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Voorwoord 

 
" 2010 is een heel belangrijk jaar geweest voor PWO Wetteren. Enerzijds was er de verhuis 
van een vorige locatie naar de huidige, met daar meteen aan verbonden een betere en 
directere samenwerking met het CAW afdeling Wetteren, en anderzijds was er in november 
de officiële erkenning van het PWO tot een vereniging “waar armen het woord nemen". 
 
Tot eind april 2010 huisde het PWO aan de Gentsesteenweg, in een gebouw van het OCMW, 
samen met een aantal andere plaatselijke sociale verenigingen zoals de werkgroep politiek 
vluchtelingen, Turkse vrouwen, Koranlessen, ... Maar plaatsgebrek leidde af en toe tot 
vervelende spanningen die telkens werden opgelost maar die toch een minder gunstige 
invloed hadden op de (samen)werking. Tot er begin 2010 een aanbod kwam van het CAW 
afdeling Wetteren dat er in hun lokalen, aan de Molenstraat, midden in het centrum van 
Wetteren, nog plaats vrij was voor de PWO-werking. Aangezien beide werkingen op een 
aantal fundamentele punten gelijklopen (doelgroep, methodiek van werken, streven naar 
zelfredzaamheid en mondigheid,...) was er vrij vlug een overeenstemming dat het PWO en 
CAW deze kans niet konden laten liggen. Na zes maand (samen)werking merkt het PWO dat 
de werking gegroeid en versterkt is: er is het wekelijks sociaal restaurant, er is het wekelijks 
tweedehandswinkeltje voor kinderkledij, er is de permanentie op maandagvoormiddag en er 
is de ondersteuning en de hulp van het PWO bij de tweewekelijkse sociale kruidenier van het 
CAW.  
 
Een eigen lokaal en locatie schept ook duidelijkheid naar de doelgroep: ze weten het PWO 
zijn, ze komen vlotter binnen, en ze stellen vlugger een (hulp)vraag. 
 
Ondertussen werkte het PWO ook verder samen met een aantal gemeentelijke diensten 
(jeugd, sport, cultuur en bibliotheek) en het OCMW voor de opstart van een plaatselijke 
vrije-tijds-pas, waarmee doelgroepmensen vanaf het voorjaar 2011 aan een veel lager tarief 
zullen kunnen participeren aan tal van (gemeentelijke) activiteiten. Dit initiatief is meer dan 
twee jaar geleden gestart naar aanleiding van een samenwerking tussen het PWO en 
stagestudenten van de Artevelde Hogeschool Gent. 
Even belangrijk voor de werking, de uitstraling en het enthousiasme van de vele vrijwilligers 
van het PWO is dat de werking in november 2010 na een grondige inspectie is erkend als een 
vereniging “waar armen het woord nemen". Deze erkenning zal het PWO ook (financieel) in 
staat stellen nog meer, nog directer en nog gemotiveerder, samen met de 
doelgroepmensen, te werken aan een betere en warmere gemeente waar mensen die het 
financieel en sociaal minder hebben zich ook een beetje meer kunnen thuis en aanvaard 
weten en voelen. 
 
De uitdagingen, die een start gekregen hebben in 2011 zullen dus van het bestuur en de 
vrijwilligers heel wat energie en daadkracht vragen om op diezelfde weg verder te denken 
en werken. 
Maar dat het PWO dat kan, hebben ze al in het verleden bewezen. De toekomst wenkt." 
 
Bestuurslid PWO  
Van Heddeghem Piet  
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1. Identificatie 

 
 
Maatschappelijke zetel: 
 
 
 
Permanent Welzijnsoverleg vzw 
P/A Stooktewegel 17 
       9230 Wetteren 
 
 
GSM/ 0494 219 213  
 
E-mail/ info@pwo-wetteren.be 
Website/ www.pwo-wetteren.be  
 
Contactpersonen: 
 
Voorzitter: Mevr. De Dycker Lucia   
 
Juridisch Statuut: VZW  
 
Ondernemingsnummer 0870.578.958 
 
VZW  Statuten oprichting:  December  2004 
 
Bestuur PWO vzw 
 
Mevr. De Dycker Lucia 
Mevr. Van Durme Hilde 
Dhr Van Heddeghem Piet 
Dhr D’Hondt BOB Fiscaal adviseur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@pwo-wetteren.be
http://www.pwo-wetteren.be/
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2. Doel 

 
 

De v.z.w. heeft als doel : 

 

1. De integratie van mensen met een laag inkomen in de samenleving 

2. De uitbouw van een kwalitatief, laagdrempelig extramuraal zorgaanbod dat in 
samenwerking met andere hulpverleners van specifieke doelgroepen hulp en 
begeleiding verstrekt en dit in de context van de gewone leef-, werk- en 
gezinssituatie 

3. Opvang, hulp en begeleiding in de ruimste zin van het woord- van zorgbehoevenden, 
met inbegrip van alle activiteiten die rechtstreeks en onrechtstreeks daartoe kunnen 
bijdragen en met uitsluiting van enig winstoogmerk 

4. Het verstrekken van materiële en financiële hulp in verband met haar doel 

5. Haar leden te vertegenwoordigen bij alle instanties voor zover dit haar leden ten 
goede komt. 

6. Het organiseren van permanent vorming door de organisatie van opleidingsessies en 
bijeenkomsten 

7. Het verstrekken van de nodige adviezen, voorstellen, aanbevelingen 

8. Zij zal in dat opzicht kunnen deelnemen aan bestaande initiatieven, alsook het 
beheer hiervan kunnen uitoefenen 

9. Het organiseren en het bevorderen van sociale- culturele, artistiek-culturele en 
vrijetijdsanimatie in en buiten de haar bij overeenkomst ter beschikking gestelde 
infrastructuur 

10. Zij beoogt personen optimale kansen te bieden om zichzelf te ontplooien en te 
integreren in de samenleving. Zij is gerechtigd alle initiatieven te nemen die haar 
financiële leefbaarheid kunnen waarborgen en alle daden en handelingen te stellen 
die haar niet uitdrukkelijk ontzegd zijn door de wet. 
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3. Samenwerking met andere organisaties 

 
 
a. Vlaams Netwerk waar armen het woord nemen 
 
In het Vlaams Netwerk  werken 44 verenigingen samen met het uiteindelijke doel armoede 
en sociale uitsluiting uit te bannen. In de verenigingen staan mensen die in armoede leven 
centraal. Zij nemen er op alle niveaus het woord. De verenigingen kunnen voor 
ondersteuning van hun werking beroep doen op het team van het Vlaams Netwerk. Ook de 
onderlinge uitwisseling van ervaringen, visies, succesverhalen en leerprocessen tussen de 
verenigingen onderling is een belangrijke opdracht voor het Vlaams Netwerk. Op basis van 
de ervaringen en de meningen van de mensen maken de verenigingen en het Netwerk 
dossiers op en stappen daarmee naar overheid en betrokken diensten, in de hoop dat dit 
leidt tot een beter beleid dat armoede voorkomt en bestrijdt. Het Vlaams Netwerk wil ook 
de beeldvorming rond mensen in armoede verbeteren en vooroordelen wegwerken. Het 
Vlaams Netwerk en haar verenigingen worden financieel ondersteund door de Vlaams 
overheid, Cera en de Nationale Loterij. 
 
b. Welzijnsschakels 
 

b. Permanent Welzijnsoverleg vzw Wetteren is erkend door Welzijnsschakels vzw 

 

Vrijwilligers en mensen met armoede-ervaring die in de eigen omgeving samen strijden 

tegen armoede en sociale uitsluiting.  

Onze missie  

Vrijwilligers, verbonden met Welzijnsschakels, gaan in hun (eigen) buurt de strijd aan tegen 

armoede en uitsluiting. Mensen in armoede en niet-armen werken hierin samen. In hun 

groeiende verbondenheid versterken ze ieders kansen op een volwaardige sociale positie.  

Ze vertalen concrete vormen van solidariteit naar maatschappelijke en politieke signalen van 

uitsluiting. 

Ze organiseren activiteiten die mensen samenbrengen en waarin ze diverse talenten, 

vaardigheden en interesses, ook culturele, aanspreken. 

Ze zoeken inzicht in mechanismen die armoede en uitsluiting in stand houden, en volgen 

hiertoe vorming.  

Hierin willen ze samenwerken met organisaties of mensen die hun doel kunnen versterken.  

 
c. Vakantieparticipatie  
 
Met een kleine portemonnee is met vakantie gaan - en hoe bescheiden ook - gewoon 
onbetaalbaar. En toch heeft iedereen het soms nodig om even weg te zijn. Bij het Steunpunt 
Vakantieparticipatie kan je terecht voor betaalbare vakanties en daguitstappen, alleen of in 
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groep. Het Steunpunt werkt samen met vele toeristische partners en sociale organisaties om 
dit doel te bereiken. 
 
De drempels voor deelname aan en opbouw van cultuur worden voor arme mensen 
versterkt  
door de krappe financiële middelen waarover zij beschikken.  
Zoals eerder vermeld is, blijft de belangrijkste hinderpaal het financieel aspect.  
Volgende uitspraken illustreren dit probleem :  
 
" Uitgaan kunnen we niet dus ontspanning ook niet, allereerst omdat het geld kost en ook 
omdat ik daar de moed niet meer voor heb doordat ik dikwijls depressief ben. Ik zou zo graag 
eens op reis gaan, een reis maken is mijn grootste wens en mijn mooiste droom. Dat moet 
niet te ver zijn of niet te lang zijn. Ik zou er gewoon eens tussenuit willen. Dat wil ik al lang 
maar dat gaat gewoon niet. "  
" Ik kan me nooit eens goed ontspannen, het minste dat je doet, kost je al geld en dat heb ik 
niet, ik moet er eens uit, maar dat gaat niet uitstappen organiseren. Als ik dan eens buiten 
ga, heb ik er nadien weer spijt van wat ik weer heb uitgegeven. "  
 
" Merde, ik wil eens buiten gaan maar ben steeds beperkt door de financiële problemen. 
Soms kan ik me daar echt wel in ergeren want ik kan niets doen met de kinderen. Je zit steeds 
opgesloten, je kan niet buiten want dat kost geld, op den duur heb je schrik om buiten te 
komen want het kost allemaal direct zoveel geld ".  
 
d. CAW 
 
CAW Regio Dendermonde vzw is een pluralistisch autonoom centrum algemeen  
welzijnswerk, erkend door het ministerie van welzijn volksgezondheid en gezin. 
(Decreet 01/12/1997) 
 
Doelstelling 
CAW Regio Dendermonde wil in haar werkingsgebied een laagdrempelige eerstelijnsdienst 
uitbouwen waar iedereen terecht kan voor advies, informatie en hulpverlening. 
Wij hebben bijzondere aandacht voor deze groepen wiens welzijnskansen tengevolge van 
een maatschappelijke en sociale achterstelling bedreigd worden. 
 
Sociale kruidenier. 
 
In Wetteren is de Sociale kruidenier gevestigd in de Opvoedingswinkel, Molenstraat 9. Dit 
heeft als voordeel dat de gebruikers van de Sociale kruidenier niet op straat hoeven aan te 
schuiven. De Sociale kruidenier is toegankelijk iedere 2 en 4 donderdag van de maand tussen 
10.00 en 12.00. Tijdens die momenten krijgen alle aanwezigen een tas koffie of soep  
aangeboden.  

Het PWO neemt de taak van het onthaal voor een groot deel op zich.  
Op die manier krijgt het PWO de kans om de werking van de vereniging voor te stellen aan 
de gebruikers van de Sociale kruidenier. 

 



Permanent Welzijnsoverleg vzw  - jaarverslag 2010 

 
 

PERMANENT WELZIJNSOVERLEG VZW 

2010 
                                                                       

 

8 

e. Artevelde Hogeschool Gent ‘Opleiding sociaal werk’ 

 

In voorbereiding op hun eerste stage, volgen de studenten het vak 'projectmatig werken met 
groepen' In dit vak zitten naast een aantal groepsdynamische inhouden ook het aspect 
'programmeren van agogische activiteiten'. De studenten krijgen hierrond een meer 
theoretische input maar wel willen wij dit graag koppelen aan een praktijkmoment omdat 
dit voor hen heel veel leerkansen inhoudt. 
 
Het gaat om de voorbereiding en uitvoering van een agogische activiteit (vormingsactiviteit, 
infomoment, culturele activiteit, ontspanningsmoment) waarin de studenten de 
mogelijkheid hebben om met/voor een doelgroep zelfstandig een programma te kunnen 
begeleiden. 
 
De activiteit duurt min. 2 en max 4 uren (ev. kan hier van afgeweken in functie van een 
concreet voorstel) 
 
- de uitvoering van de activiteit zou moeten kunnen gepland worden hetzij in het 
herfstverlof, hetzij tijdens de week van 8 tot 14 november. Het kan hierbij zowel over een 
voormiddag, namiddag of avondactiviteit gaan. 
 
De aard en inhoud/thema van de activiteit wordt door de organisatie zelf vastgelegd. Op die 
manier verliezen de studenten geen tijd met het zoeken naar een inhoud/thema en kunnen 
zij zich in de korte periode die zij hebben om de activiteit voor te bereiden volledig 
toeleggen op de verkenning van de doelgroep, het uitdiepen van het thema en de 
methodische uitwerking van de activiteit. 
 
f. Sint-Jozefinstituut Wetteren ‘Armoede bij bejaarden’ 
 
De studierichting Gezondheids-en welzijnswetenschappen heeft als onderwerp de studie van 
en de omgang met de gezonde mens als totale persoon. Leerlingen verwerven inzicht in de 
verschillende factoren die de gezondheid en het welzijn van de mens beïnvloeden en in de 
gezondheids- en welzijnssector. Zij ontwikkelen ook persoonsgerichte vaardigheden 
ondersteund door wetenschappelijke kennis.  
 
Thema : armoede 
1. Verkennen onderwerp. 
 
Probleemstelling? 
Fysieke aspecten:  
Fysiologische behoeften: voeding, eenzijdige voedingsgewoonten, gevolgen voor het 
lichaam. (Gezondheid en welzijn, Toegepaste biologie) 
Behoefte aan veiligheid en zekerheid: ongezonde woning, gevolgen voor de gezondheid, 
gevaar voor Co –intoxicatie. (Toegepaste chemie, Toegepaste biologie 
Behoefte aan respect en achting: slecht imago, gevolgen voor het zelfwaardegevoel,  
(Psychologie en pedagogiek) 
Behoefte aan zelfontplooiing, lage scholingsgraad, gevolgen voor de tewerkstelling, 
(Psychologie en pedagogiek) 

Leerlingen worden geïnformeerd: 

 

a. Werking van het PWO.  

b. Armoede bij bejaarden 

c. Verschil tussen zelfstandig wonen & rusthuis 
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Sociale aspecten 
Behoefte aan samenhorigheid en liefde: onstandvastige relaties, gevolgen voor het sociaal 
netwerk.(Psychologie en pedagogiek) 
 
2. Uitdieping onderwerp. 
 
Globale situering 
Wie arm is bevindt zich vaak in een vicieuze cirkel, indien de fysiologische behoeften niet 
voldaan zijn is het erg moeilijk om voor de andere te werken. Alle aspecten spelen op 
mekaar in.  
Oorzaken van armoede spelen een belangrijke rol in de gevolgen. Bijvoorbeeld 
eenoudergezinnen, chronisch zieken, generatiearmen.  
 
3. Benadering Verschillende visies. 
 
1. Ze hebben het zelf gezocht. 
2. De sukkelaars 
3. Emancipatorisch denken: participatie, ervaringsdeskundige erkennen 
Inbreng vanuit verschillende organisaties en disciplines 
Vb. vanuit de politie gezien, vanuit de sociale dienst, de gemeente of de huisarts 
 
4.Concrete actie 
 
Leg contact met medewerkers van een buurthuis. 
Ga meehelpen in een buurthuis.      
Organiseer sportactiviteiten voor de kinderen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leerlingen helpen mee in het 

Sociaal restaurant en Sociale 

kruidenier. 

Leerlingen bevragen gebruikers 

van het sociaal restaurant en 

sociale kruidenier 
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4. Permanent Welzijnsoverleg als vrijwilligersorganisatie 

 
 
Vrijwilligersorganisatie  
 
Sinds 1 januari 2005 is het Permanent Welzijnsoverleg erkend als vrijwilligersorganisatie. 
Na een grondige inspectie kan het PWO zich terecht vrijwilligersvereniging noemen. 
 

 Doch, kan het PWO geen 2 titels van de Vlaamse Overheid in het bezit hebben. De keuze is 
gemaakt, het PWO is sinds 1 / 1 / 2011 een vereniging Waar armen het woord nemen. 

 
De vrijwilligers zorgen voor de organisatie van volgende activiteiten:  
 

 Het organiseren van allerhande sociaal-culturele activiteiten, uitstappen 
enz… 

 Het meehelpen van het verzendingsklaar maken van de nieuwsbrief, 
website, folders en andere publicaties over de vereniging, het verzorgen 
van contacten 

 Het deelnemen aan bestuurstaken 
 Wekelijkse permanentie 
 Voorbereiding sociaal restaurant 
 Sociaal restaurant  
 2de handswinkeltje T’Chakooske   
 Jaarlijks Kerstfeest/nieuwjaarsfeest 
 Enz… 

 
Het Permanent Welzijnsoverleg zorgt voor een degelijke begeleiding en vorming. Iedere 
bijdrage hoe klein ook wordt naar waarde geschat en draagt bij tot het realiseren van ons 
doel. 
Alle vrijwilligers en deelnemers die meehelpen of deelnemen aan diverse activiteiten zijn 
verzekerd 
 

 lichamelijke ongevallen 

 burgerlijke aansprakelijkheid  
 
 
*Sociaal restaurant, iedere vrijdag. Gezinnen die gebruik maken van de sociale kruidenier 
betalen 3 euro (soep, hoofdgerecht en dessert) Molenstraat 9 te Wetteren 
Op donderdagnamiddag is er telkens koken zonder koksmuts, vrijwilligers met en zonder 
armoede ervaring doen de voorbereiding van het sociaal restaurant. 
 
*T’Chakooske, 2de handswinkel voor kinderen tot 12 jaar. Gezinnen die gebruik maken van 
de sociale kruidenier kunnen 2 x per jaar gratis kleding ophalen voor een bedrag van 25 €. 
De winkel is open op zaterdag tussen 10.00 en 12.00 
Molenstraat 9 te Wetteren 
 
 



Permanent Welzijnsoverleg vzw  - jaarverslag 2010 

 
 

PERMANENT WELZIJNSOVERLEG VZW 

2010 
                                                                       

 

11 

5. Subsidiëring, toelagen en giften. 

 
 
Subsidiëring en toelagen 
 
Het Permanent Welzijnsoverleg ontving in 2010 subsidies van  
 

 Vlaamse Gemeenschap. 
 Cultuurraad Wetteren 
 

a. Subsidies. 
 
a.1 De VZW Permanent Welzijnsoverleg (PWO) werd erkend als vrijwilligersorganisatie voor 
een periode van 5 jaar.  
 

 Voor het jaar 2010 kregen we subsidietoelage van 8316 euro.  
 
 
a.2 De VZW Permanent Welzijnsoverleg (PWO) werd erkend binnen het kader van de 
Cultuurraad. 
 

 Naast deze financiële tegemoetkoming (100 euro) ondersteunt de 
gemeente de erkende verenigingen op de wijze zoals bepaald in het 
reglement Verhuring gemeentelijke infrastructuur & gemeentelijke 
uitleendienst. Algemene Voorwaarden en in het reglement Kopiedienst voor 
de verenigingen: 

 
 

 De erkende verenigingen hebben per kalenderjaar recht op een gratis 
prestatie, verstrekt door de gemeente, voor vervoer en opstelling van 
materieel. 

 
Verder is het PWO aangewezen op giften en verwerven van eigen middelen. 
 
Giften  
 
Het Permanent Welzijnsoverleg ontving verschillende giften :. 
 

 Lions Club Wetteren 
 Firma Landuyt 
 Traiteur Falco 
 Westmalle 
 Middenstanders Wetteren 
 Enz ... 
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6. De werking 

 
6.1 Weerkerende activiteiten  
 
6.1 Permanentie. 
 
1 maal per week houdt het PWO vzw permanentie in het CAW lokaal gelegen Molenstraat 9  
te Wetteren. 
Tijdens de bijeenkomst komen een 10 tal mensen samen. 
Zij bespreken de komende en hierna omschreven activiteiten. 
 
 
6.2 Vakantieparticipatie en Cultuur 
 
 

Jaar Personen  Onderwerp 

2010 154  Daguitstappen 

 
 
6.3 Tweedehands winkeltje T’Chakooske’  
 

Jaar Personen  Onderwerp 

Sinds 01/07/2010 
Iedere zaterdag voormiddag  

Gemiddeld 8 tal gezinnen 
 Verkoop kinderkledij tot  

-12 jaar 

 
 
6.4 Vorming & Info & Overleg 
 

Datum Aantal aanwezigen Thema 

2/02/2010  Werkgroep gezondheid 
Brussel 

20/02/2010 20 Open huis  
Lier op bezoek PWO 

23/02/2010  Stop schulden nu! + 
betoging in Antwerpen 

16/03/2010  Werkgroep gezondheid 
Brussel 

   

19/04/2010  Vlaams en Belgisch netwerk 
gezondheid Brussel 

11/05/2010  Forum Kinderarmoede 
Kris Peeters 

Brussel 

22/06/2010  Werkgroep gezondheid 
Brussel 
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08/06/2010 18 PWO-Toemeka Verkiezingen 
in verstaanbare taal  

09/06/2010  Tussenstap Vlaams 
parlement Brussel 

02/09/2010 14 (100 )Vlaaien verkoop 
Markt Wetteren 

07/09/2010  Werkgroep gezondheid 
Brussel 

04/09/2010 12 Studietoelage 
PWO 

11/09/2010 8 Studietoelage 
PWO 

13/09/2010 6 Studietoelage 
PWO 

20/09/2010  Studietoelage 
PWO 

27/09/2010  Studietoelage 
PWO 

28/09/2010 OCMW –PWO- GEMEENTE Cultuur en ontspanning 
Afsprakennota  

12/10/2010  Overleg KTA 
Wetteren 

26/10/2010  Werkgroep gezondheid 
Brussel 

03/11/2010 27 PWO – Arteveldehogeschool 
Sociale kruidenier & sociaal 

restaurant 
 

08/11/2010 19 PWO – info Collectieve  
Meester Bracke 

10/11/2010  Panelgesprek RWOD 
Dendermonde 

16/11/2010 2j BSO & 3j BSO Kringloop armoede 
Brakel 

19/11/2010 Ronde Tafel ‘Recht op 
gezondheid hertekenen!’ 

Vlaams netwerk – Belgisch 
netwerk 

22/11/2010  Vijfdaagse VNWAWN 
Brussel 

23/11/2010 5 j TSO  &  7j TSO Kringloop armoede 
Scheppersinstituut 

Wetteren 

9/12/2010  Vijfdaagse VNWAWN 
Antwerpen 

10/12/2010  Vijfdaagse VNWAWN 
Antwerpen 

21/12/2010  Info erkenning 
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VNWAWN Brussel 

 
 
6.5 Ontspanningsdagen  
 

Datum Aantal aanwezigen Onderwerp  

21/11/2010 45 OLAPALABRA 
Cultuur Wetteren 

 

28/11/2010 
 

10 
 

Strikken maken 
Gemeentehuis Wetteren 

 

29/11/2010 
 

10 
 

Strikken maken 
Gemeentehuis Wetteren 

 

30/11/2010 5 Strikken ophangen 
Gemeentehuis Wetteren 

 

6/12/2010 6 Strikken maken en 
ophangen Wetteren 

17/10/2010 5 Dag van de armoede 
Brussel 

23 /12/ 2010 400  Soep op de Stoep 
Markt Wetteren 

 
 
6.6 Sociaal restaurant 
 

Datum Deelnemers Onderwerp 

Iedere donderdag 2010 12 Voorbereiding sociaal 
restaurant 

Iedere vrijdag 2010 Gemiddeld 40 pers. Molenstraat 9  
PWO - Wetteren 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Permanent Welzijnsoverleg vzw  - jaarverslag 2010 
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7. …. 2011 . Erkenning Vlaams netwerk ‘Waar armen het woord nemen!’ 

 
 
In het Vlaams Netwerk werken 44 verenigingen samen met het uiteindelijke doel armoede 
en sociale uitsluiting uit te bannen. In de verenigingen staan mensen die in armoede leven 
centraal. Zij nemen er op alle niveaus het woord. De verenigingen kunnen voor 
ondersteuning van hun werking beroep doen op het team van het Vlaams Netwerk. Ook de 
onderlinge uitwisseling van ervaringen, visies, succesverhalen en leerprocessen tussen de 
verenigingen onderling is een belangrijke opdracht voor het Vlaams Netwerk. Op basis van 
de ervaringen en de meningen van de mensen maken de verenigingen en het Netwerk 
dossiers op en stappen daarmee naar overheid en betrokken diensten, in de hoop dat dit 
leidt tot een beter beleid dat armoede voorkomt en bestrijdt. Het Vlaams Netwerk wil ook 
de beeldvorming rond mensen in armoede verbeteren en vooroordelen wegwerken.  
 
De verenigingen aangesloten bij het Vlaams Netwerk werken op basis van zes criteria. Die 
zes criteria moeten op termijn allemaal in min of meerdere mate aanbod komen in hun 
werking om erkend te kunnen worden als "Vereniging waar armen het woord nemen".  
 
De zes criteria werden bij het ontstaan van het Vlaams Netwerk, in 2003, geformuleerd door 
de mensen in armoede zelf. De zes criteria vormen een krachtig geheel en menselijk proces. 
Ze maken niet alleen mensen in armoede sterker; ze zijn ook een unieke formule in de 
structurele bestrijding van armoede.  
Hier vind je een opsomming van de criteria.  
 
1. Armen verenigen zich 
2. Armen nemen het woord 
3. Werken aan maatschappelijke emancipatie 
4. Werken aan maatschappelijke structuren (10 grondrechten) 
5. Dialoog en vorming 
6. De vereniging blijft armen zoeken 
 

 
De Dycker Lucia  
 
 

 


