
In juni 2021 zijn de partners van de Alliantie Kinderarmoede uitgenodigd om de 

voortgangsmonitor in te vullen. Alle partners van het netwerk dragen vanuit 

hun eigen kennis en kunde bij aan de gezamenlijke doelstelling: in 2030 geen 

kind meer de dupe van armoede. Samen maken we het verschil!
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Meer informatie:Bovenstaande percentages zijn 
gebaseerd op de voortgangsmonitor 
van juni 2021 (n=92)

Samen impact maken 
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Het betrekken van ervaringsdeskundigen gebeurt vaker structureel 

(60%) dan het betrekken van kinderen (50%). 
De rol van de ervaringsdeskundige kenmerkt zich vooral door te 

adviseren (43%) en raadplegen (29%). De rol van kinderen is ook 
adviseren (38%) of raadplegen (35%). Kinderen mogen vaker dan 

ervaringsdeskundigen (mee)beslissen (23% t.o.v. 14%).  

 

Van de overige 66% had 
een derde al goede 

samenwerkingen


