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Coronacrisis  -  Taskforce kwetsbare gezinnen

Gezinnen en alleenstaanden die in een kwetsbare positie leven, dreigen zwaarder getroffen 
te worden door de gevolgen van de coronacrisis. Verschillende problemen die 
samenhangen met hun situatie zoals armoede, eenzaamheid, isolement, een beperkt 
sociaal netwerk, beperkte financiële buffers, zwakke positie op de arbeidsmarkt, 
taalachterstand, onderwijsachterstand, energiearmoede enzovoort worden helaas 
versterkt door de opgelegde quarantainemaatregelen of door de toepassing hiervan door 
de samenleving.

In de eerste weken van deze crisis nam deze Vlaamse Regering dan ook snel een aantal 
noodmaatregelen om ervoor te zorgen dat de meest kwetsbare gezinnen in Vlaanderen 
extra bescherming kunnen genieten. Zo waren er onder meer de ondersteunende 
maatregelen voor de sociale economie, het opschorten van afsluitingen van energie of 
uithuiszettingen, het voorzien van opvang voor kinderen uit kwetsbare gezinnen, gratis 
opvang tijdens de paasvakantie en de tegemoetkoming voor water en energie bij tijdelijke 
werkloosheid.

Intussen is het duidelijk dat de gevolgen van deze crisis nog een stuk langer zullen 
doorwerken op kwetsbare gezinnen waardoor een structurele aanpak zich meer en meer 
opdringt. Bijgevolg besliste de Vlaamse Regering op vrijdag 24 april om een ‘taskforce 
kwetsbare gezinnen’ over de beleidsniveaus heen op te richten om aan toekomstige 
uitdagingen ten gevolge van de coronacrisis het hoofd te bieden. Intussen vonden reeds 
meerdere inhoudelijke bijeenkomsten van de taskforce plaats.

1. Wat waren de belangrijkste bevindingen/tekortkomingen die door de verschillende 
stakeholders werden gesignaleerd? 

Graag een overzicht van al de voorstellen die aan de politieke stuurgroep werden 
voorgelegd. 

2. Zijn er bestaande maatregelen inzake armoedebestrijding die volgens de taskforce 
dienen bijgestuurd te worden? Zo ja, welke?

3. Zijn er al bijkomende quick wins uit de bus gekomen? Zo ja, welke?
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1. De stakeholders werden uitgenodigd om voorstellen voor beleidsmaatregelen in te 
dienen aan de hand van fiches. Ze werden vervolgens in het stakeholdersoverleg 
besproken. 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 lokaal 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 voor 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 van 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 
▫ Mobiliseer pedagogische en sociale kwaliteiten van jobstudenten voor 

jongeren en volwassenen met een handicap 
▫ 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 

statuut ‘verhoogde tegemoetkoming’ of van Uitpas aan kansentarief (0-3j) 
▫  Inkorting wachttijden toekenning zorgbudgetten en 

mobiliteitshulpmiddelen 
▫ Vlaanderen verenigt en herstelt

2. De voorstellen dienden zich te beperken tot de aanpak van zaken met een duidelijke 
en directe link naar de COVID – 19 crisis. Daar waar de focus bij het begin vooral naar 
ad hoc problemen en knelpunten ging, ligt deze momenteel op het relancebeleid. In 
het kader hiervan worden voorstellen voorbereid in aparte thematische werkgroepen. 
De thema’s waar de focus op ligt zijn digitalisering, arbeid, wonen en onderwijs. De 
voorstellen hiervoor zijn in voorbereiding.
Een neerslag van de mogelijke gevolgen van de crisis op het lopende beleid kan in het 
Vlaams Actieplan Armoedebestrijding opgenomen worden. Dit plan is momenteel in 
voorbereiding.

3. Voor wat betreft de quick wins verwijzen we graag naar het overzicht 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 
betrekken evenzeer 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 geactualiseerd worden.


