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Woord vooraf 
 

 
Het lokaal armoedebeleid maakt integraal deel uit van het lokaal welzijnsbeleid, zoals dit is 
opgetekend in de beleidsplannen van het stadsbestuur en het OCMW. In actieplan 179 van het 
Witboek 2013-2018  en in actieplan 6 van de OCMW-beleidstekst wordt het doel geformuleerd 
een armoedeplan op te maken, met kinderarmoede en activering van niet-werkende 
werkzoekenden als specifieke aandachtspunten. 
 
In april 2014 werd het 'Lokaal armoedeplan, Kansen voor iedereen' goedgekeurd door de 
OCMW- en gemeenteraad. 
Het lokaal armoedeplan is geënt op de sociale grondrechten, omschreven in artikel 23 van de 
grondwet, en geeft weer welk beleid beide lokale besturen momenteel op de diverse domeinen 
voeren en welke nieuwe acties zij in deze legislatuur willen realiseren.  
 
2016 was een scharnierjaar in het lokaal armoedebeleid. Tijdens het armoedecongres, op 9 juni, 
werd de evaluatie van de diverse acties toegelicht, en werd in werkgroepen gediscussieerd over 
deze realisaties en vooral over de nieuwe klemtonen die moeten gelegd worden tijdens de 2 
laatste jaren van deze legislatuur. 
De bekommernissen uit de diverse werkwinkels van het congres werden verder uitgewerkt door 
gemengde ambtelijke werkgroepen onder supervisie van de stuurgroep van het lokaal 
armoedeplan, en werden op regelmatige basis teruggekoppeld naar de armoedeverenigingen, 
verenigd in Polsslag. 
Aldus werden per hoofdstuk nieuwe acties geformuleerd, aan de uitvoering waarvan de lokale 
besturen en hun partners zich de volgende 2 jaar willen wijden. 
 
De resp. hoofdstukken in het armoedeplan hebben betrekking op 
 

- betere toegang tot dienstverlening 
- activering op maat 
- bestrijding van kinderarmoede 
- huisvesting en basisenergie 
- gezond leven 
- vrijetijdsparticipatie 
- menswaardig inkomen 
- senioren. 

 
Deze nieuwe acties werden op 8 februari 2017 voorgesteld tijdens een gemeenschappelijke 
commissie voor OCMW- en gemeenteraadsleden, en op 16 en 24 maart 2017 formeel ter 
goedkeuring voorgelegd aan de OCMW- en gemeenteraad. 
  



1. Betere toegang tot dienstverlening en maatwerk 
 

1. De toegankelijkheid van de dienstverlening, met oog voor de kwetsbare doelgroepen, 
opvolgen en bijsturen in alle stads- en OCMW-gebouwen. 

 
De bereikbaarheid van de informatie en de toegankelijkheid van de dienstverlening 
moet voor alle diensten van stad en OCMW een constante zorg zijn.  
 
Indicatoren: 

- Op 31-12-2017 is de dienstverlening in het Welzijnshuis geëvalueerd en is er 
een verbeteractieplan opgesteld. 

- Op 31-12-2018 is 50% van de acties uit het verbeteractieplan gestart of 
afgewerkt. 

 
2. De kennis van de producten bij de medewerkers van eerstelijnscontactpunten verhogen. 

 
De kennis van de producten bij de medewerkers op eerstelijnscontactpunten (balies, 
telefonisch onthaal,…) van stad en OCMW is te laag. Dit blijkt te vaak uit de onnodige of 
verkeerde doorverwijzingen van de ene dienst naar de andere, van “het kastje naar de 
muur”. Interne doorverwijzers moeten beter geïnformeerd worden over de werking van 
de verschillende diensten. 
 
Indicatoren: 

- Op 31-12-2017 is een informatiemoment georganiseerd voor de belangrijkste 
doorverwijzers, waarbij de hoofdproducten van het Welzijnshuis worden 
toegelicht. 

- Op 31-12-2017 zijn de nodige tools (bijv. een productencatalogus) om de 
productenkennis te verhogen beschikbaar. 

 
3. De telefonische bereikbaarheid van de hulpverleners in het Welzijnshuis verbeteren.  

 
Het gebeurt te vaak dat burgers met vragen niet kunnen worden doorverbonden met 
een (hun) hulpverlener. Deze onbereikbaarheid leidt tot ongenoegen bij de klant. Er zal 
worden gezocht naar methoden om de bereikbaarheid te verhogen. 
 
Indicatoren: 

- Op 31-03-2017 zijn de afspraken rond het terug contacteren van cliënten die 
hun hulpverlener niet konden bereiken, geformaliseerd. 

- Op 30-06-2017 zijn deze afspraken in een “engagementsverklaring” aan de 
cliënten gecommuniceerd (bijv. in een charter, een onthaalbrochure, boodschap 
op de schermen in de wachtzone,…) 
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4. Het gratis infonummer van het OCMW blijven promoten. 

 
Het gratis infonummer van het OCMW blijft een zeer laagdrempelige manier voor de 
burger om informatie te vragen.  
 
Indicatoren: 

- In de maand december 2016 is een nulmeting gevoerd over het gebruik van het 
gratis infonummer. 

- In de maand december 2017 is het gebruik van het gratis infonummer 
toegenomen met minstens 10% tegenover de nulmeting. 

 
5. Maximaal inzetten op het verkleinen van de digitale kloof. 

 
De digitale samenleving is een feit en veel processen verlopen efficiënter via digitale 
weg. Toch is er een groep burgers die niet beschikt over toegang tot de digitale 
snelweg. Voor die groep moet steeds een alternatief voorhanden zijn.  
Niemand mag uitgesloten worden omdat hij of zij niet beschikt over de middelen of de 
kennis om toegang te hebben tot het internet.  
 
Indicator: 

- Op 31-12-2017 is één beleidsdomein waar de aanmeldings- of 
aanvraagprocedure gedigitaliseerd is onder de loep genomen en zijn er acties 
aan gekoppeld. 

 
6. Bij de lancering van de gemeenschappelijke website van stad en OCMW in 2017 ook de 

productencatalogus digitaal ter beschikking stellen aan de burger. 
 

Burgers met specifieke vragen kunnen hun bezoek aan het Welzijnshuis of een 
stedelijke dienst beter voorbereiden als ze vooraf de productencatalogus kunnen 
raadplegen. Dit kan ook leiden tot efficiëntieverhoging en kortere wachtrijen. Idealiter 
kunnen procedures reeds opgestart worden vanuit de website. 

 
Indicator: 

- Op 31-12-2017 is de productencatalogus raadpleegbaar op de 
gemeenschappelijke website van stad en OCMW. 

 
7. Actief communiceren en de burger informeren over de rechten die hem toekomen en werk 

maken van het (pro)actief toekennen van rechten en voordelen. 
 
Sommige tegemoetkomingen of rechten zijn bij de doelgroep te weinig of (nog) niet 
bekend, waardoor het kan voorvallen dat een burger een bepaald recht te laat of niet 
aanvraagt en er volgens het reglement niet (meer) voor in aanmerking komt. We moeten 
met deze doelgroepen gerichter communiceren, rechtstreeks of via doorverwijzers 
(mutualiteiten bijv.). We verwijzen hierbij ook naar actie 5 van hoofdstuk 7 
(menswaardig inkomen garanderen): rechten automatisch toekennen. 



 
Indicator: 

- Op 31-12-2017 zijn drie verschillende communicatie-acties gehouden waarbij 
één of meer producten zijn bekendgemaakt 

 
8. Een gebruikersraad oprichten als forum voor feedback en input over de kwaliteit van de 

dienstverlening. 
 
Regelmatige gebruikers van de dienstverlening (van de diverse ‘huizen’) kunnen beter de 
knelpunten in de dienstverlening duiden en tips geven voor een betere werking.  
 
Indicatoren: 

- Op 31-03-2017 is een toetsingsgroep armoede gevormd, die het nieuwe ontwerp 
van de stadswinkel toetst aan de noden van de doelgroep. 

- Op 31-12-2017 is een gebruikersraad dienstverlening opgericht, waarvan 
minstens 2 deelnemers de verenigingen waar armen het woord nemen 
vertegenwoordigen. 

 
9. De hulpverlening meer bekendmaken bij potentiële intermediairen. 

 
Het is belangrijk dat onderwijsinstanties (scholen, CLB’s) goed op de hoogte te zijn van 
het hulpverleningsaanbod van stad en OCMW, om waar nodig signalen te kunnen geven 
of kwetsbare gezinnen door te verwijzen. 
 
Indicator: 

- Op 30-06-2017 is er een product ontwikkeld waardoor de scholen en CLB’s zicht 
krijgen op de dienst- en hulpverlening van stad en OCMW. 

 
10. De armoede(cijfers) in Sint-Niklaas jaarlijks opvolgen. 

 
Op verschillende domeinen vertonen de armoedecijfers een stijgende tendens. Het 
verfijnen van deze cijfers op lokaal vlak is geen evidentie. Toch is het van belang om 
een beter zicht te krijgen op deze cijfers, op de mensen die erin vervat zijn en op de 
realiteit die deze cijfers weerspiegelen, om op die manier het beleid verder op deze 
problematiek te kunnen richten. 
Voor bepaalde doelgroepen, zoals alleenstaande ouders, is het armoederisico hoger. Om 
specifieke acties op touw te zetten, is een beter zicht op de noden van deze groep 
noodzakelijk. 
 
Indicator: 

- Jaarlijks wordt tegen 30-04 een lokaal armoedeverslag opgemaakt, waarin 
beschikbare statistieken worden opgenomen en waar mogelijk verfijnd, om een 
beter beeld te krijgen van het profiel van de mensen in armoede. 
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11. De mogelijkheden onderzoeken van een buddywerking in de strijd tegen armoede 

 
Mensen in armoede geraken op eigen kracht moeilijk uit hun kwetsbare situatie. Het 
beschikken over een netwerk kan een aanzet zijn om uit de armoedespiraal te geraken. 
De hulpverlening kan iets betekenen, maar schiet vaak handen tekort om alle 
problemen aan te pakken. Naar het voorbeeld van het (succesvolle) buddyproject voor 
vluchtelingen kan onderzocht worden of een buddyproject naar mensen in armoede kan 
opgestart worden, in samenwerking met welzijns- en armoedeorganisaties. 
 
Indicator: 

- Tegen 31-12-2017 is onderzocht of een buddywerking voor mensen in armoede 
haalbaar is. In het bevestigende geval zijn stappen ondernomen om deze 
werking op te zetten in 2018. 

 
 
  



2. Activering op maat 
 

1. Inzetten op de ontwikkeling en uitvoering van het ESF-voortraject ‘sleutel naar werk of 
opleiding’. 
 
In een samenwerkingsverband met de stad, Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen, het 
CAW, de VDAB, Groep Intro en De Springplank, exploreert het OCMW met dit voortraject 
methodieken en biedt het ondersteuning op maat. 
Dit voortraject vormt een mogelijke sleutel tot succes in de zoektocht naar duurzame 
arbeid en/of activering voor moeders in generatiearmoede. 
De 30 deelnemers geven op participatieve wijze mee vorm aan dit voortraject. 
 
Indicatoren: 
- Op 01-09-2016 is de start van het voortraject een feit. 
- Op 01-01-2017 is er een meetinstrument om de evolutie in het niveau van 

psychologisch empowerment te meten én het toekomstperspectief van de cliënt 
weer te geven bij het begin en naar het einde van het voortraject. 

- Bij het beëindigen van het traject op 01-09-2018 zijn 7 deelnemers aan het werk en 
volgen 5 deelnemers een kwalificerende opleiding. 

 
2. Op een structurele wijze ongekwalificeerde uitstromers binnen het cliënteel detecteren en 

toeleiden naar bestaande projecten.  
 
Het OCMW zal, indien het aanbod ontoereikend blijkt, nieuwe initiatieven voor deze 
doelgroep ontwikkelen en uitvoeren in samenwerking met VDAB en CLB. 
Het Vrij CLB Waas en Dender heeft sinds januari 2015 een 0,2 vte medewerker 
vrijgesteld om een bovenlokale analyse uit te werken rond ongekwalificeerde uitstroom. 
Aangezien het budget van het flankerend onderwijsbeleid te beperkt is voor een 
aanwerving, worden de middelen en expertises  gebundeld om tot een 
netoverschrijdende aanpak te komen. Met een extra toelage van de stad kan er op 
halftijdse basis rond deze problematiek gewerkt worden.  
De besteding van deze middelen zal nauwgezet worden opgevolgd binnen de 
werkgroep ‘Kansen voor jongeren’ waar beide CLB's, het LOP, flankerend 
onderwijsbeleid in zetelen. Het flankerend onderwijsbeleid zal ook mee de 
doelstellingen opmaken om de opdracht helder te krijgen. 
 
Indicator:  
- Op 01-06-2017 is in het kader van de werkgroep ‘dienstverlening aan 

werkzoekende’ (convenant OCMW, Stad, VDAB) een onderzoek naar de 
wenselijkheid en haalbaarheid van de opstart van nieuwe initiatieven gebeurd. 

- Op 31-12-2017 is er per school een actieplan om ongekwalificeerde uitstroom 
tegen te gaan. 
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3. Samen met de VDAB de activering van vluchtelingen opnemen. 

 
Stad en OCMW nemen het initiatief om samen met de VDAB de activering van 
vluchtelingen op te nemen.  
Het OCMW wil de activeerbare vluchtelingen die zich vestigen in de stad actief 
opsporen, zodat binnen de 3 maanden een passend activeringstraject kan worden 
aangeboden. 
Het aanbod van Texmix of aanverwante activeringstrajecten wordt uitgebreid.  

 
Indicator:  
- Op 31-12-2017 zijn er minstens 2 trajecten aangeboden aan een groep van 12 

nieuwkomers. 
 

4. De behoefte aan open werkvloeren voor onbezoldigd werk onderzoeken. 
 
Het OCMW en Den Azalee starten een onderzoek naar de behoefte aan open 
werkvloeren voor onbezoldigd werk, voor wie wil deel uitmaken van arbeidsmatige 
processen zonder arbeidszorgbegeleiding. 
 
Den Azalee ontwikkelt activiteiten en werkvloeren voor deze doelgroep. 
Het betreft het ontwikkelen van georganiseerd vrijwilligerswerk, naast de bestaande 
arbeidszorgtrajecten, bijv. zelfpluktuin, kinderboerderij, zorgboerderij,… 
Doelgroep zijn personen die wachten op een duurzame betaalde tewerkstelling in de 
sociale economie, voor wie een arbeidsmatige activiteit noodzakelijk is voor het welzijn.  
 
Er wordt ook onderzocht of een samenwerkingsverband kan worden opgestart met 
BUSO-scholen voor leerlingen die later onbezoldigd werk zullen verrichten. Vanuit hun 
stage kunnen leerlingen doorstromen naar deze permanente tewerkstelling op de 
onbezoldigde werkvloer en zorgen voor continuïteit. 
 
Indicator:  
- Op 31-12-2017 zijn de behoefte en doelgroep gekend en besproken op 

bestuursniveau 
- Op 31-12-2017 zijn de nodige werkingsmiddelen vrijgemaakt om dit georganiseerd 

vrijwilligerswerk verder te ontwikkelen. 
 

5. Uitbreiden van de bestaande werkvloeren arbeidszorg. 
 
Momenteel zijn er 5 plaatsen arbeidszorg voor OCMW-cliënten als voorbereiding naar 
betaalde tewerkstelling. 
 
Indicator:  
- Op 31-12-2017 is het aantal arbeidszorgplaatsen bij het OCMW uitgebreid naar 10 

voltijdse trajecten. 
 



6. De haalbaarheid van een site voor sociale diensteneconomie onderzoeken. 
 
In een leegstaande ruimte op een interessante locatie zou een site voor sociale 
diensteneconomie kunnen ontwikkeld worden, waarbij buurt- en nabijheids-diensten 
zoals strijkateliers, kinderopvang, service aan fietsers, …worden aangeboden. 
 
Indicator:  
- Op 31-12-2017 is de haalbaarheid van de ontwikkeling van een site voor sociale 

diensteneconomie onderzocht met de diverse partners in de stad. 
 

7. Een kwalificerende opleiding huishoudhulp organiseren. 
 
In een samenwerkingsverband met het Opleidings- en Oriëntatiecentrum van het 
OCMW, Den Azalee en de VDAB wordt een kwalificerende opleiding huishoudhulp 
georganiseerd  
 
Indicatoren:  
- Op 31-12-2017 beëindigen 8 deelnemers deze opleiding met een VDAB-kwalificatie. 
- Op 31-12-2018 beëindigen 8 deelnemers deze opleiding met een VDAB-kwalificatie. 

 
8. De gevolgen van de hervorming van artikel 60 §7 van de OCMW-wet aanpakken. 

 
De hervorming van artikel 60 §7 vanaf 01-01-2017 dwingt tot dialoog en samenwerking 
met het regulier tewerkstellingscircuit.  
 
Indicator:  
- Op 31-12-2017 zijn 10 privébedrijven bereid gevonden tot samenwerking in het 

kader van de nieuwe maatregel ‘Tijdelijke Werk Ervaring’. 
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3. Kinderarmoede bestrijden 
 

1. Vindplaatsgericht jeugdwerk ondersteunen 
 
Stad en OCMW organiseren en/of ondersteunen - in samenwerking met jeugdhuizen, 
buurthuizen, JAC, Jos vzw - vindplaatsgericht jeugdwerk: een laagdrempelig aanbod 
waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten, studeren en samen zijn. 
Tegen 30-11-2018 wordt er een proeftuin in een buurt georganiseerd. 
 
Het stadsbestuur ontwikkelt tegen 2018 een nieuw reglement voor de subsidiëring van 
jeugdhuizen waardoor de ondersteuning afgestemd kan worden op de diversiteit van de 
werking en/of op de nieuwe verschijningsvormen van de jeugdhuismethodiek. 
 
Indicatoren:  
- Op 31-12-2017 is er zicht op de noden bij de georganiseerde en niet-georganiseerde 

maatschappelijk kwetsbare jongeren en op het huidige aanbod naar maatschappelijk 
kwetsbare jongeren. 

- Op 01-01-2018 is het reglement op de subsidiëring van jeugdhuizen in uitvoering. 
 

2. De noden van meerderjarige kinderen uit de pleegzorg in kaart brengen. 
 
Er wordt een overleg met de pleegzorg opgestart, naar analogie met de sector 
bijzondere jeugdzorg, om de noden van pleegkinderen in kaart te brengen in functie van 
het einde van de pleeggezinplaatsing na de 18de verjaardag.  
 
Indicator: 
- Op 31-12-2017 heeft het overleg met pleegzorg plaatsgevonden en zijn de noden 

in kaart gebracht.  
 

3. Ondersteuningstrajecten organiseren om het materieel welzijn van gezinnen te verhogen. 
 
Stad en OCMW organiseren lange, intensieve ondersteuningstrajecten waarbij 
huisbezoeken mogelijk zijn. Hierbij wordt ingezet op het materieel welzijn van gezinnen 
om met hen te werken rond opvoeding en onderwijs, emotionele ontwikkeling en 
welbevinden. 
Jaarlijks organiseren we minstens 1 kleinschalige moedergroep die inzet op het 
welbevinden van mama’s in Sint-Niklaas. De omschrijving van de doelgroep wordt per 
groep in samenspraak met de verschillende partners bepaald. 
Tegen eind september 2017 is er binnen de schoot van LIFT, TRAJECT OP MAAT, 
TRAJECT8-12 materiaal ontwikkeld om kinderen te faciliteren hun gevoelens te uiten of 
taal te geven aan hun gevoelens. Tegen eind 2018 is er onderzocht of dit kan 
opengetrokken worden naar het secundair onderwijs.  

 
Indicatoren: 
- Op 30-09-2017 is minstens 1 item ontwikkeld. 



- Op 31-12-2018 is materiaal ontwikkeld voor het secundair onderwijs. 
 

4. ‘Kansen voor Kinderen’ en ‘Kansen voor Jongeren’ verder ontwikkelen tot fora om 
kinderarmoede bespreekbaar te maken en acties uit te werken. 
 
Jaarlijks wordt aan lagere scholen de gelegenheid geboden een vorming over de 
signalenkaart/Pygmalion aan te vragen. De vormingstrajecten voor 
signalenkaart/Pygmalion worden uitgebreid naar het secundair onderwijs. 
De ervaringsdeskundige wordt verder ingezet ter ondersteuning van deze trajecten. 
Tegen het einde van het schooljaar 2016–2017 hebben we een overzicht van de 
concrete noden van het secundair onderwijs rond omgaan met kansarmoede. 
 
Indicator:  
- Op 01-09-2018 is er vanuit het forum een aanbod voor het secundair onderwijs 

beschikbaar. 
 

5. Taalontwikkeling stimuleren bij kinderen. 
 
Stad en OCMW stimuleren taalontwikkeling bij kinderen. Hiertoe worden o.m. 
zomerklassen en taalstages aangeboden, in samenwerking met de verschillende 
scholengemeenschappen. 
Er wordt onderzocht of een taalcoach een plaats heeft binnen het onderwijsaanbod. 
Een taalcoach ondersteunt scholen o.a. naar taalstimulering bij kinderen, ontluikende 
geletterdheid, omgaan met anderstaligheid, interculturele communicatie en 
meertaligheid. 
 
Indicatoren:  
- Op 31-12-2017 is er een formele beslissing over het aanwerven van een taalcoach. 
- In de zomervakantie 2018 wordt het aanbod zomerklassen/taalstage uitgebreid naar 

het lager onderwijs. 
 

6. Een sociale ruilwinkel oprichten. 
 
De cluster welzijn onderzoekt de haalbaarheid van een sociale ruilwinkel, waar jonge en 
toekomstige ouders terechtkunnen voor allerhande babymateriaal. 
 
Indicator:  
- Op 31-12-2017 is er een formele beslissing tot het oprichten van een sociale 

ruilwinkel. 
 

7. Noodopvang voorzien in de kinderopvang. 
 
Tegen augustus 2017 wordt het project ‘de cirkel krijgt een deur’ (gesubsidieerd door 
het fonds Bernard en Gonda Vergnes) geëvalueerd in het kader van de haalbaarheid van 
noodopvang binnen de stedelijke kinderopvang. 
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Tegen 01-01-2018 wordt samen met de partners van het lokaal overleg kinderopvang 
afgestemd hoe noodopvang verder vorm kan gegeven worden in Sint-Niklaas. 

 
Indicator 
- Op 01-03-2018 is er een formele beslissing rond een duurzaam systeem van 

noodopvang in Sint-Niklaas. 
 

8. Flexibele kinderopvang voorzien. 
Tegen 01-01-2019 wordt onderzocht of een systeem van flexibele opvang, naast de 
reeds bestaande zaterdagopvang in kinderdagverblijf Hermelijn, financieel en 
organisatorisch haalbaar is binnen de stedelijke initiatieven. 

 
Indicator 
- Op 01-01-2019 is er een officiële conclusie over de nood aan flexibele opvang in 

Sint-Niklaas. 
 

9. Toegangskansen tot de kinderopvang voor iedereen garanderen. 
 
De cluster welzijn ondersteunt gezinnen bij het vervullen van de formaliteiten m.b.t. 
(inkomensgerelateerde) kinderopvang, zodat de meest kwetsbare doelgroep evenveel 
toegangskansen heeft tot de kinderopvang. 

 
Daartoe ontwikkelt het loket kinderopvang een toegankelijke instructiebrochure voor 
intermediairen waarbij de verschillende stappen in het zoeken naar kinderopvang en de 
verschillende werkwijzen bij het in orde brengen van formaliteiten worden uitgelegd. 
 
Indicatoren 
- Op 30-06-2017 is een instructiebrochure voor intermediairen beschikbaar. 
- Op 31-12-2017 kunnen gezinnen met hun opvangvragen terecht bij het loket 

kinderopvang en onderwijs in het Welzijnshuis en aan de balie van het Huis van het 
Kind. 

- Op 31-12-2018 is het gemiddeld aantal bezoekers met vragen rond kinderopvang 
met 30% gestegen ten opzichte van het gemiddelde in 2016. 

 
10. Een draagvlak uitbouwen voor het concept ‘Brede school’. 

 
Indicatoren:  
- Op 30-06-2017 is de Vlaamse visienota rond ‘Brede school’ vertaald naar de situatie 

in Sint-Niklaas. 
- Op 31-12-2018 is er minstens 1 charter ‘Brede school’ tussen een school, de 

diensten in de buurt en de relevante partners. 
- Op 31-12-2018 is de regierol van het lokaal bestuur rond buitenschoolse opvang 

formeel bevestigd waarin samenwerkingsverbanden met vrijetijdspartners zijn 
opgenomen. 

  



4. Huisvesting en basisenergie garanderen 
 

1. De woonwinkel is een aanspreekpunt waar iedereen terecht kan voor basisinformatie rond 
wonen en energie 

 
Actie 1.1 
De woonwinkel groeit uit tot een centraal aanspreekpunt waar elke Sint-Niklazenaar terecht 
kan met al zijn vragen rond wonen, water en energie. 
 

Indicatoren 
1. Een werkgroep 'dienstverlening welzijnshuis' herbekijkt de organisatie van de 

dienstverlening in het welzijnhuis, onder meer in functie van het versterken van de 
loketwerking van de woonwinkel (zie ook hoofdstuk ‘dienstverlening’). 

2. De woonwinkel bouwt 'energie' structureel in als thema in haar werking (loket, advies, 
sensibilisering, preventieve acties, …) (zie ook actie 1.3). 

 
Actie 1.2 
Er wordt ingezet op ruime zichtbaarheid, bereikbaarheid en bekendmaking van de 
dienstverlening van de woonwinkel bij alle doelgroepen.  
 

Indicatoren 
1. In afwachting van de globale evaluatie van de dienstverlening in het Welzijnshuis, 

wordt de woonwinkel tegen 31 december 2017 met een drietal kleine ingrepen 
zichtbaarder gemaakt in het Welzijnhuis  

2. De woonwinkel voert jaarlijks één communicatiecampagne om haar dienstverlening 
breder bekend te maken (bv. via een vaste rubriek in de Stadskroniek, gerichte 
communicatie i.s.m. externe partners, …). 

3. De woonwinkel organiseert jaarlijks minstens één keer zitdagen op locatie, om haar 
dienstverlening dichter bij haar doelgroep te brengen (bv. K. Fabiolagebouw, 
Elisabethwijk, …). 

4. De cluster omgeving ontwikkelt – samen met de woonwinkel en de dienst 
communicatie - een communicatiestrategie om de bestaande premies en subsidies beter 
bekend te maken bij de bevolking. Vóór 31 december 2017 is er een concreet plan van 
aanpak uitgewerkt, dat vanaf 1 januari 2018 in uitvoering gaat. 

 
Actie 1.3 
Binnen het team van de woonwinkel wordt een energieverantwoordelijke aangeduid, die zich 
specialiseert in het thema ‘energie’.  
De energieverantwoordelijke coördineert en communiceert naar andere welzijnswerkers en 
wordt ingezet voor sensibilisering rond en bekendmaking van energiethema's. 
Taken van de energieverantwoordelijke: wetgeving opvolgen, inhoudelijke ondersteuning van 
de maatschappelijk werkers en de balie, projecten opzetten, sensibiliseren, stimuleren sociale 
huisvesting, coördinatie energiescans + opvolgscan direct uitvoeren. 
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Indicatoren 

1. Er is binnen het team van de woonwinkel een energieverantwoordelijke aangeduid 
tegen 31 december 2017. 

2. In uitvoering van het Klimaatplan werkt de energieverantwoordelijke samen met de 
woonwinkel, adviseur wonen, deskundigen milieu, welzijn en vzw EPA tegen 31 
december 2017 een programma voor uit voor preventieve en sensibiliserende acties 
rond energieverbruik. 

 
Actie 1.4  
De woonwinkel ondersteunt MIWA en de deskundigen milieu bij hun preventieve en 
sensibiliserende acties rond afval, door gerichte communicatie naar haar doelgroep.  
MIWA zet sensibiliseringsacties op voor kwetsbare doelgroepen via Den Durpel, de Springplank, 
de sociale kruidenier, .. rond selectieve afvalsortering (grof vuil, papier,..). Deze actie speelt op 
een preventieve manier in op de vragen rond een sociaal tarief voor afval.  
 

Indicatoren 
1. De stad (cluster omgeving) neemt samen met MIWA het initiatief om 

sensibiliseringsacties op te starten. Vóór 31 december 2017 heeft een eerste overleg 
met MIWA, Samenlevingsopbouw, SNMH, woonwinkel, … de inhoud van de acties en de 
doelgroep bepaald. 

2. Er worden jaarlijks minstens twee sensibiliseringsacties voor kwetsbare doelgroepen 
door MIWA georganiseerd. 

 
Actie 1.5 
Naast blijvende aandacht voor maatschappelijk kwetsbare groepen, is bijkomende 
ondersteuning voor (kleine) verhuurders onontbeerlijk, om te vermijden dat de private 
huurmarkt verder inkrimpt. In de werking van de woonwinkel wordt aandacht besteed aan 
informeren en adviseren van verhuurders. 
 

Indicatoren 
1. De woonwinkel werkt tegen 30 juni 2018 een basispakket aan ondersteunend materiaal 

voor verhuurders uit: algemene informatiebrochure,  overzicht premies, 
standaarddocumenten (bv. huurcontract, plaatsbeschrijving, inlichtingenfiche, …), zowel 
op papier als via de website. 

2. De woonwinkel organiseert jaarlijks minstens één informatieavond voor verhuurders in 
samenwerking met het Sociaal Verhuurkantoor en de immobiliënsector. 

3. De woonwinkel  onderzoekt tegen 31 maart 2017 een samenwerking met de Vereniging 
van Eigenaars en onderzoekt o.m. de mogelijkheid tot het organiseren van zitdagen in 
Sint-Niklaas. 

 
Actie 1.6 
Senioren blijven steeds langer thuis wonen. Om dat in de meest optimale omstandigheden te 
kunnen doen, dringen zich soms aanpassingen van de woning op. De woonwinkel adviseert over 
welke verschillende ingrepen en aanpassingen zinvol kunnen zijn en welke mogelijkheden tot 
subsidiëring bestaan.  



 
Indicator 

1. De woonwinkel werkt tegen 31 december 2018 een informatiebrochure uit.  
 
 
2. De woonwinkel zet in op structurele energiebesparende maatregelen   

 
Actie 2.1 
Een technisch deskundige uit de woonwinkel begeleidt bewoners en eigenaars (verhuurders) om 
structurele, energiebesparende maatregelen te nemen, met aandacht voor het gedrag bij 
bewoners. Daarvoor wordt samengewerkt met de vzw EPA. Deze begeleidingen worden in de 
eerste plaats uitgevoerd bij iedereen die een minimale levering aardgas of een energietoelage 
van het OCMW krijgt.   
 

Indicator 
1. Er wordt onderzocht of via projectmiddelen 1 FTE medewerker kan worden 

aangetrokken. 
 
Actie 2.2 
De stad ondersteunt de sociale huisvestingsmaatschappij, als grootste verhuurder in de stad, om 
energiebesparende maatregelen te implementeren. 
 

Indicatoren 
1. De stad en de SNMH volgen jaarlijks de uitvoering van de samenwerkingovereenkomst 

op, die tot doel heeft per jaar 40 daken van sociale huurwoningen te isoleren (waar 
mogelijk in samenwerking met vzw EPA). 

2. De stad en de SNMH onderzoeken tegen 31 december 2017 of er mogelijkheden tot 
samenwerking zijn bij de uitvoering van het Wijkrenovatieproject in de Elisabethwijk.  

 
 

3. Werken aan basiscomfort: sneller kleine gebreken herstellen 
 
Actie 3.1 
Drietakt, 't Punt en Den Azalee maken hun klusjesdienst beter bekend bij hulpverleners (bijv. 
Thuiszorg, sociale hulpverlening, De Vlier, huisartsen, ,..) 
 

Indicator 
1. De woonwinkel voert tegen 30 juni 2018 een sensibiliseringscampagne die 

hulpverleners in staat stelt hun cliënten gericht door te verwijzen. 
 
 

4. Het beheer van de noodwoningen optimaliseren 
 
Actie 4.1  
Het aanbod van noodwoningen wordt minstens behouden. 
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Indicatoren 
1. Het aantal noodwoningen blijft minstens 5. 
2. De deelname aan het Waas opvangnetwerk wordt geëvalueerd tegen 31 december 2017. 

 
Actie 4.2 
Er worden afspraken gemaakt omtrent de modaliteiten van noodwoningen voor de opvang van 
personen of gezinnen die na een onbewoonbaarverklaring of dringende maatregelen omwille 
van de veiligheid (art. 135, Nieuwe Gemeentewet, afsluiten nutsleidingen) hun woning dringend 
moeten verlaten.   
 

Indicator 
1. Er wordt tegen 31 december 2017 een draaiboek opgesteld voor de opvang van 

personen of gezinnen in geval van ongeschikt- of onbewoonbaarheidsverklaring of die 
dringend hun woning moeten verlaten. 

 
 
5. Kwaliteitsvol wonen realiseren voor iedereen 

 
Actie 5.1 
Er start een pilootproject voor structurele woningrenovatie bij kwetsbare eigenaars. Mensen die 
uit noodzaak een kwalitatief minderwaardige woning aankochten omdat ze geen betaalbare 
huurwoning konden vinden (bijv. grote gezinnen) beschikken vaak niet over voldoende 
middelen om hun woning te renoveren waardoor de woning niet kwalitatief en energiezuinig is. 
Stad en OCWM, eventueel in samenwerking met Samenlevingsopbouw, onderzoeken de 
mogelijkheden om hieromtrent een pilootproject op te zetten via bijv. projectoproepen. 
 

Indicator 
1. Er wordt tegen 31 december 2017 een project ingediend bij het fonds voor ‘Urban 

Innovative Actions' dat als doel heeft te werken aan de huisvesting van kwetsbare grote 
gezinnen. 

 
Actie 5.2 
Het vinden van geschikte en betaalbare huisvesting is voor velen een moeilijke opgave, een 
situatie die door de vluchtelingencrisis enkel nijpender werd. Mogelijk bieden nieuwe 
woonvormen een antwoord in deze zoektocht. Met de extra middelen van de Vlaamse regering 
wordt gedurende 2 jaar een bijkomende projectmedewerker ingezet, die een kader moet 
uitwerken om deze woonvormen mogelijk te maken in onze stad. Deze medewerker, die 
toegevoegd wordt aan de cluster omgeving, initieert projecten rond zorgwonen, hospitawonen, 
overbewoning, preventie woningkwaliteit, etc.  
 

Indicatoren 
1. Tegen 1 maart 2017 is een projectmedewerker aangeduid.  
2. De projectmedewerker tekent tegen eind 2017 een kader uit waarbinnen 

zorgwonen/hospitawonen mogelijk wordt gemaakt binnen de stad, i.s.m. de 
woonwinkel, adviseur wonen, adviseurs ruimtelijke ordening, bevolking, … 

  



 
Actie 5.3 
In 2017 wordt een samenwerkingsovereenkomst ondertekend tussen stad, OCMW, CAW en de 
instellingen voor bijzondere jeugdzorg en geestelijke gezondheidszorg, die in het kader van 
artikel 24 §2 van het Kaderbesluit Sociale Huur beroep zullen kunnen doen op het systeem van 
versnelde toewijzing. 
 

Indicatoren 
1. Tegen 1 februari 2017 is de samenwerkingsovereenkomst, die alle afspraken tussen de 

verschillende partners vastlegt, ondertekend door alle betrokken partijen. 
2. Er worden jaarlijks 5 toewijzingen gerealiseerd in uitvoering van deze 

samenwerkingsovereenkomst. 
3. Jaarlijks wordt deze samenwerkingsovereenkomst geëvalueerd en waar nodig 

bijgestuurd. 
 
Actie 5.4  
Het toewijzingsreglement dat voorrang verleent aan 70-plussers voor de toewijzing van een 
aantal woningen van de SNMH, wordt uitgebreid met de 18 appartementen in het voormalig 
rusthuis Sint-Katharina in Sinaai. 
 

Indicator 
1. Tegen 31 december 2017 is het toewijzingsreglement uitgebreid met 18 appartementen 

in het voormalig rusthuis Sint-Katharina in Sinaai. 
 
Actie 5.5 
Het Woonbeleidsplan van de stad Sint-Niklaas wordt in 2017 geactualiseerd. In dat 
woonbeleidsplan worden ook de krijtlijnen uitgetekend voor sociaal en betaalbaar wonen. 
 

Indicator 
1. Het geactualiseerde woonbeleidsplan reikt een nieuw instrument aan dat tot doel heeft 

de bepalingen met betrekking tot het sociaal aandeel in de bestaande 
stedenbouwkundige verordening te herschrijven.  

 
 

6. Werken aan woonzekerheid 
 
Actie 6.1 
De woonwinkel en team onthaal van de dienst mens onderzoeken de mogelijkheid om 
bemiddeling aan te bieden aan huurders en verhuurders op de private huurmarkt, om een 
dreigende uithuiszetting door betalingsproblemen/huurachterstal te vermijden. 
 

Indicator 
1. Tegen 30 juni 2017 is onderzocht op welke manier deze vorm van bemiddeling kan 

georganiseerd worden, al dan niet in samenwerking met externe partners, en welke 
extra middelen (incl. personeelsinzet) hiervoor nodig zijn.   
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Actie 6.2 
Teveel kandidaat-huurders bij de SNMH gaan niet in op de aangeboden woning, wanneer zij 
een toewijzing van de SNMH ontvangen. Mogelijk haakt een aantal mensen af omdat zij de 
verhuis om financiële of praktische redenen niet aankunnen. De SNMH zal bij haar toewijzingen 
actief communiceren over de mogelijkheden tot ondersteuning via de woonwinkel. 
 

Indicatoren 
1. Tegen 30 juni 2017 zijn afspraken gemaakt tussen de SNMH, de woonwinkel en team 

onthaal over de ondersteuning van toekomstige huurders, om te vermijden dat zij een 
toewijzing weigeren. 

2. Tegen 31 december 2017 is een folder ontwikkeld die door de SNMH verspreid wordt bij 
toewijzingen aan kandidaat-huurders. 
 

Actie 6.3 
Stad en OCMW onderzoeken of het systeem van glijdende huurcontracten van het CAW kan 
uitgebreid worden, al dan niet als onderdeel van de huurbegeleiding door stad en OCMW. 
Doelgroep voor deze ‘woonstage’ zijn mensen waarvan ingeschat wordt dat zij nood hebben aan 
ondersteuning om zelfstandig wonen aan te vatten. Doelstelling is het preventief voorkomen 
van uithuiszettingen n.a.v. het onvoldoende vertrouwd zijn met de taken en verplichtingen die 
met wonen gepaard gaan. 
 

Indicator 
1. Tegen 31-12-2017 is er een formele beslissing over het uitbreiden van het systeem van 

glijdende huurcontracten en is de doelgroep afgebakend. 
 
 

7. Een actieve aanpak van discriminatie op de huurmarkt  
 
Actie 7.1  
Om een compleet beeld te krijgen van de problematiek en gericht te kunnen werken, is het 
belangrijk dat Unia zo veel mogelijk signalen opvangt. De werking van het meldpunt en het 
belang van elke individuele melding moeten daarom nog beter bekendgemaakt worden bij 
hulpverleners en welzijnsorganisaties.  
De woonwinkel zelf neemt een actieve rol op in het detecteren van situaties van discriminatie. 
In zulke gevallen zal de woonwinkel ofwel de betrokken huurder doorverwijzen, ofwel zelf als 
getuige een melding maken van discriminatie bij Unia. 

 
Indicatoren 

1. Unia informeert hulpverleners over hoe ze moeten omgaan met situaties van 
discriminatie op de woningmarkt en leert hulpverleners hoe ze zelf situaties van 
discriminatie kunnen melden. 

2. Unia rapporteert jaarlijks over het aantal doorverwijzingen en het aantal meldingen van 
discriminatie in Sint-Niklaas. 

  



 
Actie 7.2 
De adviseur wonen, de woonwinkel, Unia, CIB en Samenlevingsopbouw starten gesprekken op 
om tot een gezamenlijk actieplan te komen in de strijd tegen discriminatie op de huurmarkt. De 
gesprekken kunnen gebaseerd worden op de studie “Gelijke toegang tot huisvesting voor elke 
Gentenaar: onderzoeksrapport” (UGent) en de aanbevelingen die erin geformuleerd worden.  
 

Indicatoren 
1. Tegen 31 december 2017 zijn de gesprekken met de immosector opgestart. 
2. Tegen 31 december 2018 is er een actieplan opgesteld.  
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5. Gezond leven bevorderen 
 

1. De derdebetalersregeling verder promoten bij patiënten en bij artsen. 
 
De derdebetalersregeling in de gezondheidszorg wordt verder toegelicht bij de 
kwetsbare doelgroepen en de toepassing ervan wordt verder aangemoedigd bij 
zorgverstrekkers. 
 
Indicatoren: 
- Op 30-06-2017 heeft er minstens 1 informatiecampagne over de 

derdebetalersregeling plaatsgevonden. 
- Op 31-12-2017 is er een overzicht beschikbaar waar de derbetalersregeling wordt 

toegepast en wordt er op een transparante manier over gecommuniceerd. 
 

2. Informatie verstrekken over gezondheidsinitiatieven. 
 
Er wordt in het kader van een toegankelijke gezondheidszorg zoveel mogelijk accurate 
informatie verstrekt naar intermediairen en kansengroepen over gezondheidsinitiatieven 
en over de toepassing van de derdebetalersregeling, 
Hiertoe zal worden bekeken of de ontwikkeling van een website een haalbare kaart is. 
 
Indicator: 
- Op 30-06-2017 is alle informatie over gezondheidsinitiatieven voor kansengroepen 

beschikbaar. 
- Op 31-12-2017 is een lastenboek voor de ontwikkeling van een website opgemaakt. 
 

3. Overleg plegen met huisartsen 
 
Jaarlijks vindt er een overleg plaats met de huisartsen rond diverse gezondheidsthema’s 
met specifieke aandacht voor kansengroepen.  
 
Indicator: 
- jaarlijks is er minstens 1 informatiemoment met minstens 1 aspect rond gezondheid 

voor de huisartsen.  
 

4. Aandacht hebben voor obesitas bij kinderen. 
 
Er wordt in overleg met wijkgezondheidscentrum De Vlier en het CLB een proefproject 
gestart rond obesitas bij kinderen. 
 
Indicator: 
- Op 30-06-2017 heeft er een overleg plaatsgevonden over de aanpak van obesitas bij 

kinderen met de betrokken actoren. 
- Op 30-06-2018 is  er minstens 1 proeftuin rond een obesitas-actie georganiseerd.  
 



5. Aandacht hebben voor tandzorg bij kwetsbare gezinnen 
 
De tandzorg naar kansengroepen wordt verder uitgewerkt onder andere via preventie-
acties naar scholen, kinderopvanginitiatieven en ouders. 
Het gezamenlijk tandzorgproject ‘de Tandem’ - met De Vlier, de VVT en Henri Schein 
Belux als partners - neemt een aanvang in het voorjaar van 2017. Dit project voorziet 
gedurende 4 halve dagen per week een tandarts voor kansengroepen, in een hiertoe 
ingericht tandartskabinet nabij wijkgezondheidscentrum De Vlier. De consultaties voor 
de patiënt zijn kosteloos. 
 
Indicatoren: 
- Op 31-12-2017 hebben er 2 preventiecampagnes plaatsgevonden bij 2 verschillende 

organisaties. 
- Op 31-12-2017 is er een eerste evaluatierapport over de werking van het 

tandzorgproject De Tandem.  
 

6. Aandacht hebben voor trauma’s bij vluchtelingen. 
 
Er wordt een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met het Centrum voor Geestelijke 
Gezondheidzorg betreffende de psychotherapeutische behandeling van vluchtelingen. 
 
Indicator: 
- Op 31-12-2017 zijn 25 vluchtelingen therapeutisch begeleid conform de 

overeenkomst met het CGG. 
 

7. Wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg wegwerken. 
 
Na evaluatie wordt de overeenkomst met het Centrum voor Geestelijke Gezondheidzorg 
verdergezet om de wachtlijsten weg te werken. 
 
Indicator: 
- Op 01-10-2017 zitten alle patiënten op de wachtlijst bij het CGG in een 

groepsaanbod of hebben ze een alternatief traject gekregen.  
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6. Vrijetijdsparticipatie bevorderen 
 

1. De vrijetijdsbesteding van kansenpashouders bevorderen. 
 
De stad voorziet jaarlijks een extra budget van 40.000 EUR om de vrijetijdsbesteding 
van kansenpashouders te bevorderen via de Attesten Vrijetijdsparticipatie, omdat de 
Vlaamse subsidie onvoldoende is om aan de stijgende vraag te voldoen. 
 
Indicatoren: 
- In het budget 2017 is het budget vrijetijdsbesteding van kansenpashouders met 

40.000 EUR verhoogd ten opzichte van 2016. 
- In het budget 2018 is het budget vrijetijdsbesteding van kansenpashouders met 

40.000 EUR verhoogd ten opzichte van 2017. 
 

2. De Vlaamse UiTPAS invoeren in Sint-Niklaas 
 
Stad en OCMW blijven de evoluties met betrekking tot de uitrol van de Vlaamse UiTPAS 
opvolgen en onderzoeken samen met het netwerk voor vrijetijdsparticipatie van 
personen in armoede of de stad zich kandidaat moet stellen om de UiTPAS in Sint-
Niklaas in te voeren. Vooraleer over te gaan tot kandidaatstelling moet duidelijk zijn dat 
personen in armoede minstens dezelfde voordelen genieten als met de huidige 
kansenpas. Het in kaart brengen van het financiële luik en de uitwerking van de UiTPAS 
wordt getrokken door de cluster cultuur en vrije tijd.  
 
Indicatoren: 
- Op 1-09-2017 is in de cluster cultuur en vrije tijd een deskundige aangeduid om de 

aanvraag van de UiTPAS voor te bereiden en in te dienen bij CultuurNet Vlaanderen. 
- Op 01-03-2018 heeft de stad Sint-Niklaas zijn kandidatuur ingediend om de UiTPAS 

in te voeren. 
 

3. De kansenpas actief promoten en toekennen. 
 
Stad en OCMW onderzoeken of het mogelijk is om de gerechtigden op de kansenpas 
automatisch op de hoogte te brengen van hun recht op een kansenpas en van de 
procedure om deze aan te vragen.  
 
Indicatoren: 
- Op 31-12-2016 is bij de Kruispuntbank nagegaan of er een lijst kan getrokken 

worden van kansenpasgerechtigden. 
- Op 31-12-2017 zijn de kansenpasgerechtigden die nog niet over een kansenpas 

beschikken, aangeschreven en op de hoogte gebracht van het systeem kansenpas. 
- Op 31-12-2018 is het aantal kansenpasgebruikers gestegen met 10 procent. 

  



 
4. Een ondersteunende vrijwilligerswerking uitbouwen. 

 
Stad en OCMW onderzoeken de haalbaarheid van de opstart van een ondersteunende 
vrijwilligerswerking, gekoppeld aan dienst- en hulpverlening aangeboden vanuit het 
Welzijnshuis. Concreet denken we aan fietslessen en ondersteunende activiteiten in het 
kader van specifieke werkingen zoals Woenselen, Rap op Stap, onthaalwerking voor 
nieuwkomers, JaZo, woonbegeleiding,… Deze vrijwilligerswerking biedt eveneens plaats 
aan mensen in een traject sociale activering. 
 
Indicator: 
- Op 01-06-2017 is er een formele beslissing rond het concept ondersteunend 

vrijwilligerswerk binnen de werking van de cluster Welzijn. 
 

5. Het project Positief Sportief uitvoeren 
 
Stad en OCMW zetten in op de ontwikkeling en uitvoering van het project PosPo 
(Positief sportief). Dit project ontwikkelt methodieken en acties om kinderen en 
jongeren uit kwetsbare gezinnen toe te leiden naar reguliere sport- en 
jeugdverenigingen. 
 
Indicator: 
- Op 31-12-2018 zijn 30 kinderen en jongeren uit kwetsbare gezinnen actief lid van 

een sport- of jeugdvereniging. 
 

6. De werking van Rap op Stap verruimen. 
 
Naast het aanbod van reizen en uitstappen in Vlaanderen, wordt de focus gelegd op het 
lokale Sint-Niklase vrijetijdsaanbod. Een buddywerking wordt uitgebouwd om 
maatschappelijk kwetsbare mensen te introduceren in de lokale culturele activiteiten en 
evenementen. 
 
Indicator:  
- Op 31-12-2017 heeft de buddywerking 30 personen toegeleid naar lokale culturele 

activiteiten. 
 

7. Een onthaalprogramma aanbieden aan nieuwkomers. 
 
Vanuit de afdeling mens en samenleving wordt een onthaalprogramma ontwikkeld en 
aangeboden aan nieuwkomers. Onderdeel van dit programma is ondermeer ‘Op Stap’, 
een stadswandeling langs relevante diensten en organisaties en informatie over 
kansenpas en vrijetijdsparticipatie. 
 
Indicator:  
- Op 31-12-2017 is systematisch een integraal onthaalprogramma aangeboden aan 

elke nieuwkomer die beroep doet op hulpverlening in het Welzijnshuis. 
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8. Kansenpastarieven voorzien op De Ster. 

 
Stad en OCMW komen nieuwe sociale tarieven overeen met recreatiepark De Ster om de 
toegang voor kansenpashouders te blijven garanderen. Er zullen abonnementen 
verkocht worden aan de balie van het welzijnshuis.  
 
Indicator:  
- Vanaf 1-04-2017 worden er abonnementen voor De Ster aangeboden in het 

Welzijnshuis. 
  



7. Menswaardig inkomen garanderen 
 

1. De preventiecampagne Budget in Zicht continueren. 
 
De preventiecampagne Budget in Zicht die zich richt naar laatstejaarsstudenten 
secundair onderwijs wordt gecontinueerd maar ook aangepast naar jongere leerlingen. 
De vormingen in BUSO- en TSO-richtingen hebben als doel deze leerlingen voor te 
bereiden op zelfstandig wonen. 
Bij ASO-leerlingen wordt de vorming tevens gericht op een betere kennis en begrip van 
de armoedeproblematiek. 
 
Indicatoren:  
- Op 30-06-2017 is er met de scholengemeenschappen van beide netten uit het 

secundair onderwijs een afspraak over een structuur om jaarlijks de 
preventiecampagne Budget in Zicht te voeren. 

- Vanaf schooljaar 2017-2018 wordt er in minimaal 2 (één van elk net) ASO-richtingen 
en 2 (één van elk net) TSO-, BSO- of BUSO-richtingen een vorming voorzien. 
 

2. Budget in Zicht kenbaar maken aan toekomstige leerkrachten secundair onderwijs. 
 
Het preventiepakket Budget in Zicht wordt via Hogeschool Odisee kenbaar gemaakt aan 
toekomstige leerkrachten secundair onderwijs. 
Met Odisee wordt bekeken of de informatie op een actieve wijze kan verwerkt worden in 
de cursussen voor studenten bachelor secundair onderwijs. 
Daarnaast zal via het LOP dit pakket als vorming aangeboden worden aan huidige 
leerkrachten secundair onderwijs. 
 
Indicatoren:  
- Op 30-06-2017 is er een afspraak met Odisee om het preventiepakket Budget in 

Zicht te verwerken in de cursussen voor studenten bachelor secundair onderwijs. 
- Vanaf schooljaar 2017-2018 is dit preventiepakket opgenomen in het 

cursussenpakket van de opleidingen Bachelor secundair onderwijs van Odisee. 
 

3. De hulpverlening beter bekend maken 
 
Vanuit het OCMW wordt een informatiecampagne uitgewerkt om de verschillende 
mogelijkheden tot financiële hulpverlening vanuit het OCMW beter bekend te maken bij 
mensen in armoede. 
Hiervoor wordt enerzijds gewerkt met belangrijke intermediairen (verenigingen waar 
armen het woord nemen, CAW,…) maar ook via rechtstreekse kanalen naar de Sint-
Niklase bevolking (Stadskroniek,…) 
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Indicator:  
- Jaarlijks is er minimaal één informatiemoment over minimaal één aspect van de 

financiële hulpverlening van het OCMW 
 

4. Het steunsysteem evalueren 
 
Het systeem van steun en aanvullende steun wordt in 2017 grondig geëvalueerd op 
basis van een voorbereidend onderzoek waarbij een vergelijking zal gebeuren met het 
instrument “referentiebudgetten” dat door het Centrum voor budgetadvies en 
budgetonderzoek werd ontwikkeld. 
Op basis van deze vergelijking en een verdere evaluatie zal een (ver)nieuw(d) instrument 
aanvullende steun worden beslist. 
Ook de premies (vanuit welzijn) worden grondig geëvalueerd en bijgestuurd indien 
nodig.  
Bij deze vernieuwing zal ook rekening worden gehouden met een vereenvoudiging van 
het systeem. 
 
Indicatoren:  
- Tegen 30-06-2017 is er op het Bijzonder Comité Sociale Dienst van het OCMW een 

grondige bespreking geweest van het totale pakket aan aanvullende financiële 
hulpverlening. 

- Tegen 31-12-2017 is er een (ver)nieuw(d) systeem aanvullende steun dat vanaf 01-
01-2018 in voege gaat. 

- Tegen 30-06-2017 is er een grondige bespreking geweest van het totaal pakket van 
premies. 

 
5. Rechten automatisch toekennen 

 
Stad en OCMW zullen alle premies en andere vormen van steunverlening die ze zelf 
toekennen onderzoeken op de mogelijkheid om deze automatisch toe te kennen aan die 
personen die er recht op hebben. 
 
Indicatoren:  
- Tegen 31-12-2017 is er een grondige screening gebeurd van alle toelagen en 

premies vanuit het stadsbestuur en het OCMW op hun voorwaarden tot toekenning 
en de mogelijkheden om dit automatisch toe te kennen. 

- Tegen 31-12-2018 worden minstens 50% van deze premies en toelagen waar een 
automatische toekenning mogelijk is, ook effectief automatisch toegekend. 

 
(Zie ook hoofdstuk dienstverlening) 
 

6. Een armoedetoets invoeren 
 
Stad en OCMW voeren de armoedetoets in. Voorafgaandelijk aan een beleidsbeslissing 
wordt het effect van de maatregel nagegaan op kwetsbare groepen. Indien het om een 
negatieve impact gaat, wordt bekeken hoe er kan geremedieerd worden.  



 
Indicatoren: 
- Op 30-06-2017 is er een verslag beschikbaar waarin is nagegaan op welke manier 

een armoedetoets kan worden ingevoerd. 
- Op 31-12-2017 is er een formele beslissing over de invoering van een armoedetoets. 
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8. Senioren 
 

1. Intensifiëren van de werking van de stedelijke clubhuizen. 
 
In 2017 zullen er minstens drie activiteiten doorgaan en in de buurt gecommuniceerd 
worden in ieder clubhuis. In het clubhuis van de Rode Kruisstraat zal de infrastructuur 
vernieuwd worden en zullen petanquebanen worden aangelegd in het aangelegen 
parkje. Dit moet voltooid zijn tegen 2018. 
 
Indicatoren: 

- Op 31-12-2017 hebben er in elk clubhuis minstens 3 activiteiten 
plaatsgevonden. 

- Op 31-12-2018 is de infrastructuur in het clubhuis Rode Kruisstraat vernieuwd 
- Op 31-12-2018 zijn petanquebanen aangelegd in het parkje aan het clubhuis 

Rode Kruisstraat. 
 

2. Evalueren en bestendigen van het huisbezoekenproject 80+.  
 
Dit is een actie waarbij vrijwilligers huisbezoeken doen bij 80-plussers in groot Sint-
Niklaas met de seniorengids. In een eerste fase zijn alle alleenwonende 85-plussers die 
het wensten in centrum Sint-Niklaas bezocht. Het doel is om nu ook de alleenwonende 
en samenwonende 85-plussers in de deelgemeentes te bezoeken, in aanvulling met de 
samenwonende 85-plussers in centrum Sint-Niklaas. Tijdens deze bezoeken wordt o.a. 
expliciet ingezet op de bekendmaking van het lokaal dienstencentrum en de 
antennepunten van het dienstencentrum. In de deelgemeentes worden de 
antennepunten en de maaltijden aan huis met deze huisbezoeken ook gepromoot, door 
maaltijdbonnen voor 2 personen aan te bieden bij elk huisbezoek in een deelgemeente. 
Indien gewenst kan men ook 2 maaltijden aan huis laten bezorgen in plaats van de 
maaltijd in het antennepunt te nuttigen. 
 
Indicatoren: 

- Op 31-12-2017 zijn alle alleen- en samenwonende 85-plussers bezocht in Sint-
Niklaas en de deelgemeentes. 

- Op 31-12-2017 zijn er 200 nieuwe mensen toegeleid naar de antennepunten 
van Belsele en Nieuwkerken via een geschenkbon voor een warme maaltijd voor 
twee personen. 

 
3. Extra woningen en voorzieningen voor senioren uitbouwen. 

 
Het tweede dienstencentrum den Aftrap gaat van start in 2017.  
Het OCMW en de SNMH bouwen in Sinaai een dienstencentrum, met ouderenwoningen 
er omheen.  
Het doelgroepenplan naar 70-plussers van de SNMH wordt uitgebreid met een project in 
Sinaai. 
 



Indicatoren: 
- Op 31-07-2017 is het tweede dienstencentrum, den Aftrap, operationeel. 
- Op 31-07-2018 is het antennepunt in Sinaai operationeel. 

 
4. Een lokaal netwerk mantelzorg oprichten in Sint-Niklaas.  

 
Indicator: 

- Op 31-12-2017 zijn er minstens drie acties rond het thema mantelzorg in Sint-
Niklaas uitgevoerd. 

 
5. Verkleinen van de digitale kloof bij ouderen. 

 
Workshops en vorming rond computers, tablets en smartphones zullen sterker 
gepromoot worden. Er zullen eveneens extra workshops georganiseerd worden in de 
filialen van de bibliotheek in de deelgemeentes om de drempel voor senioren daar te 
verlagen. 
 
Indicatoren: 

- Op 31-12-2017 zijn er per deelgemeente minstens 2 workshops georganiseerd 
- Op 31-12-2017 én op 31-12-2018 is een overzichtelijke brochure van het 

aanbod van de bibliotheek aangemaakt en verdeeld. 
 

6. Diverse communicatiekanalen inzetten om meer senioren te bereiken en informeren. 
 

Indicator: 
- Op 31-12-2017 zijn er minstens 4 artikels gepubliceerd in bladen buiten de 

Stadskroniek om belangrijke info of grote activiteiten te communiceren. 
 

7. Een actieplan opstellen rond verschillende kwetsbare groepen bij senioren. 
 
In 2017 zullen samenwerkingen gestimuleerd worden tussen de erkende 
seniorenverenigingen en interculturele verenigingen. 
 
Indicator: 

- Op 31-12-2017 is er een actie georganiseerd tussen (een) erkende 
seniorenvereniging(en) en (een) interculturele vereniging(en). 
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Afkortingen 
 
ASO  algemeen secundair onderwijs 
BSO  beroepssecundair onderwijs 
BUSO  buitengewoon secundair onderwijs 
CAW  Centrum Algemeen Welzijnswerk 
CGG  Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg 
CIB  Confederatie van Immobiliënberoepen 
CLB  Centrum voor leerlingenbegeleiding 
EPA  Energieprojecten Azalee 
ESF  Europees Sociaal Fonds 
JAC  Jongerenadviescentrum 
JAZO  Jonge Asielzoekers (project) 
LOP  Lokaal overlegplatform 
MIWA  afvalintercommunale voor de regio Midden-Waasland 
OCMW  Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn 
OOC  Opleidings- en Oriëntatiecentrum 
SNMH  Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting 
TSO  technisch secundair onderwijs 
UNIA  nieuwe naam van het Interfederaal Gelijkekansencentrum 
VDAB  Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding 
VVT  Verbond der Vlaamse Tandartsen 
 


