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6.  Steun op Maat –  
het project dat focust op maatschappelijk  
kwetsbare gezinnen 

 

Inleiding 

Steun op Maat is een project van De Lage Drempel vzw, gesubsidieerd door het Sociaal Huis 

Mechelen en Welzijnszorg. Steun op Maat biedt ondersteuning aan maatschappelijk 

kwetsbare gezinnen met kinderen tussen 0 en 12 jaar.  Gezinnen die door omstandigheden 

in een kwetsbare situatie terechtkomen (scheiding, werkloosheid, (langdurig) ziekte, 

overlijden van een partner, verhuis), leven vaak sociaal geïsoleerd en kunnen niet of weinig 

terugvallen op steun van vrienden of familie.  In sommige gevallen is het bestaand sociaal 

vangnet (familie en vrienden) uitgeput omdat dit sociaal vangnet al zovele keren heeft 

moeten helpen/tussenkomen voor alles en nog wat.  Dit sociaal netwerk/vangnet haakt door 

de uitputting af. Het is zwaar om problemen en de bijhorende zorgen alleen te dragen en dit 

zorgt voor stress.  Als een gezin langdurig onder stress staat, heeft dit ook gevolgen voor de 

kinderen in dat gezin, hun ontwikkeling en schoolprestaties.  Daarom wil Steun op Maat snel 

ingrijpen zodat de kinderen minder hinder ondervinden van de moeilijke (financiële en/of 

sociale) gezinssituatie. 

 

Steun Op Maat zet zich sinds 2016 in ruimere mate in om maatschappelijk kwetsbare 

gezinnen te versterken en ondersteunen op twee manieren: 

 1-op-1 steunrelaties met gezinsondersteunende vrijwilligers die inspelen op de 

individuele noden van het gezin.  Deze vrijwilligers worden door Steun op Maat 

gerekruteerd, opgeleid en begeleid tijdens de periode waarin ze in een gezin ingezet worden 

op basis van maandelijkse intervisiemomenten, individuele opvolgingsgesprekken alsook een 

aanbod aan vormingen door o.a. onze partners; 

 groepsbijeenkomsten met ouders (alleen) en/of met kinderen om elkaar te 

versterken, activiteiten te organiseren en talenten te ontwikkelen.  De groepsmomenten zijn 

informeel en meer gericht op het samenzijn en vriendschappen opbouwen. Tegelijkertijd 

hebben deze groepsmomenten tot doel de zelfredzaamheid van de gezinnen te vergroten.  

De groepsactiviteiten worden ondersteund door deskundigen in verschillende disciplines 

(opvoedkunde, kleding (verstelatelier), gezinsagogiek) en zijn gebaseerd op de interesses van 

de ouders. 

In het onderstaande verslag worden de verwezenlijkingen van 2017 alsook de plannen om 

de werking verder uit te bouwen en te professionaliseren voor 2018 voorgesteld. 

 

 

 

 

 



6.1.  Actie 1: project Steungezinnen 2014 – 2017 

 

Op basis van de convenant die De Lage Drempel heeft met het Sociaal Huis betreffende het 

ondersteunen van kwetsbare gezinnen in de bestrijding van kinderarmoede, en de 

ervaringen uit voorgaande jaren, worden jaarlijks 10 steunrelaties opgestart/onderhouden 

tussen een vrijwilliger/vrijwilligster en een maatschappelijk kwetsbaar gezin.  De gezinnen 

die aangemeld worden bij Steun op Maat komen van verschillende doorverwijskanalen 

(Sociaal Huis, CKG Wel en Wee, SOB, CLB, CAW, Opvoedingswinkel en andere).  In 2017 

waren er een 15-tal gezinnen aangemeld, waarvan de meesten reeds meerdere jaren deel 

uitmaken van Steun op Maat.  De meeste van deze gezinnen doen actief beroep op het 

aanbod van Steun op Maat.  De andere gezinnen zijn Steun op Maat ontgroeid om meerdere 

redenen (verhuis naar andere gemeente, verbetering van de familiale situatie en ontgroeien 

van Steun op Maat omdat de kinderen tieners zijn).  De gezinnen bestaan voor 80% uit 

allochtonen.  De verhouding  

eenoudergezinnen/tweeoudergezinnen is 1/1, met 1 vaderlijk eenoudergezin.  Het aantal 

kinderen varieert van 1 tot 4 (drie gezinnen met twee kinderen, drie gezinnen met 3 

kinderen en twee gezinnen met vier kinderen, alle andere zijn gezinnen met één kind).  De 

meeste kinderen hebben een leeftijd tussen 6 en 12 en gaan naar de lagere school.  Drie 

gezinnen hebben kinderen tussen 3 en 6 jaar (kleuterschool) en naast twee gezinnen uit 

deze groep heeft ook nog een ander gezin kinderen in de leeftijdscategorie van 0 tot 3 jaar. 

Hoewel de meeste nadruk blijft gaan naar de reguliere een-op-een steunrelaties tussen 

gezinnen en vrijwilligers, wordt sinds dit jaar ook sterk ingezet op organisatieversterkende 

en groepsondersteunende activiteiten.  Ze worden één voor één hierna voorgesteld. 

 

 

6.1.1 Gezinsversterking: individuele steunrelaties 

 

In 2017 werden 10 nieuwe steunrelaties opgestart.  Van deze 10 relaties werden er een 

aantal steunrelaties gedragen door stagiairs van het hoger onderwijs, o.a. van het Odisee en 

UCLL.  Zij werden allen ingezet bij allochtone gezinnen waar de kinderen een 

taalachterstand/zwakke resultaten op school hebben.  Andere steunrelaties focussen zich 

vooral op logistieke en sociale ondersteuning: bijvoorbeeld bij een mama met beperkingen, 

assistentie bij communicatie met externe actoren (school, administratie, etc.) en gezelschap 

voor de thuisblijvende ouder die kan genieten van een gezellig babbeltje bij een kopje thee 

of koffie. 

Steun op Maat kan helaas niet meer beroep doen op de stagiaires van Thomas More 

hogeschool, dit omwille van de hervorming van de opleiding.  Hierdoor is in 2017 instroom 

aan stagiairs drastisch afgenomen. 

 

Door het wegvallen van deze belangrijke partner heeft Steun op Maat zich moeten 

heroriënteren op drie vlakken: 



 meer inzetten op informatiedoorstroming en referentie naar bestaande initiatieven 

in de buurt / op school omtrent huiswerkbegeleiding (EHBH, en andere); 

 grotere inspanningen bij het rekruteren van vrijwilligers, met een meer algemene 

achtergrond versus de opvoedkundige achtergrond die tot heden sterk aanwezig is; 

 opstarten van samenwerkingsverbanden met andere hogescholen (agogiek, 

orthopedagogiek) om via die kanalen stagiairs voor steunrelaties aan te trekken. 

 

In 2017 waren er nog 5 steungezinnen die geen beroep hebben kunnen doen op een 

vrijwilliger.  In 2018 zouden we graag inzetten om deze wachtlijst te verkleinen. 

Het voornemen is om alle aangemelde gezinnen te voorzien van een steunrelatie en/of een 

andere vorm van ondersteuning (groepsondersteuning of taalvaardigheidsondersteuning) 

zodat niemand in de kou blijft staan en het gevoel heeft uit de boot te vallen en zodat elk 

gezin op het einde van het jaar sterker in zijn schoenen kan staan. 

 

6.1.2 Groepsbijeenkomsten: samen sta je niet alleen 

 

In 2016 werden de groepsbijeenkomsten in het leven geroepen.  Er werd toen voor deze 

bijeenkomsten een gezinsondersteunende vrijwilligster gerekruteerd.  Deze werkwijze werd 

ook in 2017 verdergezet. In 2017 zijn er vooral de volgende groepsbijeenkomsten 

georganiseerd: 

Koffiemomenten (elke dinsdag ochtend van 8u30 tot 10u). 

Opvoeden op Maat (twee keer in de maand, een keer in de dag en een keer in de avond) 

Samen koken (tijdens de schoolvakanties), Verstelateliers (één keer in de maand), 

Gezinsvriendelijke uitstappen (tijdens de schoolvakanties). 

 

Al deze activiteiten hebben tot doel de gezinnen te versterken in hun eigenwaarde.  Kortom 

beogen we met dit alles een verbetering van hun zelfredzaamheid. 

 

6.1.3 Werking van een organisatie gebaseerd op vrijwilligers 

 

Aangezien heel wat steunrelaties van voorgaande jaren werden stopgezet (omwille van 

verschillende redenen met o.a. verandering in de gezinssituatie en verandering in de 

vrijwilligerssituatie als twee voornaamste) en er een grote pool aan vrijwilligers door de 

jaren heen is bijeengebracht, werd naar aanleiding van de grote drop-out een algemene 

bevraging gedaan bij de vrijwilligers.  Hieruit kon afgeleid worden dat vrijwilligers toch vaak 

met verkeerde verwachtingen beginnen aan een steunrelatie en hierdoor ontgoocheld (al 

dan niet vroegtijdig) stoppen.  Daarom werd er in 2017 beslist om sterk in te zetten op het 

ontwikkelen van aangepaste procedures voor rekrutering, selectie, en behoud van 

vrijwilligers (o.a.: vorming en begeleiding/coaching).  Aan deze procedures kon men in 2017 

niet hard werken omwille van de ziekte van de coördinator van het project.  Pas in het najaar 

van 2017 (na de definitieve vervanging van de zieke coördinator) (half oktober 2017)) werd 



hierop ingezet.  Zo werd er een aanzet gegeven om een vrijwilligerspakket op te stellen die 

de vrijwilligers meer in staat zal stellen een betere inschatting te kunnen maken voor het te 

verwezenlijken engagement binnen Steun op Maat.  Ook werd er een aanzet gegeven om 

een intake-document op te stellen.  Deze twee acties zullen in 2018 verder uitgewerkt 

worden.  Binnen deze acties werd er ook vanuit de werking geopteerd om een “uittreksel uit 

het strafregister” aan elke vrijwilliger te vragen die al een engagement heeft en aan alle 

nieuwe vrijwilligers die een engagement wensen aan te gaan binnen Steun op Maat. Bijna 

alle reeds aanwezige vrijwilligers, op één na; binnen Steun op Maat brachten dit document 

binnen.  De samenwerking met deze vrijwilliger die het gevraagd document niet 

binnenbracht werd dan ook stopgezet. 

Het steungezin van deze vrijwilliger koos er vrijwillig voor om de samenwerking met de 

vrijwilliger verder te zetten.  Vanuit Steun op Maat werd de stopzetting schriftelijk 

gecommuniceerd naar het steungezin toe.  

 

Toen in September 2016, Griet Meuleman (coördinator Steun op Maat) ziek uitviel, kon 

Annick Verstraelen, tot half oktober 2017 toe vrijwilligster, onmiddellijk inspringen en in een 

coachingstraject de werking van Steun op Maat zo maximaal mogelijk garanderen. 

Met dit in het achterhoofd, werd een nieuwe vacature opgesteld voor een organisatie-

ondersteunende vrijwilligster die kan dienen als terugvalbasis bij onvoorziene 

omstandigheden zoals ziekte.  Een nieuwe vrijwilligster werd aangenomen met als taak de 

werking van Steun op Maat administratief en logistiek bij te staan en het functioneren te 

verbeteren.  Daarnaast kreeg ze ook een steungezin toegewezen.  Met maximum 4u per 

week, heeft deze welgekomen hulp het maximum voor dit project kunnen doen.   

 

Ten gevolge van het opstarten van de groepsactiviteiten, werden ook expert-vrijwilligers 

gezocht met specifieke expertise in een veld relevant voor de groepsbijeenkomsten, zoals 

bleek uit de noden-mapping van 2016.  Een kinder- en jeugdpsychiater is de eerste 

vrijwilligster die het groepsgebeuren mee ondersteunt vanuit haar professionele ervaring. 

Dit leidde tot de opstart van de eerste groepsversterkende activiteit: “Opvoeden op Maat: 

hoe eigen-wijze ouder zijn?”.  De praktische organisatie werd reeds in 2016 opgestart, de 

activiteiten hiervan startten officieel in 2017: 

Tweemaal per maand 'Opvoeden op Maat in De Lage Drempel, 1x 's ochtends en 1x 's 
avonds. Verschillende overlegmomenten met Wendy Verdickt, Soumaya Essiaf en Ingrid 
Denteneer die uitmondden in :  
- Lezing in 'Den Deigem' op 8/6/2017 met als titel " Antwoorden zoeken in een doolhof van 
opvoeden". 
- Aanwezig en participatie op "Denkdag van het Huis van het kind" op 6/10/2017 
-Voorbereiding en workshop 'Opvoeden op Maat' in 'De Schijf' op resp. 21/11 en 30/11/2017 
met ongeveer 10 participanten. 
 
 



Naargelang het succes en de interesse van de gezinnen, werden er bijkomende activiteiten 

opgestart en uitgebouwd.  In 2017 slaagden we er in om extra activiteiten te organiseren.  

Zo werd het verstelatelier in het leven geroepen.  Deze activiteit wordt ook begeleid door 

een vrijwilligster die zelf expert is in het ontwerpen/maken van kleren.  De bedoeling van dit 

verstelatelier is de gezinnen te ondersteunen bij het verstellen van hun kleren die al 

weken/maanden/jaren in de kast liggen.  Daarnaast is het ook de bedoeling dat de gezinnen 

leren met beperkte middelen hun plan te trekken bij het trendy maken van hun garderobe.  

Maar tegelijkertijd is het de bedoeling dat ze met een naaimachine leren werken.  In de 

toekomst willen we zelfs de mensen die kleren wensen te ontwerpen hierbij te helpen. 

 

 

6.2.  Actie 2: engagement als partner Huis van het Kind 

 

Steun op Maat is officieel een partner en bestuurslid van het Huis van het Kind.  Door de 

specifieke focus op schoolgaande kinderen (3 tot 12 jaar) drukt Steun op Maat mee op de 

besluitvorming voor deze leeftijdscategorie – waar andere bestuursleden zich voornamelijk 

richten op de pre-schoolse kinderen (0 tot 3 jaar) (Kind & Gezin, De Nieuwe Weg, 

Samenlevingsopbouw – inloopteam, pré- en perinatale zorg).  Ook in 2017 heeft Steun op 

Maat haar engagement consequent opgenomen om deel te nemen aan de 

bestuursvergaderingen, netwerkvergaderingen met partners en we maakten tevens deel uit 

van twee werkgroepen (onthaal en ontmoeting) die opgericht werden door Huis van het 

Kind. 

 

Mede dankzij deze goede samenwerking, kunnen we beter voor toeleiding zorgen naar de 

opvoedkundige vormingen aangeboden door de Opvoedingswinkel.  Door de moeilijke 

praktische belemmeringen voor de gezinnen (avonduren), is dit echter nog steeds niet erg 

succesvol geweest. In 2016 werd er afgesproken dat deze momenten in 2017 ook overdag 

zouden kunnen herhaald worden.  Maar we stelden vast dat ook de dagmomenten moeilijk 

liggen bij de gezinnen.  En dit omwille van werkuren en vele andere problemen waarin de 

gezinnen zijn verzeild geraakt. In 2018 gaan we verder op zoek naar mogelijke oplossingen 

en dit in samenwerking met de betrokken partners. 

 

In november 2017 werd er een Stuurgroep (voor Steun Op Maat) opgericht om de 

verantwoordelijke van het project te ondersteunen/in de juiste richting te sturen binnen dit 

project.  Binnen deze stuurgroep heeft de coördinator van het Huis van het Kind ook een 

plaats gekregen. De huidige stuurgroep bestaat uit: project-medewerkster, coördinator van 

De Lage Drempel, coördinator Huis van het Kind, en drie vrijwilligers van Steun op Maat. 

 

 

6.3.  Actie 2: Lokaal netwerk Vrijetijd- en Cultuurparticipatie: personen in 

armoede 



 

Steun op Maat fungeert als draaischijf voor informatie afkomstig van het Lokaal Netwerk 

Vrijetijd- en cultuurparticipatie.  In tandem met De Lage Drempel (en haar vrijetijdsloket 

Rap-op-Stap) zet Steun op Maat extra in om de kwetsbare gezinnen te informeren over het 

aanbod en hen te enthousiasmeren om deel te nemen aan de vrijetijd- en cultuuractiviteiten 

die in Mechelen worden aangeboden. 

 

In het bijzonder konden via Steun op Maat kinderen uit meerdere gezinnen ingeschreven 

worden voor het muziekkamp dat door het Conservatorium in Mechelen voor de 2de keer 

georganiseerd werd.  We zullen dit aanbod ongetwijfeld in 2018 ook verder bekendmaken 

bij de gezinnen.  Want twee maanden thuis zitten, is een te lange periode voor zowel de 

ouders als de kinderen.  

 

Daarnaast zet Steun op Maat ook in om kinderen in te schrijven voor hobby's die 

aangeboden worden tijdens het schooljaar.  Dankzij de bereidwillige samenwerking met 

CIRCOLITO die een vermindering van het lidgeld aanbiedt voor gezinnen met een UITPAS 

(waarbij zij 50% van het lidgeld voor hun rekening nemen omdat de stad Mechelen dit 

aanbod nog niet heeft opgenomen in de UITPAS en dus de 40-40-20 regeling nog niet kan 

gelden), heeft Steun op Maat ook hierover gezinnen geïnformeerd. 

 

Naast het lokaal aanbod tijdens de vakantie en vrije tijd, biedt Steun op Maat betaalbare 

vakantiebesteding aan haar gezinnen via het Steunpunt Vakantieparticipatie. Dit gebeurt 

meestal in samenwerking met ons project Rap-op-Stap. Hier worden kinderen ingeschreven 

voor sportkampen en kunnen ouders goedkoper deelnemen aan de verschillende type 

vakantieverblijven zoals aangeboden in de brochure van het Steunpunt.  Naast de vakanties 

kunnen de gezinnen ook gebruik maken van de daguitstappen die van a tot z uitgestippeld 

zijn. 

 

Naast het actief promoten van het bestaande aanbod, werd in 2017 ook in het bijzonder 

ingezet op: 

 het informeren van de Steun op Maat-gezinnen als de bredere groep Mechelse 

gezinnen rond vrijetijdsparticipatie door hen de nodige info te bezorgen van o.a. 

vakantiezapper/Mechelen kinderstad en de initiatieven van andere partners.  Zo 

werd er 1 kind ingeschreven voor wekelijkse sportactiviteit (voetbal) bij vzw Actief 

Chaldeeuwse Organisatie Mechelen. 

 het organiseren van eigen uitstappen (o.a. bezoek aan Technopolis), en  

 het deelnemen aan de uitstappen die De Lage Drempel tijdens de zomermaanden, 

tenslotte ook  

 de aanwezigheid op eindejaarsfeesten van De Lage Drempel: Steun op Maat zette de 

toon op zowel het Sinterklaasfeest met 60 kinderen en hun ouders; als op het 

Kerstfeest waaraan verschillende vrijwilligers en gezinnen deelnamen. 



 Deze laatste activiteiten hebben niet alleen geleid tot een betere integratie van de 

gezinnen in de reguliere werking van De Lage Drempel maar ook tot een betere 

verstandhouding tussen beide groepen en hebben toenemend respect voor 

diversiteit en het anders-zijn bewerkstelligd.  Om de inbedding van Steun op Maat 

nog beter te kunnen doen, werd er op de activiteitenkalender van DLD een kolom 

apart vrijgemaakt waarop de activiteiten van Steun op Maat een eigen plaats kregen. 

Dit zijn zeer belangrijke en niet te onderschatten resultaten die alleen maar extra 

bijdragen tot het versterken van de kwetsbare gezinnen omdat zij zich nu 

ondersteund voelen niet alleen door de Steun op Maat-coördinatie maar door het 

hele netwerk van De Lage Drempel.   

 

 

 

6.4.  Samenwerking en overleg 

 

Een project als Steun op Maat kan niet overleven in isolement, daarom wordt sterk ingezet 

op partnerschappen en samenwerkingen binnen de stad, maar ook in mindere mate 

regionaal en nationaal.  De meest prominente partners en desbetreffende 

samenwerkingsverbanden uit 2017 worden hieronder voorgesteld: 

 

 

6.4.1 Het Sociaal Huis Mechelen/de stadsdiensten 

 Opvoedingswinkel/Huis van het Kind 

De desbetreffende organisaties werden reeds hierboven in paragraaf 6.2. besproken en 

worden hier niet hernomen. 

 

 Overleg rond 1 euro-maaltijden 

Steun op Maat heeft deelgenomen aan de overlegvergaderingen rond de 1-euromaaltijden 

die de stad aanbiedt aan kinderen onder de 12 jaar met UITPAS-tarief.  Bij de beslissingen 

was het steeds de intentie om de gezinnen op een adequate manier te vertegenwoordigen 

en nadien terugkoppeling te geven zodat Steun op Maat-gezinnen degelijk geïnformeerd zijn 

en van dit initiatief kunnen genieten.  In dat kader werden de gezinnen bijna dagelijks 

geïnformeerd via verschillende kanalen (Whatsapp-groepen, Facebook, mondeling, sms’en) 

over het aanbod van het sociaal restaurant.  Dit aanbod bleek niet voor alle gezinnen 

interessant/toegankelijk genoeg te zijn.  Gezinnen uit de moslimgemeenschappen maken 

hier geen gebruik van omdat de aangeboden maaltijden niet halal zijn.  Toch slaagden we 

erin om twee moslimgezinnen te motiveren om hiervan gebruik te maken.  Ook sommige 

niet-moslimgezinnen maakten er geen gebruik van omdat men in de Refuge een soort 

wereldkeuken aanbiedt.  Die producten zijn niet altijd gegeerd omdat men ze niet gewoon is 

te eten (voorbeeld: linzen).  We stellen ook vast dat helaas niet iedereen de drempel 

overwonnen heeft om naar een sociaal restaurant te gaan eten. We stelden ook vast 



ondanks veel publiciteit voor dit aanbod gemaakt te hebben, dat er nog altijd gezinnen zijn 

die het aanbod niet kenden.   

 

Eind oktober, begin november 2017 werd er een evaluatie gehouden over deze maaltijden.  

Men stelde vast dat het afhalen van maaltijden via verschillende kanalen niet veel succes 

had.  Omwille hiervan en de boven vermelde redenen, werd er beslist om deze af te 

schaffen.  In ruil hiervoor werd gezond eten gepromoot door fruit aan te bieden aan de 

doelgroep van de verschillende betrokken partners, waaronder Steun op Maat.  Bij de 

gezinnen van Steun op Maat heeft dit laatste in elk geval een groot succes. 

In dat kader wordt er twee keer per maand fruit gegeven aan de gezinnen en dit tot het 

einde van 2018.   

 

 

 UITPAS met verhoogde tegemoetkoming 

In samenwerking met De Lage Drempel, werden gezinnen van Steun op Maat geïnformeerd 

over de UITPAS 2017, alsook de hernieuwde Mechelse UITPAS 2018.  Individueel werden 

enkele gezinnen begeleid bij het aanvragen van hun UITPAS bij UIT Mechelen, andere 

werden via toeleiding en e-mailcommunicatie op de hoogte gebracht.   

We merkten dat er heel veel gezinnen zijn die dit aanbod niet kenden.  Sommige gezinnen 

meldden ons dat ze hiermee niets kunnen doen daar hun kinderen die boven 12 jaar zijn 

geen gebruik van willen maken omdat het aanbod dat hen wel aanspreekt niet opgenomen 

werd in dit aanbod (voorbeeld: Utopolis).   

 

 

 Jeugddienst & Mechelen Kinderstad 

Steun op Maat onderhoudt een nauwe samenwerking met de Jeugddienst Mechelen. 

Activiteiten van de jeugddienst worden steevast gecommuniceerd naar de gezinnen via de 

verschillende kanalen (email, Facebook, Whatsapp,…).  Ook wordt er sterk ingezet op 

deelname aan de ZAP-activiteiten tijdens de schoolvakanties. 

 

 

 Buurtsportwerking 

Dankzij de goede samenwerking tussen Steun op Maat en buurtsportwerking, krijgen de 

gezinnen eerste-hand informatie omtrent de sportactiviteiten (al dan niet betalend) die in de 

buurten en wijken georganiseerd worden tijdens schoolvakanties.   

 

 

6.4.2. Lokaal Overleg Platform: Kansen voor kinderen (voorheen: onderwijs & 

armoede) 



Het Lokaal Overleg Platform (LOP) Kansen voor kinderen verzamelt actoren uit zowel het 

onderwijs als de welzijnssector rond thema's die met armoedebestrijding te maken hebben.  

In het bijzonder zet men in op het organiseren van activiteiten die de verstandhouding 

tussen personeel uit het onderwijs en de situatie van kinderen in armoede  

(vertegenwoordigd door mensen uit de welzijnssector) kunnen verbeteren. 

Sinds de opstart in 2016, is Steun op Maat aanwezig in dit overlegplatform met één 

vertegenwoordiger, naast de vertegenwoordiger van De Lage Drempel, en participeert actief 

aan het uitdenken en organiseren van de activiteiten. 

 

 

6.5.  Toekomstplannen 

 

Kinderarmoede is een onmisbare term geworden in het bestrijden van armoede.  Dit geldt 

ook voor Steun op Maat.  Het is voor ons van groot belang dat alle kinderen de nodige 

ontwikkelingskansen krijgen.  Om dit te realiseren is het nodig dat we het sociale vangnet 

van de gezinnen zo ruim mogelijk kunnen maken.  We gaan daarom sterk inzetten op: 

 

 in 2018 minstens tien nieuwe steunrelaties op te starten ter ondersteuning van 

kwetsbare gezinnen in Mechelen, de buddywerking blijft m.a.w. de corebusiness van 

Steun op Maat; 

 ouders (en kinderen) ook te versterken door groepsbijeenkomsten en activiteiten te 

ontwikkelen mét, voor en door de steungezinnen zelf; 

 kinderarmoede als maatschappelijk onrecht onder de aandacht brengen en een eigen 

specifieke visie en strategie voor Steun op Maat ontwikkelen die toekomstige 

activiteiten richting zal geven; 

 het blijven wegen op beleidsbeslissingen door op lokaal vlak aanbevelingen te 

formuleren naar beleidsmakers toe en de doelgroep te vertegenwoordigen op 

verschillende platformen (o.a. LOP Kansen voor kinderen, KAN, bestuur Huis van het 

Kind). 

 

Daarnaast wil Steun op Maat de komende 12 maanden ook inzetten op de volgende punten: 

 blijven formaliseren van de taalontwikkelingskansen die in Mechelen reeds aanwezig 

zijn door deze op consistente manier in kaart te brengen en het doelpubliek 

hieromtrent te informeren (brochures, website, Facebook-groep, Whatsapp-

groepen…) en doorverwijzen; 

 structureren van het aanbod rond huiswerkbegeleiding en taalvaardigheden voor 

kinderen (gekoppeld aan nauwe samenwerking met de lagere scholen van de 

begeleide gezinnen) in samenwerking met de stad Mechelen (EHBH); 

 zoeken naar oefenkansen Nederlands voor zowel ouders als kinderen 

 



Hiermee hoopt Steun op Maat het huidige projectmatige aanbod te institutionaliseren door 

een meer structurele inbedding in De Lage Drempel, die reeds sinds 2016 van start is gegaan 

en daarmee voorloper te zijn in de strijd tegen kinderarmoede. 

 


