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De cluster welzijn van stad en OCMW Sint-Niklaas 
bestrijkt in zijn dagelijkse werking een breed gam-
ma van beleidsthema’s en levensdomeinen. We zet-
ten ons in algemene termen in voor het welzijn van 
elke burger, en dat vertaalt zich in diverse acties en 
activiteiten op het vlak van onder meer het samen-
leven in diversiteit, het omgaan met kinderen en 
jongeren, het ondersteunen naar werk en huisves-
ting, vrijetijdsparticipatie, onderwijs, gezondheid, 
armoedebestrijding, ….  
 
In het organogram van de cluster welzijn vertaalt 
zich dat in twee grote afdelingen. Bij Opvoeding en 
Onderwijs horen het Huis van het Kind, de diensten 
kinderopvang en buitenschoolse opvang, de scholen 
van het stedelijk basisonderwijs en de dienst flanke-
rend onderwijs thuis. De afdeling Mens en Samenle-
ving bestaat uit de diensten Mens en Maatschappe-
lijke Activering, met diverse teams, die taken ver-
vullen die hun basis vooral vinden in de OCMW-
wetgeving. De Dienst Diversiteit, samenleving en 
preventie werkt aan de thema’s die in zijn naam zijn 
vervat en aan het strategisch programma Iedereen 
Mee.  
 
Naast deze twee afdelingen zijn er nog de dienst 
ondersteuning en de staf, die de werking van de 
cluster administratief en inhoudelijk ondersteunen, 
en tenslotte het maatwerkbedrijf den Azalee. 
De cluster welzijn heeft 2 politiek verantwoordelij-
ken, de schepenen Sofie Heyrman (welzijn, diversi-
teit en burgerzaken) en Maxime Callaert (wonen, 
kinderopvang, opvoeding en onderwijs).  
 
Het is geen sinecure om alle acties en realisaties in 
een jaarverslag samen te vatten. We namen als 
‘kapstok’ het Beleidsprogramma ‘Samen maken we 
de stad van morgen’ met zijn 50 actieplannen. We 
kozen er die actieplannen uit waar we onze eigen 
activiteiten geheel of gedeeltelijk aan konden vast-
haken en toelichten en verzamelden cijfermateriaal 
om het geheel te duiden.  
  
  



 Werken aan buurten  
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 waar iedereen zich thuis voelt   

Als lokaal bestuur zijn we het overheidsniveau dat 
dichtst bij de burger staat. Om de nabijheid van onze 
dienst- en hulpverlening nog te vergroten, organiseren 
wij buurtgerichte projecten en activiteiten. Hiermee 
willen we ook ontmoeting faciliteren tussen inwoners 
om zo de sociale cohesie in voornamelijk kwetsbare 
buurten te vergroten. Vanuit deze doelstelling organi-
seren we buurtwerking in 5 kwetsbare wijken in onze 
kernstad: Peter Benoitpark, Reynaertpark, Elisabeth-
wijk, Westerbuurt en Gazometerwijk.    

In de Gazometerwijk willen we ook via een buurtge-
richt netwerk opvoedingsondersteuning maximaal de 
kansen voor kinderen van 0 tot 12 jaar vergroten.   

De Westerbuurt, deel van de Kroonmolenwijk, geldt al 
vele decennia als een wijk met heel wat uitdagingen. 
Via een wijkverbeteringscontract wil de stad nu extra 
werk maken van de leefbaarheid en sociale cohesie in 
deze Kroonmolenwijk. Buurtwerk, team participatie en 
Zorgpunt Waasland werken hiervoor nauw samen met 
veel anders partners uit de buurt. De Vlaamse Overheid 
stelt een subsidie van 580.000 EUR ter beschikking.   

 

 
 
 
 
 

Camping gastvrij  
 

In 2021 trokken we met de caravan van Camping Gast-
vrij naar verschillende buurten in onze stad. Samen 
met het dienstencentrum sloegen we in 7 wijken een 
babbeltje bij een lekkere koffie of frisdrank bij een 200-
tal buurtbewoners.   
 

Brede School  
 

Scholen, wijken en organisaties worden in een lokale 
context geconfronteerd met noden waarvoor ze niet 
steeds alleen een oplossing hebben. Via brede school 
hebben zij de mogelijkheid om samen met partners uit 
de buurt antwoorden te bieden op deze noden.   
1 basisschool en 2 secundaire scholen werkten buurt-
gericht in een brede schoolproject waarbij ze onder-
steuning door middel van coachingsmomenten krijgen.  
 

Burenbemiddeling  
 

Burenbemiddeling is een dienstverlening waarmee we 
willen voorkomen dat kleine ergernissen en conflicten 
tussen buren zouden escaleren, en uiteindelijk uitmon-
den in een echte burenruzie waarbij de politie en het 
gerecht moeten tussenkomen. In de meeste gevallen 
kunnen ergernissen met bemiddeling en een goed ge-
sprek worden opgelost.  
 
2020: Aanmeldingen 52    Bemiddelingen 21  
2021: Aanmeldingen 48    Bemiddelingen   22  
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Vanuit welzijn focussen we op preventie en werken we 
ad hoc samen met de politie bij overlast in de buurt.   

Preventie van radicalisering  
en polarisering 
 

In de lokale integrale veiligheidscel worden casussen 
met een vermoeden van radicalisering besproken. In 
2021 werden 35 cases besproken, waarvan er bij 6 dos-
siers minderjarigen betrokken waren. Vanuit onze re-
gierol brachten we binnen de bestrijding van radicali-
sering tendensen in kaart om er in 2022 concrete ac-
ties aan te koppelen  
 
In samenwerking met StampMedia organiseerden we in 
5 secundaire scholen workshops voor jongeren, om hen 
te leren omgaan met nepnieuws en complotdenken. 

 

Bestrijding van druggebruik 
 

Het medisch sociaal opvangcentrum (MSOC) behandel-
de in 2021 47 verschillende patiënten, een lichte da-
ling ten opzichte van 2020 waarin 50 patiënten werden 
begeleid. Het aanbod op lokaal niveau zorgt ervoor dat 
patiënten de stap naar de hulpverlening gemakkelijker 
zetten. De patiënten komen op regelmatige basis 
(wekelijks of tweewekelijks) op consultatie.  
 
 
Met het spuitenruilprogramma willen we, bij de bur-
gers die drugs injecteren, de ‘schade beperken’ die het 
gevolg kan zijn van druggebruik door ervoor te zorgen 
dat naalden niet hergebruikt of doorgegeven worden. 
Gebruikte naalden kunnen binnengebracht worden, 
zodat deze correct kunnen afgevoerd worden waardoor 
prikongevallen tot een minimum herleid kunnen wor-
den. In 2021 hebben we 10.690 spuiten verdeeld en 
hebben we 10.115 spuiten gerecupereerd? 

Overlast en onveiligheid bestrijden  

Evolutie spuitenruil 

  2019 2020 2021 

Contacten 33 75 53 

Verdeeld 2.320 10.470 10.690 

Recuperatie 2.140 8.010 10.115 

Terugvloei 
percentage 

92% 77% 94% 



 Sint-Niklaas ontwikkelen als 

6 

 een diverse, toegankelijke   
 en leeftijdsvriendelijke stad 



Klein gebaar, grote glimlach’. Met die campagne heb-
ben we in januari 2021 een eerste stap gezet om van 
elke inwoner een ‘Iedereen Mee’-ambassadeur te ma-
ken. ‘Iedereen Mee’ is ook de slogan waarmee Sint-
Niklaas zich de komende jaren op de kaart wil zetten 
als een warme stad waar elke burger zich thuis voelt, 
graag woont, leeft en iedereen gelijke kansen heeft. De 
slagzin maakt deel uit van een nieuwe aanpak om alle 
welzijnsacties in de stad te promoten.  
 
De campagne ‘Klein gebaar, grote glimlach’ is de eerste 
waarmee Sint-Niklaas ook zijn vrolijk en olijk geteken-
de ‘Iedereen mee’-ambassadeurs in de kijker plaatste 
en ‘beroemd’ maakte. Ze doken overal op, zoals in een 
folder die bij elke inwoner in de brievenbus viel. In de 
folder stak de slinger om voor het raam te hangen, de 
vraag om er een foto van te nemen en te posten op 
Facebook en Instagram. 
 
 

Gebruikersgroepen 
 

In 2021 lanceerden we de gebruikersgroepen ‘iedereen 
mee”. Naargelang het onderwerp stellen we een diver-
se groep inwoners samen die via een interactieve en 
laagdrempelige methodiek antwoorden zoeken op be-
paalde vragen binnen dat thema. Frequente gebruikers 
of toekomstige gebruikers van allerlei diensten, pro-
jecten of gebouwen geven ons via deze weg input om 
rekening mee te houden in de ontwerpen. Zij vertrek-
ken vanuit hun ervaringen en expertise waardoor zij 
kwaliteit kunnen toevoegen aan het ontwerp.  
 
We organiseerden in 2021 verschillende gebruikers-
groepen. Rond `vervoer op maat` hebben we 2 verschil-
lende gebruikersgroepen georganiseerd voor de ver-
schillende vervoersregio’s en 1 algemene sessie.  
 

De sessies gingen rond de wijzigingen van het open-
baar vervoersnetwerk en het vervoer op maat. Ook het 
ontwerp van de nieuwe stadswinkel werd voorgelegd 
aan de gebruikers. Waar mogelijk wordt er in de toe-
komst rekening gehouden met deze bedenkingen.  
 
In november 2021 is er tenslotte ook een gebruikers-
groep gevormd met anderstalige nieuwkomers rond 
project Hendrik. We vroegen hen onder meer welk ge-
voel zij krijgen als ze een stadsgebouw binnenlopen en 
hoe wij ervoor kunnen zorgen dat iedereen comforta-
bel is en zin krijgt om in de nieuwe bib binnen te stap-
pen en er te vertoeven. 
 

Superverspreiders van inclusie 
 

In juni 2021 hebben we de bevolking van Sint-Niklaas 
kennis laten maken met onze superverspreiders van 
inclusie. Dit zijn diverse organisaties en verenigingen 
die zich inzetten om inclusief te werken en hierrond 
het ambassadeurschap opnemen. Hun getuigenissen 
waren twee weken in levenden lijve te zien op het Sta-
tionsplein, via onze sociale mediakanalen en onze 
website:   
www.sint-niklaas.be/superverspreiders. 

7 

 

Iedereen mee 
Klein gebaar, grote glimlach 



Digitaal mee 
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In 2021 werden de 5 digipunten geopend, waar we 
met vrijwilligers klaar staan met antwoorden, hulp en 
advies voor het gebruik van digitale toestellen. Een 
groot deel van de vragen ging over gebruik van app’s, 
online vaccinatie afspraken en het covid safe ticket. 
 
Digicheques 
 

Sinds de lancering in oktober 2020 werden 208   di-
gicheques verkocht, in de bib en het welzijnshuis. 
Twintig digicheques werden ingezet om de digipunten 
te ondersteunen. In 2021 zijn er 88 digicheques aan 
kansenpastarief verkocht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Specifiek beleid diversiteit 
 

In 2021 hebben we voor de eerste keer een prikkelarm 
kermismoment georganiseerd. Tijdens de kermis wor-
den dan op vooraf bepaalde tijdstippen muziek en ge-
luid van de attracties stil gelegd. Dit doen we niet en-
kel voor mensen met autisme, epilepsie, een mentale 
handicap of kleine kinderen, maar voor iedereen die op 
een rustige manier de kermis wil beleven.  



Op 1 oktober 2021, de Internationale dag van de  Ou-
dere, zetten we onze oudere inwoners in de kijker. Alle 
inwoners, ouder dan 65, kregen een kaartje om hen 
extra aandacht te geven. Tevens werden ze met deze 
kaart uitgenodigd om deel te nemen aan de activiteiten 
van de seniorenweek, in de derde week van november. 
Tal van activiteiten georganiseerd door seniorenvereni-
gingen en andere partners werden gebundeld. 
 
2021 was het jaar van het coronavaccin. Om een zo 
groot mogelijk publiek te informeren over het corona-
vaccin werd een brede en inclusieve vaccinatiecampag-
ne gevoerd. Een filmpje over de praktische werking van 
het vaccinatiecentrum en een bus-aan-bus infofolder 
werden vertaald in de negen meest gesproken vreemde 
talen van onze stad.  
 
Om inwoners te motiveren om zich te laten vaccineren, 
lanceerde het stadsbestuur een oproep naar geënga-
geerde inwoners die binnen hun netwerk in dialoog 
wilden gaan over het coronavaccin. Achttien inwoners 
vertelden in een video en een folder waarom zij zo uit-
keken naar hun vaccin. Het ging om mensen die een 
bekend gezicht waren in hun buurt, vereniging of ge-
meenschap én die konden inspelen op twijfels en be-
zorgdheden die op dat moment leefden in de samenle-
ving.  
 

 
Sociale organisaties en scholen kregen tips en toegan-
kelijke info op maat. En net voor de zomervakantie 
ging een campagne van start voor de leerlingen van 
het vijfde en zesde jaar van de middelbare scholen. We 
deden ook extra inspanningen om mensen zonder wet-
tig verblijf en mensen zonder onderdak te bereiken en 
het te overtuigen zich te laten vaccineren. 
 
 
 
 
 

In de loop van 2021 kregen 63.661 Sint-Niklazenaren 
hun twee prikken tegen het coronavirus. Daarmee was 
80,22% van de bevolking van onze stad tweemaal ge-
vaccineerd. In de loop van oktober kwam ook de cam-
pagne voor het boostervaccin op gang. Tegen het einde 
van het jaar waren meer dan 40.000 Sint-Niklazenaren 
een derde keer gevaccineerd: een vaccinatiegraad van 
meer dan 50%. 
 

Diversiteitsscreening in het onderwijs 
(DISCO) 
 

In 2021 investeerde het stadsbestuur in het opzetten 
van een diversiteitsscreening onderwijs (DISCO). Deze 
screening is een meet- en reflectieinstrument dat door 
middel van een bevraging bij leerkrachten de attitude 
en het gevoel van bekwaamheid van (toekomstige) 
leerkrachten inzake omgaan met diversiteit in het on-
derwijs in kaart brengt.  
 
In de schooljaren 2020-2021 en 2021-2022 ontvingen 
16 basisscholen en 3 secundaire scholen hun eerste 
rapport waarna ze onder begeleiding reflecteerden 
over hoe de attitude en het gevoel van bekwaamheid 
om met diversiteit in de klas en op school om te gaan 
konden verhogen. Hieruit werden schoolgebonden ac-
ties geformuleerd waarmee ze verder aan de slag gaan. 
Er werd ook 1 schooloverstijgende sessie georgani-
seerd met alle deelnemende scholen.  
 

Inclusieve kinderopvang Driekoningen 
 

Groepsopvang Driekoningen zet zich steeds meer op de 
kaart als een inclusieve opvang. In 2021 werden 9 kin-
deren met een zorgbehoefte opgevangen, in samen-
werking met en opvolging van MFC Het Veer. Het the-
ma inclusie en de samenwerking met het Veer werd 
verder uitgebouwd in gezamenlijke overlegmomenten 
en in een vormingsavond voor de kindbegeleiders. Het 
Veer voorzag een driedelige vorming aan alle kindbe-
geleiders.  
 
. 
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 inburgering faciliteren 
 Discriminatie tegengaan en   



Gelijke kansen op de woonmarkt:  
meldpunt 
 

In 2021 stond de Internationale Dag tegen Racisme en 
Discriminatie (21 maart) in het teken van gelijke kan-
sen op de huurmarkt.  
 
Burgers kunnen sedert januari 2021 terecht in het 
Welzijnshuis om discriminatie en racisme op de huur-
markt te melden. Een medewerker van Unia volgt de 
melding verder op en zoekt in dialoog met de ver-
schillende partijen naar een oplossing. Vanaf 21 maart 
lanceerden we verschillende filmpjes waarin personen 
getuigen over hun woonsituatie en de moeilijke zoek-
tocht naar een woonst, waarbij ze soms met racisme 
of discriminatie te maken kregen. We organiseerden 
samen met verschillende partners een vorming over 
racisme en discriminatie voor hulp- en welzijnsorgani-
saties van het Waasland over het belang om dit te 
melden en over de verschillende meldingsmogelijkhe-
den. 
 

Gelijke behandelingsprotocol 
 

10 lokale besturen uit het Waasland, 17 private ver-
huurders en makelaars, 2 koepelorganisaties: AES en 
CIB Oost-Vlaanderen, 3 huisvestingsmaatschappijen, 
14 welzijnspartners en 21 sympathisanten tekenden 
in 2011 het gelijke behandelingsprotocol.  
 
In 2021 hebben we dit protocol ook geëvalueerd. 
Hierbij is gebleken dat het Gelijke behandelingsproto-
col te vrijblijvend is, en dat het moeilijk is om te con-
troleren of de engagementen effectief worden nage-
leefd. Daarnaast merkten we dat het nodig is om de 
verschillende visies op de aanpak van racisme en dis-
criminatie op de woonmarkt op elkaar af te stemmen 
en om nieuwe partners te engageren om te handelen 
volgens dit protocol. Tenslotte kwamen we ook tot de 
conclusie dat het te moeilijk is om concrete acties te 
koppelen aan het protocol.  
 

Internationale Dag Tegen Holebifobie en 
Transfobie (IDAHOT 2021)  
 

Op 17 mei 2021 voerden we een sensibiliseringsactie 
naar aanleiding van de internationale dag tegen homo
- en transfobie. In die week ondernamen we verschil-
lende acties: de regenboogvlaggen hingen uit op 
zichtbare locaties, iedereen werd opgeroepen het 
straatbeeld op te fleuren met regenbogen en we orga-
niseerden een inspraakworkshop rond het regenboog-
beleid. We ondersteunden de PAARS-campagne in de 
scholen en riepen de medewerkers op een paars 
mondmasker te dragen. 

 

Taalstage Nederlands 
 

Kinderen en jongeren kunnen tijdens de maand au-
gustus hun Nederlands oefenen. De stad faciliteerde 
in 2021 traditiegetrouw een taalstage voor kinderen 
uit het lager en secundair onderwijs. 118 kinderen uit 
het lager onderwijs en 89 uit het secundair onderwijs 
hebben deelgenomen.  
 
Het stadsbestuur ondersteunt partners om oefenkan-
sen Nederlands te organiseren. Zo worden door exter-
ne partners interculturele ontmoetingen in het Neder-
lands georganiseerd waarbij verschillende gespreks-
thema’s aan bod komen zoals opvoedingsvraagstuk-
ken, tewerkstelling, vrije tijd…. Daarnaast worden ook 
taallessen Nederlands in kleine groepen ingericht, 
volgens taalniveau. Vrijwilligers helpen cursisten om 
stapsgewijze de Nederlandse taal te verwerven. Wie al 
vrij behoorlijk Nederlands spreekt en begrijpt, kan een 
taalbuddy aanvragen. Deze helpt individueel het Ne-
derlands oefenen.  
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De Droomballon organiseert twee taalbadklassen voor 
anderstalige nieuwkomers. Gewezen anderstalige 
nieuwkomers blijven na hun taalbadklas op school, 
waardoor de populatie zeer divers wordt. 
 
Op 1 februari volgden 76 kinderen van een niet-
Belgische nationaliteit les in De Droomballon, waar-
van 23 in de onthaalklas voor anderstalige nieuwko-
mers (OKAN), op een totaal van 652 leerlingen. Dat 
betekent dat 11,6 % van de totale schoolpopulatie een 
niet-Belgische nationaliteit heeft, waarvan het meren-
deel in de reguliere klassen is doorgestroomd en zich 
heeft kunnen integreren. 
 
De samenstelling van de OKAN-klassen wijzigde tij-
dens schooljaar 2021-2022 gemiddeld om de twee 
weken, door kinderen die de klas verlaten of erbij ko-
men. el het Nederlands oefenen.  
 

Oefenkansen Nederlands  
 

Anderstalige nieuwkomers die NT2 gevolgd hebben bij 
Ligo Waas en Dender doen praktijkstage op een werk-
vloer om Nederlands te kunnen oefenen in een werk-
omgeving. In de buitenschoolse groepsopvang draaien 
ze mee in de opvang, spelen mee met de kinderen en 
oefenen ondertussen Nederlands met de kinderen, 
kindbegeleiders, ouders en verantwoordelijke. In 2021 
volgden 3 cursisten deze taalstage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Refu Interim 
 

In 2021 zijn er 93 nieuwe vrijwilligers ingeschreven, 
waarvan 47 van de opvangcentra, 8 in het kader van 
de proeftuin Z(in)burgering (zie verder) en 38 andere 
nieuwkomers uit Sint-Niklaas, doorverwezen door 
partners. 
 
In 2021 namen 59 nieuw ingeschreven vrijwilligers 
actief vrijwilligerswerk op, dat komt neer op 63%. In 
totaal deden 129 verschillende vrijwilligers één of 
meerder opdrachten. 70 van hen schreven zich reeds 
in in 2019 of 2020. 
 
In 2021 werkte Refu Interim samen met 36 organisa-
ties tijdens 53 verschillende opdrachten. Er werden 14 
activiteiten en workshops georganiseerd, waarvan er 2 
geannuleerd werden. 
 

Voorleessessies en taalkampjes in de 
buurt 
 

Naar aanleiding van corona hebben we de voorlees-
sessies heruitgevonden door in de Gazometerwijk met 
voordeurlezen te starten. Met een boekenkar vol voor-
leesboeken voor kinderen van 0 tot 12 jaar gingen we 
tot bij de voordeuren van de gezinnen. De kinderen 
konden op die manier interactief genieten van een 
voorleesverhaal op hun eigen durpel.  
 
Eind juni werd in de wijk een speelcontainer geplaatst 
voor woensdagnamiddagactiviteiten. In december 
werd er een boekenruilclub aan toegevoegd.  
Tijdens de schoolvakanties organiseerden we voor kin-
deren uit de wijk een taalkampje. 

Wanneer Wat Aantal kinderen per activiteit (0 - 12 jaar) 

01/02/2021 
tem 

30/06/2021 

Voordeurlezen tijdens vakantieperiodes 144 kinderen 

01/07/2021 
tem 

31/12/2021 

Voordeurlezen/ containernamiddag op 
woensdagmiddag 

94 kinderen 

01/01/2021 
tem 

31/12/2021 

Taalkampjes 58 kinderen 



Groepswerking nieuwkomers 
 

In de groepssessies verstrekken we info over verschil-
lende relevante thema’s en gaan we op stap met de 
cliënten-nieuwkomers om ze kennis te laten maken 
met de verschillende diensten in Sint-Niklaas. 
 
Door corona zijn er in 2021 2 groepssessies van tel-
kens 4 deelnemers voor anderstalige nieuwkomers 
doorgegaan. De groepssessies bestaan uit 9 sessies van 
telkens een dagdeel, twee keer per week.  
 
Z(in)burgering 
 

In 2021 liep er een proefproject in het kader van het 
versterken van sociale netwerking en participatie van 
inburgeraars, de zogenaamde 'vierde pijler' binnen in-
burgering. In 2021 hebben we binnen dit proefproject 
18 personen ondersteund. Eind december 2021 waren 
nog 3 inburgeraars actief in het project.  
 
 
 
 
 
 

“Wel in je vel” groep 
 

De “Wel in je vel” groep bestaat uit maximaal 15 deel-
nemers en is gericht naar anderstalig mama’s of oma’s. 
Vooral voor mama’s met ‘een nood’. In deze groep spe-
len we in op de noden van de mama’s zelf. De mama’s 
maken kennis met nuttige diensten en plaatsen in Sint
-Niklaas, ze bouwen hun sociaal netwerk uit, vinden er 
een luisterend oor, krijgen tips krijgen van elkaar, in-
formatie over dingen die nieuw zijn voor hen. Gelijktij-
dig oefenen ze hun Nederlands en leren Nederlands 
bij.  
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 energie 
 Werken aan wonen en  



In 2021 ging het project ‘Sint-Niklaas renoveert      
mee(r)’ van start, het verlengstuk van Sint-Niklaas   
renoveert. Noodkopers in Sint-Niklaas kunnen beroep 
doen op renovatieadvies, renovatiebegeleiding en een 
renteloze lening (met hulp van het Vlaams Energie- en 
Klimaatagentschap) om hun woning te renoveren. 
Waar eigenaars-bewoners zonder de nodige financiële 
middelen anders in de kou bleven staan, kunnen zij nu 
een renovatietraject aangaan.  
 
Voor noodkopers die niet geselecteerd worden, wordt 
er een alternatief renovatiebegeleidingstraject voor-
zien. Ze krijgen advies en uitvoerige begeleiding, zo-
wel bij hun renovatieplannen als bij de concrete uit-
voering van de werken. Op die manier beoogt het 
stadsbestuur, in samenwerking met verschillende part-
ners, een energetische renovatie voor iedereen. In 
2021 keurden we 8 dossiers goed. Er werden ook 7 
alternatieve trajecten opgestart. 
Meer info: www.sint-niklaas.be/renoveertmeer 
 
 
Huurwaarborgen 
 

Toekenningen 2019: 175/ 2020: 179/ 2021: 192 
 

Tussenkomsten energie 
 

Aantal dossiers met een toekenning voor een tussen-
komst in de energiefactuur:   
2019: 29/ 2020: 18/ 2021: 18 
 
Extra covidpremie energie  
 

In 2021 hebben we extra federale middelen ingezet in 
de aanpak van de stijgende energieprijzen. Hierdoor 
ontvingen 1.303 gezinnen eenmalig een extra toelage, 
boven op de tussenkomsten die ze reeds genieten, in 
een deel van hun factuur. Het totaalbedrag dat hier-
voor werd uitgegeven bedraagt 272.857,74 euro 
 
Tussenkomst minimum levering gas 
 

Aantal dossiers met een toekenning voor een  
tussenkomst minimale levering gas:  
2019: 11/ 2020: 2/ 2021: 3 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tussenkomst federale 
verwarmingstoelage 
 

Aantal dossiers met een toekenning voor een  
tussenkomst verwarmingstoelage:  
2019: 178/ 2020: 164/ 2021: 164 
 

Toewijzingen versnelde  
sociale huurwoning 
 

Aantal versnelde toewijzingen voor een sociale  
huurwoning:  2019: 1/2020:1/2021:2 
 

Woonbegeleiding 
 

Aantal dossiers met woonbegeleiding:  
2019:306/2020:343/2021:283 
 

Aantal dossiers begeleiding bij onbewoonbaar en on-
geschikte woningen: 2019:33/2020:68/2021:75 
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Sint-Niklaas verder uitbouwen 
als fiets– en wandelstad 

Iedereen Mee-wandelingen 
 

In 2021 zijn we gestart met Iedereen Mee-
wandelkaarten. De Iedereen Mee-wandelingen lopen 
langs minder bekende, maar aantrekkelijke plekjes in 
de stad. Ze zijn niet langer dan 5 km en rolstoel- en 
buggyvriendelijk. Onderweg maak je kennis met opval-
lende bezienswaardigheden, zijn er rustplaatsen en 
ontdek je groene plekjes.  

Op Wielekes 
 

Met het project 'Op Wielekes' beschikt de stad aan het 
station over een bibliotheek van kinderfietsen. Dankzij 
dit fietsdeelsysteem kunnen Sint-Niklazenaren kwalita-
tieve kinderfietsen op maat lenen. Als het kinderfietsje 
te klein wordt, kunnen leden het inruilen voor een gro-
ter exemplaar.  In 2021 kwam het project uit de start-
blokken en werden 120 fietsjes ter beschikking gesteld 
en 85 uitleencontracten opgemaakt. 
 
 
 

Fietslessen 
 

Door corona kon er pas in oktober 2021 een fietsles-
senreeks georganiseerd worden. 25 personen namen 
effectief deel en rondden het traject af.  



Afvalbegeleidingen  
 

Burgers die grote hoeveelheden afval produceren (en 
bij wie we betalingsmoeilijkheden vermoeden), worden 
bezocht door een vrijwilliger van MIWA. Die geeft de 
nodige informatie over correct sorteren en brengt de 
burger op de hoogte van de mogelijkheid tot begelei-
ding door het lokaal bestuur. Burgers die begeleiding 
door het lokaal bestuur wensen, ondertekenen een do-
cument waarmee ze aan MIWA de toestemming verle-
nen om hun persoonlijke gegevens over te maken aan 
het OCMW. Van hieruit zijn er in 2021 4 individuele 
begeleidingen geweest. 
 

Buitenschoolse en groepsopvang 
 

De kindbegeleiders worden aangemoedigd om bij hun 
activiteiten kosteloos materiaal te gebruiken.  Zo kon 
er tijdens de vakanties in 2021 als gevolg van corona-
maatregelen geen materiaal besteld worden in de bui-
tenschoolse groepsopvang, hierdoor werden kinderbe-
geleiders nog meer uitgedaagd om op zoek te gaan 
naar kosteloos materiaal om mee aan de slag te gaan. 
 

Vergroening groepsopvang Hermelijn 
 

In 2021 werd een afgesloten bosstrook naast de tuin 
van Hermelijn vrij en ‘speelklaar’ gemaakt. Het bos is 
een uitdagende en rustgevende plaats voor onze jonge 
kinderen en biedt een grote meerwaarde, niet in het 
minst aan onze meest kwetsbare kinderen, die zelden 
in contact komen met een dergelijke groene omgeving.  
 

 

Kringloopcentrum Den Azalee  
 

Met zijn Kringwinkels en zijn kringloopcentrum in de 
Heistraat in Sint-Niklaas is het maatwerkbedrijf Den 
Azalee de belangrijkste organisatie in de stad op vlak 
van  het verkleinen van de afvalberg en het hergebruik 
van goederen en textiel. In 2021 zamelde Den Azalee 
3.479 ton goederen en kleding in, waarvan 1.550 ton 
werd hergebuikt door verkoop in zijn Kringwinkels. 
Nog eens 1.607 ton kon worden gerecycleerd tot her-
bruikbare grondstoffen. Slechts 205 ton belandde op 
de afvalberg.  
 
Den Azalee vormt als pionier in de circulaire economie 
tegelijk een belangrijke partner van de stad in het pro-
ject Cocon. 
 
Dat project ging einde 2021 van start.  De oude indu-
striesite tussen de Heistraat en de Nobels-
Peelmanstraat wordt getransformeerd tot een vernieu-
wende woon- en werkomgeving, met circulaire econo-
mie als belangrijke innovatieve pijler.. 
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 kwaliteitsvolle kinderopvang  
 Het aanbod aan betaalbare en  

Centraal aanmeldingssysteem 
 

• 707 kinderopvangvragen 
• 384 geen plaats ofwel 56 % van alle aanvragen 
• 26% van de ouders die een aanvraag doen zijn 

kwetsbare ouders 
• 39% heeft dringende opvang nodig (starten bin-

nen de maand) 
 

Uitbreidingsronde 
 

In 2021 konden er dankzij een subsidieoproep voor 
nieuwe plaatsen volgens inkomenstarief 22 nieuwe 
opvangplaatsen gecreëerd worden. Voor de stedelijke 
groepsopvang werden er 8 plaatsen omgeschakeld van 
basissubsidie naar subsidie voor inkomenstarief.  
 

Opvang na schooltijd in de stedelijke 
scholen 
 

Omdat de naschoolse opvang overbezet is, boden de 
stedelijke basisscholen na schooltijd tot 17u de kin-
deren een degelijk alternatief aan: geleide studie in de 
klas, gevolgd door sportsnack/multimove. Hiervan ma-
ken heel wat kinderen gebruik, het aantal schommelt 
sterk.  
 
 

Zo varieert het aantal kinderen dat in De Droomballon 
naar de multimove gaat van 49 tot 89 kinderen op een 
totaal van 418 kinderen. 
 

Tienerwerking 
 

64 kinderen maakten gebruik van de tienerwerking in 
de buitenschoolse groepsopvang, van 17 tot 27 augus-
tus 2021. Er werden 35 kinderen per dag toegelaten. Er 
kwamen gemiddeld 31 kinderen per dag. Ter vergelij-
king: in 2020 namen 48 kinderen deel, met een capaci-
teit van 22 kinderen per dag, en een deelname van 
gemiddeld 13 kinderen per dag. 

 verder uitbreiden 



Aanbod kwaliteitsvolle kinderopvang 
 

 
Tijdens de vakantieopvang in groepsopvang           
Driekoningen vingen we 82 kinderen op, op zaterdag 
in Hermelijn waren dat 55 verschillende kinderen.  

 

 
 
 
De stedelijke groepsopvangen zet in op ‘dringende op-
vang’, gezien de hoge nood in Sint-Niklaas. Dringende 
opvangvragen zijn vragen van ouders die binnen de 
maand opvang nodig hebben. Groepsopvang Herme-
lijn, Driekoningen en Kameleon krijgen subsidies voor 
4 dringende opvangplaatsen, waarvoor we in totaal 
minstens 12 kinderen binnen de maand een plaats die-
nen te geven.  
In 2021 zijn er in bovenvermelde groepsopvangen 50 
kinderen binnen de maand opgestart. In de totale 
groepsopvang (zaterdagwerking en Pieternel inclusief) 
gaat het over 91 kinderen.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Samenwerking met secundaire scholen 
 

Er werd meermaals afgestemd omtrent de stages van-
uit de secundaire scholen Da Vinci, Sint-Carolus en 
CLW Connect. We stelden vast dat er enorm veel stagi-
airs in de groepsopvangen stages doen, allen met ver-
schillende stagedocumenten, wat voor de begeleiding 
een moeilijke opdracht is. Door overleg zijn we tot 1 
gezamenlijk stagedocument gekomen dat door de ver-
schillende scholen kan gebruikt worden. Andere steden 
en gemeenten willen deze praktijk overnemen. 
 

19 

 
Totaal aantal  

opgevangen kinderen Vergunde capaciteit In verhouding tot vergunde capaciteit 

Driekoningen 105 61 172% 

Hermelijn 131 72 181% 

Pieternel 30 19 157% 

Kameleon 53 36 147% 

Gezinsopvang 258 158 163% 

TOTAAL 577 346 167% 

 Aantal  
opgevangen  

kinderen 

Uit  
voorrangsgroepen 

Kwetsbare  
gezinnen 

Percentage kwetsbare  
gezinnen 

Gemid-
delde 

dagprijs 

Driekoningen 105 12 8 7,6% 10,83€ 

Hermelijn 131 59 46 35% 9,3€ 

Pieternel 30 18 16 53,3% 9,3€ 

Kameleon 53 16 14 26,4% 11,69€ 

       

Gezinsopvang 258 57 49 19% 14,9€ 

TOTAAL 577 162 133 23% 11,2€ 

Kinderen uit kwetsbare gezinnen in  opvang 
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 afstemmen op maatschappelijke 

 Buitenschoolse opvang   

 evoluties 



Inclusieopvang 
 

 Een kleine 15% van de opgevangen kinderen heeft 
een zorgbehoefte (aangeboren fysieke beperkingen, 
diagnose van ADHD/autisme, ziektes, allergieën, aan-
gepaste voeding…). We werken al jaren inclusief, maar 
in 2021 kozen we ervoor om hier bewuster mee om te 
gaan. We schakelden het Centrum Inclusieve Kinderop-
vang in om tot een gemeenschappelijke visie en een 
concreet stappenplan te komen: 
 
Overleg met ouders, observaties tijdens kennisma-
kingsmomenten, intensieve contacten en opvolging 
met de ouders, overleg met partners (CLB, school, psy-
choloog, OCJ,…) 
 

Enquête decreet BOA 
 

Eind oktober 2021 lanceerden we een grote bevraging 
‘En jij/En jouw kind’ bij kinderen, jongeren en ouders. 
Hiermee willen we graag te weten komen wat burgers 
vinden van het opvang- en vrijetijdsaanbod in Sint-
Niklaas. De bevraging werd ingevuld door 748 kin-
deren, 411 jongeren, 695 ouders. 
 
Enkele van de resultaten: 
 

• Jeugdbewegingen, de voor- en naschoolse op-
vang georganiseerd door het stadsbestuur en het 
sportaanbod als vrije tijd scoren zeer goed. 

• Het vakantieaanbod, het aanbod voor jongeren 
met een specifieke zorgbehoefte en het aanbod 
voor 16+’ers moeten veel beter. 

• Kwetsbare gezinnen en 16+’ers vinden veel 
moeilijker hun weg naar vrije tijd 

• Ouders willen dat vrijetijdsactiviteiten meer naar 
de school gebracht worden. 

• 60% van de ouders maakt gebruik van de voor- 
of naschoolse opvang 

• Een kwetsbaar gezin maakt vaker gebruik van de 
buitenschoolse opvang (geen eigen netwerk). 
Ook de buitenschoolse vakantieopvang is zeer 
belangrijk voor kwetsbare gezinnen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Organisatorische gevolgen van de  
coronacrisis 
 

Kleuters en lagereschoolkinderen werden zo veel mo-
gelijk gescheiden opgevangen, wanneer nodig in bub-
bels (soms 50, soms 25, soms 10) volgens de regelge-
ving. In periodes van veel besmettingen riepen we ou-
ders op hun kind(eren) zoveel mogelijk binnen het ei-
gen netwerk op te vangen. 
 

• Kindbegeleiders werden sneller gevaccineerd.  
• Een 5-tal keer werd de opvanglocatie volledig 

gesloten als gevolg van een te hoog aantal be-
smettingen binnen een locatie (zieke kinderen 
en /of begeleiders)  

• Tijdens de paasvakantie kwamen 171 unieke 
kinderen naar de opvang, verspreid over 11 loca-
ties 

• In de week van 20 tot 24 december werden de 
lessen van het kleuter- en lager onderwijs opge-
schort. We vroegen aan de ouders om de kin-
deren maximaal thuis op te vangen. We organi-
seerden noodopvang op de 4 centrale locaties 
van maandag 20 tot en met donderdag 23 de-
cember. Er kwamen 163 unieke kinderen naar de 
opvang. 

 
1x noodopvang georganiseerd op momenten dat de 
school sloot als gevolg van corona. 
 
De kinderen van de opvang in het Buurthuis in Sinaai 
maakten tijdens de corona-epidemie kaartjes voor de 
buurtbewoners. Dit om hen sterkte te wensen, vol te 
houden.  
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Start OverKopwerking 
 

In 2021 werd het OverKop-partnerschap opgericht, 
dat samen de schouders zet onder het OverKophuis 
Sint-Niklaas. We vonden een pand en in het najaar 
2021 hielpen ongeveer 60 Sint-Niklase jongeren om 
het OverKophuis te schilderen en op te knappen. 
Jongeren brachten zelf originele ideeën aan voor 
activiteiten in het OverKophuis, zodat het echt voor 
en door jongeren wordt.  

 
Studeerplekken 
 

Ondanks de coronamaatregelen werd er hard gestu-
deerd in de Bib onder het goedkeurend oog van ge-
motiveerde vrijwilligers. Tijdens de week zaten de 
voorziene plaatsen zo goed als vol, in het weekend 
merkten we een beperktere opkomst. Dit was het 
resultaat van een goede samenwerking tussen de Bib 
en Huis van het Kind.  
 

Vernieuwende projecten: kansenwerker 
voor gezinnen met jongeren 
 

Bij de opmaak van de meerjarenplanning kozen we 
ervoor om het aanbod van het Huis van het Kind 
naar gezinnen met 12- tot 25-jarigen uit te breiden. 
Met middelen uit de projectoproep “vernieuwende 
projecten Huizen van het Kind” van het Vlaams 
Agentschap Opgroeien stelden we een nieuwe colle-
ga aan die samen met deze gezinnen op pad gaat om 
hun rechten uit te putten.  Zo bieden we integrale 
gezinsondersteuning op alle levensdomeinen op 
maat en tempo van de gezinnen met jongeren van 
12 tot 25 jaar. 
 
Intensere opvolging van kwetsbare gezinnen in de 
buitenschoolse groepsopvang 
We schenken veel aandacht aan oudercontacten. 
Voor sommige ouders werd dit contact intenser naar 
aanleiding van signalen die een kindbegeleider of 
coördinator oppikte. 
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 en hun ouders ondersteunen 
 Kwetsbare jongeren   



Intensere opvolging van kwetsbare  
gezinnen in de buitenschoolse  
groepsopvang 
 

We schenken veel aandacht aan oudercontacten. Voor 
sommige ouders werd dit contact intenser naar aanlei-
ding van signalen die een kindbegeleider of coördina-
tor oppikte. 
 
 
We bouwen aan een nieuw  
Huis van het Kind   
 

De Bib en Het Huis van het Kind werkten samen aan de 
projectdefinitie voor Hendrik. In 2021 gingen we tij-
dens een uitgebreid participatietraject aan de slag met 
heel wat stakeholders, die ons hielpen om de verwach-
tingen van de gebruikers te vertalen in het plan van 
eisen.  
 
 
 
 

Toeleiding van kwetsbare gezinnen  
vanuit de groepsopvangen naar  
Huis van het Kind 
 

Een stagiaire kreeg de opdracht de link te leggen tus-
sen de noden van de groepsopvangen bij het omgaan 
en opvangen van kwetsbare gezinnen en het aanbod 
van het Huis van het Kind, waarna overleg volgde tus-
sen de verschillende teams om enerzijds beide werkin-
gen en noden beter te leren kennen, en anderzijds dui-
delijker en transparanter te kunnen toeleiden.   
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 onderwijskansen 
 Werken aan gelijke 



De scholen besteden extra aandacht GOK-leerlingen, 
gepeste kinderen, gezinnen die moeite hebben met het 
betalen van de schoolfactuur, kinderen met ongezonde 
voeding in de brooddoos, …  
In 2021 telde het basisonderwijs in Sint-Niklaas 9.963 
leerlingen, waarvan 5.321 indicatorleerlingen. Dit is 
56,9% van de totale leerlingenpopulatie en hoger dan 
het gemiddelde van 42,7% in Oost-Vlaanderen, maar 
exact gelijk aan het gemiddelde van de centrumsteden.  
Het secundair onderwijs telde in 2021 11.861 leer-
lingen, waarvan 5.641 indicatorleerlingen. Dit is 50,9% 
van de totale leerlingenpopulatie en hoger dan het 
gemiddelde van 45,4% in Oost-Vlaanderen, maar lager 
dan het gemiddelde van 52,4% in de centrumsteden. 
 

Schoolparticipatiefonds 
 

In het basisonderwijs gebruiken 31 van de 33 scholen 
gebruik van het fonds, voor 1.868 kansenpashouders 
en een totaalbedrag van 51.333 EUR. 
 
13 van de 20 secundaire scholen maken gebruik van 
het schoolparticipatiefonds, met in totaal 893 kansen-
pashouders en een totaalbedrag van 40.365 EUR. 
 

Tussenkomsten gelinkt aan het verhogen 
van de onderwijskansen 
 

In 2021 waren er 177 dossiers met een tussenkomst 
voor één of meerdere digitale hulpmiddelen zoals een 
laptop, chromebook of tablet, voor een totaalbedrag 
van 82.288,72 euro. 
 
Studenten in leefloon en EQ leefloon:  
 

• 2019: 220 
• 2020: 253  
• 2021: 209, waarvan 129 in secundair en 80 in 

hoger onderwijs 
 
 

Traject op Maat, RAKET, Traject8-12 
 

De wisselende coronamaatregelen binnen zowel het 
onderwijs als onze eigen werking zorgden ervoor dat 
we met de nodige flexibiliteit onze trajecten moesten 
afleggen. Dit had een grote impact op de planning van 
het verdere schooljaar.  
 
Eens de kinderen terug meer op school konden zijn, 
kregen we steeds meer en complexere aanvragen voor 
Traject op Maat. Samen met de leerkrachten hebben 
we gewerkt aan de sociale vaardigheden bij 347 kleu-
ters en lagereschoolkinderen. Vanuit onze visie is het 
ook belangrijk om de context mee te nemen in het ver-
haal: ouders, leerkrachten, toezichters.  

We werkten dan ook een vormingsaanbod uit naar de 
middagtoezichters op school, waarbij we hen handva-
ten gaven over hoe positief omgaan met storend ge-
drag tijdens de middagpauze. Daarnaast gingen we een 
half jaar intensief aan de slag met 15 kinderen en hun 
context binnen 2 Traject8-12-groepen: we organiseer-
den 14 bijeenkomsten voor de kinderen, 12 samen-
komsten voor de ouders en 4 momenten voor de leer-
krachten, aangevuld met school- en huisbezoeken.  
 

 
NAFT Waas 
 

Vanuit NAFT WAAS werken we met jongeren uit het 
middelbaar onderwijs die dreigen uit te vallen op 
school. Middelbare scholen uit Beveren, Stekene, Tem-
se, Lokeren en Sint-Niklaas kunnen via het CLB een 
aanvraag doen om een traject op te starten. Wij werken 
vooral rond binding met de school om ongekwalificeer-
de uitstroom te voorkomen. 
 
NAFT WAAS verzorgde in 2021 in totaal 47 begelei-
dingstrajecten n.a.v. aanmeldingen die via CLB ver-
deeld werden tussen de 3 aanbieders in Sint-Niklaas. 
We begeleidden 6 klassen rond positief groepsverband, 
spijbelen, regel-overtredend gedrag, …. 
 
Binnen de 3 begeleidingen ‘ondersteuning bij afstands-
onderwijs’ gaven we praktische begeleiding aan huis 
tijdens de periode dat de leerlingen maar gedeeltelijk 
of helemaal niet naar school konden in 2021.  
 
Wij hebben 4 groepen van in totaal 12 jongeren bege-
leid. Tenslotte gaven we 26 individuele begeleidingen 
rond heel uiteenlopende vragen zoals motivatie, spij-
belen, regel-overtredend gedrag en conflicten met 
leerkrachten of medeleerlingen. 
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Persoonlijke ontwikkelingstrajecten 
(POT) 
 

Persoonlijke ontwikkelingstrajecten bestaan voor jon-
geren uit het deeltijds onderwijs die, zowel op het vlak 
van leren als werken, nog niet klaar zijn voor een regu-
lier traject. In een POT wordt veel individuele aandacht 
besteed aan de jongere, met het oog op het wegwer-
ken van drempels die de jongere weerhouden om te 
kunnen functioneren in het deeltijds onderwijs. Het 
uiteindelijke doel is om een terugkeer naar en verbin-
ding met de school te realiseren, opdat zoveel moge-
lijk jongeren met een diploma op de arbeidsmarkt te-
rechtkomen. Er werden 10 trajecten opgestart tussen 
23-11-2021 en 31-12-2021. Al deze trajecten zijn nog 
actief tijdens het schooljaar 2021-2022. 
 

Aanloopfase vorming  
 

In een aanloopfase krijgen leerlingen die deeltijds on-
derwijs volgen en nog niet voldoende arbeidsrijp en/ 
of arbeidsbereid zijn de kans om arbeidsattitudes te 
verwerven, om zo de eerste stappen richting de regu-
liere arbeidsmarkt te zetten.  
Enerzijds deden we tijdens het jaar 2021 beroep op de 
werkvloeren van vzw Den Azalee en stadsdiensten 
voor het vervullen van een stage van 2 dagen in de 
week. Anderzijds zetten we doorheen groepsvormingen 
in op het verwerven van arbeidscompetenties, in com-
binatie met 1 dag stage op dezelfde werkvloeren.    
Door middel van ESF-middelen werden er 11 trajecten 
opgestart tussen 1 september en 31 december 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aanloopfase werkervaring  
 

In aanloopfase werkervaring wordt de arbeidsrijpheid 
reeds hoger ingeschat en gaan jongeren op stage op 
de reguliere arbeidsmarkt. Hierbij ligt de focus op het 
verwerven van vaktechnische competenties. Jongeren 
gaan alternerend aan de slag. In 2021 deden we be-
roep op verschillende werkvloeren van de reguliere 
arbeidsmarkt. Deze wijzigden meermaals aangezien we 
op maat van de leerlingen werken.  
  
Van januari tot en met juni 2021 zijn binnen aanloop-
fase werkervaring 10 van de 12 trajecten met een posi-
tieve doorstroom gerealiseerd.  
 
Met middelen vanuit ESF hebben we 12 trajecten kun-
nen opstarten tussen 1 januari en 30 juni 2021. Tussen 
1 september en 31 december 2021 werden er 37 tra-
jecten opgestart. 
 
 
 

Uitbreiding capaciteit van secundair 
 onderwijs 
 

In 2021 werden volgende bedragen toegekend voor in 
totaal 539 extra plaatsen in het secundair onderwijs 
Sint-Niklaas.  



een sterk armoede- en welzijnsbeleid 
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 Samenwerken met partners aan 

Samenwerkingsovereenkomsten 
 

Stad en OCMW hebben met 28 welzijnspartners (*), 
zowel professionele als vrijwilligersorganisaties, een 
samenwerkingsovereenkomst afgesloten om één of 
meerdere welzijnstaken uit te voeren, voor een jaarlijks 
totaalbedrag van om en bij de 300.000 EUR. 
 
In 2021 werden met het CAW en het CGG koepelover-
eenkomsten afgesloten, waarin alle engagementen 
vervat zitten die deze welzijnsorganisaties tijdens de 
lopende legislatuur zullen vervullen. De thema’s van 
de overeenkomsten hebben betrekking op inburgering, 
taalbeoefening, ontmoeting, buurtwerking, opvoe-
dingsondersteuning, wonen, voedselondersteuning via 
sociale kruideniers, toegankelijkheid, mobiliteit, ge-
zondheid en psychisch welzijn. De doelgroepen die 
gevat worden zijn onder meer anderstalige nieuwko-
mers, kwetsbare gezinnen, personen met een beper-
king, huurders, laaggeletterden. 
 
 
 
 

 
 
Via het stedelijk welzijnsreglement werden verder tal 
van categoriale organisaties ondersteund, die werk-
zaam zijn in de thuiszorg, de palliatieve zorg, de bege-
leiding en opvang van personen met een beperking, de 
jeugdhulpverlening, en de sociale economie. In dat 
reglement worden ook subsidies voorzien voor vrijwil-
ligerswerkingen, seniorenverenigingen en zelfhulp-
groepen. Het totale budget bedroeg in 2021 afgerond 
107.500 EUR. 
 
(*) Avansa Waas-en-Dender, CAW, CGG, De Keerkring, Den Aza-
lee, Domo Waasland, Dyzo, Huurdersbond Waasland, Inter, 
Jeugddienst Appelsien, Ligo Waas en Dender, Refu Interim, Rode 
Kruis Opvangcentrum, Rode Kruis Vlaanderen afdeling Sint-
Niklaas, Scholengemeenschap WIJS!, Sportpret, Tejo, VCLB Waas
- en Scheldeland en GO!CLB Prisma, Vlaams Verbond Tandart-
sen, VLOS, VoedSaam, Vrouwencentrum, Welzijnsschakels Sint-
Niklaas, Wereldhuis Bonangana, Westerbuurt Herleeft, Wijkge-
zondheidscentrum De Vlier, de Wase Kiem, Zigzag - PC Sint-
Hiëronymus. 
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Tussenkomsten armoedebestrijding: enkele cijfers 
 

Leefloon  
 
Het aantal dossiers (alleenstaanden of gezinnen) is in 2021 opnieuw gestegen. 
 
• 2019: 1.465 
• 2020: 1.574 
• 2021: 1.646 
 
Er is naar het einde van 2021 een lichte daling merkbaar van het maandelijks aantal dossiers met leefloon.  
 

 
 
Vergelijk centrumsteden 
 

Met 20,31 leefloners per 1.000 inwoners staat Sint-Niklaas in de top 5 van de centrumsteden 
 
 
 

 
 
 
 
 

  jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 

- 25 295 303 310 310 311 301 256 236 276 303 303 307 

+25 727 731 726 711 713 693 706 687 706 694 695 690 

totaal 1.022 1.034 1.036 1.021 1.024 994 962 923 982 997 998 997 

Aantal LL per 1.000 inwoners (‰) 

Gent 26,64 

Oostende 25,42 

Turnhout 23,28 

Mechelen 23,27 

Sint-Niklaas 20,31 

Leuven 19,38 

Antwerpen 18,19 

Kortrijk 17,10 

Roeselare 15,90 

Hasselt 13,25 

Aalst 12,56 

Genk 9,97 

Brugge 9,38 
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Wanneer we de cijfers van de centrumsteden vergelijken valt het op dat Sint-Niklaas met 32,8 % het hoogste  
aantal dossiers in de categorie ‘met gezin ten laste heeft’. 
 
 

 

Equivalent leefloon 
 

2019: 185 
2020: 193  
2021: 212 
 

Dossiers met tussenkomst  
aanvullende steun 
 

2019: 605 
2020: 579 
2021: 602 
 

Tussenkomsten WZC 
 

2019: 66 
2020: 80 
2021: 51 
 

Tussenkomsten brillen 
 

2019: 24 
2020: 15 
2021: 15 
 
 
 

Tussenkomsten tandverzorging  
en protesen 
 

2019: 48 
2020: 56 
2021 :32 
 

Tand-em  
 

In het coronajaar 2021 werden in Tand-em 813 afspra-
ken gemaakt. Dit zijn zowel intakes, vervolgafspraken 
als de controleafspraken na het mondgezond maken 
van de patiënten. Het aantal afspraken is te vergelijken 
met het aantal uit 2020. In totaal heeft Tand-em al 
1.461 unieke patiënten ontvangen. Er zijn in 2021 231 
nieuwe patiënten aangesloten. 
 

Tussenkomsten logopedie 
 

2019: 7 
2020: 4 
2021: 6 
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Therapiekosten 
 

In 2021 hebben we in 16 dossiers een tussenkomst 
gegeven voor therapiekosten, voor een bedrag van 
8.166 EUR. In 2021 heeft de 1ste lijnspsychologe in 
het welzijnshuis 80 mensen gezien en geholpen., waar-
van 57 nieuwe intakes.  
 
 

Straathoekwerk 
 

2020: 387 
2021: 431 (295 mannen, 136 vrouwen) 
 

Kansenwerkers  
 

2019: 141 gezinnen 
2020: 150 gezinnen 
2021: 146 gezinnen 
 

Buurtstewards  
 

Buurtstewards ondersteunen gezinnen van de Romage-
meenschap bij hun vragen op alle levensdomeinen. In 
2021 hebben we 81 trajecten opgestart en hadden we 
271 contacten met verschillende hulpvragen, onder 
meer fungeren als praatpaal, regelzaken opnemen, 
toeleiden,… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spelotheek 
 

In 2021 konden leden nog steeds enkel op afspraak 
terecht in de spelotheek. Na de lockdown werkten we 
met één afspraak per moment van 20 minuten, hier-
door konden we te weinig gezinnen de kans geven om 
langs te komen en hebben we de openingsuren uitge-
breid. 
 
Vanaf oktober 2021 planden we 6 afspraken in binnen 
een tijdslot van 1 uur. Hierdoor konden we meer gezin-
nen de kans gaven om langs te komen. Vanaf dan zijn 
we terug naar de openingsuren van voor corona ge-
gaan. 
 
De verlengde uitleentermijn van 4 naar 8 weken gaf 
iedereen meer ademruimte (en minder boetes) in tijden 
van quarantaine en isolatie. Dit en het werken op af-
spraak, zorgde er wel voor dat leden langer wachtten 
om langs te komen. Dit vertaalt zich in het aantal ont-
leende stukken. 
 
2019: 7348  
2020: 5553  
2021: 4456  

Leden die speelgoed ontleenden 2019 2020 2021 

Inwoners Sint-Niklaas 384 273 271 

Niet inwoners Sint-Niklaas 109 83 80 

Groepstarief 32 21 25 

Kansenpas 83 74 82 

Wa-spel + kansenpas 19 18 14 
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 Bizabijs  
 

In 2021 opende Ruilhuis BizaBijs 49 keer de deuren op 
maandag. In totaal kwamen 820 bezoekers zwanger-
schapskledij, baby- en peuterspullen omruilen voor 
stempels om er dan iets anders mee aan te schaffen.  
 
 
 
 
 

 
 
We werkten omwille van corona verder met winkelen 
op afspraak. Op die manier kon iedereen veilig en rus-
tig spullen uitzoeken. Bezoekers konden een afspraak 
maken via telefoon, sms, whatsapp of e-mail. 



Restaurant De Variant 
 

In het sociaal restaurant genoten in 2021 ruim 10.000 
klanten (10.284) van een warme middagmaaltijd aan 
een betaalbare prijs. Daarvan waren meer dan de helft  
(5.843) inwoners van Sint-Niklaas die met hun kansen-
pas slechts 7 EUR betaalden voor een driegangenme-
nu. De 234 klanten die in het bezit waren van een res-
taurantpas betaalden voor hun lunch slechts 4,10 EUR. 
Nog eens 15.936 klanten kwamen een warme maaltijd 
afhalen.  
 

Energiescanners Den Azalee 
 

De energiescanners van Den Azalee voerden bij 121 
gezinnen in Sint-Niklaas een energiescan uit en voer-
den in de woning gratis energiebesparende werken uit 
zoals het plaatsen van radiatorfolie, het installeren van 
led-verlichting en spaardoucheknoppen. Op die manier  
kon met kleine ingrepen de kostprijs voor stroom en 
verwarming worden beperkt en dalen.  

Fietspunt Den Azalee 
 

Heel wat pendelaars uit Sint-Niklaas werden bij pech 
met de fiets snel en betaalbaar geholpen in het Fiets-
punt aan het station. In 2021 lieten 3.411 hun fiets 
daar herstellen. Het Fietspunt verhuurde ook 224 fiet-
sen aan pendelaars en bezoekers aan Sint-Niklaas.  
Voor de stad haalde Den Azalee ook 318 weesfietsen 
op die op straat werden achtergelaten, veelal na een 
diefstal.  
 

Steun bij uithuiszettingen 
  

Den Azalee bood in opdracht van het stadsbestuur van 
Sint-Niklaas steun aan 57 bewoners die na een gerech-
telijke procedure uit hun huis werden gezet. Den Aza-
lee haalde de meubelen, goederen en kleding op en 
stockeerde die in een beveiligd magazijn.  De bewo-
ners konden alle hun meubelen, huisraad en kledij bin-
nen de 6 maanden terug ophalen.  
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 Economische initiatieven en   
 tewerkstellingsinitiatieven 
 verder uitbouwen 
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Tewerkstelling Art.60/TWE 
 

2019: 165 - 2020: 170 - 2021: 178 

In 2021 zijn er 59 trajecten beëindigd, dat wil zeggen 
dat men een traject van 2 jaar heeft afgewerkt of dat 
men voor het einde van een traject (minimum) 3 
maand aan het werk was met een contract bij een privé 
werkgever. 

Van de 59 trajecten waren er 26 personen (46%) aan 
het werk en 32 (54%) die hun traject van 2 jaar hebben 
doorlopen. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taalcoaching op de werkvloer en taalassessment 
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Als we de vergelijking maken met vergelijkbare cen-
trumsteden zien we dat: In Mechelen 30% 3 maand na 
het einde van TWE nog aan het werk is.  

In Roeselare 33,4% 3 maand na het einde van hun TWE 
aan het werk is. 
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Individuele taalcoaching op de werkvloer 
 

In 2021 werd er individuele taalcoaching gegeven op 
21 verschillende werkvloeren aan 67 cliënten.   
 

Groepssessies Nederlands op de 
werkvloer  
 

Naast individuele taalcoaching waren er om de twee 
weken taaloefenmomenten in groep rond 
‘werkvloeroverstijgende’ thema’s (bv. omgaan met 
klanten, hoe meepraten met Nederlandstalige collega’s 
in de pauze…) en vooral om te oefenen in spreekvaar-
digheid in groep. Er werden in 2021 27 groepssessies 
gegeven. 

 

Taalassessment 
 

Sinds augustus 2020 nemen de taalcoaches taaltesten 
af om cliënten gerichter door te kunnen sturen naar 
het passende (voor)traject. Het gaat hierbij vooral om 
cliënten voor wie een achterstand in taal een struikel-
blok lijkt te zijn in de doorstroom naar werk. In 2021 
zijn er 110 taalassessments afgenomen. 
 
 
 
 

 
App Taalstad 
 

In december 2020 en januari 2021 werd de app Taal-
stad uitgetest met een paar cliënten die aan het werk 
zijn in De Variant en de huishoudmodule. Deze appli-
catie helpt anderstalige cliënten om Nederlands op de 
werkvloer in te oefenen.  De app bevatte in 2021 oefe-
ningen voor poetsers, straatvegers en keukenmedewer-
kers. De app biedt op laagdrempelig niveau dagelijks 1 
taaloefening aan op vlak van woordenschat, luisteren, 
lezen, spreken of schrijven. Deze oefeningen zijn be-
roepsspecifiek en zijn op 3 taalniveaus uitgewerkt. Ie-
dere gebruiker volgt een persoonlijk leerpad. Van juli 
2021 tot december 2021 hebben 48 cliënten met Taal-
stad geoefend. 
 

Buitenschoolse groepsopvang: opleiding 
op de werkvloer 
 
Om makkelijker personeel te vinden gaf het bestuur 
groen licht om begeleiders zonder diploma een betaal-
de opleiding “begeleider in de kinderopvang” te laten 
volgen. 4 begeleiders zonder diploma die slaagden 
voor het examen van de stad, startten in september 
2020 de opleiding bij LBC.  Na een reeks avondlessen 
en stage behaalden ze in 2021 hun certificaat.  
 
In september 2021 startten 5 werknemers-cursisten 
een opleiding, in afwachting van het examen bij de 
stad, voorzien tijdens het voorjaar 2022. Intussen stop-
ten er 2 van hen met de opleiding. Zij zijn intussen ook 
uit dienst. 
 
 
 
 
 
 



 Samenwerken  
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 voor werk 



Arbeidsmatige activiteiten (AMA)  
 

Dit aanbod bestaat uit vrijwillige, onbezoldigde bezig-
heid voor personen die door een MMPPS-problematiek 
(medische, mentale, psychische, psychiatrische en/of 
sociale problematiek) niet, nog niet of niet meer  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
terechtkunnen in het reguliere of beschutte tewerk-
stellingscircuit. Gemiddelde duurtijd van een traject 
AMA is 10,14 maand.  Stand van zaken van de wacht-
lijst op 31/12/2021 = 53 
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Activeringstrajecten (AT) 

Dit zijn tijdelijke trajecten van 3 tot maximaal 18 
maanden waarin een combinatie van werkacties én 
hulpverlening wordt aangeboden met als doel de  
werkzoekende voor te bereiden op betaalde tewerk-
stelling.  
 

 
 
Van de 18 stopgezette AT zijn er 18 doorgestroomd 
naar: Normaal Economische Circuit (NEC), Casemana-
gement Werk (CMW), Arbeidsmatige Activiteiten Soci-
ale Economie (AMA SE), Arbeidsmatige Activiteiten 
Welzijn (AMA welzijn). 
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ICF (International Classification of Functioning) 
 

ICF is de methodiek die VDAB gebruikt om te indiceren. 
Indicering is het onderzoek dat nagaat of iemand erkend  
wordt als persoon met een arbeidsbeperking en die op 
basis hiervan adviezen kan krijgen. 
Aantal afgewerkte ICF-rapporten in 2021=41 
 

 
 
Gebruikte afkortingen grafiek: 
Normaal Economische Circuit (NEC), Lokale Diensten 
Economie (LDE), Casemanagement Werk (CMW), Werk-
ondersteuningspakket (WOP), Arbeidsmatige Activitei-
ten Sociale Economie (AMA SE), Arbeidsmatige Activi-
teiten Welzijn (AMA welzijn). 
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                                                     Instroom team Talent 

Verloop begeleidingsaanbod 
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Team Talent: een tweeledig  
begeleidingsaanbod  
 

Het bestaand hulpaanbod van team Talent werd in 
2021 uitgebreid met een nieuw hulpaanbod met de 
naam Talent PLUS. Cliënten waarvan geoordeeld 
wordt dat ze tot een Talent PLUS profiel behoren, ont-
vangen een nog meer aanklampende en intensieve 
begeleiding volgens de methodiek van bemoeizorg. 
Voor het totaal aantal cliënten dat in 2021 een hulp-
aanbod ontving, zien we de volgende onderverdeling: 
 
• 69 cliënten ontvingen het bestaand hulpaanbod 
• 41 cliënten werden verder geholpen volgens de 

aanpak van Talent PLUS 
 
Deze cijfers zijn indicatief. Het tweeledig begelei-
dingsaanbod is geen zwart/wit verhaal. Bij aanvang 
van een traject is het soms moeilijk inschatten of het 
om een Talent of Talent Plus profiel gaat. Bij twijfel 
wordt in eerste instantie van een Talent profiel uitge-
gaan. 
 
We kunnen dus over het algemeen stellen dat voor 1 
op 3 cliënten de aanpak van Talent PLUS aangewezen 
is. 
 

SPEED-You-UP 
 

Leerlingen bij wie de motivatie minder is en die drei-
gen uit te vallen op school, hebben baat bij het ont-
wikkelen van ondernemerschapsvaardigheden. Dit om 
hen terug “goesting” in school te laten krijgen, de stap 
naar de arbeidsmarkt te verkleinen, hun eigen net-
werk te vergroten en zo jeugdwerkloosheid tegen te 
gaan. 
 
Sinds september 2020 zijn we bezig met het verder 
uitrollen van het internationale SPEED-You-UP pro-
ject. In 2020 waren er 4 scholen actief bezig om door-
heen de schooljaren uit te breiden naar een 14-tal 
scholen, verspreid over België, Nederland, Frankrijk en 
het Verenigd Koninkrijk.  
 
Sint-Niklaas was de eerste operationele regio, wat ons 
pioniers maakt in het SPEED-You-UP project. Eén 
school uit Sint-Niklaas neemt al van bij de start in 
2020 deel aan het project, waarvan er per schooljaar 
telkens 24 leerlingen in het SPEED-You-UP traject 
zitten. Hiervoor hebben we 3 leerkrachten omge-
vormd tot SYU-coaches.  
 
 
 
 

 
 
 
In het schooljaar 2020-2021 hebben 24 deelnemers 
onder begeleiding van 3 coaches, de projectcoördina-
tor van de stad, ondernemers en welzijnsorganisaties 
3 verschillende pop-ups opgericht.  
 
Tijdens schooljaar 2021-2022 wordt er op dezelfde 
manier gewerkt met opnieuw 24 deelnemers, maar 
met 2 pop-ups. De leerlingen hebben reeds verschil-
lende contacten gehad met ondernemers, een promo-
tiefilm opgenomen, een pitch gegeven, workshops 
gevolgd, een ondernemersmarkt en persmoment geor-
ganiseerd.  
 
We bereikten 8 niet-schoolgaande jongeren, waarvan 
2 een langer engagement aangegaan zijn. Hier heb-
ben we vooral individuele coaching aangeboden en 
een aantal workshops in de zomer. We wilden ook een 
verkoopmoment organiseren met workshops vooraf, 
maar dit is omwille van coronamaatregelen geannu-
leerd. In het SYU-netwerk zitten er minstens 13 on-
dernemingen en 5 welzijnsorganisaties waar we op 
regelmatige basis mee samenwerken. 
De kosten voor dit project worden gedragen door het 
Europees programma ‘Interreg 2 Zeeën’. 
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Iedereen mee in lokale voedselstrategie 
 

Sinds 2021 gaat de stad op zoek naar lokale oplossin-
gen om het voedselsysteem te verduurzamen. Door-
heen het participatietraject van de lokale voedselstra-
tegie zijn er door diverse actoren, waaronder cluster 
welzijn zes strategische doelstellingen naar voor ge-
schoven.  
 
Twee van de 6 voorstellen raken rechtstreeks aan het 
welzijnsbeleid: “Lokaal, gezond en duurzaam als 
norm” en “Lokaal, gezond en duurzaam voor ieder-
een”. Concreet wordt gezonde voeding in 1 adem ge-
linkt aan lokale en duurzame voeding en willen we 
dat deze voeding toegankelijk is voor iedere inwoner, 
ook voor de meest kwetsbare inwoners. 
 
Als thema voor het netwerkevenement in de kinder-
opvang 0-3 jaar kozen we in 2021 voor lokale voed-
selstrategie. De producten voor de hapjes kwamen 
van 6 lokale handelaars en werden verwerkt in kin-
derdagverblijf Hermelijn. Er kwamen meer dan 70 
organisatoren en begeleiders naar het netwerkevene-
ment.  

 
 
Het OCMW sloot in 2021 een nieuwe overeenkomst af 
met VoedSaam, met een jaarsubsidie van 25.000 EUR. 
VoedSaam biedt als sociaal distributieplatform in het 
Waasland gratis gezonde en gevarieerde voeding aan 
kwetsbare gezinnen. Het vormt zo de logistieke scha-
kel tussen schenkers van voedseloverschotten en de 
sociale kruideniers (in Sint-Niklaas: VLOS en de 
Springplank) en sociale restaurants (De Variant).  
 
VoedSaam zorgt voor korte opslag van geschonken 
voedsel en transport ervan naar de partnerorganisa-
ties. Tevens voorziet VoedSaam een werkvloer voor 
de dienst activering van de cluster welzijn. 
 
 

 

 

 

 

 Landbouw en korte  
 keten stimuleren  
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Vrijtijdsparticipatie bij  
doelgroepen verhogen  

 
Enkele cijfers                                                            2019      2020      2021 
Afgeleverde sterabonnementen                             155         249        350 
Inkomtickets Sint in de Piste                                   193             0        146 
 
Aantal personen met tussenkomst voor:                2019       2020       2021 
Deelname  aan speelpleinwerking,                              74             4           38 
vakantieactiviteiten of sportkamp 
 
Aantal tussenkomsten in daguitstappen                                                           7             0 
Tussenkomsten in vakanties (vanuit het                                                           0             2 
aanbod van het steunpunt  
vakantieparticipatie) 
 
Tussenkomst voor aansluiting            829         140         797 
bij sportclub of jeugdbeweging  en materiaal 
 
Tussenkomst in materiaal en                                          314           30         196 
opleiding/vorming  
bij de Stedelijke Academie, Vrije Ateliers of Vormingplus 
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 vrijwilligers en middenveld 
 Actief samenwerken met 

In de cluster welzijn zijn er een 150-tal vrijwilligers 
actief, bij de buddywerkingen, de digipunten, het Rap 
op Stap-kantoor, de buurtwerking, het Huis van het 
Kind, het crisisnetwerk, burenbemiddeling, de Wonder-
bar en nog zo veel meer. En dan hebben we de vrijwil-
ligers van het vaccinatiecentrum hier nog niet bijgere-
kend. Ook de scholen doen beroep op heel wat vrijwil-
ligers: gemachtigd opzichter, leesouder, knutselouder, 
hulp bij activiteiten, klusjes, … 
 

Buddywerkingen  
 

In de cluster welzijn zijn volgende buddywerkingen 
actief: welzijnsbuddy, Sinimaat (cultuurbuddy) en bud-
dy bij de wieg.  
 

Welzijnsbuddy 
 

Gedurende het jaar vonden er 18 intakes plaats met 
kanszoekende buddy's. Voor 9 van hen vonden we een 
kansbiedende buddy. De overige 9 kanszoekende bud-
dy’s hebben nog geen match en staan op de wacht-
lijst.Eind 2021 beschikten we over 19 actieve 
‘kansbiedende’ buddy’s. De trajectenteller stond op 19 
trajecten.In 2021 werden er ook 9 buddytrajecten afge-
rond. 
 
 
 
 
 

Sinimaat  
 

In 2020 kende het project 12 cultuurbuddy’s. In 2021 is 
dit aantal gezakt naar 9 cultuurbuddy’s. Er vonden dat 
jaar 2021 6 intakes plaats. Er waren 16 kanszoekende 
buddy’s, waarvan 12 trajecten actief aan het einde van 
het jaar. 2 trajecten hiervan staan voorlopig on hold 
maar hebben nog contact met buddy. Er staan nog 3 
kanszoekende buddy’s op de wachtlijst. 
 

Buddy bij de wieg 
 

In 2021 werden 6 gezinnen begeleid door duo’s studen-
ten van de Odisee-Hogeschool. In de woelige coronatij-
den zijn er helaas geen vrijwilligers aan de slag gegaan. 
Vrijwilligers Rap Op Stapkantoor  
Eind 2021 telt het Rap Op Stapkantoor 8 actieve vrijwil-
ligers.  
 

Vrijwillige tolken  

Eind 2021 hadden we 6 tolken actief. Er sloot 1 nieuwe 
tolk aan in 2021. We beschikken hierdoor over volgende 
talen: Arabisch, Perzisch, Russisch, Turks, Frans, Engels. 
 

Buitenschoolse groepsopvang  
 

1 vrijwilliger op woensdagnamiddag om mee kinderen op 
te halen watermolendreef samen met 1 vaste kindbege-
leider en kinderen over straat te begeleiden naar Mispel-
tje. 
 



Adviesraden 
 

Binnen de cluster welzijn zijn er 3 adviesraden actief: 
de seniorenraad, en de raad voor personen met een 
beperking en het lokaal overleg kinderopvang. Zij ga-
ven advies aan het bestuur rond onder meer de nieu-
we stadswinkel, het nieuwe toewijzingsreglement van 
de sociale huisvesting, de werking van het vaccinatie-
centrum, vervoer op maat,  de nieuwe bib, subsidieop-
roepen van Opgroeien, regelgeving en de gevolgen 
van de coronacrisis. Vanwege de coronacrisis waren 
deze vergaderingen in 2021 vooral digitaal wat een 
heuse aanpassingen was voor de leden. 
 
Naast de formele adviesraden zitten we op regelmatig 
basis in overleg met de armoedeorganisaties, ver-
enigd in het samenwerkingsverband Polsslag. Dit 
overleg neemt 2 vormen aan. In het Forum komen de 
vertegenwoordigers van de organisaties samen met 
de schepenen voor welzijn, onderwijs en wonen.  
 

 
 
In de Ontmoeting komen leden van de toetsgroep, 
mensen in armoede, samen met beide schepenen, om 
de thema’s die ze in groep hebben voorbereid, aan 
het beleid voor te leggen. 
 
In 2021 kwam het Forum 4 keer samen en besprak 
onder meer het lokaal armoedeplan, de coronamaat-
regelen voor kwetsbare personen, de acties om de 
digitale kloof te overbruggen, de onderwijsproblema-
tiek, en dergelijke. De Ontmoetingsmomenten konden 
wegens de coronamaatregelen in 2021 echter niet 
doorgaan. 
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Meer inzetten op gebiedsgerichte 
en projectmatige inspraak 
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Nog enkele cijfers 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aantal afgeleverde kansenpassen 

2019 7304 

2020 6629 

2021 6663 

Aantal bezoekers  
onthaalbalie  
Welzijnshuis            

  jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec totaal 
2019 4833 4582 3718 3431 3178 3339 2995 3161 4369 4220 3244 2704 43774 

2020 6664 4871 2203 247 1268 2782 2675 2488 3322 2723 2049 1961 33253 

2021 3691 3521 2895 2451 2272 3125 2450 2457 3179 2666 1959 2321 32987 

Aantal huishoudens met eenreferentieadres 

2019 144 

2020 196 

2021 192 

Aantal dossiers (gezin of alleenstaande) in noodwoning 

2019 29 

2020 34 

2021 35 

Budgethulpverlening 2019 2020 2021 

budgethulpverlening 165 191 113 

schuldbemiddeling 350 1106 863 

Principiële beslissing tot tussenkomst dringende medische hulp 2019 2020 2021 

aantal personen 343 355 401 

aantal dossiers 138 194 172 

Effectieve tussenkomsten voor dringende medische hulp   2019 2020 2021 

aantal gezinnen 169 140 145 

aantal personen 233 181 170 

Autonome werkstraffen: aantal begeleide mensen  

2019 255 

2020 225 

2021 286 



Jaarverslag cluster welzijn 2021  
welzijnshuis Sint-Niklaas 
Alle sociale dienstverlening van stad en OCMW onder één dak. 
Abingdonstraat 99, Sint-Niklaas 
03 778 66 66 
welzijnshuis@sint-niklaas.be 


