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Armoedebeleid - Pilootprojecten lokale gezinscoaches
In het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding staat een actie om lokale besturen nog meer
te ondersteunen om lokaal armoede te kunnen aanpakken. Het is de bedoeling lokale
besturen te gaan ondersteunen om via het principe van lokale gezinscoaches in een
begeleiding op maat te voorzien voor kwetsbare gezinnen.
Er is vorig jaar een projectoproep gelanceerd waarbij vijf indieners zich kandidaat
stelden. Alle vijf ingediende projecten werden geselecteerd. Op 1 november 2021 zijn de
projecten van start gegaan, ze lopen af op 31 oktober 2023.
De wetenschappelijke opvolging en evaluatie gebeurt via een wetenschappelijk
onderzoek, uitgevoerd door het Steunpunt WVG (Welzijn, Volksgezondheid en Gezin).
Een aantal onderzoeksvragen wordt vooropgesteld en verder onderzocht. Bijvoorbeeld:
hoe evolueren gezinnen die ondersteund worden door een coach gedurende 1 jaar in de
pilootgemeenten?
1.

Aangezien de projecten van start zijn gegaan op 1 november 2021, zullen we pas op
1 november 2022 een antwoord kunnen krijgen op bovenvermelde vraag.
Hoe wordt er alsnog voorzien in een tussentijdse evaluatie (kleinschalig) om
eventueel al op korte termijn bijsturingen te doen indien nodig?

2.

Hoe ervaren het Kenniscentrum Odisee en TAO (De Link vzw) tot nu toe de
begeleiding van de pilootprojecten?

3.

Wanneer zal er een globale uitrol komen van de lokale gezinscoaches in Vlaanderen
zodat ook andere gemeenten en steden aan de slag kunnen met een goedwerkend
kader?
Is het eventueel mogelijk, gezien de noodzaak van de ondersteuning, om de periode
van de pilootprojecten in te korten zodanig dat er sneller een evaluatie kan komen
en dus ook sneller een bredere uitrol?

4.

Het wetenschappelijk onderzoek wordt opgevolgd door een stuurgroep.
Wie zit er in de stuurgroep? Zijn er verslagen beschikbaar van deze vergaderingen?
Hoeveel keer vergadert die stuurgroep?
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1. De pilootprojecten lokale gezinscoaches worden wetenschappelijk opgevolgd door het
wetenschappelijk Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en procesmatig
ondersteund door een tandemwerking tussen Odisee en De Link. Daarbij is sprake van
een heel degelijke en verregaande samenwerking tussen het onderzoeks- en
ondersteuningsteam. De monitoring van de pilootprojecten gebeurt door de stuurgroep
bij het wetenschappelijk onderzoek lokale gezinscoaches waaraan ook de onderzoekers
participeren. Op elke stuurgroep wordt een tussentijdse stand van zaken gepresenteerd
van de wetenschappelijke opvolging en ondersteuning. Voorts vindt tussen de
stuurgroepvergaderingen door op geregelde tijdstippen afstemmingsoverleg plaats
tussen het onderzoeks- en ondersteuningsteam in aanwezigheid van een
vertegenwoordiging van de administratie. Op basis van deze werkwijze zijn voldoende
garanties ingebouwd om waar aangewezen, tijdig te voorzien in de nodige bijsturingen.
Dit was onder meer het geval in het kader van de implementatie van de registratietool
die lokale gezinscoaches hanteren met het oog op het meten van de evolutie in de
betrokken gezinnen.
2. Odisee en De Link ervaren de begeleiding van de pilootprojecten lokale gezinscoaches
als heel tijdsintensief. De begeleiding bestaat uit lokale ondersteuning op maat die
permanent doorloopt en bovenlokale uitwisseling tussen pilootprojecten via de
organisatie van lerende netwerken.
3. Het is niet mogelijk om de pilootfase van de projecten lokale gezinscoaches in te korten.
De periode voor de ondersteuningsopdracht en het wetenschappelijk onderzoek zijn
procedureel vastgelegd. De voorziene termijn is bovendien essentieel om tot werkbare
conclusies te komen met het oog op een globale uitrol in Vlaanderen en Brussel.
Na afronding van het onderzoek, voorzien eind oktober 2023, zal bekeken worden hoe
verder aan de slag wordt gegaan met de resultaten en aanbevelingen.
4. In de stuurgroep zijn vertegenwoordigd: het Departement Welzijn, Volksgezondheid en
Gezin en mijn kabinet, het VAPH, het Agentschap Opgroeien, SAM vzw, het Netwerk
tegen Armoede, de onderzoekers van de KUL, aangevuld met expertise vanuit UCLL en
Thomas More, Odisee en de Link.
De stuurgroep is reeds twee keer samengekomen: op 24 november 2021 en op 3
februari 2022. De eerstvolgende bijeenkomst is gepland op 15 september 2022.
Er kunnen geen inlichtingen verstrekt worden over het lopende onderzoek en de
besprekingen tijdens de stuurgroep. De verslagen van de stuurgroep zijn enkel
bestemd voor de stuurgroepleden die elk onderworpen zijn aan een
vertrouwelijkheidsclausule.

