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Welzijnsschakels?  



Organisatie 

• Vrijwilligersorganisatie 
• 153 lokale groepen in landelijk 
Vlaanderen (3500 lokale, 20 
regionale vw) 

• 5 provinciale en één Vlaams 
ondersteuningspunt (Brussel) 

• Landelijke vereniging waar armen 
het woord nemen, aangesloten bij 
het Netwerk tegen Armoede 

• Sociaal-culturele organisatie  
• Structurele (campagne)partner 
van Welzijnszorg 

 



Praktijken van lokale groepen 
Ontmoetingsmoment, (ouder)gespreksgroep, 

huisbezoek 

17 oktober, themadialoog, inleefweek 

Feest, toneel, samenleesgroep, crea, uitstap, 
tuinieren, vakantie 

Taalgroep, omgaan met papieren, tandem 
luidsprekers 

Tweedehandswinkel, voedselhulp, huisraad, 
toeleiding tot dienstverlening 

Ontmoeting 

Vorming 

Belangen 
behartiging 

Nuldelijns 
hulpverlening 

Vrije tijd 



Missie 
• Ultieme doelstelling 

Een samenleving waarin ieder 
mens toegang heeft tot de 
sociale grondrechten en waaraan 
hij gelijkwaardig vorm kan geven 
en deelnemen 

 



Missie 
• Groeipaden 

1.  Grondrechten: voldoende en 
toegankelijk aanbod aan 
diensten en goederen op de 
verschillende 
levensdomeinen  

2.  Actief burgerschap: 
erkenning voor ieders inzet in 
de samenleving 

3.  Eigenwaarde: individuele 
kracht om kansen op te 
nemen 

 



 

Welzijnsschakels en 
vrijetijdsparticipatie  



WZS en vrijetijdsparticipatie: missie 
• Het recht op culturele en maatschappelijke 
ontplooiing is een sociaal grondrecht (art. 23 GW) > 
wzs vangen signalen op dat niet iedereen dit recht 
kan realiseren 

• Vrijetijdsparticipatie is voor veel mensen een opstap 
tot maatschappelijke participatie en engagement (bv. 
een man groeit vanuit een sociaal-artistiek 
theaterproject door naar de toneelkring in zijn 
gemeente) 

• Vrijetijdsparticipatie versterkt de individuele 
veerkracht (bv. iemands eigenwaardegevoel vergroot 
als hij eindelijk weer eens op daguitstap of vakantie 
kan gaan) 

 



WZS en vrijetijdsparticipatie: FVP 
• WZS zetelt in het stuurcomité van het FVP 
• Project ‘Stimulansen voor de vrijetijdsparticipatie 
van mensen in armoede in meer landelijke 
gebieden’ vanuit Fonds VTP (2010-2011) 
• Verkennende gesprekken bij 20 wzs 
• Proefproject in 6 groepen 

• 40-tal wzs zijn aangesloten bij het FVP 



WZS en vrijetijdsparticipatie: praktijken 

• De meeste wzs bieden vrijetijdsactiviteiten aan  
• Enkele wzs hebben een vrijetijds- of pretloket (bv. 
de Zuidpoort in Gent) 

•  In 53 gemeentes met een lokaal netwerk is ook 
een wzs actief 

• Ca. 90 % van de wzs zijn formele partner in een 
lokaal netwerk 



 

Ons (breder) verhaal 



Sociale uitsluiting  

Schending van 
sociale grondrechten 

Teloorgang van 
solidair engagement 

Pos
i
t
ion
er
ing 
en 

sam
enw
er
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ing 

Politieke functie 
opnemen in de 

gemeente 

Participatie van 
mensen in armoede  

Vrijwilligers in alle 
organisatiegeledingen 

OMGEVING ORGANISATIE 



LOKALE 
DIALOOG 

NETWERKEN 
2013-… 



LDN 

• Gezamenlijk project van WZS/Z 
• Doelstellingen  
1.  Op een systematische manier ervaringen 

en signalen opvangen in lokale groepen; 
2.  De dialoog aangaan met lokale actoren 

met het oog op concrete, haalbare 
verbeteringen; 

3.  De politieke eisen van Welzijnszorg op 
lokaal vlak verankeren; 

4.  Een netwerk opbouwen van partners die 
het maatschappelijk draagvlak voor 
verbeteringen mee versterken;  

5.  Lokale groepen laten hun stem horen bij 
de gemeentelijke verkiezingen in 2018. 

 



LDN 

• Dialoogondersteuners 
• Werving, vnl. persoonlijk 

aanspreken 
• Pool van 19  vrijwilligers 
• Momenteel12 vrijwilligers actief 
• Verhaal van Carlos 

•  Achtergrond 
•  Drijfveren 
•  Inzet binnen WZS 
•  Ervaringen in Staden  

 

 



Staden: income 

• Knelpunt 
• Mensen in collectieve 

schuldenregeling hebben geen 
leefbaar inkomen 

•  Ze voelen zich vaak onrechtvaardig 
behandeld door hun 
schuldbemiddelaar (vaak een 
advocaat) 

• Dialoognetwerk 
• De wzs 
• Het OCMW 
• De stafhouder van de rechtbank 

Ieper 
• Het Netwerk tegen Armoede 



Staden: 
inkomen 

• Acties 
• De stafhouder stuurde een omzendbrief 

naar alle advocaten van de balie met de 
oproep om hun rol bij schuldbemiddeling 
ter harte te nemen 

• Het OCMW verklaarde zich akkoord om 
de referentiebudgetten voor een 
menswaardig inkomen (CEBUD) te 
gebruiken om mensen een leefbaar 
inkomen te garanderen 

• De deelnemers uit de wzs namen deel 
aan het 'verticaal overleg' over 
schuldoverlast en schuldbemiddeling 
(kabinet Jo Vandeurzen). 
 



Staden: 
inkomen 

• Resultaten  
• De deelnemers zijn beter geïnformeerd 

over hun rechten en enkele mensen 
zetten dat meteen om in acties 

• Schuldbemiddelaars en sociaal werkers 
zijn beter op de hoogte van de 
knelpunten die mensen in collectieve 
schuldenregeling ervaren 

• Mensen in armoede worden 
woordvoerder t.a.v. het beleid 

 
 



LDN 

• Lokale dialoognetwerken 
• Thema’s 

•  Maatschappelijke dienstverlening 
(OCMW) 

•  Gezondheid 
•  Wonen 
•  Schuldbemiddeling 
•  Onderwijs 
•  Mobiliteit 
•  Voorlopig nog niet over VTP 
 

 

 



LDN 

• Lokale dialoognetwerken (50) 
• Vorm 

•  Laagdrempelige signaalgesprekken (20) 
•  Voortraject (5)  
•  Themadialoog WZZ (natraject) (9) 
•  Dialoogtraject wzs (13) 
•  Gemeentelijke info-avond (1) 
•  Regionaal dialoogmoment (1) 
•  Verticaal overleg (1) 

 

 



LDN 

• Lokale dialoognetwerken (50) 
• Partners 

•  OCMW, gemeente 
•  CAW 
•  Ziekenfondsen, huisartsenkring 
•  Sociale huisvestingsmaatschappij, svk 
•  Rechtbank 
•  Scholen, zorgleerkrachten  
•  De Lijn 
•  Mobiel 21 
•  Netwerk tegen Armoede 
•  … 

 

 



 

Het gesprek 



Over… 
• Verduidelijkende vragen? 
• Cases om voor te leggen?  
• Discussievragen 

•  Hoe lokale dialoognetwerken inzetten om het recht op VTP te 
garanderen?  

•  Welke kwesties spelen er? 
•  Hoe vertrekken vanuit mensen die armoede of sociale 

uitsluiting ervaren?  
•  Welke partners kunnen daarbij betrokken worden?  
•  Wie is medestander, oplossingsbetrokkene, beleidsmaker?  



Tot slot  
• Meer info over WZS of zin om je in te zetten? 

www.welzijnsschakels.be  
• Meer info over WZZ of zin om de campagne te 

ondersteunen? www.welzijnszorg.be   
• Meer info over lokale dialoognetwerken: 

jozefien.godemont@welzijnsschakels.be 

 


