
 

VISIE OP AANPAK KINDERARMOEDE IN NIEUWPOORT 

 

 

Met de lokale actoren die betrokken zijn op de domeinen opvoeding, onderwijs en welzijn willen 

we komen tot de uitbouw van een integrale aanpak van kinderarmoede vanuit een flankerend 

beleid in Nieuwpoort.  

 

Het verhogen van de toegankelijkheid van de bestaande voorzieningen en het verhogen van de 

zelfredzaamheid van kwetsbare gezinnen vormen de centrale speerpunten doorheen het 

kinderarmoedebeleid. We streven bovendien naar een maximale participatie van de doelgroep bij 

het voorbereiden, organiseren en evalueren van de acties.  

 

Als sluitstuk van het kinderarmoedebeleid willen we met de stuurgroep een signaalfunctie opnemen 

opdat de actuele noden van de doelgroep en de lokale actoren kenbaar worden gemaakt op de 

daarvoor best geschikte (beleids)niveaus.  

 

Het ‘Project kinderarmoedebestrijding Nieuwpoort’ krijgt de naam ‘Domino – bouwen aan kansen 

voor kinderen’. 
 

 

Begripsuitklaring 
 

 De volgende lokale actoren zetelen in de stuurgroep ‘Project kinderarmoedebestrijding 

Nieuwpoort’:  

 Vzw Camino (Koksijde)  

 CAW (regioteam Veurne-Diksmuide)  

 Gezinsbond 

 Jeugddienst  

 Kind & Gezin  

 Speel-o-theek Speelkracht 10 

 Sociaal Huis  

 Kinderopvang  
 

De andere betrokken actoren zijn: 

 Overige staddiensten 

 Gezinsraad 

 Lokaal Overleg Platform 

 Lokaal Overleg Kinderopvang 

 Lokaal Overleg Opvoedingsondersteuning 

 Politie Westkust 

 

De visietekst werd binnen de stuurgroep opgemaakt o.l.v. de coördinator van het 

samenwerkingsverband ‘BudgetInZicht Centraal-West-Vlaanderen’, Eveline Bohez. Dit wordt 

voorgelegd aan. 

  



 

 Integrale aanpak  

Kinderarmoede heeft een impact op verschillende levensdomeinen. Met onze acties willen we dan 

ook vertrekken vanuit een breed perspectief: 

 Focus op gezinscontext 

 Focus op gezondheid  

 Focus op materieel welzijn  

 Focus op opvoeding  

 Focus op onderwijs 

 Focus op vrije tijd  

 

 Flankerend beleid  

De stuurgroep trekt de kaart om te investeren in duurzame initiatieven die uitgaan van een positief 

effect op (middel)lange termijn.  

 

 Nieuwpoort  

Het werkingsgebied omvat de regio’s Nieuwpoort-bad, Nieuwpoort-stad, Ramskapelle en Sint-Joris.  

 

 Onder het verhogen van de toegankelijkheid van het bestaande aanbod in Nieuwpoort plaatst 

de stuurgroep de volgende aspecten:  

 Het ruim bekend maken van de aanwezige dienstverlening, rechten en premies  

 Het detecteren van hiaten in het bestaande aanbod  

 Het creëren van een aanvullend/nieuw aanbod waar nodig en wenselijk  

 

 Het verhogen van de zelfredzaamheid van de doelgroep  

De stuurgroep is van mening dat kinderarmoede pas effectief kan worden aangepakt als je de 

doelgroep vanuit een empowerende houding benadert, met aandacht voor de aanwezige krachten en 

talenten en met respect voor de eigenheid en de privacy van de doelgroep.  

 

 Kwetsbare gezinnen  

Met kwetsbare gezinnen doelen we – in eerste instantie – op de doelgroep zoals omschreven in de 

Vlaamse kinderarmoedebarometer. Nieuwpoort heeft een risicoscore op de volgende indicatoren: 

1. het aantal personen met voorkeursregeling in de ziekteverzekering van 0 tot en met 4 jaar 

ten opzichte van het aantal inwoners van 0 tot en met 4 jaar  

2. het aantal eenoudergezinnen met kinderen van 0 tot en met 3 jaar ten opzichte van het 

totaal aantal huishoudens met kinderen van 0 tot en met 3 jaar  

3. de kansarmoede-index van Kind & Gezin1  

4. de onderwijs kansarmoede indicator voor het kleuteronderwijs  

5. het aantal begunstigden van het leefloon (categorie gezinslast) samengeteld met het aantal 

begunstigden equivalent-leefloon (categorie gezinslast) ten opzichte van het aantal 

huishoudens met kinderen van 0 tot en met 17 jaar  

6. het aantal huishoudens met kinderen van 0 tot en met 2 jaar waarbij de referentiepersoon in 

het huishouden en, indien aanwezig, diens partner niet werken ten opzichte van het totaal 

aantal huishoudens met kinderen van 0 tot en met 2 jaar  

                                                           
1 Kind & Gezin hanteert de volgende criteria om kansarmoede te registreren: beschikbaar maandinkomen, opleiding ouders, 

arbeidssituatie ouders, laag stimulatieniveau, huisvesting & gezondheid. Meer info op http://www.kindengezin.be/brochures-

en-rapporten/rapporten/diversiteit-en-kinderrechten/#Kansarmoederegistratie.  

http://www.kindengezin.be/brochures-en-rapporten/rapporten/diversiteit-en-kinderrechten/#Kansarmoederegistratie
http://www.kindengezin.be/brochures-en-rapporten/rapporten/diversiteit-en-kinderrechten/#Kansarmoederegistratie


 

 Maximale participatie  

Bij het aanpakken van kinderarmoede willen we zo veel als mogelijk vertrekken vanuit de noden en 

wensen van de doelgroep en hun netwerk; pas dan zullen de initiatieven immers een draagvlak 

kennen. Deze participatie kan op verschillende manieren ingang vinden (cfr. de participatieladder2).  

 

 Signaalfunctie  

Met de stuurgroep willen we de aanwezige noden en hiaten niet enkel onderbouwd in kaart brengen, 

maar het beleid op lokaal en bovenlokaal niveau ook sensibiliseren om zich hier verder over te 

buigen. 

 

 Domino - bouwen aan kansen voor kinderen 

Het steen voor steen bouwen aan een eindresultaat, dat samen vooropgesteld wordt, waarbij beroep 

wordt gedaan op de creativiteit, maar ook op de communicatieve vaardigheden en het empathisch 

vermogen van alle partijen. Ieders inzet is bepalend voor het slagen van het project, dat als doel heeft 

te streven zo veel mogelijk te komen tot gelijke kansen voor alle kinderen, op verschillende 

levensdomeinen. 

In contact met de doelgroep zal naar analogie met de klassieke vorm van domino (aanleggen van 

gelijk aantal stippen) op zoek gegaan worden naar gelijkenissen om te kunnen matchen, dichter bij 

elkaar te komen en zo de kloof te dichten. 

 

 

                                                           
2
 Zie http://www.participatiewordtgesmaakt.be/nl/je-bent-bestuurder/ontwerp-je-participatieproces/hoe-ver/  

http://www.participatiewordtgesmaakt.be/nl/je-bent-bestuurder/ontwerp-je-participatieproces/hoe-ver/

