Netwerk tegen armoede
Vooruitgangstraat 323/6, 1030 Brussel
Coördinator: Frederic Vanhauwaert, frederic.vanhauwaert@vlaams-netwerk-armoede.be of
02/204.06.55
Verantwoordelijke vorming: Stef Jorissen, stef.jorissen@vlaams-netwerk-armoede.be of
02/204.06.33

In het Vlaams Netwerk werken 51 verenigingen samen met het uiteindelijke doel armoede en sociale
uitsluiting uit te bannen. In de verenigingen staan mensen die in armoede leven centraal. Zij nemen
er op alle niveaus het woord. Op basis van de ervaringen en de meningen van mensen in armoede
maken de verenigingen en het Vlaams Netwerk dossiers op en stappen daarmee naar overheid,
betrokken diensten, het brede middenveld en de publieke opinie. Dit met het oog op
armoedebestrijding.
Samen met de verenigingen werkt het Vlaams Netwerk ook aan de verbetering van de beeldvorming
over mensen in armoede en het wegwerken van vooroordelen. Zo wordt van de verenigingen
verwacht dat ze minstens een 3-tal externe vormingen op jaarbasis geven.
De aangesloten verenigingen kunnen voor ondersteuning van hun werking beroep doen op het team
van het Vlaams Netwerk. We stimuleren onderlinge uitwisseling van ervaringen, visies,
succesverhalen en zetten leerprocessen tussen de verenigingen op. Dus ook wat vorming betreft.
Het Vlaams Netwerk kiest om naast deze ondersteuning ook op vlak van vorming voor de
verenigingen een coördinerende rol op te nemen met als doel:
- een overzicht te krijgen op de verschillende vormingsinitiatieven binnen de verenigingen: vraag en
aanbod op elkaar afstemmen
- waar nodig vormingspakketten uit te werken (in samenspraak met de verenigingen) om op Vlaams
niveau vanuit de verenigingen een coherent vormingsbeleid uit te bouwen
Voor meer info over de werking zie www.vlaams-netwerk-armoede.be
Voor meer uitleg wat betreft de visie van het Vlaams Netwerk, zie bijlage.

Doelgroepen
Eerst en vooral willen we aanhalen dat door de verenigingen zelf heel wat vormingsinitiatieven
genomen worden. We richten ons niet t.a.v. één bepaalde doelgroep, we vertrekken vanuit de
ervaringen vanuit de verenigingen en de thema’s die zij opnemen. Deze bundelen we op het niveau
van het Vlaams Netwerk.
Extern zien we de ganse samenleving als doelgroep:
- We richten ons vooral op die thema’s waar het Vlaams Netwerk een proactieve
beleidswerking heeft. Momenteel zijn deze thema’s gezondheid, onderwijs, cultuur/vrije
tijd/jeugd, huisvesting en werk/sociale economie.
o Op structurele basis:
 VDAB /Onderwijs (GO!), VCLB / …
o Ad hoc vragen:
 Kinderopvang / Vrijwilligers (Rode Kruis prov. Antwerpen) /Cultuur / …
Momenteel geven we prioriteit op vragen van diensten/organisatie waarmee we op langere
termijn een structurele samenwerking kunnen aangaan. Dit in samenspraak met de
verenigingen.

-

Diensten/personen die in professionele context te maken krijgen met de thematiek armoede
en zich hierin willen verdiepen, kunnen deelnemen aan een 3 daagse vorming ‘Armoede is’
van het Vlaams Netwerk.

Intern hebben we eveneens een opdracht:
I.f.v. ondersteuning en kennisdeling ondersteunen we op de verenigingen waar armen het woord
nemen, zowel inhoudelijk als procesmatig, bij het geven van vormingen.

Inhoud en thema’s van de vorming
Het Vlaams Netwerk kiest voor het organiseren van eendaagse of meerdaagse vormingsmodules die
gegeven worden samen met verenigingen waar armen het woord nemen (met actieve participatie
van mensen in armoede). Vanuit het Vlaams Netwerk willen we de dialoog, de ervaringsuitwisseling
stimuleren, vertrekkend van ieders leefwereldperspectief (mensen met en zonder armoedeervaring). We leggen de link naar de maatschappelijke context en de gevolgen van sociale uitsluiting
in het dagdagelijkse leven. Tevens streven we ernaar om deze vormingsmodules aan te bieden in een
traject dat opgevolgd wordt door (structurele) partners bv. Nascholing GO!, VDAB .
Binnen al deze meerdaagse vormingen komen volgende inhouden aan bod:
-

de binnen- en buitenkant van armoede

-

de schuldmodellen

-

het referentiekader : leefwereldperspectief van mensen in armoede

-

de dialoog / ervaringsuitwisseling (vanuit zowel mensen in armoede als de deelnemers aan
de vorming)
de beleidsadviezen van het Vlaams Netwerk en het geleverde werk binnen de verenigingen

Concreet betekent dit:
We organiseren vormingen op vlak van de proactieve thema’s hierboven vermeld.
Op structurele basis:
- Halve of eendaagse vorming : ‘Praten over armoede met mensen in armoede’ met
schoolteams en of CLB-teams gekaderd in traject van GO! Nascholing.
- Halve dag inbreng in tweedaagse algemene vorming voor VCLB-medewerkers.
- Aanbod aan VCLB-teams eendaagse vorming ‘Praten over armoede met mensen in armoede’
in samenwerking met Kansenbevordering (VCLB).
- Tweedaagse vormingen ‘armoede is’ : open aanbod binnen spoor 21 (vormingsdienst VDAB)
- …
Ad hoc:
- Eendaagse vorming voor kinderverzorgsters werkend binnen de kinderopvang.
- Traject met Rode Kruis (prov. Antwerpen). 3 Avonden met vrijwilligers binnen de organisatie
die betrokken zijn bij de sociale dienstverlening.
- Tweedaagse vorming ‘armoede is’: open aanbod t.a.v cultuuraanbieders (op vraag van
Vlaamse gemeenschap Min. Cultuur…)
- Vorming voor journalisten, tv-producenten, … (2011-2012).

Anderzijds organiseert het Vlaams Netwerk een eigen algemene driedaagse vorming ‘armoedeinzicht’ die openstaat voor mensen uit diverse sectoren, vrijwilligers, … Deze vorming wordt jaarlijks
twee keer georganiseerd.
Tot slot organiseert het Vlaams Netwerk in het kader van algemene beeldvorming, vorming aan
journalisten en mensen uit de mediasector rond armoede-inzicht.
Onze vormingen zijn vooral sensibiliserend, maar we zien deze vormingen niet als een losstaand
gegeven. Ze kaderen voor ons binnen de structurele armoedebestrijding. We willen, vertrekkend
van het rechtendiscours, de ontoegankelijkheid van diensten en structuren in de samenleving aan de
kaak stellen en streven naar verandering.

Werkwijze
Extern:
- We zien ons als draaischijf bij vormingsvragen:
o Indien we niet kunnen ingaan op de vraag:
 We verwijzen door naar partners bv. naar TAO, Welzijnszorg of Bind-kracht
(indien vormingsvraag specifiek gaat over de hulpverleningsrelatie).
 We verwijzen naar materiaal waar men zelf mee aan de slag kan (bv.
leerkrachten voor eigen lessenpakket).
o Als we ingaan op de vraag:
 Indien vormingsvraag kansen biedt om een meer structurele samenwerking
uit te bouwen, gaan we in overleg met de vrager. We gaan na of er een
vereniging deze vorming (al dan niet zelfstandig) kan opnemen.
Vanuit het Vlaams Netwerk volgen we de samenwerking verder op.
 Indien het gaat over ad hoc vraag, dan gaan we na of een vereniging in de
regio op de vraag kan ingaan. Indien niet bekijken we of we deze vorming
vanuit netwerk kunnen opnemen.
 Indien mogelijk leiden we toe naar onze algemene driedaagse vorming.
Intern:
- Overleggroep ‘Vorming’: We organiseren op jaarbasis 5 samenkomsten met de verenigingen
waar ervaringen uitgewisseld worden bij het geven van vorming. Dit resulteerde in een
werkboek ‘Vorming is geen bandwerk’. In 2012 willen we in samenspraak met de
verenigingen een ‘basispakket’ uitwerken waar iedere vereniging op eigen manier mee aan
de slag kan gaan.
- We ondersteunen verenigingen op maat bij het geven en uitwerken van vormingen. Zowel
Inhoudelijk, vormelijk als procesmatig. Soms ondersteunen we enkel bij voorbereiding of op
vraag nemen we deel en ondersteunen we concreet de vorming.

Plaats van ervaringsdeskundigheid
Mensen die in armoede leven, zijn voor ons diegenen die de expertise hebben over het leven in
armoede. Zij weten wat het is om dagdagelijks te moeten overleven, het steeds moeten opbotsen

tegen een muur van ongeloof. We vinden het dan ook belangrijk dat mensen in armoede deelnemen
aan de vormingen, dat hun ervaringen een rode draad vormen door het ganse vormingsproces. Hun
inbreng is voor ons essentieel. We stellen vast dat de inbreng van mensen in armoede aan de
vorming een grote meerwaarde heeft. De vormingen beklijven meer en de zo onderschatte
‘binnenkant’ van armoede wordt zichtbaar. Enerzijds wordt het voor de deelnemers plotseling heel
concreet, anderzijds werkt het samen vorming geven voor mensen in armoede armoedebevrijdend.
Mensen in armoede kunnen zo in dialoog treden met anderen en krijgen een beeld van wat er zich
aan ‘de andere kant’ afspeelt. Ze kunnen eigen competenties ontdekken en ontwikkelen.
Tijdens de vormingen creëren we ‘een plek/tafel’ waar beiden (deelnemers en mensen met
armoede-ervaring) op een gelijkwaardige manier in dialoog kunnen gaan. Op deze manier kan het
‘wij – zij denken’ doorprikt worden en creëren we de mogelijkheid om eigen ervaringen en inzichten
te toetsen en te verbreden.
Ook streven we naar een interactieve vorming, het in dialoog gaan over ‘armoede’, met als
vertrekpunt het geloof in ieders krachten, aandacht voor het ‘groeiproces’ en ruimte voor
persoonlijke inbreng.

Principes rond de kostprijs van vorming
Op maat van de organisatie

