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Het Brussels Platform Armoede (BPA) verenigt de zeven door Vlaanderen erkende verenigingen in Brussel waar
armen het woord nemen: ALARM (Buurthuis Bonnevie), ARA, Chez Nous/Bij Ons, De Buurtwinkel, Pigment,
Vrienden van het Huizeke en De Schakel. Thema’s waar deze zeven verenigingen op inzetten zijn huisvesting,
dak- en thuisloosheid, toegankelijkheid geestelijke gezondheidszorg, onderwijs, vrije tijdsparticipatie en
de situatie van vluchtelingen / mensen zonder papieren. De BWR sprak met de coördinator van deze koepelwerking - Bart Peeters - over zijn visie op de Brusselse armoedeproblematiek, het programma aanbod op de
«Werelddag van verzet tegen armoede» op 17 oktober, en de beleidsmatige groepswerkingen van de zeven
verenigingen waar armen het woord nemen. Dit leidde tot een bezoek aan de Sint-Jorisbasisschool in hartje
Brussel, waar de schoolpoortwerkers Ann Milis en Marisa Mendoza van Vrienden van het Huizeke de contacten
tussen ouders, leerlingen, leerkrachten en directie ondersteunen.

Hoe is het Brussels Platform Armoede
ontstaan?
Sinds 2006 verenigt het Brussels Platform Armoede
(BPA) de zeven verenigingen waar armen het woord
nemen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:
ALARM (Buurthuis Bonnevie), ARA, Chez Nous/Bij
Ons, De Buurtwinkel, Pigment, Vrienden van het
Huizeke en De Schakel. Deze zeven verenigingen
zijn sinds het Vlaamse armoededecreet van 2003
erkend als verenigingen waar armen het woord
nemen. Op dat moment is ook de koepelstructuur
Netwerk tegen Armoede in het leven geroepen,
waarbinnen momenteel 59 Vlaamse en Brusselse
verenigingen waar armen het woord nemen samenwerken. Omdat de armoedeproblematiek en
de institutionele context in Brussel anders is dan
in Vlaanderen hebben de zeven Brusselse verenigingen zich daarnaast verbonden binnen het BPA.

Vanuit welke achtergrond en insteek
bent u begonnen aan uw functie als coördinator?

Hebben de zeven Verenigingen Waar Armen het Woord Nemen een gezamenlijke
visie over armoede of leggen zij elke een
andere interne nadruk?
Beide natuurlijk… De gedeelde visie van de zeven
verenigingen is dat men vertrekt vanuit de krachten van mensen in armoede en werkt met de mensen in armoede. Als hulpverlener (wij noemen ze
werker) sta je binnen verenigingen waar armen
het woord nemen in een zo horizontaal mogelijke relatie tot je doelgroep: je ontmoet elkaar van
mens tot mens. Je taak hier is echt om mensen
samen te brengen in een groep, het groepsproces
te bewaken en te versterken, de competenties van
de groepsleden te versterken en samen met de
mensen in armoede aan beleidswerk te doen. Als
groepswerker vertrek je niet vanuit beperkingen,
maar leg je de nadruk op wat er wel mogelijk is.
Naast deze manier van werken wordt ook de visie
gedeeld dat armoede geen individuele schuld is.
Armoede heeft duidelijk zijn structurele oorzaken
in de manier waarop onze maatschappij georganiseerd wordt. Deze structurele oorzaken zijn uitsluitingsmechanismen op alle levensdomeinen en
zijn het gevolg van het gebrek aan investering om
mensen in armoede écht gelijke kansen te geven.
Qua thema’s leggen de zeven verenigingen elk een
eigen nadruk: ALARM (Buurthuis Bonnevie) en De
Buurtwinkel hebben huisvesting als beleidsthema;
ARA en Chez nous/Bij ons thuisloosheid; Pigment
werkt rond geestelijke gezondheidszorg, de situatie van mensen zonder papieren en ondersteunt
onze werking over thuisloosheid; Vrienden van
het Huizeke heeft onderwijs als belangrijkste beleidsthema maar is ook actief rond geestelijke gezondheidszorg en De Schakel kiest voor vrijetijdsparticipatie als beleidsthema. Belangrijk om te
vermelden is dat de thema’s waar de verenigingen
rond werken door de mensen in armoede zelf worden gekozen. De interessesfeer en expertise van de
verenigingen beperkt zich natuurlijk niet enkel tot
deze centrale beleidsthema’s: zo zal er hopelijk
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Inmiddels werk ik een klein jaar bij het BPA. Ik kom
uit de academische sector, waar ik veertien jaar
onderzoek deed naar armoede aan de Universiteit
Antwerpen, de Arteveldehogeschool en de Universiteit Gent. Ik deed onderzoek naar de sociale
mobiliteit van jongvolwassenen die opgroeien in
armoede; de psychische effecten van het leven in
armoede; en naar armoede en gezondheid. Vanuit
dit werk ben ik al sinds de jaren negentig beginnen
samenwerken met organisaties die later erkend
werden als vereniging waar armen het woord nemen. Hierdoor heb ik heel snel de meerwaarde leren inzien van wat het betekent om daadwerkelijk
mét mensen in armoede samen te werken in tegenstelling tot het louter vóór mensen in armoede
werken. Vanuit hun ervaringen kunnen mensen in
armoede immers een essentiële bijdrage leveren
aan het armoedebestrijdingsbeleid. Onze verenigingen groeperen mensen in armoede, luisteren
naar hun ervaringen over het moeten leven in armoede en zoeken samen met de mensen in armoede naar oplossingen. Deze beleidsadviezen zijn de
basis voor de dialoog die we, samen met mensen

in armoede, voeren met beleidsmakers en beleidsuitvoerende instanties.

binnenkort een participatieproces voor het nieuwe kinderarmoedebestrijdingsplan van de VGC van
start gaan in samenwerking met de verenigingen.

Wie is jullie doelgroep en zijn zij makkelijk te engageren voor de groepswerkingen?

ervaringen van de mensen in armoede omtrent een
bepaalde problematiek in kaart worden gebracht
gaat hier soms ook een stuk vorming aan vooraf
(bijvoorbeeld over de huurwetgeving).

Hoe wordt dit beleidsmatige groepswerk
ervaren door de deelnemers?

Dit varieert naargelang de situatie… Soms zie je de
De groep van mensen die wij bereiken is erg diresultaten van het werk, maar soms heeft de groep
vers maar het zijn vaak personen en gezinnen in
ook het gevoel dat er niet naar hen is geluisterd,
extreme armoede. Het engageren van deze doelof dat er wel is geluisterd maar er niks mee wordt
groep vraagt heel veel tijd en vertrouwen, vooral
gedaan. Dat zijn natuurlijk momenten waarop de
ook tijd om vertrouwen op te bouwen. Hoe bereigroep een terugval kan krijgen, net zo goed als
ken wij onze mensen? Veel verenigingen hebben
dat er momenten zijn waarop de mensen zich ereen sociaal onthaal of een specifiek aanbod op
kend voelen…. Wat vanuit het beleid of instanties
het individuele niveau waar mensen met concrete
te vaak over het hoofd wordt gezien, is dat het
problemen komen aankloppen. In eerste instantie
heel belangrijk is om na een diawordt er dan naar een oplossing
loog de resultaten terug te koppegezocht hiervoor. Eens de situatie
len aan alle deelnemers. Door het
zich dan geleidelijk aan stabiliseert
aan de terugkoppeling hebprobeert men mensen te betrekken
“Als hulpverlener sta je gebrek
ben mensen in armoede soms het
bij de groepsmatige beleidswerkinbinnen verenigingen waar gevoel dat er niks gebeurt met hetgen in de schoot van de verenigingen waar armen het woord nemen. armen het woord nemen in geen zij hebben aangebracht, zelfs
al is dit gevoel soms onterecht. Er
een zo horizontaal mogelij- zou eigenlijk altijd een vervolgontmoeting moeten zijn.
Hoe proberen jullie perso-
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nen in armoede opnieuw bij
de samenleving te betrekken?

ke relatie tot je doelgroep:
je ontmoet elkaar van mens
tot mens.”

Zoals ik al aangaf, probeer je eerst
de individuele problemen aan te pakken en de situatie waarin iemand zich bevindt te stabiliseren.
Tijdens dit proces bouwen mensen vaak een goede
band op met de werkers van de vereniging waar
zij zijn terecht gekomen. En vanuit die vertrouwensband kunnen mensen dan worden toe geleid
naar de beleidswerking. Dit lukt natuurlijk niet bij
iedereen, maar toch bij heel wat mensen. Vaak
bevinden mensen die komen aankloppen met een
probleem zich in een situatie van isolement en
voelen ze zich ook schuldig over hun situatie. Door
in contact te komen met de verenigingen en door
te beseffen dat andere mensen zich in dezelfde of
gelijkaardige situaties bevinden wordt er een besef wakker... Ze beseffen in de eerste plaats dat
ze niet alleen zijn in hun situatie én dat er ook
in onze samenleving een aantal zaken verkeerd
lopen. En het allerbelangrijkst, dat ze vanuit hun
eigen levensverhaal en ervaringen ook kunnen bijdragen aan oplossingen. Naast het beleidswerk zijn
er ook ontmoetingsactiviteiten. Het is belangrijk
dat mensen in armoede elkaar kunnen ontmoeten
en even kunnen ontsnappen aan alle zorgen. Daarnaast is het samen ondernemen van activiteiten
een belangrijke voorwaarde voor het beleidsmatige groepswerk, omdat dit steunt op een sterke
vertrouwensband binnen een groep. Voordat de
•
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Wat is het belangrijkste dat
jullie al hebben bereikt als
platform?

Het is zeer belangrijk dat er ruimte is voor de stem
van mensen in armoede, maar dat wil ik geen succes noemen omdat dit de logica zelve zou moeten
zijn. Bij politici en bij organisaties uit verschillende
sectoren (onderwijs, geestelijke gezondheidszorg,
welzijn, …) groeit wel het besef dat de verenigingen waar armen het woord nemen een belangrijke
inbreng kunnen doen vanuit de ervaringskennis van
mensen in armoede. Je merkt dat duidelijk aan de
bestaande en de nieuwe samenwerkingen die groeien met het BPA en de verenigingen. Dit vraagt tijd,
maar het zijn zeker goede evoluties. We betreuren wel dat er voor het BPA (momenteel 1 voltijds
personeelslid) nog steeds geen structurele ondersteuning voorzien wordt vanuit de verschillende
Brusselse overheden. We krijgen dit jaar voor het
eerst een opdrachtfinanciering van de VGC, wat
hopelijk deuren kan openen voor de erkenning van
de waarde van ons werk, ook door andere overheden. Ook onze verenigingen hebben behoefte aan
bijkomende ondersteuning, werken met mensen in
armoede is immers een zeer arbeids- en tijdsintensief proces. Natuurlijk werken we ook met vrijwilligers (vaak ook uit de doelgroep), maar je hebt
ook voldoende middelen nodig om professioneel
geschoolde krachten te kunnen inzetten.

Wat zijn volgens u de belangrijkste oorzaken van de groeiende armoedeproblematiek in Brussel?
Dit wordt samengevat door onze slogan voor de
«Werelddag van verzet tegen armoede» op zaterdag 17 oktober, namelijk een gebrek aan het
“investeren in mensen” op alle mogelijke levensdomeinen. Zolang er structureel niks verandert in
het onderwijs, de gezondheidszorg, het welzijnswerk, de arbeidsmarkt, de huisvestingssector enzoverder, zolang er daar uitsluitingsmechanismen
blijven bestaan, zal armoede ook
blijven bestaan.

ledige actiedag is vrij toegankelijk voor iedereen.
Voor meer informatie over het programma kunt u
vanaf eind september terecht op de website van
het Brussels Platform Armoede:
www.brussels-platform-armoede.be/17-oktober.

Daarnaast loopt er in samenwerking met
Vrienden van het Huizeke ook nog een ander project, namelijk het Schoolpoortwerk. Vertel hier eens over.
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Er lopen momenteel twee projecten over onderwijs. Het BPA werkt, met de steun
van het Huizeke, aan het project
«Samen de missing link overbrugWat zijn jullie geplande ac“Armoede heeft duidelijk gen»: een denkoefening met ouders
en leerlingen in armoede, schooltiviteiteiten op de «Wereldzijn
structurele
oorzaken
teams uit het Nederlandstalig ondag van Verzet tegen Armoederwijs in Brussel en het Onderin
de
manier
waarop
de» op zaterdag 17 oktober?
wijscentrum Brussel (OCB) over het
onze maatschappij
versterken van ouderbetrokkenheid
De «Werelddag van verzet tegen
van mensen in armoede. Dit progeorganiseerd
wordt.
Deze
armoede» wordt dit jaar georganiject werd ondersteund door Pascal
seerd door het BPA en de zeven ver- structurele oorzaken zijn
Smet vanuit zijn bevoegdheden in
enigingen waar armen het woord
de vorige Vlaamse regering. Zowel
uitsluitingsmechanismen
op
nemen in samenwerking met ATD
aan de kant van de school als aan
Vierde Wereld, Samenlevingsop- alle levensdomeinen en zijn
de kant van de ouders zijn er heel
bouw Brussel, 3 deelwerkingen van
wat redenen waarom het moeilijk
het
gevolg
van
het
gebrek
D’Broej, en Espace de parole (La
kan zijn voor ouders in armoede om
Strada). De actiedag zal bestaan aan investering om mensen
voldoende betrokken te zijn bij de
uit een combinatie van sensibilischool en bij de schoolloopbaan van
in
armoede
écht
gelijke
seringsacties en dialoogtafels, en
hun kinderen. In dit project zoeken
vindt plaats in Gemeenschapscenkansen te geven”
we niet alleen naar de oorzaken
trum De Markten vanaf tien uur ‘s
maar vooral naar praktisch implemorgens tot de vroege avond. Er
menteerbare oplossingen: scholen
zullen infostandjes zijn omtrent de werking van
proberen vaak zelf al heel wat uit en ouders en
de zeven verenigingen (deels bemand door menleerlingen kunnen vanuit hun ervaring ook zeer
sen in armoede), er zal animatie worden voorzien
goede voorstellen doen. We zullen in april 2016,
en er zullen films over armoede worden getoond.
samen met OCB, een inspiratiedag organiseren
In de namiddag hopen wij op een grote opkomst
waarop we inspirerende praktijkvoorbeelden wiluit de Brusselse en Vlaamse politieke wereld voor
len voorstellen die de scholen uit Brussel en Vlaanonze dialoogtafels, waarbij mensen in armoede
deren stimuleren in hun eigen acties rond ouderbevan onze verenigingen in dialoog gaan omtrent een
trokkenheid van mensen in armoede.
thema waarvoor zij een aantal gesprekspartners
hebben uitgenodigd. De vijf dialoogtafels beslaan
Daarnaast is sinds januari 2015 nog een tweede
de thema’s onderwijs; toegankelijkheid geesproject van start gegaan uitgevoerd en gefinantelijke gezondheidszorg; de vluchtelingencrisis;
cierd door Vrienden van het Huizeke, namelijk
participatie aan cultuur en vrije tijd en dak- en
het schoolpoortwerk aan de Sint-Jorisbasisschool
thuisloosheid. Er worden verschillende politici aan
in Brussel. Het Huizeke heeft al sinds negen jaar,
onze dialoogtafels uitgenodigd: Guy Vanhengel,
onder impuls van hun ervaringsdeskundige Ann MiPascal Smet, Bianca Debaets, Jo Vandeurzen, Hillis, een beleidswerking over onderwijs lopen sade Crevits, Theo Francken en Céline Fremault. En
men met ouders en leerlingen in armoede. Vanuit
daarnaast ook verschillende instanties zoals schodeze beleidswerking is ook het schoolpoortwerk
len, of Samusocial en andere partners uit de thuisgegroeid dat tot doel heeft het contact tussen oulozensector. Na de dialoogtafels zal schepen Ans
ders in armoede en de school te verbeteren. Na
Persoons een korte toespraak houden en zullen de
enkele weken kwamen er al veel reacties vanuit
twee Armoedeprijzen voor respectievelijk de beshet lerarenteam van Sint-Joris dat zij voordien
te en slechtste armoedebestrijdingsmaatregel van
niet wisten dat de ouders zoveel problemen hadhet afgelopen jaar worden uitgereikt. Ter afsluiden. Voor de verdere details laat ik het woord aan
ting zal er nog een hapje en een drankje worden
Ann en Marisa.
aangeboden met behulp van Collect Activ. De vol-

Marisa Mendoza (links) en Ann Milis (tweede van rechts)
samen met twee ouders voor de Sint-Jorisbasisschool aan Nieuwland.

Een hartverwarmende babbel
met de schoolpoortwerkers Ann en Marisa
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Sinds januari 2015 staan Ann Milis
en Marisa Mendoza alle schooldagen aan de poorten van de Sint
Jorisschool, de ene week aan de
kleuterschool, de andere week
aan de basisschool. Met veel geduld, warmte, begrip en humor
slaan Ann en Marisa elke ochtend
een praatje met de ouders die hun
kinderen naar school komen brengen. Met z’n tweeën beheersen ze
een heel aantal talen (Nederlands,
Frans, Engels en Spaans) wat geen
overbodige luxe is.

Ann werkt al een aantal jaren als
ervaringsdeskundige bij Vrienden van het Huizeke en Marisa
werd recent aangeworven voor
dit schoolpoortproject. De complementariteit tussen ervaring en
kennis van beiden is een meerwaarde voor de ouders die hen
aan de schoolpoort aanspreken en
verlaagt de drempel enorm. De
hulpvragen zijn zeer divers, van
hulp bij het invullen van documenten over opvoedingsproblemen tot
psycho-sociale hulp op alle levensdomeinen. Al deze zorgen en be-

kommernissen maken dat ouders
nog weinig emotionele ruimte en
draagkracht hebben om zich ook
in te zetten voor het schoolleven
van hun kinderen. Daarom is het
belangrijk dat Ann en Marisa de
ouders toeleiden naar hulpverlening en samen met de ouders zelf
aanpakken wat kan, zodat hun
draaglast wat kleiner wordt. Hierdoor hebben ze meer “bandbreedte” over om zich ook te focussen
op het schoolse gebeuren. Een samenwerking tussen welzijn en onderwijs loont!

Meer weten?
Bart Peeters
Coördinator Brussels Platform Armoede
Vooruitgangsstraat 323, bus 6
1030 Brussel
M: bart@brussels-platform-armoede.be
W: ‘Werelddag verzet tegen armoede’: www.brussels-platform-armoede.be/17-oktober
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