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Beste vrijwilliger van Welzijnsschakels,
Je maakt deel uit van een vereniging met
152 lokale groepen. Meer dan 4000 mensen
zetten zich vrijwillig in voor de strijd tegen
armoede en uitsluiting. Samen bereiken we
duizenden gezinnen. Samen met hen kiezen
we voor solidariteit.
Het voorbije jaar hebben de vrijwilligers, de
bestuurders en de professionele medewerkers
stilgestaan bij opdracht van welzijnsschakels.
We lieten ons inspireren door wat we in
welzijnsschakels zagen groeien. We bekeken
ook de uitdagingen van een veranderende
samenleving.
Dit Schakelnieuws is het resultaat. Het
beschrijft hoe we ons de volgende vijf jaar
(2016-2020) verder willen inzetten als
vrijwilligers en als organisatie.
We gaan dat samen doen, stap voor stap,
waarbij we de bijdrage van iedereen waarderen
op weg naar onze bestemming.
ONS DOEL: een samenleving waarin
ieder mens toegang heeft tot sociale
grondrechten (inkomen, wonen, onderwijs,
gezondheidszorg, vrije tijd,…) en waaraan
hij gelijkwaardig mee vorm kan geven en
aan kan deelnemen!
Bernard Defossez
Voorzitter

Samen delen we
een missie en visie
Welzijnsschakels hebben een gezamenlijke missie en visie op armoede
en armoedebestrijding. De missie en visie zijn onze GPS om ons te
begeleiden naar onze bestemming.

ONZE MISSIE
Elk persoon verdient respect en heeft
basisrechten. Welzijnsschakels roept mensen op
om zich op vrijwillige basis in te zetten voor
meer gelijke kansen en tegen uitsluiting door
armoede of afkomst. Ieders bijdrage daarin
waarderen we.
Bij Welzijnsschakels geloven we dat gelijke kansen beginnen met
elkaar ontmoeten. We vertrekken vanuit solidariteit en openheid
voor ieders sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond.
Daardoor kunnen we onszelf zijn in persoonlijke contacten,
gespreksgroepen, bij ontspannende of leerrijke activiteiten of
wanneer we elkaar steunen. We waarderen daarbij de krachten,
talenten en vaardigheden van iedereen. We groeien samen, zo staan
we sterker in het leven.
We zetten onze ervaring en kennis in om onze omgeving bewust te
maken van het onrecht van uitsluiting door armoede of afkomst.
Samen met anderen laten we onze stem horen vanuit wat ons
bekommert. We werken mee aan een rechtvaardige en duurzame
samenleving en aan een beleid waarin iedereen meetelt.

Bij Welzijnsschakels geloven
we dat gelijke kansen beginnen
met elkaar ontmoeten.
We vertrekken vanuit solidariteit
en openheid voor ieders sociale,
culturele of levensbeschouwelijke
achtergrond.

ONZE VISIE
Onze visie op armoede

Onze visie op armoedebestrijding

Armoede
 is geen keuze en is niet de schuld
van mensen
 is meer dan een financieel probleem
en heeft vele gezichten
 laat zich voor een groot deel
verklaren door de manier waarop
onze samenleving in mekaar zit
 is je sociale grondrechten niet
kunnen opnemen met uitsluiting tot
gevolg.

1 vrijwillige inzet doet mensen
ontmoeten en verbindt hen
Voor Welzijnsschakels is vrijwillige
inzet (naast de professionele
hulpverlening) nodig om armoede te
bestrijden en meer gelijke kansen te
bekomen voor iedereen. Vrijwillige
inzet doet mensen ontmoeten en
verbindt hen.

Die uitsluiting knaagt stap voor stap
aan de band die mensen hebben met de
samenleving (geen werk, geen deelname
aan het culturele of verenigingsleven,
vervroegd de school verlaten, geen
goede huisvesting,…).
Ook hun sociaal contact met groepen en
andere mensen verkleint.
Tenslotte ontstaat er gebrek aan
zelfvertrouwen en zelfrespect (‘wat
ik ook doe, het doet er niet toe’). Zo
verliezen mensen ook hun geloof in de
toekomst.
 Op alle levensdomeinen scheidt een
diepe kloof mensen in armoede van
de rest van de samenleving.
De sociale grondrechten zijn:
het recht op een gezin, wonen,
gezondheid, onderwijs, werk,
inkomen, cultuur, maatschappelijke
dienstverlening, rechtsbedeling en
participatie

Ontmoeten is “er zijn voor
elkaar”, onvoorwaardelijk en
kansrijk. Ontmoeten gaat uit van
gelijkwaardigheid. Ontmoeten is in
elkaars schoenen gaan staan en leren
van elkaar. Ontmoeten geeft stem
aan mensen.
Door onze vrijwillige inzet geven
we ook een krachtig signaal naar de
overheid dat armoedebestrijding een
prioriteit moet zijn.
2 Een omgeving scheppen die kansen
biedt
 In een kansrijke omgeving
komen de levensdromen en
-doelen van mensen weer aan
de oppervlakte. Door negatieve
ervaringen en doordat alle energie
gaat naar “overleven” zijn die soms
ondergesneeuwd.
 In een kansrijke omgeving erkent
de capaciteiten van mensen en
spreekt hun positieve krachten aan.
 Een kansrijke omgeving stimuleert
het zelfvertrouwen door samen
te werken aan kleine successen.

Die persoonlijke krachten (de dromen,
de capaciteiten en het zelfvertrouwen)
gaan ook samen met krachten uit de
omgeving.
 Een kansrijke omgeving heeft oog
voor de materiële noden (zoals
voedsel, kleding, een dak boven het
hoofd,…) en gaat mee op zoek naar
diensten (kwaliteitsvol onderwijs,
huishoudelijke hulp, openbaar
vervoer,…) die van een droom
werkelijkheid helpen maken
 Een kansrijke omgeving zoekt
mee naar nieuwe kansen op
ontmoetingen en op verbreding
van het sociaal netwerk
van mensen. Mensen in armoede
en uitsluiting leven vaak in een
isolement of ze hebben een netwerk
dat alleen bestaat uit lotgenoten en
hulpverleners. Dat geeft te weinig
kansen om vooruit te raken in het
leven.
 Een kansrijke omgeving is een open
venster op de samenleving waarin
mensen kansen zien om zich in te
zetten vanuit hun specifieke
vaardigheden en interesses.
3 maatschappelijke verandering mee
mogelijk maken
We kiezen voor een duurzame strijd
tegen armoede en voor meer gelijke
kansen. We willen veranderingen in
de structuur van de samenleving.
Daarvoor is een samenwerking nodig
tussen mensen met ervaring op
vlak van armoede en uitsluiting,
professionele en vrijwillige inzet en
beleidsmakers.

We kiezen voor een duurzame strijd
tegen armoede en voor meer gelijke
kansen. We willen veranderingen in de
structuur van de samenleving.

DRIE uITDAGINGEN bij
onze vrijwillige inzet
1 We geven mensen in armoede en
uitsluiting een plaats en een rol
in de lokale groep en de organisatie.
We spreken hun mogelijkheden aan
en versterken ze. We scheppen een
omgeving waarin ze vertrouwen
ervaren, telkens opnieuw.
2 We waarderen verschillende
soorten vrijwillig
engagement, groot en klein,
in de strijd tegen armoede en sociale
uitsluiting.
3 De praktijk in de plaatselijke
welzijnsschakels en onze visie op
armoede(bestrijding) versterken
elkaar. Zo groeit onze ervaring en
kennis over de strijd tegen armoede
en uitsluiting. Die kennis willen we
delen met zo veel mogelijk mensen,
organisaties en instanties.
DRIE UITDAGINGEN bij de participatie
van mensen in armoede en uitsluiting
1 We maken een omgeving waarin
mensen kunnen werken aan hun
persoonlijke groei.
2 We werken samen met mensen in
armoede en uitsluiting aan een
breder draagvlak voor de strijd
tegen armoede en uitsluiting.
3 Vanuit persoonlijke ervaringen
komen we tot gemeenschappelijke
signalen over armoede en
uitsluiting. Daarover gaan we in
dialoog met de samenleving. Samen
willen we werken aan betere
levensomstandigheden en kansen.

“Dialoog is ontmoeting tussen
mensen… Diegenen aan wie het
fundamentele recht om hun woord
te spreken werd ontzegd, moeten dit
recht eerst terugwinnen en ervoor
zorgen dat aan deze onmenselijke
inbreuk een einde komt.”
(Paolo Freire)

VIER UITDAGINGEN
bij onze manier van
werken
1 We stimuleren de verbinding
tussen de groepen zodat
ze hun kennis en ervaringen
delen met elkaar. Vanuit een
gemeenschappelijke missie bouwt
iedere groep een eigen werking uit.
2 We doen een beroep op (opgeleide)
ervaringsdeskundigheid bij
onze activiteiten, opdrachten en
bestuur. Zo wordt de organisatie
authentiek en herkenbaar.
3 We gaan sterke samenwerkingsverbanden aan met organisaties
die werken vanuit dezelfde visie,
lokaal en bovenlokaal.
4 We blijven een groeiend aantal
Welzijnsschakels vanuit onze missie
ondersteunen. We stemmen de
taken van de professionele
medewerkers daarop af.

We geven mensen in armoede en
uitsluiting een plaats en een rol in de
lokale groep en de organisatie.

DRIE PADEN die
we samen willen
bewandelen
1 Eigenwaarde pad
Deze weg beoogt het versterken
van de veerkracht van mensen. Het
is daarom belangrijk dat ze hun
rechten kennen en inzicht hebben
in hun eigen mogelijkheden. Een
ruimer sociaal netwerk en een
veilige omgeving waarin mensen
zich mogen en kunnen ontplooien
draagt daartoe bij. Daarvoor staan
ze pas open als ze aandacht en
zorg ervaren voor hun materiële
en emotionele basisbehoeften en
respect voor wie ze zijn als mens.
2	Actief burgerschap pad
Iedereen moet kunnen deelnemen
aan het sociaal, cultureel,
economisch en politiek leven.
Dit veronderstelt een aangepast
beleidskader dat verschillende
vormen van maatschappelijk
engagement erkent en (financieel)
waardeert. Dat vraagt een bredere
maatschappelijke kijk op actieve
inzet en een maatschappelijke
erkenning van kansrijke omgevingen
waarin mensen engagement kunnen
uitoefenen. Een toegankelijke
actieve tijdsbesteding kan
groeien uit het deelnemen als
belangrijke eerste opstap naar actief
burgerschap.

3	Het grondrechten pad
Langs deze weg streven we naar
een voldoende en toegankelijk
aanbod van diensten en goederen
waarmee mensen volwaardig aan de
samenleving kunnen deelnemen.
Dat kunnen we pas bereiken als we
signalen van tekorten en drempels
in dialoog brengen met organisaties
en instellingen. De beoogde
verandering veronderstelt ook een
maatschappelijk draagvlak voor
het wegwerken van deze tekorten
en drempels. Mensen in armoede
kunnen hiertoe best woordvoerder
zijn van hun gemeenschappelijke
belangen. Dit vraagt dat ze groep
vormen rond hun ervaringen van
armoede en uitsluiting.
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