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De missie van Bind-Kracht is 
hulpverleners en begeleiders ondersteunen en versterken 

in het krachtgericht werken met mensen in armoede 

via onderzoek, methodiekontwikkeling, vorming en dialoog. 
 

De Visie van Bind-Kracht 

Vanuit welke waarden en overtuigingen vertrekt Bind-Kracht? 

Bind-Kracht hanteert een structurele visie op armoede. Het zijn vaak structuren die 
mensen uitsluiten of geen kansen geven op ontwikkeling. Sociale 
uitsluitingsmechanismen creëren maatschappelijke kwetsbaarheid. Bind-Kracht heeft 
oog voor het samenspel van factoren op macro-, meso- en microniveau die armoede 
veroorzaken en/of in stand houden: de sociale ongelijkheid in de samenleving, de 
verdeelde of gescheiden gemeenschappen, de ontoegankelijkheid van voorzieningen, 
de etikettering door voorzieningen en groepen, en de psychologische mechanismen 
die in een leven in armoede versterkt worden (kwetsuren en veerkracht). Kenmerken 
van een leven in armoede zijn (gevoelens van) afhankelijkheid, controleverlies en 
verlies aan verbintenis. Het centraal stellen van het leefwereldperspectief, brengt 
inzicht in de beleving van armoede, de drijfveren en krachten van mensen in armoede, 
de verschillen tussen mensen in armoede en het dynamisch karakter van armoede. 

De aanpak van armoede vraagt om krachtgericht en integraal werken in een gedeelde 
verantwoordelijkheid. Bind-Kracht pleit voor inclusie en dat vereist structureel werken 
aan een rechtvaardige samenleving, via dialoog en participatie in relationele 
gelijkwaardigheid met alle betrokkenen vanuit een geloof in de kracht van diversiteit. 
Alle mensen kunnen vanuit hun eigen positie uitsluiting voorkomen, signalen geven en 
sociale actie ondernemen opdat drempels weggewerkt worden, rechten toegankelijk 
worden en mensen gelijke kansen krijgen. Bind-Kracht pleit voor het respecteren van 
een haalbare verantwoordelijkheid op alle niveau’s, voor alle betrokkenen. Het is aan de 
samenleving om ont-moeting mogelijk te maken. Het is aan hulpverleners om vanuit de 
verontwaardiging over het onrecht dat armoede is, blijvend te zoeken naar contact met 
de meest uitgeslotenen en om vanuit een streven naar een menswaardig bestaan voor 
iedereen, samen op pad te gaan op maat en ritme van de betrokkenen met ruimte voor 
vallen en opstaan, met het oog op de realisatie van soms weinig zichtbare maar 
duurzame resultaten in versterkend en verbindend werken. Bind-Kracht vereist samen-
redzaamheid in een samenleving die iedereen een plek biedt om op zijn maat een 
bijdrage te leveren, opdat eenieder tot en aan zijn recht zijn recht zal kunnen komen. 

 



Bind-Kracht werkt aan armoedebestrijding samen met anderen. Via onderzoek, 
methodiekontwikkeling, vorming en supervisie bieden trainers, coaches (mensen in 
armoede) en onderzoekers in een verrijkend samenwerkingsverband methodische 
ondersteuning in versterkend en verbindend werken met mensen in armoede. Bind-
Kracht ontwikkelt kennis, visie, methodieken, werkinstrumenten en reflectiemateriaal 
voor de begeleiding van mensen in armoede in dialoog met hulpverleners, vrijwilligers, 
gebruikers van voorzieningen, beleidsverantwoordelijken en andere onderzoekers, dat 
we willen delen met anderen. Accent ligt daarbij op inzichten in leefwereld en 
hulpverleningsmethodieken, maar vooral ook op noodzakelijke vaardigheden en 
basishouding voor de opbouw van een samenwerkingsrelatie in vertrouwen en op 
organisatie-ontwikkeling die dit kan ondersteunen. Bind-Kracht brengt daarbij zijn 
eigen visie in de praktijk en wil zelf uitdragen wat het verkondigt in teksten en 
vormingen. In een samenwerking met Bind-Kracht is er geen plaats voor mede-lijden. 
We zorgen op een respectvolle manier voor elkaar, als we samen op weg gaan. Een 
positieve basishouding, respect en dialoog op basis van gelijkwaardigheid zijn 
kenmerken van een samenwerking met Bind-Kracht.  

 

De wortels van Bind-Kracht 

Dit zijn de fundamenten, waarop we de werking van Bind-Kracht bouwen. Al de 
projecten die we in subteams uitvoeren,  steunen op deze wortels in hun 
werkingsproces. 

1. De gezamenlijk gedragen gevoelens van onmacht, pijn en verontwaardiging omwille 
van het onrecht dat armoede is, vormen het vertrekpunt van Bind-Kracht. Er is de 
pijn en vaak ook en de onmacht van mensen in armoede en hulpverleners. Samen 
onderzoekers, trainers, mensen in armoede en cursisten zijn we verontwaardigd 
over het bestaan van armoede in onze welvarende samenleving, over de 
hardnekkige uitsluitingsmechanismen en over de effecten op menselijke 
waardigheid van een leven in armoede.  
 

2. We hebben een krachtgerichte kijk en zijn constant op zoek naar positieve 
ervaringen. We focussen op hoopvolle initiatieven, op het engagement en de 
creativiteit van velen. De goede voorbeelden, die we zoeken op micro-, meso- en 
macro-niveau zetten we in de kijker, analyseren we in onderzoek en in vormingen en 
proberen we te versterken.  

 
3. Wat Bind-Kracht typeert, is de verwevenheid van inzichten en ervaringen, van 

theorie en praktijk, van perspectieven. We geloven in de kracht van diversiteit (de 
kracht van het verschil). We verbinden en bundelen de krachten van trainers, 
onderzoekers, coaches, cursisten, beleid,… . In Bind-Kracht zijn onderzoek, 



methodiekontwikkeling en vorming onafscheidelijk van elkaar verbonden. Het 
samenspel van deze activiteiten maakt Bind-Kracht bijzonder, versterkt elk van de 
activiteiten en zorgt voor een blijvende vernieuwing en actualisering van inzichten.  

 
4. We hebben een unieke manier van werken: de begrippen ‘samen’ en ‘participatie’ 

zijn sleutelwoorden in Bind-Kracht. We leren van elkaar. Via dialoog komt er veel tot 
stand. Samenwerken in diversiteit duldt geen medelijden maar vereist wel zorg voor 
elkaar. We gaan als teams aan de slag in een gedeelde verantwoordelijkheid en dat 
vraagt een respectvolle, betrokken samenwerking. Eigenheid van een Bind-
Krachtvorming is de samenwerking in driehoek tussen trainer, coaches en cursisten. 
Dit vereist voldoende tijd en ruimte voor onderlinge afstemming, voorbereiding en 
nabespreking met de 3 betrokken partijen. De trainer speelt daarin een cruciale rol 
als verbindingsfiguur. Ook in onderzoek en methodiekontwikkeling engageren we 
ons om het cliëntperspectief een prominente plaats te geven. We hebben aandacht 
en ondersteunen waar mogelijk elkaars groei en gezamenlijke ontwikkeling. 
 

5. We ondernemen actie op een gedreven en gebeten manier. We schrijven teksten, 
geven samen lezingen en vormingen en zetten samen onderzoek op in het werkveld.  
We willen een bewustwordingsproces op gang brengen: we beogen een evolutie van 
onbegrip naar begrip voor mensen in armoede. We werken aan een verruiming van 
inzichten, aan het in de praktijk brengen van een positieve, krachtgerichte kijk en 
basishouding, aan verandering in en met organisaties en willen een bijdrage leveren 
aan structurele veranderingen in de samenleving.  

 
6. Herbronning en reflectie. Actie alleen is niet voldoende. We onderzoeken de 

grenzen van onze doelstellingen en activiteiten en staan open voor feed-back. We 
koppelen onze ervaringen terug naar onze ploeg, kijken terug naar onze 
uitgangspunten, staan regelmatig stil bij onze overtuigingen, evalueren en 
evolueren. Op een zelfkritische manier durven we samen te discussiëren, te zoeken 
en te werken aan veranderingen. 

 

 

 


