
Straathoekwerkers verenigd 
 

Vijfhonderd straathoekwerkers uit niet minder dan 42 landen deelden expertise en 
toekomstvisie. 
 
Van dinsdag 22 oktober 2010 tot zaterdag 30 oktober vond te Brussel het 2e 

Internationaal Forum van Straathoekwerkers plaats. Meer dan 500 welzijnswerkers uit 

42 landen wisselden vijf dagen lang best practices uit en praatten over de toekomst van 

straathoekwerk, kinderrechten, armoede en sociale uitsluiting. Ook stonden zij stil bij de 

rol van straathoekwerker als laatste schakel in de ketting van ondersteuning en sociale 

hulp en als woordvoerder van 'de meest uitgestotenen'. Straathoekwerkers zetten zich 

namelijk in voor diegenen die tussen de mazen van het spreekwoordelijke net zijn 

gevallen. Het evenement werd georganiseerd in het kader van het Belgisch 

Voorzitterschap van de Europese Unie en het Europees jaar van de strijd tegen 

armoede en sociale uitsluiting. 

 

 
 



Op de openingsceremonie dinsdag, geleid door Europees Jaar ambassadrice Roos van 

Acker, namen enkele high profile sprekers – opgezweept door drumgeschal – het woord. 

Commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie, László Andor, 

onderstreepte het belang van het werk van de straathoekwerkers: “Terwijl het werk van 

de Europese Commisie – inzake het veranderen van sociale omstandigheden – binnen 

twee, vijf of tien jaar effect sorteert, heeft jullie werk een directe impact. Dat is waarom 

we onze krachten moeten bundelen: het is onze taak om diegenen te ondersteunen die 

een meer directe impact kunnen hebben op de sociale omgeving”. De organisatie was in 

handen van Dynamo en Dynamo International, « Vlastrov » het Vlaamse straathoekwerk 

overleg en « Traces de Rue » het Franstalig straathoekwerkplatform. Bruxelles Laïque 

asbl – Festival des Libertés, evenals de Algemeen Afgevaardigde van de Kinderrechten, 

de Ministeries en de Administratie van Jeugdhulp, het Internationale Bureau van de 

Jeugd, het Belgisch Netwerk BAPN en het Europees Netwerk EAPN van de strijd tegen 

armoede hielpen alles in goede banen te leiden. De sprekers hoopten dat de 

confrontatie van deze diverse actoren tot een succesvolle kruisbestuiving zou leiden. 

 

En zo geschiedde. Een reeks aanbevelingen voor het bestrijden van armoede en sociale 

uitsluiting, specifiek aangaande kinderarmoede, werd op vrijdag 19 oktober aangeboden 

aan beleidsmakers bij het Europees Parlement. Een persconferentie vond plaats op 

vrijdagochtend, geleid door een aantal ervaren en goed geïnformeerde sprekers, onder 

wie de voorzitster van Dynamo International, Suzanne Toussaint, en vicevoorzitter van 

het Europees Parlement, Isabelle Durant.  

 

In navolging van het 1e Internationale forum, georganiseerd in 2002 te Brussel, wou 

deze editie de mogelijkheid geven tot dialoog aan een divers palet van actoren die 

begaan zijn met de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting en met de 

tenuitvoerbrenging van kinderrechten. Bijzondere aandacht ging uit naar jongeren en 

volwassenen in armoede en de sociaal werkers die hen ondersteunen. 

 



 
 

Ook het Europa van vandaag ontsnapt niet aan de stijging van armoede en sociale 

uitsluiting die we over heel de wereld vaststellen. Volgens het rapport van 2008 over de 

sociale bescherming en insluiting, zijn 78 miljoen Europese burgers arm. 19 miljoen 

onder hen zijn kinderen. Het Internationaal Forum van Straathoekwerkers bracht heel 

wat ervaring en knowhow bijeen om deze cijfers terug te dringen. 

 

 


