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Waarom de STEK?

Zo werkt de STEK

SOCIALE BESCHERMING

De STEK is een plek waar mensen makkelijk binnenlopen en
goed onthaald worden. Het aanbod is in eenvoudige taal en
voor iedereen betaalbaar. Mensen kunnen er terecht om:

De Grondwet geeft mensen sociale bescherming. Iedereen
heeft recht op een menswaardig inkomen en iedereen kan
een beroep doen op kwaliteitsvolle en toegankelijke hulp- en
dienstverlening op alle levensdomeinen. In de praktijk blijft
dit voor duizenden mensen dode letter. Door een te complexe
regelgeving, slechte ervaringen met instanties,
of schaamte doen zij hun rechten niet gelden.
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65%

mensen stelt
gezondheidszorg
uit door financiële
drempels

van alle rechthebbenden
vraagt geen leefloon aan

55%

87%

van de rechthebbenden
neemt geen Vlaamse
huurpremie op

van de budgetmeterklanten neemt de
minimumlevering gas
niet op

STERK NETWERK
Een sterk netwerk van familie, vrienden, buren en kennissen
kan mensen helpen om hun rechten te doen gelden. Met haar
vermaatschappelijkingsbeleid zet de Vlaamse overheid hier
ook op in. Maar dit is niet vanzelfsprekend.

43%
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van de bevolking
voelt zich eenzaam;
bij laagopgeleiden
is dat zelfs 63%

mensen heeft
geen degelijk
sociaal netwerk;
bij laagopgeleiden
is dat 1 op 4

DE STEK
• helpt om lokaal in te zetten op sterkere sociale netwerken,
en op meer en betere sociale bescherming;
• en verhoogt zo voor meer mensen de kans op gezondheidszorg, betaalbaar wonen en het realiseren van andere
rechten.
Wanneer mensen hun rechten kunnen realiseren, zijn ze ook
beter in staat om hun plichten na te komen. Bovendien is
er een terugverdien-effect. Nobelprijswinnaar en econoom
James Heckman berekende dat elke euro die geïnvesteerd
wordt in kwetsbare gezinnen met kinderen, op termijn
gemiddeld een winst van 7 euro oplevert.

• andere mensen te ontmoeten;
• via een cursus of een vorming bij te leren;
• door professionals naar de juiste diensten verwezen te
worden;
• samen na te denken over oplossingen voor knelpunten in
de dienstverlening, deze uit te testen en aan te kaarten
bij beleid.
De STEK krijgt vorm in o.m. een buurt- of dorpshuis, een
sociaal restaurant, een vereniging waar armen het woord
nemen.
De STEK, in welke vorm ook, is altijd een samenwerking van
sociale organisaties, bv. Samenlevingsopbouw, CAW, OCMW,
socio-culturele organisaties.
Professionals en bezoekers realiseren samen een
laagdrempelig en gevarieerd aanbod met vier functies:
ontmoeten, leren, verwijzen, en belangenbehartiging.

Waarom investeren
in de STEK?
• De professionals in de STEK zorgen er
voor dat mensen in kwetsbare posities
bij de juiste instanties uitkomen zodat
ze hun rechten op kwaliteitsvolle
dienstverlening en voldoende inkomen
kunnen laten gelden.
• In de STEK kunnen mensen hun netwerk
uitbreiden, en staan ze sterker om later
zelf hun weg te vinden.
• Bezoekers en professionals gaan aan de
slag met ideeën die de dienstverlening
voor lotgenoten in een gelijkaardige
situatie verbeteren. Samen ondernemen
ze actie en gaan in overleg met politici
en bevoegde instanties.

Dat alles maakt de STEK tot een
broedplaats voor een sterkere
sociale bescherming.

