
Save 
the 
date

Sociale bescherming en armoede:
om welke redenen zijn mensen in 
armoede onderbeschermd?

UITNODIGING

Dinsdag 29 april 2014
9 -16u30, Brussel
Zaal Storck - FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
STUDIEDAG

Sociale bescherming is een grondrecht, essentieel om een menswaardig 
leven te leiden. Dankzij de sociale zekerheid en de sociale bijstand is dat 
grondrecht in België in belangrijke mate gerealiseerd. Maar mensen in 
armoede blijven vaak onderbeschermd. Vanwege hun kwetsbare leefom-
standigheden en de overgang van het ene statuut naar het andere, maar 
ook door de toegenomen druk op de sociale bescherming  en de maatrege-
len om daaraan tegemoet te komen. Hoe kan iemand met een chronische 
ziekte of handicap, die gebukt gaat onder moeilijke leefomstandigheden 
of de gevolgen van jarenlange zware arbeid, zijn gezin onderhouden én 
medische kosten dragen? Welke impact heeft het statuut van samenwo-
nende op het dagelijkse leven van mensen in armoede en op hun sociale 
bescherming? Hoe kan een laaggeschoolde werknemer die kortlopende 
contracten afwisselt met periodes van werkloosheid voor zichzelf en zijn 
gezin een waardig leven opbouwen, zowel vandaag als morgen, wanneer 
hij gepensioneerd zal zijn?

De studiedag focust op de redenen waarom de meest kwetsbaren vaak 
onderbeschermd zijn en op de pistes om dat te verhelpen, op de proble-
matiek van het statuut van samenwonende, en op de effecten van de her-
vorming van de werkloosheidsverzekering .

Het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en 
sociale uitsluiting nodigt u uit op een studiedag over sociale bescher-
ming en armoede.

Deelname aan de 
studiedag is gratis, 
maar inschrijving is 
verplicht. Gelieve vóór 
23 april in te schrijven 
via dit inschrijvings-
formulier.

https://docs.google.com/forms/d/1mqAxIpMOfR9SkSy_a-wOYmKfR2kcTnT6VKtcrrqdGBs/viewform


12u30 –13u30  Lunch

13u30 – 15u  Panel 3 ‘De impact van de hervorming van de werkloos heidsver-  
  zekering op armoede’

  Inleiding door Henk Termote, Steunpunt tot bestrijding van armoede,
  bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting
  Hendrik Nevejan (Secretariaatsmedewerker van de Centrale Raad voor het 
  Bedrijfsleven)
  Stéphanie Staïesse ( De Lege Portemonnees, Gents netwerk van vrijwilligers en  
  organisaties dat opkomt voor het recht op waardig werk en inkomen voor ieder 
  een) 
  Bernard Taymans (Voorzitter van de Fédération wallonne des assistants sociaux  
  de CPAS)
  Daniel Dumont (Professor sociale zekerheidsrecht aan de ULB)

Programma

8u30    Onthaal

9u – 9u15  Inleiding door Françoise De Boe, Steunpunt tot bestrijding van armoede,   
  bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

9u15 – 10u45   Panel 1 ‘Armoede en sociale bescherming: zijn mensen in armoede 
  onderbeschermd?’

  Inleiding door Sophie Galand, Steunpunt tot bestrijding van armoede,
  bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting
  Bea Cantillon (Professor en directeur van het Centrum voor Sociaal Beleid 
  Herman Deleeck, Universiteit Antwerpen)
  Rocco Vitali (Directeur van het Forum Bruxellois de lutte contre la 
  pauvreté)
  Jean-François Neven (Magistraat – Raadsheer bij het Arbeidshof van Brussel,   
  Lector aan de UCL)
  Diederik Janssens (Coördinator van de vzw Welzijnsschakels)

10u45 – 11u   Pauze

11u – 12u30    Panel 2 ‘Definities, grenzen en uitdagingen van het statuut    
  samenwonende’

  Inleiding door Veerle Stroobants, Steunpunt tot bestrijding van armoede,   
  bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting
  Michèle Brouet (Hoofd van de Inspectiedienst van de POD Maatschappelijke   
  Integratie)
  Jan Bertels (Directeur-Generaal van de DG Sociaal Beleid van de FOD  Sociale   
  Zekerheid)
  Hafida Bachir (Voorzitster van Vie féminine)
  Diane Moras (Coördinatrice vzw van Recht Op)



15u – 15u15  Pauze

15u15 – 16u  Vragen uit de zaal aan de studiediensten van de politieke partijen

16u –16u30   Slot – spreker nog te bevestigen

De panels worden gemodereerd door VRT-journalist Chris De Nijs.

Er is simultaanvertaling voorzien.

Voor meer informatie kan u terecht bij
Henk Termote, 02/212.31.70, henk.termote@cntr.be

Sophie Galand, 02/212.31.68, sophie.galand@cntr.be

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting                              
Koningsstraat 138, 1000 Brussel  

www.armoedebestrijding.be                              

Zaal Storck - FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Ernest Blerotstraat 1 1060 Brussel

Zie ook: http://www.werk.belgie.be/toegangsplan.aspx#


