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'Expeditie Miriam' begeleidt alleenstaande
moeders

Naar aanleiding van Internationale Vrouwendag op 8 maart 2022 stelt de Stad

Gent 'Expeditie Miriam' voor. De sociale dienst en Groep INTRO begeleiden

alleenstaande moeders in precaire omstandigheden via intensieve coaching,

zowel in groep als individueel. Op dit moment zijn 14 moeders halverwege hun

traject.
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De Miriam-methodiek, ontwikkeld door de Vrouwenraad, is een intensief begeleidingstraject op

maat van alleenstaande moeders en met een focus op werk én welzijn. Gent en andere steden en

gemeenten gebruiken de methodiek al enkele jaren, maar recent heeft Gent het project

uitgebreid. De moeders krijgen nog altijd een jaar lang individuele begeleiding en ze komen ook

wekelijks samen, maar voortaan worden ze ook na het traject nog drie maanden lang van nabij

opgevolgd. Op dit moment zijn er in Gent 14 alleenstaande moeders halverwege hun traject.

We slaagden er de afgelopen jaren in Gent in om het sociaal isolement van
een aantal alleenstaande vrouwen met kinderen te doorbreken, hen te
empoweren en zelfredzamer te maken, en hen ook stappen te laten zetten
richting werk. De aanpak werkt.
— Rudy Coddens, schepen van Sociaal Beleid

Uit onderzoek door de Karel de Grote Hogeschool blijkt dat alleenstaande moeders die het

Miriam-traject doorlopen nadien vaker een opleiding volgen, vaker solliciteren, beter hun

huishoudgeld beheren en zich meer sociaal verbonden voelen. Expeditie Miriam Gent is een

samenwerking tussen Groep INTRO en de Stad Gent en krijgt steun van het Europees Sociaal

Fonds (ESF) en de Vlaamse overheid. Expeditie Miriam loopt op dit moment ook in Antwerpen

en Oostende.

Contact

Daan Nelen, kabinet schepen Coddens, gsm 0479 31 22 51, e-mail daan.nelen@stad.gent
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Rudy Coddens
Schepen van Sociaal Beleid, Armoedebestrijding, Gezondheid, Zorg, Seniorenbeleid en
Financiën, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail
schepen.coddens@stad.gent
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