subjectief ervaren problemen en evolutie daarin in kaart te brengen. Zo bleek het spinnenweb na de
eerste meting al nuttig om per OCMW de behoeften en noden van de vrouwen duidelijk naar voor te
brengen. De tweede meting liet ons toe om de gepercipieerde vooruitgang op de verschillende
levensdomeinen te peilen. Bij deze derde meting krijgen we uiteindelijk een volledig overzicht met hoe
de vrouwen scoorden op tevredenheid over de verschillende levensdomeinen doorheen het hele
projectjaar.
Belangrijk om op te merken is dat de cijfers op de levensdomeinen peilen naar tevredenheid en niet
zozeer naar de feitelijke toestand. Zo kan een inkomen ongewijzigd zijn, maar de tevredenheid van de
vrouw in kwestie daarover wel geëvolueerd: kleiner of groter. Tevredenheid is een relatieve indicator,
die afhankelijk is van meerdere factoren. Niet enkel de gemoedstoestand of de vergelijking met
anderen speelt hierbij een rol, maar ook het kritisch bewustzijn van de eigen situatie. Verschillende
casemanagers merkten in de loop van de tweede meting op dat de vrouwen zich een lagere, doch
realistischere score leken toe te kennen op de diverse levensdomeinen. In dit geval wil dit niet per se
zeggen dat de vrouwen er feitelijk op achteruit gegaan zijn, maar mogelijk wel dat de vrouwen kritisch
naar zichzelf en hun eigen situatie kunnen kijken. Net dit kritische bewustzijn is echter een essentieel
onderdeel van empowerment, wat we net in dit project beogen. Daarnaast is er intussen vaak een
hechte vertrouwensrelatie ontstaan tussen casemanager en deelneemster. Dit maakt dat ze hun trots
laten varen, en zo mogelijk een meer waarheidsgetrouw antwoord geven.
Hieronder vindt u per OCMW de spinnenwebben van de experimentele groep. We hebben ervoor
gekozen om de individuele spinnenwebben pas aan het eind van het project met de vrouwen te
bespreken, zodat ze op dat moment ook inzicht krijgen in hun evolutie. Zo krijgen we bij elke meting
een onafhankelijk resultaat dat niet beïnvloed werd door de situatie bij de vorige meting.
Opvallend bij onderstaande spinnenwebben is dat er niet een eenduidig patroon te ontdekken valt
over alle OCMW’s heen. Mogelijk zijn ook hier de verschillen tussen de OCMW’s te groot, met daar
bovenop bijkomende contextuele factoren die verschillen per regio (zoals bijvoorbeeld de impact van
lokaal beleid). Bij de spinnenwebben zijn telkens mogelijke verklaringen meegegeven voor de
verschilscores op tevredenheid, op basis van de feedback van de casemanagers en andere
betrokkenen.
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3.3.2.1 Charleroi
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Figuur 4: spinnenweb levensdomeinen Charleroi

In Charleroi zien we vooruitgang op verschillende levensdomeinen: zowel de tevredenheid over het
psychisch welzijn, de band met de kinderen als het leven in het algemeen gaan er op vooruit. De
vrouwen in de experimentele groep van Charleroi zijn aan het eind van het project dan weer minder
tevreden over hun financiële situatie, hun woonsituatie, mobiliteit en de fysieke gezondheid. Zeker
wat betreft de woon- en financiële situatie ligt dit redelijk in de lijn der verwachtingen. Problemen op
dergelijke levensdomeinen zijn complex en niet voor de hand liggend om op te lossen. Verder geeft de
casemanager van Charleroi aan dat dergelijke cijfers nog steeds een momentopname zijn, iets wat
moeilijk gaat in combinatie met het feit dat de deelneemsters aan het project vaak in het moment
leven en moeite hebben om terug te kijken of vooruit te blikken om zo een genuanceerder cijfer te
geven.
Financiële situatie
Woonsituatie
Mobiliteit
Fysieke gezondheid
Psychische gezondheid
Band met de kinderen
Leven in het algemeen

Januari
5,7
6,4
6,2
7,4
5,3
6,8
5,4

Juni
6,2
5,9
3,9
6,4
6,5
7,5
7

Oktober
5,3
5,3
4,5
5,9
5,5
6,8
6,1

Tabel 5: evolutie scores levensdomeinen Charleroi
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3.3.2.2 Gent
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Figuur 5: spinnenweb levensdomeinen Gent

In Gent zien we vooruitgang op vlak van tevredenheid over financiën, wonen, band met de kinderen
en leven in het algemeen. De vrouwen zijn minder tevreden dan in het begin van het project over hun
mobiliteit en psychisch welzijn. In Gent zijn redelijk wat vrouwen in een activeringstraject gestapt, wat
ervoor zorgt dat hun financiële situatie stabieler is geworden. Mobiliteit blijkt bij elke meting een
probleem te zijn in Gent, zeker met de invoering van het nieuwe mobiliteitsplan (parkeertarieven zijn
opgeslagen, langere files, ook met het openbaar vervoer). De mensen van OCMW Gent geven tenslotte
aan dat vooral het groepswerk een groot effect kan hebben op het cijfer van band met de kinderen:
het kunnen delen van zorgen en problemen, zorgt ervoor dat de vrouwen zich beter voelen.

Financiële situatie
Woonsituatie
Mobiliteit
Fysieke gezondheid
Psychische gezondheid
Band met de kinderen
Leven in het algemeen

Januari
5,6
4,5
7
4,7
5,9
7,9
6,3

Juni
5,5
4,9
5,5
6,2
5,7
7,7
6,6

Oktober
5,8
4,8
5,4
6
5,6
8,3
7,1

Tabel 6: evolutie scores levensdomeinen Gent
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3.3.2.3 Leuven
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Figuur 6: spinnenweb levensdomeinen Leuven

In het OCMW van Leuven zien we vooruitgang wat betreft tevredenheid over mobiliteit en fysieke
gezondheid. Over alle andere levensdomeinen zijn de vrouwen minder tevreden dan in het begin van
het project. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de begeleiding op het eind van het projectjaar
even heeft stil gelegen, als gevolg van afwezigheid van de casemanager.

Financiële situatie
Woonsituatie
Mobiliteit
Fysieke gezondheid
Psychische gezondheid
Band met de kinderen
Leven in het algemeen

Januari
4,8
6,9
5,3
5,1
5,4
8,8
6,8

Juni
4,1
4,9
7,4
5
5,3
8,4
7,2

Oktober
4,5
6,2
6,5
5,5
5,3
8,6
6,6

Tabel 7: evolutie scores levensdomeinen Leuven

50

3.3.2.4 Sint-Jans-Molenbeek
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Figuur 7: spinnenweb levensdomeinen Sint-Jans-Molenbeek

In Sint-Jans-Molenbeek zien we vooruitgang op zes van de zeven levensdomeinen; enkel de band met
de kinderen gaat er iets op achteruit. Opvallend is dat er in dit OCMW gestart is met een groep vrouwen
die sowieso al vrij sterk stond, enkel de woonsituatie en financiële situatie scoorden in januari erg
slecht. Net daardoor is de continue vooruitgang doorheen het project des te opmerkelijk.

Financiële situatie
Woonsituatie
Mobiliteit
Fysieke gezondheid
Psychische gezondheid
Band met de kinderen
Leven in het algemeen

Januari
4,9
4,2
7,7
7
5,6
7,5
6,2

Juni
6,1
4,9
7,9
7,5
6,5
8,3
6,7

Oktober
5,9
5,5
8,3
7,5
7,1
7,3
7,4

Tabel 8: evolutie scores levensdomeinen Molenbeek
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3.3.2.5 Namen
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Figuur 8: spinnenweb levensdomeinen Namen

In het OCMW van Namen zien we vooruitgang op tevredenheid over de woonsituatie, mobiliteit, band
met de kinderen en het leven in het algemeen. Achteruitgang zien we bij de levensdomeinen
tevredenheid over financiële situatie, fysieke gezondheid en psychische gezondheid. De groep in
Namen is, net zoals de groep in Charleroi, een erg kwetsbare groep vrouwen bij wie verandering
volgens de casemanagers erg langzaam en geleidelijk verloopt.

Financiële situatie
Woonsituatie
Mobiliteit
Fysieke gezondheid
Psychische gezondheid
Band met de kinderen
Leven in het algemeen

Januari
5,9
5,6
5,6
6,5
5,8
7,5
6,3

Juni
4,9
4,9
6,1
6,4
4,8
9,6
6,2

Oktober
5,5
5,8
6,5
5,6
5,6
8,3
6,5

Tabel 9: evolutie scores levensdomeinen Namen
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5.3.3 Enquête naar inkomens en levensomstandigheden
Om niet alleen de subjectieve beleving van de vrouwen mee te nemen in de meting, maar ook eerder
objectieve veranderingen, werden de vrouwen bevraagd over enkele objectieve criteria op diverse
levensdomeinen. De vragen uit dit deel van de enquête zijn (volgens relevantie) geselecteerd uit de
EU-SILC (Eurostat, 2014) en beslaan verschillende onderwerpen: inkomen, (sociale) activering,
gezondheid, materiële deprivatie (zowel van de vrouwen als van hun kinderen), vrije tijd en participatie
en huisvesting. Onderstaand bespreken we de evolutie die de vrouwen op deze gebieden
doormaakten, zowel in de periode voorafgaand aan de laatste meting als doorheen het gehele project.
5.3.3.1 Inkomen en schulden
Bij elke meting werden de vrouwen gevraagd naar hun hoofdinkomen per maand. Dit hoofdinkomen
bestaat uit het nettoinkomen (in de meeste gevallen een leefloon of equivalent leefloon), aangevuld
met kinderbijslag en/of alimentatie. Voor de controlegroep bedroeg dit hoofdinkomen gemiddeld
€1392,46. In juni zagen we een kleine stijging naar €1426,92. Bij de laatste meting zien we een veel
grotere stijging, met een gemiddeld hoofdinkomen van €1702,38. Voor de vrouwen in de
experimentele groep zien we een gelijkaardige trend: zij gaan van €1350,65 (januari), naar €1378,71
(juni) om uiteindelijk een gemiddeld inkomen van €1526,15 te bekomen.
Hoofdinkomen
Controlegroep
Experimentele groep

Januari
1392,46
1350,65

Juni
1426,92
1378,71

Oktober
1702,38
1526,15

Tabel 10: gemiddeld hoofdinkomen

Voor de deelnemers in de experimentele groep ligt het gemiddeld nettoinkomen nog steeds onder de
armoedegrens voor alleenstaande ouders met twee kinderen (namelijk €1719; 60% van het mediaan
beschikbaar inkomen, vermenigvuldigd met het aantal gezinsleden waarbij een gewicht van 1 wordt
toegekend voor een volwassene en een gewicht van 0.3 per kind onder de 14 jaar). Dit zorgt ervoor
dat deze groep nog steeds financieel kwetsbaar blijft. De controlegroep komt al dichter bij de
armoedegrens, maar ligt er nog steeds onder.
Ook tijdens de periode van de laatste meting bleven de casemanagers inzetten op het kennen en
uitputten van de rechten. Er werd nog steeds gewerkt rond het aanvragen van het alimentatiegeld en
alle nodige stappen daarrond, onder meer door het aanbieden van informatie en begeleiding
doorheen het gehele proces. Uit onderstaande grafieken blijkt dat deze aanpak succes kent: het aantal
vrouwen in de experimentele groep dat recht heeft op alimentatiegeld is gestegen van 46,3% (januari)
naar 60,5% (oktober). Aan de vrouwen die recht hadden op alimentatiegeld, is ook gevraagd of zij in
de afgelopen periode stappen hebben ondernomen om alimentatiegeld te ontvangen. Ook hier zien
we een stijging, hoewel de controlegroep een sterke inhaalslag maakt. Bij de start van de meting had
slechts 52% van de vrouwen in de experimentele groep stappen ondernomen om alimentatiegeld te
ontvangen. Bij de laatste meting in oktober zien we dat deze groep is gegroeid naar 73,1%. Het aantal
vrouwen dat gebruikt maakt van DAVO, de Dienst voor Alimentatievorderingen, blijft echter stabiel
doorheen het hele project. De controlegroep blijft op 4,8% bij elke meting, terwijl de experimentele
groep rond de 8% blijft.
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Figuur 9: alimentatiegeld

Heeft u stappen ondernomen om
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Controlegroep

Experimentele groep

100,0%
80,0%
71,4% 73,1%

60,0%
40,0%

57,1%

52%

52,4%

60%

20,0%
0,0%
Januari

Juni

Oktober

Figuur 10: stappen ondernemen alimentatiegeld

Wanneer casemanagers werken rond het inkomen van de vrouwen, gaat het niet enkel over het
vergroten van het beschikbare inkomen via het uitputten van rechten, maar ook de
schuldenproblematiek onder controle krijgen. De casemanagers geven aan dat de vrouwen vaak geen
overzicht hebben van de schulden die zij precies hebben, waardoor het tijd kost voor de casemanagers
alles in kaart hebben gebracht en concreet kunnen werken rond het verminderen van de schuldenberg.
Dit stellen we ook vast in onderstaande grafiek. In januari gaf 53,7% van de vrouwen aan op dat
moment schulden te hebben. In juni zien we een lichte stijging naar 55,6%, maar in oktober daalt het
aantal vrouwen met schulden naar 41,9%.
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Figuur 11: schulden

Voor elk gezin is het betalen van de woning de grootste maandelijkse uitgave. Het frequent niet kunnen
betalen van de huishuur is voor veel van de in de begeleiding betrokken groep vrouwen een realiteit.
In januari gaf 22,6% van de vrouwen in de experimentele groep aan dat het regelmatig voorkwam dat
zij de huishuur niet konden betalen. In juni zien we een daling naar 15,4%, waarna die trend zich
voortzet tot 11,6% in oktober. Bij de controlegroep zien we echter een stijging van 17,5% naar 22%.

Huishuur niet kunnen betalen
Controlegroep

Experimentele groep

25,0%
22,6%

20,0%
15,0%

22%

22%

17,5%
15,4%

10,0%

11,6%

5,0%
0,0%
Januari

Juni

Oktober

Figuur 12: niet kunnen betalen huishuur

In de bevraging werd ook gepolst of vrouwen bij medische problemen soms een dokters- of
tandartsbezoek achterwege laten. Uit de nationale Gezondheidsenquête 2013 blijkt dat 8,4% van de
huishoudens medische consumptie vanwege financiële redenen moest uitstellen in de 12 maanden
voorafgaand aan de bevraging (Demarest, 2015). Eénouderhuishoudens maken hier een groot deel
van uit (Van der Heyden, Gisle, Demarest, Drieskens, Hesse & Tafforeau, 2010). Dit zien we ook terug
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in de eerste antwoorden van de deelneemsters aan dit project: in januari en juni gaven 30% van de
vrouwen aan een bezoek aan een arts soms achterwege te laten. In het geval van een tandheelkundige
consultatie liep dit op tot bijna 40%. Financiële redenen werden genoemd als de belangrijkste oorzaak.
In oktober zien we een sterke daling: nog maar 14% van de deelneemsters aan het project geven aan
in de afgelopen periode een artsenbezoek uit te stellen.

Arts nodig maar niet geweest
Controlegroep

Experimentele groep

40%
35%
30%
20%

32,7%

30,2%

25%
22%

19,5%

15%

14,6% 14%

10%
5%
0%
Januari

Juni

Oktober

Figuur 13: artsenbezoek

5.3.3.2 Tijdsbesteding en werk
In het afgelopen jaar is er met de verschillende vrouwen in de experimentele groepen gewerkt rond
het vinden van een nuttige en duurzame tijdsbesteding. Bij de meting juni zien we hier dan ook een
sterke stijging van vrouwen die zicht hebben op een vorming, studie, vrijwilligerswerk of duurzame
arbeid. ‘Zicht hebben op’ is geëffectueerd bij de laatste meting? Maar liefst 25,6% van de vrouwen
geeft aan op dit moment één of andere vorming te volgen.

Volgt u momenteel een vorming?
Controlegroep

Experimentele groep

30%
25%

25,6%

25%
20%
20%

19,5%

15%
10%
5%

11,3%
5,7%

0%
Januari

Juni

Oktober

Figuur 14: momenteel volgen vorming
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Opvallend is de inhaalbeweging die de controlegroep maakt: waar ze bij de vorige meting consequent
slechter scoorden op (sociale) activering, lijken ze deze achterstand grotendeels te hebben ingehaald.
Enkel bij het zoeken naar een job, blijken de vrouwen in de experimentele groep een grotere
inspanning te leveren: 16,3% stelt dat ze in de afgelopen drie maanden een sollicitatiegesprek hebben
gehad.

Hebt u in de afgelopen drie maanden
een sollicitatiegesprek gehad?
Controlegroep

Experimentele groep

20,0%
15,0%

16,7%

10,0%
10,0%

11,1%

16,3%
12,2%

10,0%

5,0%
0,0%
Januari

Juni

Oktober

Figuur 15: sollicitatiegesprek afgelopen drie maanden

5.3.3.3 Materiële deprivatie
In de enquête zijn verschillende vragen opgenomen die peilen naar de materiële deprivatie van de
deelneemsters. Een eerste vraag gaat over het beschikken over bepaalde goederen of de gewoonte
hebben om diverse zaken te doen. Om een inzicht te geven in de huidige situatie van de vrouwen in
het project, geven we hieronder de cijfers voor de controlegroep en de experimentele groep bij de
eindmeting6.

Beschikken over 2 paar schoenen
Toegang tot internet thuis
Versleten kledij vervangen door nieuwe
Eénmaal per maand uit eten of drinken
Regelmatig deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten
Elke week vrij geld uitgeven voor behoeften
Elke week vrij geld uitgeven voor plezier

Controlegroep
82,5%
89,8%
54,2%
54,2%
24,4%
51,2%
12,2%

Experimentele groep
86,1%
93%
62,8%
62,8%
20,9%
48,8%
11,6%

Tabel 11: materiële deprivatie

De materiële deprivatie bij de experimentele groep is vooral bij de eerste items minder groot:
beschikken over twee paar schoenen, toegang tot internet thuis, versleten kledij vervangen door

6

De volledige grafieken, inclusief de nul- en tussentijdse meting, vindt u in de bijlage.
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nieuwe en éénmaal per maand uit eten gaan of iets drinken met vrienden. Voor de overige items doet
de controlegroep het net iets beter.
Een volgende vraag gaat over de aanwezigheid van bepaalde zaken in het huishouden. De meeste
deelnemers, zowel in de controlegroep als in de experimentele groep, beschikken over een vaste
telefoon of gsm (100% in de controlegroep en 97,7% in de experimentele groep) en een televisie
(97,6% in de controlegroep en 95,4% in de experimentele groep). De aanwezigheid van een computer
(63,4% in de controlegroep en 76,7% in de experimentele groep) en een wasmachine (80,5% in de
controlegroep en 74,4% in de experimentele groep) is minder vaak voorkomend. De grootste materiële
deprivatie stelt zich bij de beschikking hebben van een auto voor privé-gebruik: gemiddeld kan slechts
één op tien vrouwen in het project vrij gebruik maken van een auto. Deze vrouwen zijn voor
verplaatsingen voornamelijk afhankelijk van het openbaar vervoer, de fiets of familie of vrienden.

Beschikking hebben over een auto
voor privé-gebruik
Controlegroep

Experimentele groep

30,0%

25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%

15,4%

13,2%

9,8% 9,3%

7,5%

7,3%

0,0%
Januari

Juni

Oktober

Figuur 16: beschikking auto privé-gebruik

De laatste vraag inzake materiële deprivatie brengt de situatie van de kinderen in kaart7.

Beschikken over nieuwe kledij
Beschikken over 2 paar schoenen
Eén keer per dag groenten en fruit
Eén proteïnerijke maaltijd per dag
Aanwezigheid boeken
Aanwezigheid speelgoed
Aanwezigheid studeerplek
Deelname vrijetijdsactiviteiten buiten het gezin
Levensgebeurtenissen vieren
Af en toe vrienden uitnodigen
Jaarlijks één week vakantie
7

Controlegroep
70,7%
87,8%
82,9%
73,2%
82,9%
95,1%
44,7%
25%
82,5%
46,3%
26,8%

Experimentele groep
76,7%
88,4%
93%
93%
93%
90,7%
64,3%
52,4%
86,1%
58,1%
25,6%

De volledige grafieken, inclusief de nul- en tussentijdse meting, vindt u in de bijlage.
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Deelname aan betaalde schoolactiviteiten
Uitstappen met het hele gezin

87,5%
83,7%

85,7%
77,6%

Tabel 12: materiële deprivatie kinderen

De kinderen van de deelneemsters in de experimentele groep blijken het net iets beter doen dan de
kinderen van de deelnemers in de controlegroep. Vooral de aanwezigheid van een geschikte
studeerplek en voldoende sociale contacten buiten het gezin (in de vorm van vrijetijdsactiviteiten of
vriendjes uitnodigen) ligt hoger bij de kinderen van de vrouwen in de experimentele groep: het verschil
bedraagt respectievelijk 20%, 27,5% en 12%.
5.3.3.4 Sociale integratie en participatie
Tijdens de voorbije maanden werd door de casemanagers sterk ingezet op sociale integratie en
participatie, zowel via het aanbieden van kennis over mogelijke financiële kortingen, als door het
bezoeken van diverse activiteiten en initiatieven. Dit werd aanvankelijk enthousiast onthaald door de
vrouwen, waarbij we een sterke stijging zien in deelname aan activiteiten, vooral in de zomermaanden.

Regelmatige deelname aan
vrijetijdsactiviteiten
Controlegroep

Experimentele groep

40,0%
30,0%
20,0%

34%
24,4% 24,5%

21,9%

24,4%

20,9%

10,0%
0,0%
Januari

Juni

Oktober

Figuur 17: regelmatige deelname aan vrijetijdsactiviteiten

Verschillende casemanagers geven echter aan dat het niet eenvoudig is om de vrouwen op structurele
wijze te laten deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten. Het niet beschikken over eigen vervoer, de
organisatie die erbij komt kijken als je als alleenstaande ouder erop uit trekt met de kinderen en andere
drempels zorgen ervoor dat deze stijging niet doorzet in oktober. Ons vermoeden is dat het laten
kennismaken met verschillende initiatieven onvoldoende is om dergelijke participatie duurzaam te
maken: er zijn verschillende drempels die deelname aan vrijetijdsactiviteiten nog steeds moeilijk
maken voor deze doelgroep (Driessens & Geldof, 2009).
Wel opvallend is de sterke stijging van het aantal vrouwen in de experimentele groep dat aangeeft een
hobby te hebben. Bij de eerste meting in januari gaf slechts 35,9% van de vrouwen aan een hobby te
hebben. In oktober is dit gestegen naar 53,5%.
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Heeft u een hobby?
Controlegroep

Experimentele groep

70,0%
60,0%
50,0%

53,5%

40,0%
30,0%
20,0%

31,7%

37,7%

35,9%

43,9%

30%

10,0%
0,0%

Januari

Juni

Oktober

Figuur 18: hobby

5.3.3.5 Huisvesting
Bij de tussentijdse meting zagen we op het vlak van huisvesting geen grote veranderingen. Enkele
vrouwen waren verhuisd van een studio naar een appartement, en vooral niet-structurele
huisvestingsproblemen werden aangepakt. Ons vermoeden was toen met de eindmeting een grotere
evolutie te kunnen zien, aangezien huisvesting één aspect is waar verandering langere tijd in beslag
kan nemen.
Onderstaande tabellen geven aan in welk type woning de vrouwen wonen. Het overgrote deel van de
vrouwen woont in een appartement (78% van de controlegroep bij de eindmeting en 72,1% van de
experimentele groep). In beide groepen zien we een verschuiving doorheen de tijd. In de
controlegroep zakt het aandeel vrouwen dat in een appartement woont met 1,5%. In de experimentele
groep woont 4,4% van de vrouwen niet meer in een appartement tijdens de eindmeting. Bij beide
groepen stijgt het aandeel vrouwen dat in een huis woont: 7% meer in de controlegroep, en 9,1% meer
in de experimentele groep. Er wonen minder deelnemers op een studio, en helemaal niemand meer
in een opvangtehuis of andere voorzieningen.
Type woning
Januari
(controlegroep)

Juni

Oktober

Huis
Appartement
Studio
Opvangtehuis
Anderen

12,5%
76,5%
6,7%
3,5%
-

19,5%
78%
2,4%
-

12,5%
79,5%
3,3%
-

Type woning
(experimentele
groep)
Huis
Appartement
Studio
Opvangtehuis
Anderen

Januari

Juni

Oktober

11,8%
76,5%
5,9%
3%
3%

17%
74,5%
8,8%
-

20,9%
72,1%
7%
-

Tabel 13: type woning

Uit de enquête blijkt dat geen enkele van de betrokken vrouwen eigenaar is van een huis: alle vrouwen
huren een woning. Op welke wijze zij die woning huren, verschilt per meting en per groep. De overgang
van de private markt naar de sociale huurmarkt blijkt de voornaamste verandering. In de
controlegroep huurt 7,4% meer op de sociale huurmarkt. In de experimentele groep is dat 9,6% meer.
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Deze vrouwen komen enerzijds van de private markt, anderzijds van andere huurvormen zoals
inwonen bij vrienden.
Type woning
(controlegroep)

Januari

Juni

Oktober

Huren
privémarkt
Huursubsidie
Huren sociaal
Huren bij
vrienden
Kosteloos

58,2%

54,5%

56,1%

5,4%
36,5%
-

5,4%
36,5%
3,7%

43,9%
-

-

-

-

Type woning
(experimentele
groep)
Huren
privémarkt
Huursubsidie
Huren sociaal
Huren bij
vrienden
Kosteloos

Januari

Juni

Oktober

58,6%

58,6%

53,5%

2,7%
27,6%
8,3%

5,3%
27,9%
8,3%

7%
37,2%
2,3%

2,8%

-

-

Tabel 14: huren

Daarnaast stellen we ook een beduidende evolutie in aanwezige huisvestingsproblemen vast. Bij de
vorige meting zagen we dat er in de experimentele groep vooral ingezet werd op het verhelpen van
niet-structurele problemen: problemen met de elektriciteit, stromend water, een lekkend dak of
rottend raamwerk. Het wegwerken van deze problemen stabiliseert bij deze meting. Enkel inzake
aanpak van rottend raamwerk en het beschikken over stromend water gaan de vrouwen er nog op
vooruit.

Huisvesting: geen stromend water
Controlegroep

Experimentele groep

16,0%
14,0%
12,0%
10,0%

14,6%

14,6%
11,3%

8,0%
6,0%
5,7%

4,0%

4,2% 3,9%

2,0%
0,0%
Januari

Juni

Oktober

Figuur 19: geen stromend water
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Huisvesting: rottend raamwerk
Controlegroep

Experimentele groep

30%
28,3%

25%

24,5%

20%

19,2%

15%
15%

15%

10%
5%
4,2%
0%
Januari

Juni

Oktober

Figuur 20: rottend raamwerk

Het grote verschil zien we bij de aanpak van meer structurele (en dus moeilijker op te lossen)
problemen zoals geluidsoverlast, gebrek aan daglicht of ruimte. Waar deze cijfers bij de vorige meting
nog stabiel bleven, zien we nu dat de woonsituatie van de vrouwen in de experimentele groep
verbetert, vooral wat onvoldoende daglicht en ruimte betreft. Ons vermoeden is dat het hier gaat om
dat aandeel vrouwen dat een andere, ruimere woonst verkregen heeft, zoals aangetoond in de vorige
tabellen.

Huisvesting: onvoldoende daglicht
Controlegroep

Experimentele groep

25,0%
20,0%

22,0%

20,8%

19,5%
15,0%
15,1%

15,1%

10,0%
7,7%

5,0%
0,0%
Januari

Juni

Oktober

Figuur 21: onvoldoende daglicht
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Huisvesting: gebrek aan ruimte
Controlegroep

Experimentele groep

100,0%
80,0%

87,5%

60,0%
40,0%

56,1%

62,3%

58,5% 60,4%

61,5%

20,0%
0,0%
Januari

Juni

Oktober

Figuur 22: gebrek aan ruimte

Opvallend is dat deze objectieve verbeteringen zich niet altijd zichtbaar vertaald zien in de subjectieve
beleving van de verbetering rond huisvesting (zie 4.2 Levensdomeinen). Een mogelijke verklaring
hiervoor is dat ondanks de objectieve verbeteringen, de vrouwen door een stijging van een kritisch
bewustzijn zich bewust worden van het leven in een ongezonde en soms zelfs mensonwaardige
situatie. Daarnaast zijn meer structurele huisvestingsproblemen zoals een gebrek aan ruimte,
onvoldoende daglicht en geluidsoverlast veel moeilijker aan te pakken. Veel van deze problemen
kunnen slechts opgelost worden door het vinden van een nieuwe woonst, wat vooral voor deze groep
vrouwen niet evident is omwille van hun financiële beperkingen. Tussen de nul- en de eindmeting zien
we wel een verschuiving op het gebied van huisvesting, dit zijn sterke fundamentele verbeteringen in
het leven van deze alleenstaande moeders.

5.4 Conclusie resultaten
In voorgaande bespraken we de resultaten van de metingen afgenomen in januari en oktober. Tijdens
de loop van het projectjaar zien we bij de diverse deelmetingen een betekenisvolle vooruitgang bij de
vrouwen die deelnemen aan het project.
Uit het resultaat van de meetschaal psychologisch empowerment kunnen we afleiden dat
hulpverlening werkt. Wanneer we de resultaten van de nul- en eindmeting met elkaar vergelijken, zien
we een significante toename in empowermentscore voor de vrouwen in dit project. Ook tussen de
experimentele en de controlegroep zien we verschil: de score op het empowerment stijgt sterker bij
de vrouwen die de intensieve, genderspecifieke begeleiding kregen, dan bij de vrouwen die reguliere
hulpverlening aangeboden kregen. Hieruit kan geconcludeerd worden dat er een (groter) effect op
empowermentscore is voor de vrouwen in de experimentele groep dankzij de intensieve,
genderspecifieke begeleiding die zij ontvingen. De verschilscore is niet op elke subschaal significant,
wat verklaard worden door het werken met een te kleine steekproef. Om de verschilscore significant
te krijgen (en dus te kunnen veralgemenen naar de totale populatie alleenstaande moeders met een
leefloon) had de steekproef aanzienlijk groter moeten zijn. Dit valt echter organisatorisch en praktisch
gezien niet binnen de reikwijdte van dit project. Het verschil tussen de experimentele en controlegroep
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is echter wel significant op het vlak van sociale verbondenheid, meer bepaald de afstand die de
vrouwen voelen ten opzichte van andere mensen. Deelneemsters uit de experimentele groep geven
aan dat zij minder afstand voelen tot anderen, dan deelneemsters uit de controlegroep. De intensieve
(groeps)begeleiding maakt dus een significant verschil op het vlak van sociale verbondenheid,
participatie en het gevoel erbij te horen: aspecten die volgens de literatuur essentieel zijn voor
vrouwen in het bereiken van meer empowerment.
De levensdomeinen en de bijbehorende verklaringen geven ons een dieper inzicht in de subjectieve
beleving van de deelnemende vrouwen en de context waarbinnen hulpverlening zich bevindt. Een
gepercipieerde stijging of daling in score geeft niet alleen een veranderde tevredenheid van de
deelneemster aan, maar kan ook wijzen op een verandering in context, zoals in veel OCMW’s het geval
is wat betreft mobiliteit of continuïteit van de begeleiding. Andere wijzigingen in deze scores wijzen
eerder op een mentaliteitswijziging en het ontstaan van een kritisch bewustzijn bij de alleenstaande
moeders: zowel de band met de kinderen als de huisvesting wordt soms kritischer en zwaarder
beoordeeld bij de eindmeting dan bij de eerste meting. Dit duidt ook op de vertrouwensband die is
ontstaan tussen casemanager en deelneemster. De casemanagers geven aan dat vrouwen eerlijker
durven zijn over hun situatie en bijvoorbeeld ook de problemen in de opvoedingssituaties durven aan
te kaarten en dit laat zich ook blijken in de cijfers. Hierbij moet de kanttekening gemaakt worden dat
dit soort kritisch bewustzijn en het ontstaan van die vertrouwensband positieve effecten van de
begeleiding zijn die we net trachten te bekomen als fundamentele stappen in de weg naar meer
empowerment. Tenslotte geven we ook nog even mee dat deze cijfers altijd gezien moeten worden
als een momentopname. Veel casemanagers geven aan dat de vrouwen die de meting invullen, zich
erg laten leiden door hoe ze zich op dat moment in de tijd voelen. Voor veel van de deelneemsters is
het moeilijk om terug te blikken op de afgelopen meetperiode zonder de meest recente
ontwikkelingen mee in acht te nemen, bijvoorbeeld in het geval van ziekte of tegenslag in het
algemeen.
De meest concrete veranderingen zien we ook deze keer bij de enquête gebaseerd op de EU-SILC, de
Europese enquête naar inkomen en levensomstandigheden. Deze vragenlijst geeft enkele concrete en
objectieve voorbeelden van veranderingen die zich momenteel voordoen in het leven van de vrouwen.
Bij de tussentijdse meting zagen we vooral verschil op het vlak van tijdsbesteding, werk, huisvesting
en het (durven) aanspraak maken op rechten. Bij deze eindmeting zien we ook verandering, maar
ditmaal op andere vlakken. Vooral op het gebied van inkomen (schulden, alimentatie en financiële
zorgen in het algemeen zoals het kunnen betalen van de huishuur), materiële deprivatie, sociale
integratie en participatie en structurele huisvestingsproblemen zien we grote veranderingen. De
vrouwen die deelnemen aan dit project hebben minder financiële zorgen, participeren vaker door
middel van deelname aan activiteiten of het uitvoeren van hobby’s en kunnen zich vaker bepaalde
zaken veroorloven. Bepaalde aspecten van hun leven blijven echter moeilijk om te veranderen, zoals
gebruik maken van kinderopvang, gezondheidszorg of het niet kopen van zaken op afbetaling. Grote
structurele veranderingen zien we dan wel weer bij huisvesting. Waar de tussentijdse meting vooral
verandering liet zien op niet-structurele huisvestingsproblematieken zoals slechte elektriciteit,
lekkende daken of het ontbreken van stromend water, zien we bij de eindmeting dat de concrete
woonsituatie erop vooruit gaat, vooral wat betreft beschikking hebben over voldoende ruimte of
daglicht. Veel vrouwen zijn dan ook verhuisd in de afgelopen maanden: van een studio naar een
appartement, of van een appartement naar een huis. In sommige gevallen zorgde deze verandering
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voor uitval in de groepen (waardoor we het zicht verliezen op sommige deelneemsters), maar toch
zien we bij deze meting vooruitgang op deze aspecten van het leven van de vrouwen.
Hoewel we de resultaten van het eerste projectjaar positief mogen noemen, moeten we toch enkele
kanttekeningen maken met beperkingen aan het onderzoek. Een eerste bedenking gaat over de
experimentele onderzoeksopzet van het project en de evaluatiemethode. Hoewel de gebruikte
methodologie en het gebruik van selectiecriteria om een zo gelijk mogelijke experimentele- en
controlegroep op te stellen wetenschappelijk verantwoord is, moeten we ons voegen naar de realiteit
van sociaal onderzoek: we leven niet in een laboratorium en we kunnen niet alle factoren onder
controle houden. Dit bleek ook uit de selectie, waarbij soms pragmatische keuzes gemaakt worden
met als gevolg dat sommige groepen qua samenstelling niet helemaal gelijk waren. Ook het grote
verschil tussen de OCMW’s onderling was een onverwacht gevolg van de grootte van het project, wat
zorgde voor bemoeilijking van de analyse. Een tweede beperking van dit onderzoek volgt uit de
methode van bevraging, namelijk longitudinaal surveyonderzoek. Ook hier zien we ons geconfronteerd
met de realiteit: het invullen van een survey is slechts een momentopname en brengt niet altijd de
reële evolutie van de vrouwen in kwestie in beeld, blijkt na overleg met de casemanagers en hun
verantwoordelijken. De deelnemende vrouwen hebben het soms moeilijk om hun eigenlijke evolutie
mee te nemen in de meting, en rapporteren eerder hoe ze zich op die dag voelen.
Op dit moment wordt, samen met de casemanagers, nagegaan hoe dit soort beperkingen opgevangen
kunnen worden in het nieuwe projectjaar. Eén van de mogelijke sporen waaraan gedacht wordt is een
toename van het aantal deelnemers per casemanager, in de mate van het mogelijke. Concreet wordt
gedacht aan minimum 15 (in plaats van 10) deelnemers per groep per OCMW. Een grotere groep zal
ook de effecten van eventuele uitval verkleinen. Een ander spoor dat momenteel verkend wordt is het
meer gelijktrekken van de begeleiding gegeven door de casemanagers, zodat de onderlinge verschillen
tussen de OCMW’s kleiner worden en de steekproefgrootte minder effect heeft. Een laatste
mogelijkheid waar momenteel over nagedacht wordt is om de groepen qua samenstelling gelijker te
maken en dus strengere en specifiekere selectiecriteria te hanteren in een volgend projectjaar. Door
voldoende tijd te nemen voor de selectie van mogelijke deelneemsters kan elke casemanager de
mogelijke nieuwe kandidaten beter inschatten, uitval voorkomen en meer gelijkvormigheid tussen de
groepen bewerkstelligen. Uiteraard wordt ook de manier van meten en de werkwijze van afnemen
aangepast aan de ervaringen die we hebben opgedaan in het eerste jaar. De meting bleek voor veel
vrouwen erg intensief, zeker wat betreft de lengte van de vragenlijsten en de complexiteit van de
vragen. Ook voor de casemanagers waren de periodes van metingen afnemen telkens erg intensief.
Op dit moment wordt bekeken of de vragenlijsten ingekort kunnen worden, met relevantere vragen
en eenvoudigere vraagstelling. Tenslotte wordt er nagedacht over een kwalitatieve aanvulling op de
kwantitatieve onderzoeksdata, in de vorm van diepte-interviews met de deelnemende vrouwen, om
zo het probleem van de momentopname van een surveyonderzoek te vermijden.
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6. Aanbevelingen
Op basis van wat geleerd werd uit de praktijk werden een reeks aanbevelingen geformuleerd met het
oog op een structurele verbetering van de situatie van alleenstaande moeders. We pleiten ervoor dat:
Huisvesting
Lokaal
- alle OCMW’s een huisvestingsdienst hebben.
- elk OCMW participeert in een sociaal verhuurkantoor. Waar er nog geen sociaal
verhuurkantoor is neemt het OCMW het initiatief om er één op te starten.
- elk OCMW een huisvestingsplan ontwikkelt voor zijn cliënten. Daarin kunnen volgende
elementen opgenomen worden:
o Het OCMW stelt zich garant voor drie maanden huur.
o Het OCMW stelt haar slapend patrimonium ter beschikking, en koopt woningen
aan.
o Het programma op vlak van noodwoningen wordt verder uitgebreid.
o Het OCMW ondersteunt de cliënt bij de zoektocht naar de goedkoopste
energieleverancier, vraagt het sociaal tarief aan waar van toepassing, volgt het
verbruik mee op en onderhandelt mee voor een aanpassing van de voorschotten.
o Het OCMW vraagt systematisch een tussenkomst in de energiekosten aan.
- het OCMW groepsaankopen organiseert om een lager tarief voor energie te bekomen.
- het OCMW over een verhuisdienst beschikt waar cliënten beroep op kunnen doen.
Kleinere OCMW’s kunnen hiervoor samenwerken.
Regionaal
- er een algemeen huurwaarborgfonds wordt opgericht om ervoor te zorgen dat de borg
voor niemand een hinderpaal vormt om een woning te huren.
- de aanpak die door de CAW’s ontwikkeld werd in de sociale proefprojecten rond
preventieve woonbegeleiding structureel wordt gemaakt en verder wordt uitgerold.
- er praktijktesten worden uitgevoerd om discriminatie vast te stellen (« mystery
shopper »). In geval van discriminatie wordt er bemiddeling georganiseerd met de
eigenaar.
er wordt onderhandeld met eigenaars over het beschikbaar stellen van woningen. Het
instaan voor renovatie kan hier motiverend werken.
- er, op vraag, preventief budgetmeters geplaatst kunnen worden.
Federaal
- er steeds een minimum aan energie beschikbaar moet zijn. Volledige afsluiting kan niet.
- de Wet Onkelinx in verband met het opeisen van leegstaande woningen meer wordt
toegepast.
Kinderopvang
Lokaal
- het OCMW overeenkomsten sluit met crèches en kindbegeleiders om het recht op
kinderopvang mee te realiseren, ook voor zieke kinderen.
- het OCMW mee voorziet in occasionele kinderopvang.
Regionaal
- er meer flexibele, betaalbare en toegankelijke kinderopvangplaatsen komen, en een
uitgebreider aanbod in occasionele kinderopvang.
- er meer plaatsen komen in het kader van opleiding en tewerkstelling (i.s.m. Actiris, VDAB,
FOREM).
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-

-

-

-

proefprojecten zoals het openen van kinderopvang met inschakeling van mama’s in
armoede (vb. Den opvang in Oostende, Auxiliaire de la petite enfance in Brussel) en met
een permanent aanbod van noodplaatsen een grotere toepassing krijgen.
er werk wordt gemaakt van betaalbare buitenschoolse kinderopvang en betaalbaar
vervoer van de opvang naar huis.
dat er een armoedetoets wordt uitgevoerd op de tariefverhogingen voor de laagste
inkomensgroepen en er een nauwlettende monitoring komt van de onbedoelde effecten
van de voorrangsregels en de bijkomende kosten. Ondertussen vragen we om aan alle
leefloongerechtigden en equivalent leefloongerechtigden het individueel verminderd
inkomenstarief van 1,56 euro toe te kennen, activeringstraject of niet. Extra kosten
bovenop de dagprijs moeten verboden worden. Het aantal respijtdagen dient opgetrokken
te worden en in de maximumboetes moeten sociale correcties ingebouwd worden.
alle gebruikers op adequate wijze informatie krijgen over het aanbod, de voorwaarden, de
inschrijvingsprocedures, de berekening van de tarieven en de voorrangsregels van
kinderopvang.
projecten met het oog op ouderparticipatie verder worden uitgerold.
er extra ondersteuning komt voor goede praktijkuitwisseling binnen de hele sector in het
algemeen en voor kinderopvanginitiatieven die een kwetsbaar publiek bereiken in het
bijzonder.
er een vermindering komt van het aantal kinderen per begeleider.

Toegang tot het dienst- en hulpverleningsaanbod
Lokaal
- elk OCMW een onthaalbrochure aanbiedt bij een eerste contact, met een heldere uitleg
over de werking, de verschillende diensten en mogelijkheden tot (financiële)
ondersteuning. Deze wordt afgetoetst op duidelijkheid bij cliënten. Het gebruik van
beelden is hierbij belangrijk.
- de briefwisseling vanuit het OCMW in klare taal wordt opgesteld. Hiertoe kan een
projectoproep gelanceerd worden, en ook ervaringsdeskundigen kunnen hiervoor ingezet
worden.
- in afwachting van een volledig automatische rechtentoekenning het OCMW de taak op
zich neemt om ervoor te zorgen dat alle overige rechten uitgeput worden.
- er in de begeleiding wordt ingezet op de toeleiding naar de eigen psychologische dienst of
naar eerstelijnspsychologen.
Regionaal
- er meer en duidelijkere informatie beschikbaar is over diensten voor
opvoedingsondersteuning en psychologische hulpverlening, en dat deze diensten
betaalbaar zijn voor iedereen.
Federaal
- dat er in overleg met de regio’s een draaiboek ontwikkeld wordt voor sociaal assistenten
met daarin alle informatie over rechten en diensten waar alleenstaande moeders een
beroep op kunnen doen.

Werk
Lokaal
- mensen beter worden begeleid tijdens en na een Artikel 60-tewerkstelling.
- er een overgangsperiode komt bij een tewerkstelling in het kader van Artikel 60 waarin
bepaalde voordelen in verband met sociale integratie behouden blijven.
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-

het behalen van een rijbewijs goedkoper wordt voor mensen met een leefloon die een
opleiding volgen.
het OCMW acute vervoerproblemen kan helpen oplossen door bijvoorbeeld mobylettes
ter beschikking te stellen. Kleinere OCMW’s kunnen hiervoor samenwerken.
de OCMW’s bijkomende kwalitatieve jobs voor laaggeschoolden in de dienstverlening
creëren (vb. onthaal cliënten, begeleiden naar diensten).
ook cliënten zelf in aanloop naar en ter voorbereiding van een dergelijke job ingeschakeld
worden mits vergoeding en begeleiding.

Regionaal
- de vooroordelen tegenover alleenstaande moeders op de arbeidsmarkt bestreden worden
om hen een eerlijke kans te geven op een opleiding of op werk.
- er meer kwalitatieve jobs komen voor laaggeschoolden in de zorg- en milieusector.

Inkomen
Federaal
- het leefloon wordt opgetrokken naar de Europese armoederisicodrempel.

Schuldbemiddeling
Lokaal
- er minstens één maal per jaar een ontmoeting voorzien wordt tussen cliënt, OCMW en
schuldbemiddelaar als deze niet het OCMW zelf is.
Regionaal
- er een grondig onderzoek komt in verband met de houding van advocaten in
schuldbemiddelingsdossiers.
Federaal
- er wordt nagegaan hoe de collectieve schuldenregeling verder aangepast kan worden
zodat deze beter aansluit bij de realiteit (vb. onverwachte of bijkomende uitgaven).

Gezondheid
Lokaal
- er een structureel beleid komt op vlak van tussenkomsten in de gezondheidszorg (vb. een
medische kaart voor alle begunstigden van het OCMW).
Regionaal
- het proefproject rond de eerstelijnspsycholoog die ingebed wordt in een bestaande
dienstverlenende instantie wordt veralgemeend.
Federaal
- de wijkgezondheidscentra in overleg met de regio’s beter bekend gemaakt worden, en
worden uitgerold over heel België. We pleiten er ook voor dat er een campagne wordt
georganiseerd om de derdebetalersregeling beter bekend te maken zodat er geen uitstel
van gezondheidszorgen nodig is.
- er bijkomend onderzoek komt naar de gezondheidstoestand van alleenstaande ouders, om
na te gaan of er bijkomende maatregelen genomen moeten worden ter ondersteuning.
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Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO)
Lokaal
- juristen van het OCMW worden ingeschakeld om tot een vonnis te komen, en dat het
OCMW de intake en het opstellen van dossiers verzorgt.
Federaal
- er meer en meer toegankelijke informatie over DAVO ontwikkeld wordt die breed
verspreid wordt.
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7. Conclusie
Alleenstaande moeders vormen een uiterst kwetsbare doelgroep. Tal van studies wijzen op hun
verhoogd armoederisico, op de structurele en praktische problemen waar zij in het dagelijkse leven op
stuiten (ongeschikte huisvesting, gebrek aan kinderopvang, moeilijk aansluiting vinden op de
arbeidsmarkt), maar ook op hun sociaal isolement. In het kader van het project MIRIAM kregen
alleenstaande moeders in 5 OCMW’s een intensieve begeleiding aangeboden die gericht was op het
verhogen van hun empowerment, zodat ze meer grip op hun leven en toekomst konden krijgen. Deze
begeleiding werd uitgewerkt vanuit een holistische en gendersensitieve benadering. Holistisch, want
er moest voor het proces van versterking steeds op verschillende zaken ingezet worden. En
gendersensitief, zodat vrouwen het schuldgevoel waar ze mee kampten kwijt raakten, nieuwe
perspectieven voor zichzelf vonden en toelieten, maar ook zodat structurele ongelijkheden aangekaart
konden worden.
Empowerment is een proces dat op verschillende manieren vorm kreeg. Zo werd er gewerkt rond
kennis en informatie, toeleiding tot diensten, en kennis en uitputting van rechten, maar ook rond
zelfbeeld en zelfvertrouwen, en het ontwikkelen van een kritisch bewustzijn. De tijd, beschikbaarheid
en flexibiliteit die de casemanager in het kader van dit project aan de dag kon leggen zorgde voor een
vertrouwensrelatie die een belangrijke faciliterende rol speelde in de stappen die de vrouwen in het
project op deze vlakken hebben kunnen zetten. Zo ontwikkelden ze ook nieuwe perspectieven op
zichzelf, hun positie in de maatschappij, en hun toekomst. Ook de groepswerkingen droegen hier in
belangrijke mate toe bij. Er was nu een reden om buiten te komen, en de ontmoeting met de anderen,
hun luisterend oor, hun ervaring en hun aanmoedigingen maakten dat de alleenstaande moeders niet
alleen hun sociaal isolement konden doorbreken, maar ook een uitweg vonden uit bepaalde situaties
of bepaalde overtuigingen in vraag begonnen te stellen.
Er moeten ook enkele kanttekeningen worden gemaakt. Enkele vrouwen vonden geen aansluiting bij
het project, en haakten al snel af. Het is dus belangrijk om voor de start van de begeleiding voldoende
tijd te nemen om met de mogelijke deelneemsters in gesprek te gaan over de opzet van het project en
hun motivatie. Hier willen we in een tweede projectjaar dan ook de nodige aandacht aan besteden.
Vervolgens moet ook opgemerkt worden dat empowerment een proces is dat heel wat tijd vraagt. Al
zijn er heel wat resultaten geboekt, toch hebben de meeste vrouwen meer tijd en ondersteuning nodig
om al wat doorheen de begeleiding werd aangehaald ook op een meer structurele wijze te vertalen
naar en toe te passen op hun leven, om zo steeds meer grip op hun leven, omgeving en toekomst te
krijgen. In een tweede projectjaar zal er met een nieuwe groep vrouwen worden gewerkt, maar het is
belangrijk erover te waken dat er de nodige opvolging en ondersteuning is voor de deelneemsters van
het eerste jaar om ervoor te zorgen dat ze verder kunnen gaan op de ingeslagen weg. Waar mogelijk
is er dan ook voor gezorgd dat vrouwen kunnen instappen in andere projecten van het OCMW, of in
vormingen of opleidingen. Daarnaast kunnen er ook volgend jaar nog enkele groepsbijeenkomsten
georganiseerd worden, en geven casemanagers ook aan beschikbaar te willen blijven voor de vrouwen.
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Tot slot dient onderstreept te
worden dat empowerment ook
een collectief proces is, waarbij
structurele ongelijkheden en
obstakels
aangekaart
en
aangepakt moeten worden. Enkele
alleenstaande moeders maakten
dankbaar gebruik van het platform
dat ze kregen om te getuigen voor
het middenveld en voor enkele
ministers over hun situatie en de
vele uitdagingen waarmee zij
geconfronteerd worden. Ook de
aanbevelingen
die
we
geformuleerd hebben op basis van
de ervaringen van de alleenstaande moeders en alles wat we geleerd hebben in dit eerste projectjaar
passen hierin. Doel van het project is immers niet alleen om de situatie van de 50 alleenstaande
moeders die deelnemen aan het project en hun gezin te verbeteren, maar ook om tot structurele
veranderingen te komen die alle alleenstaande moeders in een kwetsbare situatie ten goede komen.
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Bijlage 1
Deelneemsters
Samenstelling groepen: geboorteplaats
CHARLEROI:
Experimentele groep
België (Tirlemont)
België (Charleroi) - 9
Kirgizië
Marokko

Controlegroep
België (Huy)
België (Brussel)
België (La Louvière)
België (Charleroi) - 5
België (Etterbeek)
België (Jette)
België (Namen)

GENT:
Experimentele groep
Senegal
Angola
België (Gent) - 6
België (Waregem)
Tunesië
Algerije

Controlegroep
Ivoorkust
Oeganda
België (Gent) - 5
Litouwen
België (Malmedy)
Tsjetsjenië

LEUVEN:
Experimentele groep
Tsjetsjenië
België (Leuven) - 3
Syrië
Guinee
Liberia
Marokko
Somalië
Polen
Nigeria
Tsjetsjenië

Controlegroep
Dem. Rep. Congo - 2
Burundi
Guinee
Marokko
Kameroen
Ghana
Guinee
België (Leuven)

SINT-JANS-MOLENBEEK:
Experimentele groep
Libanon - 2
Dem. Rep. Congo - 2
Kameroen
België (Antwerpen)

Controlegroep
Mauritanië
Marokko - 4
Ivoorkust
Guinee - 2
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Guinee – 2
België (Sint-Joost-ten-Node)
Ivoorkust
Marokko
Niet bekend

Dem. Rep. Congo - 2
Palestina
België (Brussel)

NAMEN:
Experimentele groep
België (Namen) -6
Benin
Guinee
België (La Louvière)
België (Charleroi)
Marokko
België (Laken)

Controlegroep
Guinee
Nigeria
India
België (Charleroi)
Bulgarije
België (Namen)
België (Dinant)
Rwanda

Gemiddelde leeftijd
OCMW
Charleroi
Gent
Leuven
Molenbeek
Namen

Experimentele groep
26,4
29,9
30
33,4
30,3

Controlegroep
26,8
30,6
33,4
33
31,8

Experimentele groep
1485
1403
1743
1627
1528
1557

Controlegroep
1620
1496
1785
1664
1413
1596

Experimentele groep
15
22
15
3

Controlegroep
14
17
10
9

Gemiddeld inkomen
OCMW
Charleroi
Gent
Leuven
Sint-Jans-Molenbeek
Namen
Totaal

Aantal kinderen
Aantal kinderen
1
2
3
4
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5
>5

2
2

0
1

Experimentele groep
4,5
5,6
6
6
6

Controlegroep
5
8,5
6
7
7,9

Gemiddelde leeftijd kinderen
OCMW
Charleroi
Gent
Leuven
Molenbeek
Namen
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Bijlage 2
Volledige grafieken – materiële deprivatie
Tableau 15: materiële deprivatie – alle meetmomenten bij experimentele groep en controlegroep

Controlegroep

Experimentele groep

Januari

Juni

Oktober

Januari

Juni

Oktober

Beschikken over 2 paar schoenen

90,2%

97,6%

82,5%

78,8%

82,7%

86,1%

Toegang tot internet thuis

82,5%

80,5%

89,8%

84,9%

88,7%

93%

Versleten kledij vervangen door nieuwe

56,1%

51,2%

54,2%

50,9%

50,9%

62,8%

Eénmaal per maand uit eten of drinken

48,8%

53,7%

54,2%

41,5%

49,1%

62,8%

Regelmatig deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten

24,4%

21,9%

24,4%

24,5%

34%

20,9%

Elke week vrij geld uitgeven voor behoeften

56,1%

56,1%

51,2%

58,5%

60,4%

48,8%

Elke week vrij geld uitgeven voor plezier

9,8%

9,8%

12,2%

17%

17,3%

11,6%
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Tabel 16: materiële deprivatie kinderen – alle meetmomenten bij experimentele groep en controlegroep

Controlegroep

Experimentele groep

Januari

Juni

Oktober

Januari

Juni

Oktober

Beschikken over nieuwe kledij

70,7%

70,7%

70,7%

86,8%

83%

76,7%

Beschikken over 2 paar schoenen

95,1%

92,7%

87,8%

94,3%

94,3%

88,4%

Eén keer per dag groenten en fruit

80,5%

80,5%

82,9%

84,9%

94,9%

93%

Eén proteïnerijke maaltijd per dag

85,4%

85,4%

73,2%

94,3%

92,3%

93%

Aanwezigheid boeken

85,4%

84,6%

82,9%

84,9%

84,9%

93%

Aanwezigheid speelgoed

97,6%

97,6%

95,1%

96,2%

96,1%

90,7%

Aanwezigheid studeerplek

51,2%

51,2%

44,7%

63,5%

67,9%

64,3%

Deelname vrijetijdsactiviteiten buiten het gezin

21,9%

21,9%

25%

43,4%

47,2%

52,4%

Levensgebeurtenissen vieren

82,9%

78%

82,5%

92,4%

92,4%

86,1%

Af en toe vrienden uitnodigen

56,1%

58,5%

46,3%

47,2%

49,1%

58,1%

Jaarlijks één week vakantie

19,5%

19,5%

26,8%

20,7%

19,5%

25,6%

Deelname aan betaalde schoolactiviteiten

92,7%

92,7%

87,5%

84,9%

81,2%

85,7%

Uitstappen met het hele gezin

80,5%

82,5%

83,7%

77,4%

75,5%

77,6%
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