SOCIAAL INNOVATIEPROJECT KRAS vzw & PARTNERS
Innovatieve benaderingen van materiële steun
als hefboom naar duurzame armoedebestrijding:

in 10 stappen van voedselhulp naar structurele oplossingen voor armoede in Gent
Doel en opzet van het sociaal innovatieproject
Kras wil, als netwerk van 18 Gentse armoedewerkingen, samen met 12 partners in armoedebestrijding,
academici en bedrijfswereld, werken aan innovatieve benaderingen van materiële steun, als hefboom naar
duurzamere oplossingen voor armoede in Gent. Dit wordt mogelijk gemaakt door de steun van het Sociaal
Innovatiefonds van Stad Gent.
Samen bereiken wij jaarlijks 15.000 Gentenaars met een of meer vormen van materiële steun. Veel mensen
rekenen hierop om in hun basisbehoeften te voorzien. Maar we zien steeds meer dat de huidige manier van
materiële ondersteuning niet de meest efficiënte, laat staan menswaardige manier is om mensen in armoede
duurzaam vooruit te helpen.
Onderzoek, en de wijde ervaring van de partners, leert ons dat materiële hulp de financiële stress kan
verlichten, maar niet bijdraagt tot structurele armoedebestrijding.
Ons innovatieproject wil, via cocreatie met mensen in armoede, vrijwilligers en professionele experts, 3
belangrijke luiken van armoedebestrijding samen aanpakken en verbinden, en zo een structureel verschil
maken:
1) Innovatieve inzet van mensen en middelen voor (voedsel)ondersteuning van mensen in armoede
2) Materiële steun als hefboom naar sociale rechten en versterkt sociaal netwerk
3) Materiële steun als hefboom naar (beleids)participatie
Concreet willen we eerst berekenen wat de werkelijke kost is van de voedselondersteuning: logistiek,
financieel en maatschappelijk; van aanvoer en toelevering van producten tot verdeling aan mensen in
armoede.
Op basis hiervan werken we oplossingen uit om de ondersteuning efficiënter te maken: logistiek (opslag,
vervoer, digitalisering), verkleinen van distributieketen, organisatie en inzet van vrijwilligers. Zo kunnen de
beschikbare middelen de meest kwetsbaren bereiken, rekening houdend met de draagkracht van
vrijwilligers.
Tezelfdertijd zoeken we naar innovatieve methodes om mensen in armoede te ondersteunen op hun weg
naar een betere levenskwaliteit. Dit kan bv door een systeem van maaltijdcheques ipv voedselpakketten,
maar kan alle richtingen uitgaan obv ons cocreatief proces.
De middelen en mensen die vrijkomen door de efficiëntie-oefening en innovaties, kunnen we dan inzetten
voor duurzamer armoedebestrijding: opname van sociale rechten, verbreding van sociaal netwerk en
participatie. Zo worden mensen steeds minder afhankelijk van materiële ondersteuning.
We zetten in op vormen en versterken van vrijwilligers, zodat zij mensen vanuit de materiële steun kunnen
toeleiden naar sociale rechten en een breder netwerk, en kijken hoe we ontmoetingen via die ondersteuning
kunnen inzetten voor beleids- en burgerparticipatie: door nieuwe methoden uit te werken op plaatsen waar
we mensen in armoede uit alle doelgroepen ontmoeten.
Eindproduct: een draaiboek voor implementatie van innovatieve inzichten en praktijken voor ondersteuning,
opname van sociale rechten en participatie van mensen in armoede, zodat alles wat we leerden kan uitgerold
worden in heel Gent.
Eindresultaat: minder armoede en meer levenskwaliteit voor wie in Gent in armoede leeft.
Timing: 1/1/2021-31/12/2022
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De doelgroep
De eerste doelgroep is Gentenaars die leven in armoede en aanverwante kwetsbare situaties. Concreet richt
ons project zich naar de 15.000 mensen die de 18 Krasdiensten bereiken, gezinnen die samenwerken met
De Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen (BMLIK), jongeren van Jong Gent in Actie (JgiA) en
dak/thuislozen die warm onthaald worden via Enchanté. Omdat het project gericht is op duurzame
oplossingen die kunnen uitgerold worden naar alle laagdrempelige armoedewerkingen, zullen de innovatieve
resultaten uiteindelijk een positieve impact hebben voor alle Gentenaars die met armoede geconfronteerd
worden, nu en in de toekomst.
Tot onze doelgroepen behoren dus alle mensen die geen menswaardig bestaan kunnen opbouwen met het
gezinsinkomen waarover ze beschikken en aankloppen voor ondersteuning bij een laagdrempelige
vrijwilligersdienst. Dit kunnen gezinnen of alleenstaanden zijn met een laag inkomen uit werk, werkloosheid,
ziekte- en invaliditeitsuitkering, senioren met een te klein pensioentje, mensen in budgetbegeleiding en
schuldbemiddeling, dak- en thuisloze personen, mensen zonder wettig verblijf, nieuwkomers, herstarters na
een verblijf in psychiatrie of jeugdinstelling, enz.
Met ons project willen we ook alle vrijwilligers die met mensen in armoede op weg gaan ondersteunen, zodat
zij zich vol goesting en met de nodige vaardigheden kunnen blijven inzetten. Via de projectpartners bereiken
we 700 vrijwilligers, maar de resultaten van het project, en de samenwerking met Vrijwilligerspunt, zullen
ervoor zorgen dat een veel grotere groep, nu en in de toekomst, baat zal hebben bij de projectresultaten.

Wat we concreet willen bereiken voor mensen in armoede en vrijwilligers
Voor en met MENSEN IN ARMOEDE willen we een betere ondersteuning opbouwen, meer op maat
van hun noden en beleving, op vlak van materiële steun, opname van rechten en participatie. Zo
worden mensen steeds minder afhankelijk van materiële hulp. Concreet betekent dit:
-

Verbetering van de huidige ondersteuning, op maat van de verschillende doelgroepen
Alternatieven voor de traditionele voedselondersteuning, die nu vaak meer gebeurt vanuit het gegeven
van voedseloverschotten, dan de reële noden van mensen in armoede.
Meer mensen die meer sociale rechten opnemen
Een breder sociaal netwerk, zodat mensen minder geïsoleerd zijn en samen met hun omgeving de
gevolgen van armoede effectiever kunnen aanpakken
Minder afhankelijk zijn van materiële steun
Meer actieve burger- en beleidsparticipatie, zodat mensen in armoede zich beter voelen in de
maatschappij en zelf kunnen meebouwen aan een betere maatschappij

Voor de doelgroep van VRIJWILLIGERS die met hen op weg gaan:
Voedselhulp maakt mensen afhankelijk en kan er niet alleen voor zorgen dat mensen uit financiële
armoede geraken. Vrijwilligers en organisaties zijn zich hiervan bewust, maar zien zich genoodzaakt
om deze hulp te blijven bieden, omdat de oorzaken van armoede niet of onvoldoende aangepakt
worden. Dit leidt ertoe dat vrijwilligers overwerkt raken en afhaken.
Enerzijds zien we een toename van de werkdruk bij een verouderende groep vrijwilligers, en
anderzijds een groot aanbod aan mensen die zich willen inzetten (cfr de pool van > 2000 kandidaten
bij Gent Helpt) en toch geen juiste match vinden bij de vrijwilligerswerkingen. Daarom willen wij,
vertrekkend van de vraag naar materiële steun, vrijwilligers vormen en versterken in het herkennen
van sociale onderbescherming van mensen die om steun komen en verkennen van sociale rechten
en netwerken en als “meestappers” om mensen op weg te helpen (letterlijk en figuurlijk), actief de
brug helpen maken, naar het opnemen van hun rechten en participatie.
We willen hierbij zowel inzetten op versterking van bestaande vrijwilligers, als zoeken naar nieuwe
vrijwilligers met “goesting” voor deze specifieke taakinvullingen.
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Concreet betekent dit:
-

-

-

Dankzij de efficiëntie-oefening van de materiële ondersteuning: minder werkdruk en investering in
organisatie en logistiek, waardoor energie en tijd vrijkomen om te focussen op de essentie van
armoedebestrijding.
Een betere match tussen vrijwilligersaanbod en –vraag: meer vrijwilligers, op de juiste plaats
Vorming en ondersteuning gericht op een duurzamer vrijwilligerswerking, met vrijwilligers die zich
gesterkt voelen in hun rol, vanuit een gedragen visie, op maat van hun talenten, ook voor kwetsbare
vrijwilligers
Een verhoogd welzijn en grotere betrokkenheid bij alle vrijwilligers

EINDRESULTAAT: minder armoede en meer levenskwaliteit voor wie in Gent in armoede leeft en
met hen op weg gaat.
In 10 stappen van voedselhulp naar structurele oplossingen voor armoede in Gent
10-stappenprogramma op weg naar innovatieve duurzame oplossingen voor optimale
ondersteuning, opname van sociale rechten en participatie van mensen in armoede in Gent:
Bij alle stappen worden alle partners én ervaringsdeskundigen betrokken, maar per stap zijn er
telkens 1 of meer trekkers, die tussen haakjes vermeld worden.
0. Voor/complementaire trajecten: Traject materiële steun en subsidie-overeenkomst Kras voor
opvangen acute noden materiële ondersteuning (relance COVID 19): 06/20-09/22*
1. Analyse van de logistieke, financiële en maatschappelijke kost van de voedselondersteuning: 0106/21 (UGent, Krasdiensten)
2. Efficiëntie-oefening voedselondersteuning o.b.v. onderzoeksresultaten: hoe maken we de
voedselondersteuning bij de Krasdiensten efficiënter zodat we geld en tijd besparen, druk op
vrijwilligers verminderen en dienstverlening optimaliseren: 06-12/21 (UGent, Krasdiensten, VOG,
Burgerplicht)
3. Co-creatie van innovatieve ondersteuningsvormen: hoe kunnen de huidige investeringen in
voedselondersteuning anders ingezet worden voor ondersteuning gericht op een betere levenskwaliteit
van mensen in armoede? 02-12/2021 (Krasdiensten, BMLIK, Enchanté, OCMW)
4. Testen van innovaties in 3 proeftuinen : zijn ze haalbaar en "op maat" van noden en wensen van
doelgroepen? (Hoe) kunnen ze in de praktijk werken? 07/21-11/22 (Kras, Open Plaats, Zuidpoort)
5. Ontwikkelen van tools voor versterken en vormen van vrijwilligers voor toeleiding en meestappen
naar sociale rechten: 02-12/21 (Kwadraet, Open Plaats, Arteveldehogeschool, Vrijwilligerspunt)
6. Uittesten vrijwilligerstools, met vorming vrijwilligers (rond gedragenheid vernieuwde inzichten en
rollen, toeleiding naar sociale rechten en verbreding netwerk, meestappers voor opname rechten): 0611/21 (Kwadraet, Open Plaats, Arteveldehogeschool, Vrijwilligerspunt)
7. Co-creatie van innovatieve modellen voor (beleids/burger)participatie via voedselondersteuning: 0212/2021 (BMLIK, Zuidpoort, Krasdiensten)
8. Testen innovatieve methodes voor participatie: 07/21-11/22 ( BMLIK, Zuidpoort, Kras)
9. Interactief leerplatform "Wat leren we onderweg"; via een interactief leerplatform kunnen alle
projectmedewerkers en partners continu vragen, ervaringen, nieuwe inzichten en resultaten delen:
1/2020-12/21 (alle 14 projectpartners)
10. Draaiboek ontwikkelen voor stadsbrede implementatie van goede praktijken en innovatieve inzichten
en modellen: Hoe middelen en mensen effectief inzetten voor betere levenskwaliteit en hefbomen
naar sociale rechten, een versterkt sociaal netwerk en (beleids)participatie van mensen in armoede:
6/22-12/22 (Kras, Open Plaats, BMLIK, Zuidpoort)
1.
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*0: Met ons project willen wij verder bouwen op, maar ook verder gaan dan het stadsbrede “traject materiële
steun” (dat momenteel loopt o.l.v. de Sociale Dienst i.s.m. onze organisaties). Het stadstraject is gericht op
een duurzaam toekomstmodel voor materiële ondersteuning. Het kadert in een breder armoedebeleid,
maar focust op de materiële hulp en de vraag: ‘Hoe kan de stad haar middelen zo efficiënt mogelijk inzetten
voor materiële ondersteuning?’.
Door de bestaande ondersteuningen en doelgroepen beter in kaart te brengen en af te stemmen wil men
bereiken dat de mensen die het nodig hebben gelijkwaardig en vlot hun weg vinden naar materiële steun op
maat.
Ons project wil, vertrekkend van de doelgroepen en hun noden en bestaande materiële ondersteuningen
zoals die in het traject materiële steun in kaart gebracht worden, kijken hoe wij middelen die nu naar die
ondersteuningen gaan efficiënter kunnen inzetten om aan duurzamere oplossingen te werken. Vertrekkende
van innovaties in materiële ondersteuning willen wij concreet werk maken van een duurzaam
toekomstmodel voor een brede individuele én structurele armoedebestrijding. Doel is dat mensen via de
materiële ondersteuning meer toegang krijgen tot hun grondrechten en actief kunnen participeren, zodat op
termijn steeds minder doelgroepen afhankelijk worden van die materiële steun.
Dus van een duurzaam toekomstmodel voor materiële ondersteuning, uitgewerkt in het traject materiële
steun, gaan wij naar een duurzaam toekomstmodel voor structurele armoedebestrijding.
De projectpartners

Kras vzw is initiatiefnemer en coördinator, maar alle partners hebben een gelijkwaardige inbreng in
het ontwerpen en uitvoeren van het project.
ARMOEDEVERENIGINGEN
1. Kras vzw: het Kras-netwerk zal instaan voor de coördinatie (samenwerking coördineren, budget
opvolgen, stuurgroep leiden...); de 18 Krasdiensten en vrijwilligers zullen meedenken en doen (cocreëren) waar nodig en mogelijk en optreden als proeftuinen voor de innovaties in het project.
2. Vzw Open Plaats (lid van Kras): wil hun expertise op vlak van hergebruik van goederen, sociale
tewerkstelling en armoedebestrijding inzetten. In het project zijn ze in de eerste plaats trekker van luik
2 (Materiële steun als hefboom naar sociale rechten en een versterkt sociaal netwerk) en proeftuin voor
onderzoek en innovaties.
Jaarlijks vinden 650 gezinnen hun weg naar Open Plaats voor (tijdelijke) voedselsteun. Via de
laagdrempelige ontmoetingsruimte bereikt Open Plaats een nog ruimere groep mensen
(gepensioneerden uit de buurt, alleenstaanden, daklozen etc, maar ook hulpverleners/andere diensten
(Straathoekwerk, buurtwerk…). Deze ontmoetingen zijn een kans om sociale grondrechten bekend te
maken en ervoor te zorgen dat mensen ze ook effectief opnemen.
Ze willen zoeken naar manieren waarop dit het beste kan en hiervoor goed luisteren naar de drempels
die mensen in armoede momenteel zelf ervaren.
Soms zal het nodig zijn om ‘meestappers’ te activeren: vrijwilligers die effectief mee stappen naar de
een dienst of voorziening. Ze willen ook zoeken naar hoe ze ‘netwerkversterkend’ kunnen werken, zodat
mensen minder sociaal geïsoleerd zijn. Tijdelijke voedselsteun kan zo mee(r) een hefboom zijn én een
kans om signalen op te vangen i.f.v. beleidsinput.
3. De Zuidpoort vzw: als Krasdienst en Vereniging waar armen het woord nemen gaat de Zuidpoort samen
de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting aan. Ze zijn een belangrijke partner voor sensibilisering,
beleidsbeïnvloeding en armoedebestrijding en dit vanuit de expertise van mensen met armoedeervaring. Hun heldere communicatie en creatieve methodes zijn daarbij heel belangrijk en maken deel
uit van hun identiteit.
4. De Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen vzw: trekt de stappen 7 en 8 rond materiële
steun als hefboom naar (beleids)participatie. Ze delen doorheen het project hun expertise in structurele
armoedebestrijding via dialoog met mensen die in armoede leven, door een kritische blik te werpen op
alle stappen en een actieve rol op te nemen in de co-creatie van innovatieve modellen voor
ondersteuning en beleidsparticipatie.
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5. Enchanté vzw: wil hun ervaring met ondersteuning van dak- en thuislozen in Gent vanuit hun “warm
handelsnetwerk” inzetten om de mogelijkheden van een netwerk van burgers te onderzoeken. Ze
spelen hiermee in op de vele solidaire initiatieven en aanbieding van burgers die mensen in armoede in
onze stad willen helpen bij het realiseren van hun basisrechten. (zie ook het eigen project) Concreet zal
hun rol hier bestaan uit onderzoek naar ervaringen en noden die nog niet ingevuld zijn bij hun
doelpubliek, vnl dak/thuislozen, en klankbord vanuit hun expertise met de doelgroep en warm netwerk.
6. Welzijnsschakels Oost-Vlaanderen vzw: inzet van ervaringsdeskundigen (met armoede-ervaring) voor
co-creatie en kritische reflectie rond de nieuwe inzichten en innovatieve modellen die in het project
ontwikkeld worden. Hierbij wordt verder gebouwd op de expertise die ze opbouwden via vrijwillige
inzet in de strijd tegen armoede, sociale uitsluiting en discriminatie, voor een rechtvaardige en
duurzame samenleving waarin iedereen meetelt.
7. Diskrete Bijstand vzw: biedt materiële en morele steun aan mensen in nood in de Gentse regio wanneer
er geen overheidssteun is, gericht op van de waardigheid van de betrokkenen. Wil hun expertise delen
op vlak van materiële steun en het begeleiden en meestappen naar sociale rechten en ondersteuning
op medische en juridisch vlak.
ACADEMISCHE WERELD EN OPLEIDING
8. UGent, Research Group Operations and Production Management (contact Prof. dr. Veronique Limère):
start met een thesisstudent Toegepaste Economische wetenschappen, voor de analyse van de
logistieke, financiële en maatschappelijke kost van de voedselondersteuning in de verschillende
Krasdiensten, met aanbevelingen voor een efficiëntere inzet van mensen en middelen. Indien het
project toegekend wordt staan we al iets verder in de samenwerking en kunnen we kijken of we een
meer uitgebreide studie via contract-onderzoek kunnen overeenkomen.
9. Arteveldehogeschool, Opleiding Sociaal Werk: de Professionele Bacheloropleiding Sociaal Werk vindt
een sterke inhoudelijke aansluiting met dit innovatief project, gebaseerd op de kernwaarden en
kernopdrachten van het sociaal werk: aandacht voor kwetsbare groepen in de samenleving; wegwerken
van armoede en sociale uitsluiting; procesmatig, participatief en veranderingsgericht werken; het
versterken van sociale grondrechten en beleidsgericht denken en handelen. De bijdrage kan bestaan uit:
- het inzetten van studenten vanuit de opleidingsonderdelen praktijk, bachelorstage, bachelorproject
( respectievelijk 30 dagen tijdens het 2de jaar van de opleiding; 55 dagen tijdens het 3de jaar en
320u – projectgroep van 4 à 8 studenten).
- deelname aan de stuurgroep / klankbordgroep van het onderzoekstraject: een docent van de
opleiding met relevante ervaring en expertise met betrekking tot de inhoudelijke en methodische
accenten in het innovatietraject kan ingezet worden als begeleider, coach, mee-denker, aanstuurder,
kritische partner, ondersteuner, …. binnen het traject.
De concrete rol en tijdsinvestering van de docent kan in een latere fase bepaald en vastgelegd
worden. (€400/ dag van 7,6u)
10. Kwadraet: Kwadraet faciliteert via vorming en begeleiding leren en veranderen op mensenmaat. Vanuit
het motto ‘Cocreatie werkt’ willen ze het engagement in de samenleving ondersteunen en versterken.
Een ideale partner dus voor dit project. Kwadraet wil hierin de betrokkenheid en het potentieel van
vrijwilligers en gebruikers versterken en tegelijk onderzoeken hoe zij samen stappen kunnen zetten in de
richting van meer gelijkwaardigheid. Concreet zullen zij inzetten op:
- het vergroten van het draagvlak bij vrijwilligerswerkingen in de verandering van visie: van voeding
als doel naar voeding als hefboom om sociale grondrechten op te nemen
- het uitwerken van methodieken en handvaten om de vrijwilligers hierbij te ondersteunen (gespreken luistervaardigheden, kennis sociale rechten)
- het onderzoeken en versterken van het potentieel tot beleidsparticipatie bij de doelgroep en/of
vrijwilligers rond de signalen die worden opgevangen mbt sociale grondrechten.
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BEDRIJFSWERELD EN MAATSCHAPPELIJK ONDERNEMEN
11. VOG-Voedselondersteuning Gent vzw: koepelorganisme met als partners service-clubs, sociale
restaurants en vzw Kras, met samenwerkingsoplossingen en uitgewerkt aanbod van maaltijdbonnen, wil
in het project contactplatform zijn naar de professionele expertise van bedrijfsleiders binnen zijn
netwerk.
12. Toolbox (www.toolbox.be/nl/): heeft als doel de interne werking van sociale organisaties te
verbeteren door middel van gepersonaliseerde begeleiding en opleidingen door vrijwilligers uit de
bedrijfswereld die hun professionele expertise delen. De samenwerking en begeleiding kan vorm krijgen
afhankelijk van een concrete vraag of nood die naar voor komt in de loop van het project en de
beschikbaarheid van een vrijwillige expert (max 8u/maand).
13. Burgerplicht: burgerinitiatief dat zich tijdens de coronacrisis van 2020 vanuit de Turkse gemeenschap in
Gent verenigde om de noden van zorg, onderwijs, jongeren en noodhulporganisaties te lenigen. Als
innovatieve speler in verschaffen van materiële noodhulp aan verschillende kansarmoede-organisaties
wil Burgerplicht meewerken aan de co-creatie van innovaties op vlak van voedselondersteuning.
STAD GENT:
14. Vrijwilligerspunt Stad Gent: wil meedenken en expertise inzetten en verder ontwikkelen op vlak van
vorming rond o.a. organisatie en kwetsbare vrijwilligers, buddywerking om te begeleiden naar
vrijwilligerswerk en werven en matchen van vrijwilligers.
15. Sociale Dienst (vroeger OCMW): vanuit regie armoede rond materiële hulp, sociale rechten en
proactieve rechtentoekenning en beleidsinspraak van mensen in armoede: als klankbord, expertise
uitwisseling en waar mogelijk samenwerking op het terrein.

Waarom is dit project innovatief?
Ons project is op verschillende vlakken innovatief: wij gaan nieuwe uitdagingen aan door bestaande
werkingen in vraag te stellen, nieuwe methodieken uit te werken, nieuwe samenwerkingen aan te
gaan (met 30 partners uit de armoedebestrijding, academische en bedrijfswereld) en buiten de
bekende, reeds betreden paden te treden.
We maken energie en middelen vrij van de traditionele materiële hulp om in te zetten op opname
van sociale rechten en uiteindelijk ook structuren te ontwikkelen om rechten voor iedereen te
realiseren, afgestemd op leven van mensen in armoede in Gent.
a) EEN GLOBAAL INNOVATIEF PROJECT
DAT VERSCHILLENDE LUIKEN VAN
ARMOEDEBESTRIJDING VERBINDT. Armoede is een groot en complex sociaal probleem,
waarbij uitsluiting van grondrechten en waardigheid van mensen centraal staat. Verbinden
van alle aspecten van armoedebestrijding is essentieel om een wezenlijk verschil te maken,
concreet in het leven van elke mens in armoede en structureel.
Ipv verschillende kleine projecten door verschillende organisaties, die elk apart een deeltje
aanpakken, willen wij met alle stakeholders samen alle elementen die invloed hebben op
elkaar aanpakken. Omdat de som altijd groter, sterker en duurzamer is dan de delen!
Vertrekkend van de individuele ondersteuning gaan we op zoek naar structurele hefbomen,
die focussen op de oorzaak van armoede (toegang tot grondrechten) i.p.v. enkel de gevolgen
(materiële en voedseltekorten), door nieuwe methodieken uit te werken of bestaande aan
te passen. Voor de eerste keer wordt het hele proces van voedselondersteuning onder de
loep genomen vanuit perspectief van gebruiker en vrijwilligersorganisatie, en tezelfdertijd
uitgetest hoe middelen beter en eventueel anders ingezet kunnen worden, gericht op de
realisatie van de waardigheid en grondrechten van mensen.
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b) COCREATIE EN PARTICIPATIE staan centraal in ons project: we brengen de expertise van de
doelgroep, met name mensen in armoede en vrijwilligers, samen met de expertise van
sociale diensten, de academische en bedrijfswereld, om nieuwe inzichten en werkmethodes
te ontwikkelen en uit te testen.
Nu worden armoedeverenigingen vaak ad hoc aangesproken door beleidsmakers om snel
wat beleidsvragen te antwoorden. Met ons project geven wij het beleid in handen van de
mensen en laten participatie groeien daar waar mensen aanwezig zijn.
c) Wij gaan, vertrekkende vanuit bestaande werkingen en goede praktijken, INNOVATIEVE
MODELLEN EFFECTIEF UITWERKEN EN IMPLEMENTEREN. Startend in 3 proeftuinen op
wijkniveau rollen we uit wat we leerden naar alle 18 Krasdiensten en projectpartners en
uiteindelijk, via een draaiboek, stadsbreed.
d) EEN UNIEK GOBAAL SAMENWERKINGSVERBAND VAN 30 ORGANISATIES (18
Krasdiensten+12 partners), met alle stakeholders die in onze Stad armoede en de negatieve
gevolgen ervan bestrijden: mensen met armoede-ervaring, vrijwilligerswerkingen,
professionele sociale en ondersteunende diensten, bedrijfsnetwerken en academici.
Een duurzaam project

Door de wetenschappelijk onderbouw, de expertise van 22 armoedewerkingen binnen en buiten
Kras -die samen meer dan 15.000 mensen in armoede bereiken- en de unieke samenwerking met
mensen in armoede, vrijwilligers en andere experts uit de academische en bedrijfswereld, is de
haalbaarheid en langetermijn impact van het project verzekerd.
Het hele project is gericht op onderzoeken en verbeteren van impact, efficiëntie en haalbaarheid,
via onderzoek van bestaande werkingen en het ontwikkelen en uitwerken van nieuwe methodes op
het terrein.
We doen dit samen met alle stakeholders, op een cocreatieve en participatieve wijze, zodat
innovaties maximaal gedragen worden door zowel doelgroepen, vrijwilligers als professionelen.
Betrokkenen zullen zien en ervaren wat goed werkt en positieve ervaringen delen met andere
mensen en werkingen. Via ons draaiboek zullen we deze expertise ook delen met de andere
armoedewerkingen, onderwijs en beleid.
Wat we hier ontdekken en ontwikkelen kan zo uitgerold worden naar alle initiatieven, verder
bouwend op de expertisedeling van Kras die dit al meer dan 20 jaar doet als netwerk.
Zo kan de investering van het sociaal innovatiefonds uiteindelijk een besparing worden voor de Stad
én zeker een duurzame investering in de toekomst voor alle Gentenaars,.
Kras vzw
Het Kras-netwerk is initiatiefnemer, maar de 14 andere partners hebben een gelijkwaardige inbreng en inzet
in het hele project.
Kras vzw, Een KRing rond mensen in Armoede in de Stad, is een netwerk van vrijwilligersdiensten voor én
met mensen in armoede in Gent. Kras en de 18 aangesloten organisaties richten zich in de eerste plaats naar
mensen die leven in armoede en aanverwante kwetsbare situaties. Met onze 18 organisaties en 600
vrijwilligers bereiken we, samen met de andere partners, 15.000 mensen in armoede, verspreid over Gent.
Als netwerk bestaan wij al 23 jaar, sommige Krasdiensten zetten zich al meer dan 40 jaar in voor de
armoedebestrijding in Gent!
Kras wil mensen in armoede ondersteunen op hun weg naar een menswaardiger bestaan, en sociale
uitsluitingen op verschillende levensdomeinen structureel aanpakken. “Omdat het niet kan dat mensen in
onze stad Gent in armoede moeten leven”.
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Elke Krasdienst werkt op haar manier aan oplossingen om de drempels die mensen in armoede ervaren te
verlagen of weg te werken, via o.a. ontmoeting, voedsel- en andere materiële steun, deelname aan culturele
en sociale activiteiten, vorming en overleg en vrijwillige inzet. Samen met de betrokkenen wordt gezocht
naar duurzame oplossingen voor de problemen waarmee ze te maken hebben.
Naast de individuele ondersteuning die mensen sterkt op weg naar duurzamere oplossingen voor de
drempels waarmee ze geconfronteerd worden, werkt Kras als netwerk ook aan meer globale, structurele
oplossingen. Door mensen in armoede nabij te zijn in hun eerste noden, merken de medewerkers in de
Krasdiensten welke knelpunten er zijn. Vanuit die ervaringen formuleert Kras signalen aan het beleid en
werken we samen met de mensen in armoede en sociale partners aan voorstellen voor verbeteringen. Kras
gaat in op elke kans tot overleg en laat mensen in armoede aan het woord op het maatschappelijke en
politieke forum. Zo bouwt Kras mee aan de weg die armoede structureel uitsluit.
Ondernemingsnummer: 0460.833.439
contactpersoon:
Karleen De Rijcke, coördinator Kras vzw
telefoon of gsm: 0493/84.04.86
e-mailadres: krasgent@gmail.com
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