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Inleiding 

 
MIRIAM 3.0 staat op de schouders van de positief geëvalueerde pilootprojecten MIRIAM 1.0 (2015-2017) 
en MIRIAM 2.0 (2018-2019). De kick-off meeting vond plaats op 7 januari 2020. Miriam 3.0 startte op 1 
januari 2020 en eindigde op 31 december 2021. 
 
Dit rapport focust op het werk dat in het project werd verzet tussen 1 januari 2020 en 31 december 2021 
en bouwt verder op de tussentijdse rapportering die het eerste jaar van de werking besloeg; voor u ligt een 
omvattend rapport over de beide werkingsjaren heen. Dit rapport beslaat 4 luiken. Eerst staan we stil bij de 
deelneemsters, die het hart en de ‘waarom’ vormen van MIRIAM. Vervolgens gaan we iets dieper in op de 
begeleiding van de casemanagers (de ‘sleutels’ binnen MIRIAM) door de Vrouwenraad: wat kwam aan bod? 
Hoe? Welke signalen kwamen naar boven? Daarna duiken we heel summier in de lokale context van de 
MIRIAM-begeleiding in elk van de deelnemende OCMW’s: Anderlecht, La Louvière, Mechelen, Schaarbeek, 
Seraing en Sint-Niklaas. U zal zien dat er over het eerste jaar gerapporteerd wordt over de vooruitgang van 
het project in 6 OCMW’s en in het tweede jaar slechts over 5 OCMW’s. Dit is te wijten aan het feit dat er in 
Sint-Niklaas geen MIRIAM-begeleiding meer werd georganiseerd in 2022. Afsluitend geven we onze 
conclusies en aspiraties mee die we vormen na twee uitzonderlijke – want covid - jaren van MIRIAM 3.0 . 
 
In dit overkoepelend rapport focussen we op de inhoudelijke signalen die de Vrouwenraad verzamelde 
doorheen de begeleiding van de deelnemende gemeenten, alsook de uitwisseling tussen de casemanagers. 
We staan daarnaast iets langer stil bij begeleidsingsmethodieken die aan bod kwamen. 
 
Voor cijfers aangaande het gemiddeld aantal aanwezigen per groepssessie, de uitval en de redenen voor 
uitval, verwijzen we naar de individuele rapportering per OCMW waarin telkens ook de context bij deze 
cijfers in detail staan omschreven. 
 

1. De deelneemsters 
 

1.1. De selectie van de deelneemsters 
Bij de selectie van de deelneemsters wordt rekening gehouden met de behoeften van de vrouwen en met 
de groepssamenstelling. Een goed samengestelde groep geeft meer kans op een goede dynamiek en 
onderlinge uitwisseling om te leren van elkaar. 
De selectiecriteria zijn:  
• Alleenstaande moeders 
• De persistente vorm van armoede 
• Minstens één kind hebben dat nog geen 6 jaar oud is.  
• Het minimaal beheersen van één van de talen gesproken door de casemanager.  
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Per gemeente verliep de selectie van deelneemsters over verschillende tijdspannes. Onderstaande tabel 
geeft inzicht in de tijdspanne waarover de selectie van deelneemsters verspreid was gedurende de periode 
1/1/2020 tot 31/12/2021. 
 

Stad Eerste intake Laatste intake 

Anderlecht 01/03/2020 21/08/2020 

La Louvière 02/06/2020 27/08/2020 

Mechelen 06/03/2020 15/09/2020 

Schaarbeek 25/05/2020 26/10/2020 

Seraing 13/02/2020 27/11/2020 

Sint-Niklaas 15/05/2020 13/08/2020 

 
Over het algemeen was de opzet dat de casemanagers het project MIRIAM voorstelden binnen hun dienst 
en specifiek aan alle maatschappelijk werkers (vaak met behulp van een PowerPoint presentatie) met de 
oproep om profielen van potentiële kandidaat-deelnemers door te sturen. Een eerste selectie wordt dan 
gemaakt door de casemanager en mogelijks de projectcoördinator. Met de geselecteerde moeders volgde 
dan vervolgens de intake, die loopt over 2 à 3 gesprekken. Sommige gesprekken vonden plaats met de 
maatschappelijk assistent en op huisbezoek, andere op bureel zonder maatschappelijk assistent 
(medebepaald door de maatregelen en de daaruit voortvloeiende werkverdeling in het OCMW). 
 
De selectie werd verstoord door de impact die de pandemie had op de interne werking van de OCMW’s. 
Casemanagers legden grote betrokkenheid en doorzettingsvermogen aan de dag om de selectie toch te 
kunnen realiseren. In sommige OCMW’s was men net klaar met een eerste administratieve selectie van 
mogelijke potentiële kandidaten toen de pandemie uitbrak. Bijgevolg moesten de voorstelling van het 
MIRIAM project aan potentiële kandidaten volledig telefonisch verlopen. Dit was niet bevorderlijk voor het 
vertrouwen van alle betrokkenen om in een nieuw project te starten in zulke onzekere tijden. 
 
In Schaarbeek slaagde de nieuw aangeworven casemanager er niet in om haar collega’s / sociaal 
assistenten te mobiliseren via email om mogelijke kandidaten door te geven. Zijzelf was een nieuw gezicht 
en had niet de mogelijkheid om zich in persoon voor te stellen aan de andere sociaal werkers. Bij gebrek 
aan respons via email, maakte ze een PowerPoint presentatie over het MIRIAM project en nam zelfs een 
filmpje op waarin ze zichzelf als nieuwe collega voorstelde. Dit alles om de oproep om alleenstaande 
moeders aan te spreken die in begeleiding waren te ondersteunen. Het bracht geen zoden aan de dijk en 
mogelijke kandidaten werden niet aangemeld omdat iedereen in “mentale lockdown modus” was. 
Uiteindelijk gebeurde de selectie van de deelnemers via de informaticadienst door te vertrekken van een 
administratieve lijst van alle alleenstaande moeders in begeleiding van het OCMW die voldeden aan de 
criteria voor het MIRIAM project. Zo kon succesvol een groep deelneemsters samengesteld worden. 
 

1.2. De deelneemsters 
 
Casemanagers verzamelen gegevens over het profiel van de alleenstaande moeders. Dit doen ze om de 
leefsituatie van de vrouw correct in te schatten. Van daaruit wordt dan later gepeild naar wensen en 
ambities, en kan een eerste inschatting worden gemaakt van het potentieel van versterking binnen de 
groep. Verken hieronder de leeftijd en geboorteplaats van de deelneemsters, het aantal kinderen en de 
leeftijd van de kinderen. 
 
Elke casemanager selecteerde tussen elf en zestien alleenstaande moeders. Het aantal deelnemers dat in 
het traject zit bij het moment van afsluiten, kan verschillen van het initieel aantal geselecteerde personen, 
doordat deelnemers trajecten stopzetten. In de individuele rapportering van de deelnemende gemeenten 
kan u het aantal geselecteerde moeders terugvinden alsook het uiteindelijke aantal deelnemende moeders 
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waarmee het traject werd afgesloten. We zien een dalende trend van aantal deelnemers richting het einde 
van het traject. 
 
In Anderlecht werden veertien alleenstaande moeders geselecteerd. De leeftijd van de vrouwen ligt tussen 
de twintig en veertig jaar, met de gemiddelde leeftijd van zevenentwintig jaar. De leeftijd van de kinderen 
varieert tussen nul en vijf jaar, met een uitschieter van acht jaar oud. De moeders hebben gemiddeld twee 
kinderen. De deelneemsters zijn geboren in de volgende landen: 
 

Geboorteland Aantal 

België 6 

Burundi 1 

Guinee 2 

Guinee-Bissau 1 

Kameroen 1 

Marokko 1 

Roemenië 2 

Totaal 14 

 
 
In La Louvière selecteerde de casemanager vijftien deelneemsters die tussen de twintig en veertig jaar zijn. 
De gemiddelde leeftijd van de vrouwen is 31 jaar. Van de vijftien deelneemster namen er aan het einde van 
het eerste jaar nog elf deel aan het Miriam-project, naar het einde van het tweede projectjaar slonk dat tot 
9 deelnemers. De leeftijd van de kinderen ligt tussen de nul en zeventien jaar. De vrouwen hebben 
gemiddeld drie kinderen. De geboortelanden van de deelneemster zijn: 
 

Geboorteland Aantal 
moeders 

Algerije 1 

België 11 

DR Congo 2 

Togo 1 

Totaal 15 

 
 
In Mechelen werden zestien alleenstaande moeders geselecteerd, waarvan er nog 14 moeders bij het 
project betrokken zijn eind 2021. De leeftijd van de vrouwen ligt tussen de vijventwintig en veertig jaar en 
de leeftijd van de kinderen varieert tussen één en negentien jaar. De deelneemsters hebben gemiddeld 
drie kinderen. Deelneemsters zijn geboren in volgende landen: 
 

Geboorteland Aantal 
moeders 

België 5 

Eritrea 1 

Irak 1 

Marokko 7 

Syrië 1 

Totaal 15 
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In Schaarbeek werden zestien deelneemsters geselecteerd door de casemanager. Deze vrouwen zijn tussen 
de achtentwintig en vierendertig jaar oud. De gemiddelde leeftijd is tweeëndertig jaar. De vrouwen hebben 
gemiddeld twee à drie kinderen. Hun leeftijd varieert van nul tot negentien jaar. Deelneemsters zijn in 
volgende landen geboren: 
 

Geboorteland Aantal 
moeders 

Angola 2 

België 1 

Brazilië 1 

DR Congo 2 

Guinee 7 

Marokko 1 

Nigeria 1 

Senegal 1 

Totaal 16 

 
 
In Seraing selecteerde de casemanager dertien moeders. In november 2020 kreeg ze nog een aanmelding 
van een moeder wiens profiel aansloot bij dat van potentiële deelneemster, en zo steeg het aantal 
deelnemende moeders naar 14. De leeftijd van de deelneemsters ligt tussen drieëntwintig en drieënveertig 
jaar. De leeftijd van de kinderen is uiteenlopend, zo is het jongste kind zes maanden en het oudste kind 
vijftien jaar. De vrouwen hebben gemiddeld twee à drie kinderen. De moeders zijn in volgende landen 
geboren: 
 

Geboorteland Aantal 
moeders 

België 9 

Guinea 1 

Kameroen 2 

Marokko 1 

Senegal 1 

Totaal 14 

 
 
In Sint-Niklaas werden elf alleenstaande moeders geselecteerd.  De leeftijd van de vrouwen ligt tussen de 
twintig en vijvendertig jaar, met één uitschieter van zesenveertig jaar. De gemiddelde leeftijd bedraagt 
dertig jaar. De deelneemsters hebben gemiddeld twee kinderen. De leeftijd van de kinderen varieert tussen 
nul en veertien jaar. De geboortelanden van de moeders staan weergegeven in onderstaande tabel. 
 

Geboorteland Aantal 
moeders 

Albanië 1 

België 5 

Irak 1 

Marokko 2 

Moldavië 1 

Syrië 1 

Totaal 11 
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Uitval 
 
De uitval van de deelneemsters in de zes OCMW’s ligt tussen één en vier deelneemsters, met uitzondering 
van Anderlecht en Seraing waar geen uitval is. Redenen voor uitval waren de volgende: 

- Werk gevonden via artikel 60 en de werkuren laten deelname aan MIRIAM 3.0 niet toe  
- Verhuisd naar een andere gemeente 
- Deelname aan groepssessies bleek een drempel 
- Niet genoeg veerkracht om naast persoonlijke problemen en coronaproblemen ook nog aan 

MIRIAM deel te nemen 
- Crisishulp nodig in plaats van begeleiding binnen MIRIAM 
- Verstoring van het contact met de casemanager 

 
 

1.3. Intakegesprekken 
De intakegesprekken vinden plaats tussen casemanagers en de geselecteerde deelneemsters, soms in 
aanwezigheid van de maatschappelijk assistent. De intake geeft de situatieanalyse van elke deelneemster 
en verschaft informatie over 10 levensdomeinen. Via de intake krijgen we een inzicht in de 
profielkenmerken van de deelneemster. Doel van de intakegesprekken zijn het uitvoeren van een nulmeting 
over de startsituatie en het in kaart brengen van wensen en verwachtingen. De intake vormt de basis voor 
de opmaak van het begeleidingsplan en het is daarom ook belangrijk dat er niet enkel wordt gepeild naar 
de aanwezige problemen in het leven van de vrouw, maar ook naar krachten en mogelijke bronnen in haar 
directe leefomgeving. 
 
De pandemie maakte de drempels – die er sowieso al zijn wanneer er wordt gepeild naar persoonlijke en 
gevoelige informatie- nog hoger. In de meeste OCMW’s waren de intakegesprekken nog volop bezig toen 
de eerste lockdown uitbrak en moesten de casemanagers hun toevlucht nemen tot lange telefonische 
intake gesprekken. Het is niet evident voor de betrokken moeders om in hun ziel te laten kijken via 
telefonische gesprekken of delicate onderwerpen te bespreken terwijl op dat moment ook alle kinderen 
thuis waren en die dus vaak mee luisterden. Het feit dat fysieke gesprekken op bureel of huisbezoeken niet 
echt mogelijk waren tijdens de eerste lockdown vertraagde het ganse selectie- en intakeproces. De 
nulmeting afnemen van de moeders op de diverse levensdomeinen vraagt gemakkelijk 2 à 3 gesprekken. Er 
werd gewacht tot mei 2020 om weer fysieke ontmoetingen te hebben (huisbezoek of op de dienst) en dan 
pas ook de nulmetingen uit te voeren. 
 

2. De begeleiding 
 

2.1. Introductie: gender en empowerment 
 
De doelstellingen die we met MIRIAM nastreven liggen op de intersectie van de assen gender en 
empowerment. We werken richting de implementatie van een empowerende, holistische en 
gendersensitieve begeleiding voor alleenstaande moeders op leefloon.  
Begeleiding vanuit de Vrouwenraad richt zich dan ook op het versterken van begeleidingsmethodieken bij 
casemanagers op de vlakken gender en empowerment. In alle 4 de vormingen werd hierop gefocust en in 
elke intervisie werd gepeild en uitgewisseld naar het versterkend vermogen en leerpotentieel. 
 
Inzicht in empowerment als individueel en collectief proces, empowerment en emancipatie van de vrouw, 
empowerment als methode diende als basis voor het inkleden van de functie van casemanager in het 
MIRIAM project. In de 4 vormingsdagen, de stuurgroepen, intervisie en individueel overleg vormt kennis 
over gender als maatschappelijke constructie, belang van gender in beeldvorming, kruispuntdenken, 
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genderbewustzijn, genderhiërarchie, het (juridische) referentiekader, gender mainstreaming als 
onontbeerlijke complementaire component in de begeleiding die casemanagers in hun gemeente 
organiseren. 
 
Verken hier onder in beknopte weergave een overzicht van de vormingen en intervisies in MIRIAM 3.0 
alsook de inhoud van de bijeenkomsten met de casemanagers. 
 
Vormingen zijn opgevat als collectieve momenten waarop kennis vanuit de Vrouwenraad wordt 
gedissemineerd onder de casemanagers, en dit via interactieve methodieken en oefeningen. 
 
Intervisies zijn opgevat als collectieve momenten waarop casemanagers elkaar versterken vanuit de 
successen en uitdagingen die zij in hun begeleidingspraktijk tegenkomen.  
 
Uitwisseling en wederzijdse versterking op deze intervisiemomenten worden gefaciliteerd door de 
Vrouwenraad: voorbereiding, verslag, documentatie van vooruitgang. In het verlengde van de 
gezondheidsmaatregelen in verband met COVID-19 vonden deze momenten fysiek dan wel digitaal plaats. 
 

2.2. Overzicht vormingen en intervisies 
 

datum wat thema 

7/1/20 Stuurgroep – kick off Lancering en voorstelling project, selectiecriteria 
deelnemers, aanwerving OF vrijstelling 
casemanagers, MIRIAM methodiek… 

Tussentijdse opvolging Aanwerving casemanagers/ 
projectverantwoordelijke Vrouwenraad/ 
communicatie intern OCMW’s: eerste selectie van 
mogelijke kandidaten in elke OCMW (lijst 
alleenstaande moeders) 

5/3/20 Vormingsdag 1 Kennismaking casemanagers, alleenstaande 
moeders en armoede, MIRIAM methodiek en 
intake (→ 4 van de 6 OCMW’s casemanagers 
aanwezig, wel 6 OCMW’s vertegenwoordigd) 

12/3/20 Vormingsdag 2 Wat is empowerment en hoe krijgt dit vorm in 
MIRIAM? Hoe begeleidingsplan opmaken + 
SMART doelen formuleren. (→ 5 van de 6 OCMW’s 
casemanagers aanwezig) 

18/3/20 START LOCKDOWN 1 

7/4/20 Digitaal overleg met OCMW St. 
Niklaas – casemanager 

Pas gestart! (na ziekteverlof) aan begin van 
selectie en intakes. 
 

23/4/20 Digitaal overleg met alle zes de 
OCMW’s apart (geen tolk) – 1 
uur per OCMW. 

Hoe verder intakes doen, selectie maken, 
begeleidingsplan opstellen, individuele begeleiding 
starten, … in lockdown? 
 

30/4/20 
+ e-mails/tel 

Digitaal overleg Franstalige 
OCMW’s 
(geen tolk) 

OCMW Anderlecht, Schaarbeek, La Louvière en 
Seraing. 
 

5/5 en 2/6/20 
+e-mails/tel 

Digitaal overleg 
Nederlandstalige OCMW’s 
(geen tolk) 

OCMW St. Niklaas en Mechelen 
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18/6/20 Vormingsdag 3 
 (fysiek) 

Hoe gendersensitief werken en begeleiden? 
Genderbewustzijn verhogen? Hoe empowerend 
groepswerk opzetten? 

STIJGENDE CORONACIJFERS 

11/8/20 en 
3/9/20 

Digitale intervisie met de 6 
OCMW’s (tweetalig, zonder 
tolk) 

- Eerste kennismakende groepsmomenten 
moeten afblazen of in zeer kleine groepjes 
van 3 moeders buiten 

- Kinderopvang probleem! (extra groot door 
corona) 

- Lokaal probleem voor groepswerk! (extra 
groot door corona) 

- Individuele begeleiding wordt verder gezet 
- Intakes pas nu overal afgerond / 

nulmetingen niet volledig! 

8/10/20 Vormingsdag 4 (fysiek) Intervisie over de groepsbijeenkomsten, 
overwinnen van drempels, opmaken van ene 
jaarplanning, voorstelling (gender)oefeningen om 
te gebruiken in de groepssessies, … + intervisie 
over SMART doelen: inoefenen om ze te 
formuleren in begeleidingsplannen. 

2/11/2020 START LOCKDOWN LIGHT 2 

30/10/20 Digitale intervisie nu via 
Lifesize en mét tolk.  
(OCMW Schaarbeek afwezig) 

Project en dynamiek is opnieuw tot stilstand 
gekomen: besmettingen bij moeders en 
casemanagers! + Terugschakelen naar noodhulp, … 
 

13/11/20 Digitale intervisie nu via 
Lifesize en mét tolk.  
(OCMW Schaarbeek afwezig) 

We bespreken de idee en nodige 
randvoorwaarden (laptops, gsm, kinderopvang, 
digitale vaardigheden, stabiele internetconnectie, 
…) om het groepsmoment ook voor de MIRIAM 
deelneemsters te digitaliseren.  
 

27/11/20 Digitale intervisie nu via 
Lifesize en mét tolk.  
(alle OCMW’s) 

OCMW Mechelen en OCMW Anderlecht vertellen 
over eerste ervaringen van digitaal 
groepsmoment, andere OCMW’s hoe ver zij in dit 
proces zijn.  Mentale ondersteuning voor 
casemanagers – de voorbije maanden eisen hun 
tol ook bij hen. Zware individuele problematieken 
bij de moeders! (geweld, financieel, …) 

18/12/20 Digitale intervisie Stand van zaken van de lokale MIRIAM-
begeleidingen, bespreking van cases, digitalisering: 
uitdagingen en kansen. 

29/01/21 Intervisie, fysiek 
(met tolken) 
 

Check-in: hoe loopt het bij iedereen? Drempel: 
cirkelverwijzing in verband met de vraag wat mag 
doorgaan aan groepssessies tussen OCMW en POD 
MI. Er worden methodieken uitgewisseld 
(‘zelfbeeld in 3D’ en ‘gelijkheid tussen vrouwen en 
mannen’ – Vrouwenraad vertaalt van het 
Nederlands naar het Frans). Seraing: de groep 
krijgt eigen identiteit, een van de mama’s ontwierp 
zelf een logo en dit hebben ze uitgehangen aan het 
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lokaal. Akkoord over opmaken signalennota over 
de noden van alleenstaande moeders. 

26/02/21 Intervisie, fysiek 
(met tolken) 

Stand van zaken, uitwisselen over cases, 
signalenbundel: Vrouwenraad en POD MI richten 3 
vragen aan de deelnemende moeders en 1 vraag 
aan de casemanagers, timing en planning de 
komende maanden + vraag naar verlening. 

26/03/21 Intervisie, fysiek 
(met tolken) 
OCMW Sint-Niklaas 
verontschuldigd 

Stand van zaken, bespreking signalenbundel 
MIRIAM in Covid-19 tijden, varia  
Op de brieven van school uit staat in kleine letters 
dat kinderen met moeilijke thuissituaties naar 
school mogen komen. Niemand zal uit zichzelf 
zeggen dat ze een moeilijke thuissituatie hebben 
en hun kinderen naar school sturen. Heidi vindt 
dat dit soort signalen nodig naar de politiek 
gestuurd worden. 

07/05/21 Intervisie, fysiek 
(met tolken) 
OCMW Sint-Niklaas 
verontschuldigd 

Stand van zaken, verdere opvolging signalennota 

28/05/21 Intervisie, digitaal via zoom - Discussie over de herwerkte signalennota 
+ acties om die te verspreiden lokaal, 
regionaal en federaal 

- Discussie en voorbereiding van de 
verlenging van het project tot 31/12/2021 

Varia: o.a. vraag van OCMW Mechelen over de 
nulmetingen/eindmetingen, KBS (oproep project 
Trampoline) 

25/06/21 Intervisie, fysiek 
(met tolken) 
OCMW Sint-Niklaas 
verontschuldigd 

1. Concrete cases bespreken: zit je met 
specifieke vragen of knopen in de 
begeleiding van bepaalde deelneemsters 

2. Eindmetingen van de deelneemsters die 
stoppen of traject hebben afgewerkt 

3. Verderzetting project tot en met eind 
december: planning en aanpak bespreken 
in september? 

4. Signalennota van MIRIAM: lokale 
verspreiding gelukt en ook interne 
bespreking binnen OCMW? 

 

OCMW Sint-Niklaas verlengt het MIRIAM project niet, omwille van ziekte van de casemanager. 

10/09/21 Intervisie, fysiek 
(met tolken) 
OCMW’s Schaarbeek en 
Anderlecht verontschuldigd 

Stand van zaken, signalen uit tussentijds rapport, 
brainstorm over voorbereiding voor afsluitmoment 
van de MIRIAM-trajecten, methodiek Piccasso In A 
Bag, eerste verkenning verduurzaming van 
MIRIAM 3.0 

08/10/21 Intervisie, fysiek (met tolken) 
OCMW’s Schaarbeek en 
Mechelen verontschuldigd 

Stand van zaken, voorbereiding afsluitdag MIRIAM 
3.0, verkenning verduurzaming MIRIAM, vorming 
female history methodiek, planning veldbezoeken 

18/10/21 Veldbezoek door de Vrouwenraad aan CPAS Seraing 
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26/10/21 Veldbezoek door de Vrouwenraad aan CPAS La Louvière 

19/11/21 Intervisie online, via zoom 
OCMW Schaarbeek 
geëxcuseerd 

Stand van zaken, voorbereiding afsluitdag 
aangepast aan COVID-restricties, aankondiging 
methodiek ‘boom van waarden’ 

30/11/21 Digitale afsluitdag met 
deelname van mevrouw de 
minister en de getuigenis van 
een aantal moeders 

Getuigenissen, toonmoment videoverslag 

 
 

2.3. Bespreking bijeenkomsten casemanagers 
 

2.3.1. Vier vormingsmomenten 
Er waren 6 vormingsmomenten gepland, waarvan er 4 zijn doorgegaan. Alle geplande inhoud is wél aan 
bod gekomen. Bij elk vormingsmoment is tevens een stuk intervisie voorzien en vice versa omdat de 
wederzijdse versterking van casemanagers transversaal zit verweven in participatie aan vormingen. We 
rapporteren evenwel apart over ‘vormingsmomenten’ en ‘intervisies’ omdat we focussen op het 
zwaartepunt in de doelstelling van de respectieve bijeenkomsten. 
 
Tijdens de vormingsdagen werd er telkens op aangedrongen dat alle casemanagers aanwezig waren of dat 
op zijn minst elk OCMW was vertegenwoordigd. Vanuit de Vrouwenraad was er telkens een medewerker 
aanwezig samen met een stagiair sociaal-cultureel werk, vanuit de POD MI waren er telkens twee personen 
aanwezig. 
 
VORMINGSDAG 1 
De voorziene vormingen ‘Kennismaking en introductie Miriam’ en ‘Intake’ zijn samengevoegd in 1 
vormingsdag, nl. deze die doorging op 5 maart 2020 van 10u tot 16u in de Financietoren, zaal Ila Pika 
(Kruidtuinlaan 50, 1000 Brussel). Inhoudelijk kwamen volgende punten aan bod: 

• Kennismaking: casemanagers, projectcoördinator, … 

• Doelstelling van project MIRIAM: inhoudelijke krijtlijnen 

• Armoede en alleenstaande moeders 

• gender en armoede: selectiecriteria deelneemsters 

• Empowerment en de intake van de deelneemsters: methode 

 
VORMINGSDAG 2 
Tijdens de tweede vormingsdag, die doorging op 12 maart 2020 van 10u tot 16u in het Amazonegebouw, 
zaal A 207 (Middaglijnstraat 10, 1210 Sint-Joost-ten-Node), kwamen tevens 2 materies aan bod die 
aanvankelijk onder 2 aparte vormingen stonden ingepland, nl.: ‘Een begeleidingsplan opstellen: 
doelstellingen en acties’ en ‘Empowerment als methode’. De inhoud van deze tweede vormingsdag, zag er 
als volgt uit: 

• gender en de verschillende levensdomeinen – opmaak van een begeleidingsplan 
voor de deelneemsters + nulmeting 

• werken met vrouwengroepen en empowerment – opzetten van een  
groepswerking in MIRIAM 

• Het Verhaal van de “Vier hoekjes van niets” als toelichting van empowerment 
• Rol van de casemanagers 
• Begeleidingsplan  
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VORMINGSDAG 3 
De voorziene vormingsdag op 26 maart is niet doorgegaan omwille van de lockdown maatregelen. De 
geplande vorming rond ‘Empowerment en genderperspectief: een intersectionele kijk’ is verplaatst naar het 
vormingsmoment op 18 juni 2020, dat doorging van 10u tot 16u in het Amazonegebouw (Middaglijnstraat 
10, 1210 Sint-Joost-ten-Node). Volgende twee doorslaggevende redenen maakten dat we de vorming fysiek 
lieten doorgaan (met inachtneming van de geldende veiligheidsmaatregelen)1 en niet vervingen door een 
digitale sessie: 
 

(1) Het gebruik van beide landstalen (Frans/ Nederlands) met fluistervertaling van twee tolken omdat 
de meeste deelnemers slechts één van beide talen spreken.  Dit maakt digitaal overleg zo goed als 
onmogelijk (heel erg traag en gebrek aan interactie) 

(2) Intervisie en ervaringsuitwisseling om het MIRIAM project te verdiepen vragen vooral om 
veelvuldige interactie van alle deelnemers, niet zozeer een hoorcollege. Een vorming met 
interactieve werkvormen is het best aangewezen om kennis te verwerven. 

Kwam aan bod tijdens deze derde vormingsdag: 
 

• Gendersensitieve methodiek 

• Gender 

• Kruispuntdenken 

• Gender en kruispunteden: verbinding met empowerment 

• Groepswerk 

• Leren uit ervaringen Anneleen Jans (casemanager OCMW Mechelen) en 

Manel Mokni (casemanager OCMW Brussel) 

• Groepswerk in MIRIAM 

• Zomerplanning en stand van zaken in de zes OCMW’s 

 
VORMINGSDAG 4 
De vierde en laatste vormingsdag ging op 8 oktober 2020 tevens door in het Amazonegebouw 
(Middaglijnstraat 10, 1210 Sint-Joost-ten-Node), van 10u tot 16u. Om dezelfde eerder aangehaalde 
redenen kon ook deze vorming niet vervangen worden door een digitale sessie. We legden op deze 
vormingsdag de nadruk op reflectie over de lopende MIRIAM-trajecten, in het licht van de inhoudelijke 
vorming die tot nu aan bod is gekomen. Aanvullend gingen we dieper in op gender, genderrollen en 
conflicterende rollen. We oefenden dit met de casemanagers en gaven telkens oefeningen mee die konden 
worden opgenomen binnen de lokale begeleidingen. Kwam aan bod op deze vierde vormingsdag: 

• Intervisie over de groepsbijeenkomsten 
• Overwinnen van drempels, opmaken jaarplanning 

• Intervisie over de SMART doelen 
• Inoefenen om ze te formuleren in begeleidingsplannen 

• Gender, genderrollen en conflicterende rollen 
• Oefeningen 
• Oefeningen om te gebruiken in groepssessies 

 
 
 
 
 
 

 
1 Veiligheidsplan + aangepaste zaal + buiten eten  
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2.3.2. Zestien intervisies 
 
In totaal werden er zestien intervisies georganiseerd: zeven in 2020 en negen in 2021. Deze werden ingezet 
om de uitwisseling tussen de casemanagers te stimuleren en daarnaast wordt er telkens stilgestaan bij de 
problemen van de lokale MIRIAM-projecten.  
 
 

 

Op 7 januari 2020 vond van 
13u tot 16u de kick-off 
stuurgroep plaats, in het 
kantoor van de POD MI 
(Kruidtuinlaan 50, Brussel). 
Het project en de 
doelstellingen ervan werden 
voorgesteld, casemanagers 
leerden elkaar kennen alsook 
de medewerkers van POD MI 
en Vrouwenraad.  

 

 
De MIRIAM methodiek werd een eerste keer toegelicht vanuit de wordingsgeschiedenis van MIRIAM 1.0 en 
2.0, en een medewerker van de budgettaire dienst van de POD MI gaf instructies omtrent de betoelaagbare 
kosten in het project. 
 
Op 7 april 2020 werd er een individueel overleg met het OCMW Sint-Niklaas georganiseerd. De 
casemanager kon de vormingsdagen in maart niet bijwonen door ziekteverlof. Hierdoor werd dit 
individueel digitaal overleg ingelast om de casemanager de nodige informatie te geven.  
 
Op donderdag 23 april 2020 was er met elk OCMW een individueel overleg. Hierbij werd er ingegaan op de 
stand van zaken, vragen en afspraken.  
Met elk betrokken OCMW hielden we via Lifesize een overleg om polshoogte te nemen omtrent de corona 
lockdown en de invloed hiervan op en bijsturing van het lokale MIRIAM traject. 
 
Op 30 april 2020 vond een digitaal overleg plaats met de casemanagers van Anderlecht, Schaarbeek, La 
Louvière en Seraing. Basis voor deze uitwisseling vormden eerder uitgewisselde e-mails en 
telefoongesprekken met vragen en opmerkingen.  
 
Op 5 mei 2020 en 2 juni 2020 organiseerden we digitaal overleg met de casemanagers van de 
Nederlandstalige OCMW’s: Sint-Niklaas en Mechelen. Eerder uitgewisselde e-mails en telefoongesprekken 
vormden de basis voor deze uitwisseling. 
 
Op dinsdag 11 augustus 2020 ging de intervisie digitaal door. De stand van zaken, vragen en afspraken 
door de tweede covid-19-golf werden behandeld.  Alle casemanagers waren aanwezig behalve deze van 
het OCMW Mechelen en CPAS Seraing. De intakes waren in alle gemeenten afgerond, de nulmetingen 
waren nog niet volledig. Er kwam een sterk signaal naar boven rond nood aan kinderopvang: deze nood is 
sowieso al hoog maar wordt nu door corona nog de hoogte in gejaagd. 
 

- De casemanager in Anderlecht geeft aan dat de geplande grote groepsbijeenkomst op 31 juli 2020 
door corona niet kon doorgaan maar dat het plan is om in augustus met kleine bubbels van drie 
moeders per keer een aantal diensten te bezoeken. Nulmetingen zijn reeds bij 7 deelnemers 
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afgenomen, het vertrouwen groeit. Er zijn momenteel 15 kinderen in het project onder de drie jaar: 
er is een heel hoge nood aan kinderopvang en er is géén plaats in de publieke 
kinderopvangdiensten. De moeders staan overal op de wachtlijsten. De casemanager gaat na of het 
OCMW de kosten kan dragen van kinderopvang in privé opvangdiensten. 

 
- In Schaarbeek licht de casemanager toe dat er door de 15 deelnemers positief wordt gereageerd op 

de groepswerking: de moeders kijken door de lockdown erg uit naar de sociale contacten. Sommige 
moeder spreken nog niet veel Nederlands, spreken met mondmasker zal geen optie zijn tijdens 
groepsmomenten. Een eerste groepsbijeenkomst was gepland om door te gaan op 8 augustus maar 
deze is geannuleerd door de tweede coronagolf. Het plan is om individuele begeleiding verder te 
zetten en in september de groepswerking op te starten. 

 
- Vanuit Seraing werd het signaal gegeven (per mail) dat de opstart van de groepswerking is voorzien 

op 17 september, en dat de mobilisatie van de selectie ingewikkeld is. 
 

- De casemanager in La Louvière geeft aan dat de eerste groepsbijeenkomst was voorzien op 8 
september. Of deze kan doorgaan is afhankelijk van de social distancing maatregelen. Op de vraag 
om de groep op te splitsen in 2 en deze in een latere fase bijeen te brengen, antwoorden we 
ontradend omdat er op deze manier ‘kliekjes’ worden gevormd die nog maar moeilijk met elkaar 
gaan verbonden kunnen worden. 
 

- Vanuit Mechelen (per mail, ze waren verontschuldigd) komt de toelichting dat de opstart van de 
groepsmomenten is voorzien in de eerste week van september. 

 
- De casemanager in Sint-Niklaas geeft aan dat moeders afhaken door de lange periodes die tussen 

de groepsmomenten liggen. Er is afstemming nodig met de maatschappelijk werker die aan de 
moeders is verbonden want wanneer zij deze moeders in een activeringstraject opneemt komt hun 
deelname aan MIRIAM op de helling te staan. Het is niet gemakkelijk om een goed lokaal te vinden, 
mét extra lokaal voor kinderopvang. En dit laatste is nodig want er zijn een drietal pasgeborenen. 

 
Op 3 september 2020 van 10u tot 12u werd de meeting kort hernomen en een eerste opvolging van de 
besproken puntjes vond plaats. 
 
Op de vormingsdag op 8 oktober 2020 (zie supra voor de inhoud van de vorming), werd ook de nodige 
ruimte gegeven voor intervisie. Qua intervisie kwam het volgende aan bod. 
De bespreking van het MIRIAM groepstraject werd gedaan op basis van vijf termen: moeilijkste – sterkste – 
motiveren – feedback  - aanpassingen. Opvallende signalen waren:  

- Er is grote onzekerheid over of de groepsmomenten doorgaan door de situatie met de quarantaine 
en de scholen.   

- In sommige OCMW’s is het moeilijk om goede randvoorwaarden te vinden, zoals een lokaal, 
administratie en kinderopvang.  

- Veel casemanagers gebruikten WhatsApp met herinneringen en berichtjes om de deelneemsters 
de groepsmomenten niet te laten vergeten.  

- De casemanagers van Anderlecht en La Louvière haalden aan dat er veel deelneemsters zijn die op 
het laatste moment afbellen.  

- De casemanagers van Schaarbeek en La Louvière vinden het moeilijk om een moment te vinden 
wanneer veel deelneemsters tezamen kunnen komen.  

 
De planning van Seraing en La Louvière werden besproken. Daarna werd er ingegaan op het vervolg van het 
MIRIAM-project. Hierbij werd er door onderling overleg een antwoord gezocht op bepaalde vragen of 
opmerkingen van de casemanagers. Eerst werd ingegaan op de smileys en manieren om te vragen hoe de 
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deelneemsters zich voelen aan de start van een activiteit. Daarnaast besprak de casemanager van Seraing 
hoe ze om moet gaan met een erg dominante deelneemster die de groepsdynamiek hypothekeert. De 
casemanager van La Louvière gaf aan dat er deelneemsters hun situatie vergelijken met andere 
deelneemsters. Eén deelneemster doet niet actief mee vanuit de veronderstelling ‘dat zij het niet zo 
moeilijk heeft als de andere deelnemers en dat ze dus beter zwijgt.’ De casemanager van Anderlecht vroeg 
zich af of het goed is als een deelneemster de vraag van een andere mama beantwoordt. De casemanager 
van Sint-Niklaas had een case omtrent het meenemen van kinderen bij de groepssessies.  
 
Tijdens de digitale intervisie van 30 oktober 2020 werd de klemtoon gelegd op de stand van zaken, het 
afstemmen en bekijken hoe het project verdergezet kon worden met de omstandigheden op dat moment. 
De casemanagers van OCMW Mechelen, OCMW La Louvière en één casemanager van OCMW Seraing 
waren aanwezig. De andere casemanagers waren verontschuldigd.  
 

- De casemanager van La Louvière vertelde dat de groepsbijeenkomsten werden gestopt uit 
veiligheidsoverwegingen. Vier deelneemsters waren geïnfecteerd met het covid-19-virus. 
Individueel contact bleef doorgaan via video of via fysiek contact op bureau met plexiglas. Door de 
corona-epidemie werd de casemanager deels terug ingeschakeld in de eerstelijnsdienstverlening. 
Hierdoor werkt ze drie dagen per werkweek voor het MIRIAM-project. 

- De casemanagers van Mechelen deelden hun bezorgdheden om nog in groep tezamen te komen 
door de epidemie. Hierdoor hebben ze de deelneemsters in twee groepen gesplitst. Er werd beslist 
om tot 20 november geen fysieke groepsmomenten in te lassen. Ze keken voor een digitaal medium 
te vinden.  

- De casemanager van Seraing heeft de groep opgesplitst in drie kleinere groepen om zo de 
besmettingen proberen te voorkomen. De casemanager en een aantal deelneemsters zijn ziek 
geworden. Hierdoor vallen de moeders op zichzelf, maar ze hebben WhatsApp om in contact te 
staan.  

 
De casemanager van La Louvière vroeg zich af of alle casemanager nu helemaal telewerken. Daarnaast 
werd er voorgesteld om MIRIAM te digitaliseren wanneer de eerste momenten van de crisis minder zijn. 
Als laatste kwam de vraag of alle deelneemsters in het bezit zijn van een smartphone.  
 
Het doel van de intervisie van 13 november 2020 is kijken hoe het MIRIAM-project loopt en hoe het met 
de begeleidingsplannen is. Alle casemanagers waren aanwezig behalve deze van Seraing en Schaarbeek.  
 
Eerst werd gekeken hoe de stand van zaken bij de verschillende OCMW’s was. De casemanagers van 
Seraing waren tijdelijk uitgevallen, één door ziekte en één door een overlijden. De samenwerking met 
partners was stilgevallen en de groepsanimatie werd geannuleerd. De casemanagers vinden dat ze door de 
omstandigheden nog niet ver in het project staan. “We zijn nu de elfde maand van MIRIAM en we staan 
niet heel ver.” De COVID-19 crisis en de impact ervan op de deelnemers, op de begeleiders én op de 
organisatie van de OCMW’s, wordt aangeduid als de oorzaak. Ondanks de tijdelijke uitval van de 
casemanagers behouden ze contact met de participanten via WhatsApp. 
 

- De casemanager van La Louvière vertelde dat ze niet langer op de algemene hulpverlening dient te 
staan. Hierdoor staat ze weer voltijds op het MIRIAM-project. De individuele begeleiding gaat door 
via WhatsApp, maar er zijn ook ontmoetingen op het bureau met masker en plexiglas, vooral voor 
administratieve zaken. Er zijn momenteel geen fysieke ontmoetingen. De deelneemsters vragen om 
elkaar te ontmoeten en terug animatie te doen zoals voorheen.  
 

- De casemanager van Anderlecht organiseert alles op afstand. Via haar OCMW heeft ze voor alle 
deelneemsters een computer kunnen bemachtigen. Hierdoor heeft ze één contact per week met 
de deelneemsters via Lifesize. Ze vertelde de nadelige kanten om online activiteiten te plannen; 
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bijvoorbeeld, je moet goed inschatten hoe lang het duurt, je dient meer input geven en meer 
voorbereiden op voorhand en het digitaal met elkaar praten is anders.  
 

- De casemanager van Sint-Niklaas geeft aan dat zij om de week op kantoor mag werken. Maar op 
kantoor mag ze geen moeders ontvangen. Het is niet evident om contact te houden met de 
moeders. Op de vraag of de moeders online groepswerk zoen zitten, werd unaniem met ‘nee’ 
geantwoord. Er is nog geen echt groepsgevoel en individuele begeleiding lijkt de bovenhand te 
nemen. Verdieping van het groepsgevoel is moeizaam door het oppervlakkige contact. 
 

- Uit Mechelen komt van de casemanager het signaal dat het niet gemakkelijk is om tot het 
begeleidingsplan te komen. Er is onder de moeders niet veel weerstand om online te werken maar 
er zijn een aantal deelnemers die graag weer fysiek willen verder gaan – dit moet worden 
afgeremd. Twee moeders kregen de opdracht om een geschil bij te leggen via praatbox.be maar dit 
bleek de onenigheid enkel maar te vergroten. Er wordt gezocht naar manieren om moeders via de 
digitale weg zaken te laten uitpraten. Algemeen werkt Whatsapp goed maar het is zoeken naar 
structuur. 

 
Het doel van de digitale intervisie van 27 november 2020 was kijken welke impact COVID-19 heeft op de 
lokale projecten en welke bijsturingen mogelijks nodig zijn, en bespreking van verdere 
digitaliseringsmogelijkheden. Alle betrokken casemanagers waren aanwezig. 
 
Er zal budget worden aangevraagd voor verlenging van het project van april tot eind juni 2021, de OCMW’s 
mogen bericht verwachten vanuit de POD MI. 
 
Algemeen was iedereen het er over eens dat er aan digitaal groepswerk zowel voor- als nadelen heeft, dat 
er in kleine stapjes moet worden gewerkt en dat de moeders de digitale vaardigheden die ze nu verwerven 
zeker later ook goed zullen kunnen inzetten. WhatsApp lijkt het meest toegankelijke platform omdat de 
meeste moeders hier al mee bekend zijn. Het voorzien van een laptop voor de moeders is een belangrijke 
ondersteuning. 
 
Er is grote nood aan mentale ondersteuning voor de casemanagers: de voorbije maanden met zware 
individuele problematieken bij de moeders (geweld, financieel,..) eisen hun tol ook bij hen. 
 

- Vanuit Mechelen geven de casemanagers aan dat ze werken met 2 groepen van 7 dames, de 
groepen worden samengesteld met oog op een min of meer gelijke taalkennis van het Nederlands. 
De casemanagers fietsen tot bij de moeders om te helpen met de installatie van de website JITSI 
MEET. Vooraleer de eerste online meeting via dit platform zal doorgaan, wordt er eerst uitvoerig 
getest. Op de eerste online groepsmeeting zal er aandacht zijn voor laagdrempeligheid en tijd om 
te praten. 
 

- In La Louvière geeft de casemanager aan dat ze inzet op regelmatig contact op het bureau of 
telefonisch, en dat de beschikbaarheid en toegankelijkheid van het OCMW zoveel mogelijk naar 
omhoog moet om te compenseren voor de ontoegankelijkheid van andere diensten. Digitale 
ontmoeting wordt door sommige mama’s als positief ervaren omdat ze zich dan niet moeten 
verplaatsen. 
 

- De casemanager in Seraing geeft aan dat de individuele begeleiding is geïntensifieerd ten opzichte 
van de groepsbegeleiding. Opvallend is het signaal dat zeker 1/3 van de moeders opziet tegen 
online groepsmomenten puur om het feit dat ze zichzelf dan zien op het scherm, en dit vormt een 
drempel omdat ze kampen met een laag zelfbeeld. 
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- Vanuit Schaarbeek meldt de casemanager dat geen enkele moeder een computer heeft, ze hebben 
enkel een smartphone. Dit vormt een probleem voor de lessen online van de kinderen. 
 

- In Sint-Niklaas heeft de helft van de vrouwen geen PC. Het OCMW zal werken met Digi-Cheques 
waarmee de mensen gratis ondersteuning krijgen van studenten die hen ondersteunen op vlak van 
digitale vaardigheden. De casemanager geeft aan zelf niet zo digitaal beslagen te zijn. 
 

- Vanuit Anderlecht klinkt hetzelfde signaal rond de nood die er onder de moeders bestaat om 
vooruit geholpen te worden zowel materieel (een laptop) als met de digitale vaardigheden. 

 
Op 18 december 2020 ging een digitale intervisie door met als doel om de vooruitgang van de lokale 
MIRIAM-trajecten te bespreken en de digitalisering verder te bespreken. De casemanagers van Seraing, 
Anderlecht en Sint-Niklaas waren verontschuldigd. 
Vanuit Seraing werd met de andere casemanagers een PowerPoint presentatie gedeeld aan de hand 
waarvan een online groepsbijeenkomst kan worden gestructureerd. Dit werd als erg versterkend ervaren 
door alle casemanagers. 
 
We bespreken hoe de tussentijdse rapportage dient te worden ingevuld en waar casemanagers eventueel 
terecht kunnen voor psychische ondersteuning. 
 

- In La Louvière geeft de casemanager aan dat de eerste digitale groepssessie goed is verlopen. Het 
werd wel meteen duidelijk dat digitaal niet ideaal is. Zeker de aanwezigheid van kinderen is nu nog 
storender dan offline. Vier moeders hebben een laptop, 6 niet. Deelnemen via smartphone gaat, 
maar we blijven op zoek naar mogelijkheden voor laptops voor de 6 deelnemers. Het idee om de 
groep op te splitsen om in kleinere groepen fysieke bijeenkomsten te houden, is niet aanlokkelijk. 
 

- In Seraing heeft de casemanager een manier gevonden om digitaal te koppelen aan offline 
voorbereiding: het maken van een ‘wensenbox’ geeft handvaten om te spreken over wensen en 
ambities. Het is niet gemakkelijk om in te schatten waarom een deelnemer haar camera niet 
inschakelt (gaat het om het zelfbeeld of is er sprake van geweld,..?) 
 

- Vanuit Sint-Niklaas geeft de casemanager aan dat het niet zo goed vlot. Er zijn veel collega’s 
uitgevallen. De MIRIAM-begeleiding gaat wel door, maar de individuele begeleiding neemt op deze 
moment de bovenhand. 

  
- In Schaarbeek is het niet mogelijk om via de computer te werken: het taalniveau is niet voldoende 

en niemand heeft computers. De casemanagers heeft een vertoning opgevoerd in de straat voor 
elk van de deelnemers, met een straatartiest en chocolade en spelletjes voor de kinderen. Iedereen 
kijkt uit naar weer fysieke bijeenkomsten; er wordt geprobeerd om dit eind januari weer te 
organiseren, in kleine groepen / bubbels. 
 

- De casemanagers in Mechelen geven aan dat het zeker een voordeel is om met 2 te zijn. Toch blijft 
het zoeken naar een evenwicht tussen individuele begeleiding en groepsbegeleiding. Het lijkt alsof 
er nog niet genoeg vertrouwen in de groep aanwezig is om al over zwaardere thema’s te kunnen 
praten. De groep is in 2 gesplitst en alles gebeurd dubbel. Toch zijn het geen exacte kopies want 
inhoudelijk moet er worden aangepast aan taalniveau. 

 
Op 29 januari 2021 ging de eerste intervisie van 2021 door. Alle casemanagers waren aanwezig en tolken 
zorgden voor vertaling Nl – Fr. Naast een stand van zaken en uitwisseling over concrete cases, was een 
groot deel van de vergadering gewijd aan bespreking van wat wel of niet mag doorgaan omwille van de 
coronarestricties. Alle casemanagers geven aan dat het niet evident is om de moed er in te houden 
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wanneer telkens de op voorhand opgemaakte planning niet kan doorgaan. Er is een specifieke drempel 
omtrent duidelijkheid. Vanuit de OCMW’s word aan de POD MI de vraag gesteld wat er aan groepssessies 
nog mag worden georganiseerd en onder welke voorwaarden, en de POD MI geeft op haar beurt aan dat 
de verantwoordelijkheid voor het al dan niet laten doorgaan van groepsbijeenkomsten, bij de OCMW’s zelf 
ligt. Er worden succesvolle methodieken uitgewisseld: zelfbeeld in 3D (dat eerst door de Vrouwenraad naar 
het Frans ook vertaald wordt en ter beschikking gemaakt), en een methodiek rond gelijkheid tussen 
mannen en vrouwen die succesvol was in Mechelen, wordt uitgelegd en gedeeld met de andere OCMW’s. 
 

 

In Seraing begint de een eigen identiteit te krijgen, wat 
onder andere duidelijk wordt doordat een van de mama’s 
zelf een logo ontwierp voor de groep  - wat vanaf dan 
uithangt aan het lokaal.  

 

 
Iedereen geraakt het eens over het opmaken van een signalennota over de noden van alleenstaande 
moeders ten tijde van corona. 
 
Op 26 februari 2021 gaat de intervisie fysiek door, met tolken die simultaan vertalen Frans en Nederlands. 
De vergadering volgt de standaardpunten: stand van zaken, uitwisselen over cases, met een specifiek topic, 
nl. de afstemming over de inhoud van de signalennota. Er wordt afgeklopt op 3 vragen rechtstreeks aan de 
moeders en 1 vraag voor de casemanagers. De casemanagers zullen de vragen voorleggen aan de moeders 
die bij hen in begeleiding zijn en zij zullen de antwoorden terugsturen aan de Vrouwenraad, die vervolgens 
alle input tot 1 geheel redigeert. 
 
De vragen zijn:  

• Gericht op de moeders: 
o Ervaringen wat betreft de gesloten diensten / toegang en gebruik van  diensten 
o Het mentaal welzijn/isolement 
o Impact op huisvesting 

• Gericht op de casemanagers 
o Hoe zijn de prioriteiten veranderd als sociaal werker? Zijn deze geëvolueerd tijdens de 

lockdown? 
 

Verder wordt nog de planning voor de komende maanden besproken en de mogelijkheid van verlenging 
van de projectperiode wordt concreter bevraagd en besproken. 
 
Op 26 maart 2021 ging een fysieke intervisie door, waarvoor de casemanager van Sint-Niklaas was 
verontschuldigd. De meeting opende met de stand van zaken en uitwisseling over concrete cases, om dan 
over te gaan tot de bespreking van de signalenbundel MIRIAM in Covid-19 tijden. 
Een specifiek punt dat naar boven kwam op deze meeting betrof de communicatie vanuit scholen die door 
de alleenstaande moeders werd ontvangen, nl: pp de brieven van school uit staat in kleine letters dat 
kinderen met moeilijke thuissituaties naar school mogen komen. Dit is een kwalijke manier van 
communiceren omdat die stigmatiserend werkt. Immers niemand zal uit zichzelf zeggen dat ze een 
moeilijke thuissituatie hebben en hun kinderen naar school sturen.  
 
Op 7 mei 2021 ging de intervisie fysiek door, en met behulp van fluistertolken die simultaan Ned – Fra 
vertaalden, kon iedereen vlot volgen. De casemanager van Sint-Niklaas was verontschuldigd en de 
intervisie behandelde de gewoonlijke punten zijnde een stand van zaken en een uitwisseling over concrete 
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casussen waarbij de casemanagers van elkaar leerden wat wel en wat niet werkt bij het tegen komen van 
bepaalde drempels. 
 
Op 28 mei 2021 vond de intervisie digitaal plaats, de casemanager van Sint-Niklaas was verontschuldigd. 
Naast het overlopen van de stand van zaken en uitwisseling over concrete casussen, behandelde deze 
intervisie een discussie over de herwerkte versie van de signalennota en werd er nagedacht over acties om 
de inzichten die hieruit voortvloeien lokaal, regionaal en federaal te verspreiden. Er werd ook uitgewisseld 
over wat de plannen zouden zijn als het project zou worden verlengd tot 31 december 2021. 
Vanuit Mechelen kwam er een vraag over de nulmetingen / eindmetingen en de oproep ‘Trampoline’ van 
de Koning Boudewijn Stichting. 
 
Op 25 juni 2021 ging de intervisie fysiek door, met fluistertolken, de casemanager van OCMW Sint-Niklaas 
was verontschuldigd. Concrete cases bespreken: zit je met specifieke vragen of knopen in de begeleiding 
van bepaalde deelneemsters. De meeting ging over de eindmetingen van de deelneemsters die stoppen of 
traject hebben afgewerkt; de concrete planning van de OCMW’s die MIRIAM willen verder zetten tot en 
met eind december. De mate waarin het verspreiden van de signalennota is gelukt, werd tevens besproken.  
 
OCMW Sint-Niklaas liet weten dat zij MIRIAM niet zullen verlengen en dat zij afsluiten in juni 2021. 
 
Op 10 september 2021 ging de intervisie fysiek door, in de Rosa Bib in Brussel. Dit was de eerste intervisie 
na de personeelswissel bij de Vrouwenraad. De casemanagers van Schaarbeek en Anderlecht waren 
verontschuldigd. De bijeenkomst bevatte de standaard punten van het overlopen van de stand van zaken 
en het uitwisselen van casussen, er werd ook nog even stilgestaan bij het tussentijdse rapport, er werd 
nagedacht over het organiseren van een collectief afsluitmoment voor MIRIAM 3.0. 
 
Op 8 oktober 2021 ging de intervisie fysiek door, met tolken, de casemanagers van OCMW’s Schaarbeek en 
Mechelen waren verontschuldigd. Naast het overlopen van de stand van zaken, en casussen, bereidde de 
groep casemanagers verder de afsluitdag van MIRIAM 3.0 voor, werden er vragen gesteld over mogelijke 
verduurzaming van het traject, en ging er vanuit de Vrouwenraad een train-the-trainer sessie door over de 
female history methodiek. Er werden tevens veldbezoeken ingepland. 
 

 

Vanuit de Vrouwenraad werd een train the 
trainer gegeven over de Picasso In A Bag 
methodiek. Er werd verkend welke sterke 
punten er zeker zouden moeten worden 
meegenomen mocht MIRIAM een vervolgtraject 
kennen. 

 
Op 19 november 2021 ging de laatste intervisie door, digitaal, de casemanager van OCMW Schaarbeek was 
verontschuldigd. Naast de standaard agendapunten over het uitwisselen over stand van zaken en concrete 
casussen, werden de laatste beslissingen genomen over de aangepaste afsluitdag die digitaal zou moeten 
gaan plaatsvinden waardoor de eerder opgemaakte plannen niet konden doorgaan. Casemanagers en 
moeder bereidden getuigenissen voor, alsook een videoverslag en lied (Seraing), en de methodiek ‘Een 
Boom Van Waarden’ werd kort toegelicht om in te zetten als methodiek om het traject betekenisvol af te 
sluiten. 
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3. Lokale projecten met alleenstaande moeders 
 

3.1. De casemanagers 
 
De acht casemanagers werden intern aangeworven. De casemanagers van Anderlecht, La Louvière, 
Schaarbeek en Sint-Niklaas zijn voltijds aangesteld op het MIRIAM-project. In Mechelen en Seraing hebben 
de OCMW’s elk twee casemanagers aangesteld die elk halftijds op het MIRIAM-project staan. De 
casemanagers van Anderlecht en Sint-Niklaas namen het volledige dossier van de MIRIAM-deelneemsters 
over. De casemanagers van Seraing beheren zelf drie van de veertien dossiers. Dit komt doordat beide 
casemanagers halftijds op het MIRIAM-project staan. In hun andere halftijdse beheren ze leefloondossiers 
van een wijk waar er drie deelneemsters wonen. Doordat deze vier casemanagers op het MIRIAM-project 
staan en ondertussen het dossier van meerdere of alle deelneemsters beheren dragen ze een ‘dubbele 
pet’. De casemanagers van La Louvière, Mechelen en Schaarbeek zorgen uitsluitend voor bijkomende 
dienstverlening aan de alleenstaande moeders. De ‘gewone financiële en administratieve ondersteuning 
blijft in handen van de maatschappelijk werker van de sociale dienst. De vier casemanager communiceren 
op regelmatige basis met de vaste maatschappelijk medewerker van de sociale dienst. Deze communicatie 
verloopt niet altijd vlot. Een casemanager vertelde dat er visieverschillen zijn met collega’s die het leefloon 
beheren. Sommige laten het dossier niet graag los, of nemen beslissingen zonder eerst te overleggen met 
de casemanager. Daarnaast zei een andere casemanager dat zij het gevoel heeft dat haar collega’s niet 
begrijpen wat ze doet van werk. Hierdoor is er minder steun tussen de casemanager en haar collega van de 
sociale dienst.  
 

 Interne 
aanwerving? 

Werkuren? Leefloondossier 
overnemen? 

Werk op afdeling Veranderd door Covid-
19 

Anderlecht Ja  100% sinds 
03/2020 

Ja Service Social de 
1ère ligne 

 

La Louvière Ja 100% Nee Service Social 
Team: aide 
générale 

Vanaf 20 oktober 3 
dagen MIRIAM en 2 
dagen 
eerstelijnsdienstverlening 

Mechelen Ja 50% 
2 personen 

Nee Sociale dienst: 
team activering 
(Dienst activering 
biedt 
groepswerkingen 
aan met oog op 
integratie in de 
Mechelse 
samenleving 
a.d.h.v. 
fietsprojecten, 
vrouwengroepen, 
culturele 
activiteiten etc.) 

Anneleen en Monika 
werden gevraag om mee 
te helpen met 
contacttracing  

Schaarbeek Ja 100% Nee Département de 
l’action sociale 
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Seraing ja 50% 
(20u/week) 

Van 11 
deelnemers 
niet, van 3 wel 

Antenne sociale  
Team: sur 
Jemeppe 

Delphine moet ook op de 
eerstelijnsdienst werken 

Sint-Niklaas Intern 100% Ja, met 
uitzondering 
van de 
steunverlening 

Welzijnshuis Sint-
Niklaas: Team A   

Sociale en financiële 
hulpverlening 

 
 

3.2. Omkadering casemanager binnen het OCMW 
In dit deel bespreken we kort hoe de betrokken OCMW’s het MIRIAM-project in hun bestaande structuur 
hebben geïntegreerd. Elk OCMW is anders georganiseerd, waardoor elke casemanager anders omkaderd 
en ondersteund wordt. Onderstaand overzicht geeft een indicatie van de omkadering en inbedding van 
MIRIAM 3.0 in Anderlecht, La Louvière, Mechelen, Schaarbeek, Seraing en Sint-Niklaas (deze laatste tot juni 
2021). 
 
In Anderlecht vindt MIRIAM begeleiding plaats binnen de sociale dienst van de eerstelijnsdienst. Het team 
van de Sociale Dienst is verantwoordelijk voor het onthaal en het beantwoorden van vragen en 
moeilijkheden van Anderlechtenaren aan de hand van sociale permanentie, huisbezoeken, de ontwikkeling 
van een netwerk van ondersteunende diensten en een "transport"-dienst voor mensen die zich moeilijk 
kunnen verplaatsen.2 
 
In La Louvière werd MIRIAM in de eerstelijns sociale dienst, in het team dat instaat voor algemene 
ondersteuning.3 
 
Het OCMW Mechelen koos ervoor om MIRIAM onder Team Activering te brengen. De Dienst Activering 
biedt groepswerken aan met oog op integratie in de Mechelse samenleving. Dit doen ze aan de hand van 
bijvoorbeeld fietsprojecten, vrouwengroepen en culturele activiteiten. Dit OCMW is door het Mechels 
bestuursakkoord maximaal geïntegreerd met de stad. Er zijn vier afdelingen, namelijk sociaal beleid, sociale 
dienst, burgerzaken en preventie & veiligheid.  Team Activering maakt deel uit van de Afdeling Sociale 
Dienst.4  
 
 In 2022 werd het MIRIAM-traject ondergebracht in het Huis Van Het Kind in Mechelen. 
 
In het OCMW in Schaarbeek5 vindt MIRIAM plaats binnen de afdeling sociale actie. De CSSA, Coördinatie 
van de Schaarbeekse Sociale Actie, is het partnership tussen het OCMW van Schaarbeek en de CSS, Sociale 
Coördinatie van Schaarbeek, die een veertigtal verenigen verenigt. De CSSA is de link tussen het OCMW en 
het Schaarbeekse verenigingsleven. De CSSA heeft tot taak te informeren, op te leiden, het sociaal werk in 
netwerken te versterken en in overleg acties te ondernemen om de strijd aan te binden met armoede in 

 
2 Voorstelling van het organogram en de doelstellingen van het OCMW in Anderlecht via: 
https://www.anderlecht.be/nl/organigram (bezocht op 10 augustus 2021). 

3 Voorstelling van het organogram van het OCMW in La Louvière via: 
https://www.cpas.lalouviere.be/fonctionnement (bezocht op 10 augustus 2021). 

4 Voorstelling van het organogram van het OCMW in Mechelen via: https://www.mechelen.be/2017-10-02-
bijlage-verslag  (bezocht op 10 augustus 2021).  

5 Organogram van het OCMW in Schaarbeek via: https://www.1030.be/nl/samenleven-
solidariteit/ocmw/diensten-van-het-ocmw (bezocht op 10 augustus 2021). 

https://www.anderlecht.be/nl/organigram
https://www.cpas.lalouviere.be/fonctionnement
https://www.mechelen.be/2017-10-02-bijlage-verslag
https://www.mechelen.be/2017-10-02-bijlage-verslag
https://www.1030.be/nl/samenleven-solidariteit/ocmw/diensten-van-het-ocmw
https://www.1030.be/nl/samenleven-solidariteit/ocmw/diensten-van-het-ocmw
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Schaarbeek. Ze spreekt ook de bevoegde overheden aan op basis van analyses van de sociale problemen 
die ze heeft vastgesteld. Met het oog op het versterken van het sociaal kapitaal van de deelneemsters aan 
MIRIAM 3.0, is dit project ondergebracht op deze afdeling. 
 
Seraing organiseert MIRIAM in de schoot van de buurtantenne in Jemeppe6. De buurtantennes zijn de 
eerste schakel in de dienstverlening van het OCMW: elke ondersteuningsaanvraag komt binnen langs deze 
antennes. Om zo kort mogelijk bij de ondersteuningsnood aan de sluiten, is ervoor gekozen om MIRIAM te 
laten doorgaan binnen deze afdeling. 
 
Het OCMW in Sint-Niklaas vindt MIRIAM plaats in het Welzijnshuis en wordt het uitgevoerd door Team 
Sociale en Financiële Hulpverlening 1 (“Team A”).7 
 

3.3. Opzet van het MIRIAM-project in elk OCMW 
De casemanager maakt op basis van het intakegesprek een begeleidingsplan op voor elke 
vrouw. In dat plan stelt de casemanager samen met de alleenstaande moeder doelstellingen en acties 
voorop, en dit voor elk van de tien levensdomeinen. Daarbij vertrekt de casemanager vanuit de context van 
de vrouw en haar verwachtingen, wensen, vaardigheden en vragen. De casemanager formuleert 
doelstellingen en acties die zowel individueel als in groep worden aangepakt. De groepsactiviteiten worden 
opgesteld na zorgvuldige analyse van de vragen en verwachtingen van alle moeders in de groep, zodat de 
activiteiten relevant en versterkend zijn voor elk van de vrouwen en zodat ze elkaar kunnen ondersteunen 
tijdens de groepsactiviteiten en onderling een band kunnen creëren. 
Empowerment als individueel en collectief proces staat centraal. Deze dubbele aanpak werkt versterkend 
omdat de thema’s in de groepssessie uitgediept kunnen worden in de individuele begeleiding en andersom. 
 
De wisselwerking tussen individuele begeleiding en groepswerking is dus erg belangrijk, om deze twee 
redenen: 
 

(1) De deelneemsters krijgen inzicht in de context van hun problemen, die niet individueel maar 
structureel zijn en ervaren zo dat andere moeders met dezelfde of gelijkaardige problemen 
geconfronteerd worden. 
 

(2) De vrouwen kunnen praktijken en ideeën uitwisselen en elkaar zo onderling versterken. Vaak 
ontstaan ook vriendschappen in de groep, waardoor het isolement van de vrouwen doorbroken 
wordt en waardoor ze (een begin van) een sociaal netwerk opbouwen. 
 

De individuele en collectieve begeleiding kunnen niet los van elkaar worden gezien: beide componenten 
zijn even belangrijk in de begeleiding. 
 
In de coronajaren is dit evenwicht een kwetsbaar aspect binnen MIRIAM 3.0. zoals ook uit de 
intervisiemomenten bleek, gaan de casemanagers tot het uiterste om er te zijn voor de moeders en een 
betekenisvolle begeleiding te organiseren. Om redenen die buiten hen om staan, is hierbij het evenwicht 
dit jaar vaker doorgeslagen ten voordele van de individuele begeleiding en ten nadele van de 
groepsbegeleiding. 
 

 
6 https://www.seraing.be/cpas-et-affaires-sociales/administration/antennes-sociales/  

7 Voorstelling van het organogram van het OCMW in Sint-Niklaas via: https://www.sint-
niklaas.be/sites/portaal/files/2020-04/Organogram%20GR%20en%20OR%2024-04-2020.pdf  

https://www.seraing.be/cpas-et-affaires-sociales/administration/antennes-sociales/
https://www.sint-niklaas.be/sites/portaal/files/2020-04/Organogram%20GR%20en%20OR%2024-04-2020.pdf
https://www.sint-niklaas.be/sites/portaal/files/2020-04/Organogram%20GR%20en%20OR%2024-04-2020.pdf
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In wat volgt zie je een toelichting van de individuele begeleiding per gemeente en vervolgens een 
toelichting over de groepsbegeleiding per gemeente. Informatie komt uit de individuele rapportering per 
OCMW. 

3.3.1. De individuele begeleiding 
De individuele begeleiding van elke deelneemster ontplooide zich rond de prioriteiten die zij samen met de 
casemanager aanduidde tijdens de intake. In elke gemeente lag daarom de nadruk iets anders.  
In Anderlecht lag de focus op: 
- huisvesting 
- sociale activering 
- de zorg voor kinderen 
- psychisch welzijn 
- mobiliteit 
- financiële situatie 
- sociaal netwerk 
 
In La Louvière lagen de prioriteiten van de deelneemster over alle 10 de levensdomeinen verspreid:  
- financiële situatie 
- sociale activering 
- huisvesting 
- mobiliteit 
- fysieke gezondheid 
- psychisch welzijn 
- sociaal netwerk 
- vrije tijd en deelname aan vrijetijdsactiviteiten 
- de zorg voor kinderen 
- het leven als geheel 
 
In Mechelen lag de focus op: 
- sociaal netwerk 
- sociale activering 
- psychisch welzijn 
- vrije tijd en deelname aan vrijetijdsactiviteiten 
- het leven als geheel 
 
In Schaarbeek lagen de prioriteiten als volgt: 
- sociale activering 
- psychisch welzijn 
- huisvesting 
- mobiliteit 
- sociaal netwerk 
- het leven als geheel 
 
In Seraing waren dit de prioritaire domeinen in de individuele begeleiding: 
- sociale activering 
- psychisch welzijn 
- sociaal netwerk 
- financiële situatie 
- de zorg voor kinderen 
- het leven als geheel 
- mobiliteit 
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In Sint-Niklaas lag de focus op: 
- het leven als geheel 
- sociale activering 
- financiële situatie 
- psychisch welzijn 
- sociaal netwerk 
- vrije tijd en deelname aan vrijetijdsactiviteiten 
 
 
De aanpak om de individuele doelstellingen te behalen is vergelijkbaar over de verschillende gemeenten 
heen, maar kent ook haar specificiteit per gemeente. 
 
Om de individuele doelstellingen te bereiken, zorgden de casemanagers ervoor dat de moeders zelf het 
tempo bepaalden. Ze pasten de SMART-methode toe en stelden telkens kleine, haalbare doelstellingen 
voorop. Er werd aandacht besteed aan inbedding in een netwerk aan dienstverlening en het informeren 
over en kennismaking met dienstverlening (Schuldbemiddeling, Energie, Participatie en Sociale Activering 
...). 

 
De casemanagers organiseerden een intensieve individuele begeleiding: contactmomenten een keer per 
week (zo lang COVID-19 dit toeliet, vervolgens werd overgestapt op verschillende communicatiekanalen 
zoals WhatsApp, telefonisch contact, videobellen al naargelang de mogelijkheden van de deelneemster). Er 
werd beroep gedaan op externe expertise wanneer deze het best aansloot bij de noden van de moeders 
(advocaat gespecialiseerd in conflictsituaties en gezinsbemiddelaar, opleiding empowerment van vrouwen, 
alleenstaande ouders thuis, gezinswoning, preventiecentrum tegen seksueel en familiaal geweld, enz.). 
 
In Anderlecht werd een WhatsApp groep opgericht waaraan de moeders veel hadden en die de 
groepsdynamiek kon blijven ondersteunen terwijl fysieke bijeenkomsten niet meer mogelijk waren. Ook de 
individuele communicatie werd hierdoor ondersteund. In Schaarbeek daarentegen waren de deelneemster 
de taal niet machtig genoeg, of kampten met analfabetisme of erg lage digitale vaardigheden, waardoor 
digitalisering helemaal niet versterkend werkte. 
 
In Schaarbeek werd de individuele begeleiding ingezet als manier om de verschillende dienstverleningen te 
introduceren en te leren kennen. Daartoe organiseerde de casemanager de individuele bijeenkomsten op 
verschillende locaties, zodat deelnemers bekend werden met deze plaatsen. 
 
In Sint-Niklaas werd er aanvankelijk gewerkt met een ervaringsdeskundige en een vrijwilliger voor het 
organiseren van kinderopvang. 
 
 

3.3.2. De groepsbegeleiding 
 
Uitdagingen om de groepsbegeleiding te laten doorgaan – die in het MIRIAM traject een bijzondere plaats 
inneemt, waren de covid-maatregelen, het vinden van geschikte locaties, de onduidelijkheid over wat al 
dan niet was toegestaan qua bijeen brengen van personen, de angst van moeders en casemanagers om 
covid-19 op te lopen, het al dan niet gevaccineerd zijn. 
 
In alle gemeenten waar MIRIAM 3.0 doorging, vormde de gevolgen van de coronagolven de grootste 
struikelblok om de groepsbegeleiding te laten doorgaan. Daarnaast was ook het taalniveau van de 
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deelnemende moeders een drempel: in Mechelen werd de groep daarom opgesplitst in een groep die sterk 
Nederlandstalig was en een groep die minder sterk Nederlandstalig was. 
 
Over alle gemeenten heen gold dat de casemanagers zich op een enorm flexibele manier opstelden en op 
alle mogelijke manieren de begeleiding aanpasten aan de noden van de deelnemende moeders – wat ook 
vanuit de Vrouwenraad duidelijk merkbaar was in de vragen naar groepsbegeleidingsmethodieken. 
 
Casemanagers gaven aan dat het motiveren van deelneemster om effectief naar de groepsmomenten te 
komen, veel tijd en energie vergde. Alsook dat het jammer was dat er niet zo sterk outreachend gewerkt 
kon worden als gepland: bezoeken aan externe partners konden niet zo volledig doorgaan als gepland, 
alsook het binnenbrengen van expertise van externe organisaties verliep niet overal even vlot. 
 

3.3.3. Aandachtspunten 
 
Vanuit Anderlecht komen volgende aandachtspunten naar boven: 
- Ken je grenzen als casemanager: "Wij zijn maatschappelijk werkers/assistenten en geen psycholoog, 
bemiddelaar, advocaat, etc." ". Het is noodzakelijk om te weten hoe je het beste kunt verwijzen naar de 
competente mensen in het veld. Door de COVID-19 pandemie kwam er wel heel veel op de schouders van 
de casemanagers terecht. 
 
- Het MIRIAM-project is te kort voor sommige deelneemsters. Zeker zij die eerst stappen dienen te zetten 
in de herwaardering van de eigen persoon als moeder en vrouw, zijn gebaat bij een langer lopende 
begeleiding.  
 
Uit La Louvière werden volgende aandachtspunten gesignaleerd: 
- de sociaal assistent had soms de grootste moeite om potentiële kandidaten door te verwijzen, er heerste 
als het ware een soort ‘angst’ als zou deelname aan MIRIAM hun cliënten ‘afnemen’ 
- de gezondheidscrisis had tot gevolg dat meerdere groepsbijeenkomsten niet konden worden 
georganiseerd 
- overschakeling op digitale bijeenkomst had voor- en nadelen, ICT-materiaal en internetverbinding voor de 
deelnemers is van cruciaal belang 
 
Casemanagers in Mechelen geven aan dat door tekorten aan personeel in de basishulpverlening, het 
moeilijker werd om de vereiste flexibiliteit aan de dag te leggen. 
 
In Schaarbeek blijken volgende aandachtspunten belangrijk: 

- Contradictie tussen enerzijds de vrouwen aanraden om zich te verplaatsen om het groepsgebeuren 
te realiseren, en dan meteen daarop iedereen afraden om samen te komen omwille van de 
gezondheidscrisis. 

- De sociaal assistenten konden niet meer worden gemobiliseerd voor MIRIAM en wijdden zich enkel 
nog maar aan hun dagelijkse taken. 

- Communicatie met deelneemsters is enorm moeilijk omdat ze de taal niet goed spreken, of 
analfabeet zijn, of geen digitale vaardigheden hebben. 

- Geen enkele van de deelnemers beschikt over adequate huisvesting, en de relatie met de huisbaas 
is problematisch. 

 
Vanuit Seraing klinkt het signaal dat de combinatie van individuele en groepsbegeleiding enorm 
versterkend is. Het is dankzij de individuele begeleiding dat de groepsdynamiek is blijven kunnen 
voortbestaan ondanks de afremmingen van de COVID-19 maatregelen.  
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In Sint-Niklaas legt de casemanager er de nadruk op dat digitalisering van de contacten een rem heeft gezet 
op het potentieel van MIRIAM. Er werd met Digicheques gewerkt om de digitale vaardigheden te 
versterken, en via Digipunten worden cliënten op weg geholpen bij de aankoop van ICT-materiaal. 
Een onverwacht pluspunt van het bijna wegvallen van de groepswerking, is dat de individuele begeleiding 
enorm werd geïntensifieerd en veel dieper kon gaan zelfs nog dan buiten de corona-periode. 
 
 

3.4. Begeleiding vanuit de Vrouwenraad: uitwisseling, methodieken en signaalfunctie 

 
Buiten de zestien intervisies en vier vormingen en de veldbezoeken en opvolging tussendoor, waarbij de 

uitwisseling en vicarious learning centraal stond, lag de focus voor de Vrouwenraad op het voeden van de 

casemanagers met groepsbegeleidingsmethodieken, het verzamelen van en communiceren over signalen 

uit het lopende MIRIAM project, en de disseminatie van MIRIAM expertise naar andere gemeenten 

(Antwerpen, Gent, Oostende). 

Methodieken die aan bod kwamen en die via het train-the-trainer principe tijdens intervisies aangeleerd 

werden: 

 

Picasso In A Bag: Een creatieve manier om een groep kennis te laten maken 
met elkaar 
 
Benodigdheden: papier, papieren zakken, stiften, muziek, timer 
 
Instructies: deelnemers wandelen door elkaar zolang de muziek is te horen, 
wanneer de muziek stopt, zetten de deelnemers zich in duo met diegene die 
het meest nabij is, gedurende 5 minuten vertelt persoon A aan persoon B 
over diens hobbies, huis, partner, familie.. persoon B tekent intussen het 
gezicht van persoon A terwijl het blad papier in de papieren zak zit en er dus 
‘blind’ getekend wordt, vervolgens draai je de rollen de volgende 5 minuten 
om 
 
Resultaat: elke deelnemer kan aan de hand van het gemaakte portret de 
partner voorstellen aan de rest van de groep. 

 

Histoire féminin: creatieve manier om na persoonlijke reflectie 
in de groep uit te wisselen over sterke vrouwen 
Benodigdheden: grote vellen papier, stiften 
 
Instructies: elke deelnemer schrijft haar naam in het midden van 
het papier, vervolgens krijgt iedereen 20 minuten de tijd om 
daarrond namen van sterke vrouwen (fictief of reëel) op te 
schrijven die een impact hebben gehad op hun leven; die met een 
positieve invloed verbind je met je naam, die zonder positieve 
invloed niet 
 
Resultaat: je stelt jezelf aan de groep voor als sterke vrouw door 
de kracht van vrouwen in je nabijheid te erkennen. 
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Boom van waarden: mijn persoonlijke groeitraject in het MIRIAM 
traject 
 
Deze methodiek werd uitgewerkt door de stagiair sociaal werk die 
tijdens MIRIAM 3.0 bij de Vrouwenraad werkzaam was. 
 
Benodigdheden: vooraf bereidde grote prints van een boom, 
stiften, post-it’s, eventueel: kaartjes met daarop 
karaktereigenschappen 
 
Instructies: de begeleiders geven toelichting over waarden en 
normen en karaktereigenschappen, deelnemers krijgen vervolgens 
de tijd om individueel te reflecteren over de eigen waarden en 
normen en karaktereigenschappen, in groep gaan we vervolgens 
na hoe we ons voelden voor en tijdens het traject en waar we naar 
uitkijken als volgende stap, elkeen kan op haar eigen boom dit 
neerschrijven / opplakken en vervolgens presenteren aan de groep 
 
Resultaat: deelnemers hebben een afsluitende reflectie-oefening 
gedaan én hebben een materiële neerslag waarin een reminder zit 
om van de afronding van MIRIAM geen eindpunt maar een 
doorstart te maken 

 

Om aan de signaalfunctie te voldoen, werd er vanuit de Vrouwenraad een signalennota opgesteld die aan 

de administratie en de lokale besturen van de OCMW’s werd overgemaakt, en die ook werd opgenomen in 

de brede communicatie vanuit de Vrouwenraad. De signalennota focuste op de drempels die corona 

specifiek voor alleenstaande moeders met zich meebracht. 

Tevens werd er tussentijds gerapporteerd over de voortgang van de trajecten gedurende het eerste jaar. 

Voor de universiteit Antwerpen werd er een blogpost geschreven die werd gepubliceerd op de website van 

de universiteit: “Project Miriam 3.0 voor alleenstaande moeders in armoede: lessen uit de 

coronapandemie?” 

Binnen de Vrouwenraad werd er in 2022 samengewerkt met een stagiaire uit de opleiding 

ervaringsdeskundigheid armoede en sociale uitsluiting, die zelf ook tot de doelgroep van het project 

behoort. Er werd specifiek ingezet op het verkennen van blind spots binnen het project. 

Voor casemanagers binnen een gelijkaardig project in Antwerpen, Gent en Oostende – met Europese 

middelen – in tandemwerking met Group Intro, werd op 21 oktober 2021 een intervisie verzorgd waarin er 

naast uitwisseling tussen de casemanagers in deze gemeenten, ook inzichten werden gedeeld uit het 

lopende MIRIAM 3.0 traject. 

De Vrouwenraad nodigde Annelies Scheers (Onderzoeker KULeuven naar de activatie en empowerment 

van kwetsbare mama’s) uit om deel te nemen aan de sessie, zodat zij bestaande drempels en 

succesverhalen mee kon opnemen in haar onderzoeksproject. 

Vanuit de Vrouwenraad zouden inzichten uit het MIRIAM project door deelname aan het panelgesprek 

‘Vrouwen hebben ook rechten’ van de Vrijzinnige Humanistische Bond in november 2021 gedissemineerd 

worden. Het panelgesprek werd omwille van corona geannuleerd, maar wordt opnieuw ingepland in de 

zomer van 2022. 

 

https://blog.uantwerpen.be/armoede-sociale-uitsluiting/project-miriam-3-0-voor-alleenstaande-moeders-in-armoede-lessen-uit-de-coronapandemie/
https://blog.uantwerpen.be/armoede-sociale-uitsluiting/project-miriam-3-0-voor-alleenstaande-moeders-in-armoede-lessen-uit-de-coronapandemie/
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4. Conclusie en vooruitblik 
 
Tijdens MIRIAM 3.0 hadden we volledig nieuwe uitdagingen door het uitbreken van de covid-19 pandemie.  
Een groot deel van het MIRIAM project ging telefonisch en digitaal door in plaats van louter fysieke 
contacten.  Het groepstraject kwam hier en daar onder druk tegelijkertijd slaagden we er in om zeer 
inventief te zijn om groepsbinding ook van op afstand te faciliteren (wandelen, bubbels, WhatsApp).  
 
Het belang van het empowerment proces in groep bleek nog maar eens.  Tegelijkertijd intensifieerde de 
individuele begeleidingen nog meer (t.o.v. vorige jaren) omwille van de vele extra noden en uitdagingen 
van de pandemie.  
 
Een belangrijke les is dat we nu ook twee OCMW’s aan boord hadden (Mechelen en Seraing) waarin 
casemanagers in duo werkten op het project en dit bleek in beide gevallen een meerwaarde voor het 
project/ een beschermende factor: niet alleen ten aanzien van het vermijden van uitval van moeders, maar 
ook ter ondersteuning van de draagkracht van de casemanagers, en ook ten aanzien van de inbedding van 
het project in de organisatiestructuur van het OCMW, de inventiviteit in didactische werkvormen in groep 
én de individuele begeleidingstrajecten, ….   
 
De pandemie zorgde er voor dat de moeders veel sneller en sterker ontwikkelden op vlak van digitale 
geletterdheid en het overwinnen van de digitale kloof wat een troef is in hun emancipatieproces.  De 
cruciale rol van goede huisvesting en kinderopvang/ draagkracht van alleenstaande ouders kwam ook op 
de voorgrond. 
 
Als we met deze conclusies in het achterhoofd vooruitblikken, dan komen we samen met de casemanagers 
van Anderlecht, La Louvière, Mechelen, Schaarbeek, Seraing en Sint-Niklaas tot volgende aspiraties. 
 
Begeleiding door een tandem van projectcoördinatoren waarbinnen één persoon Nederlandstalig is en 
één persoon Franstalig, zou de kwaliteit van de begeleiding ten goede komen. 
 
MIRIAM zou een vaste dienst, een vast aanbod moeten zijn binnen elke OCMW. Het gaat over 
gendersensitief en holistisch sociaal werk specifiek in de context van maatschappelijke dienstverlening van 
OCMW’s.  Het gaat over het onderkennen dat eenoudergezinnen een stijgende groep zijn in de 
samenleving die bovendien extreem kwetsbaar zijn voor armoede (40% armoederisico!).  Tachtig procent 
van de eenoudergezinnen betreft alleenstaande moeders die een gendersensitieve en empowerende 
benadering nodig hebben. Hieronder verstaan we ook een uitgesproken intersectionele benadering: klasse, 
afkomst, taal, onderwijsniveau, geslacht, genderidentiteit, … als die aspecten kruisen mekaar en deze zien 
we sterk terug in een groot deel van het OCMW cliënteel. Daarom is MIRIAM nodig in alle OCMW’s niet als 
eenmalig project maar als een deelaspect, een dienst op de tweede lijn in OCMW’s.  
Als eenoudergezinnen zich aanmelden op de eerste lijn en er na verloop van tijd een hardnekkige en 
complexe armoedeproblematiek wordt vastgesteld lijkt een goed idee om deze moeders gedurende 1 jaar 
intensief een “boost” te geven doorheen een MIRIAM begeleiding. Dit moet op vrijwillige basis en in nauw 
overleg met de eerstelijns dossierbeheerder. 
 
Dat maakt dat MIRIAM ook echt ingebed is in de OCMW structuur als en specifieke dienst voor 
eenoudergezinnen en men kan de parallel maken naar andere specifieke diensten binnen OCMW’s vb. 
team gericht op jongeren/ jonge leefloontrekkers. 
Idealiter blijft het leefloondossier bij de vaste maatschappelijk werker op de eerste lijn, zo kan de MIRIAM 
begeleiding op vrijwillige basis vorm.  Die intrinsieke motivatie is steeds een belangrijke succesfactor 
gebleken in de voorbije trajecten. 
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Om dit te realiseren is een verderzetting van MIRIAM in MIRIAM 4.0 noodzakelijk, met aandacht voor: 
1. Veel kleine OCMW’s (niet centrum steden) staan te springen om ook de kans te krijgen om MIRIAM 

te ontdekken en uit te rollen:  
o zij zijn ook bereid om in consortium met een aantal OCMW’s/ gemeenten samen een dossier in 

te dienen om MIRIAM te kunnen implementeren en uittesten. vb. OCMW’s consortium 
“Midwest”8  

o Tijdens het webinar van MIRIAM 2.0 in november 2020 was die roep van kleine OCMW’s in de 
chat heel aanwezig. 
 

De Vrouwenraad kan als expert in gendersensitief werken met alleenstaande moeders in armoede, 
de volledige begeleiding (vorming, intervisie, organisatorisch, …) van de OCMW’s op zich nemen. 

 
2. De grotere OCMW’s die al MIRIAM in huis hebben gehad hebben ook nog echt ondersteuning nodig 

om de dienst meer concreet gestalte te geven en echt in te bedden:  
o vb. nu nieuwe boost in Gent, Antwerpen en Oostende om MIRIAM met ESF middelen te testen 

in professionele activering van alleenstaande (huis) moeders op leefloon/ in armoede.  
Samenwerking Groep INTRO (promotor) en steden/ OCMW’s: Antwerpen, Gent, Oostende. 

o vb. In Brussel stad MIRIAM verlengd mét ervaringsdeskundigheid volledig op eigen middelen 
o vb. In Huidige OCMW’s van MIRIAM 3.0 nu al volop zoekende naar ‘vervolg’/ inbedding 

structureel door Mechelen, La Louvière, Seraing, Schaarbeek en Anderlecht – zoektocht naar 
extra “project” middelen of ruimte in de eigen meerjarenbegroting.  In sommige OCMW’s is het 
financieel écht niet mogelijk op de eigen begroting. 

De Vrouwenraad kan als expert in gendersensitief werken met alleenstaande moeders in armoede, de 
volledige begeleiding (vorming, intervisie, organisatorisch, …) van de OCMW’s op zich nemen. 

 
3. Een overkoepelende intervisie / structuur /kenniscentrum “MIRIAM” is nodig in de schoot van de 

POD MI  (denk aan het “housing first” netwerk in de schoot van POD MI) 
De Vrouwenraad kan haar expertise in deze groep mee inbrengen en kan, indien gewenst, ook de groep 
begeleiden/ faciliteren. 

 
4. Een hands-on ‘gendertool’ dat als toegankelijk vormingspakket functioneert op maat van elke trainer 

en begeleider in het maatschappelijk werkveld. Het implementeren van een  intersectionele 
gendersensitieve werking in alle OCMW’s mag niet afhangen van de impact van de MIRIAM 
casemanagers. Zij moeten zich kunnen focussen op de begeleiding van de moeders. 
Gendermainstreaming op alle vlakken is cruciaal en zal aan belang enkel nog maar toenemen. 

 
De Vrouwenraad kan haar expertise inzetten om zo een gendertool te ontwikkelen, te verspreiden en 
hier vorming rond te organiseren. 
 

5. Verdere implementatie van de lessen en goede praktijken die uit MIRIAM voortkomen. 
De Vrouwenraad kan mee als partner optreden in Europese projecten (vb. ESF) om de verdere 
implementatie van MIRIAM mogelijk te maken. De Vrouwenraad is ook een waardevolle partner voor 
wetenschappelijke instellingen: enerzijds kan zij vanuit het veld voeding geven aan nieuw onderzoek, 
anderzijds signaleert ze nood aan nieuw onderzoek én kan ze wetenschappelijke inzichten 
populariseren en dissemineren in haar brede netwerk. 

Kortom: we zien een structurele en een innovatieve bestaansreden voor MIRIAM, verduurzaming en 
disseminatie zijn binnen handbereik. 

 
8 https://www.midwest.be/thema/detail/1/over-ons (bezocht op 11 augustus 2021) 

https://www.midwest.be/thema/detail/1/over-ons

