
Dēmos infofiche 
(bijna) alles wat je wil weten over 

Vorming over armoede 
Veel lokale netwerken vrijetijdsparticipatie mensen in armoede willen inzetten op vorming en 
sensibilisering. Het kan gaan om vorming voor de partners in het netwerk, voor medewerkers van bepaalde 
gemeentelijke diensten of voor professionals en vrijwilligers die binnen verenigingen vrije tijd aanbieden. 
Hiervoor kan je terecht bij een aantal gespecialiseerde organisaties met ervaring op dit domein. 

 
Vaak hebben organisaties een vast aanbod en een aanbod op maat. Bespreek met de organisatie die je 
contacteert waarom je graag een vorming rond armoede opzet, welke doelgroep je wil bereiken, wat je wil 
bereiken met de vorming en over welk budget je beschikt. Op die manier wordt het zowel voor jezelf als 
voor de betrokken organisatie helder in welk traject je wenst te stappen. 

 
Er zijn ook heel wat interessante websites waar je presentaties over armoede kan downloaden of 
methodieken kan raadplegen. Ook bestaande films en publicaties kunnen een aanzet geven tot gesprek in 
je lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie mensen in armoede. Zonder volledig te zijn geven we hieronder een 
selectie van mogelijkheden. 

 
1. Algemeen vormingsaanbod rond armoede 

 
Netwerk tegen Armoede 

 
Organisatie In het Netwerk tegen Armoede werken 59 verenigingen waar mensen in armoede het 

woord nemen, in Vlaanderen en Brussel samen met het uiteindelijke doel armoede 
en sociale uitsluiting uit te bannen. 

Aanbod Het netwerk biedt verschillende ondersteuningsmogelijkheden aan. Je kan 
informeren naar: 
- een traject om armoedebestrijding in de visie van je organisatie te integreren 
- een vormingspartnerschap om tot concrete handvaten en tools in 

armoedebestrijding voor je organisatie 
- een algemene kennismaking met een leven in armoede aan de hand van een 

éénmalige vorming 
Meer info en 
contact 

www.netwerktegenarmoede.be 
http://www.netwerktegenarmoede.be/contact 

 
Welzijnszorg 
 

 Welzijnszorg gaat samen met je vereniging, school of organisatie op zoek naar 
verbinding. Welke (verborgen) spelregels maken dat die verbinding moeilijk tot stand 
komt en wat kunnen we daar samen aan doen? 

 Spreker voor infonamiddag 
Je bent vrijwilliger of medewerker in een (middenvelds)organisatie, school of 
(ouder)vereniging en wil graag een infonamiddag of -avond organiseren over 
armoede? Als je daarvoor een spreker zoekt, kan je bij Welzijnszorg terecht. 
Welzijnszorg biedt lezingen aan die door goed getrainde vrijwilligers gegeven worden 
en vorming door een educatieve medewerker van Welzijnszorg in duo met een 
professionele ervaringsdeskundige. 

Meer info en 
contact 

Stuur je vraag naar info@welzijnszorg.be en Welzijnszorg bekijkt samen met jou wat 
er mogelijk is. 

 



Cedes vzw 
 

Organisatie CEDES komt van: Centrum voor educatieve en sociaalartistieke projecten. Cedes is 
ondertussen een vormingsorganisatie voor integrale armoedebestrijding geworden. 
Met als baseline: de armoedekloof overbruggen. 

Aanbod CEDES gaat met enkele organisaties ieder jaar (lokaal, regionaal en/of nationaal 
niveau) een traject aan waarin het wegwerken van drempels voor mensen in armoede 
bekeken wordt op niveau van een campagne, een nieuwe productontwikkeling of op 
niveau van de organisatieontwikkeling die een deelwerking of de hele organisatie 
omvat. CEDES gaat dit proces aan in een vooraf onderhandeld traject op maat waarbij 
CEDES ook contactmomenten van de organisatie of actor met een groep mensen in 
armoede zal inbouwen waar dit opportuun is. Deze trajecten kunnen in totaal enkele 
maanden tot 2 jaar in beslag nemen 

Meer info en 
contact 

info@cedes-ed.org 

 
Bind-kracht vzw 

 
Organisatie Bind-Kracht wil hulpverleners en begeleiders ondersteunen en versterken in het 

krachtgericht werken met mensen in armoede via onderzoek, 
methodiekontwikkeling, vorming en dialoog. 

Aanbod Teams kunnen een vorming op maat in hun eigen organisatie vragen over thema’s uit 
het aanbod. 
https://www.kdg.be/bind-kracht-armoede/vormingsaanbod#vormingen-op-vraag 

Meer info en 
contact 

bindkracht@kdg.be 

 
TAO 

 
Organisatie TAO Armoede is een deelwerking van vzw De Link, die onder meer 

ervaringsdeskundigen in armoede opleidt. De teams bestaan uit opgeleide 
ervaringsdeskundigen armoede, een coördinator en vormingswerker(s). 

Aanbod Vorming 
In een vorming brengt TAO algemene inzichten in armoede, met de focus op de 
belevingswereld. Ze geven handvaten aan de deelnemers om te kijken naar de eigen 
manier van werken en op zoek te gaan naar de missing link binnen de eigen werking 
en de eigen organisatie. 



 Coaching 
Om dieper in te kunnen gaan op concrete werkvragen biedt TAO ook coaching aan. In 
kleinere groepen gaat TAO aan de slag. Samen met de deelnemers wordt gezocht naar 
manieren om het eigen aanbod beter af te stemmen op de noden van mensen in 
armoede. 
Advies 
TAO geeft ook advies aan organisaties: concrete tips rond toegankelijkheid en het 
verlagen van drempels voor mensen in armoede. Dit kan voor o.a. publicaties, 
websites, promotiemateriaal, de inrichting van lokalen, knelpunten in procedures, 
voorbereiding van projecten… 

Meer info en 
contact 

http://www.tao-armoede.be/ons-aanbod/wat 

 

2. Specifiek vormingsaanbod: kinderen en jongeren in 
maatschappelijk kwetsbare posities 

 
Uit De Marge 

 
Organisatie Uit De Marge is het Vlaams steunpunt voor werkingen maatschappelijk kwetsbare 

jeugd. 
Aanbod Bij Uit De Marge kan je terecht voor zowel vorming als ondersteuning, voor coaching 

en advies. Alles op maat van jouw organisatie. Uit De Marge begeleidt zowel korte, 
thematische vormingsactiviteiten van enkele uren als programma’s van meerdere 
dagen. Daarnaast kan je bij Uit De Marge ook terecht voor de begeleiding van 
beleidsprocessen voor de langere termijn. Uit De Marge is partner van zowel het 
professionele jeugdwerk als van organisaties die gedragen worden door vrijwilligers. 
Ook openbare besturen of andere organisaties uit sectoren als welzijn of sport kunnen 
een beroep doen op Uit De Marge. 

Meer info en 
contact 

Meer info: https://www.uitdemarge.be/vorming-opleiding/vorming-op-maat 
Contacteer Uit de Marge voor meer informatie of voor overleg bij de opmaak van een 
vormingsprogramma 

 
Vlaamse Dienst Speelpleinwerk 

 
Organisatie De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) vzw ondersteunt proactief alle 

speelpleinwerkingen in Vlaanderen en Brussel. Het doel is: meer én betere 
speelkansen in de vrije tijd van elk kind! 

Aanbod Advies ter plaatse 
Je wil werk maken van een toegankelijker speelplein voor maatschappelijk kwetsbare 
kinderen en jongeren? Een advies ter plaatse van VDS neemt 1 à 2,5 uur in beslag. De 
adviezen ter plaatse worden begeleid door een stafmedewerker of een ervaren VDS- 
vrijwilliger. Je mag van hen een onderbouwd advies verwachten, aangevuld met 
praktijkvoorbeelden en eigen ervaring. 

Meer info en 
contact 

https://www.speelplein.net/Contact 



LEJO 
 

Organisatie LEJO is erkend als landelijke jeugddienst, ze komen op voor jongeren (12 - 19 jaar) in 
een maatschappelijk kwetsbare positie. LEJO is expert in ervaringsgericht werken met 
jongeren en biedt jongeren onder meer een vrijetijdswerking. 

Aanbod Jaarlijks organiseert LEJO verschillende vormingsthema’s voor externen en erkende 
kadervormingscursussen. (animator/hoofdanimator) 
Workshop Bal Marginal? Ik dacht het niet! 
Werken met jongeren die zich in een maatschappelijk kwetsbare positie bevinden: 
tips & tricks, do’s & dont’s. Hoe bereik je ze? Hoe betrek je ze op een positieve manier 
bij de werking? Hoe werk je aan een goede relatie jongere-begeleider? De workshop 
besteedt eerst even aandacht aan het ‘fenomeen’ maatschappelijke kwetsbaarheid. 

Meer info en 
contact 

Contacteer Erik Van Humbeek (verantwoordelijke vorming) met je 
vormingsvragen: 0486 06 36 63 

 
Arktos 

 
Organisatie Arktos is een Vlaams expertisecentrum voor kinderen en jongeren van 6 tot 25 jaar 

voor wie de aansluiting op school, werk en samenleving minder evident blijkt. Door 
jongeren met zichzelf en hun omgeving te verbinden wil Arktos hen versterken in hun 
talenten en vaardigheden, in alle mogelijke levensdomeinen. Daarnaast ondersteunt 
Arktos ouders, scholen, partners en overheden bij het omkaderen van deze kinderen 
en jongeren. 

Aanbod jarenlang te werken met kinderen en jongeren heeft Arktos een pak ervaring en 
expertise in huis, die ze graag met jullie delen. 
Ze bieden vorming en kunnen een aanbod op maat van jouw organisatie, school, 
gemeente of stad organiseren. 

Meer info en 
contact 

Neem vrijblijvend contact met Arktos op, zodat jullie samen een antwoord op maat 
kunnen uitwerken. 
https://arktos.be/nl/contact 

 
3. Achtergrondinformatie 

Websites 
 

www.armoede-in-zicht.be In deze databank vind je meer dan 100 vormingsmaterialen. 
Armoede In-zicht is een gezamenlijk project van het Vlaams 
Netwerk van Verenigingen waar Armen het Woord nemen en 
Welzijnszorg vzw. De website wordt sinds 2013 niet meer 
geactualiseerd. 

www.armoede.org Armoede.org wil in klare taal informatie geven over armoede in 
Vlaanderen (en Nederland). Zonder vaktermen. Op een 
toegankelijke manier. Met de website wil men de vooroordelen 
over mensen in armoede proberen omkeren naar meer begrip. 
Armoede.org is een project van Welzijnsschakel Ommekeer. 



www.trefpuntarmoede.org Het Trefpunt Armoede is een samenwerkingsverband van 
Limburgse armoedeverenigingen. Samen gaan ze de strijd aan 
tegen armoede. 

 
Het trefpunt armoede ontwikkelde onder meer een 
armoedekoffer en een educatief pakket om vormingen over 
armoede aan te bieden. Je kan hier vrij gebruik van maken en de 
nodige informatie downloaden van de website. 

 

Methodieken 
 
Vormingspakket Er op 
UiT 

'Er op UiT' gaat over de drempels die mensen in armoede ervaren wanneer zij 
willen deelnemen aan vrije tijd. Het bestaat uit 3 instrumenten om concreet 
na te denken hoe je drempels kan verlagen: een foto-expo, tips-kaartjes en 
een vormingsaanbod door armoedeverenigingen. 

Methodiekendatabank 
CEDES 

CEDES creëert jaarlijks nieuwe leermiddelen en methodische pakketten die 
deelnemers versterken om zelf meer controle te krijgen over hun leven en 
levenskwaliteit. Ze ontwikkelen nieuwe methodes op vraag van anderen of op 
eigen initiatief. Deze methodieken worden nadat ze door CEDES voldoende en 
met succes zijn uitgetest in groepen, voorzien van een educatieve handleiding 
voor gebruik door andere begeleiders. Dit alles is samengebracht in de 
methodiekenbank in het CEDEShuis te Brussel. Momenteel hebben ze reeds 
een 40-tal pakketten en leermiddelen in de methodiekenbank geplaatst. 
Iedereen die interesse heeft kan de methodiekenbank op afspraak bezoeken. 
Ze organiseren ook af en toe open bezoekdagen. Begeleiders, 
vormingswerkers of vrijwilligers die interesse hebben om een pakket mee naar 
huis te nemen kunnen het tegen kostprijs aankopen. Soms is het volgen van 
een CEDES-training wel een vereiste. 
www.cedes-ed.org/methodiekenbank.html 

Presentaties over 
armoede 

Je vindt op www.armoede.org/beelden enkele powerpointpresentaties en 
ander infomateriaal over armoede. Wil je de presentaties op een publieke 
bijeenkomst gebruiken, dan is er soms toestemming nodig. Gelieve in dat geval 
contact op te nemen met www.armoede.org/contact. 

Een warme babbel Warme Babbel 
Welzijnszorg ondersteunt heel wat projecten in Vlaanderen en Brussel. Je kan 
iemand van een project uit jouw buurt uitnodigen voor een babbel: een babbel 
over het project, over de mensen in het project, over de betekenis van het 
project. Een hartverwarmende middag of avond die meteen het werk van 
Welzijnszorg concreet maakt én een mooi antwoord biedt op de vraag wat 
Welzijnszorg doet met het geld dat via sponsoring en giften binnenkomt. Meer 
info via de regionale dienst in je buurt. 



 


