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Uitgangspunt 
Het meerjarenplan 2020-2025 Lokaal Bestuur Zwevegem, dat werd goedgekeurd in de gemeente- 

en OCMW-raad in december 2019, vormt de kapstok van en voor het beleid voor deze legislatuur. 

Het meerjarenplan is opgebouwd rond 12 beleidsdoelstellingen die samen 34 actieplannen en 106 

acties omvatten.  

Binnen de beleidsdoelstelling 6 – Warm Zwevegem – werd het actieplan armoede 2.0 opgenomen. 

Met dit document willen we deze actie verder concretiseren: 

”We onderschrijven het armoedepact W13 en nemen een regionale trekkersrol op bij het 

implementeren van de armoedetoets, maken een actieplan “samen pakken we de armoede aan” 

op basis van netwerkmomenten met lokale actoren en inwoners, ondersteunen lokale initiatieven 

(bijv. voedselbedeling in samenwerking met Foodact13), zetten in op preventie van schulden en 

verhogen de kwaliteit van budget- en schuldhulpverlening via samenwerking met W13 (met 

bijzondere aandacht voor jongvolwassenen), rollen de MiAPAS verder uit naar verenigingen (jeugd, 

sport en cultuur), ondersteunen verenigingen die hun aanbod openstellen, blijven inzetten op 

toegankelijke, niet-digitale communicatie rond het vrijetijdsaanbod en onderzoeken de invoering 

van onderwijscheques”. 

 

Dit actieplan is niet ‘eindig en allesomvattend’. De diensten en medewerkers van het lokale 

bestuur en de partners hebben aandacht voor onze meest kwetsbare inwoners in hun dagelijkse 

werking. En ook andere acties opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025 zetten in op de strijd 

tegen armoede. 

Als deelgenoot van W13 engageren wij ons ook om samen in te zetten op armoedebestrijding en 

de bestrijding van bestaansonzekerheid in Zuid-West-Vlaanderen en sluiten hiervoor een regionaal 

armoedepact af. 

 

Bij de opmaak van dit actieplan tegen armoede 2.0 zijn we niet vertrokken vanuit een leeg blad. 

Ons actieplan 2015-2019 vormde de basis; het netwerkmoment ‘samen pakken we armoede in 

Zwevegem aan’ (2018) en de insteken van de bestaande werkgroepen, partners en de stuurgroep 

(2019) zorgden voor de opbouw. 

 

Met ons actieplan willen we de goed lopende bestaande initiatieven verder versterken én nieuwe 

initiatieven lanceren. Het actieplan is gestoeld op de nauwe samenwerking met partners, die ook 

in contact komen met onze kwetsbare inwoners.  

Het zorgnetwerk en vrijwilligerspunt, in ons vorig actieplan als projecten opgenomen, zijn 

ondertussen verder uitgebouwd en volledig ingebed binnen de dienst eerstelijnszorg. Het 

zorgnetwerk en vrijwilligerspunt zijn uitgegroeid tot partners binnen dit actieplan. 

 

Maar bovenal is dit een gedragen actieplan, waarbij de uitvoering op de eerste plaats staat. 

SAMEN pakken we armoede in Zwevegem aan. En dit kunnen we niet zonder onze vrijwilligers, die 

het kloppend hart vormen van onze acties. 
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Simpelweg buitengewoon  

  

Was als we nu eens 

Simpelweg 

geloven in mensen.  

  

In wat ze kunnen 

wat ze willen 

waarvan ze dromen.  

  

En vooral ook geloven 

in jezelf 

in je eigen mogelijkheden.  

  

Wat kan ik doen? 

Wat wil ik doen?   

Om de dromen van anderen waar te maken.  

  

Simpelweg geloven…  

  

dat gewone mensen   

hand in hand   

schouder aan schouder   

buitengewone dingen doen.  

  

Vrij naar Barack Obama – uit ‘Inspirerende teksten’ WZZ 2016 
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Cijfers  
 

Zie Rapport Armoede Data & Analyse Provincies in bijlage – bron: www.provincies.incijfers.be 

 

Kansarmoede-index Kind en Gezin voor Zwevegem 

2014 2015 2016 2017 2018 

1,6 % 2,9 % 3,7 % 4,0 % 4,4 % 

 

Bron: W13 

De kansarmoede-index voor Zwevegem blijft licht stijgen.  Ten opzichte van 2017 met 0,4%.  De 

gescoorde index voor 2018 blijft echter wel een heel stuk onder deze voor Vlaanderen en de 

provincie West-Vlaanderen en is de, op twee gemeenten na, laagste in de W13-regio. 

Zwevegem dat een regionaal stedelijke randgemeente is volgens de VRIND-typologie (met index 

8,5% voor 2018), volgt niet de lichte daling dat de gemiddelde index voor dit type optekende.   

Cijfers deelgemeenten: 

 

Kansarmoedecijfer 

2016 (gemiddeld 

aantal 2014 tot 

2016) 

Kansarmoedecijfer 

2017 (gemiddeld 

aantal 2015 tot 

2017) 

Kansarmoedecijfer 

2018 (gemiddeld 

aantal 2016 tot 

2018) 

Heestert 
2,6% 0,0% 

Te klein om te 

tonen 

Moen 6,4% 8,2% 8,2% 

Otegem 1,2% 2,4% 4,1% 

Sint-Denijs 1,5% 4,1% 2,6% 

Zwevegem 4,1% 4,2% 4,7% 

 

Opvallend in bovenstaande cijfers is dat deelgemeente Moen bijna dubbel zo hoog scoort als 

hoofdgemeente Zwevegem. 

Het aantal 0-2 jarigen in 2018 voor Zwevegem bedraagt 763 (2017: 759), rekening houden met 

de kansarmoede-index van 4,4 % zou dit om 34 kinderen gaan (2017: 31). 

 

Kansarmoedeatlas Zwevegem 

Bron: www.west-vlaanderen.be/dataenanalyse 

 

www.west-vlaanderen.be/over-west-vlaanderen/over-de-provincie/feiten-cijfers-en-

studies/kansarmoedeatlas 

 

  

http://www.provincies.incijfers.be/
http://www.west-vlaanderen.be/dataenanalyse
http://www.west-vlaanderen.be/over-west-vlaanderen/over-de-provincie/feiten-cijfers-en-studies/kansarmoedeatlas
http://www.west-vlaanderen.be/over-west-vlaanderen/over-de-provincie/feiten-cijfers-en-studies/kansarmoedeatlas
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1. De pamperbank 

Omschrijving 

Verzamelen van luieroverschotten en herverdelen. 

Voor wie 

Gezinnen met een beperkt inkomen, toegeleid via sociale dienst OCMW en Kind & Gezin. 

Doel 

Duwtje in de rug voor gezinnen met een beperkt inkomen. 

Trekker en partners 

Trekker = Huis van het Kind 

Het Huis van het Kind is een netwerk van verschillende organisaties (vzw Jongerenzorg, 

Gezinsbond, Kind & Gezin, consultatiebureau Kind & Preventie, expertisecentrum 

Kraamzorg De Wieg, CLB Groeninge en CLB Go! Mandel en Leie, Logo Leieland, Groep 

Ubuntux8k, OCMW en gemeente) die informatie en ondersteuning bieden aan 

(aanstaande) gezinnen met kinderen.   

Vrijwilligers  

Inzamelpunten: scholen, winkels, openbare gebouwen,… 

Termijn 

2020: bestaand project 

Duur: 2020-2025 

Werkingstoelage 

€ 500 op jaarbasis. 
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2. Ons Boetiekske 

Omschrijving 

Gratis kledij voor kinderen. 

Voor wie 

Kinderen tot 16 jaar. 

Doorverwijzing door sociale dienst OCMW, Kind & Gezin, vzw Jongerenzorg. 

Doel 

Voor elk kind degelijke kledij. 

Trekker en partners 

Trekker = Huis van het Kind 

Ouders en handelaars (giften kledij), vrijwilligers, OCMW Avelgem. 

Termijn 

2020: bestaand project 

Duur: 2020-2025 

Werkingstoelage 

€ 500 op jaarbasis.  
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3. Huiswerkbegeleiding 

Omschrijving 

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, vriendschap, activiteiten… 

Trekker en partners 

Trekker = Huis van het Kind 

Scholen, vrijwilligers, CAW Zuid-West-Vlaanderen, Katrol 

Termijn 

2020: bestaand project 

Duur: 2020-2025 

Werkingstoelage 

€ 500 op jaarbasis. 
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4. Gericht informeren van kwetsbare gezinnen 

Omschrijving 

Kwetsbare gezinnen krijgen gerichte informatie over de diensten en toelagen waar men beroep op 

kan doen, eventueel gekoppeld aan een huisbezoek. 

Voor wie 

Kwetsbare gezinnen. 

Doel 

Via rechtstreeks contact en acties (geboortegids, workshops, infosessies, …) 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, dienst samenleving, thuisbegeleiding, CAW Zuid-West-Vlaanderen 

Termijn 

2020: bestaand project 

Duur: 2020-2025 

Werkingstoelage 

€ 500 op jaarbasis. 

 



 Actieplan 2020-2025 “Samen pakken we armoede in Zwevegem aan”  10 van 30  

5. Ontmoeting / Huis van het Kind voor iedereen 

Omschrijving 

Huis van het Kind als ontmoetingsplaats voor iedereen.  

Een open huis voor ouders, kinderen, jongeren, opvoeders,… 

Voor wie 

Iedereen. 

Doel 

Huis van het Kind verder uitbouwen tot een open huis, waar iedereen terecht kan. En nieuwe 

initiatieven hierrond opzetten: Rap op Stapkantoor, tatertafel, oudercafé,…. 

Trekker en partners 

Trekker = Huis van het Kind 

Dienst thuisbegeleiding, vrijwilligers, zorgnetwerk. 

Termijn 

2020: verdere uitbouw – personeelsversterking vanuit dienst samenleving 

Duur: 2020-2025 

Werkingstoelage 

€ 500 op jaarbasis. 
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6. Fietsbieb 

Omschrijving 

Uitlenen van kinderfietsen. 

Voor wie 

Kinderen tot 12 jaar. 

Doel 

Elk kind heeft een fiets op maat.   
Promoten fietsgebruik. 

Trekker en partners 

Trekker = Beweging.net 

Huis van het Kind, vrijwilligers. 

Termijn 

2020: bestaand project 

Duur: 2020-2025 

Werkingstoelage 

€ 500 op jaarbasis. 
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7. Concept sociaal restaurant 

Omschrijving 

Mogelijkheden onderzoeken om een concept van sociaal restaurant uit te werken binnen 

Zwevegem. 

Voor wie 

Voor iedereen. 

Doel 

Concept rond samen eten en ontmoeting.  

Gezonde en voor iedereen betaalbare maaltijden en tussendoortjes. 

Sociale tewerkstelling en opleiding. 

Trekker en partners 

Trekker = dienst samenleving en sociale dienst 

Werkgroep Gezonde Leefstijl, Logo Leieland, Groep Ubuntux8k, Zorgnetwerk,… 

Termijn 

2021 

Duur: 2020-2025 

Budget 

Na onderzoek mogelijkheden. 
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8. Pamper+bank  

Omschrijving 

Incontinentiemateriaal kost veel geld. Creëren van een mogelijkheid om incontinentiemateriaal aan 

sociaal tarief aan te kopen. 

Voor wie 

Thuiswonende volwassenen uit Groot-Zwevegem. 

Doel 

Onderzoek naar vraag. Duwtje in de rug voor mensen met beperkt inkomen. 

Mogelijkheid tot inzamelen overschotten incontinentiemateriaal en herverdelen. 

Trekker en partners 

Trekker = dienst eerstelijnszorg 

Thuisverpleegkundigen, sociale dienst OCMW, woonzorgcentra 

Termijn 

2021 

Duur: 2021-2025 

Werkingstoelage 

€ 500 op jaarbasis. 
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9. Boodschappen aan huis 

Omschrijving 

Via het zorgnetwerk kunnen ouderen met een vrijwilliger mee gaan op boodschappen.   
Voor sommige ouderen lukt het niet meer om mee te gaan.  De vrijwilliger gaat dan eventueel 

alleen op boodschap. En de mogelijkheden op het vlak van thuislevering van boodschappen 

worden onderzocht. 

Voor wie 

Thuiswonende ouderen uit Groot-Zwevegem. 

Doel 

Opstarten van een netwerk boodschappen aan huis. 

Overzicht van de handelaars die aan huis leveren. 

Info kan bezorgd worden tijdens huisbezoek. 

Trekker en partners 

Trekker = dienst eerstelijnszorg/zorgnetwerk 

Unizo, dienst lokale economie. 

Termijn 

2021 

Duur: 2021-2025 

Werkingstoelage 

€ 500 op jaarbasis. 
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10. Vervoer en mobiliteit 

Omschrijving 

Vanuit de deelgemeenten zijn er weinig mogelijkheden van openbaar vervoer.  Vele ouderen raken 

niet meer in Zwevegem.  Samenwerkingsvormen rond mobiliteit onderzoeken. 

Voor wie 

Thuiswonende ouderen uit Groot-Zwevegem. 

Doel 

Samenwerkingen opzetten rond mobiliteit. 

Eenzaamheid doorbreken en ontmoeting stimuleren, door drempel vervoer weg te nemen. 

Trekker en partners 

Trekker = dienst eerstelijnszorg/zorgnetwerk 

Ouderenadviesraad, vrijwilligers, dagverzorgingscentrum, dienst mobiliteit 

Termijn 

2022 

Duur: 2022-2025 

Werkingstoelage 

€ 500 op jaarbasis. 
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11. Pakketje van de week en proevertjes 

Omschrijving 

Pakketje van de week 

Er worden pakketjes gemaakt met verschillende voedingsmiddelen. De pakketten kunnen in de 

winkel of voedselbank verdeeld worden. Daarbij wordt een recept gestoken zodat mensen ook 

weten wat ze met dit pakket kunnen maken.  

Proevertjes 

Om groenten, voeding of fruit - waarvan men vaak niet weet wat je hiermee kan klaarmaken, te 

leren kennen en gebruiken. 

Voor wie 

Cliënten OCMW, Groep Ubuntux8k, bezoekers Food4All en Surplus+vzw, mensen in armoede. 

Doel 

Iedereen heeft de mogelijkheid om een gezonde maaltijd te bereiden op basis van laagdrempelige 

recepten. 

Leren op een goedkope en gezonde manier boodschappen doen. 

Trekker en partners 

Trekker = dienst samenleving i.s.m. Werkgroep Gezonde Leefstijl 

Logo Leieland, Groep Ubuntux8k, sociale dienst, Food4All, Surplus+vzw, thuiszorgorganisaties. 

Handelaars. 

Termijn 

2020: bestaand project 

Duur: 2020-2025 

Werkingstoelage 

€ 500 op jaarbasis. 
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12. Soep met babbeltjes 

Omschrijving 

Op openbare plaatsen waar mensen vaak samen komen (bib, school, buurthuis, wijk, markt…) 

kunnen mensen om een tasje soep (of koffie) komen. Tegelijk worden de sociale contacten en 

cohesie in de buurt hierbij versterkt. 

Voor wie 

Alle buurtbewoners. 

Doel 

Versterken van ontmoeting, sociale contacten en cohesie in de buurt. 

Trekker en partners 

Trekker = dienst samenleving i.s.m. Werkgroep Gezonde Leefstijl  

Logo Leieland, Groep Ubuntux8k, sociale dienst, thuiszorgorganisaties, 

huisvestingsmaatschappijen, verenigingen, organisaties die werken in de buurt, de buurtbewoners 

en vrijwilligers. 

Termijn 

2020: bestaand project 

Duur: 2020-2025 

Werkingstoelage 

€ 500 op jaarbasis. 
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13. Koken met een klein budget  

Omschrijving 

Mensen die in armoede leven zijn vaak geneigd, genoodzaakt om te besparen op voeding voor 

henzelf en voor de gezinsleden. 

Via een aanbod van kookworkshops proberen we hen een hulp aan te bieden om met een klein 

budget toch gezond en lekker te koken.  

Om mensen vóór het leren koken ook te leren hoe ze op een goedkope en toch gezonde manier 

boodschappen kunnen doen, wordt de winkeloefening gebruikt. Samen met een groepje personen 

naar de plaatselijke winkel, waar men bijleert hoe je prijzen kan vergelijken, wat voedingsetiketten 

willen zeggen… 

Hoe maken we een boodschappenlijstje op? Op voorhand, hoeveelheden, … 

Waar letten we op tijdens de boodschappen doen? A-merken, budgetmerken, prijsvergelijk, … 

Voor wie 

Cliënten OCMW en Groep Ubuntux8k, mensen met een kwetsbaarheid binnen Groot-Zwevegem. 

Doel 

Inwoners van Zwevegem krijgen enkele vaardigheden en informatie aangereikt via een 

lessenreeks om een gezonde maaltijd te maken voor henzelf en/of de andere gezinsleden. 

Contacten maken met Voedselbank/bedeling binnen Zwevegem. 

Recepten die makkelijk uit te voeren zijn, indien nodig voorzien van pictogrammen. 

Leren op een goedkope en gezonde manier boodschappen doen. 

Trekker en partners 

Trekker = Groep Ubuntux8k 

Logo Leieland, sociale dienst, Food4All en Surplus+vzw, Vormingplus, open school, 

thuiszorgorganisaties, handelaars, diëtisten, vrijwilligers. 

Termijn 

2020: bestaand project 

Duur: 2020-2025 

Werkingstoelage 

€ 1.000 op jaarbasis. 
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14. Voedselbedeling 

Omschrijving 

Er zijn op Zwevegem twee initiatieven rond voedselbedeling: Food4all en Surplus vzw. Zij 

ontvangen goederen van Foodact (W13) en Voedselbank West-Vlaanderen (FEAD-producten). 

Voor wie 

Cliënten OCMW, op doorverwijzing van de sociale dienst. 

Doel 

Lokale initiatieven rond voedselbedeling ondersteunen.  

Trekker en partners 

Trekker = sociale dienst 

Sociale dienst, Food4All, Surplus vzw, W13 (Food Act 13), vrijwilligers. 

Termijn 

2020: bestaand project 

Duur: 2020-2025 

Werkingstoelage 

€ 2.000 op jaarbasis (Food4All en Surplus vzw). 
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15. Vrijwilligerspunt 

Omschrijving 

Vraag en aanbod vrijwilligerswerk afstemmen.  Vrijwilligerswerk ondersteunen en coördineren. 

Acties om vrijwilligerswerk te promoten. 

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 1 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.  

Betrokkenen krijgt de nodige begeleiding en heeft een duidelijk aanspreekpunt.  Er wordt voorzien 

in verzekering, vormingsaanbod en ontmoeting. 

Trekker en partners 

Trekker = dienst eerstelijnszorg 

 (kandidaat)vrijwilligers, lokale actoren en organisaties/diensten, Huis van het Kind. 

Termijn 

2020: bestaand project 

Duur: 2020-2025 

Werkingstoelage 

€ 500 op jaarbasis. 
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16. Inzetten op buurtwerking en outreachend werken 

Omschrijving 

Binnen de sociale dienst wordt een halftijdse buurtwerker aangeworven die projecten opstart en 

begeleidt op buurtniveau. 

Voor wie 

Inwoners binnen bepaalde buurt. 

Doel 

Bundelen van de krachten van buurtbewoners, organisaties en diensten met als doel het 

samenleven in de buurt aangenamer te maken.  De noden van de buurtbewoners opsporen en een 

antwoord bieden.  Inzetten op ontmoeting. 

Trekker en partners 

Trekker = sociale dienst 

Zorgnetwerk, dienst eerstelijnszorg, Eigen Haard, Groep Ubuntux8k, organisaties en diensten 

werkzaam binnen de buurt, buurtbewoners en vrijwilligers. 

Termijn 

2020: aanstelling buurtwerker + opstart project in Ierlandlaan. 

Duur: 2020-2025 

Werkingstoelage 

Werkingsbudget binnen budget sociale dienst. 

Cfr. AC 622 binnen het meerjarenplan:  

We werven een halftijdse buurtwerker aan die actief op zoek gaat naar interne (vb. Zorgnetwerk) 

en externe partners (vb. buurgemeente, Eigen Haard, UbuntuX8K,…) en alternatieve en/of 

projectsubsidies, starten in het kader van het project Ierlandlaan met verschillende acties rond 

vereenzaming, armoede, ontmoeting, vorming,..., bouwen het zorgnetwerk (boodschappendienst, 

vervoer,...) verder uit en organiseren in samenwerking met lokale partners en sociale organisaties 

wijk- en buurtacties (vb. samen eten, soep met babbeltjes,...). 
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17. Integratie en inburgering 

Omschrijving 

Iedereen moet zich thuis voelen in Zwevegem. De groeiende diversiteit is een realiteit. Dit biedt 

nieuwe kansen, maar stelt ons ook voor complexe uitdagingen.  

We sluiten een kaderovereenkomst af met het Agentschap Integratie en Inburgering. 

Voor wie 

Alle inwoners, anderstalige inwoners/nieuwkomers. 

Huis van Het Kind, scholen, Lokaal Bestuur, lokale organisaties. 

Doel 

Benoemen van lokale problemen op het vlak van inburgering en integratie, en samen oplossingen 
uitwerken die iedereen ten goede komt. 
Engagement om samen te werken op het vlak van: 
- empowerment van personen met een migratieachtergrond en anderstaligen, 
- het voeren van een intern diversiteitsbeleid binnen het lokaal bestuur, 
- vergroten van de sociale samenhang in de lokale samenleving, 
- versterken van de regierol over het lokaal integratiebeleid. 
We concretiseren dit in o.a. buurtwerking, uitwerken van een nieuw onthaalbeleid, acties om 
taaldrempels die toegankelijkheid beperken weg te werken (o.a. werken met sociale tolken, 
taalhulpen, doventolken,…) 
 
Trekker en partners 

Trekker = cluster Mens 

Agentschap integratie en inburgering, vrijwilligers, sociale dienst, dienst samenleving, dienst 

burgerzaken, Huis van Het Kind, Groep Ubuntux8K, scholen. 

Termijn 

2020: overeenkomst met Agentschap + opstart 

Duur: 2020-2025 

Werkingstoelage 

€ 1.500 op jaarbasis voor acties in dit kader. 
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18. Aanspreekpunt zelfstandigen in problemen 

Omschrijving 

Ondersteunen van zelfstandigen in problemen. 

Voor wie 

Zelfstandigen. 

Doel 

Voorkomen dat men in armoede belandt. 

Trekker en partners 

Trekker = sociale dienst 

Dyzo vzw 

Termijn 

2020: bestaand project 

Duur: 2020-2025 

Werkingstoelage 

€ 2.000 op jaarbasis. 
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19. Kerstfeest 

Omschrijving 

Kerstfeest organiseren. 

Voor wie 

Iedereen welkom. 

Doel 

Dat mensen buiten komen en contact hebben met anderen. 

Trekker en partners 

Trekker = Beweging.net 

OCMW, gemeente, Food4all, Surplus+ vzw, Groep Ubuntux8k. 

Termijn 

2020: bestaand project 

Duur: 2020-2025 

Werkingstoelage 

€ 1.000 op jaarbasis. 
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20. Armoedetoets 

Omschrijving 

De armoedetoets is een evaluatie-instrument, dat wordt geïntegreerd in het proces van 

besluitvorming in het kader van nieuwe initiatieven of maatregelen. Met de armoedetoets willen 

we de impact van bepaalde beslissingen nagaan op armoede. 

Voor wie 

Iedereen. 

Doel 

Screenen van nieuwe beleidsinitiatieven op hun impact op armoede.  

Anticiperen op eventuele gevolgen van maatregelen.  

Trekker en partners 

Trekker = cluster Mens 

OCMW, gemeente, W13. 

Termijn 

2020: pilootgemeente 

Duur: 2020-2025 

Werkingstoelage 

- 



 Actieplan 2020-2025 “Samen pakken we armoede in Zwevegem aan”  26 van 30  

21. Toolbox Budget In Zicht 

Omschrijving 

Preventieve acties in lagere en middelbare scholen rond financiële educatie. 

Sociale dienst organiseert informatievergadering waarbij een medewerker Budget In Zicht (W13) 

info geeft aan medewerkers van scholen om hen warm te maken deel te nemen aan financiële 

educatie via toolbox.  

Voor wie 

Derde graad lager onderwijs. 

Doel 

- Minder mensen komen terecht in financiële moeilijkheden. Wie problemen heeft of kwetsbaar 

is, vindt vroeg genoeg de weg naar gepaste budget- en schuldhulpverlening. 

- De budget- en schuldhulp is toegankelijk, cliëntgericht en kwalitatief. 

Trekker en partners 

Trekker = sociale dienst i.s.m. BIZ 

Sociale dienst, W13 (BIZ), dienst onderwijs en scholen, Huis van het Kind. 

Termijn 

2020: informatievergadering vóór zomervakantie, om te starten in september 2020. 

Duur: 2020-2025 

Werkingstoelage 

Dienstverlening BIZ is gratis. 

Overige budget kleine onkosten: budget sociale dienst. 
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22. BIZondere duo’s 

Omschrijving 

Mensen die uit budget- en schuldhulpverlening komen, worden begeleid door buddy’s.  

Voor wie 

Cliënten OCMW 

Doel 

- Zelfredzamer maken van mensen die uit budget- en schuldhulpverlening komen. 

- Begeleiding door buddy’s. 

Trekker en partners 

Trekker = sociale dienst i.s.m. BIZ 

Sociale dienst, W13 (BIZ), vrijwilligerspunt, zorgnetwerk. 

Termijn 

2020: opstart i.s.m. BIZ W13. 

Duur: 2020-2025 

Werkingstoelage 

Dienstverlening BIZ is gratis. 

Overige budget kleine onkosten: budget sociale dienst en vrijwilligerspunt. 

 

 



 Actieplan 2020-2025 “Samen pakken we armoede in Zwevegem aan”  28 van 30  

23. Onderwijscheques 

Omschrijving 

Tussenkomst in de verplichte schoolkosten voor gezinnen met beperkt inkomen. 

Voor wie 

Gezin met een schoolgaand kind dat recht heeft op verhoogde tegemoetkoming. 

Gezinnen in collectieve schuldenregeling of in budgetbeheer met schuld. 

Doel 

Gezinnen ondersteunen om verplichte schoolkosten (o.a. voor schoolreizen en uitstappen, 

sportdagen en andere activiteiten, verplichte aankoop van schoolboeken, werkmateriaal en 

turngerief,…) te kunnen betalen. 

Trekker en partners 

Trekker = cluster Mens 

Sociale dienst, dienst onderwijs, Huis van het Kind 

Termijn 

2020: onderzoek 

Duur: 2020-2025 

Werkingstoelage 

Budget te voorzien binnen regulier budget. 
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24. Iedereen digitaal 

Omschrijving 

Kwetsbare gezinnen kunnen terecht in Huis van het Kind om een laptop of chromebook uit te 

lenen. 

Er worden basisvormingen georganiseerd i.s.m. partners. 

Voor wie 

Kwetsbare gezinnen, op doorverwijzing van partners 

Doel 

Digitale kloof wegwerken. Gelijke kansen voor iedereen.  

Trekker en partners 

Trekker = Huis van het Kind 

Partners Huis van het Kind. 

Termijn 

2020: opstart 

Duur: 2020-2025 

Werkingstoelage 

€ 500 op jaarbasis – i.k.v. vorming. 

Giften. 
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25. Sociale dierenhulp 

Omschrijving 

Verkennen van de lokale mogelijkheden op het vlak van sociale dierenhulp en samenwerking. 

Voor wie 

Inwoners met een beperkt inkomen. 

Doel 

Het mogelijk maken dat ook mensen met een beperkt inkomen een gezelschapsdier kunnen 

houden en onderhouden. Dit vanuit de optiek dat gezelschapsdieren een positieve invloed hebben 

op het psychisch welbevinden. 

Trekker en partners 

Trekker = sociale dienst 

Food4All, Surplus vzw, vrijwilligers, zorgnetwerk, dierenasiel, lokale handelaars, dierenartsen, 

hondentrimmers, opvangvoorzieningen voor katten/honden. 

Termijn 

2020: opstart 

Duur: 2020-2025 

Werkingstoelage 

€ 500 op jaarbasis – i.k.v. samenwerkingsverbanden. 

 

 


