
Regierol lokale besturen armoedebestrijding

Geachte heer/mevrouw 

Deze vragenlijst is een onderdeel van een onderzoeksproject in opdracht van de Vlaamse Overheid door de 

Arteveldehogeschool. Via dit onderzoek wil de Vlaamse overheid graag uw concrete noden en ervaringen te 

weten komen inzake de regierol van lokale besturen in het kader van armoedebestrijding. De doelstelling 

van de studie is om tot concrete en gedragen beleidsaanbevelingen te komen rond deze regierol. 

In het eerste deel van de vragenlijst wordt de postcode van uw stad of gemeente gevraagd. Deze informatie is 

nodig om de resultaten te kunnen linken aan beschikbare lokale statistieken (bv. armoedecijfers). Alle 

identificatiegegevens uit de vragenlijst worden strikt vertrouwelijk behandeld door de onderzoekers van de 

Arteveldehogeschool. In de onderzoeksverslagen en in de communicatie met de opdrachtgever worden enkel 

geanonimiseerde resultaten gepresenteerd. 

U dient ongeveer 30 minuten te voorzien voor het invullen van de vragenlijst via deze online tool. Graag 

ontvingen we de ingevulde vragenlijst tegen 10 september. Aan het einde van de vragenlijst wordt u 

automatisch gevraagd om de ingevulde vragenlijst digitaal te verzenden.

Wij waarderen enorm uw bereidheid om aan deze studie deel te nemen en kijken uit naar uw antwoorden! 

Veerle Opstaele, Marian Van der Sypt en Sofie Vanassche 

Bij vragen of opmerkingen bij de studie zijn we te bereiken via: 

- Email: veerle.opstaele@arteveldehs.be, marian.vandersypt@arteveldehs.be of sofie.vanassche@arteveldehs.be 

- Telefonisch: 0499/180.499 (Veerle Opstaele) of 0478/438.726 (Sofie Vanassche) 

Er zijn 51 vragen in deze enquête

Stad/gemeente en respondent
[]Wat is de postcode van deze stad of gemeente?
Uw antwoord mag maximaal 9999 zijn

In dit veld mag alleen een geheel getal worden ingevoerd.

Vul uw antwoord hier in:

[]Door wie wordt deze vragenlijst ingevuld?
Kies één van de volgende mogelijkheden:

 OCMW-secretaris 

 OCMW-voorzitter 

 Gemeentesecretaris 

 Andere persoon, namelijk (vul in): 

[]Werden andere personen of actoren betrokken bij het invullen van deze vragenlijst?
Kies één van de volgende mogelijkheden:

 Nee 

 Ja 

[]Wat zijn de functies van de andere personen of actoren die betrokken werden bij het invullen 
van deze vragenlijst?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

Antwoord was 'Ja' bij vraag '3 [A3a]' (Werden andere personen of actoren betrokken bij het invullen van deze vragenlijst?)

Vul uw antwoord hier in:





Interne organisatie en beleidsvoering lokaal bestuur inzake armoedebestrijding - 
deel 1
[]
Wie heeft beleidsbevoegdheid rond armoedebestrijding binnen jullie stad of gemeente? Meerdere antwoorden 
zijn mogelijk.

Selecteer alle mogelijkheden:

 OCMW-voorzitter  

 Schepen van Welzijn/Sociale zaken  

 Schepen van Gelijke kansen  

 Schepen van Armoedebestrijding  

 Schepen van Onderwijs  

 Schepen van Jeugd  

 Schepen van Wonen  

 Schepen van Werk  

Andere, namelijk (vul in): : 

[]
Zijn er binnen het lokaal bestuur personen op ambtelijk/uitvoerend niveau die het lokaal 
armoedebestrijdingsbeleid coördineren en regisseren?
Kies één van de volgende mogelijkheden:

 Nee 

 Ja 

[]
Beschrijf in de eerste kolom binnen welke functie een personeelslid op ambtelijk/uitvoerend niveau 
bevoegdheden heeft op het vlak van de opvolging en coördinatie van het 
armoedebestrijdingsbeleid. 

Geef in de tweede kolom aan of deze persoon een positie heeft binnen de stad/gemeente, het 
OCMW, of beide.
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

Antwoord was 'Ja' bij vraag '6 [B2a]' (Zijn er binnen het lokaal bestuur personen op ambtelijk/uitvoerend niveau die het lokaal armoedebestrijdingsbeleid coördineren en 

regisseren? )

Omschrijving functie Valt deze persoon onder de stad/gemeente, OCMW, of beide?

Functie 1

Functie 2

Functie 3

Functie 4

Functie 5

[]Hoeveel percentage van een voltijdse ambt wordt in 2017 door het lokaal bestuur ingezet in 
functie van het coördineren of regisseren van het lokaal armoedebestrijdingsbeleid?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

Antwoord was 'Ja' bij vraag '6 [B2a]' (Zijn er binnen het lokaal bestuur personen op ambtelijk/uitvoerend niveau die het lokaal armoedebestrijdingsbeleid coördineren en 

regisseren? )

In dit veld mogen alleen cijfers ingevoerd worden.

Vul uw antwoord hier in:

%

[]Wordt de opvolging en coördinatie van het lokale armoedebestrijdingsbeleid (geheel of 
gedeeltelijk) uitbesteed aan één of meerdere externe actoren, buiten het lokaal bestuur? 

Kies één van de volgende mogelijkheden:

 Nee 

 Ja 



[]Aan welke externe actor(en) wordt (een deel van) de opvolging en coördinatie van het lokale 
armoedebestrijdingsbeleid uitbesteed?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

Antwoord was 'Ja' bij vraag '9 [B5a]' (Wordt de opvolging en coördinatie van het lokale armoedebestrijdingsbeleid (geheel of gedeeltelijk) uitbesteed aan één of meerdere 

externe actoren, buiten het lokaal bestuur?    )

Vul uw antwoord hier in:



Interne organisatie en beleidsvoering lokaal bestuur inzake armoedebestrijding - 
deel 2
[]Wordt er een beleidsdocument ingezet in functie van het coördineren of regisseren van het 
lokaal armoedebestrijdingsbeleid?
Kies één van de volgende mogelijkheden:

 Nee 

 Ja 

[]
Welke beleidsdocumenten worden ingezet in functie van het coördineren of regisseren van het 
lokaal armoedebestrijdingsbeleid? Meerdere antwoorden zijn mogelijk.
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

Antwoord was 'Ja' bij vraag '11 [B6a]' (Wordt er een beleidsdocument ingezet in functie van het coördineren of regisseren van het lokaal armoedebestrijdingsbeleid?)

Selecteer alle mogelijkheden:

 Meerjarenplan gemeente  

 Meerjarenplan OCMW  

 Armoedeplan/actieplan armoedebestrijding  

 Lokaal sociaal beleidsplan  

 Omgevingsanalyse 

Andere, namelijk (vul in): : 

[]
Worden er andere instrumenten ingezet door het lokaal bestuur in functie van de coördinatie of de 
regie van het lokaal armoedebestrijdingsbeleid? Beleidsdocumenten laten we hier buiten 
beschouwing.
Kies één van de volgende mogelijkheden:

 Nee 

 Ja 

[]Welke instrumenten hanteert het lokaal bestuur in functie van de  coördinatie of regie van het 
lokaal armoedebestrijdingsbeleid? Beperk je tot maximaal vijf instrumenten die cruciaal zijn voor 
het voeren van het lokaal armoedebestrijdingsbeleid. Beleidsdocumenten laten we hier buiten 
beschouwing.
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

Antwoord was 'Ja' bij vraag '13 [B7a]' (Worden er andere instrumenten ingezet door het lokaal bestuur in functie van de coördinatie of de regie van het lokaal 

armoedebestrijdingsbeleid? Beleidsdocumenten laten we hier buiten beschouwing. )

Vul uw antwoord(en) hier in:

Eerste instrument

Tweede instrument

Derde instrument

Vierde instrument

Vijfde instrument



Interne organisatie en beleidsvoering lokaal bestuur inzake armoedebestrijding - 
deel 3
[]Lijst maximaal 5 diensten op van het lokaal bestuur die op dit moment een belangrijke rol 
spelen in het lokaal armoedebestrijdingsbeleid.
Vul uw antwoord(en) hier in:

Eerste dienst van het lokaal bestuur

Tweede dienst van het lokaal bestuur

Derde dienst van het lokaal bestuur

Vierde dienst van het lokaal bestuur

Vijfde dienst van het lokaal bestuur



Interne organisatie en beleidsvoering lokaal bestuur inzake armoedebestrijding - 
deel 4
[]Worden mensen in armoede betrokken bij het beleid rond lokale armoedebestrijding?
Kies één van de volgende mogelijkheden:

 Nee 

 Ja 

[]Via welke kanalen worden mensen in armoede betrokken bij het lokaal 
armoedebestrijdingsbeleid? Meerdere antwoorden zijn mogelijk.
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

Antwoord was 'Ja' bij vraag '16 [B9a]' (Worden mensen in armoede betrokken bij het beleid rond lokale armoedebestrijding?)

Selecteer alle mogelijkheden:

 Informele contacten met mensen in armoede uit de stad/gemeente  

 Ervaringsdeskundige(n) tewerkgesteld binnen het OCMW of de stad/gemeente  

 Lokale of regionale vereniging(en) waarin mensen in armoede het woord nemen  

 Contacten met cliënten van eigen diensten 

 Welzijnsschakels  

 De Link, TAO-armoede  

Andere kanalen, namelijk (vul in): : 



Interne organisatie en beleidsvoering lokaal bestuur inzake armoedebestrijding - 
deel 5
[]Heeft het lokaal bestuur in 2016 financiële middelen ontvangen die worden ingezet voor de 
coördinatie of de regie van het lokaal armoedebestrijdingsbeleid van …:
Kies het toepasselijke antwoord voor elk onderdeel:

Nee Ja Ik weet het niet

de Vlaamse overheid? 

de Provincie?  

de Federale Overheid?  

Europa? 

andere actoren, 

organisaties, … ? 



Andere actoren actief inzake armoedebestrijding in uw stad/gemeente - deel 1
[]Wat is uw inschatting van het aantal andere actoren binnen jullie stad of gemeente die actief 
zijn inzake armoedebestrijding? We bedoelen hiermee verenigingen, organisaties, instellingen, …
die geen deel uit maken van de diensten van de stad/gemeente of het OCMW.  
Kies één van de volgende mogelijkheden:

 Geen 

 1 of 2 

 3 tot 5 

 6 tot 10 

 11 tot 20 

 21 tot 50 

 Meer dan 50 

[]
Met welke van onderstaande actoren heeft het lokaal bestuur op regelmatige basis een overleg 
in functie van het lokaal armoedebestrijdingsbeleid? Er kunnen meerdere antwoorden worden 
aangevinkt.
Selecteer alle mogelijkheden:

 Buurt- en opbouwwerk  

 VDAB-kantoor   

 Ziekenfonds  

 CAW  

 Interimkantoor  

 Ziekenhuis  

 Welzijnsschakel  

 Sociale economie organisatie  

 Huisartsen  

 Lagere/middelbare school  

 Initiatief voor kinderopvang  

 Wijkgezondheidscentrum  

 Centrum voor volwassenenonderwijs, basiseducatie of tweedekansonderwijs  

 Vereniging waar armen het woord nemen  

 Thuiszorgverlener  

 Centrum voor Leerlingenbegeleiding  

 Woonzorgcentrum  

 Jeugdwelzijnswerkorganisatie  

 Opvangcentrum of lokaal opvanginitiatief  

 Organisatie voor gezinsondersteuning   

 Kind en Gezin  

 Instelling voor bijzondere jeugdzorg  

 Instelling voor mensen met een beperking  

 Diensten voor integratie en inburgering  

 Justitiehuis  

 Sociaal restaurant  

 Thuislozenzorg  

 Straathoekwerk  

 Sociaal verhuurkantoor  

 Sociale huisvestingsmaatschappij  

 Initiatief voor cultuur- , sport- en/of vrijetijdsparticipatie  

 Kringloopcentrum  

 Initiatief voor voedselbedeling en/of materiële hulpverlening  

 Sociale cel van de politie  

 Wijkagent  



 Lokaal dienstencentrum  

 Apotheker  

 Private sponsor (serviceclub, Caritas, …)   

 Lokale werkgever of bedrijf  

 Etnisch-culturele vereniging  

 Burgerinitiatief 

[]Zijn er nog andere actoren in uw stad of gemeente waarmee het lokaal bestuur op regelmatige 
basis een overleg heeft in functie van het lokaal armoedebestrijdingsbeleid?
Kies één van de volgende mogelijkheden:

 Nee 

 Ja 

[]
Met welke andere actoren uit de stad of gemeente heeft het lokaal bestuur op regelmatige basis 
een overleg in functie van het lokaal armoedebestrijdingsbeleid?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

Antwoord was 'Ja' bij vraag '21 [C5a]' (Zijn er nog andere actoren in uw stad of gemeente waarmee het lokaal bestuur op regelmatige basis een overleg heeft in functie 

van het lokaal armoedebestrijdingsbeleid?)

Vul uw antwoord hier in:

[]
Met welke van onderstaande actoren heeft het lokaal bestuur in de voorbije 12 maanden één of 
meerdere gezamenlijke acties, diensten, projecten ... opgezet in functie van 
armoedebestrijding? Er kunnen meerdere antwoorden worden aangevinkt.
Selecteer alle mogelijkheden:

 Buurt- en opbouwwerk  

 VDAB-kantoor   

 Ziekenfonds  

 CAW  

 Interimkantoor  

 Ziekenhuis  

 Welzijnsschakel  

 Sociale economie organisatie  

 Huisartsen  

 Lagere/middelbare school  

 Initiatief voor kinderopvang  

 Wijkgezondheidscentrum  

 Centrum voor volwassenenonderwijs, basiseducatie of tweedekansonderwijs  

 Vereniging waar armen het woord nemen  

 Thuiszorgverlener  

 Centrum voor Leerlingenbegeleiding  

 Woonzorgcentrum  

 Jeugdwelzijnswerkorganisatie  

 Opvangcentrum of lokaal opvanginitiatief  

 Organisatie voor gezinsondersteuning   

 Kind en Gezin  

 Instelling voor bijzondere jeugdzorg  



 Instelling voor mensen met een beperking  

 Diensten voor integratie en inburgering  

 Justitiehuis  

 Sociaal restaurant  

 Thuislozenzorg  

 Straathoekwerk  

 Sociaal verhuurkantoor  

 Sociale huisvestingsmaatschappij  

 Initiatief voor cultuur- , sport- en/of vrijetijdsparticipatie  

 Kringloopcentrum  

 Initiatief voor voedselbedeling en/of materiële hulpverlening  

 Sociale cel van de politie  

 Wijkagent  

 Lokaal dienstencentrum  

 Apotheker  

 Private sponsor (serviceclub, Caritas, …)   

 Lokale werkgever of bedrijf  

 Etnisch-culturele vereniging  

 Burgerinitiatief 

[]Zijn er nog andere actoren in uw stad of gemeente waarmee het lokaal bestuur in de voorbije 12 
maanden gezamenlijke acties, diensten, projecten, ... heeft opgezet in functie van 
armoedebestrijding?
Kies één van de volgende mogelijkheden:

 Nee 

 Ja 

[]
Met welke andere actoren uit de stad of gemeente heeft het lokaal bestuur in de voorbije 12 
maanden gezamenlijkse acties, diensten, projecten, ... opgezet in functie van armoedebestrijding?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

Antwoord was 'Ja' bij vraag '24 [C6a]' (Zijn er nog andere actoren in uw stad of gemeente waarmee het lokaal bestuur in de voorbije 12 maanden gezamenlijke acties, 

diensten, projecten, ... heeft opgezet in functie van armoedebestrijding?)

Vul uw antwoord hier in:



Andere actoren actief inzake armoedebestrijding in uw stad/gemeente - deel 2
[]
Wie speelt op dit moment een sleutelrol op volgende domeinen binnen uw stad of gemeente:
Kies het toepasselijke antwoord voor elk onderdeel:

Het lokaal 

bestuur

Externe actor

(en)

Het lokaal 

bestuur en 

een of 

meerdere 

externe actor

(en) 

gezamenlijk

Niet van 

toepassing 

binnen onze 

stad/gemeente

Coördinatie van het lokaal armoedebestrijdingsbeleid

Faciliteren en creëren van randvoorwaarden (infrastructuur, middelen, …) 

voor lokale armoedebestrijding

Sensibilisering van de bevolking rond armoede

Individuele, financiële tegemoetkomingen, voordelen of premies voor 

inwoners met het oog op armoedebestrijding

Brugfiguren of andere vormen van outreachend handelen in functie van de 

toeleiding/doorverwijzing van cliënten naar dienst- en hulpverlening

Voedselbedeling en materiële hulp voor mensen in armoede

Het versterken van het sociale netwerk van mensen in armoede 

Ontwikkeling van nieuwe methodieken/acties/praktijken inzake 

armoedebestrijding

Participatief armoedebeleid vormgeven

Proactief informeren van inwoners over hun sociale rechten

Tewerkstellingsinitiatieven

Sociale huisvesting



Lokale samenwerkingsverbanden of netwerken rond armoedebestrijding - deel 1
[]Is er binnen jullie stad of gemeente een netwerk of samenwerkingsverband rond 
armoedebestrijding?
Kies één van de volgende mogelijkheden:

 Nee 

 Ja, één netwerk of samenwerkingsverband 

 Ja, meerdere netwerken of samenwerkingsverbanden 

[]Naar welke doelgroep is dit netwerk of samenwerkingsverband gericht?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

Antwoord was 'Ja, één netwerk of samenwerkingsverband' bij vraag '27 [D1a]' (Is er binnen jullie stad of gemeente een netwerk of samenwerkingsverband rond 

armoedebestrijding?)

Kies één van de volgende mogelijkheden:

 Naar de brede doelgroep van mensen in armoede 

 Ouderen in armoede 

 Kinderarmoede 

 Andere doelgroep, namelijk (vul in): 

[]Omschrijf de doelgroep van de (maximaal) vijf grootste netwerken of samenwerkingsverbanden 
rond armoedebestrijding binnen uw stad of gemeente. 
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

Antwoord was 'Ja, meerdere netwerken of samenwerkingsverbanden' bij vraag '27 [D1a]' (Is er binnen jullie stad of gemeente een netwerk of samenwerkingsverband 

rond armoedebestrijding?)

Omschrijving doelgroep

Netwerk/samenwerkingsverband 1

Netwerk/samenwerkingsverband 2

Netwerk/samenwerkingsverband 3

Netwerk/samenwerkingsverband 4

Netwerk/samenwerkingsverband 5

[]
Maakt het lokaal bestuur deel uit van dit netwerk of samenwerkingsverband? 
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

Antwoord was 'Ja, één netwerk of samenwerkingsverband' bij vraag '27 [D1a]' (Is er binnen jullie stad of gemeente een netwerk of samenwerkingsverband rond 

armoedebestrijding?)

Kies één van de volgende mogelijkheden:

 Nee 

 Ja 

[]
Maakt het lokaal bestuur deel uit van één of meerdere van deze netwerken of 
samenwerkingsverbanden? 
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

Antwoord was 'Ja, meerdere netwerken of samenwerkingsverbanden' bij vraag '27 [D1a]' (Is er binnen jullie stad of gemeente een netwerk of samenwerkingsverband 

rond armoedebestrijding?)

Kies één van de volgende mogelijkheden:

 Nee 

 Ja 

[]
Wie is initiatiefnemer van dit netwerk? Meerdere antwoorden zijn mogelijk.
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

Antwoord was 'Ja, één netwerk of samenwerkingsverband' bij vraag '27 [D1a]' (Is er binnen jullie stad of gemeente een netwerk of samenwerkingsverband rond 

armoedebestrijding?)

Selecteer alle mogelijkheden:

 Lokaal bestuur 

Andere, namelijk (vul in): : 



[]Wie is initiatiefnemer van deze netwerken of samenwerkingsverbanden? Meerdere antwoorden 
zijn mogelijk.
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

Antwoord was 'Ja, meerdere netwerken of samenwerkingsverbanden' bij vraag '27 [D1a]' (Is er binnen jullie stad of gemeente een netwerk of samenwerkingsverband 

rond armoedebestrijding?)

Selecteer alle mogelijkheden:

 Lokaal bestuur 

Andere, namelijk (vul in): : 

[]Wie is trekker/leider van dit netwerk of samenwerkingsverband? Meerdere antwoorden zijn 
mogelijk. 
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

Antwoord was 'Ja, één netwerk of samenwerkingsverband' bij vraag '27 [D1a]' (Is er binnen jullie stad of gemeente een netwerk of samenwerkingsverband rond 

armoedebestrijding?)

Selecteer alle mogelijkheden:

 Lokaal bestuur 

Andere, namelijk (vul in): : 

[]Wie is trekker/leider van deze netwerken of samenwerkingsverbanden?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

Antwoord was 'Ja, meerdere netwerken of samenwerkingsverbanden' bij vraag '27 [D1a]' (Is er binnen jullie stad of gemeente een netwerk of samenwerkingsverband 

rond armoedebestrijding?)

Selecteer alle mogelijkheden:

 Lokaal bestuur 

Andere, namelijk (vul in): : 



Lokale samenwerkingsverbanden of netwerken rond armoedebestrijding - deel 2
[]Richt één of meerdere van deze lokale netwerken of samenwerkingsverbanden zich specifiek op 
kinderarmoedebestrijding?
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

Antwoord was 'Ja, meerdere netwerken of samenwerkingsverbanden' bij vraag '27 [D1a]' (Is er binnen jullie stad of gemeente een netwerk of samenwerkingsverband 

rond armoedebestrijding?)

Kies één van de volgende mogelijkheden:

 Nee 

 Ja 

[]
Maakt het lokaal bestuur deel uit van één of meerdere lokale netwerken of 
samenwerkingsverbanden rond kinderarmoedebestrijding? 
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

Antwoord was 'Ja' bij vraag '36 [D1a2]' (Richt één of meerdere van deze lokale netwerken of samenwerkingsverbanden zich specifiek op kinderarmoedebestrijding?)

Kies één van de volgende mogelijkheden:

 Nee 

 Ja 

[]Wie is initiatiefnemer van de lokale netwerken of samenwerkingsverbanden rond 
kinderarmoedebestrijding? Meerdere antwoorden zijn mogelijk.
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

Antwoord was 'Ja' bij vraag '36 [D1a2]' (Richt één of meerdere van deze lokale netwerken of samenwerkingsverbanden zich specifiek op kinderarmoedebestrijding?)

Selecteer alle mogelijkheden:

 Lokaal bestuur 

Andere, namelijk (vul in): : 

[]Wie is trekker/leider van de lokale netwerken of samenwerkingsverbanden rond 
kinderarmoedebestrijding? Meerdere antwoorden zijn mogelijk.
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

Antwoord was 'Ja' bij vraag '36 [D1a2]' (Richt één of meerdere van deze lokale netwerken of samenwerkingsverbanden zich specifiek op kinderarmoedebestrijding?)

Selecteer alle mogelijkheden:

 Lokaal bestuur 

Andere, namelijk (vul in): : 



Lokale samenwerkingsverbanden of netwerken rond armoedebestrijding - deel 3
[]Zijn er nog andere netwerken, samenwerkingsverbanden of adviesraden binnen uw stad of 
gemeente die een belangrijke rol vervullen in het lokaal armoedebestrijdingsbeleid?
Kies één van de volgende mogelijkheden:

 Nee 

 Ja 

[]Beschrijf bondig (maximaal vijf van) deze andere netwerken, samenwerkingsverbanden of 
adviesraden binnen uw stad of gemeente die een belangrijke rol vervullen in het lokaal 
armoedebestrijdingsbeleid. 
Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

Antwoord was 'Ja' bij vraag '40 [D4a]' (Zijn er nog andere netwerken, samenwerkingsverbanden of adviesraden binnen uw stad of gemeente die een belangrijke rol 

vervullen in het lokaal armoedebestrijdingsbeleid?)

Vul uw antwoord(en) hier in:

Netwerk, samenwerkingsverband of adviesraad 1

Netwerk, samenwerkingsverband of adviesraad 2

Netwerk, samenwerkingsverband of adviesraad 3

Netwerk, samenwerkingsverband of adviesraad 4

Netwerk, samenwerkingsverband of adviesraad 5



Lokale context armoedebestrijdingsbeleid - deel 1
[]
Wat zijn de (maximaal) 5 grootste prioriteiten binnen het armoedebestrijdingsbeleid van jullie stad 
of gemeente?
Vul uw antwoord(en) hier in:

Prioriteit 1 armoedebestrijdingsbeleid

Prioriteit 2 armoedebestrijdingsbeleid 

Prioriteit 3 armoedebestrijdingsbeleid 

Prioriteit 4 armoedebestrijdingsbeleid 

Prioriteit 5 armoedebestrijdingsbeleid 

[]Lijst maximaal 5 goede praktijken op uit het lokaal armoedebestrijdingsbeleid (algemeen of naar 
specifieke doelgroepen) die belangrijk zijn binnen jullie stad of gemeente.
Vul uw antwoord(en) hier in:

Goede praktijk 1

Goede praktijk 2

Goede praktijk 3

Goede praktijk 4

Goede praktijk 5



Lokale context armoedebestrijdingsbeleid - deel 2
[]Zijn er binnen jullie stad of gemeente diensten, initiatieven, projecten, … die specifiek gericht 
zijn op kinderarmoedebestrijding?
Kies één van de volgende mogelijkheden:

 Nee 

 Ja 



Lokale context armoedebestrijdingsbeleid - deel 3
[]
Duid aan in welke mate u akkoord gaat met onderstaande stellingen rond de huidige context van 
het lokaal armoedebestrijdingsbeleid.
Kies het toepasselijke antwoord voor elk onderdeel:

Helemaal 

niet 

akkoord

Niet 

akkoord

Eerder 

niet 

akkoord

Eerder 

akkoord Akkoord

Helemaal 

akkoord

We beschikken over voldoende informatie en inzichten over de oorzaken, 

kenmerken en gevolgen van armoede in onze stad/gemeente 

We hebben als lokaal bestuur een goed overzicht van de particuliere 

actoren die binnen onze stad/gemeente actief zijn op het vlak van 

armoedebestrijding

Er zijn binnen onze stad/gemeente voldoende lokale actoren actief om 

onze doelstellingen inzake armoedebestrijding waar te maken

We hebben voldoende zicht op de verwachtingen van de bovenlokale 

overheden omtrent de lokale regierol op het vlak van armoedebestrijding

We beschikken over goede indicatoren voor de evaluatie van het gevoerde 

armoedebestrijdingsbeleid in functie van de beoogde doelstellingen

Er is een heldere verantwoordelijkheidsverdeling tussen de verschillende 

overheden op het vlak van armoedebestrijding

We ervaren als lokaal bestuur voldoende beleidsvrijheid om ons eigen 

beleidskader vorm te geven en een eigen koers uit te stippelen op het vlak 

van armoedebestrijding

We zijn als lokaal bestuur tevreden met de mate waarin we relevante 

actoren op lokaal niveau kunnen aansturen inzake armoedebestrijding

We beschikken als lokaal bestuur over voldoende financiële middelen voor 

het realiseren van onze doelstellingen inzake armoedebestrijding

We hebben als lokaal bestuur voldoende inspraak in de subsidiering door 

bovenlokale overheden van lokale actoren op het domein van 

armoedebestrijding



Lokale context armoedebestrijdingsbeleid - deel 4
[]Hoe tevreden bent u op dit moment met …: 
Kies het toepasselijke antwoord voor elk onderdeel:

Helemaal 

niet 

tevreden

Niet 

tevreden

Eerder 

niet 

tevreden

Eerder 

tevreden Tevreden

Heel 

tevreden

De integrale en intersectorale manier van werken rond 

armoedebestrijding binnen uw stad of gemeente

De vertegenwoordiging van de stem van mensen in armoede binnen uw 

stad of gemeente

De effectiviteit van de ondernomen acties inzake 

armoedebestrijding binnen uw stad of gemeente

De coördinatie tussen diensten en organisaties in functie van 

een efficiënte doorverwijzing van cliënten binnen uw stad of gemeente



Coördinatie en regie lokaal armoedebestrijdingsbeleid - deel 1
[]
Duid in de linkerkolom van onderstaande tabel telkens aan hoe groot de huidige rol is van het 
lokaal bestuur in het lokaal armoedebestrijdingsbeleid. Duidt in de rechterkolom van de tabel aan 
of de gewenste rol voor het lokaal bestuur groter, beperkter, of identiek is aan de huidige rol.
Kies het toepasselijke antwoord voor elk onderdeel:

Huidige rol lokaal bestuur Gewenste rol lokaal bestuur

Geen 

rol

Beperkte 

rol

Eerder 

beperkte 

rol

Eerder 

belangrijke 

rol

Belangrijke 

rol

Heel 

belangrijke 

rol

Beperktere 

rol

Identieke 

rol

Grotere 

rol

Het nemen van initiatief in 

het bijeenbrengen van 

actoren en organisaties 

actief inzake 

armoedebestrijding 

Het aansturen van lokale 

actoren bij het bepalen van 

de gezamenlijke 

doelstellingen en hoe die te 

realiseren 

Het creëren van een 

draagvlak voor de 

samenwerking tussen 

verschillende lokale actoren 

en het lokaal bestuur  

Het coördineren, bewaken 

en stimuleren van het 

verloop van het 

armoedebestrijdingsbeleid 

in functie van gemaakte 

afspraken en het 

vooropgestelde resultaat

Het ondernemen van 

concrete acties en 

initiatieven inzake 

armoedebestrijding 

Het binnenbrengen van 

nieuwe initiatieven, 

concepten, pistes…inzake 

armoedebestrijding en het 

zoeken naar mogelijkheden 

om deze te realiseren 

Het bouwen van bruggen 

tussen verschillende 

actoren actief inzake 

armoedebestrijding in 

functie van een 

constructieve 

samenwerking en een 

goede sfeer

Het verzorgen van de 

schriftelijke en mondelinge 

communicatie rond het 

gevoerde 

armoedebestrijdingsbeleid 

Het adviseren van lokale 

actoren op basis van de 

eigen domeinspecifieke 

kennis rond lokale armoede 

en het 

armoedebestrijdingsbeleid

Het voorzien van middelen 

en financiële ondersteuning 

voor lokale actoren om de 

beoogde doelstellingen op 

het vlak van 

armoedebestrijding te 

realiseren



Huidige rol lokaal bestuur Gewenste rol lokaal bestuur

Geen 

rol

Beperkte 

rol

Eerder 

beperkte 

rol

Eerder 

belangrijke 

rol

Belangrijke 

rol

Heel 

belangrijke 

rol

Beperktere 

rol

Identieke 

rol

Grotere 

rol

Erover waken dat het 

gemeenschappelijke doel 

inzake armoedebestrijding 

wordt bereikt

Kritisch kijken naar de 

acties van alle actoren in 

functie van de gezamenlijke 

afspraken en beoogde 

doelstellingen



Coördinatie en regie lokaal armoedebestrijdingsbeleid - deel 2
[]Duid aan in welke mate u akkoord gaat met onderstaande stellingen over de lokale 
samenwerkingsverbanden in functie van het armoedebestrijdingsbeleid.
Kies het toepasselijke antwoord voor elk onderdeel:

Helemaal 

niet 

akkoord

Niet 

akkoord

Eerder 

niet 

akkoord

Eerder 

akkoord Akkoord

Helemaal 

akkoord

Er zijn voldoende overlegmomenten tussen de lokale actoren en het lokaal 

bestuur inzake het armoedebestrijdingsbeleid

Het lokaal bestuur ervaart een grote mate van vertrouwen van de lokale 

actoren

Het afstemmen van de doelstellingen van het lokaal bestuur en de 

doelstellingen van lokale actoren vormt een grote uitdaging in deze 

stad/gemeente.  

Het lokale bestuur en de verschillende lokale actoren hebben een gedeelde 

visie op de oorzaken en achterliggende problematiek van armoede  

De informele overlegmomenten met lokale actoren zijn minstens even 

waardevol als de formele overlegmomenten

Het grote aantal lokale actoren vormt een uitdaging in onze stad/gemeente 

voor het afstemmen van de acties en doelstellingen op het vlak van 

armoedebestrijding

Er is binnen onze stad/gemeente veel verloop inzake lokale actoren die 

actief zijn op het domein van armoedebestrijding

In onze stad/gemeente is er een voorgeschiedenis van heel beperkte of 

moeizame samenwerking in het kader van armoedebestrijding

De vele personeelswissels binnen het lokaal bestuur of bij lokale actoren 

vormen een uitdaging voor het lokale armoedebestrijdingsbeleid



Noden en aanbevelingen
[]
Lijst maximaal vijf prioritaire noden op voor jullie stad of gemeente om de regierol inzake 
armoedebestrijding als lokaal bestuur beter te kunnen opnemen.
Vul uw antwoord(en) hier in:

Eerste prioritaire nood

Tweede prioritaire nood

Derde prioritaire nood

Vierde prioritaire nood

Vijfde prioritaire nood

[]Lijst maximaal vijf aanbevelingen op voor de bovenlokale overheden om de regierol inzake 
armoedebestrijding als lokaal bestuur beter te kunnen opnemen. 
Vul uw antwoord(en) hier in:

Aanbeveling 1 voor bovenlokale overheden

Aanbeveling 2 voor bovenlokale overheden

Aanbeveling 3 voor bovenlokale overheden

Aanbeveling 4 voor bovenlokale overheden

Aanbeveling 5 voor bovenlokale overheden

[]
Ten slotte horen we graag of u nog opmerkingen, aanvullingen, … heeft rond de regierol inzake 
het lokaal armoedebestrijdingsbeleid die niet in eerdere vragen aan bod kwamen.
Vul uw antwoord hier in:



Heel erg bedankt voor het invullen van deze vragenlijst!  Wij waarderen enorm de tijd en energie die u 

investeerde in het beantwoorden van de vragen. 

In de komende maanden verwerken wij de resultaten van deze vragenlijst en gaan we verder met een selectie 

van lokale besturen voor de tweede fase van het onderzoek. Alle lokale besturen worden geïnformeerd over de 

uitkomsten van het onderzoek en er wordt ook een vertegenwoordiging van de lokale besturen betrokken bij de 

vertaling van de resultaten naar concrete beleidsaanbevelingen. 

Verzend uw enquête.

Bedankt voor uw deelname aan deze enquête.


