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Taskforce kwetsbare gezinnen  -  Samenstelling en werking werkgroepen

Op 24 april 2020 besliste de Vlaamse Regering tot oprichting van een taskforce 
kwetsbare gezinnen.

Die taskforce bestaat uit een werkgroep van stakeholders en een werkgroep met 
politieke vertegenwoordigers.

1. Welke stakeholders worden betrokken in de werkgroep?

2. Hoeveel keer is de werkgroep tot op heden samengekomen?

3. Komt de werkgroep nog steeds samen en/of is er een einddatum op het bestaan 
ervan?

4. Kan een overzicht gegeven worden van de voorstellen die door de stakeholders van 
de werkgroep gedaan werden aan de werkgroep met politieke vertegenwoordigers?

5. Wie maakt deel uit van de politieke werkgroep van de taskforce?

6. Hoeveel keer is de politieke werkgroep tot op vandaag samengekomen?

7. Welke voorstellen werden door de politieke werkgroep aanvaard?

8. Welke minister zal welk voorstel uitvoeren?

9. Welke budgetten werden voor welke voorstellen vooropgesteld? 



WOUTER BEKE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID, GEZIN EN ARMOEDEBESTRIJDING

ANTWOORD
op vraag nr. 518 van 3 juni 2020
van ANN DE MARTELAER

1. Volgende stakeholders nemen deel aan de werkgroep: Sociaal Economische Raad van 
Vlaanderen (SERV), Minderhedenforum, Welzijnszorg, Stichting ATD Vierde Wereld, 
Nederlandstalige Vrouwenraad, Netwerk tegen armoede, Samenlevingsopbouw, 
Armen Tekort, Welzijnsschakels, Vlaamse Gemeenschapscommissie, Vlaams platform 
Sterk Sociaal Werk, Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG), Vlaamse 
Ouderenraad, Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale 
uitsluiting, Centra Algemeen Welzijnswerk, De Link Armoede, Steunpunt Mens en 
Samenleving (SAM), UNIA, Intermutualistisch overleg Diensten Maatschappelijk Werk 
van de Ziekenfondsen, Vlaamse adviesraad handicap (NOOZO), Vluchtelingenwerk 
Vlaanderen, Kinderrechtencommissariaat, Steunpunt voor jeugdwerk en jeugdbeleid 
met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie (Uit de Marge) 
en Caritas Vlaanderen.

2. De werkgroep is op 27 april voor de eerste keer samengekomen en tot en met 18 juni 
2020 in totaal 8 keer samengekomen. De samenkomsten gebeuren via digitale weg. 
In eerste instantie was dit een wekelijke bijeenkomst, sinds juni loopt dit 2-wekelijks.

3. De werkgroep komt nog steeds samen en dit zolang het nodig is. Er werd met andere 
woorden geen einddatum vastgelegd. De taak van de taskforce is echter wel specifiek 
gelinkt aan de Coronacrisis en dus niet oneindig. 

4. De stakeholders formuleerden volgende voorstellen:
▫ De Vlaamse overheid, socio-cultureel en sociaal werk en de Vlaamse media 

zetten hun schouders onder de COVID-19 preventie naar kwetsbare groepen
▫ Internettoegang voor kwetsbare burgers tijdens deze en volgende Corona-

crisissen
▫ Maak 1712 24/24u bereikbaar voor slachtoffers van IFG
▫ 1712 toegankelijkheid intersectioneel
▫ 1712 vermelden in de media
▫ Afstandstolken voor de communicatie met dove personen, met bijzondere 

aandacht voor dove ouderen en kwetsbare personen
▫ Lokale coördinatie van maatregelen: versterking GBO-

samenwerkingsverbanden om onderbescherming aan te pakken onder regie 
van lokale besturen

▫ Dringende maatregelen ter bescherming van dak- en thuislozen
▫ Noodopvang zieke dak- en thuislozen
▫ Mondmaskers voor dak- en thuislozen
▫ Ondersteunen welzijnsaspecten dak- en thuisloosheid
▫ Inkomen: maatregelen binnen energie en water 
▫ Assistentie aan kwetsbare personen door chauffeurs van De Lijn
▫ Ondersteunen vervoer voor meest kwetsbaren 
▫ Versterkte onderwijsondersteuning voor gezinnen in kansarmoede
▫ Vrijstelling van inschrijvingsgeld bij herinschrijving voor een gemiste module 

in een Centrum voor Basiseducatie en een Centrum voor het 
Volwassenenonderwijs

▫ Ondersteuning van studenten Hoger Onderwijs
▫ Gerustgesteld terug naar school en kinderopvang



▫ Mobiliseer pedagogische en sociale kwaliteiten van studenten voor jongeren 
en volwassenen met een handicap

▫ Extra inzet op budget- en schuldhulpverlening binnen een integrale 
begeleiding ter preventie van de escalatie van financiële problemen  als 
gevolg van de coronacrisis

▫ Inzet op ondersteuning van intermediairs om het ontstaan en de escalatie 
van financiële problemen als gevolg van de coronacrisis aan te pakken

▫ Inzet op een digitale preventieve tool om maximaal te anticiperen op 
financiële problemen als gevolg van de coronacrisis

▫ Drie maatregelen om de inkomenssituatie te verbeteren
▫ Inkomen: maatregelen binnen het Groeipakket
▫ Bevriezen link afwezigheid op school en ontvangen Participatietoeslag
▫ Groeipakket jongeren in voorzieningen doorstorten naar ouders
▫ Ondersteuning voor personen met een handicap met erkende nood
▫ Noodhulp blijft noodzakelijk
▫ Vrijetijdsbesteding en gebruik publieke ruimte
▫ Meer dan ooit is er nood aan ontspanning en vrije tijd
▫ Toegankelijke publieke ruimte
▫ Inzet van Vlaamse aanmoedigingspremie voor corona-ouderschapsverlof bij 

éénoudergezinnen
▫ Automatische en snelle toekenning van Vlaamse aanmoedigingspremie bij 

ingaan van het corona-ouderschapsverlof én verhoging van het extra 
supplement bij éénoudergezinnen

▫ Een arbeidsmarkt met iedereen aan boord
▫ Uitrol Jobatelier, meer digitale sollicitatiekansen voor kort- en ongeschoolde 

werkzoekenden in VDAB-werking in centrumsteden
▫ Promotie van taalarme competentietoetsing, ACT, voor kort- en 

ongeschoolde jobs bij arbeidsbemiddelaars VDAB en werkgevers
▫ Stimulanspremie in opleidingstrajecten naar werk
▫ Verduidelijking eenvoudigere toegang tot werk voor asielzoekers
▫ Een verlenging van huurcontracten op de private huurmarkt
▫ Verleng het moratorium op uithuiszettingen tot zes maanden na het einde 

van de beperkende maatregelen
▫ Een “coronahuurtoelage” 
▫ Verlenging melding 'tijdelijk wonen' 
▫ Inkomen: maatregelen binnen de Vlaamse Huurpremie
▫ Lokale woonoplossingen voor dringende huisvestingsproblemen
▫ Uitbreiding aanbod SVK-woningen
▫ Hygiënisch pakket voor mensen in armoede
▫ Essentiële verplaatsingen in het kader van mantelzorg
▫ Herstart de eerstelijnszorg voor personen met een handicap 
▫ Recht op groeipakket en zorgtoelage tijdens covidperiode 
▫ Ontspoorde mantelzorg / ouderenmis(be)handeling 
▫ Drie acties voor mantelzorg(ers)
▫ Betere registratie van kindermishandeling en seksueel kindermisbruik in 

coronatijd en daarna
▫ Maatregelen tegen seksueel kindermisbruik en kindermishandeling (IFG) 

tijdens en na corona
▫ Verlaagd corona-tarief Kinderopvang en automatische toekenning op basis 

van statuut ‘verhoogde tegemoetkoming’ of van Uitpas aan kansentarief (0-
3j)

▫ Inkorting wachttijden toekenning zorgbudgetten en mobiliteitshulpmiddelen
▫ Vlaanderen verenigt en herstelt

5. De politieke werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de kabinetten van de 
minister-president, de viceminister-presidenten en mijn kabinet, aangevuld met 
vertegenwoordigers van de kabinetten van vakministers op basis van de agenda. 



6. De politieke werkgroep kwam 4 keer digitaal samen, 1 vergadering werd afgewerkt 
met een schriftelijke procedure. 

7-9.De taskforce kwetsbare gezinnen heeft een overzicht opgesteld van de maatregelen 
die de Vlaamse Regering de afgelopen maanden genomen heeft om de gevolgen van 
het COVID-19-virus voor kwetsbare gezinnen te beperken. Deze inventaris werd op 
15 mei 2020 op de Vlaamse Regering meegedeeld en geeft de stand van zaken weer 
op 11 mei 2020. Maatregelen genomen naar de hele bevolking hebben evenzeer 
betrekking op kwetsbare groepen. Deze zijn niet opgenomen in dit overzicht. Er 
werden ondertussen reeds bijkomende maatregelen genomen, zoals een extra 
tegemoetkoming via het groeipakket voor gezinnen met inkomensdaling ten gevolge 
van Covid-19 pandemie. Het overzicht zal nog voor het zomerreces geactualiseerd 
worden met de maatregelen die, onder meer als antwoord op de voorstellen van de 
stakeholders, genomen zijn na 11 mei. De uitvoering van de maatregelen wordt steeds 
getrokken door het inhoudelijk bevoegde lid van de Vlaamse Regering.


