
Met meer dan 30 jaar ervaring en expertise bouwt 
SAAMO West-Vlaanderen aan een samenleving 
waarin er plaats is voor iedereen.



Een betaalbare en goede 
woning. Een geschikte job. 
Elke dag een gezonde maaltijd 
op tafel. Centen om een sociaal 
leven uit te bouwen. Voor velen 
is dat niet vanzelfsprekend.
De ongelijke organisatie van 
onze samenleving maakt 
kwetsbaar en sluit uit.

Medewerkers en vrijwilligers van SAAMO brengen mensen in 
een kwetsbare positie samen en werken met hen aan concrete 
oplossingen. Ze doen dat met innovatief projectwerk en geën-
gageerd buurtopbouwwerk. Zo bouwen ze mee aan een samen-
leving waarin er plaats is voor iedereen.
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“Ik droom van een structureel 
betere situatie voor mensen 
in energiearmoede én van een 
sociaalrechtvaardige klimaat-
transitie, zodat ook mensen 
met een beperkt inkomen 
mee kunnen stappen in dit 
verhaal.”opbouwwerker

Stefan Goemaere

“Mensen hebben vaak een 
zware rugzak van problemen 
en beperkingen. Vertrouwen, 
veiligheid en geduld staan 
dan voorop in onze aanpak als 
opbouwwerker. Dat betekent 
ook dat we soms toch aan een 
project beginnen waarvan 
de meerderheid zegt dat het 
niet makkelijk zal zijn. Kiezen 
voor zaken waarbij we de 
heersende maatschappelijke 
en politieke tendensen tegen 
hebben. En misschien zelfs 
daaróm eraan beginnen.”

“Ik werk al dertig jaar voor SAAMO. Wat ik in al die 
jaren heb geleerd is dat vertrouwen een belangrijke 
basis is. Zonder vertrouwen ga je nooit bij de echte 
problemen van mensen komen. Om connectie te 
maken, moet je de tijd nemen. Je moet vragen: Wat 
kan ik voor jou doen? Ook al kan je niet alles oplossen. 
Dat is een moeilijke gedachte. Ik heb ook geleerd dat 
er veel kracht schuilt in groepen. De verbinding tussen 
mensen die met eenzelfde probleem kampen brengt 
vaak een enorme solidariteit teweeg.”

opbouwwerker

Hilde Van Laere
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directeur SAAMO West-Vlaanderen

Tiny Scheipers

over SAAMO

“In SAAMO lees je ‘samen’ en Maatschappelijk Opbouw-
werk. Het is een naam die zacht klinkt. Maar we willen 
ook kracht uitstralen. Die combinatie past 100% bij ons: 
we verbinden én we strijden. Dat zit ook in onze baseline: 
‘samen uitsluiting aanpakken’.”

opbouwwerker

Tineke Decroos
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In samenwerken ligt onze kracht. Opbouwwerkers
staan dicht bij mensen en de problemen waarmee 
ze te maken krijgen. Ze werken steeds samen aan 
oplossingen die breed inzetbaar zijn.

Daarnaast is SAAMO West-Vlaanderen één van de acht vzw’s 
over heel Vlaanderen en Brussel van waaruit opbouwwerkers 
uitsluiting aanpakken. Rond verschillende thema’s bundelen ze 
de krachten over regio’s heen.

En uiteraard zijn ook de organisaties, netwerken en besturen 
met wie ze samenwerken onmisbaar om te strijden voor een 
samenleving waarin er plaats is voor iedereen.

SAAMO 
en samenwerken
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1  Energie en water

2  Sociale bescherming

3  Onderwijs

4  Collectief burgerschap

5  Werk

Onze thema’s

1 2

3

4 5

Energie en water
Sociale beschermingsmaatregelen en nieuwe
modellen in de strijd tegen energie- en water- 
armoede.



Papillon: 550 toestellen in de strijd tegen energiearmoede

Gezinnen in energiearmoede die nu over oude energievretende 
toestellen beschikken huren via Papillon gedurende 10 jaar 
energiezuinige toestellen. Voor een huurprijs van 7 euro per 
maand genieten ze van een lager energieverbruik én een lagere 
energiefactuur.

Sinds 2018 voorziet het model Papillon 73 gezinnen uit de 
Westhoek van 130 huishoudtoestellen met een A++ of A+++ 
label voor een periode van tien jaar. Papillon levert niet alleen 
toestellen, maar geeft ook tips en advies. De opbouwwerkers 
leren mensen hun energiefactuur beter te begrijpen en hoe ze 
die nog verder omlaag kunnen krijgen. Of ze bekijken samen 
hoe de woonkwaliteit verbeterd kan worden. Dankzij deze 
ervaringen wegen de opbouwwerkers ook op het Vlaamse en 
Belgische beleid.

De opschaling van het model naar Vlaanderen is volop bezig. 
SAAMO spreekt OCMW’s aan om samen 550 energiezuinige 
huishoudtoestellen te verhuren aan gezinnen in energiearmoede.
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“Door de tips en de zuinige toestellen die ik 
nu heb, kan ik mijn energie- en waterfactuur 
laag houden.”

huurder toestellen Papillon

Anne-Colette
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Steeds meer gezinnen met een beschei-
den inkomen kunnen de energie- en 
waterfactuur niet meer betalen. De hoge 
prijzen en de ondermaatse energetische 
kwaliteit van veel woningen doen de 
facturen de pan uit swingen. Het huidige 
wetgevend kader volstaat niet om het 
recht op energie en water voor iedereen 
te garanderen.
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Sociale bescherming
Meer kansen voor mensen in een kwetsbare po-
sitie om hun recht op kwaliteitsvolle dienstverle-
ning en voldoende inkomen te laten gelden.

Sociale energierenovatie op de private huurmarkt

In West-Vlaanderen staan er 27.000 gezinnen op de wachtlijst 
voor een sociale woning. Die gezinnen wonen nu op de private 
huurmarkt, waar de huurprijzen hoog zijn en ze vaak door te 
weinig isolatie en oude verwarmingsinstallaties ook nog eens 
een hoge energiefactuur hebben.

Maar hoe overtuig je als huurder met een bescheiden inkomen 
de verhuurder om te investeren in isolatie, zonder dat de huur-
prijs van de woning dan drastisch verhoogt?

SAAMO en Energiehuis Westhoek brengen verhuurders in de 
Westhoek op de hoogte van regelgeving en premies, geven 
woon- en energietips aan huurders en bouwen zo een vertrou-
wensband op met zowel huurder als verhuurder. Opbouwwerkers 
gaan ook in gesprek met beleidsmakers om maatregelen te 
nemen die de private huurmarkt aanzetten om iets te doen 
aan de ondermaatse energetische kwaliteit van veel woningen. 
SAAMO dringt erop aan dat hierbij de toegankelijkheid, woon- 
zekerheid en betaalbaarheid gegarandeerd blijven voor mensen 
in een precaire woonsituatie.
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Een warme STEK

Onze basiswerkingen zijn vertrouwde plekken waar mensen 
terecht kunnen voor koffie en een warme babbel. Ze leren er 
nieuwe mensen kennen, spenderen er op een leuke manier hun 
vrije tijd of steken er iets op van een vorming. Op die manier 
wordt ook de drempel naar hulp- of dienstverlening kleiner. 

Zowel de Kom-Af in Roeselare (RSL Op Post), de Familiesalons 
in Oostende, de mobiele dienstencentrumwerking Ter Plekke in 
Zillebeke (Ieper) als het buurtopbouwwerk in Harelbeke werken 
volgens de principes van het model De STEK. Dit betekent dat 
je er mensen kan ontmoeten, dat je er leert, dat je er wegwijs 
gemaakt wordt en dat je er inzicht krijgt in hoe de samenleving 
werkt. Met deze aanpak en door samenwerkingen met tal van 
partners geven ze mensen meer greep op hun leven en kunnen 
ze aan structurele oplossingen werken.

Duizenden mensen die recht hebben 
op een vorm van sociale bescherming 
nemen dat recht niet op. Zij kennen 
de ondersteunende maatregelen niet, 
vinden hun weg niet in het kluwen van 
regelgeving en voorzieningen of vallen 
uit de boot omdat de digitale drempels 
te groot zijn. Bovendien worden er 
steeds vaker voorwaarden gekoppeld 
aan vormen van bescherming.
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Digitale inclusie

Verschillende loketten schakelen over naar online dienstverle-
ning. Tijdens de coronacrisis richtten heel wat initiatieven zich op 
inwoners in een financieel kwetsbare situatie, zodat ook zij zich 
een (extra) laptop konden aanschaffen aan een verminderd tarief.

“Door de Kom-Af weet ik nu beter waar ik 
voor welke hulp terecht kan. Maar ik leer 
hier ook elke keer bij hoe ik op een goede 
manier met mensen moet omgaan.”

bezoekster van de Kom-Af

Annya Malfait
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Onderwijs
Gelijke onderwijskansen en maximale ontwik-
kelingskansen voor kinderen en jongeren in een 
kwetsbare thuis- of armoedesituatie.

“Een Zorgzame Buurt vereist dat er voldoende professio- 
nals zijn om de vrijwilligers te ondersteunen en de zorg 
over te nemen wanneer het voor hen te zwaar wordt.”

opbouwwerker

Linde Vande Woestyne

“Naast de vraag naar een toestel, groeide ook de vraag 
naar laagdrempelige ondersteuning om met het toestel 
te kunnen werken. Zo kregen we vragen over het gebruik 
van online toepassingen om bijvoorbeeld les te kunnen 
volgen, in te loggen op mijn burgerprofiel, een e-mailadres 
aan te maken, … Om hieraan tegemoet te komen werd het 
Digipunt in Roeselare opgericht.”

opbouwwerker

Dimitri Lefere

Zorgzame Buurten: minder mazen, meer net

In nauwe samenwerking met de collega’s van SAAMO Limburg 
inspireren onze opbouwwerkers gemeentebesturen bij de 
ontwikkeling van Zorgzame Buurten. Door creatieve en lokale 
partnerschappen op te zetten, blijven mensen in een kwetsbare 
situatie niet onder de radar. Zo kunnen ze hun rechten beter 
realiseren en dringen we sociaal isolement terug.
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Opbouwwerker Linde met de zorgzame buren van Moorslede

SAAMO geeft mee vorm aan Digipunten in Harelbeke en 
Roeselare. Ook in Ieper en in Oostende brengen we digitale no-
den in kaart en onderzoeken we hoe we een gepast antwoord 
kunnen bieden.
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Leerlingen in een kwetsbare positie 
behalen minder goede schoolresultaten. 
Leerlingen met een migratieachtergrond 
scoren ook minder goed. Die groepen 
kinderen en jongeren maken dus minder 
kans op het diploma waar ze van dromen 
en de samenleving verliest aan talent.

“We zijn trots dat we met ons ondersteu-
ningstraject van drie jaar alle actieve Brug- 
figuren in de provincie bereiken. Ook 
beleidsmedewerkers van lokale besturen 
nemen deel. We willen hen verder inspireren 
en ervaringen laten uitwisselen zodat de 
functie van Brugfiguur zich verder kan ont-
wikkelen als een optimale schakel tussen 
onderwijs en welzijn. Op die manier verster-
ken we de scholen in hun armoedebeleid.”

teamverantwoordelijke
sectorproject onderwijs

Joke Dekoninck
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Brugfigurenwerking onderwijs

Eén op zeven kinderen in Vlaanderen groeit op in kansarmoede. 
Scholen merken dat steeds meer gezinnen het moeilijk hebben. 
Hoe spreek je als school een gezin hierover aan, welke hulp kan 
je aanbieden? Scholen voelen zich onvoldoende gewapend om 
met deze sociale problemen om te gaan. Met de Brugfiguren- 
werking bieden we ondersteuning aan basisscholen die werk 
willen maken van gelijke ontwikkelingskansen.

SAAMO West-Vlaanderen geeft vorm aan de Brugfigurenwerking 
in Avelgem en Zwevegem. In West-Vlaanderen wordt de meer-
waarde van Brugfiguren meer en meer erkend: In 2020 zijn er in 
de provincie 14 nieuwe Brugfiguren gestart.

Samen met de provincie West-Vlaanderen en expertisecentrum 
Vonk ondersteunt SAAMO West-Vlaanderen lokale besturen en 
hun Brugfiguren. Dit doen we door het organiseren van inter-
visiegroepen, tref- en vormingsmomenten en het uitsturen van 
een thematische nieuwsbrief.
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Collectief burgerschap
Solidariteit versterken in een samenleving die 
niet uitsluit of discrimineert.

Sterk onderwijs

Met ons onderwijsopbouwwerk zetten we in op vier domei-
nen: een diversiteits- en armoedevaardig schoolteam, ver-
sterken van ouders, uitbouwen van een netwerk van partners 
rond de school en een brede leeromgeving die focust op de 
buurt, vrije tijd en informeel leren. We werken samen met 
basisscholen en lokale besturen om een onderwijsbeleid 
vorm te geven dat structureel inspanningen levert voor leer-
lingen in een kwetsbare situatie.

Samenwerking over regio’s heen

SAAMO West-Vlaanderen coördineert de samenwerking over 
regio’s heen rond het thema onderwijs. We organiseren dyna- 
mische werkplekken voor opbouwwerkers, onderzoekers en 
beleidsmakers. Bedoeling is om de huidige onderwijsprojec-
ten in de regio’s sterker te maken en nieuwe projecten te ont- 
wikkelen vanuit een gedeelde visie en doelstellingenkader.
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Let’s Move: verhuizen zonder zorgen

Sociale huisvestingsmaatschappijen kampen met een verouderd 
patrimonium, waardoor renovaties zich opdringen. Woningen 
worden gerenoveerd of afgebroken en opnieuw opgebouwd. 
De huurders moeten in dit geval dus verplicht verhuizen. We 
merken dat dit bij hen voor veel onrust zorgt (praktisch, finan- 
cieel, sociaal). Met onze inzet willen we de begrijpbare angst en 
weerstand bij de sociale huurder voor verhuizen ombuigen naar 
een opportuniteit om samen met hen de wijk, het samenleven 
en het imago van de wijk opnieuw vorm te geven. Bewoners 
gaan de dialoog aan met de sociale huisvestingsmaatschappij 
en zoeken samen naar de beste aanpak, zodat de verhuisbe- 
weging niet langer een last is, maar een kans tot beter wonen 
en samenleven.

De toenemende diversiteit en de armoede- 
problematiek versterken elkaar. De aan-
pak van racisme en discriminatie en de 
aandacht voor een sociaal rechtvaardig 
milieu- en klimaatbeleid lopen als rode 
draden door alle buurtwerken en projec-
ten. Tegelijk ontwikkelt SAAMO modellen 
om solidariteit te versterken en om de 
belangen te behartigen van wie maat-
schappelijk het zwakst staat.
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Gedeelde ruimte, beter samenleven

We prikkelen sociale huisvestingsmaatschappijen en lokale 
besturen om te vertrekken vanuit de behoeften en inzichten van 
de bewoners bij het vormgeven van gemeenschappelijke ruimtes 
(een vroegere conciërgewoning, een park, een toekomstig buurt-
huis). Vanuit gedeeld eigenaarschap, met inspraak van mensen 
in een kwetsbare positie, creëren de omwonenden zelf een multi-
functionele ruimte. Deze plek zorgt voor nieuwe dynamieken en 
solidaire verbindingen en wordt zo een aantrekkelijke buurtplek 
voor iedereen.
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Werk
Betere toegang tot de arbeidsmarkt en duurzame 
jobs waarmee kortgeschoolde werkzoekenden 
rechten opbouwen. 
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#NieuweStadDeluxe

In sociale woonwijk De Nieuwe Stad in Oostende creëren we 
een netwerk van groepjes burgers die iets delen met andere 
wijkbewoners. Dit kan rond een gezamenlijke interesse (bijv. 
lokale radio maken), een gezamenlijke bezorgdheid/engage-
ment (bijv. aanpak afvalprobleem, ontoegankelijke communi-
catie, verhuizen) of een gezamenlijk talent (tuinieren, zingen, 
koken, werk).

Bedoeling is dat ze iets ‘nieuw’ opzetten voor de wijk. Alle ac-
tiviteiten geven we eenzelfde communicatieve kapstok (van-
daar de hashtag) om te tonen dat er heel wat broeit en groeit 
in De Nieuwe Stad én om verbindingen te maken. We hebben 
extra aandacht voor wijkbewoners met een migratieachter-
grond zodat zij zich uitgenodigd voelen om deel te nemen 
aan activiteiten in de wijk. Dit project slaat bruggen tussen 
bewoners die elkaar anders niet vinden, ze breiden hun net-
werk uit en raken vertrouwd met elkaar. Op die manier stimu-
leren we kleine directe vormen van solidariteit in de wijk.
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De Wijkfabriek: jobcreatie en lokale dienstverlening

Veel werkzoekenden uit De Nieuwe Stad in Oostende hebben 
moeite om een goede job te vinden. Ter plekke is er nochtans 
werk genoeg. De Wijkfabriek maakt de match. Ze voorziet in 
goeie en haalbare jobs en levert tegelijkertijd kostenbesparende 
diensten aan de bewoners zoals hulp bij een verhuis, klusjes aan 
huis, vervoer met bakfiets. Het model van De Wijkfabriek wordt 
in vijf jaar tijd uitgetest met een kleine ploeg werknemers.

Samen met wie geen werk heeft onder-
zoekt SAAMO welke modellen hen onder-
steunen in de zoektocht naar wat werk in 
hun leven kan betekenen. SAAMO richt 
zich tot mensen die een grote afstand 
hebben tot de arbeidsmarkt.

opbouwwerker

Fred Boone

“Er zijn te weinig passende jobs voorhanden, waardoor 
mensen terecht komen in kortdurende trajecten zonder 
dat ze er voordeel op langere termijn uit halen. Daarom 
willen wij jobs creëren en begeleiding of opleiding op 
maat in de nabijheid van de woonwijk. De komende vijf 
jaar willen we het project op kleine schaal uitbouwen en 
minstens één vorm van dienstverlening aanbieden.”
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Doe mee
SAAMO wil samen met jou uitsluiting aanpakken.

Zin om vrijwilliger te worden?

Kan je wat tijd vrijmaken en wil je je graag inzetten bij SAAMO? 
We zoeken vrijwilligers voor tal van zaken:

Nederlands oefenen

Digitale ondersteuning

Mee acties opzetten

Neem contact met ons op.
We bespreken de mogelijkheden.

Word een partner van SAAMO

Uitsluiting aanpakken is iets wat je niet alleen doet. 
SAAMO werkt samen met tal van private en sociale partners. 
Heb je interesse om met ons samen te werken?

Neem contact met ons op.

Hou de vinger aan de pols

Word gratis abonnee van ons semestrieel magazine, schrijf je in 
voor onze nieuwsbrief of volg ons op sociale media, zodat je op 
de hoogte blijft van activiteiten en het nieuws uit onze projecten.
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Ga naar www.saamo.be/west-vlaanderen  en kom meer over ons te weten.

SAAMO West-Vlaanderen

T   +32 (0)5 039 37 71
E    info.west-vlaanderen@saamo.be

V.U.  Tiny Scheipers, Katelijnestraat 27B, 8000 Brugge


