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Intro

Negen organisaties – Steunpunt Algemeen
Welzijnswerk, Vlaams netwerk van verenigingen
waar armen het woord nemen, Socialistische
Mutualiteiten en socio-culturele verenigingen,
Welzijnszorg, Verbruikersateljee, Vlaams
Minderhedencentrum, ACW, Cera en de sector
Samenlevingsopbouw – bundelen hun krachten
in het samenwerkingsverband Decenniumdoelen
2017. 

Samen gaan ze de strijd aan tegen de armoede
van uitgesloten groepen. Tegen 2017 moeten er
meetbare veranderingen zijn op vlak van
gezondheidszorg, arbeid, inkomen, wonen,
onderwijs en samenleven. Via de
Armoedebarometer meet Decenniumdoelen 2017
of de armoede daalt.

1. Een halvering van de gezondheidsongelijkheid
tussen arm en rijk. 

2. Een halvering van het aantal gezinnen waar
niemand werkt. 

3. Voor elk gezin, ongeacht de samenstelling,
minstens een inkomen dat de Europese
armoederisicodrempel bereikt.

4. Een toename van het aantal goede en
betaalbare huurwoningen met 150.000
eenheden, waarvan minstens de helft sociale
woningen zijn.

5. Een daling tot 3% van laaggeletterdheid bij
jongeren, in alle onderwijsvormen en voor
alle jongerengroepen. 

6. Mensen in armoede verbreden hun
netwerken. 

Het engagement van politici en overheden is
noodzakelijk om de leefsituatie van meer dan
1,5 miljoen mensen te veranderen. 

Decenniumdoelen 2017 presenteert 23
beleidsvoorstellen waaraan politici en overheden
de volgende jaren kunnen werken. Het is de
kortste weg om armoede een halt toe te roepen. 
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Gezondheid
Niet alleen federaal, maar ook op het niveau 
van de gemeenschappen is een volgehouden
bestrijding van de gezondheidsongelijkheid
noodzakelijk. 
Deze strijd wil Decenniumdoelen 2017
structureel aanpakken. 

1. Eerstelijnszorg versterken 

Een betaalbare, bereikbare en kwaliteitsvolle
eerstelijnszorg is én blijft een basisvoorwaarde
voor een goede gezondheid en gezondheidszorg.
Ook de Vlaamse overheid kan en moet hierin
investeren. Hiervoor zijn acties op verschillende
terreinen aangewezen zoals:

• De Centra voor Geestelijke gezondheidszorg,
de gezondheidscentra en associaties van
huisartsen die multidisciplinair werken, krijgen
een aanvullende vergoeding indien ze
aantonen dat ze een financieel kansarm
publiek bereiken en duidelijk omschreven
verbeterdoelen realiseren. Bij huisartsen hoort
daarbij ook het aanmoedigen van het gebruik
van de derdebetalersregeling.

• De Logo’s, Centra voor Leerlingen Begeleiding
en tandartsen doen meer inspanningen voor
cariësopsporing en promotie van goede
mondhygiëne. Tandverzorging in of via de
school moet overwogen worden. Niet enkel
preventief maar ook voor de behandeling van
standaardproblemen zoals cariës.

• Voor iedereen moet Thuiszorg betaalbaar en
beschikbaar zijn. Inkomensgerelateerde
bijdragen zijn hiertoe het beste middel. De
diensten die vooral lagere inkomensgroepen
bereiken en daardoor minder inkomsten
ontvangen, moeten hiervoor financieel
gecompenseerd worden.

• De werking en bereikbaarheid van de
consultatiebureaus van Kind en Gezin worden
versterkt. Preventieve gezondheidszorg vanaf
de geboorte is een basisrecht voor elk kind en
heeft een impact op de volksgezondheid in het
algemeen. Om de kernproblemen van onder
meer een tekort aan artsen en aan
professionele omkadering op te vangen, zijn
bijkomende middelen noodzakelijk. 

• De medewerkers van de
eerstelijnsgezondheidszorg dienen voldoende
geïnformeerd, gemotiveerd en ondersteund te
worden om efficiënte zorg te bieden aan
mensen met een precair of ontbrekend
verblijfsstatuut.

‘De huisarts zal ik voor mezelf al eens
uitstellen, ook al sukkel ik met mijn
gezondheid. Als de kinderen ziek zijn, ga ik
wel altijd. Mijn kinderen hebben voorrang!’

Nadia -Welzijnsschakels
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2. Intersectorale samenwerking
faciliteren

De bestrijding van gezondheidsongelijkheid
steunt op een globale aanpak:

• De gezondheidszorg moet toegankelijker zijn.
Kennis en ervaring op dit vlak worden gedeeld
en de meerwaarde van ervaringsdeskundigen
wordt gehonoreerd. 

• Via interdepartementaal overleg wordt een
facetbeleid georganiseerd. Bijvoorbeeld het
woonbeleid of het verkeersbeleid wordt op
gezondheidseffecten en
gezondheidsongelijkheid getoetst. 

• Het Lokaal Sociaal Beleidsplan voorziet in
samenwerking met lokale actoren om de strijd
tegen gezondheidsongelijkheid te regisseren
en op een duurzame wijze te bevorderen. 

3. Maximumfactuur voor niet-
medische zorgkosten invoeren 

De uitgaven voor niet-medische kosten bij
zorgbehoevenden kunnen hoog oplopen.
Gemiddeld geven zorgbehoevenden 125 euro
per maand uit, of 9,5% van hun inkomen, aan
niet-medische kosten zoals verzorgingsmateriaal,
mantelzorg, dagopvang of hulp in het
huishouden. Voor de groep met de 10 %
hoogste uitgaven gaat het om gemiddeld 
394 euro per maand, of een derde van hun
inkomen. 

De tussenkomst via de Vlaamse zorgverzekering
van 125 euro per maand is dus onvoldoende
voor de zwaar zorgbehoevenden. 

• Decenniumdoelen vraagt daarom dat de
Vlaamse regering - naar analogie met de
maximumfactuur in de medische zorg - een
maximumfactuur in de niet-medische zorg
uitwerkt. De maximumfactuur in de niet-
medische zorg vervangt de zorgverzekering
niet, maar vult deze verder aan. 

• Bovendien vraagt Decenniumdoelen 2017 dat
Vlaanderen samen met de mutualiteiten ook
een derdebetalersysteem in de niet-medische
zorg invoert.

4. Gelijke kansen op een gezond
leven activeren 

Mensen in armoede hebben minder
mogelijkheid om gezonde keuzes te maken. 
De keuze voor een evenwichtige voeding, een
gezonde woning, een veilige job is niet zo
vanzelfsprekend. Gezondheidscampagnes die
geen rekening houden met de materiële, sociale
en psychologische drempels van mensen in
armoede, pakken geen verf. Mensen in armoede
kiezen noodgedwongen voor de meest
noodzakelijke behoeften. Om gelijke kansen 
op een gezonde levensstijl te bevorderen, moet
het gezonde aanbod voor iedereen bereikbaar
zijn. Dan pas kan er sensibilisatie op maat van
mensen in armoede én samen met hen, 
worden opgezet. 

• Het Vlaamse gezondheidsbeleid moet de
lokale besturen ondersteunen om een
sectoroverschrijdend preventiebeleid te
ontwikkelen. 

• De Vlaamse gezondheidsdoelen beogen de
verkleining van de gezondheidskloof tussen
arm en rijk. 
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Onderwijs
De Vlaamse regering deed de voorbije
legislatuur heel wat inspanningen om gelijke
onderwijskansen te verwezenlijken.
Decenniumdoelen 2017 ondersteunt de
inspanningen voor kosteloos lager onderwijs,
de nadruk op het kleuteronderwijs, de
aandacht voor de technische richtingen…
Ondanks deze inspanningen groeit de dualiteit
in ons onderwijs. Recente cijfers tonen aan 
dat steeds meer leerlingen schoolachterstand
oplopen. 
Meer dan ooit moet Vlaanderen investeren 
in jongeren en onderwijs. Op elk moment in
hun schoolcarrière moeten jongeren nieuwe
kansen krijgen. 
Het beleid en de scholen zullen bijzondere
inspanningen moeten leveren om achterstelling
en uitsluiting definitief uit te bannen. Elke
school streeft naar diversiteit en gebruikt
diversiteit als troef. 

5. Kinderopvang voor elk kind is
een recht 

Elk kind moet sterk aan zijn onderwijscarrière
kunnen beginnen. Daarvoor is het volgende
nodig: 

• De Vlaamse regering werkt
ontwikkelingsdoelen uit voor kinderopvang. 

• Een inkomen afhankelijke kinderopvang in
Vlaanderen en Brussel is beschikbaar. 

• Voldoende middelen zijn vrijgemaakt om de
intenties van het decreet op de kinderopvang
uit te voeren. 

• Kind en Gezin volgt en begeleidt gezinnen 
met kinderen tot de leeftijd van 6 jaar. 

• Een maximumfactuur voor buitenschoolse
activiteiten en voor uitstappen tot en met 
het secundair onderwijs.

• De school integreert de buitenschoolse
activiteiten in haar werking. 

6. De uitval van jongeren in het
onderwijs terugdringen 

De mogelijkheden van jongeren moeten meer
geactiveerd worden.

• Leerstijl, kennis, kunde en interesses van elke
jongere komen tijdens het onderwijstraject aan
bod. Zowel abstract/theoretische als praktische
modules worden uitgewerkt. 

• De schotten tussen de onderwijsnetten
verdwijnen en het decreet van de oriënterende
eerste graad wordt uitgevoerd.

• BSO en TSO- richtingen worden
geherwaardeerd door meer algemene vorming.
Intellectuele criteria voor het inschrijven van
leerlingen dienen afgeschaft te worden. 
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7. Een armoedebeleid in elke
school ontwikkelen 

In elke school zijn er leerlingen waarvan de
ouders -zichtbaar of onzichtbaar- in armoede
leven. Aan een armoedebeleid zijn een aantal
voorwaarden verbonden. 

• De school werft (deeltijdse)
ervaringsdeskundigen in armoede aan. 

• De CLB’s ondersteunen deze
ervaringsdeskundigen en het armoedebeleid. 

• Het onderwijzend personeel krijgt nascholing
op het vlak van Gelijke onderwijskansen. 

8. De kerntaak van de CLB’s
herwaarderen

Het CLB geeft jongeren steeds nieuwe kansen. 

• Deze kerntaak geniet de prioriteit in de
besteding van tijd en personeelsinzet. 

• De meeste aandacht gaat naar kansarme
leerlingen in de leerhulp. 

• Het CLB-takenpakket maakt de uitvoering 
van de kerntaak waar. 

9. Een leerrecht invoeren 

Het leerrecht wordt algemeen toegepast. 

• Een bedrijf besteedt 2% van de loonmassa
aan vorming en opleiding. Een deel van dat
bedrag zou ook naar vorming en opleiding 
van toekomstige werknemers kunnen gaan. 

• De schoolkosten blijven minimaal, ook in het
volwassenenonderwijs en zeker in het BSO 
en TSO. ‘Ik kon mijn kinderen niet verder laten

studeren. Ze zijn deeltijds gaan werken op 
16 jaar om kleren te kunnen kopen en eens
mee te kunnen doen met andere jongeren. 
Het spijt me dat ik hen niet heb kunnen laten
studeren. Ik had mijn kinderen betere kansen
willen geven.’

Monique -Welzijnsschakels
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Inkomen
De Vlaamse regering voert samen met de
federale overheid een inkomensbeleid. De
Vlaamse regering kan ook een armoedebeleid
voeren dat zich richt op inkomen. De vereiste
maatregelen zijn meestal indirect maar 
daarom niet minder effectief. 

10. Schuldbemiddeling uitbouwen  

Recent heeft het Vlaams parlement een decreet
over schuldbemiddeling goedgekeurd. 

• Dit decreet vraagt nog meer specifieke
invulling zodat het stijgend aantal mensen 
met schulden effectief geholpen en begeleid
worden. 

• Decenniumdoelen 2017 staat erop dat
schuldbemiddeling daadwerkelijk wordt
uitgebouwd. Dit veronderstelt een voldoende
financiering en evenwichtige spreiding van de
centra voor schuldbemiddeling in Vlaanderen. 

11. Het leefloon verder aanvullen 

Het leefloon is te laag om van te leven. Sommige
gemeenten geven bijkomende financiële steun,
andere niet. Ondanks het minimuminkomen is
de nood aan extra steun overduidelijk. 

• Decenniumdoelen 2017 vraagt dat de Vlaamse
regering in samenwerking met de federale
overheid een financieel steunbeleid uitwerkt
dat OCMW’s plaatselijk kunnen uitvoeren. 

• Een extra financiële ondersteuningsmaatregel
is nodig voor mensen die langdurig hulp of
begeleiding nodig hebben. Dit stelt hen in
staat om waardig te leven. 

• Dit alles ontslaat de federale overheid niet 
van haar verantwoordelijkheid om het
minimuminkomen op te trekken. 

‘Het inkomen dat ik heb, is teveel om te
sterven, maar te weinig om van te leven.’

Julien -Welzijnsschakels
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Arbeid
De Vlaamse regering heeft in het kader van 
de Lissabondoelstellingen een
activeringsbeleid ontwikkeld. Vlaanderen zal 
de werkgelegenheidsdoelstellingen halen 
maar paradoxaal stijgt de armoede. 
Armoedebestrijding vraagt echter een ander
activeringsbeleid, met name een
participatiebeleid. 

Mensen in armoede hebben dikwijls te maken
met meervoudige problemen. Persoonlijke,
sociale, emotionele en materiële problemen
staan een duurzame economische en sociale
participatie in de weg. Pas als deze problemen
zijn opgelost, zetten deze mensen de stap naar
werk en de samenleving. Op de arbeidsmarkt
is er echter een tekort aan aantrekkelijke jobs
met goede arbeidsvoorwaarden die te
combineren zijn met de gezins- en persoonlijke
situatie van laaggeschoolden. 
Decenniumdoelen 2017 vraagt daarom dat 
de Vlaamse regering investeert in een
participatiebeleid voor mensen met minder
kansen: in opvang, zorg, mobiliteit en
inkomen. 

12. Een participatiebeleid
ontwikkelen 

Het huidige activeringsdiscours focust teveel 
op werk en te weinig op armoede. 

Ook mensen met meervoudige problemen
moeten naar werk toegeleid kunnen worden.
Maar armoede is complexer dan enkel
werkloosheid. 

• Een participatiebeleid waardeert en vertrekt
van de kracht van mensen die leven in
armoede. Het werkt de
uitsluitingmechanismen weg en geeft mensen
die in armoede leven volwaardige rechten,
alsook de kans om te experimenteren en te
leren via allerlei vormen van verenigingsleven
en vrijwilligerswerk. 

• Dat betekent ook dat vrijwilligerswerk niet
bestraft mag worden als men werkloos is.

13. Mensen van etnische origines
en anderstaligen bij het
participatiebeleid betrekken 

Armoede heeft een kleur gekregen. Racisme 
en discriminatie sluiten mensen nog meer uit. 

• Decenniumdoelen 2017 vraagt daarom een
volgehouden inspanning om gekleurde en
anderstalige mensen te betrekken bij het
participatiebeleid. 

• Overheidsdiensten, gesubsidieerde diensten
en bedrijven moeten kwantitatieve en
kwalitatieve doelen nastreven om de
participatie van mensen met een andere
etnische origine te verhogen. 

‘Na het leger ging ik naar een fabriek. 
Ik kreeg last van artrose. De dokters hebben
me aangeraden om van werk te veranderen,
maar dat is niet eenvoudig. We hebben maar
één inkomen. We hebben geen keuze.’

Hugo -Welzijnsschakels



Wonen
Een woonbeleid kan alleen coherent en
consistent zijn als de bevoegdheden op één
bestuursniveau gecentraliseerd worden.
Daarom bepleit Decenniumdoelen 2017 de
regionalisering van de huurwetgeving en van
de fiscale instrumenten die voor het
woonbeleid relevant zijn. De instrumenten en
subsidies die de overheid voor wonen voorziet,
moeten op de woonbehoeften afgestemd zijn.
Gaandeweg moet het woningpatrimonium
aangepast worden aan normen van
duurzaamheid en van zuinig energiegebruik
met behulp van attestering. 

14. Zeker 75.000 sociale woningen
ter beschikking stellen  

Tegen 2020 wil de Vlaamse regering 45.000
nieuwe sociale huurwoningen bouwen. 

Dit is onvoldoende om de Decenniumdoelen in
2017 te behalen. Daarvoor zijn er 75.000
sociale huurwoningen nodig. 

• Boven op de geplande 45.000 nieuwe sociale
huurwoningen, is er nood aan een extra
investering van 30.000 woningen. 

15. Renovatie en sociale
vernieuwing in de private
huursector stimuleren

Vooral de private huursector in Vlaanderen
kampt met een ernstig en structureel
kwaliteitsprobleem. 

• Decenniumdoelen 2017 pleit voor een
dubbelspoor: de renovatie van private
huurwoningen stimuleren en de voorraad 
aan sociale huurwoningen in steden en
dorpen uitbreiden en vernieuwen. 

16. Een fiscaal beleid voor
verhuurders en een
huursubsidie voor huurders
invoeren 

Decenniumdoelen wil de particuliere huursector
in het woonbeleid betrekken. 

• Particuliere verhuurders kunnen genieten van
een fiscaal voordeel als ze investeren in de
bouw en renovatie van huurwoningen en deze
langdurig verhuren tegen aangepaste prijzen
aan de prioritaire doelgroepen van het sociaal
woonbeleid. 

• Om de betaalbaarheid te garanderen, stelt
Decenniumdoelen 2017 een substantiële
huursubsidie voor. 

17. Een minimumpakket aan energie
grondwettelijk maken 

De overheid dient een sociaal recht op energie
voor iedereen grondwettelijk te garanderen. 

• Dat recht op energie veronderstelt een
leefbaar minimumpakket van elektriciteit, gas
en water dat nooit afgesloten mag worden.
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‘Ik ben blij dat ik opgevangen ben, maar dit is
niet mijn thuis. Een woning zoeken is moeilijk.
Ze vragen altijd naar je inkomen. Als ze horen
dat je een invalidenuitkering hebt, dat de borg
van het OCMW moet komen en dat je in een
opvanghuis zit, maak je geen kans meer.’

Marijke -Welzijnsschakels



Samenleven
Verenigingen en middenveldorganisaties 
geven mensen het gevoel ergens bij te horen.
Ze bieden de mogelijkheid om anderen te
ontmoeten en contacten te leggen. 
Ze doorbreken het sociaal isolement, zeker
voor mensen in armoede. 
Deze organisaties moeten nadenken hoe ze
toegankelijk(er) kunnen worden voor armen en
hoe ze ervoor kunnen zorgen dat mensen uit
verschillende sociale milieus elkaar kunnen
vinden. Ze moeten de krachten bundelen om
mee armoede te bestrijden. Dit houdt ook in
dat mensen die niet arm zijn anders leren
kijken naar mensen in armoede. Solidariteit
veronderstelt een wederzijds respect.
Ervaringsdeskundigen in de armoede kunnen
hierbij een belangrijke brugfunctie vervullen.

18. Drempels voor
cultuurparticipatie opheffen 

Het participatiedecreet heeft als doelstelling 
om de drempels voor participatie aan cultuur
weg te nemen. Voor mensen in armoede zijn 
er extra maatregelen nodig, te weten: 

• De toelage voor cultuurparticipatie wordt in
samenspraak met armoedeverenigingen
ingevuld. 

• Mensen die in armoede leven worden
toegeleid en begeleid in hun
cultuurconsumptie en krijgen een
tegemoetkoming voor hun vervoersonkosten. 

• Mensen in armoede moeten ook aan
cultuurproductie kunnen doen.
Kwaliteitscriteria in het decreet moeten dit
recht garanderen. 

19. Mobiliteitscheques verspreiden

Het huidige decreet op basismobiliteit is
onvoldoende afgestemd op de bereikbaarheids-
problemen van mensen die leven in armoede. 

• Met mobiliteitscheques kunnen mensen in
armoede meer mobiel zijn. Ze kunnen dan
diensten en voorzieningen bereiken, naar een
werkplaats gaan en participeren aan cultuur. 

20. Buurt- en nabijheidsdiensten
uitbouwen  

De buurt- en nabijheidsdiensten staan vooraan
in de strijd tegen armoede. Ze betrekken de
mensen bij de samenleving. 

• De Vlaamse regering is verantwoordelijk voor
de uitbouw van deze diensten, samen met de
gemeenten, provincies en particuliere
diensten. 

• Een planning maakt duidelijk hoe deze sector
verder kan groeien. 

21. Investeren in antidiscriminatie,
samenlevingsprojecten en
toegankelijkheid 

De Vlaamse overheid heeft zwaar geïnvesteerd
in inburgeringstrajecten. Daardoor kunnen
mensen uit andere landen zich oriënteren in
Vlaanderen. Behalve oriëntatie hebben deze
mensen ook een perspectief nodig om hun
leven hier uit te bouwen. 

• Decenniumdoelen vraagt dat de overheid
evenveel investeert in antidiscriminatie zodat
racisme en discriminatie als oorzaak van
armoede kan verdwijnen. 

• Verder zijn er bijkomende investeringen nodig
om voorzieningen te interculturaliseren en
meer toegankelijk te maken voor etnisch-
culturele minderheden. 
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22. Oriëntatiecentra voor mensen
zonder wettig verblijf
subsidiëren 

Het toelatingsbeleid voor immigranten is een
federale bevoegdheid. De Vlaamse overheid kan
bijstand leveren aan personen met het oog op
de sociale cohesie. 

• De Vlaamse overheid moet daarom werk
maken van oriëntatiecentra voor mensen
zonder wettig verblijf. In deze centra kunnen
zij begeleid en georiënteerd worden naar een
wettig verblijf in België of in het buitenland.

De partners 

Steunpunt Algemeen Welzijnswerk
Vlaams netwerk van verenigingen waar armen 
het woord nemen
Socialistische Mutualiteiten en socio-culturele 
verenigingen
Welzijnszorg 
Verbruikersateljee
Vlaams Minderhedencentrum
ACW
Sector Samenlevingsopbouw 
Cera

23. Positieve beeldvorming van
mensen in armoede via
vormingsprojecten stimuleren 

Als het over armoede gaat, wordt er veelal
gedacht in termen van het individuele
schuldmodel. Onze samenleving legt de
verantwoordelijkheid van de problemen nog te
vaak bij de mensen in armoede zelf. 

• Daarom moet de Vlaamse overheid investeren
in vormingsprojecten om deze negatieve
beeldvorming te doorbreken. Ze richt zich
daarbij op professionals in diverse sectoren,
en zeker op mensen die werken in de media.
Zowel in hun basisopleiding als in de
nascholingen moeten professionals hierin
gevormd worden. 

• Voorbeelden van deze vormingen zijn
Armoede-In-zicht en Bind-Kracht. Ze werden
opgebouwd in samenwerking met
ervaringsdeskundigen in armoede en beogen
de wederzijdse vooroordelen tussen mensen 
in armoede en diverse hulpverleners te
doorprikken. 

• Decenniumdoelen 2017 vraagt dat alle
trajectbegeleiders van de VDAB deze
vormingen zouden volgen. Bovendien vraagt
Decenniumdoelen dat de Vlaamse overheid
deze vormingen structureel zou financieren. 

De steunende organisaties 

ABVV
VSKO
Studio Globo
Chiro Vlaanderen
Provinciaal Onderwijs
Go! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Vlaams Overleg Bewonersbelangen
Welzijnsschakels
Vrije CLB koepel 

Raadpleeg zeker de memoranda van partners en
steunende organisaties waar thema's verder worden
uitgediept.

December 2008
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‘Vroeger ging ik sporten. Nu laat ik liever mijn
kinderen naar de sportclub gaan. Hun leven
moet nog beginnen, mijn leven is al voor de
helft gepasseerd.’

Nadia -Welzijnsschakels



Geef armoede geen kans

In België leven liefst 1,5 miljoen mensen met een verhoogd risico op armoede. 
Reden voor negen organisaties om zich te verenigen in Decenniumdoelen 2017 en het tij te
doen keren. Decenniumdoelen 2017 wil samen met beleidsverantwoordelijken structurele
oplossingen zoeken om de kloof tussen arm en rijk te dichten. 
Tegen 2017 moeten er meetbare veranderingen zijn op vlak van gezondheidszorg, arbeid,
inkomen, wonen, onderwijs en samenleven. 
1. Een halvering van de gezondheidsongelijkheid tussen arm en rijk. 
2. Een halvering van het aantal gezinnen waar niemand werkt. 
3. Voor elk gezin, ongeacht de samenstelling, minstens een inkomen dat de Europese

armoederisicodrempel bereikt. 
4. Een toename van het aantal goede en betaalbare huurwoningen met 150.000 eenheden,

waarvan minstens de helft sociale woningen zijn. 
5. Een daling tot 3% van laaggeletterdheid bij jongeren, in alle onderwijsvormen en voor

alle jongerengroepen. 
6. Mensen in armoede verbreden hun netwerken.

Deze doelen zijn geformuleerd na veelvuldig overleg met medewerkers uit het werkveld,
wetenschappers en mensen in armoede. Het zijn ambitieuze, maar zeker geen onrealistische
doelen. Met gerichte maatregelen zijn ze haalbaar. Ieder jaar maakt Decenniumdoelen
2017 de balans op door een Armoedebarometer te presenteren. De Armoedebarometer
geeft weer in welke mate de zes doelen bereikt zijn. 



Geef armoede geen kans!  Met 23 maatregelen goed op weg.

Negen organisaties – Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, Vlaams netwerk van verenigingen
waar armen het woord nemen, Socialistische Mutualiteiten en socio-culturele verenigingen,
Welzijnszorg, Verbruikers ateljee, Vlaams Minderhedencentrum, ACW, Cera en de sector
Samenlevingsopbouw – bundelen hun krachten in het samenwerkingsverband Decennium-
doelen 2017.

Samen gaan ze de strijd aan tegen de armoede van uitgesloten groepen. Via de Armoede-
barometer meet Decenniumdoelen 2017 of de armoede daalt op vlak van gezondheids-
zorg, onderwijs, inkomen, arbeid, wonen en samenleven.

Het engagement van politici en overheden is noodzakelijk om de leefsituatie van meer dan
1,5 miljoen mensen te veranderen.

Decenniumdoelen 2017 presenteert 23 beleidsvoorstellen waaraan politici en overheden de
volgende jaren kunnen werken. Het is de kortste weg om armoede een halt toe te roepen. 

De initiatiefnemers

Decenniumdoelen 2017
Huidevetterstraat 165
1000 Brussel
0474-25 48 80
info@decenniumdoelen.be

www.decenniumdoelen.be


