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PERSCOMMUNIQUE
BRUPARTNERS VRAAGT EEN BRUSSELS PLAN VOOR DE EENOUDERGEZINNEN
BRUSSEL, België – 24 november 2020 : Brupartners heeft heden, donderdag 19 november 2020, een
initiatiefadvies aangenomen betreffende actiepistes met het oog op een toekomstig Brussels Plan
voor de eenoudergezinnen dat door de Regering moet worden opgesteld.
Volgens de laatste cijfers van het BISA (2020) staan in het Brussels gewest 51.503 vrouwen aan het
hoofd van eenoudergezinnen, tegen 8.195 mannen. Deze gegevens wijzen uit dat in 86,6 % van de
gevallen vrouwen aan het hoofd van de eenoudergezinnen staan.
Met dit advies actualiseert Brupartners zijn werkzaamheden van 2016 en biedt de instelling een
antwoord op de ambities van de Strategie GO4Brussels 2030 die gerichte beleidsmaatregelen voor
dit vraagstuk voorziet.
Brupartners wijst erop dat de Covid-19-crisis de economische en sociale problemen nog heeft
verergerd van de gezinnen die zich reeds voor deze crisis in een bijzonder moeilijke
sociaaleconomische situatie bevonden.

Een globaal gewestelijk Plan voor de eenoudergezinnen
Naar het voorbeeld van het Brussels Plan ter bestrijding van vrouwengeweld, vraagt Brupartners aan
de Regering om een globaal gewestelijk Plan voor de eenoudergezinnen uit te werken. Voor de
invoering van dit plan zal met alle betrokken terreinactoren overleg moeten worden gepleegd om tot
de meest concrete en uitvoerbare voorstellen te komen teneinde de situatie van de
eenoudergezinnen te verbeteren.
De beleidsprioriteiten en de aanbevelingen van Brupartners hebben betrekking op de volgende
thema’s : mainstreaming, analyses en opvolging, informatie, sensibilisering en preventie, begeleiding
van de ouders, economie, werkgelegenheid en opleiding, huisvesting, ruimtelijke ordening,
mobiliteit, beleid inzake kinderopvang, socioculturele en buitenschoolse activiteiten, hulp tegen
huishoudelijk en familiaal geweld, kansarmoede en digitale inclusie, waarborg en toegankelijkheid
van rechten, rechtspraak, bestrijding van discriminatie en vooroordelen, en impact op kinderen en
jongeren.
Al deze elementen kunnen worden teruggevonden in het initiatiefadvies van Brupartners.

Brupartners (voorheen de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) is het
belangrijkste orgaan voor sociaaleconomisch overleg van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Brupartners is een paritair overlegorgaan van de Brusselse sociale gesprekspartners, met een gelijk aantal
vertegenwoordigers van de werkgevers (patronale bank en de werknemers (syndicale bank). Brupartners
vervult tweehistorische opdrachten, een raadplegings- en een overlegopdracht tussen de sociale
gesprekspartners en de Regering..
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