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Inhoud presentatie

 Omgevingsanalyse

 Vijf pijlers binnen armoede- en lokaal sociaal beleid

 Het prijskaartje

 Uitdagingen
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Boom? 
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Demografie en bevolkingsdichtheid

 +- 18.000 inwoners

 Positieve bevolkingsgroei

 Hoog aantal geboortes

 Groene druk

 22,8% < 18 jaar

 Hoge bevolkingsdichtheid
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Armoede: inkomen en herkomst
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Tewerkstelling
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Huishoudtype
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Opleiding
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Waarom Boom? 

 Goede ligging

 Veel en goede basisscholen

 Goedkope huisvesting

 Goed wonen in Boom
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Vijf pijlers binnen armoede- en lokaal 
sociaal beleid

 Sterke focus op kinderarmoedebestrijding 

 Integrale aanpak

 Outreachend en laagdrempelig werken

 Progressief universalisme

 Het lokaal bestuur als coördinator
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Sterke focus op kinderarmoede

 Sinds 2012 inzet op 
kinderarmoedebestrijding

 2014: opstart LNK + 
beleidsnota kinderarmoede

 Boempetat!, buurtrestaurant, 
geboortepakket, bokesbar, 
ontleenservice, brugfiguren…

 Impuls hogere overheid

 Sterk gepolitiseerd thema
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Integrale aanpak

 Armoede is meer dan een inkomensprobleem

 Acties op alle levensdomeinen

 Visie binnen afdeling sociale dienstverlening

 Fruit en soep in de BKO

 Samenwerking kinderdagverblijf en sociale dienst
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Outreachend en laagdrempelig werken

 Er is een heel uitgebreid (boven)lokaal aanbod

 Hoe krijgen we dit tot bij de doelgroep? 

 Brugfiguren 

 Boempetat!

 Spreekuren/ontmoetingsmomenten in buurtrestaurant
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Progressief universalisme

 Kwaliteitsvol aanbod voor 
iedereen

 Boempetat!

 Huis van het Kind

 Buurtrestaurant De tuin van 
de kleine chef

 Soep op school

 Van daaruit: gericht aanbod 
specifiek voor doelgroep
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Lokaal bestuur als coördinator

 Wat we samen doen, doen we beter. Samen werken en netwerken. 

 Voorbeeldje van LNK

 Lokaal netwerk kinderarmoede = leiderorganisatienetwerk

 OCMW = commissioner

 Visie en doelstellingen

 Leidinggevende functie

 Afspraken

 Analyseren en evalueren

 Van commissioner naar facilitator?
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Een zesde verborgen pijler

 Angst voor aanzuigeffect

 Sociale huisvesting

 Wijkgezondheidscentrum
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Het prijskaartje

 Lokale middelen (dotatie gemeente naar OCMW)

 Slim inzetten van middelen/diensten/medewerkers

 Hogere overheid

 Kleine projectsubsidies via Lions, bedrijven,…
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Uitdagingen

 Visie

 Visie doortrekken naar de 
volledige organisatie

 Visie ontwikkelen met en 
voor het netwerk

 Netwerk

 Uitbouwen rol 
netwerkcoördinator 

 Verhogen participatie 
andere organisaties en 
diensten binnen netwerk

 Financiële middelen: geen 
sectorale middelen meer

 Cijfers en verantwoording

 Participatie doelgroep
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Lize Van Dijck

Afdelingshoofd sociale dienstverlening

Lokaal bestuur Boom

lize.vandijck@boom.be

03 880 58 40

www.boom.be
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