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We willen alles in het werk stellen om 
samen armoede op onze gemeente te 
bestrijden en te voorkomen.

 

Tal van organisaties, het OCMW en de 
gemeente zetten initiatieven en acties 
op. 

Zo vond op 20 juni 2015 het 
netwerkevenement “Samen pakken we 
armoede in Zwevegem aan” plaats. 
80 geëngageerde mensen 
beantwoordden onze oproep. Zij 
wisselden op deze zaterdagvoormiddag 
in werkgroepjes ervaringen en ideeën 
uit en zochten hoe krachten kunnen 
worden gebundeld. 

Dit resulteerde in een aantal concrete 
voorstellen naar de lokale besturen toe. 
Deze voorstellen werden getoetst op 
hun haalbaarheid, lokale impact en of 
ze realistisch zijn. Vervolgens werden 
ze opgenomen in een gemeentelijk 
actieplan, waarvan we u hierbij graag 
een samenvatting voorstellen.

 Meer weten?
 Het volledige actieplan vind je terug op www.zwevegem.be. 
 Je kan ook een papieren versie opvragen via welzijn@zwevegem.be 
 of tel. 056 76 55 75 (welzijn).
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Actieplan armoede 2015-2019
Het plan omvat

Een grondige analyse en situatieschets
met cijfergegevens over de armoedesituatie in Vlaanderen (Vlaamse Armoedemonitor 
2014), met cijfergegevens over Zwevegem en een kansarmoedeanalyse, waaruit blijkt 
dat Zwevegem geen kansarme buurt kent, maar er wel aandachtsbuurten zijn als we 
thematisch kijken. Daarnaast noteren we ook dat geen enkele buurt de drempelwaarde 
voor verhoogde kans op kwetsbare jongeren overschrijdt. Maar dat wel twee buurten de 
drempelwaarde voor verhoogde kans op kwetsbare ouderen overschrijden.

Deze analyse werd gemaakt i.s.m. 
de dienst Sociale Planning van de 
Provincie en werd toegelicht op 
het netwerkevenement ‘Samen 
pakken we armoede in Zwevegem 
aan’ op 20 juni.

Armoede is meer dan een 
tekort aan inkomen. Het 
verwijst naar een geheel 
van onderling verbonden 
vormen van uitsluiting op 
verschillende domeinen van 
het individuele en sociale 
leven.

Netwerk
Hierin onderlijnen we de kracht van samenwerking tussen verschillende partners: 
organisaties, medewerkers, vrijwilligers en inwoners van onze gemeente, 
zowel in de voorbereiding, de uitvoering en de opvolging van dit actieplan.

Langs deze weg: een warme dank-je-wel aan alle mensen die aan de opmaak van het 
actieplan meewerkten en zich engageren in de uitvoering ervan!

Doelstelling
We willen armoede in Zwevegem VOORKOMEN en AANPAKKEN. We geven hieraan 
gestalte met concrete projecten en acties, gedragen door verschillende partners.
We beogen bij alle projecten en acties die we opzetten de kwetsbare groepen inzake 
armoederisico: 65-plussers, gezinnen met minstens één 65-plusser, eenoudergezinnen, 
werklozen, andere niet-actieven, gezinsleden in gezinnen met zeer lage of lage 
werkintensiteit, laaggeschoolden, huurders, personen geboren buiten de EU.
En focussen in het bijzonder op de zeer jonge kinderen en de 80+-ers.
We leerden uit de ontmoetingsmomenten dat er reeds heel wat gebeurt binnen en door 
instanties en organisaties op Zwevegem.
De acties uitgewerkt in het actieplan zijn nieuwe acties, waarbij een bijzondere impuls 
wenselijk is vanuit de lokale besturen
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DE PAMPERBANK
Verzamelen van luieroverschotten en herverdelen.

Voor wie
Gezinnen met een beperkt inkomen, toegeleid via OCMW en Kind en Gezin.

Doel
Duwtje in de rug voor gezinnen met een beperkt inkomen.

Trekker en partners
Trekker = Huis van het Kind *
Inzamelpunten: scholen, opvangvoorzieningen, Kind en Gezin/Kind en Preventie,…
Vrijwilligers

Termijn
2015: start werkgroep binnen Huis van het Kind om het project uit te werken
Duur: blijvend

Budget
Startbudget 2015: 500 euro. Na evaluatie verder te bepalen.

Projecten/acties
De acties die binnen de komende drie jaar worden opgestart zijn:
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HUISWERKBEGELEIDING
Kinderen begeleiden bij hun huiswerk.

Voor wie
Kinderen met leermoeilijkheden en waarvan de ouders niet op eigen kracht hun kind 
kunnen bijstaan. Aanmelding via de scholen en via de dienst thuisbegeleiding OCMW.

Doel
De ouder ontlasten van zorgen en begeleiden om structuur te vinden rond huiswerk.
Het kind vaardig maken om zelfstandig zijn/haar huiswerk te doen.
Netwerk opbouwen, vriendschappen, activiteiten…

Trekker en partners
Trekker = Huis van het Kind *
Scholen, vrijwilligers, Gezinnen Steunen Gezinnen, CAW Zuid-West-Vlaanderen, Groep 
Ubuntu

Termijn
2015: start werkgroep binnen Huis van het Kind om het project uit te werken
Duur: blijvend

Budget
Startbudget 2015: 500 euro. Na evaluatie verder te bepalen.
Moet gratis zijn voor de doelgroep.
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GERICHT INFORMEREN VAN 
KANSENGEZINNEN
Kansengezinnen krijgen gerichte informatie over de diensten en toelagen 
waar men beroep kan op doen, eventueel gekoppeld aan een huisbezoek.

Voor wie
Kansengezinnen.

Doel
Via rechtstreeks contact de informatie over diensten en toelagen bij hen brengen; en 
daarbij via de rechtenverkenner onderzoeken waar ze recht op hebben.

Trekker en partners
Trekker = Huis van het Kind *
Scholen, CAW Zuid-West-Vlaanderen, Gezinnen Steunen Gezinnen, Groep Ubuntu

Termijn
2015: start werkgroep binnen Huis van het Kind om het project uit te werken
Duur: blijvend

Budget
Startbudget 2015: 500 euro. Na evaluatie verder te bepalen. 

is een netwerk van verschillende organisaties (vzw Jongerenzorg, Gezinsbond, Kind en Gezin, 
consultatiebureau Kind en Preventie, expertisecentrum Kraamzorg De Wieg, CLB Groeninge en CLB 
Go! Mandel en Leie, Logo Leieland, OCMW en gemeente) die informatie en ondersteuning bieden 
aan (aanstaande) gezinnen met kinderen. Meer info? www.zwevegem.be/huis-van-het-kind.
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GEZINNEN STEUNEN GEZINNEN
Wekelijks krijgen een aantal gezinnen die zelf kinderen hebben in de eerste 
leerjaren basisonderwijs, een kindje op bezoek dat meer kans heeft op 
schoolse problemen. Dit kindje kan bij hen al spelend zijn woordenschat 
uitbreiden, nieuwe ervaringen opdoen, nieuwe vriendjes maken, zijn 
leefwereld verruimen,...
Meer info: www.gezinnensteunengezinnen.be

Voor wie
De kinderen, maar ook de ouders kunnen ervaringen uitwisselen omtrent opvoeden, 
elkaar de weg wijzen,...

Doel
De kansen van kinderen uit het eerste leerjaar een duwtje in de rug geven.
Bruggen bouwen tussen gezinnen uit kansengroepen (“gesteunde gezinnen”) en 
gezinnen die bereid zijn hen te ondersteunen (“zorggezinnen”). Het sociale netwerk 
van de gezinnen versterken.

Trekker en partners
Trekker = Huis van het Kind *
Scholen

Termijn
2015: opgestart
Duur: blijvend

Budget
Gemeentelijke tussenkomst van 3.000 euro.
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VRIJWILLIGERSWERKING
Vraag en aanbod vrijwilligerswerk afstemmen.
Vrijwilligerswerk promoten, ondersteunen en coördineren.

Voor wie
Vrijwilligers, ook vrijwilligers die nog niet actief zijn in verenigingen, die nog niet 
geëngageerd zijn.
Diensten en organisaties

Doel
Aanbod aan openstaande vrijwilligersopdrachten en kandidaat-vrijwilligers worden 
in één databank bijgehouden, opgevolgd en gelinkt. Nog veel meer mensen worden 
vrijwilliger.
Samen met de kandidaat-vrijwilliger wordt gezocht waar hij/zij zich wil/kan 
voor inzetten. Betrokkene krijgt de nodige begeleiding en heeft een duidelijk 
aanspreekpunt. Er wordt voorzien in verzekering, vormingsaanbod en ontmoeting.

Trekker en partners
Trekker = OCMW en gemeente
(kandidaat)vrijwilligers, lokale actoren en organisaties/diensten, Groep Ubuntu

Termijn
Start: 2016
Duur: blijvend

Budget
Startbudget 2016: 500 euro. Na evaluatie verder te bepalen.
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ZORGNETWERK
Nauw samenwerkingsverband die aanvullende diensten aanbiedt bij 
kwetsbare mensen.
Een netwerkcoördinator stuurt de werking en bouwt bruggen tussen de 
verschillende partijen. Vrijwilligers ondersteunen kwetsbare ouderen, en 
merken zo ook verborgen noden op tijdens bezoekjes, kookactiviteiten, 
ontmoeting of allerlei kleine (zorg)taken (bv. vervoer, boodschappen, 
kleine klusjes zoals was ophangen,...). De vrijwilligers verwijzen, waar 
mogelijk, door naar de passende dienst of de netwerkcoördinator.

Voor wie
Kwetsbare ouderen.

Doel
Ondersteuning van kwetsbare ouderen in hun thuissituatie.
Voorkomen van vereenzaming.

Trekker en partners
Trekker = OCMW
Gemeente, vrijwilligers, lokale actoren en organisaties/diensten, Samenlevingsopbouw, 
Groep Ubuntu

Termijn
Start: 2017
Duur: blijvend

Budget
Startbudget 2017: 500 euro. Na evaluatie verder te bepalen.
Lidgeld voor gebruikers
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UITLEENDIENST VOOR 
GEREEDSCHAP EN DOE-HET-
ZELF-MATERIAAL
Uitleendienst voor gereedschap en doe-het-zelf-materiaal.

Voor wie
Mensen doorverwezen vanuit het OCMW

Doel
In de uitleendienst kunnen personen terecht voor gereedschap en materiaal, zodat 
ze tegen een lage kostprijs hun huis of tuin zelf kunnen onderhouden, kleine klusjes 
kunnen doen, een moestuintje aanleggen,...

Trekker en partners
Trekker = tAlternatief *
Charity for Flandes, Kringloopwinkel, het Tuinspoor, tuincentra, landbouwers, 
zelfstandigen,…

Termijn
Start: 2016
Duur: blijvend

Budget
Startbudget 2016: 500 euro. Na evaluatie verder te bepalen.
Huurprijs voor gebruiker
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FIETSVERHUUR
Verhuren van fietsen.

Voor wie
Doelgroepwerknemers ‘tAlternatief, cliënten Ubuntu, cliënten OCMW.

Doel
Promoten fietsgebruik. Oplossing bieden voor mensen die (tijdelijk) geen fiets hebben. 
Werken aan mobiliteit.
Tewerkstelling (onderhoud fietsen).

Trekker en partners
Trekker = tAlternatief *
Logo Leieland

Termijn
Start: 2016
Duur: blijvend

Budget
Startbudget 2016: 500 euro. Na evaluatie verder te bepalen.

is een samenwerkingsverband tussen de vzw Groep Ubuntu, gemeente en OCMW 
Zwevegem, PWA Zwevegem en vzw De Poort, met als doel via sociale economie 
en arbeidszorg en andere initiatieven samen te werken en maatschappelijk 
verantwoorde projecten te ontwikkelen.
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LETS Zwevegem
LETS = Local Exchange Trading System
Een ruil-netwerk dat verloopt volgens een zeer eenvoudig en handig 
‘eenheden’-systeem dat centraal wordt beheerd. Een kring waarbinnen 
mensen met elkaar spullen, tijd, diensten en kennis uitwisselen op een 
geheel vrijwillige basis.
www.letsvlaanderen.be

Voor wie
Iedereen kan deel uitmaken van een Lets-kring.

Doel
Veel mensen vinden in LETS een sociaal netwerk terug. Anderzijds biedt LETS een 
voordeel in natura: door je eigen inzet kunnen een aantal zaken goedkoper of gratis. 
Dit kan gekaderd worden binnen buurtwerking.
Mensen raken uit hun isolement, ondernemen plannen, wisselen kennis uit, en nemen 
actiever hun leven in eigen handen...

Trekker en partners
Trekker = OCMW
Vzw Lets Vlaanderen, Groep Ubuntu, vrijwilligers
De meeste Lets werken met peters en meters. Zij voorzien nieuwe leden van de 
nodige informatie…

Termijn
Start: 2017
Duur: blijvend

Budget
Startbudget 2017: 500 euro. Na evaluatie verder te bepalen.
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GEZOND (T)HUIS
Project rond gezond binnenmilieu met volgende acties:
- tentoonstelling in het Gemeentepunt
- demowoning ‘gezond (t)huis’
- workshop voor opvangvoorzieningen
- communicatie via Infopunt, website, folders, flyers,…

Voor wie
Iedereen, met specifieke aandacht voor de kwetsbare doelgroepen.

Doel
Door kennis te verbeteren over bepaalde milieu- en gezondheidsrisico’s en het 
risicobewustzijn te verhogen kunnen we vaardigheden versterken zodat betrokkene 
zichzelf kan beschermen tegen milieu- en gezondheidsproblemen.

Trekker en partners
Trekker = gemeente
OCMW, Eigen Haard, Logo Leieland, Energiesnoeiers, Groep Ubuntu
tAlternatief en de Kringloopwinkel

Termijn
Start: 1 november 2015
Duur: maand november

Budget
Budget binnen werkingsbudget betrokken diensten
Gratis voor gebruikers
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HUISVUILZAKKEN PER STUK
Mogelijkheid om huisvuilzakken per stuk aan te kopen in het Gemeentepunt 
en op de bIbus.

Voor wie
Mensen doorverwezen door OCMW

Doel
Een ganse pak vuilniszakken in één keer aankopen betekent soms een hele hap uit 
het budget. Op deze manier voorkomen we ook sluikstorten en dat vuilnis te lang blijft 
liggen.

Trekker en partners
Trekker = gemeente
OCMW

Termijn
Start: 2016
Duur: blijvend

KERSTFEEST
Kerstfeest organiseren.

Voor wie
Iedereen welkom.

Doel
Dat mensen buiten komen en contact 
hebben met anderen.

Trekker en partners
Trekker = Charity for Flandes vzw
OCMW, Gemeente, Food4All, Groep Ubuntu

Termijn
Start: 26/12/2015 eerste feest
Duur: jaarlijks

Budget
2015: 1.000 euro. Na evaluatie verder te bepalen.
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AANSPREEKPUNT 
ZELFSTANDIGEN IN 
PROBLEMEN
Ondersteunen van zelfstandigen in 
problemen.

Voor wie
Zelfstandigen.

Doel
Voorkomen dat men in armoede belandt.

Trekker en partners
OCMW = trekker
Dyzo vzw

Termijn
Start: 2016
Duur: blijvend

Bij elke actie voorziet het lokaal bestuur een startsubsidie. De verdere budgettering 
wordt bekeken na evaluatie.

In het actieplan wordt ook de rol van de lokale besturen en adviesraden belicht, op 
het vlak van bekendmaking, sensibilisering, netwerking en coördinatie.

Gemeente en OCMW gaan het engagement aan om een vrijwilligerswerking te 
coördineren, en doen een warme oproep voor vrijwilligers.

Naast de voornoemde acties is er nog een opsomming van aangehaalde ideeën, 
inspiratie voor de toekomst.

De acties zullen opgevolgd worden door respectievelijke werkgroepen en een 
stuurgroep. Er zal ook een jaarlijkse feedback zijn naar de adviesraden en iedereen 
die betrokken werd bij de opmaak bij het actieplan.




