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Abstract en kernwoorden
De informatie over de leefsituatie van tienermoeders in België is schaars. Er werd ook
nauwelijks onderzoek gedaan naar de hulpverlening voor deze doelgroep. Daarom beoogt
deze scriptie een eerste verkennend onderzoek te doen naar de hulpverlening aan
tienermoeders in België. Het kwantitatieve deel van de studie bestond uit een mailenquête,
gericht aan de maatschappelijk werkers van de 71 OCMW‟s binnen de provincie Antwerpen.
Deze moest nagaan waaruit de hulpverlening door OCMW‟s bestaat, of er verschillen bestaan
in de verleende hulp tussen de OCMW‟s en wat de maatschappelijk werkers vinden over de
wetgeving terzake. Dit onderzoek werd aangevuld met drie kwalitatieve expertinterviews om
te controleren in hoeverre er via andere vormen van hulpverlening (voornamelijk in Centra
voor Integrale Gezinszorg en via Begeleid Zelfstandig Wonen) financiële steun voorzien
wordt, die los staat van het OCMW. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat de
plaatselijke OCMW‟s en in de feiten de maatschappelijk werkers een grote beslissingsruimte
hebben in het toekennen van het leefloon en aanvullende hulpverlening aan tienermoeders. Er
bestaan dan ook verschillen tussen de OCMW‟s in de verleende hulp. Het vraaginstrument is
nog te gebrekkig om de oorzaken van deze verschillen statistisch aan te tonen. Daarom wordt
na het voeren van deze pilootenquête een verbeterde versie van het vraaginstrument
voorgesteld.

Kernwoorden: tienermoeders, financiële hulp, OCMW, sociale inclusie, discretionaire
beslissingsruimte, evaluatie van beleid
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1. Inleiding
Tienermoeders en hun families zijn vaak slechter af dan vrouwen, die op latere leeftijd
kinderen krijgen. Onderzoeken uit het Verenigd Koninkrijk toonden dit meermaals aan
(Hobcraft en Kiernan, 1999, Goodman e.a., 2004) en ook het vergelijkend onderzoek bij 13
EU-landen op basis van het European Community Household Panel bevestigde dit (Berthoud
en Robson, 2001). De negatievere uitkomsten van tienermoeders qua opleidingskansen,
partnerstatus,

arbeidsmarktpositie,

inkomen

en

uitkeringsafhankelijkheid

(Europees

Economisch en Sociaal Comité, 2006: 98) zijn zeker voor een deel het gevolg van het vroege
ouderschap. Maar deels komen ze ook voort uit het feit dat deze vrouwen al sociaal
achtergesteld waren voordat ze moeder werden (Berthoud en Robson, 2001: 5-7). Toch is in
België nog geen onderzoek gedaan naar de hulpbehoevendheid van of de hulpverlening aan
tienermoeders. Het aantal tienermoeders ligt ook laag in ons land. In 2007 waren er 2860
bevallingen bij meisjes van 10 t.e.m.19 jaar oud. Dit komt neer op een geboortecijfer van 4,64
per duizend meisjes van 10 t.e.m.19 jaar oud1. In Vlaanderen waren er in 2008 1321 geboortes
bij meisjes van 10 t.e.m.19 jaar oud of 3,8 per duizend tienermeisjes. De meerderheid van de
tienermoeders is 18 jaar of ouder. (De Wilde, 2009a2).

Uit de reeds vermelde internationale studie van Berthoud en Robson (2001: 19- 47) blijkt
echter wel dat tienermoeders in België het veel moeilijker hebben dan vrouwen, die na hun
twintigste of dertigste moeder worden. Zo stelden zij vast dat voor tienermoeders in België de
kans op inkomensarmoede 2,4 maal groter is dan voor vrouwen, die hun eerste kind in hun
twintigerjaren krijgen. Een andere vaststelling was dat van de onderzochte landen de
negatieve invloed van vroeg ouderschap op de tewerkstelling het grootst is in België en
Frankrijk (Berthoud en Robson, 2001: 4 en 31-36). Tienermoeders worden eveneens vaker
alleenstaande ouder (Hobcraft en Kiernan, 1999: 26; Berthoud en Robson, 2001: 23-29) en
het is geweten dat alleenstaande ouders bij ons een kwetsbare groep zijn op de arbeidsmarkt
en dat eenoudergezinnen een groter risico lopen in armoede te leven (Geurts, 2006; Cantillon
e.a., 2003). Uit dit alles kunnen we afleiden dat er nood is aan onderzoek naar de
hulpbehoevendheid van tienermoeders en naar de hulpverlening voor deze doelgroep in
België.

1
2

cijfers website cRZ o.b.v. rapport Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie
o.b.v. cijfers Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie
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Met deze scriptie wil ik op vraag van het cRZ (centrum voor Relatievorming en
Zwangerschapsproblemen - www.crz.be) een eerste stap zetten richting onderzoek naar de
hulpverlening aan tienermoeders. Het onderzoek is een eerste ruwe verkenning van de
problematiek en de onderzoeksvragen blijven hierdoor veelal beschrijvend:
-

Waaruit bestaat de financiële steun voor tienermoeders in België? Hoeveel
tienermoeders ontvangen deze steun?

-

Welke hulp verlenen de OCMW‟s aan tienermoeders? Zijn er verschillen in
hulpverlening tussen de OCMW‟s?

-

Is er nood aan een specifieke regelgeving betreffende de steun aan tienermoeders?

Hoewel hulpbehoevendheid een multidimensioneel gegeven is en zich in verschillende
levensdomeinen manifesteert (Dewilde, 2008: 28-9), beperkt dit onderzoek zich grotendeels
tot de financiële hulpverlening.

Eerst volgt nu een vergelijking van de in België wettelijk vastgelegde financiële steun voor
tienermoeders met die in Nederland en het Verenigd Koninkrijk, waar er meer aandacht gaat
naar tienermoeders vanuit onderzoek en vanuit beleid. Vervolgens wordt het gehanteerde
theoretisch kader besproken, worden de hypothesen geformuleerd en worden de methode en
resultaten van het gevoerde onderzoek weergegeven. Het kwantitatieve deel van het
onderzoek bestaat uit een bevraging via mailenquête van de maatschappelijk werkers van de
OCMW‟s uit de provincie Antwerpen over de toekenning van het leefloon en andere
hulpverlening aan tienermoeders en over hun mening over het beleid terzake. Het kwalitatieve
deel bestaat uit 3 aanvullende semi-gestructureerde expertinterviews met mensen, die goed op
de hoogte zijn van de hulp verleend door de Centra voor Integrale Gezinszorg en via het
begeleid zelfstandig wonen. De scriptie wordt afgesloten met een voorstel tot verbetering van
het vraaginstrument voor de mailenquête en met een discussie.
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2. Financiële hulp, bijstand en socio-demografische kenmerken van tienermoeders
2.1. België
In de wetgeving: het leefloon
Van de hulpverlening aan tienermoeders is het enige dat wettelijke vastgelegd is in België het
recht op leefloon (het Recht op Maatschappelijke Integratie).
De nieuwe wet betreffende het Recht op Maatschappelijke Integratie vervangt sinds 26 mei
2002 de Bestaansminimumwet van 7 augustus 1974. Deze wet omvat het leefloon of een
tewerkstelling; de voorwaarden om er beroep op te doen (in termen van verblijf, leeftijd en
behoeftigheid) bleven grotendeels dezelfde als in de vorige wet. Nieuw was wel de meer
uitgesproken arbeidsplicht voor mensen jonger dan 25 jaar (De Boyser, 2006: 81-3).
Men komt pas in aanmerking voor het Recht op Maatschappelijke Integratie (en dus een
leefloon) als men meerderjarig is, behalve wanneer men ontvoogd is door het huwelijk,
zwanger is of kinderen ten laste heeft. Tienermoeders vallen hier dus ook onder.
Bij personen jonger dan 25 jaar, probeert men het Recht op Maatschappelijke Integratie
vooral via tewerkstelling te bereiken. Onder de 25 krijgt men enkel leefloon: vanaf het
ogenblik van de aanvraag tot op het ogenblik dat men effectief in dienst treedt, wanneer men
geniet van een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie en wanneer men
om gezondheids- of billijkheidsredenen niet kan worden tewerkgesteld. Een pasgeboren
kindje hebben kan een billijkheidsreden vormen. Tine Seynaeve e.a. (2003) deden onderzoek
naar de OCMW-hulpverlening en het activeringsbeleid ten aanzien van jongeren a.d.h.v. een
bevraging van 51 bestaansminimumgerechtigden en ex-bestaansminimumgerechtigden onder
de 25 jaar (studenten werden niet mee opgenomen in hun steekproef). Aan de jonge moeders
(niet noodzakelijk tienermoeders) in dit onderzoek werden weinig werkbereidheidseisen
gesteld (Seynaeve e.a., 2003: 208).
Onder de 18 jaar is men nog schoolplichtig en niet in de mogelijkheid te werken. Dan moeten
de OCMW‟s sowieso van de werkbereidheidseis afwijken, behalve voor vakantiewerk of voor
meisjes die deeltijds onderwijs of examencommissie doen. Voor studerende meisjes boven de
18 is in de Wet betreffende het Recht op Maatschappelijke Integratie (2002) vastgelegd dat
studenten een leefloon kunnen krijgen. Het volgen van studies kan als billijkheidsreden
aanvaard worden als deze studies de inschakelingskansen in het beroepsleven verhogen. In
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Vlaanderen is het aantal studenten, dat dankzij een leefloon studeert in drie jaar tijd
verdubbeld (Luyten, 2008: 11; Briels, 2005: 45).

Andere hulp door het OCMW
Verder kan het OCMW „maatschappelijke hulp‟ bieden aangepast aan de specifieke situatie
van de cliënt. Deze hulp kan bestaan uit voorschotten op uitkeringen, uit dringende medische
hulpverlening, uit hulp in natura zoals voeding of uit aanvullende financiële steun (een extra
leefgeld boven op het leefloon, een (huur)toelage, een premie voor bijzondere uitgaven zoals
een gas en elektriciteitsrekening, medische kosten of een huurwaarborg). De aanvullende
hulpverlening is niet wettelijk geregeld en de verlening ervan verschilt dus sterk van OCMW tot

OCMW, naargelang de lokale beslissingen die worden genomen. Binnen een OCMW kan ze
wel geregeld worden in reglementen en steunnormen (Luyten, 2008: 12; Van Mechelen en
Bogaerts, 2008: 1-6).

Andere financiële hulp los van het OCMW
De ouders van een tienermoeder blijven kinderbijslag ontvangen voor haar, tenzij het meisje
deze zelf wil ontvangen, bijvoorbeeld wanneer ze alleen gaat wonen. Dit is mogelijk want de
kinderbijslag kan uitbetaald worden aan het kind zelf, als: het getrouwd is, ontvoogd is,
minstens 16 jaar is en een andere woonplaats of hoofdverblijfplaats heeft dan de persoon die
hem opvoedde, of zelf kinderbijslag ontvangt voor een kind. De tienermoeder krijgt ook
kinderbijslag voor haar kindje. Het voordeligst is wanneer de grootouders de kinderbijslag
voor de mama en het kindje ontvangen, zodat het nieuwe kindje een hogere rang in het gezin
inneemt en recht geeft op een hogere kinderbijslag. Dit kan ook nog wanneer de tienermoeder
apart woont.
Vanaf juni 2007 bestaat er een verhoogde kinderbijslag voor eenoudergezinnen met een laag
inkomen. Momenteel moet het inkomen onder € 2.060,91 bruto per maand liggen om een
toeslag te krijgen van € 42,46 voor het eerste kind, € 26,32 voor het tweede kind en € 21,22
vanaf het derde kind (Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers).

Nog een aparte bron van financiering, waar tienermoeders voor in aanmerking kunnen komen,
is de verblijfssubsidie. Dit is een bedrag gelijk aan het leefloon, dat het Fonds
Jongerenwelzijn uitkeert aan minderjarigen in Begeleid Zelfstandig Wonen in afwachting van
hun meerderjarigheid. Vanaf hun 18de krijgen ze hier ook het leefloon.
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Prevalentie van tienermoeders in de bijstand:
In de eerste grafiek hieronder wordt de verhouding weergegeven van het geschatte aantal
meisjes, dat tienermoeder was in de loop van 2007 in België3 en het aantal tienermoeders, dat
gerechtigd was op leefloon in 20074. In de tweede grafiek wordt de verdeling over de
gewesten van de 2001 tienermoeders met recht op leefloon aangegeven4.
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Minder dan de helft (45%) van de tienermoeders in België is gerechtigd op leefloon. Dit doet
vermoeden dat weinig tienermoeders financiële hulp krijgen. Maar op de aan- of afwezigheid
van andere bronnen van financiële steun wordt verder ingegaan in het kwalitatieve deel van
deze scriptie. Het aandeel tienermoeders in de bijstand ligt wel opvallend hoger in Wallonië.
Geschat wordt dat in Vlaanderen in de loop van 2008 2159 meisjes tienermoeder waren 3,
terwijl er maar 613 (28%) tienermoeders leefloongerechtigd waren4 (zie grafiek 2.1.3 in
bijlage).

3

schatting door Marjolijn De Wilde o.b.v. cijfers van het Nationaal Instituut voor de Statistiek, het
Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie, l‟Office de la Naissance et de l'Enfance en het Observatorium
voor Gezondheid en Welzijn
4
op aanvraag berekend door de statistische dienst van de POD Maatschappelijke Integratie
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Socio-demografische kenmerken van tienermoeders in Vlaanderen
Marjolijn De Wilde voerde een eerste onderzoek uit naar de demografische kenmerken van
tienerouders in Vlaanderen. Zowel uit haar analyse van de geboorteregistratie-databank5 als
uit haar analyse van de registratie door Kind en Gezin6 blijkt dat allochtonen in Vlaanderen
een risicogroep zijn voor tienerouderschap. De bevallingscijfers (aantal geboorten bij
tienermoeders per 1000 tienermeisjes met die nationaliteit in Vlaanderen) van de exJoegoslavische, Turkse, Marokkaanse en Subsaharisch Afrikaanse meisjes liggen veel hoger
dan die van de Belgische meisjes. Ongeveer 30% van de tienermoeders is allochtoon, terwijl
slechts 4% van de vrouwelijke tieners in Vlaanderen van vreemde afkomst is. Het grootste
deel van de tienermoeders uit haar analyse op de geboorteregistratie-databank is niet-actief.
Slechts 17% werkt en 19% is student. Van de niet-schoolplichtige tienermoeders heeft maar
de helft een diploma hoger middelbaar onderwijs gehaald. Tienermoeders zijn vaker gehuwd
dan andere tieners, vooral dan de moeders van Turkse of Marokkaanse afkomst (De Wilde,
2009b – In press). Volgens de kansarmoede-index van Kind en Gezin wordt 39% van de
kinderen van tienermoeders in kansarmoede geboren7. De index is samengesteld uit criteria
over beschikbaar inkomen, opleiding ouders, arbeidssituatie ouders, laag stimulatieniveau,
huisvesting en gezondheid (De Wilde, 2009b – In press).

2.2. Nederland
Financiële steun
Alle moeders hebben recht op kinderbijslag voor hun kindje (en tot ze 18 zijn hebben hun
ouders ook nog recht op kinderbijslag voor hen mits een aantal voorwaarden). Ouders jonger
dan 18 jaar hebben bovendien recht op een babyuitkering: een maandelijks bedrag, bedoeld
voor de verzorging van de baby. De babyuitkering is wettelijk vastgesteld en geldt landelijk,
maar de hoogte van het bedrag en de voorwaarden verschillen per gemeente. De hoogte van
de babyuitkering komt overeen met het verschil tussen een uitkering van een alleenstaande
ouder en die van een alleenstaande (ongeveer €200). Dit is dus eigenlijk een verlening van
algemene bijstand aan de baby van de minderjarige moeder omdat de moeder niet over
voldoende middelen beschikt om voor hem/haar te zorgen (artikel 16 lid 1 Wet Werk en
5

Overgemaakt door het Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie.
Beide over de periode van 2002 tot 2006.
7
O.b.v. subjectieve beoordelingen door regioteamleden van Kind en Gezin, mogelijk gekleurd door een
bijzondere bezorgdheid naar tienerouders toe.
6
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Bijstand en artikel 18 lid 1 en 4 Wet Werk en Bijstand). Wie een babyuitkering ontvangt,
heeft geen recht op bijzondere bijstand (zoals het kraampakket of de vergoeding van
noodzakelijke, bijzondere kosten als een verhuis of een babyuitzet), maar die kan wel door de
ouders van de moeder aangevraagd worden (Baas e.a., 2006: 13 en Fiom, 2008: 20-25).
Terwijl

in

België

het

leefloon

toekennen

aan

een

thuiswonende

moeder

een

uitzonderingsmaatregel is, is de Nederlandse babyuitkering specifiek op minderjarige
moeders, die thuis wonen, gericht. In sommige Nederlandse gemeenten wordt ze zelfs enkel
aan thuiswonende tienermoeders en niet aan uitwonende tienermoeders uitgekeerd.
Vanaf 18 jaar kunnen moeders in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering. Studerende
moeders kunnen als aanvulling op hun studiebeurs een partnertoeslag of een eenoudertoeslag
krijgen. Dit bedrag is hoger dan een uitkering, om studeren aan te moedigen (Baas e.a., 2006:
13). Enkele hoger onderwijsinstellingen (bijvoorbeeld de Universiteiten van Leiden,
Amsterdam en Rotterdam) hebben eigen voorzieningen voor kinderopvang. Verder zijn er
verschillende belastingskortingen en –vrijstellingen mogelijk voor (alleenstaande) moeders
(Fiom, 2008: 23). In Nederland bestaan er ook Fondsen voor individuele studiedoeleinden,
waar men een aanvraag kan doen voor financiële ondersteuning zoals het betalen van het
collegegeld of studiemateriaal. Elk fonds hanteert eigen criteria en voorwaarden; sommige
fondsen kunnen de kosten van studerende moeders helpen dekken.
Socio-demografische kenmerken van tienermoeders in Nederland
Nederland heeft net als België een laag geboortecijfer onder tienermoeders: 5,2 geboorten bij
tienermoeders per 1000 meisjes van 15 tot en met 19 jaar in 20078. Toch werd hier al eerder
en meer onderzoek gedaan naar hun socio-demografische kenmerken. Gegevens over de
afkomst van tienermoeders worden er bijvoorbeeld al langer bijgehouden. Net als in België
ligt het geboortecijfer onder allochtone tienermeisjes een stuk hoger dan onder autochtone
tienermeisjes, vooral bij Surinaamse en Antilliaanse meisjes. Recent heeft er wel een enorme
daling in de geboortecijfers bij allochtone tienermoeders plaatsgevonden (Garssen, 2008: 1421). Er is geweten dat tienermoeders in Nederland vaker alleenstaand zijn en blijven op lange
termijn dan vrouwen, die op latere leeftijd moeder worden. Ruim één derde van de moeders,
die voor hun 20ste een kind kregen, is alleenstaande ouder (Garssen en Harmsen, 2005). Ook
de hulpverlening aan tienermoeders werd reeds onderzocht in Nederland. Er bestaan in
8

Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek

10

Nederland een heel aantal instanties voor (semi-)residentiële hulp, ambulante hulp en
lotgenotencontact. In het onderzoek, uitgevoerd door de Rutgers Nisso Groep in
samenwerking met Geboorteregeling West en Zuid Nederland naar de achtergronden van
tienerzwangerschappen, werd o.a. de visie van experts en tienermoeders op de bestaande
hulpverlening bevraagd. De conclusie was dat de hulpverlening aan tienermoeders in
Nederland te versnipperd is, niet genoeg bekend is en meer „outreachend‟ moet worden (van
Berlo e.a., 2005: 14-5). Het expertisecentrum voor Jeugd Samenleving en Opvoeding deed
een onderzoek naar de leefsituatie van tienermoeders in Zuid-Holland, naar het landelijk,
provinciaal en gemeentelijk beleid en naar de bestaande hulpverleningsinitiatieven t.a.v.
tienermoeders. Zij concludeerden dat er nood is aan meer vraaggerichte, laagdrempelige hulp
en aan meer samenhangend beleid op de drie niveaus.
Babyuitkeringen, bijstandsuitkeringen en andere financiële regelingen worden per gemeente
bepaald. Op regionaal niveau is uitgebreider onderzoek gedaan naar de leefsituatie van
tienermoeders, o.a. naar het aandeel jonge moeders in de bijstand. In Rotterdam ontvangt 36%
van alle moeders van 23 jaar of jonger een bijstandsuitkering en 72% van de alleenstaande
tienermoeders. Eveneens is 40 % niet in staat om te voorzien in de noodzakelijke
bestaanskosten van het kind en heeft een aanzienlijk deel van de jonge moeders last van
schulden (Baas e.a., 2006: 13). De aandacht voor tienermoeders in Nederland en de gedurende
lange tijd bijzonder lage geboortecijfers onder tienermoeders passen in het ruimere plaatje van
een open, pragmatische en preventieve cultuur rond seksualiteit (Furstenberg, 1998 in
Garssen, 2008: 20).

2.3. Het Verenigd Koninkrijk
Het aantal tienermoeders ligt in het Verenigd Koninkrijk veel hoger dan elders in Europa.
Talrijke onderzoeken over de oorzaken en gevolgen van tienermoederschap werden hier
uitgevoerd. Alle negatieve uitkomsten, vermeld in de inleiding, werden daarbij
teruggevonden. Hobcraft en Kiernan (1999) toonden in hun studie o.b.v. de National Child
Development Study aan dat vrouwen, die een kind krijgen voor hun 23ste, twee keer zoveel
kans hebben bijstandsafhankelijk te zijn wanneer ze de leeftijd van 30 jaar bereiken dan
vrouwen die op latere leeftijd moeder worden (Hobcraft en Kiernan, 1999: 16).
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De overheid is er dan ook sterk mee bezig om het aantal tienermoeders te reduceren en de
negatieve uitkomsten voor deze jonge vrouwen te temperen door ze meer in onderwijs en
tewerkstelling te betrekken. Ze werkte dit uit in de „Teenage pregnancy strategy‟ (juni 1999)
met als twee doelstellingen het halveren van het aantal zwangerschappen bij minderjarigen en
het verminderen van zwangerschappen bij meisjes onder de 16 tegen 2010 en het reduceren
van het risico op langdurige sociale uitsluiting van tienerouders en hun kinderen.
Zoals alle moeders hebben tienermoeders in het Verenigd Koninkrijk recht op „child benefit‟
en moeders boven de 16 met een inkomen onder een maximumgrens ook op „child tax credit‟
(wekelijks bedrag, gebaseerd op het aantal kinderen in het huishouden). Ouders met een laag
inkomen, die bepaalde uitkeringen ontvangen, kunnen ook in aanmerking komen voor een
eenmalige Social Fund Maternity Grant van £500 (kan eveneens aangevraagd worden door de
ouders van de tienermoeder). Verder zijn hulpmiddelen voor minder gegoede ouders in het
Verenigd Koninkrijk vouchers voor melk, groenten en fruit („Healthy start‟, ouders onder de
18 komen hier sowieso voor in aanmerking) en de „work tax credit‟: tegemoetkoming voor
kinderopvang voor werkende moeders met een laag inkomen, normaal vanaf 25 jaar maar ook
vanaf 16 jaar voor wie een kind heeft (Directgov, 2009 en DCSF, 2007).
Specifiek voor studerende ouders onder de 20 bestaat er „Care to learn‟: dit dekt de kosten van
de kinderopvang en de hier bijhorende reiskosten zodat de jonge ouders kunnen studeren.
Deze uitkering kan tot £160 per kind per week bedragen (£175 in Londen). Dit programma
heeft al erg veel jonge moeders terug aan het studeren gekregen (DCSF, 2007: 48).
Andere voorzieningen zijn:
- De Childcare grant (die de vroegere „lone parents‟ grant‟ vervangt): voor wie full-time hoger
onderwijs volgt, afhankelijke kinderen heeft en een laag huishoudinkomen heeft. Voor
studenten, die alleenstaande ouder zijn en studenten, die getrouwd zijn met een andere
student. Als men kinderen jonger dan 15 heeft, wordt 85% van de werkelijke kinderopvangkosten gedurende het hele jaar hiermee gedekt.
- De Parents‟ Learning allowance : tegemoetkoming in de schoolonkosten voor full-time
studenten in hoger onderwijs met afhankelijke kinderen.
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- Het Access to learning fund, dat steun biedt aan studenten met lage inkomens, die met
financiële problemen kampen. Voorrang studenten met kinderen en vooral alleenstaande
ouders (Directgov, 2009).

Er gaat dus veel aandacht uit naar de kinderopvang, specifiek voor tienermoeders; de meeste
hoger onderwijsinstellingen voorzien zelf ook in een vorm van kinderopvang (Connexions,
2009). Verder bestaan er verschillende initiatieven, waaronder de Sure Start Plus Childcare
Programma‟s: een gecoördineerd totaalpakket van steun in de domeinen huisvesting,
gezondheidszorg, opvoedingsvaardigheden en reïntegratie in onderwijs en de arbeidsmarkt
van de tienerouders. Tienerouders worden bovendien begeleid door een professional, die al
deze domeinen overziet (DCSF, 2007: 22-23).

3. Verkennend onderzoek naar de hulpverlening binnen de provincie Antwerpen
3.1. Theoretisch kader en afleiding hypothesen
Het onderzoek gaat uit van een sociaalconstructivistisch perspectief op beleid: de focus ligt op
het proces dat zich afspeelt tussen de formulering van beleid in de wetgeving en de
uiteindelijke beslissingen, die in de praktijk worden genomen. Het onderwerp van studie is de
dagdagelijkse uitvoering van het beleid in de contacten tussen cliënten en ambtenaren. In dit
sociaal proces krijgt het beleid immers zijn uiteindelijke vorm (van der Veen, 1990: 4-8). We
wijken hierbij sterk af van de klassieke formulering van de werking van het overheidsapparaat
als een formeel-rationele activiteit, die zijn oorsprong heeft in Weber‟s ideaaltypisch model
van een bureaucratie. Deze mechanische benadering was vooral geïnteresseerd in de
doelmatigheid en de effectiviteit van overheidsbeleid vanuit het standpunt van het bestuur.
Maar het daadwerkelijke proces van de beleidsuitvoering bleef onaangeroerd. Deze „black
box‟ wil het sociaalconstructivistisch perspectief openbreken (van der Veen, 1990: 4-5). Het
sociaalconstructivistisch perspectief is gebaseerd op het „legaal realisme‟ en op het „sociaalconstructivisme‟. Het „legaal realisme‟ is een stroming in de rechtsfilosofie, die ervan uit gaat
dat „het recht‟ toegepast wordt door mensen en dus vatbaar is voor subjectiviteit en
inconsistenties. Daarom verkiezen ze het recht in de praktijk in de rechtbanken zelf te
bestuderen Het „sociaal constructivisme‟ is een programma van sociaal-wetenschappelijk
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denken en onderzoek en stelt dat mensen hun (sociale) werkelijkheid zelf creëren in de
interactie met anderen.

Lipsky (1980: 3-4) noemt ambtenaren, die rechtstreeks interageren met burgers en over een
discretionaire bevoegdheid beschikken in het toekennen van uitkeringen of sancties, „street
level bureaucrats‟. Sociaal werkers zijn een goed voorbeeld van zulke „contactambtenaren‟.
Zij maken het beleid in hun drukke kantoren en dat kan afwijken van de doelstellingen van de
wetgeving: niet omdat ze die bewust verwerpen, maar door de onduidelijkheid van de
doelstellingen of door het gebrek aan middelen zoals tijd en informatie. Ze moeten met
schaarse middelen in niet-ideale omstandigheden tot zo rechtvaardig mogelijke beslissingen
komen. De werkomstandigheden van de uitvoerende ambtenaren (zware caseloads,
ontoereikende middelen, onzekerheid van methoden en onvoorspelbaarheid van cliënten)
wegen hierbij soms zwaarder door dan de wetgeving (Lipsky, 1980: 13-6 en 29-33; van der
Veen, 1990: 7).

Het onderzoek naar de in de praktijk verleende hulp aan tienermoeders gebeurde via een
kwantitatieve bevraging van de maatschappelijk werkers van de OCMW‟s. Net als Lipsky‟s
„street level bureaucrats‟ staan de maatschappelijk werkers in rechtstreeks contact met de
cliënten. Buiten het feit dat het leefloon kan toegekend worden aan tienermoeders, bestaat er
geen beleid omtrent hulpverlening aan tienermoeders. We mogen dus wel stellen dat de
maatschappelijk werkers hierin een grote discretionaire beslissingsruimte hebben. Zij stellen
de geïndividualiseerde integratieplannen op in samenspraak met de meisjes. De uiteindelijke
beslissing wordt wel getroffen door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn of door het
Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Maar het is aan de maatschappelijk werker om op
basis van een sociaal onderzoek het Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke
Integratie uit te tekenen (Hermans e.a., 1999: 156) en dus ook advies te geven over het al dan
niet verlenen van een leefloon. Ook in het kwalitatieve deel van ons onderzoek richten we ons
tot hulpverleners: tot uitvoerders van sociaal beleid, die in rechtstreeks contact staan met de
tienermoeders. Lipsky (1980) wijst op het belang van de subjectieve ervaring van de
maatschappelijk werkers, als men de werking van de sociale dienstverlening wil begrijpen.
Naast de vragen over de concreet verleende hulp vroegen we dus ook naar hun visie over het
beleid t.a.v. tienermoeders.
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Ook de niet-ideale werkomstandigheden uit Lipsky‟s theorie zijn van toepassing op de
maatschappelijk werkers van de OCMW‟s. De werklast op de OCMW‟s nam de voorbije
decennia sterk toe, vooral in de grote steden. Steden hebben al een groter inwoneraantal, maar
ook nog eens een groter relatief aandeel bestaansminimumtrekkers per 1000 inwoners
(Geldof e.a., 1998: 26-7). Lipsky (1980: 27-8) stelde hierover dat de veronderstelde
werkcondities, waar „contactambtenaren‟ mee te kampen hebben, meer zullen opgaan in
grotere steden met meer vraag naar bijstand dan in kleine gemeenten. Maatschappelijk
werkers in grote steden zullen anders handelen dan die in kleine gemeenten. In de grote
steden zijn ze genoodzaakt routines en strategieën te ontwikkelen om met de massa aanvragen
om te gaan (Lipsky, 1980: 81-3).

Hieruit leiden we volgende hypothesen af:
-

Dat er een grote discretionaire beslissingsruimte bestaat voor de maatschappelijk
werkers van de OCMW‟s in het al dan niet verlenen van het leefloon en van
aanvullende hulp.

-

Dat er verschillen zijn in het toekennen van het leefloon en het verlenen van
aanvullende hulp tussen de OCMW‟s.

-

Dat de onduidelijkheid in de wetgeving leidt tot verschillen in hulpverlening tussen de
OCMW‟s.

-

Dat er een verband is tussen de werkdruk binnen het OCMW en de verleende hulp.

-

Dat er een verband is tussen de grootte van de gemeente en de verleende hulp door het
OCMW van die gemeente.

3.2. Methode
Tijdens de literatuurstudie werd gezocht naar bestaande data, onderzoeken of publicaties over
de hulpbehoevendheid van en de hulpverlening aan tienermoeders in België, Nederland en het
Verenigd Koninkrijk. In bijlage zit een aparte lijst met geraadpleegde documenten, ook met
vermelding van bronnen, waarin niets over tienermoeders opgenomen is. Hierop volgde een
uitgebreide exploratieve fase, die aanving met het verzenden van een eerste mail met enkele
verkennende vragen naar alle 71 OCMW‟s van de provincie Antwerpen. De mails waren
telkens gericht aan de voorzitter en het hoofd van de sociale dienst. Hen werd gevraagd naar
het aantal steunvragen van tienermoeders, of er in hun OCMW bepaalde afspraken gelden
over de steun aan tienermoeders en of zij gegevens bijhouden over de socio-economische
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situatie van deze meisjes. Tevens had een kort interview plaats met Ria Johnson van Centrum
Kauwenberg vzw en werd met verschillende organisaties op informele wijze contact
opgenomen om een beeld te krijgen van de situatie van tienermoeders en van de
hulpverlening, waarmee ze in aanraking komen. Aan de statistische dienst van de POD
Maatschappelijk Integratie werd gevraagd naar het aantal tienermoeders, dat het leefloon
ontvangt. Een opsomming van de gecontacteerde organisaties zit mee in de lijst in bijlage.

Op basis van de vragen, geformuleerd door het cRZ, op basis van de literatuurstudie en op
basis van de antwoorden op de eerste rondvraag, werd een vragenlijst samengesteld. De
oorspronkelijke bedoeling was een vragenlijst voor het afnemen van semi-gestructureerde
interviews te maken. Maar door de vele concrete vragen, ook naar getallen, begon die eerder
de vorm van een enquête aan te nemen. Dit had als voordeel dat de vragenlijst naar alle
OCMW‟s van de provincie Antwerpen kon gestuurd worden zonder een steekproef te moeten
selecteren. De beslissing om het onderzoek af te bakenen tot 1 provincie was op voorhand al
door het cRZ genomen. Omdat het aantal OCMW‟s, dat geantwoord had in de eerste ronde,
een laag aantal waarnemingen opleverde, was het sowieso moeilijk een steekproef te kiezen.
De enquête werd verzonden naar de hoofden van de sociale diensten van de 71 OCMW‟s van
de provincie Antwerpen. Een kleine maand later werd een herinnering verstuurd.

De enquête bestaat uit vier delen. Deel A vraagt naar gegevens van de twee meest recente
dossiers met een aanvraag door een tienermoeder. Hierbij worden alle vrouwen van 23 jaar of
jonger, die voor hun 20ste een kind kregen, als tienermoeder beschouwd. Zowel vragen over
kenmerken van de tienermoeder als over de inhoud van de aanvraag en de verleende hulp
zitten in dit deel vervat. Deel B peilt naar het beleid van de OCMW‟s inzake de steun aan
tienermoeders door het voorleggen van enkele hypothetische situaties. Deel C bevraagt de
objectieve en subjectieve werkdruk van de maatschappelijk werkers en hun opinie over de
toereikendheid van bestaande regelgeving en voorzieningen. Dit gebeurt voornamelijk aan de
hand van beweringen met vier antwoordcategorieën gaande van helemaal niet akkoord tot
helemaal akkoord. Deel D ten slotte behandelt het aantal aanvragen door tienermoeders van
2004 t.e.m. 2008, dit opnieuw met bovenstaande definitie over wie als tienermoeder
beschouwd wordt. Na het aanmaken van een databank in SPSS, werden aan de hand van een
groot aantal frequentietabellen de univariate verdelingen van de variabelen bekeken. We
maakten ook een aantal kruistabellen aan met de variabelen uit de hypothesen om na te gaan
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of we de verwachte verbanden konden terugvinden. Het aantal waarnemingen is te beperkt
en het aantal „missing values‟ te groot om een regressie of multivariate analyse uit te voeren.

In de vorige fasen van het onderzoek werd de hulpverlening in Centra voor Integrale
Gezinszorg en via Begeleid Zelfstandig Wonen geregeld vermeld. Drie bijkomende
interviews moesten nagaan of deze instanties voor een alternatief circuit van hulpverlening
zorgen, dat buiten het kwantitatieve onderzoek valt. Een semi-gestructureerd expertinterview
met topiclijst werd afgenomen van een medewerker van CIG De Merode, van CIG De Stobbe
en van Elegast Begeleid Zelfstandig Wonen: telkens van een hulpverlener, die goed op de
hoogte was van de werking met tienermoeders. Van CIG De Merode werd de
teamverantwoordelijke van de leefgroep tienermoeders geïnterviewd, tevens gezinsbegeleider
en maatschappelijk werker binnen het CIG. Van CIG De Stobbe werd een behandelaar en
gezinsbegeleider geïnterviewd, die momenteel ook bezig is met een voorbereidend onderzoek
voor het inrichten van een residentiële setting, specifiek voor tienermoeders. Het derde
interview had plaats met een begeleider van de autonome dienst Begeleid Zelfstandig Wonen
Elegast BZW. Aan hen werd ondermeer gevraagd naar de OCMW-steun binnen hun
organisatie en of ze nog via een andere bron van financiering steun geven aan tienermoeders.
De interviews werden opgenomen op cassette en de relevante delen uitgetypt in Word. Op
basis hiervan werd nagegaan wat elke respondent antwoordde op de centrale vragen: „Vormt
deze hulpverlening een alternatief of parallel circuit van hulpverlening t.o.v. de OCMWsteun?‟ en „Is de OCMW-steun de enige bestaande financiële steun aan tienermoeders?‟

3.3. Resultaten literatuurstudie en eerste rondvraag
Uit de literatuurstudie blijkt dat in 2 van de vele geraadpleegde documenten (zie lijst in
bijlage) iets over tienermoeders vermeld wordt: In „Kind in Vlaanderen 2008‟ is een paragraaf
van 2 bladzijden lang gepubliceerd met het aantal zwangerschappen, abortussen en geboortes
bij tienermeisjes in Vlaanderen. In het Rapport „Kinderen in armoede 2008‟ van de POD
Maatschappelijke Integratie is een paragraaf opgenomen met de belangrijkste bevindingen uit
de analyses van Marjolijn De Wilde. Hierin staan ook enkele beleidsaanbevelingen naar
arbeidsbemiddeling en huisvesting voor tienermoeders toe en een aanbeveling tot meer
kwantitatief (socio-demografisch) onderzoek onder tienermoeders. Over de demografische
kenmerken van tienermoeders in Vlaanderen zal in september een CSB-bericht door Marjolijn
De Wilde verschijnen met de eerste gegevens over de leefsituatie van tienermoeders in
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Vlaanderen. Dergelijke gegevens op landelijk niveau bestaan nog niet. De statistische dienst
van de POD Maatschappelijk Integratie stuurde de aantallen leefloongerechtigde
tienermoeders door per gewest, per leeftijd, per provincie, per categorie en per nationaliteit.

Er is nog geen enkel onderzoek gedaan naar de hulpverlening voor tienermoeders in ons land.
Wel peilen een aantal onderzoeken naar de OCMW-hulp aan jongeren en kunnen we hier één
en ander uit afleiden over de steun aan tienermoeders: het reeds eerder vermelde onderzoek
van Seynaeve e.a. (2003) en het onderzoek van Put e.a. (2001) over OCMW-steun voor
studenten. Deze laatste studie dateert echter van 2001 en dus van voor de invoering van de
Wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie. De scriptie van Griet Briels (2005)
ging de veranderingen hierin na met de invoering van deze nieuwe leefloonwet. Zowel voor
als na de nieuwe wet lijken er verschillen tussen OCMW‟s en rechtsonzekerheid te bestaan in
de toekenning van het leefloon aan studenten.
Op de eerste rondvraag bij de OCMW‟s via mail antwoordden 44 van de 71 OCMW‟s. Uit
hun antwoorden bleek dat het aantal aanvragen van tienermoeders klein is. Binnen geen enkel
OCMW bestaan er afspraken, steunnormen of een specifiek beleid omtrent de steun aan
tienermoeders. Ze zeggen steeds de gepaste hulp te verstrekken voor elke individuele
aanvraag afzonderlijk in het kader van de methodiek van maatzorg. Als voorbeelden van de
aanvullende hulp, die ze aan tienermoeders verlenen, werden volgende zaken aangehaald: het
vergoeden van de eerste leeftijdsmelk, budgetbeheer, administratieve hulp, huurwaarborg, het
zoeken naar een gepaste tewerkstelling van zodra de baby voldoende groot is voor
kinderopvang, het bieden van opvoedingsondersteuning, psychosociale begeleiding,
voedselpakketten, bemiddeling/hulp voor het herstel van de contacten met de ouders, een
Sint-Niklaastoelage en tussenkomst in medische of farmaceutische kosten. Dit zijn dus
allemaal algemene maatregelen, niet specifiek voor tienermoeders voorzien. Wel werd
vermeld dat de samenwerking met de verpleegkundige van Kind en gezin noodzakelijk en
intenser is bij tienermoeders en dat er meer aandacht besteed wordt aan de moeder en de
opvoeding van het kind dan bij andere moeders.

Ook over de leefsituatie van de meisjes gaven de resultaten van de rondvraag een ruwe
indruk. Wat ons hierbij opviel was dat het leefloon niet enkel toegekend wordt aan
tienermama‟s, die samenwonen met hun vriend of alleen wonen, maar ook aan tienermoeders,
die nog thuis wonen. Hierop wordt dieper ingegaan in de mailenquête. Vaak waren de
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moeders van deze thuiswonende leefloontrekkende tienermoeders alleenstaand en zelf ook
gerechtigd op een uitkering. Als de OCMW‟s gegevens gaven over de tienermoeders, die
aanvraag deden, ging het vaker over autochtone dan over allochtone meisjes, maar ook een
heel aantal keren over politiek vluchtelingen. Het ging vaak over meisjes zonder diploma
middelbaar onderwijs en zonder werk.
Eén OCMW gaf aan dat het leefloon niet geweigerd zal worden uit bekommernis om het
kindje en om de toekomst van de jonge moeder, maar dat hun bestuur hier een dubbel gevoel
bij heeft omdat ze een tendens merken bij jonge meisjes om bewust zwanger te worden. Een
ander OCMW ondervindt dat bij de cliënten met schulden, die nu budgetbeheer of
schuldbemiddeling vragen, velen als tiener reeds een kind hadden.
3.4. Resultaten kwantitatief onderzoek
30 van de 71 OCMW‟s stuurden een ingevulde enquête terug. Het OCMW van de stad
Antwerpen kon helaas de vragenlijst niet tijdig terugzenden. De steden Turnhout en Mechelen
zijn wel in het onderzoek opgenomen. Over het algemeen was er een hoge item non-response
bij deel D van de enquête. Bij de verwerking van de resultaten werden nog heel wat
tekortkomingen in de vragenlijst ontdekt. Op basis hiervan worden achteraan deze scriptie
suggesties gedaan tot het verbeteren van het vraaginstrument.

Twee meest recente dossiers:
Uit onderstaande tabel kan u aflezen hoeveel OCMW‟s er meewerkten per arrondissement.
De opdeling rechts geeft voor elk arrondissement weer hoeveel gemeenten er geen, 1 of 2
aanvragen kregen van tienermoeders in de periode van 2004 t.e.m. 2008.
Tabel 3.4.1: Verdeling over de arrondissementen en aantal aanvragen

Antwerpen

Mechelen

Turnhout

Totaal

Aantal gemeenten Waarvan aantal gemeenten met:
10
geen aanvragen
1 aanvraag
2 aanvragen
6
geen aanvragen
1 aanvraag
2 aanvragen
14
geen aanvragen
1 aanvraag
2 aanvragen
30

0
3
7
0
1
5
2
4
8
30
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Aan elke maatschappelijk werker werden gegevens van de twee meest recente dossiers met
een aanvraag door een tienermoeders gevraagd. In elke waarneming zitten dus gegevens
vervat over twee tienermoeders. Voor het onderstaande gedeelte werden de waarnemingen
opgesplitst zodat we de afzonderlijke tienermoeders als analyse-eenheid kunnen nemen. Eerst
werd gecontroleerd of alle aanvragen wel gedaan werden door vrouwen van 23 jaar of jonger.
Dit bleek in orde te zijn. De leeftijd bij aanvraag varieert van 14 jaar oud tot 23 jaar oud (zie
tabel 3.4.2 in bijlage). De leeftijd bij geboorte van het kind ligt echter niet altijd onder de 20
(zie tabel 3.4.3 in bijlage). De gegevens van vier meisjes werden eruit gefilterd omdat zij niet
aan onze definitie van een tienermoeder voldoen. De meisjes met leeftijd 20 jaar werden
behouden. De leeftijd is immers berekend door het geboortejaar van de moeder af te trekken
van het jaar van geboorte van haar kindje en het kan dat de moeder nog niet verjaard was bij
de geboorte van het kindje. Er wordt dus uiteindelijk gewerkt met gegevens van 44
tienermoeders met volgende leeftijdsverdeling:
Tabel 3.4.4: Leeftijdsverdeling
Leeftijd
14
16
17
18
19
20

Aantal
2
4
7
17
11
3

Twee van deze tienermoeders had al een kindje van twee jaar oud. Het gaat hier om een
mama van 18 en een mama van 19 jaar oud (zie tabel 3.4.5 in bijlage). Het leefloon werd 32
keer aangevraagd en 32 keer toegekend. Eén keer werd het verleend zonder dat het
aangevraagd was, en één keer werd het geweigerd terwijl het wel aangevraagd was (zie tabel
3.4.6 en 3.4.7 in bijlage). 18 meisjes ontvangen nu nog steeds het leefloon, 13 niet meer en
van 1 meisje weet men het niet (zie tabel 3.4.8 in bijlage). Als redenen tot stopzetten van het
leefloon werden tewerkstelling of opening van rechten in de werkloosheid door de
tienermoeder of door haar partner, verhuis naar een andere gemeente en gaan samenwonen
met een partner met inkomen opgegeven. Volgende tabel geeft weer aan hoeveel
tienermoeders er bemiddeling inzake huisvesting, inzake werk, inzake opleiding en inzake
kinderopvang verleend werd.
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Tabel 3.4.9: Aantal tienermoeders, aan wie bemiddeling inzake huisvesting, werk, opleiding
of kinderopvang verleend werd

Bemiddeling huisvesting
Bemiddeling werk
Bemiddeling opleiding
Bemiddeling kinderopvang

Aantal
tienermoeders
17
11
4
4

Bij de bemiddeling in huisvesting ging het voornamelijk om een huurwaarborg of
installatiepremie, om crisisopvang en om het helpen aan een sociale woning en inschrijven bij
een

Sociaal

VerhuurKantoor.

Tewerkstelling

in

het

kader

van

art.60§7

en

arbeidstrajectbegeleiding door de dienst tewerkstelling van het OCMW waren vaak
aangehaalde tewerkstellingsbemiddelingen. De hulp bij opleiding bestond uit het starten van
een leercontract, uit contacten met de oude school over de mogelijkheden om de opleiding af
te maken en uit het zoeken naar een nieuwe school. Inzake kinderopvang werden
tienermoeders doorverwezen naar Kind en Gezin, werd een onthaalmoeder gezocht en
contacten gelegd met de Landelijke Kinderopvang.

Deze bemiddelingen werden bijna altijd in combinatie met het leefloon gegeven. Enkel
huisvestingshulp werd een paar keer apart van het leefloon verleend, maar ook de combinatie
leefloon en huisvestingshulp is veel voorkomend. Het leefloon werd 7 keer toegekend zonder
bijkomende bemiddeling op de andere domeinen. Er was nog een antwoordcategorie genaamd
„andere‟, die bij 21 meisjes aangeduid is: 15 keer in een combinatie waarin ook het leefloon
zat, 7 keer zonder het leefloon. Deze „andere hulp‟ bestond uit budgetbeheer en
schuldbemiddeling, administratieve hulp, psychosociale ondersteuning, relationele hulp, extra
financiële steun (o.a. in de vorm van tussenkomst in eersteleeftijdsmelk of flessenvoeding en
tussenkomst in kosten van medicatie en pampers), voorschot op een ziekte-uitkering of op het
kindergeld en juridische hulp.
19 tienermoeders studeerden nog op het moment van de aanvraag bij het OCMW. Van de 25
die niet meer studeerden, zijn er 3 meisjes op een later tijdstip terug een opleiding gaan
volgen (zie tabel 3.4.11 en 3.4.12). 1 keer ging het om het sluiten van een leercontract met de
hulp van het OCMW; van de andere 2 mama‟s werd niet aangegeven dat het OCMW hulp
inzake opleiding verleende. Maar 1 tienermama had werk op het moment van de aanvraag.
Van de 40 andere meisjes, over wie deze vraag ingevuld is, zijn er 16 later in de periode van
OCMW-steun gaan werken (zie tabel 3.4.13 en 3.4.14): 3 in het kader van art.60§7, 3 door
andere begeleiding inzake tewerkstelling en 1 door het sluiten van een leercontract en hulp bij
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de kinderopvang. Het is niet geweten hoe de andere 9 meisjes werk vonden, enkel dat één van
hen ook hulp van het OCMW kreeg bij de opvang van haar kindje. De duur van de nieuwe
tewerkstelling varieert van 3 dagen naar nog altijd aan het werk wanneer de enquête ingevuld
is.

Beleid van het OCMW :
Vanaf hier werd terug gewerkt op het oorspronkelijke bestand en zijn de maatschappelijk
werkers zelf de analyse-eenheid. De eerste drie vragen leggen een aantal hypothetische
huishoudelijke situaties van tienermoeders voor. Ze gaan na in welke situaties de
maatschappelijk werkers voorstel doen tot toekenning van het leefloon aan de tienermoeder
en welke voorwaarden ze hierbij stellen. Zowel wanneer de tienermoeder bij een
alleenstaande ouder woont als wanneer ze bij de twee ouders woont, zeggen alle OCMW‟s het
leefloon te zullen toekennen als deze ouder(s) zelf ook het leefloon ontvang(t)(en). Bij het
inwonen bij een alleenstaande werkloze ouder duiden alle OCMW‟s (op één na) aan het
leefloon te zullen toekennen. Als het meisje bij twee werkloze ouders woont, zeggen 7
OCMW‟s echter geen leefloon te zullen toekennen. Op enkele OCMW‟s na zeggen ze
allemaal leefloon te zullen toekennen aan een tienermoeder wonend bij één of twee ouders
met ontoereikend inkomen. „Ontoereikend inkomen‟ is natuurlijk een te vage verwoording.
Deze vraagstelling zal aan de hand van de opmerkingen van de maatschappelijk werkers in de
voorziene ruimte hiervoor verduidelijkt worden voor het nieuwe vraaginstrument. 8 van de 28
maatschappelijk werkers, die deze vraag beantwoordden, zouden voorstel tot leefloon doen
wanneer een tienermama bij twee ouders met toereikend inkomen woont. 11 van de 28
zouden het leefloon toekennen wanneer het meisje bij een alleenstaande ouder met een
toereikend inkomen woont. Het is dus vooral wanneer het meisje thuis woont en de ouders
over een toereikend inkomen beschikken, dat er onenigheid bestaat tussen de maatschappelijk
werkers over de verlening van het leefloon. Hier kunnen dus ook verschillen in hulpverlening
optreden.
We zien deze beslissingsvrijheid inzake toekennen van het leefloon voor thuiswonende
meisjes ook terug in de verwoordingen van de opmerkingen, die de maatschappelijk werkers
in het hiervoor voorziene vakje schreven. Bijvoorbeeld: „Eventueel zal een deel van de
inkomsten van de ouders verrekend worden bij de berekening van het leefloon‟ en „Het
OCMW kan (facultatief) rekening houden met het inkomen van de inwonende ouder in de
1ste graad ten belopen van diens inkomen, te verminderen met bedrag leefloon
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samenwonenden (= € 474,37/maand)‟. Deze beslissingen worden dus aan het OCMW
overgelaten. Waar eveneens beslissingsmarge in bestaat, is in het terugvorderen van het
leefloon in kader van de onderhoudsplicht. Hier kan „door eventuele billijkheidsredenen van
afgezien worden’.

Als het over tienermoeders gaat, die samenwonen met hun partner, zijn de verwoordingen van
de sociaal werkers duidelijker. Hier stellen ze dat „het OCMW moet rekening houden met het
inkomen van de samenwonende partner. Indien diens inkomen hoger ligt dan het bedrag van
het leefloon voor personen met gezinslast is er in principe geen recht op een leefloon voor de
tienermoeder. Het OCMW kan niet afwijken van de wettelijke bepaling terzake’. Geen enkel
OCMW duidde dus aan leefloon toe te kennen aan een meisje, dat bij een partner met
toereikend inkomen woont. De verschillen in antwoorden over de andere situaties lijken hier
vooral aan de vraagstelling te liggen, want in het vakje voor „bijkomende voorwaarden of
opmerkingen‟ wordt vaak naar dezelfde wettelijke regeling verwezen: het inkomen van het
gezin/de partner moet onder het leefloon voor personen met gezinslast liggen. Een
werkloosheidsuitkering voor gezinshoofd ligt hier boven en dan kan er geen recht zijn op
leefloon voor de tienermoeder. Een ontoereikend inkomen kan bijgepast worden tot aan het
niveau van het leefloon.
Verder wordt bij alle huishoudelijke situaties vermeld dat elk individu afzonderlijk moet
bekeken worden en er telkens aan de voorwaarden van het Geïntegreerd Project voor
Maatschappelijke Integratie voldaan moet worden zoals de wet dit voorschrijft.
De meerderheid van de maatschappelijk werkers zegt minder streng te zijn in het toepassen
van de werkbereidheidsvereiste (één van de voorwaarden voor het Recht op Maatschappelijke
Integratie) tot de tienermoeder haar opleiding beëindigd heeft. Een aantal duiden ook aan
minder streng te zijn tot het kindje een bepaalde leeftijd heeft, tot het naar school gaat of tot
de moeder 18 jaar oud is (zie tabel 3.4.15). Bij „andere reden tot minder streng zijn‟ wordt
vaak aangehaald dat dit kan „totdat er opvang voor het kindje mogelijk/gevonden is’. Ook
vermelden ze dat „de verzorging en goede opvoeding van het kind natuurlijk prioriteit krijgen
en werken of studeren hier geen hinderpaal voor mag zijn, dit zeker toch de eerste maanden
na de bevalling‟, dat „er mogelijkheid is af te wijken van de bestaande voorwaarden op basis
van billijkheidsredenen‟ en dat „alles per individuele situatie bekeken wordt en er geen
vaststaande normen gehanteerd worden (bijvoorbeeld over hoe oud het kind moet zijn
alvorens te kunnen werken)’.
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Bij de invulling van die werkbereidheid is het de vraag tot hoe lang de tienermoeders mogen
studeren en wanneer ze moeten beginnen werken. Leeftijd speelt hierin volgens geen enkele
maatschappelijk werker een rol.. Twee maatschappelijk werkers duiden aan dat studeren maar
kan tot een diploma middelbaar onderwijs (7de jaar BSO of TSO er nog bij) en niet tot een
diploma hoger onderwijs. De meerderheid duidt hoger onderwijs wel aan (zie tabel 3.4.16).
Bij de verduidelijking van „tot een ander tijdstip‟ wordt vaak verwezen naar wat de nieuwe
leefloonwet hierover stelt: „Tot het behalen van een diploma dat kans geeft op tewerkstelling‟.
Ze stellen dat het hier om billijkheidsreden gaat, dit afhankelijk is van de context en er dus
geen algemene regel op te plakken valt. Goede studieresultaten en regelmatige student zijn
vormen bijkomende voorwaarden om te mogen studeren.
17 van de 25 OCMW‟s, die deze vraag beantwoordden, verwachten een vorm van
tewerkstelling van de tienermoeders, die leefloon ontvangen (zie tabel 3.4.17). Het gaat dan
vooral over één maand vakantiewerk doen in juli of augustus. 4 OCMW‟s vermelden wel dat
het combineerbaar moet zijn met haar situatie, dat dit enkel moet als er opvang voor haar
kindje voorzien kan worden.

Alle sociaal werkers zouden bij een hypothetische leefloonaanvraag van een tienermoeder
bijkomende hulp inzake kinderopvang voorstellen en op één na ook allemaal bemiddeling
inzake opleiding. Meer dan de helft van de sociaal werkers duidde aan alle mogelijkheden van
bijkomende hulp voor te stellen (zie tabel 3.4.18). Over bijkomende hulp bij tewerkstelling en
huisvesting zijn de meningen verdeeld. Het kruisen van deze variabelen met de variabelen
over de objectieve en subjectieve werkdruk in de OCMW‟s (zie volgende paragraaf
„Werkdruk en opinie‟) leverde echter geen (significante) verbanden op. Enkel de chi-square
test van de kruising van „bemiddeling tewerkstelling‟ met „categorie van grootte van de
gemeente‟ en

van de kruising van „bemiddeling huisvesting‟ met „subjectief ervaren

werkdruk‟ was significant, maar in de verdelingen van de kruistabellen zijn geen zinnige
trends terug te vinden (zie tabel 3.4.19 en 3.4.20). De verschillen in het voorstellen van
bemiddeling inzake tewerkstelling en huisvesting zijn dus niet te wijten aan verschillen in
werkdruk of in grootte van de gemeente. Ook tussen de werkdruk en het aanduiden van alle
mogelijkheden van bijkomende bemiddeling en tussen de grootte van de gemeente en het
aanduiden van alle mogelijkheden van bijkomende bemiddeling bestaat geen verband.
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Werkdruk en opinie:
Met een Cronbach‟s Alpha van 0,847 en een correlatiematrix waarin alle correlaties tussen
0,578 en 0,717 liggen, mogen we aannemen dat vraag C2, C3 en C4 hetzelfde meten. De
nieuwe variabele „werkdruk_totaal‟ geeft de totaalscore weer op de drie variabelen. We testen
de werkdrukhypothese voor het toekennen van het leefloon door kruising van de aangemaakte
variabele „hoeveel keer leefloon toegekend‟9 met de vijf werkdrukvariabelen (inclusief de
variabele „hoeveel cliënten begeleid per maatschappelijk werker‟). We vonden geen enkel
significant verband en er zijn ook geen trends in de verdelingen van de kruistabellen te
bespeuren. Niets lijkt aan te tonen dat bij een grotere werkdruk het leefloon minder vaak
wordt toegekend. De hypothese dat er een verband bestaat tussen de grootte van de gemeente
en toekenning van het leefloon testen we door kruising van de variabele „categorie van grootte
van de gemeente‟10 en „hoeveel keer leefloon toegekend‟. Ook tussen deze variabelen blijkt
geen verband te bestaan.
De werkdrukhypothese voor het verlenen van andere hulpverlening wordt getest door het
kruisen van alle bovengenoemde werkdrukvariabelen (inclusief het aantal cliënten, dat elke
maatschappelijk werker begeleidt) met de nieuw aangemaakte variabelen „hoeveel keer
bemiddeling tewerkstelling‟ en „hoeveel keer bemiddeling opleiding‟11. Deze hypothese
moeten we o.b.v. onze data verwerpen. Wel leverde de kruising van de variabele „hoeveel
keer bemiddeling opleiding‟ met de variabele „subjectief ervaren werkdruk‟ een significante
chi-square test op, maar in de verdelingen van de kruistabel is geen zinnig verband teug te
vinden (zie tabel 3.4.21). Tussen de grootte van de gemeente en de bemiddeling inzake
tewerkstelling en opleiding wordt geen enkel (significant) verband gevonden. De hypothese
dat de grootte van de gemeente een invloed heeft op het verlenen van andere hulpverlening
kunnen we eveneens niet weerhouden.
Uit de lage Cronbach Alpha‟s en uit de correlatiematrices van de variabelen, die de opinie
over de toereikendheid van de voorzieningen en van de financiële steun meten, blijkt dat deze
vragen niet genoeg hetzelfde meten. Er kan geen zinnige totaalscore voor deze items berekend
worden. Bovendien zijn deze variabelen erg scheef verdeeld. Hieruit moeten conclusies
getrokken worden voor het maken van de verbeterde vragenlijst.
9

Deze variabele is gebaseerd op de variabelen „leefloon aangevraagd‟ en „leefloon verleend‟ en heeft 3
categorieën : „altijd toegekend wanneer aangevraagd‟, „meer toegekend dan aangevraagd‟ en „minder toegekend
dan aangevraagd‟.
10
Variabele aangemaakt met 4 categorieën o.b.v. aantal inwoners van de gemeente. Deze zegt misschien ook iets
over de werkdruk, maar in alle geval is ze een maat voor het aantal leefloonaanvragen in de gemeente.
11
Aangemaakt volgens hetzelfde principe als de variabele „hoeveel keer leefloon toegekend‟.
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De meerderheid van de maatschappelijk werkers vindt dat er meer voorzieningen voor
tienermoeders zouden mogen bestaan. 7 van de 26, die deze vraag beantwoordden, vinden dat
er voldoende voorzieningen bestaan (zie tabel 3.4.22). Een ruime meerderheid vindt de
financiële steun aan tienermoeders ontoereikend (zie tabel 3.4.23). Wel vermelden ze hier
vaak bij dat het leefloon ontoereikend is voor alle cliënten en niet specifiek voor
tienermoeders. Als de sociaal werkers antwoorden op de vraag hoeveel extra financiële steun
tienermoeders zouden moeten krijgen, raden ze een bedrag tussen de 100 en 200 euro aan,
vooral bedoeld voor de kosten van kinderopvang en huisvesting en voor medische kosten. Een
paar respondenten zeggen dat er nu extra financiële hulp aan tienermoeders gegeven wordt in
de vorm van een huurtoelage en tussenkomst in de aankoop van zuigelingenvoeding
gedurende de eerste maanden. Slechts 3 sociaal werkers ondervinden zelf onduidelijkheid in
wat er mag en kan voorzien worden voor tienermoeders door de wetgeving (zie tabel 3.4.24).
Als toelichting van de onduidelijkheid haalt 1 respondent de afwezigheid van steunnormen in
het eigen OCMW aan en 1 respondent de afwezigheid van een aparte regeling of statuut voor
tienermoeders. De meeste sociaal werkers vinden dat er (wettelijk) voldoende mogelijkheden
bestaan om tienermoeders te helpen studeren en werken (zie tabel 3.4.25 en 3.4.26). Wel
halen ze vaak aan dat er problemen zijn met het vinden van kinderopvang: net als voor
alleenstaande moeders is het voor tienermoeders moeilijk de werkuren te combineren met
kinderopvang. Bovendien is het moeilijk om toereikende opvang te vinden om de
tienermoeders voldoende tijd in hun studies te laten investeren (voor meisjes zonder
opvangmogelijkheid bij de familie).
Eén van de centrale onderzoeksvragen van deze scriptie is of er nood is aan een specifieke
regelgeving voor de steun aan tienermoeders. Slechts 9 van de 26 sociaal werkers, die dit
beantwoordden, vinden van wel. De meerderheid van de sociaal werkers vindt een aparte
regeling in de wetgeving niet nodig. Ze zeggen dat iedere situatie afzonderlijk bekeken moet
worden; of de tienermoeder samenwoont, alleen woont of thuis woont en hoe haar sociaal
vangnet is, maakt een groot verschil uit.
Tabel 3.4.29: Opinie maatschappelijk werkers over nood aan specifieke regelgeving
Specifieke regelgeving nodig?
Nee, helemaal niet

1

Nee, niet echt

16

Ja, toch wel

9

Totaal
Missing values
Totaal incl. miss. Values

26
4
30
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Aantal aanvragen:
De item non-response op dit deel van de enquête ligt hoog. Voor 2008 gaven 12 van de 30
OCMW‟s het aantal aanvragen op voor financiële steun of andere hulpverlening door
tienermoeders12. Voor 2007 werd dit ingevuld door 7 OCMW‟s. We zullen suggesties doen
om deze vragen te verduidelijken en beter haalbaar te maken voor de OCMW‟s om ze te
beantwoorden. In 2007 varieerde het aantal aanvragen door tienermoeders van 0 tot 32. In
2008 varieerde het aantal aanvragen tussen 0 en 16 (zie tabel 3.4.27 en 3.4.28).
Het OCMW van de stad Antwerpen heeft de vragenlijst niet ingevuld. Wel weten we uit hun
antwoord op de eerste rondvraag dat vanaf 2004 in totaal 198 vrouwen, jonger dan 23 en een
kind gekregen voor hun 20ste, van hen steun kregen. Ze stellen dat op een totaal van 27969
klanten gedurende dezelfde periode dit voor hen verwaarloosbaar te noemen is.

3.5. Resultaten kwalitatief onderzoek
Er werd een interview afgenomen van 2 begeleiders uit Centra voor Integrale Gezinszorg en
van 1 begeleider van een autonome dienst Begeleid Zelfstandig Wonen. Deze instanties
bieden de tienermoeders13 een integrale begeleiding op pedagogisch, sociaal, emotioneel,
financieel-administratief en huishoudelijk vlak. Ze willen hen praktische en psychosociale
zelfredzaamheid helpen bereiken zodat ze zelfstandig kunnen leven. De CIG‟s doen dit via
residentiële (sommige ook via ambulante) hulpverlening. Begeleid Zelfstandig Wonen
gebeurt hoofdzakelijk via begeleiding aan huis. In de CIG‟s in Vlaanderen zijn 16 residentiële
plaatsen voor tienermoeders en hun kindje in speciaal voor hen voorziene leefgroepen: 8 in
CIG De Merode te Kasterlee en 8 in CIG Ten Anker te Klemskerke. Ook in de vier andere
CIG‟s in Vlaanderen - waaronder CIG De Stobbe, waar we ook een interview afnamen - zijn
2 bedden voorbehouden voor tienermoeders. 18 (6%) van de 283 jongeren, die Begeleid
Zelfstandig wonen deden in Vlaanderen in 2008 ontvingen kinderbijslag voor het eigen
kind14. Dit geeft een idee van het aantal tienermoeders in deze dienstverlening.

12

Weer zelfde definiëring: een tienermoeder is een vrouw van 23 jaar of jonger, die voor haar 20 ste een kind
kreeg.
13
Zij komen vooral via het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg of via de Jeugdrechtbank in deze hulpverlening
terecht.
14
registratie van de autonome diensten Begeleid Zelfstandig Wonen
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Alle meisjes in de CIG‟s ontvangen het leefloon. Ze hebben hier bij wet automatisch recht op
als ze in het centrum verblijven en ontvangen een volledig leefloon: zolang ze zwanger zijn
als alleenstaande en vanaf ze bevallen zijn als persoon met gezinslast. Via de CIG‟s is er geen
andere bron van financiering voor tienermoeders dan het leefloon en de aanvullende
hulpverlening van het OCMW15. Het gaat hier dus om hulpverlening, die parallel loopt aan de
OCMW-steun. De meisjes, die hier geholpen worden, kunnen mee opgenomen zijn in de
kwantitatieve studie. Bij het Begeleid Zelfstandig Wonen krijgen jongeren pas het leefloon
vanaf hun 18de. Minderjarigen krijgen een verblijfssubsidie: een bedrag even hoog als het
leefloon, maar uitgekeerd door het Fonds Jongerenwelzijn. Deze financiële steun staat dus los
van de OCMW‟s en werd niet bevraagd in de kwantitatieve studie. Ook is er nog een netwerk
aan materiële hulp, dat een deel van de kosten van de tienermoeders kan dekken. De
geïnterviewde van CIG De Stobbe zei bijvoorbeeld dat ze in het CIG voedselpakketten van de
voedselbank krijgen. De geïnterviewde van Elegast BZW verwees naar de hulp door o.a. Kind
en Gezin en Moeders voor Moeders, maar zei er ook bij dat dit een zoektocht van de jongere
of goede doorverwijzingen vergt en dat de jongeren hier dus niet altijd terecht zullen komen.
Bij Begeleid Zelfstandig Wonen helpen ze de tienermoeders ook de contacten met familie en
kennissen te verbeteren en hier de mogelijkheden tot materiële hulp na te gaan. Het blijft
moeilijk rondkomen, het budget blijft heel strikt en de huurlast groot, maar op die manier
geraken ze er wel volgens de geïnterviewde van Elegast BZW.

Alle geïnterviewden zeiden dat de tienermoeders zelden werken tijdens de hulpverlening en
nadien vaak nog leefloonafhankelijk zijn. De combinatie werken en zorg wordt als moeilijk
haalbaar gezien. Weinig meisjes kiezen expliciet om voltijds te werken, omdat het niet
combineerbaar is met de zorg voor hun kindje. Veel tienermoeders zetten hun studies ook
vroegtijdig stop, omdat ze het niet gecombineerd krijgen en financieel niet rondkomen. Een
leefloon van 1000 Euro is niet genoeg om te studeren en een woning te huren, groot genoeg
voor de moeder en haar kindje.
We vroegen de drie begeleiders of er nood is aan een specifieke regelgeving voor
tienermoeders of een aparte uitkering. De begeleider van Elegast Begeleid Zelfstandig Wonen
is niet eenduidig voorstander van een aparte uitkering. Hij wees op het gevaar van het trekken
15

Er is wel een extra mogelijkheid los van het OCMW voor jongeren in de Bijzondere Jeugdzorg om extra
financiële steun te krijgen via een PSA-maatregel voor bepaalde specifieke kosten als therapie of kinderopvang;
dit is geen bijkomende vaste bron van inkomsten, want zeer individueel en specifiek voor bijzondere uitgaven.
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van een scheidingslijn tot wanneer je die financiële bijdrage zou geven. Op een bepaald
moment stopt deze uitkering, terwijl de tienermoeders hier dan afhankelijk van geworden zijn
en ernaar zijn gaan leven. Hiermee wil hij niet zeggen dat er geen extra financiële steun nodig
is, maar als dit er bijvoorbeeld enkel voor minderjarige tienermoeders komt, lijkt hem dat
gevaarlijk. De begeleiders van de CIG‟s daarentegen zijn wel voor een aparte regelgeving te
vinden. De geïnterviewde van CIG De Stobbe vindt dat het veel handiger zou zijn
tienermoeders als een aparte doelgroep te bekijken. Hun jonge leeftijd en het feit dat zij vaak
uit de bijzondere jeugdzorg of een moeilijke thuissituatie komen maakt het hen extra moeilijk.
Ze missen vaak een ondersteunend netwerk, zowel voor het krijgen van een goed voorbeeld
van opvoeding als voor het financiële. Zij zou een extra premie voor tienermoeders onder de
18 aanraden, een soort starterpakket (los van dat van de mutualiteit). De geïnterviewde van
CIG De Merode zegt dat er wettelijk zeker iets meer vastgelegd mag worden, want dat vooral
voor thuiswonende tienermoeders er verschillen en willekeur bestaan in de toekenning van het
leefloon tussen de verschillende OCMW‟s. Thuiswonende tienermama‟s kunnen leefloon
(meestal als samenwonende) krijgen, maar in tegenstelling tot de meisjes in de CIG‟s hebben
ze hier niet automatisch recht op. Sommige OCMW‟s verlenen het, sommige niet. Dit hangt
natuurlijk af van de financiële situatie van de tienermoeder en haar familie, maar ook van het
OCMW. OCMW‟s uit grote steden doen dit volgens hem minder omdat zij een grote last aan
leefloontrekkers hebben. Kleine OCMW‟s verstrekken soms nog allerlei aanvullende hulp
bovenop het leefloon. Hij vraagt zich af of de politieke samenstelling van de OCMW-raad
hier ook in meespeelt.
Geïnterviewde CIG De Merode: “Het zou goed zijn voor de bestaanszekerheid van een jonge
mama en haar kindje, moest ze over een bepaalde som geld maandelijks beschikken om in de
kosten van haar kindje te voorzien, zonder verantwoording te moeten afleggen t.o.v haar
ouders of een instantie. Toch zo lang de tienermoeder studeert of nog niet over een inkomen
beschikt, moet er over de bestaanszekerheid van het kindje gewaakt worden. De kinderbijslag
dekt lang niet alle kosten. […] Het zou logisch zijn moesten alle thuiswonende tienermoeders
het leefloon als samenwonende krijgen, tenminste als het gezinsinkomen onder een bepaald
bedrag blijft. Dit moet dan als vaste regel door alle OCMW’s gekend zijn zodat het niet meer
afhangt van de willekeur van OCMW tot OCMW. Daarmee kan al de crèche of
onthaalmoeder en wat kosten voor haar kindje betaald worden zonder dat dit ten laste is van
het gezinsbudget. De nieuwe grootouders zijn meestal in hun budget niet meer voorzien in de
kosten van een baby, zeker niet als er voltijdse opvang moet betaald worden en dit is nodig
als de jonge mama naar school gaat en de grootouders beide werken.

Vaak doen de
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grootouders dit ook tegen hun zin. Het is al niet gemakkelijk te aanvaarden dat hun dochter
zwanger is. Het financiële kan dan voor grote spanningen zorgen. Als dit niet kan, moet er
toch door de kinderbijslag anders naar gekeken worden, want die dekt nu lang niet alle
kosten. Of het OCMW zou tenminste een vergoeding aan de minderjarige mama’s kunnen
geven om de onthaalmoeder of crèche te betalen. Hier is wettelijk niets over vastgelegd nu.”

Waar volgens de geïnterviewde van CIG De Merode ook onduidelijkheid over bestaat is over
het aftrekken van de kinderbijslag voor de tienermoeder van het leefloon. Dit is weer iets wat
sommige maar niet alle OCMW‟s doen. In de nieuwe leefloonwet staat dat studerende
leefloontrekkende jongeren minstens één maand in de zomervakantie moeten werken en het
leefloon wordt ingetrokken dan. Volgens de geïnterviewde is dit allesbehalve evident voor
schoolgaande moeders. Hij vraagt hier telkens om uitzonderingen voor de tienermoeders in
het CIG. Hetzelfde doet hij voor de terugvordering van het leefloon in kader van de
onderhoudsplicht. Dat kan om billijkheidsredenen. Dit zijn dingen, die hij voor de meisjes in
de CIG‟s wel gedaan krijgt, maar hij vraagt zich af hoe meisjes, die er alleen voorstaan zonder
woordvoering door het CIG, dit geregeld krijgen. Ook vermeldt hij dat deeltijds onderwijs een
goede oplossing bood voor een heel aantal tienermoeders, maar dat sinds de nieuwe
wetgeving verplicht 3 dagen te gaan werken, de combinatie zorg-opleiding-werk voor
tienermoeders in dit systeem erg zwaar wordt.

4. Suggesties tot verbeteren van het vraaginstrument
Om gemakkelijker te kunnen nagaan of de OCMW‟s geen enkele, 1 of 2 aanvragen kregen in
de periode van 2004 t.e.m. 2008, wordt dit in de eerste vraag opgenomen zodat achteraf niet
uitgeteld moet worden hoeveel OCMW‟s maar 1 aanvraag kregen. In het deel over de twee
meest recente dossiers wordt vraag 1e (die niet van pas kwam in de analyse) vervangen door
een vraag over de afkomst van de tienermoeders. Met de verduidelijkingen over de gevraagde
en verleende hulp, die de maatschappelijk werkers in de voorziene ruimte bijschreven,
worden extra antwoordcategorieën aangemaakt. Schuldbemiddeling, budgetbeheer en
administratieve hulp bleken belangrijke vormen van hulpverlening te zijn, die ontbraken als
mogelijke antwoordcategorieën in de oorspronkelijke enquête. Bij de vragen over het
opnieuw gaan studeren en werken tijdens de periode van hulpverlening wordt verduidelijkt
dat enkel opnieuw gaan studeren of werken door de bemiddeling van het OCMW bedoeld
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wordt. Zo kan nagegaan worden in hoeverre de OCMW‟s erin geslaagd zijn om hun cliënten
aan een opleiding of werk te helpen en er kan bekeken worden of de kenmerken van het
OCMW en de gemeente een invloed hebben op deze variabelen.
In het deel, dat naar het beleid van de OCMW‟s inzake tienermoeders vraagt a.d.h.v.
hypothetische situaties, waren vooral de bijkomende opmerkingen van de maatschappelijk
werkers interessant. De nieuwe vragen zijn gebaseerd op hun opmerkingen en op de
bijkomende voorwaarden, die zij stellen. Dat de OCMW‟s leefloon toekennen aan
tienermoeders, wonend bij (een) ouder(s) die zelf ook het leefloon ontvang(t)(en) is duidelijk.
We richten de nieuwe vragen vooral op de situaties, waar onenigheid over bestaat tussen de
OCMW‟s. Zo kan beter nagegaan worden of de wetgeving anders geïnterpreteerd wordt door
de verschillende OCMW‟s. Gevraagd moet worden wat als ontoereikend inkomen van de
ouders geldt om het leefloon te kunnen toekennen. De begrippen „ontoereikend inkomen‟ en
„toereikend inkomen‟ worden geconcretiseerd in de nieuwe vraagstelling. Dit weer om na te
gaan waar er juist verschillen zijn in de toepassing van het beleid. Wat interessant is om te
weten te komen, is waarom sommige maatschappelijk werkers bij een toereikend inkomen
van de ouders wel leefloon willen verlenen, en anderen niet. De vragen moeten eveneens
aantonen of er verschillen zijn in wanneer het leefloon teruggevorderd wordt van de ouders in
het kader van de onderhoudsplicht en wanneer een deel van het inkomen van de ouders in
rekening gebracht wordt bij de berekening van het leefloon voor de tienermoeders. Uit de
opmerkingen van de sociaal werkers bleek dat ze dit eventueel kunnen doen en dat
billijkheidsredenen hierin een grote rol spelen. Hierin schuilen wellicht veel verschillen.
Bij de redenen tot minder streng zijn over de werkbereidheidseis wordt nu doorgevraagd over
wanneer een kindje groot genoeg is voor kinderopvang en de moeder dus moet beginnen
werken. In plaats van te vragen tot wanneer de moeder mag studeren, vragen we nu naar wat
onder een diploma, dat de inschakelingskansen op de arbeidsmarkt verhoogt, wordt verstaan.
Dit is immers wat de nieuwe leefloonwet voorschrijft als voorwaarde om het leefloon te
ontvangen als student. Er wordt ook gevraagd of er studierichtingen zijn, waarbij ze het
leefloon niet kunnen toekennen. De vraag over de verwachte tewerkstelling van een
studerende, leefloontrekkende tienermoeder wordt uitgebreid en er wordt een vraag
toegevoegd over het al dan niet aftrekken van de kinderbijslag voor de tienermoeder van het
leefloon. De laatste vraag van dit deel wordt verwijderd omdat ze geen meerwaarde biedt
t.o.v. de vragen over bijkomende bemiddeling uit de recente dossiers.
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Bij het derde deel van de vragenlijst - het deel over de werklast en over de opinie van de
sociaal werkers over de wetgeving - wordt de eerste vraag vereenvoudigd. Bij alle vragen, die
naar de subjectieve werkdruk of naar opinies van de maatschappelijk werkers peilen en die
erg scheef verdeelde antwoorden opleverden, worden de antwoordcategorieën aangepast.
De vraag over aparte budgetten wordt verwijderd want is te onduidelijk geformuleerd.

Het laatste deel van de enquête (over het aantal aanvragen) kostte de sociaal werkers teveel
tijd aan opzoekwerk en had dan ook een grote item non-response. Beter is minder ver terug te
gaan in de tijd. In de verbeterde enquête worden enkel gegevens van 2008 gevraagd. Ook
wordt naar het aantal toekenningen gevraagd en niet meer naar het aantal aanvragen; het
aantal aanvragen wordt immers niet altijd bijgehouden door de OCMW‟s. In de verbeterde
vragenlijst is een aparte vraag over het aantal toekenningen van het leefloon en een aparte
vraag over het aantal toekenningen van aanvullende financiële steun opgenomen.

De verbeterde vragenlijst vindt u in bijlage 1.

5. Discussie
Het doel van deze scriptie was na te gaan welke financiële hulp er bestaat voor tienermoeders
in België en hoeveel tienermoeders deze hulp ontvangen. Uit het onderzoek blijkt dat de
financiële steun aan tienermoeders bestaat uit de steun verleend door de OCMW‟s, uit de
kinderbijslag en uit de financiering door het Fonds Jongerenwelzijn van het verblijf van
minderjarige moeders in het Begeleid Zelfstandig Wonen. Dit laatste gaat maar op voor een
heel klein aantal tienermoeders. Uit de registratie van de autonome diensten voor Begeleid
Zelfstandig Wonen blijkt dat 18 (6%) van de jongeren in BZW via hun diensten in 2008
kinderbijslag ontving voor eigen kind. Bovendien zijn de meeste tienermoeders meerderjarig
en meerderjarige jongeren in BZW ontvangen een leefloon en niet langer de verblijfssubsidie
van het Fonds Jongerenwelzijn. 45% van de tienermoeders in België in 2007 en 28% van de
tienermoeders in Vlaanderen in 2008 ontvangt een leefloon. Een groot deel tienermoeders
krijgt dus geen andere financiële steun16 dan de kinderbijslag, die lang niet alle kosten voor
het levensonderhoud van een baby dekt. Ook is geweten dat het leefloon ontoereikend is

16

Buiten de financiële steun zijn er uiteraard ook wel mogelijkheden tot materiële hulp, o.a. via organisaties
zoals Kind en Gezin en Moeders voor Moeders.
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(Cantillon e.a., 2004). Naast het leefloon verlenen de OCMW‟s ook aanvullende financiële
hulp.
Zowel in het toekennen van het leefloon als in het verlenen van aanvullende hulpverlening
bestaan er verschillen tussen de OCMW‟s. Dit was één van onze hypothesen en die wordt
bevestigd door het onderzoek. Uit de gegevens uit de twee meest recente dossiers van
tienermoeders - bevraagd in de mailenquête - blijken weinig verschillen in toekenning van het
leefloon. Het werd bijna altijd toegekend wanneer aangevraagd en één keer ook toegekend
zonder dat het aangevraagd was. De vraag is wel in hoeverre dossiers bijgehouden worden
van aanvragen, waarop niet is ingegaan. Wanneer echter naar het al dan niet toekennen van
het leefloon in hypothetische gezinssituaties gevraagd wordt, blijken er verschillen en
onduidelijkheid te bestaan, vooral in het toekennen van het leefloon aan thuiswonende
tienermoeders. Verschillen in aanvullende hulpverlening werden zowel in de gegevens uit de
reële dossiers als in de antwoorden over het OCMW-beleid in hypothetische gezinssituaties
teruggevonden. De discretionaire beslissingsruimte van maatschappelijk werkers van
OCMW‟s is dus groot, vooral in het toekennen van het leefloon aan tienermoeders, die nog bij
hun ouder(s) wonen, en in het verlenen van aanvullende steun.
Waar de oorzaak ligt van de verschillen in steun door de OCMW‟s heeft dit onderzoek niet
helemaal duidelijk kunnen maken. Het bestaan van de verschillen op zich en de visie van de
begeleiders uit de CIG‟s spreken in het voordeel van de hypothese dat onduidelijkheid in de
wetgeving leidt tot verschillen in verleende steun. Weinig maatschappelijk werkers zijn echter
van mening dat de wetgeving te onduidelijk is en dat er nood is aan een specifieke
regelgeving. Zij aanzien tienermoeders niet als een aparte doelgroep, maar bekijken elke
individuele situatie afzonderlijk, binnen de vaste regels van het Geïntegreerd Project voor
Maatschappelijke Integratie. De hulpverleners uit de CIG‟s zijn wel voorstander van een
aparte regelgeving omtrent steun aan tienermoeders. Ook zij ondervinden dat er nu veel
verschillen bestaan in het toekennen van het leefloon en andere hulp door OCMW‟s, vooral
voor thuiswonende tienermoeders. Ze zijn van mening dat er een duidelijker recht op een
financiële uitkering vastgelegd mag worden (toch zolang het gezinsinkomen onder een
bepaalde grens blijft).
De hypothesen over het verband tussen de werkdruk in het OCMW en de grootte van de
gemeente enerzijds en de verleende steun anderzijds kunnen op basis van deze data niet
gestaafd worden. Het niet vinden van een significant verband kan liggen aan de
onvolkomenheden in het vraaginstrument, aan de scheve verdeling van sommige variabelen
33

en aan het kleine aantal waarnemingen. Op vlak van het leefloon kan meespelen dat
aanvragen, waarop niet wordt ingegaan, niet worden bijgehouden en dat dit voor een
vertekening zorgt. Het lijkt dan dat het leefloon vaker toegekend wordt, dan werkelijk het
geval is. Op vlak van bijkomende hulpverlening kan het zijn dat grote OCMW‟s net meer
activerende maatregelen ondernemen en dus meer hulp inzake tewerkstelling en opleiding
bieden om de grote last aan leefloontrekkers te reduceren. Het gevoerd onderzoek kan dus niet
aantonen dat grotere OCMW‟s minder steun verlenen dan OCMW‟s uit kleinere gemeenten
met een minder zware caseload. Uitgebreider onderzoek is echter nodig om dit te kunnen
uitsluiten en om andere oorzaken van de gevonden verschillen op het spoor te komen.

Het is zeker niet de bedoeling de discretionaire beslissingsruimte van maatschappelijk
werkers en de zorg op maat van de cliënt negatief te evalueren. Wel is het belangrijk te
beseffen dat er effectief verschillen in hulpverlening tussen OCMW‟s bestaan en dat dit een
bron van rechtsonzekerheid kan zijn. Er bestaat in België geen vaststaand recht op steun voor
alle tienermoeders. Zeker voor thuiswonende tienermoeders spelen billijkheidsredenen steeds
een rol. Er is nog maar bitter weinig onderzoek gevoerd naar de leefsituatie en kenmerken van
tienermoeders in België en nog geen onderzoek naar de hulpverlening aan tienermoeders.
Buitenlands onderzoek doet echter vermoeden dat dit een erg kwetsbare groep is, die
voldoende ondersteuning nodig heeft. Meer onderzoek naar hun socio-economische
kenmerken kan aangeven tot welke doelgroepen binnen de groep tienermoeders de
hulpverlening (en het preventiebeleid) zich best richt. Opvallend is dat in Nederland en het
Verenigd Koninkrijk meer onderzoek gedaan is en dat dit zich ook vertaald heeft in een
uitgebreidere regelgeving en een uitgebreider aanbod aan hulpverlening. Het is belangrijk
verder onderzoek te voeren naar het eventuele bestaan van lacunes in het beleid. Bij
doelgroepgericht beleid bestaat het risico wel dat dit botst met de visie van de
maatschappelijk werkers van de OCMW‟s, die ieder individu afzonderlijk bekijken.
Uitgebreider onderzoek naar de hulpverlening aan tienermoeders kan duidelijk maken op
welke vlakken hulpverlening het meest nodig is, ook verder kijkend dan enkel de financiële
steun. Qua ambulante hulpverleningsinitiatieven voor tienermoeders staat Nederland
bijvoorbeeld ook veel verder dan België. Wat zowel door de maatschappelijk werkers, als
door de hulpverleners van de CIG‟s werd aangehaald, is de moeilijkheid met kinderopvang.
Als de maatschappelijk werkers extra financiële steun ergens voor nodig vinden, dan is het
voor kinderopvang. Ook de geïnterviewde van CIG de Merode haalde aan dat als er geen
algemeen bedrag voor tienermoeders voorzien kan worden, het OCMW misschien wel de
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kosten voor kinderopvang kan vergoeden. Hier kan in het beleid iets rond uitgewerkt worden.
Het is ook de vraag in hoeverre tienermoeders en hun families op de hoogte zijn van de
mogelijkheid tot ontvangen van het leefloon en de vele mogelijkheden van aanvullende steun.
Ook bij hulpverleningsorganisaties is niet altijd geweten dat het leefloon kan toegekend
worden aan thuiswonende tienermoeders.

Wat niet mee opgenomen is in dit onderzoek, is het aantal aanvragen gedaan door de partners
van tienermoeders of door de vaders van hun kindje, al dan niet zelf tienervader. Het is
mogelijk dat een groot deel van de leefloonaanvragen van samenwonende tienermoeders
gedaan wordt door haar partner. Dit valt buiten het gevoerde onderzoek. Ook ontbreken
gegevens over de afkomst van de tienermoeders en over het aandeel asielzoeksters en politiek
vluchtelingen, dat OCMW-steun vraagt of krijgt.

6. Bibliografie
BAAS, L., SENA, M., BEGSMA, A., YALCIN, D. en BAYER, A. (2006), Tienerouders. Een
advies aan de Burgemeester en Wethouders van Rotterdam, Rotterdam: Rotterdamse
Jongerenraad, 24p.
BERTHOUD, R. en ROBSON, K. (2001), The Outcomes of Teenage Motherhood in Europe,
Innocenti working paper No.86, Florence: Innocenti Research Centre, 64p.

BRIELS, G. (2005), Levenslang leren in de bijstand? Bespreking van de overgang van
bestaansminimum naar leefloon in functie van studenten, Scriptie, Antwerpen: UA: 81p.

CAMMU, H., MARTENS, G., DE COEN, K. en DEFOORT (2007), Perinatale activiteiten
in Vlaanderen 2007 (online) , Jaarrapport Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie, pdffile,

http://www.zorg-en-

gezondheid.be/uploadedFiles/NLsite/Cijfers/Gezondheidsindicatoren/Ziekte_en_gezondheid/
Geboorte_en_bevalling/SPE_2007.pdf, geraadpleegd op 1/12/2008

35

CANTILLON, B., VERBIST, G., DE MAESSCHALCK, V. (2003), Sociaal-economische
levensomstandigheden van eenoudergezinnen in België, Onderzoeksrapport, Antwerpen:
Centrum voor Sociaal Beleid, 111p.

CANTILLON, B., VAN MECHELEN, N., MARX, I. en VAN DEN BOSCH, K. (2004), De
evolutie van de bodembescherming in 15 Europese landen van 1992 tot 2001, Berichten / UA,
Antwerpen: Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck, juli

CONNEXIONS

(2009),

Support

for

young

people

with

children

(online),

http://www.connexionsdirect.com/index.cfm?pid=143&catalogueContentID=182&render=detailedArticle,
geraadpleegd op 1-08-2009
DE BOYSER, K. (2006), „Hoofdstuk 2. Lage inkomens in de balans‟ in VRANKEN, J., DE
BOYSER, K. en DIERCKX, D. (red.) (2006), Armoede en sociale uitsluiting. Jaarboek 2006,
Leuven/Voorburg: Acco, p.77-94

DEPARTMENT FOR CHILDREN, SCHOOLS AND FAMILIES (2007), Teenage Parents
Next Steps: Guidance for Local Authorities and Primary Care Trusts (online), pdf-file,
http://www.everychildmatters.gov.uk/_files/6983570B080FA8B58C9CF31C58547A7D.p
df, geraadpleegd op 3/11/2008
DEWILDE, C. (2008), „Hoofdstuk2. Multidimensionele armoede geconceptualiseerd‟ in
DEWILDE, C. en RAEYMAECKERS, P. (red.) (2008), Multidimensionele armoede in
Europa. Individuele en institutionele determinanten, Leuven/Voorburg: Acco, p.25-46

DE WILDE, M. (2009a), Aantal Vlaamse tienerouders bleef stabiel in 2008, Persbericht,
Antwerpen: Centrum voor Sociaal Beleid

DE WILDE, M. (2009b - in press), Demografische kenmerken Vlaamse tienerouders, CSBbericht september 2009, Antwerpen: Centrum voor Sociaal Beleid

36

DIRECTGOV

(2009),

Financial

help

for

young

people

(online),

http://www.direct.gov.uk/en/YoungPeople/Money/FinancialHelpForYoungPeople/index.htm,
geraadpleegd op 1-08-2009

DIRECTGOV

(2009),

Extra

help

for

students

with

children

(online),

http://www.direct.gov.uk/en/EducationAndLearning/UniversityAndHigherEducation/Student
Finance/Extrahelp/DG_171503, geraadpleegd op 1-08-2009
EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE (2006), „Advies van het Europees
Economisch en Sociaal Comité over „Armoede onder vrouwen in Europa” ’ in Publicatieblad
van de Europese Unie, 2006/C 24/18: 95-101
GARSSEN, J. (2008), „Sterke daling geboortecijfer niet-westers allochtone tieners‟ in
Bevolkingstrends, Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek, 56, 4: 14-21
GARSSEN, J. en HARMSEN, C. (2005), „Tienermoeders vaak langdurig alleenstaand‟ in
CBS webmagazine, september 2005
GELDOF, D., LUYTEN, D. en VAN RUYMBEKE, M. (1998), „Hoofdstuk 1. 20 jaar
OCMW's. Een aanzet tot evaluatie van hun rol in de armoedebestrijding, met bijzondere
aandacht voor het bijstandsbeleid‟ in VRANKEN, J., VANHERCKE, B., CARTON, L. en
VAN MENXEL, G. (red.) (1998), 20 jaar OCMW. Naar een actualisering van het
maatschappijproject, Leuven: Acco, p. 23-42
GEURTS (2006), De arbeidsmarktpositie van alleenstaande ouders. Nieuwe bevindingen uit
het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming, Eindrapport, Leuven: Steunpunt
WAV, 54 p.

GOODMAN, A., KAPLAN, G. en WALKER, I. (2004), Understanding the effects of early
motherhood in Britain: The effects on mothers, IFS Working Papers W04/20, Institute for
Fiscal Studies: 42p.
HERMANS, K., VAN HAMME, E. en LAMMERTYN, F. (1999), „Sociale activering in
Vlaamse OCMW‟s: Een empirische toetsing‟ in Tijdschrift voor Sociologie, 20, 2: 149-174

37

HOBCRAFT, J. en KIERNAN, K. (1999), Childhood Poverty, Early Motherhood and Adult
Social Exclusion, CASE Paper, Centre for Analysis of Social Exclusion, LSE 28: 41p.

LIPSKY, M. (1980), Street-level bureaucracy. Dilemmas of the individual in public services,
New York: Russel Sage Foundation, 244p.
LUYTEN, D. (2008), „Het OCMW. Een evoluerend centrum in een evoluerende
maatschappij‟, in Welzijnsgids, afl. 67: 21p.
PUT, J., SEYNAEVE, T., SIMOENS, D. en VAN DER STRAETE, I. (2001), OCMW’s en
studenten. Eindrapport van een onderzoek in opdracht van de minister van Maatschappelijke
Integratie, Leuven: Faculteit Rechtsgeleerdheid, 187p.

SEYNAEVE, T., HERMANS, K., DECLERCQ, A. en LAMMERTYN, F. (2003), Aan de
rand van de actieve welvaartsstaat. Een socio-biografisch onderzoek naar jongeren en
OCMW-hulpverlening, Gent: Academia Press, 322p.

STICHTING AMBULANTE FIOM (2008), Tienermoeders. Jong en een kind. Praktische
informatie voor jonge ouders en aanstaande opa’s en oma’s (online), Brochure (pdf-file),
http://www.fiom.nl/files/Brochure%20Jonge%20Moeders%20definitief_2.pdf, geraadpleegd
op 12/11/2008

VAN BERLO, W., WIJSEN, C. en VANWESENBEECK, I. (2005), Gebrek aan regie. Een
kwalitatief onderzoek naar de achtergronden van tienerzwangerschappen, Utrecht: Rutgers
Nisso groep, 39p.

VAN DER VEEN, R.J. (1990), De sociale grenzen van beleid. Een onderzoek naar de
uitvoering en effecten van het stelsel van sociale zekerheid, Antwerpen/Leiden: Stenfert
Kroese Uitgevers: 263p.

VAN MECHELEN, N. en BOGAERTS, K. (2008), Aanvullende financiële steun in Vlaamse
OCMW's (online), CSB-bericht,
http://webh01.ua.ac.be/csb/index.php?pg=29&idrec=96&act=2&sk=3&dr=2&filter=2008&zo
ekterm=, geraadpleegd op 20/11/2008
38

Bijlage 1: Verbeterde vragenlijst voor maatschappelijk werkers bij het
OCMW over de steunverlening aan tienermoeders
A. De twee meest recente aanvragen van tienermoeders aan uw OCMW in detail
Hoeveel aanvragen voor financiële steun of andere hulpverlening kreeg uw OCMW in de periode van 2004
ste
tot en met 2008 van vrouwen van 23 jaar of jonger, die voor hun 20 een kind kregen?
(gelieve een x te zetten in het overeenkomstige vakje)
0 (ga ineens door naar p.6: deel B)
1
2 of meer

Gelieve volgende vragen te beantwoorden over de (twee) meest recente aanvra(a)g(en) voor financiële
steun of andere hulpverlening in de periode van 2004 tot en met 2008 door vrouwen van 23 jaar of jonger,
ste
die voor hun 20 een kind kregen.

1. Meest recente aanvraag
1a. In welk jaar werd deze aanvraag gedaan? (gelieve een x te zetten in het overeenkomstige vakje)
2004
2005
2006
2007
2008
1b. Wat is het geboortejaar van deze vrouw?

(gelieve in elk vakje 1 cijfer te plaatsen)

1c. Wat is het geboortejaar van haar kind?

1d. Was dit haar eerste kind?
(gelieve een x te zetten in het overeenkomstige vakje)
Ja
Neen
Weet niet
Zo neen, hoe oud was haar eerste kind (ongeveer) op het moment van de aanvraag?
(gelieve een getal in één van de eerste vakjes te plaatsen of een x in het laatste)
Jaar
Of
Maanden Of
Weet niet
1e. Wat is het land van herkomst van de tienermoeder?
België
Ander land binnen de EU, nl. ……………………….
Ander land buiten de EU, nl. ……………..
Weet niet
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1f. Waarvoor precies werd aanvraag gedaan? (gelieve x’en te zetten in alle hokjes, die van
toepassing zijn, en evt. andere hulpverlening te concretiseren)
Leefloon
Eersteleeftijdsmelk
Budgetbeheer/schuldbemiddeling
Administratieve hulp
Huurwaarborg/installatiepremie/huisvesting
Materiële hulpverlening Lokaal Opvang Initiatief
Juridische hulp
Medische kosten
Voorschot kinderbijslag
Voorschot ziekteverzekering
Bijkomende steun voor pampers, voeding, medicatie
Andere hulpverlening, nl. ……………….

1g. Welke hulp heeft uw OCMW de vrouw kunnen verlenen?
zetten en eventueel achteraan te concretiseren)
Leefloon
Eersteleeftijdsmelk
Budgetbeheer/schuldbemiddeling
Administratieve hulp
Huurwaarborg/installatiepremie/huisvesting
Materiële hulpverlening Lokaal Opvang Initiatief
Juridische hulp
Medische kosten
Voorschot kinderbijslag
Voorschot ziekteverzekering
Bijkomende steun voor pampers, voeding, medicatie

(gelieve één of meerdere x’jes te

Psychosociale ondersteuning
Relationele hulp/bemiddeling
Bemiddeling inzake tewerkstelling, nl. ………………………
Bemiddeling inzake kinderopvang, nl. ………………….
Bemiddeling inzake opleiding, nl. ……………………
Andere, nl. ………………………..
Geen hulp kunnen verlenen
Weet niet

1h. Ontvangt de vrouw nu nog het leefloon? (Enkel antwoorden als leefloon aangeduid in vorige
vraag)
Ja
Neen
Weet niet
Zo neen, in welk jaar is het verlenen van het leefloon beëindigd?
En waarom?
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1i. Studeerde de vrouw op het moment van de aanvraag?
Ja (ga door naar vraag 1j)
Neen
Weet niet
Zo neen, is ze door de bemiddeling van het OCMW terug gaan studeren op een later tijdstip?
Ja
Neen
Weet niet

1j. Werkte de vrouw op het moment van de aanvraag?
Ja (ga ineens naar vraag 1k)
Neen
Weet niet
Zo neen, is ze door de bemiddeling van de OCMW terug gaan werken op een later tijdstip?
Ja
Neen (ga ineens naar vraag 1k)
Weet niet
Indien ja op vorige vraag: Is ze nu op dit moment nog aan het werk?
Ja (ga ineens naar vraag 1k)
Neen
Weet niet
Indien neen op vorige vraag: hoeveel tijd is er verstreken tussen (eerste keer) werk vinden met
hulp OCMW en (eerste keer) terug werkloos worden?

1k. Heeft uw OCMW de vrouw doorverwezen naar een andere instantie/ andere hulpverlening?
(gelieve een x te zetten)
Ja
Neen
Weet niet
Zo ja, welke? (gelieve het antwoord te typen in het vakje)
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2. Voorlaatste aanvraag
2a. In welk jaar werd deze aanvraag gedaan? (gelieve een x te zetten in het overeenkomstige vakje)
2004
2005
2006
2007
2008
2b. Wat is het geboortejaar van deze vrouw?

(gelieve in elk vakje 1 cijfer te plaatsen)

2c. Wat is het geboortejaar van haar kind?

2d. Was dit haar eerste kind?
(gelieve een x te zetten in het overeenkomstige vakje)
Ja
Neen
Weet niet
Zo neen, hoe oud was haar eerste kind (ongeveer) op het moment van de aanvraag?
(gelieve een getal in één van de eerste vakjes te plaatsen of een x in het laatste)
Jaar
Of
Maanden Of
Weet niet
2e. Wat is het land van herkomst van de tienermoeder?
België
Ander land binnen de EU, nl. ……………………….
Ander land buiten de EU, nl. ……………..
Weet niet

2f. Waarvoor precies werd aanvraag gedaan? (gelieve x’en te zetten in alle hokjes, die van
toepassing zijn, en evt. andere hulpverlening te concretiseren)
Leefloon
Eersteleeftijdsmelk
Budgetbeheer/schuldbemiddeling
Administratieve hulp
Huurwaarborg/installatiepremie/huisvesting
Materiële hulpverlening Lokaal Opvang Initiatief
Juridische hulp
Medische kosten
Voorschot kinderbijslag
Voorschot ziekteverzekering
Bijkomende steun voor pampers, voeding, medicatie
Andere hulpverlening, nl. ……………….
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2g. Welke hulp heeft uw OCMW de vrouw kunnen verlenen?
zetten en eventueel achteraan te concretiseren)
Leefloon
Eersteleeftijdsmelk
Budgetbeheer/schuldbemiddeling
Administratieve hulp
Huurwaarborg/installatiepremie/huisvesting
Materiële hulpverlening Lokaal Opvang Initiatief
Juridische hulp
Medische kosten
Voorschot kinderbijslag
Voorschot ziekteverzekering
Bijkomende steun voor pampers, voeding, medicatie

(gelieve één of meerdere x’jes te

Psychosociale ondersteuning
Relationele hulp/bemiddeling
Bemiddeling inzake tewerkstelling, nl. ………………………
Bemiddeling inzake kinderopvang, nl. ………………….
Bemiddeling inzake opleiding, nl. ……………………
Andere, nl. ………………………..
Geen hulp kunnen verlenen
Weet niet

2h. Ontvangt de vrouw nu nog het leefloon? (Enkel antwoorden als leefloon aangeduid in vorige
vraag)
Ja
Neen
Weet niet
Zo neen, in welk jaar is het verlenen van het leefloon beëindigd?
En waarom?

2i. Studeerde de vrouw op het moment van de aanvraag?
Ja (ga door naar vraag 1j)
Neen
Weet niet
Zo neen, is ze door de bemiddeling van het OCMW terug gaan studeren op een later tijdstip?
Ja
Neen
Weet niet
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2j. Werkte de vrouw op het moment van de aanvraag?
Ja (ga ineens naar vraag 1k)
Neen
Weet niet
Zo neen, is ze door de bemiddeling van de OCMW terug gaan werken op een later tijdstip?
Ja
Neen (ga ineens naar vraag 1k)
Weet niet
Indien ja op vorige vraag: Is ze nu op dit moment nog aan het werk?
Ja (ga ineens naar vraag 1k)
Neen
Weet niet
Indien neen op vorige vraag: hoeveel tijd is er verstreken tussen (eerste keer) werk vinden met
hulp OCMW en (eerste keer) terug werkloos worden?

2k. Heeft uw OCMW de vrouw doorverwezen naar een andere instantie/ andere hulpverlening?
(gelieve een x te zetten)
Ja
Neen
Weet niet
Zo ja, welke? (gelieve het antwoord te typen in het vakje)
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B. Algemeen beleid van uw OCMW toegepast op enkele hypothetische situaties
Welke voorwaarden zouden een rol spelen in uw voorstel aan de raad over het al dan niet toekennen
ste
van het leefloon aan een tienermoeder (een vrouw van 23 jaar of jonger, die voor haar 20 moeder
werd)?

Zou u voorstel doen tot toekennen van het leefloon aan een tienermoeder, wonend bij een
alleenstaande ouder, die leeft van werkloosheidsuitkering als werknemer met gezinslast?
1.

Ja, voorwaarden GPMI, maar geen voorwaarden naar de ouder toe
Ja, maar deel inkomen van de ouder kan in rekening gebracht worden bij berekening leefloon
Ja, maar onderzoek naar onderhoudsplicht van de ouder voor terugvordering
Nee

2. Zou u voorstel doen tot toekennen van het leefloon aan een tienermoeder, wonend bij twee
ouders, waarvan één werkloosheidsuitkering krijgt als werknemers met gezinslast?
Ja, voorwaarden GPMI, maar geen voorwaarden naar de ouders toe
Ja, maar deel inkomen van de ouder in rekening brengen bij berekening leefloon
Ja, maar onderzoek naar onderhoudsplicht van de ouders voor terugvordering
Nee

3.a Zou u voorstel doen tot toekennen van het leefloon aan een tienermoeder, wonend bij een
alleenstaande ouder, met een inkomen hoger dan het bedrag van het leefloon voor een persoon
met gezinslast?
Ja, voorwaarden GPMI, maar geen voorwaarden naar de ouder toe
Ja, maar deel inkomen van de ouder in rekening brengen bij berekening leefloon
Ja, maar onderzoek naar onderhoudsplicht van de ouder voor terugvordering
Nee

3.b Zo ja, tot welk bedrag mag het inkomen van de alleenstaande ouder gaan om leefloon te
kunnen verlenen aan de tienermoeder?
Euro

3.c Eventuele opmerkingen/andere voorwaarden hierbij:

4.a Zou u voorstel doen tot toekennen van het leefloon aan een tienermoeder, wonend bij twee
ouders, met een inkomen hoger dan het bedrag van het leefloon voor een persoon met
gezinslast?
Ja, voorwaarden GPMI, maar geen voorwaarden naar de ouders toe
Ja, maar deel inkomen van de ouders in rekening brengen bij berekening leefloon
Ja, maar onderzoek naar onderhoudsplicht van de ouder voor terugvordering
Nee
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4.b Zo ja, tot welk bedrag mag het inkomen van de ouders gaan om leefloon te kunnen
verlenen aan de tienermoeder?
Euro

4.c Eventuele opmerkingen/andere voorwaarden hierbij:

Zou u voorstel doen tot toekennen van het leefloon aan een tienermoeder, wonend bij een
partner, die leeft van een werkloosheidsuitkering als werknemer met gezinslast?
5.

Ja, voorwaarden GPMI, maar geen voorwaarden naar de partner toe
Ja, maar deel inkomen van de partner kan in rekening gebracht worden bij berekening leefloon
Ja, maar deel inkomen van de ouders kan in rekening gebracht worden bij berekening leefloon
Ja, maar onderzoek naar onderhoudsplicht van de echtgenoot voor terugvordering als ze gehuwd
zijn
Ja, maar onderzoek naar onderhoudsplicht van de ouders voor terugvordering
Nee

6.a Zou u voorstel doen tot toekennen van het leefloon aan een tienermoeder, wonend bij een
partner, met een inkomen hoger dan het bedrag van het leefloon voor een persoon met
gezinslast?
Ja, voorwaarden GPMI, maar geen voorwaarden naar de partner toe
Ja, maar deel inkomen van de partner kan in rekening gebracht worden bij berekening leefloon
Ja, maar deel inkomen van de ouders kan in rekening gebracht worden bij berekening leefloon
Ja, maar onderzoek naar onderhoudsplicht van de echtgenoot voor terugvordering als ze gehuwd
zijn
Ja, maar onderzoek naar onderhoudsplicht van de ouders voor terugvordering
Nee

6.b Zo ja, tot welk bedrag mag het inkomen van de partner gaan om leefloon te kunnen
verlenen aan de tienermoeder?
Euro

6.c Eventuele opmerkingen/andere voorwaarden hierbij:

7. Zou u minder streng zijn in het toepassen van de werkbereidheidseis bij tienermoeders in
vergelijking met andere vrouwen/meisjes van dezelfde leeftijd?
Neen
Ja, tot de moeder 18 jaar oud is
Ja, tot het kindje naar school gaat
Ja, tot het kindje . . . maanden oud is

(gelieve aantal maanden in te vullen)

Ja, tot het kindje oud genoeg is voor kinderopvang
Ja, tot de moeder haar opleiding beëindigd heeft
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Ja, tot er kinderopvang voor het kindje gevonden is
Ja, om een andere reden, nl.: …………….

8. Wanneer is volgens u een kindje oud genoeg voor kinderopvang in een crèche of bij een
onthaalmoeder?

9. Wat verstaat u onder een diploma, dat de inschakelingskansen op de arbeidsmarkt verhoogt?
(M.a.w. tot wanneer kan een student studeren met leefloon?) (meerdere antwoorden mogelijk)
Een diploma middelbaar onderwijs ASO
Een diploma middelbaar onderwijs TSO/BSO
Een diploma middelbaar onderwijs TSO/BSO + 7

de

jaar

Een diploma middelbaar onderwijs en een diploma hoger onderwijs : professionele bachelor
Een diploma middelbaar onderwijs en een diploma hoger onderwijs: academische bachelor
Een diploma middelbaar onderwijs en een diploma hoger onderwijs: master
Een tweede diploma, nadat al een masterdiploma behaald is
Eventuele opmerkingen:

10. Zijn er studierichtingen waarvan u vindt dat ze de kansen op de arbeidsmarkt niet verhogen en
waardoor er geen leefloon toegekend kan worden als een tienermoeder dergelijke richting volgt?
Ja
Nee
Zo ja, welke studierichting(en)?

11. Welke vorm van tewerkstelling verwacht u van een tienermoeder, die met het leefloon mag
studeren? (gelieve maar 1 vakje aan te duiden)
Vakantiewerk gedurende 1 maand in de zomer
Vakantiewerk gedurende 1 maand in de zomer en studentenwerk in het jaar indien mogelijk
Vakantie gedurende 1 maand in de zomer, maar enkel wanneer er opvang is voor het kindje
Deeltijds onderwijs – deeltijds werken

12. Wanneer u het leefloon toekent aan een tienermoeder, trekt u dan de kinderbijslag, die zij of haar
ouders voor de tienermoeder zelf ontvangen, van het leefloon af?
Ja
Nee
Eventuele opmerkingen:
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C. Uw opinie
1. Hoeveel cliënten begeleidt u?
vakjes openlaten)

(gelieve in elk vakje maar één cijfer te typen, indien nodig eerste

2. Wat vindt u van het aantal cliënten, dat u zelf begeleidt?
overeenkomstige vakje vooraan)

(gelieve een x te plaatsen in

Goed doenbaar
Net voldoende
Veel
Te veel
3. Hoe ervaart u de werkdruk?
Goed doenbaar
Net voldoende
Grote druk
Te grote druk

4. Vindt u dat u voldoende tijd hebt om elke cliënt te begeleiden, zoals u dat zou willen?
Ja, zeker
Ja, net voldoende
Neen, meer tijd per cliënt zou welkom zijn
Neen, helemaal niet genoeg tijd om elke cliënt voldoende te begeleiden

5. Wat is uw functie/verantwoordelijkheid binnen de sociale dienst van uw OCMW?

6. Hebt u zelf al tienermoeders begeleid?
Neen
Ja
Eventuele toelichting van uw ervaring met tienermoeders:

7. Vindt u dat er voldoende voorzieningen bestaan voor tienermoeders in België?
Ja, zeker
Ja, net voldoende
Neen, er zouden er meer mogen bestaan
Neen, er is een groot gebrek aan
8. Vindt u dat er extra financiële steunverlening voor tienermoeders nodig is bovenop het leefloon?
Neen, leefloon is ruim voldoende
Neen, leefloon is net toereikend
Ja, ze zouden wel meer financiële hulp kunnen gebruiken
Ja, het leefloon is absoluut ontoereikend
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Specificeer indien van toepassing het bedrag, waarop een tienermoeder volgens u recht zou
moeten hebben, bovenop het leefloon, omwille van haar situatie:
Euro
9. Ondervindt u zelf onduidelijkheid rond wat u mag/kan voorzien voor tienermoeders?
Neen, helemaal niet
Neen, niet echt
Ja, toch wel wat
Ja, absoluut
Eventuele toelichting onduidelijkheid:

10. Vindt u dat er (wettelijk) voldoende mogelijkheden bestaan, waardoor u de tienermoeders kan
helpen verder te studeren/terug te beginnen studeren?
Neen, helemaal niet
Neen, niet echt
Ja, net voldoende
Ja, ruim voldoende
11. Vindt u dat er (wettelijk) voldoende mogelijkheden bestaan, waardoor u de tienermoeders kan
helpen werk vinden/houden? (o.a. ook qua kinderopvang)
Neen, helemaal niet
Neen, niet echt
Ja, net voldoende
Ja, ruim voldoende
Eventuele toelichting bij vraag 10 en 11:

12. Vindt u dat de wetgeving een specifieke regelgeving zou moeten voorzien voor de steunverlening
aan tienermoeders?
Nee, helemaal niet nodig
Nee, niet echt nodig
Ja, hier is toch wel nood aan
Ja, hier is zeker nood aan

Eventuele bijkomende opmerkingen i.v.m. uw opinie omtrent steun voor tienermoeders:
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D. Aantallen

(gelieve in elk vakje maar één cijfer te typen, indien nodig eerste vakjes openlaten)

1. Hoeveel toekenningen van het leefloon deed uw OCMW in totaal in 2008?

2a. Hoeveel keer kende uw OCMW in 2008 een leefloon toe aan vrouwen, die in 1985 of later geboren zijn (23
jaar of jonger)?

2b. Hoeveel van deze vrouwen kregen voor hun 20

ste

een kind?

3a. Hoeveel keer verleende uw OCMW aanvullende financiële steun aan vrouwen, die in 1985 of later geboren
zijn (23 jaar of jonger)?

3b. Hoeveel van deze vrouwen kregen voor hun 20

ste

een kind?

Eventuele bijkomende opmerkingen bij de vragenlijst in zijn geheel:

Hartelijk dank voor het invullen van deze vragenlijst!!
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Bijlage 2 : Overzicht geraadpleegde documenten
Opzoekwerk
- Tijdschriften Alert, Tijdschrift voor Welzijnswerk en Weliswaar: niets over
tienermoeders
-

Gearchiveerde berichten OCMW Antwerpen:
http://www.ocmw.antwerpen.be/Berichten/archief_berichten/overzicht_2007.htm
: niets over tienermoeders

-

UA catalogus: boek Seynaeve e.a., onderzoek Van Mechelen en Bogaerts: aanvullende
financiële hulpverlening

-

Jaarverslag OCMW Antwerpen 2007 en 2008: niets over tienermoeders

-

Catalogus stadsbibliotheek (waar OCMW-bibliotheek mee in ondergebracht is) :
zonder resultaat

-

Jaarboeken Armoede en sociale uitsluiting: wel over alleenstaande ouders, niet over
tienermoeders

-

Tweejaarlijks verslag Steunpunt Armoedebestrijding :
http://www.armoedebestrijding.be/tweejaarlijksverslag4.htm : niets over
tienermoeders

-

Beleidsplan OCMW 2008-2013: niets over tienerouders, wel eenoudergezinnen en
alleenstaande vrouwen met kinderen als kwetsbare doelgroep
Lokaal sociaal beleidsplan Antwerpen: niets over tienermoeders, wel over
alleenstaande ouders

-

-

Website OECD: publicaties over elk land – LIVE Database: zonder resultaat voor
België

-

Jaarverslagen Kind en Gezin: van 2000 tot 2007 nagekeken : niets over
tienerouders/tienerzwangerschap
WEL in Kind in Vlaanderen 2008 : Paragraaf van 2blz‟en „zwangerschappen bij
tieners‟ met het aantal zwangerschappen, abortussen en geboorten
-

niets over tienermoeders in Nationaal Actieplan Sociale Insluiting
niets in Federaal Plan Armoedebestrijding

-

Rapport „kinderen in armoede‟ van de POD maatschappelijke integratie: uitleg over
het tekort aan onderzoek + belangrijkste bevinden Marjolijn De Wilde

-

Leefloonstatistieken: aantal tienermoeders kan men hier niet uit halen

-

Discussienota „Recht op maatschappelijke dienstverlening, 10 jaar na het algemeen
verslag over de armoede‟ (Steunpunt bestrijding armoede, bestaansonzekerheid en
sociale uitsluiting): wijst op problemen financiering maatschappelijke integratie:
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verschillen tussen rijkere en armere gemeenten , maar niets specifiek over
tienermoeders
-

Website Integrale jeugdhulp: zonder resultaat
Website jongeren en welzijn: bijzondere jeugdbijstand : zonder resultaat

-

Vlaams beleidsplan integrale jeugdhulp: beleidsniveau, niet concreet , normaal dat er
niets over tienermoeders in staat
Globaalplan (bijzondere) Jeugdzorg: pleegzorg gebruikt als noodoplossing omdat het
geprogrammeerde hulpaanbod vol zit (wachtlijsten); niets over tienermoeders, maar
gaat dan ook enkel om algemenere maatregelen om het onevenwicht tussen vraag en
aanbod op te vangen

-

Mailverkeer met organisaties
-

Mail met vraag informatie gestuurd naar Integrale Jeugdhulp Regio Antwerpen
(Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin)
Antwoord: Doorgestuurd naar CIG de Merode (interview)
VCS (gemaild – verwijzen door naar
OCMW‟s – JAC‟s)
-

Mail met vraag informatie gestuurd naar Vlaams informatiepunt Jeugd
Doorgestuurd naar -brochure Onckelinx “Jongeren en Sociale Zekerheid: 20
vragen en antwoorden” + website www.mijnsz.be
-VVSG: geen informatie
- Luk Bral : niets in databanken Studiedienst Vlaamse Regering
-

Mail met vraag informatie gestuurd naar informatiepunt OCMW Antwerpen: Els De
Bruyn: doorverwezen naar armenorganisaties en vraag om hen op de hoogte te houden

-

Monica De Coninck: heeft mail doorgestuurd naar Jan Heyrman (antwoord
leefloontoekenningen vanaf 2004 verwerkt in scriptie)

-

Mail met vraag informatie gestuurd naar POD maatschappelijke integratie: antwoord:
beschikken niet over informatie

-

Contact opgenomen met CAW‟s/JAC‟s/ Comité voor Bijzondere Jeugdbijstand

-

Kinderrechtencommissariaat (Ankie Vandekerckhove) gemaild: antwoord:
doorverwijzing naar Alert en naar kinderrechten.be + jaarverslag nagekeken

-

Mail gestuurd naar Studio beleid (Dirk Luyten): antwoord gekregen met tips voor
aanpakken van onderzoek

-

Mail gestuurd naar vzw Kauwenberg en op gesprek geweest

-

Mail gestuurd naar Steunpunt Armoedebestrijding: hebben geen informatie
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Bijlage 3: Tabellen en grafieken
2.1.3
Cijfers Vlaanderen 2008
2500

2159
2000

1500

1000

613
500

0

Aantal tienermoeders

Aantal leefloongerechtigde
tienermoeders

3.4.2
Leeftijd bij aanvraag
14
16
17
18
19
20
21
22
23
Totaal
Missing values
Totaal incl. miss. values

2
4
4
10
10
8
6
1
3
48
12
60

3.4.3
Leeftijd bij geboorte
kind
14
16
17
18
19
20
21
22
Totaal
Missing values
Totaal incl. miss. values

2
4
7
17
11
3
2
2
48
12
60
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3.4.5
Was dit haar eerste kind?
nee
2
ja
41
Totaal
43
Missing values
1
Totaal incl. miss.
44

3.4.6
Leefloon aangevraagd?
nee
ja
Totaal
Missing values
Totaal incl. miss. values

11
32
43
1
44

3.4.7
Leefloon toegekend?
nee
ja
Totaal
Missing values
Totaal incl. miss. values

11
32
43
1
44

3.4.8
Nu nog leefloon?
weet niet
nee
ja
Totaal
Missing values
Totaal incl. miss. values

1
13
18
32
12
44

3.4.11
Studeerde de moeder op het moment van
de aanvraag?
nee
ja
Total

25
19
44

54

3.4.12
Is ze op een later tijdstip terug gaan
studeren?
weet niet
5
nee
17
ja
3
Totaal
25
Missing values
19
Totaal incl. miss. Values

44

3.4.13
Werkte de moeder op het moment van de
aanvraag?
weet niet
1
nee
40
ja
1
Totaal
42
Missing values
2
Totaal incl. miss. Values
44

3.4.14
Is ze op een later tijdstip terug gaan
werken?
weet niet
6
nee
18
ja
16
Totaal
40
Missing values
4
Totaal incl. miss. Values
44

3.4.15
Wanneer minder streng over werkbereidheid?
Ja

Nee

Missing value

Tot moeder opleiding
voltooid heeft

18

11

1

Tot moeder 18 jaar is

7

22

1

Tot kindje naar school
gaat

5

24

1

Tot kindje bepaalde
leeftijd heeft

5

24

1

Andere reden

12

17

1
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3.4.16
Tot wanneer mag ze studeren?
Ja

Nee Missing values

Diploma middelbaar
onderwijs

13

15

2

Diploma hoger onderwijs

19

9

2

Tot 18 jaar

0

28

2

Tot ander tijdstip

9

19

2

3.4.17
Enige vorm van tewerkstelling
verwacht?
nee

8

ja

17

Totaal
Missing values
Totaal incl. miss.
Values

25
5
30

3.4.18
Voorstellen van bijkomende bemiddeling inzake:
Ja

Nee Missing values

Kinderopvang

28

0

2

Werk zoeken

24

4

2

Huisvesting

23

5

2

Opleiding

27

1

2

3.4.19
Bemiddeling tewerkstelling * categorie van grootte van de gemeente Crosstabulation
categorie van grootte van de gemeente
0
bemiddeling
tewerkstelling
?

nee

Count
% within categorie van
grootte van de gemeente

ja

Count
% within categorie van
grootte van de gemeente

Total

Count
% within categorie van
grootte van de gemeente

1

2

Total
3

0

2

0

1

1

4

28,6%

,0%

11,1%

100,0%

14,3%

5

11

8

0

24

71,4%

100,0%

88,9%

,0%

85,7%

7

11

9

1

28

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%
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Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value
9,074(a)
8,312

3
3

Asymp. Sig.
(2-sided)
,028
,040

1

,785

df

,074
28

3.4.20
Bemiddeling huisvesting * subjectief ervaren werkdruk Crosstabulation
ervaring werkdruk
klein
Bemiddeling
huisvesting?

nee

% within ervaring
werkdruk
ja

1

net voldoende
3

100,0%

Count

te groot

klein
0

5

50,0%

5,9%

,0%

18,5%

0

3

16

3

22

,0%

50,0%

94,1%

100,0%

81,5%

1

6

17

3

27

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Count

Count
% within ervaring
werkdruk

groot
1

% within ervaring
werkdruk
Total

Total

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value
10,822(a)
9,951
8,773

3
3

Asymp. Sig.
(2-sided)
,013
,019

1

,003

df

27

3.4.21
hoeveel keer bemiddeling opleiding * subjectief ervaren werkdruk Crosstabulation
ervaring werkdruk
klein
Hoeveel
keer
bemiddeling

Geen
enkele
keer

net voldoende

Total

groot

te groot

klein

Count
1

5

16

1

23

100,0%

83,3%

88,9%

50,0%

85,2%

opleiding?
% within ervaring
werkdruk

57

Bij de
helft
van de
aanvragen

Count
0

1

2

0

3

,0%

16,7%

11,1%

,0%

11,1%

0

0

0

1

1

,0%

,0%

,0%

50,0%

3,7%

1

6

18

2

27

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

% within ervaring
werkdruk
Alle
keren

Count
% within ervaring
werkdruk

Total

Count
% within ervaring
werkdruk
Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value
13,348(a)
6,414

6
6

Asymp. Sig.
(2-sided)
,038
,378

1

,181

df

1,788
27

3.4.22
Voldoende voorzieningen?
Ja, voldoende

7

Nee, er zouden er meer mogen
bestaan

17

Nee, er is een groot gebrek aan

2

Totaal
Missing values
Totaal incl. miss. Values

26
4
30

3.4.23
Extra financiële steunverlening nodig?
Nee, leefloon is meer dan genoeg

1

Nee, net voldoende

4

Ja, ze zouden wel meer financiële
hulp kunnen gebruiken

14

Ja, het leefloon is absoluut
ontoereikend

8

Totaal
Missing values
Totaal incl. miss. Values

27
3
30
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3.4.24
Zelf onduidelijkheid ondervonden?
Nee, helemaal niet

4

Nee, niet echt

17

Ja, toch wel wat

2

Ja, absoluut

1
24

Totaal
Missing values
Totaal incl. miss. Values

6
30

3.4.25
Voldoende mogelijkheden hulp studies?
1
Nee, helemaal niet
5

Nee, niet echt

20

Ja, toch wel

26

Totaal
Missing values
Totaal incl. miss. Values

4
30

3.4.26
Voldoende mogelijkheden hulp werk?
1

Nee, helemaal niet
Nee, niet echt

12

Ja, toch wel

14
27

Totaal
Missing values
Totaal incl. miss. Values

3
30

3.4.27
Aantal aanvragen van tienermoeders in 2007
Aantal aanvragen

Aantal OCMW’s

0

3

1

1

3

1

6

1

32

1

Totaal
Missing values
Totaal incl. miss.
Values

7
23
30
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3.4.28
Aantal aanvragen van tienermoeders in 2008
Aantal aanvragen

Aantal OCMW’s

0

2

1

1

2

3

3

1

4

1

5

1

8

1

12

1

16

1

Totaal
Missing values
Totaal incl. miss.
Values

12
18
30
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Bijlage 4: Oorspronkelijke vragenlijst voor maatschappelijk werkers bij het
OCMW over de steunverlening aan tienermoeders
A. De twee meest recente aanvragen van tienermoeders aan uw OCMW in detail
Kreeg uw OCMW aanvragen voor financiële steun of andere hulpverlening in de periode van 2004 tot en met
ste
2008 van vrouwen van 23 jaar of jonger, die voor hun 20 een kind kregen?
(gelieve een x te zetten in het overeenkomstige vakje)
Ja
Neen (ga ineens door naar p.6: deel B)

Indien ja op eerste vraag: Gelieve volgende vragen te beantwoorden over de twee meest recente aanvragen
voor financiële steun of andere hulpverlening in de periode van 2004 tot en met 2008 door vrouwen van 23
ste
jaar of jonger, die voor hun 20 een kind kregen.

1. Meest recente aanvraag
1a. In welk jaar werd deze aanvraag gedaan? (gelieve een x te zetten in het overeenkomstige vakje)
2004
2005
2006
2007
2008
1b. Wat is het geboortejaar van deze vrouw?

(gelieve in elk vakje 1 cijfer te plaatsen)

1c. Wat is het geboortejaar van haar kind?

1d. Was dit haar eerste kind?
(gelieve een x te zetten in het overeenkomstige vakje)
Ja
Neen
Weet niet
Zo neen, hoe oud was haar eerste kind (ongeveer) op het moment van de aanvraag?
(gelieve een getal in één van de eerste vakjes te plaatsen of een x in het laatste)
Jaar
Of
Maanden Of
Weet niet
1e. Was de vrouw doorverwezen naar het OCMW vanuit/door een andere instantie?
te zetten)
Ja
Neen
Weet niet

(gelieve een x

Zo ja, welke instantie? (gelieve het antwoord te typen in het vakje)
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1f. Waarvoor precies werd aanvraag gedaan? (gelieve x’en te zetten in alle hokjes, die van
toepassing zijn, en evt. andere hulpverlening te concretiseren)
Leefloon
Andere hulpverlening
Welke?
Weet niet
1g. Welke hulp heeft uw OCMW de vrouw kunnen verlenen?
zetten en indien mogelijk achteraan te concretiseren)

(gelieve één of meerdere x’jes te

Leefloon
Bemiddeling inzake werk zoeken, nl. ………………………
Bemiddeling inzake kinderopvang, nl. ……………………….
Bemiddeling inzake huisvesting, nl. …………………….
Bemiddeling inzake opleiding, nl. ……………………
Andere, nl. ………………………..
Geen hulp kunnen verlenen
Weet niet

1h. Ontvangt de vrouw nu nog het leefloon? (Enkel antwoorden als leefloon aangeduid in vorige
vraag)
Ja
Neen
Weet niet
Zo neen, in welk jaar is het verlenen van het leefloon beëindigd?
En waarom?

1i. Studeerde de vrouw op het moment van de aanvraag?
Ja
Neen
Weet niet
Zo neen, is ze op een later tijdstip nog terug gaan studeren?
Ja
Neen
Weet niet

1j. Werkte de vrouw op het moment van de aanvraag?
Ja (ga ineens naar vraag 1k)
Neen
Weet niet
Zo neen, is ze op een later tijdstip gaan werken?
Ja
Neen (ga ineens naar vraag 1k)
Weet niet
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Indien ja op vorige vraag: Is ze nu op dit moment nog aan het werk?
Ja (ga ineens naar vraag 1k)
Neen
Weet niet
Indien neen op vorige vraag: hoeveel tijd is er verstreken tussen (eerste keer) werk vinden met
hulp OCMW en (eerste keer) terug werkloos worden?

1k. Heeft uw OCMW de vrouw doorverwezen naar een andere instantie/ andere hulpverlening?
(gelieve een x te zetten)
Ja
Neen
Weet niet
Zo ja, welke? (gelieve het antwoord te typen in het vakje)
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2. Voorlaatste aanvraag
2a. In welk jaar werd deze aanvraag gedaan? (gelieve een x te zetten in het overeenkomstige vakje)
2004
2005
2006
2007
2008
2b. Wat is het geboortejaar van deze vrouw?

(gelieve in elk vakje 1 cijfer te plaatsen)

2c. Wat is het geboortejaar van haar kind?

2d. Was dit haar eerste kind?
(gelieve een x te zetten in het overeenkomstige vakje)
Ja
Neen
Weet niet
Zo neen, hoe oud was haar eerste kind (ongeveer) op het moment van de aanvraag?
(gelieve een getal in één van de eerste vakjes te plaatsen of een x in het laatste)
Jaar
Of
Maanden Of
Weet niet
2e. Was de vrouw doorverwezen naar het OCMW vanuit/door een andere instantie?
te zetten)
Ja
Neen
Weet niet

(gelieve een x

Zo ja, welke instantie? (gelieve het antwoord te typen in het vakje)

2f. Waarvoor precies werd aanvraag gedaan? (gelieve x’en te zetten in alle hokjes, die van
toepassing zijn, en evt. andere hulpverlening te concretiseren)
Leefloon
Andere hulpverlening
Welke?
Weet niet

2g. Welke hulp heeft uw OCMW de vrouw kunnen verlenen?
zetten en indien mogelijk achteraan te concretiseren)

(gelieve één of meerdere x’jes te

Leefloon
Bemiddeling inzake werk zoeken, nl. ………………………
Bemiddeling inzake kinderopvang, nl. ……………………….
Bemiddeling inzake huisvesting, nl. …………………….
Bemiddeling inzake opleiding, nl. ……………………
Andere, nl. ………………………..
Geen hulp kunnen verlenen
Weet niet
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2h. Ontvangt de vrouw nu nog het leefloon? (Enkel antwoorden als leefloon aangeduid in vorige
vraag)
Ja
Neen
Weet niet
Zo neen, in welk jaar is het verlenen van het leefloon beëindigd?
En waarom?

2i. Studeerde de vrouw op het moment van de aanvraag?
Ja
Neen
Weet niet
Zo neen, is ze op een later tijdstip nog terug gaan studeren?
Ja
Neen
Weet niet

2j. Werkte de vrouw op het moment van de aanvraag?
Ja (ga ineens naar vraag 1k)
Neen
Weet niet
Zo neen, is ze op een later tijdstip gaan werken?
Ja
Neen (ga ineens naar vraag 1k)
Weet niet
Indien ja op vorige vraag: Is ze nu op dit moment nog aan het werk?
Ja (ga ineens naar vraag 1k)
Neen
Weet niet
Indien neen op vorige vraag: hoeveel tijd is er verstreken tussen (eerste keer) werk vinden met hulp
OCMW en (eerste keer) terug werkloos worden?

2k. Heeft uw OCMW de vrouw doorverwezen naar een andere instantie/ andere hulpverlening?
(gelieve een x te zetten)
Ja
Neen
Weet niet
Zo ja, welke? (gelieve het antwoord te typen in het vakje)
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B. Algemeen beleid van uw OCMW toegepast op enkele hypothetische situaties
Welke voorwaarden zouden een rol spelen in uw voorstel aan de raad over het al dan niet verlenen
ste
van het leefloon aan een tienermoeder (een vrouw van 23 jaar of jonger, die voor haar 20 moeder
werd)?

1. In welke van onderstaande hypothetische situaties zou u het voorstel doen het leefloon te
verlenen? (meerdere antwoorden mogelijk, gelieve één of meer x’jes te plaatsen in vakjes vooraan)
Tienermoeder, wonend bij werkloze alleenstaande vader/moeder
Tienermoeder, wonend bij werkende alleenstaande vader/moeder met ontoereikend inkomen
Tienermoeder, wonend bij alleenstaande vader/moeder, die zelf ook het leefloon ontvangt
Tienermoeder, wonend bij alleenstaande vader/moeder met toereikend inkomen
Welke bijkomende voorwaarden stelt u daarbij? (bv. -/+ 18jaar of qua werk/studies of … )

2. In welke van onderstaande hypothetische situaties zou u het voorstel doen het leefloon te
verlenen? (meerdere antwoorden mogelijk, gelieve één of meer x’jes te plaatsen in vakjes vooraan)
Tienermoeder, wonend bij 2 ouders (ook nieuw samengestelde gezinnen), waarvan minstens 1
werkt, maar ontoereikend inkomen
Tienermoeder, wonend bij 2 ouders, beiden werkloos
Tienermoeder, wonend bij 2 ouders, die zelf ook het leefloon ontvangen
Tienermoeder, wonend bij 2 ouders met toereikend inkomen
Welke bijkomende voorwaarden stelt u daarbij?

3. In welke van onderstaande hypothetische situaties zou u het voorstel doen het leefloon te
verlenen?
(meerdere antwoorden mogelijk, gelieve één of meer x’jes te plaatsen in vakjes vooraan)
Tienermoeder, wonend bij partner, die werkt, maar inkomen ontoereikend
Tienermoeder, wonend bij werkloze partner
Tienermoeder, wonend bij partner, die zelf ook het leefloon ontvangt
Tienermoeder, wonend bij partner met toereikend inkomen
Welke bijkomende voorwaarden stelt u daarbij?
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4. Zou u minder streng zijn in het toepassen van de werkbereidheidsvereiste bij tienermoeders in
vergelijking met andere vrouwen/meisjes van dezelfde leeftijd?
Neen
Ja, tot de moeder 18 jaar oud is
Ja, tot het kindje naar school gaat
Ja, tot het kindje . . . maanden oud is

(gelieve aantal maanden in te vullen)

Ja, tot de moeder haar opleiding beëindigd heeft
Ja, om een andere reden, nl.: …………….

5. Tot op welk moment zou u voorstellen een tienermoeder het leefloon te verlenen om haar te laten
studeren en nog niet te laten werken?
Tot het voltooien van het middelbaar onderwijs
Tot het voltooien van een hogere opleiding
Tot 18 jaar
Andere: tot: ………………
Eventuele bijkomende voorwaarden of opmerkingen:

6. Als u het verlenen van het leefloon zou voorstellen om de tienermoeder te laten verder studeren,
zou u dan enige vorm van tewerkstelling in de plaats vragen? (bv. deeltijdse arbeid)
Neen
Ja, nl. ………………………………..

7. Zou u nog andere bemiddeling voorstellen inzake:

(meerdere antwoorden mogelijk)

Kinderopvang
Transport naar werk
Werk zoeken
Huisvesting
Opleiding (studiebeurs/vinden van gepaste opleiding/nieuwe school zoeken/…)
Gelieve indien mogelijk uw antwoord(en) te specificeren:
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C. Uw opinie
1. Hoeveel cliënten gemiddeld begeleidt 1 maatschappelijk werker ongeveer in uw OCMW?
in elk vakje maar één cijfer te typen, indien nodig eerste vakjes openlaten)

2. Wat vindt u van het aantal cliënten, dat u zelf begeleidt?
overeenkomstige vakje vooraan)

(gelieve

(gelieve een x te plaatsen in

Weinig
Net voldoende
Veel
Te veel
3. Hoe ervaart u de werkdruk?
Kleine druk
Net voldoende
Grote druk
Te grote druk

4. Vindt u dat u voldoende tijd hebt om elke cliënt te begeleiden, zoals u dat zou willen?
Ja, nog tijd over
Ja, genoeg tijd
Neen, meer tijd per cliënt zou welkom zijn
Neen, helemaal niet genoeg tijd om elke cliënt voldoende te begeleiden

5. Wat is uw functie/verantwoordelijkheid binnen de sociale dienst van uw OCMW?

6. Hebt u zelf al tienermoeders begeleid?
Neen
Ja
Eventuele toelichting van uw ervaring met tienermoeders:

7. Vindt u dat er voldoende voorzieningen bestaan voor tienermoeders in België?
Ja, meer dan voldoende
Ja, voldoende
Neen, er zouden er meer mogen bestaan
Neen, er is een groot gebrek aan
8. Vindt u dat er extra financiële steunverlening voor tienermoeders nodig is bovenop het leefloon?
Neen, leefloon is meer dan genoeg
Neen, net voldoende
Ja, ze zouden wel meer financiële hulp kunnen gebruiken
Ja, het leefloon is absoluut ontoereikend
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Specificeer indien van toepassing het bedrag, waarop een tienermoeder volgens u recht zou
moeten hebben, bovenop het leefloon, omwille van haar situatie:
Euro
9. Ondervindt u zelf onduidelijkheid rond wat u mag/kan voorzien voor tienermoeders?
Neen, helemaal niet
Neen, niet echt
Ja, toch wel wat
Ja, absoluut
Eventuele toelichting onduidelijkheid:

10. Vindt u dat er (wettelijk) voldoende mogelijkheden bestaan, waardoor u de tienermoeders kan
helpen verder te studeren/terug te beginnen studeren?
Neen, helemaal niet
Neen, niet echt
Ja, toch wel
Ja, absoluut
11. Vindt u dat er (wettelijk) voldoende mogelijkheden bestaan, waardoor u de tienermoeders kan
helpen werk vinden/houden? (o.a. ook qua kinderopvang)
Neen, helemaal niet
Neen, niet echt
Ja, toch wel
Ja, absoluut
Eventuele toelichting bij vraag 10 en 11:

12. Vindt u dat de wetgeving een specifieke regelgeving zou moeten voorzien voor de steunverlening
aan tienermoeders?
Neen, helemaal niet
Neen, niet echt
Ja, toch wel
Ja, absoluut

13. Vindt u dat er nood is aan aparte budgetten voor tienermoeders?
Neen, helemaal niet
Neen, niet echt
Ja, toch wel
Ja, absoluut
Eventuele bijkomende opmerkingen i.v.m. uw opinie omtrent steun voor tienermoeders:
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D. Aantallen

(gelieve in elk vakje maar één cijfer te typen, indien nodig eerste vakjes openlaten)

1. Hoeveel aanvragen voor financiële steun of andere hulpverlening kreeg uw OCMW in totaal in 2008?

2a. Hoeveel aanvragen voor financiële steun of andere hulpverlening kreeg uw OCMW in 2008 van vrouwen,
die in 1985 of later geboren zijn (23 jaar of jonger)?

2b. Hoeveel van deze aanvragen waren van vrouwen, die voor hun twintigste een kind kregen?

3a. Hoeveel aanvragen voor financiële steun of andere hulpverlening kreeg uw OCMW in 2007 van vrouwen,
die in 1984 of later geboren zijn (23 jaar of jonger)?

3b. Hoeveel van deze aanvragen waren van vrouwen, die voor hun twintigste een kind kregen?

4a. Hoeveel aanvragen voor financiële steun of andere hulpverlening kreeg uw OCMW in 2006 van vrouwen,
die in 1983 of later geboren zijn (23 jaar of jonger)?

4b. Hoeveel van deze aanvragen waren van vrouwen, die voor hun twintigste een kind kregen?
5a. Hoeveel aanvragen voor financiële steun of andere hulpverlening kreeg uw OCMW in 2005 van vrouwen,
die in 1982 of later geboren zijn (23 jaar of jonger)?

5b. Hoeveel van deze aanvragen waren van vrouwen, die voor hun twintigste een kind kregen?

6a. Hoeveel aanvragen voor financiële steun of andere hulpverlening kreeg uw OCMW in 2004 van vrouwen,
die in 1981 of later geboren zijn (23 jaar of jonger)?

6b. Hoeveel van deze aanvragen waren van vrouwen, die voor hun twintigste een kind kregen?

Eventuele bijkomende opmerkingen bij de vragenlijst in zijn geheel:

Hartelijk dank voor het invullen van deze vragenlijst!!
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