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Energiefacturen swingen de pan uit, 

verzekeringsmaatschappijen berekenen voor 

iedere klant een ander risico, lenen is voor 

rijkere mensen goedkoper dan voor armen,... 

Het zijn maar enkele voorbeelden van een 

economische rationaliteit die diepe sporen 

nalaat in de broze kanten van onze samenleving. 

In Noord en Zuid betalen de laagste 

inkomensgroepen de hoogste prijs. Globalisering 

doet vooral denken aan liberalisering en 

deregulering, terwijl solidariteit en sociale 

correcties op het achterplan zijn geraakt. 

Onbegrijpelijk, want de toestand is ernstig. 

In België leven 1,5 miljoen mensen in een 

huishouden met een verhoogd risico op 

armoede. Zeven procent van de bevolking wordt 

getroffen door langdurige inkomensarmoede. 

Ondertussen blijft de ongelijkheid toenemen: 

het inkomen van de 10% armsten ligt 28 keer 

lager dan dat van de 10% rijksten. Het is hoog 

tijd om van solidariteit met de uitgesloten 

groepen een beleidsprioriteit te maken.

In Vlaanderen en Brussel gaan negen 

armoedeorganisaties en sociale bewegingen tot 

2017 samenwerken rond zes doelen. Het gaat 

om een belangrijk engagement dat focust op 

zes themadoelen: gezondheid, arbeid, inkomen, 

wonen, onderwijs en samenleven. Zes doelen 

wijzen niet alleen op de draagwijdte van het 

probleem, ze moeten vooral de 

beleidsverantwoordelijken aansporen tot een 

resultaatsgerichte aanpak.

Deze doelen zijn concreet en realistisch. 

Wanneer ze gekoppeld worden aan politiek 

engagement zijn ze een sleutel tot succes. 

De doelen worden uitgewerkt aan de hand van 

een beperkt aantal streefcijfers en meetbare 

indicatoren. De bedoeling is dat de overheden 

op alle niveaus uitpakken met gerichte 

maatregelen om armoede aan te pakken. 

De decenniumdoelen bieden voorts een kader 

om de inspanningen die op verschillende 

niveaus plaatsvinden, op elkaar af te stemmen. 

Waarom het aantal huurwoningen tegen 2017 

laten toenemen met 150.000 eenheden, en 

bijvoorbeeld niet met 200.000? 

De decenniumdoelen zijn het resultaat van 

overleg in thematische rondetafels. 

De meeste doelen zijn gebaseerd op trends 

uit het verleden. Ze werden geselecteerd op 

basis van beschikbare indicatoren en data 

om de vooruitgang op betrouwbare basis te 

documenteren. De nulmeting voor elk van de 

doelstellingen is vastgelegd op 17 oktober 

2007. Met de steun van wetenschappers 

en verantwoordelijken uit de bevoegde 

administraties zal de vooruitgang nauwgezet 

worden opgevolgd in de thematische rondetafels. 

Ondertussen zullen de initiatiefnemers het 

niet nalaten om de decenniumdoelen tot 2017 

telkens weer op tafel te leggen. 

Deze brochure past bij de lancering en de 

bekendmaking van de decenniumdoelen. 

Na een korte voorstelling van de 

initiatiefnemende organisaties, volgt een 

toelichting bij de zes decenniumdoelen. 

Ieder themadoel wordt gedocumenteerd aan de 

hand van de toestand zoals deze vandaag wordt 

vastgesteld op het terrein. De auteurs kozen voor 

een gedocumenteerde stijl met een minimum 

aan referenties en cijfermateriaal, zonder 

afbreuk te moeten doen aan de leesbaarheid 

ervan voor een breed publiek.

Inleiding

INLEIDING
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Het ACW is de koepel van de christelijke werknemersorganisaties en 

komt op voor een leefbare, solidaire en rechtvaardige samenleving. 

Het ACW is met acht verschillende deelorganisaties en duizenden 

vrijwilligers actief in bijna elke Vlaamse gemeente en in Brussel. Onder 

het motto “Stem geven aan de samenleving”, vertolken ze de zorg van 

vele gewone mensen. Het ACW maakt de koppeling tussen een sociale 

en een politieke opdracht. Het brengt een sociale dynamiek op gang 

door de mensen te betrekken op hun leefomgeving, en geeft daarbij 

voorrang aan de zwaksten. Problemen worden niet enkel gedetecteerd, 

ze worden tevens aangepakt op wijk- en buurtniveau, in de regio en in 

de gemeente, in het bedrijf en in de instelling. Om de sociale agenda 

te realiseren, oefent het ACW druk uit en beïnvloedt zo de politiek. 

De deelorganisaties van ACW zijn ACV (Algemeen Christelijke 

Vakbond), LCM (Christelijke Mutualiteit), KAV (vrouwen die bewegen), 

KWB (Kristelijke Werknemersbeweging), OKRA (trefpunt 55+), KAJ 

(jongeren maken beweging), Familiehulp (thuiszorgdienst) en groep 

ARCO (coöperatieve holding). Wereldsolidariteit en Vakantiegenoegens 

zijn de twee grote autonome diensten.

ACW

Haachtsesteenweg 579

1030 Brussel

Tel: 02/246.31.11

www.acw.be 

Samenlevingsopbouw Vlaanderen (vroeger: VIBOSO) ondersteunt 

alle actoren in de samenlevingsopbouw in Vlaanderen en Brussel, 

maar rekent de opbouwwerksector, het onderwijsopbouwwerk 

en het buurtwerk tot zijn kernklanten. De organisatie ontplooit 

een thematische werking waarin beleidsontwikkelingen 

kritisch worden opgevolgd en inhoudelijke voorstellen vanuit 

de praktijk worden ontwikkeld. Verder worden vormings, 

trainings- en opleidingsprogramma’s opgezet voor werkers in 

de samenlevingsopbouw. Nieuwe visies en werkinstrumenten 

worden geïntroduceerd en uitgewerkt door praktijkonderzoek en 

methodiekontwikkeling. Samenlevingsopbouw Vlaanderen biedt 

gespecialiseerde informatie en documentatie via een bibliotheek, 

de ideeënkit, een website, het tijdschrift TerZake en het berichtenblad. 

Samenlevingsopbouw Vlaanderen speelt voorts een actieve rol binnen 

het internationale Combined Bureau for Social Development (CESBD). 

Samenlevingsopbouw 

Vlaanderen vzw

Vooruitgangstraat 323 bus 2

1030 Brussel

Tel: 02/274.19.52

www.samenlevingsopbouw.be 
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De Socialistische Mutualiteiten staat in voor de uitvoering van de 

verplichte verzekering voor gezondheidszorg en uitkeringen bij 

arbeidsongeschiktheid. Het ziekenfonds verdedigt een betaalbare 

en hoogstaande zorg voor iedereen. Vertrekbasis is een sterke, 

verplichte ziekteverzekering gebaseerd op solidariteit tussen rijk 

en arm, jong en oud. De Socialistische Mutualiteiten komt met 

haar aanvullende verzekering ook tussen bij kosten die niet door 

de wettelijke ziekteverzekering worden gedekt. Een uitgebreide 

sociale dienstverlening zorgt voor persoonlijke informatie, advies 

en ondersteuning. Het centrum Thuiszorg biedt allerlei vormen van 

moderne thuiszorg in één compleet pakket. 

Socio-culturele organisaties maken van de Socialistische ziekenfondsen 

een dynamische sociale beweging, met vele vrijwilligers en een waaier 

van ontspannende en sociale activiteiten. Het gaat om de MJA/fx 

(jeugdwerking),VIVA-SVV (Vrouwenbeweging), VFG (Vereniging Personen 

met een Handicap), RECREAS (Recreatief Aangepast Sporten voor 

personen met een handicap), S-Plus (Seniorenvereniging), S-Sport 

(Sport voor Senioren), S-Relax (ondersteuning 15 vakantiecentra) 

Socialistische Mutualiteiten

St. Jansstraat 32-38 

1000 Brussel

www.socmut.be

Centrum Thuiszorg

Centraal oproepnummer

Tel: 078 150 160

www.ctz.be

Het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk is een ondersteuningscentrum 

voor medewerkers en verantwoordelijken van de Centra Algemeen 

Welzijnswerk (CAW) en een expertisecentrum voor thema’s en 

methodieken die verband houden met het welzijnswerk op de eerste 

lijn. In de Centra voor Algemeen Welzijnswerk staan ongeveer 1500 

professionele en 2200 vrijwillige medewerkers in voor de hulpverlening 

aan diverse kwetsbare groepen in onze samenleving. Het Steunpunt 

Algemeen Welzijnswerk heeft een opdracht op het vlak van algemene 

dienstverlening: informatie, advies, vorming. Daarnaast bestaat de 

werking van het steunpunt uit diverse ondersteuningsprogramma’s: 

thuisloosheid en armoede, gezin en relaties, jongeren, welzijnswerk in 

gevangenissen, slachtofferhulp, straathoekwerk.

Steunpunt Algemeen 

Welzijnswerk

Diksmuidelaan 50

2600 Berchem

Tel: 03/ 366.15.40 

www.steunpunt.be
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Verbruikersateljee is een beweging voor de kleine consument 

in Vlaanderen en Brussel. Met publicaties, gerichte acties en 

adviesverlening wil men de consument bewuster en weerbaarder 

maken. Het werkdomein van het Verbruikersateljee betreft de universele 

dienstverlening: gezondheidszorgen, rechtstoegang, bankdiensten en 

verzekeringen in het bijzonder, krediet en schulden, 

de huurproblematiek, energie en onrechtvaardige handelspraktijken. 

Het Verbruikersateljee geeft gratis advies en begeleiding aan mensen 

wier rechten geschonden worden, zoals patiënten, huurders, mensen 

met schulden, slachtoffers van onrechtvaardige handelspraktijken, 

enzovoort. De staf in Brussel coördineert de acties, publiceert 

laagdrempelige uitgaven en ondersteunt het netwerk van lokale 

vrijwilligers. De vrijwilligers onderhouden het contact met de consument.

Verbruikersateljee vzw 

Grasmarkt 105 bus 51

1000 Brussel

Tel: 02/552.02.48

www.verbruikersateljee.be

De Verenigingen waar armen het woord nemen stellen zich als doel 

armoede en sociale uitsluiting uit te bannen. De mensen die in 

armoede leven staan hierbij centraal. Zij nemen op alle niveaus 

het woord en kunnen voor de ondersteuning van hun vereniging 

rekenen op het team van het Vlaams Netwerk. Het Vlaams Netwerk 

stimuleert de uitwisseling van ervaringen, visies en leerprocessen 

tussen de verenigingen. Er is een thematische werking rond wonen, 

werk en onderwijs. Op verzoek van de leden neemt het Vlaams 

Netwerk ook andere thema’s op in haar contacten met de overheid. 

Opleidingscentra, overheden of andere organisaties die willen 

samenwerken met mensen in armoede, kunnen bij het Vlaams Netwerk 

terecht voor vorming, om inzicht te verwerven in de beleving van 

armoede. Voorts tracht het Vlaams Netwerk de negatieve beeldvorming 

rond mensen die in armoede leven te doorbreken.

Vlaams Netwerk van 

verenigingen waar armen 

het woord nemen

Vooruitgangstraat 323 bus 6

1030 Brussel

Tel: 02/204.06.50

www.vlaams-netwerk-

armoede.be 

GEEF ARMOEDE GEEN KANS 

VOORSTELLING VAN DE INITIATIEFNEMERS



7

Het Vlaams Minderhedencentrum vzw is een belangrijke speler in 

de minderhedensector. Deze sector zet zich in voor een samenleving 

die positief omgaat met verschillen en waarin etnisch-culturele 

minderheden volwaardig deelnemen aan het maatschappelijke leven. 

Het Vlaams Minderhedencentrum ontwikkelt werkmethodes en 

-instrumenten voor organisaties en plaatselijke besturen, adviseert over 

het minderhedenbeleid en traint medewerkers van integratiecentra, 

integratiediensten en onthaalbureaus. De organisatie informeert en 

adviseert over het vreemdelingenrecht, ijvert voor een duidelijke en 

degelijke rechtspositie van mensen uit etnisch-culturele minderheden 

en verspreidt informatie over het samenleven in verscheidenheid.

Vlaams Minderhedencentrum

Vooruitgangstraat 323 bus 1 

1030 Brussel

Tel: 02/205.00.75

www.vmc.be

Welzijnszorg vzw is meer dan dertig jaar actief rond de aanpak 

van armoede en sociale uitsluiting in Vlaanderen en Brussel. 

Welzijnszorg is vooral bekend van de jaarlijkse, grootschalige 

campagne om aandacht te vragen voor mensen die leven in armoede. 

De bewustmakingscampagne vertrekt telkens vanuit een specifi eke 

en actuele invalshoek, zo bijvoorbeeld de energiearmoede in 2005. 

Parallel met de campagne spreekt Welzijnszorg politici aan op hun 

verantwoordelijkheden t.a.v. een resultaatgericht armoedebeleid. 

Daarnaast ondersteunt Welzijnszorg de Welzijnsschakels, de lokale 

initiatieven waar armen en niet-armen zich verenigen in projecten en 

samen de strijd aangaan tegen armoede: ze gaan op zoek naar gepast 

werk, bieden vorming op maat aan, organiseren begeleiding, enzovoort. 

Met de slagzin ‘Samen armoede uitsluiten’ roept Welzijnszorg op 

tot solidariteit met mensen in armoede. Het werk van Welzijnszorg 

wordt waargemaakt door de vele plaatselijke vrijwilligers in parochies, 

verenigingen en scholen.

Welzijnszorg vzw

Huidevettersstraat 165

1000 Brussel

Tel: 02/502.55.75

www.welzijnszorg.be
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De verantwoordelijken van de diverse organisaties, Daniëlle Colsoul, 

Jan Renders, Magda De Meyer, André Desmet, Mark Elchardus, Werner 

Maeckelberghe, Ruth Stokx, Willy Vleugels, Lies Daenen ondertekenen 

op 3 april 2007 de samenwerkingsovereenkomst. Cera ondersteunt het 

project. Voorzitter van de decenniumdoelen is Jos Geysels.

Onder de noemer ‘Coöperatief mecenaat met een maatschappelijke 

meerwaarde’ beklemtoont Cera haar maatschappelijke opdracht. Cera 

geeft fi nanciële steun aan honderden projecten in het binnenland, 

en op beperkte schaal ook in het buitenland. De keuze gaat naar 

maatschappelijke projecten die voldoen aan reële behoeften en 

die duurzame effecten bereiken, voor de samenleving in haar 

geheel en voor de vennoten in het bijzonder. Bovendien moeten ze 

de coöperatieve waarden van Cera weerspiegelen: samenwerking, 

solidariteit, inspraak en het respect voor het individu. Cera steunt 

projecten in zes domeinen: Armoede en Sociale Uitsluiting, Kunst 

en Cultuur, Land- en tuinbouw en Platteland, Medisch-Sociaal, Cera 

expertisecentrum ondernemen, Solidair bankieren en verzekeren in 

derdewereldlanden via BRS.

Cera CVBA

Philipssite 5 bus 10

3001 Leuven

Tel : 016/27.96.62

www.cera.be

GEEF ARMOEDE GEEN KANS 
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GEZONDHEID

ARBEID

INKOMEN

WONEN

ONDERWIJS

SAMENLEVEN
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In een samenleving waar zoveel kennis en middelen aanwezig zijn, is het onaanvaardbaar dat de 

gezondheidsongelijkheid disproportionele vormen aanneemt. De sociale ongelijkheid in de gezondheidszorg 

neemt zelfs toe. Gezondheidsongelijkheid verwijst naar socio-economische verschillen in gezondheid tussen 

arme en rijke bevolkingsgroepen. De gezondheid van arme mensen is namelijk beduidend slechter dan die 

van anderen: door hun leef- en woonomgeving worden ze meer ziek, de toegang tot gezondheidszorg wordt 

belemmerd en de betaalbaarheid van de zorg blijft een knelpunt. Het terugdringen van de gezondheidskloof 

vereist inzicht in een kluwen van oorzaken en gevolgen.

DE TOESTAND

In de analyse van de gezondheidsongelijkheid stellen we vier deeldomeinen voorop: de 

gezondheidstoestand, gezondheidsgedrag en omgeving, de toegang tot gezondheidszorg en 

de betaalbaarheid van de zorg. Een sterke sociale zekerheid en een brede en ruimdekkende 

ziekteverzekering blijven hoognodig.

1. Gezondheidstoestand

De gezondheidsenquêtes leggen een pijnlijke realiteit bloot: mensen uit lagere sociaal-economische 

groepen leven gemiddeld minder lang en zijn vaker ziek dan de doorsnee bevolking. Zo is de 

gemiddelde levensverwachting van een 25-jarige man zonder diploma 5,5 jaar minder lang dan die van 

een 25-jarige man met een diploma hoger onderwijs van het lange type. 

Ook op het vlak van gezonde levensverwachting zijn er opmerkelijke verschillen. Een 25-jarige 

man heeft 37,8 gezonde levensjaren voor de boeg. Hij leeft tot de leeftijd van 62,8 jaar in goede 

gezondheid. Een vergelijkbare man met een diploma hoger onderwijs heeft 45,9 gezonde levensjaren en 

blijft tot zijn 70,9 jaar gezond. Mannen zonder diploma hebben slechts 28,1 gezonde levensjaren tot 

de leeftijd van 53,1 jaar. Dat is een verschil van 17,8 gezonde levensjaren.

Ook hoe we onze eigen gezondheid inschatten  - het subjectief gezondheidsgevoel - is een belangrijke 

(en één van de beste) gezondheidsindicatoren zowel op het individuele als op het maatschappelijke 

niveau. Mensen met een diploma lager onderwijs schatten hun eigen gezondheid ook eerder negatief in 

(41%), terwijl dit percentage veel lager (14%) ligt voor de hogere onderwijsniveaus. 

Hogergeschoolden hebben bovendien globaal genomen een betere mentale gezondheid. Zo rapporteert 

slechts 4% van diegenen met een diploma hoger onderwijs psychosomatische klachten. Dat percentage 

stijgt tot 17% bij personen zonder diploma of met een diploma lager onderwijs. Ook de indicator “zelf 

gerapporteerde depressie in de laatste 12 maanden” duidt op ernstige verschillen op het gebied van 

opleidingsniveau1. 

Onderzoek in Brussel2 toont aan dat, zelfs wat betreft het sterftecijfer rond de geboorte en van 

kinderen, er nog steeds grote socio-economische gezondheidsverschillen zijn vast te stellen. Het aantal 

overlijdens van baby’s en peuters stijgt naarmate het aantal werkenden in het huishouden daalt. Bij 

baby’s van alleenstaande moeders zonder werk constateren we een perinatale3  mortaliteit van 9,7 per 

1000, bij baby’s van alleenstaande moeders die wel werken een mortaliteit van 8,1 per 1000 en bij 

baby’s van niet-alleenstaande moeders (met of zonder werk) een mortaliteit van 6,4 per 10004.  

GEEF ARMOEDE GEEN KANS 
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Een halvering van de gezondheidsongelijkheid tussen arm en rijk
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De gezondheid van de moeder, de huisvestingssituatie, het opleidingsniveau, de levensomstandigheden 

(stress, zwaar werk), maken dat kinderen al ‘getekend’ op de wereld komen. In de verdere ontwikkeling 

van kinderen zien we de gevolgen op hun gezondheid van de socio-economische verschillen doorzetten. 

Neem het gebrek aan tandverzorging. Kansarme kinderen gaan niet of nauwelijks naar de tandarts. 

15% van de kinderen tussen 6 en 12 jaar is het afgelopen jaar niet naar de tandarts geweest. Bij hen 

komt dan ook 3 keer meer tandbederf voor dan bij hun leeftijdsgenoten uit gezinnen met een hogere 

opleiding. Bij de kinderen uit de hoogste sociale klasse vinden we 2,5 maal meer kinderen zonder 

tandbederf dan bij kinderen uit minder welvarende gezinnen5. 

2. Gezondheidsgedrag en omgeving6 

We hebben onze gezondheid natuurlijk (deels) zelf in handen. Het ontbreekt armen vaak aan de juiste 

ingesteldheid om zelf lijf en leden te verzorgen, omdat de omstandigheden het niet toelaten, omdat 

ze niet geïnformeerd zijn en het nooit geleerd hebben of omdat ze door hun overlevingsstrijd andere 

dingen aan hun hoofd hebben. Ook preventiecampagnes vinden daarom bij hen weinig weerklank. 

Bovendien vrezen ze de kosten van verzorging als gevolg van preventie. Als we de verantwoordelijkheid 

voor de slechtere gezondheid van armen alleen bij hen leggen, gaan we echter te kort door de bocht. De 

invloed van de leefomgeving op het gezondheidsgedrag mag niet onderschat worden. 

3. Toegankelijkheid

De toegang tot gezondheidszorg blijft een illustratie van ongelijkheid. Het aanbod aan voorzieningen en 

diensten is vaak niet gekend. Zonder de nodige administratieve en bureaucratische vaardigheden is het 

moeilijk de weg te vinden in het kluwen van organisaties en instellingen en hun specialisaties. Zeker 

wie in het land van herkomst een andere gezondheidszorg kent, staat wel eens voor (onaangename) 

verrassingen. Aan de wijze waarop het aanbod bekend wordt gemaakt, staan eerder de organisaties 

centraal en niet de cliënt, die op zoek is naar een antwoord op zijn hulpvraag. De fysieke bereikbaarheid 

van diensten in landelijke gebieden is evenmin vanzelfsprekend.

De verregaande versnippering en verbrokkeling van diensten duwt mensen in een hokje. Dat 

hokjesdenken bemoeilijkt de toegang tot de zorg. Zo dreigen er restgroepen te ontstaan van mensen 

wiens profi el niet in het hokje past. De verregaande specialisering van de zorg verhoogt wellicht de 

kwaliteit maar doet afbreuk aan een integrale benadering, wat net in de bestrijding van armoede zo 

cruciaal is. 

Zorgverstrekkers miskijken zich nogal eens op de omstandigheden waarin mensen leven. Ze bekijken 

alleen de concrete hulpvraag maar gaan voorbij aan de specifi eke omstandigheden en het globale 

plaatje: de betalingsmoeilijkheden, de woonomgeving, het gebrek aan sociaal netwerk, de slechte 

ervaringen met zorg in het verleden, het wantrouwen ten aanzien van zorgverstrekkers enzovoort. De 

hoge verwachtingen om het probleem snel en accuraat aan te pakken, worden niet ingelost.

Ook al zijn de knelpunten op het vlak van toegankelijkheid van gezondheidszorg wel bekend 

- ze worden bijvoorbeeld uitgebreid geschetst in het eindrapport “Toegankelijkheid in de 

gezondheidszorg” van de Vakgroep Huisartsgeneeskunde, UGent - er bestaan weinig kwantitatieve en 

kwalitatieve data om het probleem concreet in kaart te brengen. We vragen dan ook aan de overheid 

deze indicatoren te ontwikkelen.
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Een halvering van het aantal gezinnen waar niemand werkt

Arbeid is de sleutel tot een “goed” inkomen. De huishoudens waar geen enkel gezinslid een betaalde en 

volwaardige job heeft, behoren tot de armste groepen in onze samenleving. Meer algemeen beogen we 

mensen tussen 18 en 65 jaar die kunnen werken en die geacht worden te werken7. Het valt op dat gezinnen 

met een vreemde afkomst oververtegenwoordigd zijn. Een helpende hand is nodig om de deelname aan arbeid 

te bevorderen. Een grotere participatie aan de arbeidsmarkt is echter geen garantie voor bestaanszekerheid. 

DE TOESTAND

Meer mensen aan het werk helpen, is essentieel in de armoedebestrijding, maar even belangrijk is dat 

de markt kwaliteitsvolle jobs tegen een volwaardig loon blijft aanbieden. Door onzeker en slecht betaald 

werk dreigt men immers snel weer in armoede te verzeilen. 

1. Werk en armoederisico

Werk is cruciaal om uit de armoedeval te geraken. Wie niet werkt loopt een groter armoederisico dan 

iemand die werkt. Het armoederisicopercentage is bijvoorbeeld bij werkloze mannen 26% en bij 

vrouwen 27%8. Vooral de langdurige werkloosheid is determinerend. In 2005 waren er bijna 220.000 

niet-werkende werkzoekenden bij de VDAB ingeschreven. Hiervan was meer dan 43% meer dan 1 jaar 

werkloos9.  Nog belangrijker is het gegeven dat in het huishouden niemand betaald werk heeft. In 2005 

waren er 13.5 % volwassenen (15.4% vrouwen en 11.6 % mannen) die leven in huishoudens zonder 

betaald werk10.  

GEEF ARMOEDE GEEN KANS 

4. Betaalbaarheid

Gezondheid is duur voor wie moet rondkomen met een vervangingsinkomen of uitkering. Het mag dan 

geen verrassing zijn dat voor heel wat huishoudens gezondheidskosten een serieuze hap uit het budget 

nemen. Volgens de Gezondheidsenquête 2004 beschouwt 29% van de huishoudens hun persoonlijke 

bijdrage voor gezondheidszorgen als moeilijk of onmogelijk om dragen. 10% van de huishoudens moest 

tijdens het afgelopen jaar gezondheidszorgen uitstellen omwille van fi nanciële redenen.

Financiële problemen houden ook soms verband met het feit dat hulpvragers niet in regel zijn, omdat 

ze geen domicilie hebben, politiek vluchteling zijn of illegaal in het land verblijven. Sommige mensen 

komen in de problemen bij hun aanvraag voor terugbetaling of voor OCMW-steun of tussenkomsten. 

Een halvering van het aantal gezinnen waar niemand werkt
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Een halvering van het aantal gezinnen waar niemand werkt

GEEF ARMOEDE GEEN KANS 

2. De kleur van werk(loosheid)

Volgens recent onderzoek11is de arbeidsmarkt verdeeld in verschillende etnische lagen. Daar waar 

personen van Europese herkomst oververtegenwoordigd zijn in de toplagen, zijn personen met 

niet-Europese wortels of nationaliteit meer geconcentreerd in de onderste lagen. In vergelijking met 

de top, worden de onderste lagen gekenmerkt door een hoger risico op werkloosheid, lagere lonen, 

slechtere werkomstandigheden en meer jobonzekerheid. Verder becijfert deze studie dat mensen van 

Marokkaanse of Turkse afkomst het meest worden geraakt door werkloosheid: bijna 38% is op zoek naar 

werk, tegenover slechts 7% bij autochtonen. En dit is ook en vooral het gevolg van discriminatie.

3. Precair werk 

Werken in België is dus cruciaal: het armoederisico daalt gevoelig en door werk worden sociale 

zekerheidsrechten opgebouwd. Dat werk alleen niet voldoende is, zien we bij de zogenaamde 

‘werkende armen’. Hoewel we over hun aantal geen duidelijk beeld hebben, staat het vast dat een job 

hebben steeds minder een dam opwerpt tegen armoede12. Momenteel hebben 4% van de werkenden 

een armoederisico13.  

We weten wel over wie het gaat: vooral laaggeschoolde jongeren, alleenstaande ouders met kinderen en 

mensen met deeltijdse of tijdelijke contracten. Vooral vrouwen vinden enkel of zoeken een deeltijdse 

job. De meestal gedwongen keuze voor de combinatie arbeid en gezin zorgt dat alleenstaande vrouwen 

in een deeltijdse job terechtkomen, met alle armoederisico van dien. 

4. Sociale economie

Werk is een motor voor integratie: door middel van werk vormen zich nieuwe netwerken en ontstaan 

nieuwe vaardigheden. Het hebben van een job is nog geen garantie voor arbeidstevredenheid. Dikwijls 

is de kwaliteit van de arbeid hiervoor bepalend. Voor een aantal doelgroepen is de groei van de sociale 

economie een positief antwoord op de vraag naar een job op maat. De sociale economie heeft in 

Vlaanderen een bereik van 21.500 personen. Een kleine 15.000 daarvan werken in een beschutte 

werkplaats. Een 2.500 werken in een invoegbedrijf of invoegafdeling. De sociale werkplaatsen, of 

de tewerkstelling van de moeilijkste bemiddelbare groepen, tellen een 2.300 werknemers14.  Velen 

van de werkende kansengroepen werken aan het minimumloon. Het is slechts 1/5 hoger dan de 

armoederisicogrens (berekend aan 60% van het mediaaninkomen)15.  

Met het minimumloon overleef je - niet meer en niet minder.
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Voor elk gezin, ongeacht de samenstelling, 

minstens een inkomen dat de Europese armoederisicodrempel bereikt

Voor wie niet werkt of niet kan werken, zijn uitkeringen bijzonder laag, ook vanuit Europees perspectief. Een 

verhoging van alle uitkeringen is noodzakelijk. De hulp vanuit de bijstandregeling voor gezinnen is meestal 

tijdelijk, voorwaardelijk en afhankelijk van het lokale OCMW. Er is gekozen voor een Europees minimum dat 

ligt op de 60% mediaangrens. In mensentaal betekent dit dat we alle inkomens klasseren van de laagste tot 

de hoogste, en 60% nemen van het inkomen dat juist in het midden ligt. Zo ligt bijvoorbeeld het minimum 

pensioen voor werknemers vandaag op de 60% mediaangrens. De laagste uitkeringen zijn vandaag 4/5 van 

dit minimum pensioen.

DE TOESTAND

Uit een Europese vergelijking blijkt dat ‘beperkte fi nanciële middelen’ en ‘fi nanciële stress’ in de 

Belgische armoedeschaal doorslaggevend zijn. 88.7% van de arme huishoudens kunnen zich geen 

grote aankopen veroorloven, voor 34.1% geldt dit ook voor de kleinere aankopen.

De erkenning dat armoede een complex fenomeen is met meerdere dimensies, doet niets af aan 

het feit dat arm zijn vooral betekent te moeten leven of overleven met een ontoereikend inkomen. 

“Het opvallendste en centrale probleem bij armoede is, dat men het moet doen met een (zeer) laag 

inkomen”16. Werklozen, zieken, inactieven en (in mindere mate) gepensioneerden vallen vaker onder de 

armoederisicogrens dan andere groepen.

De basis voor de hogere bodemuitkeringen is een brede sociale zekerheid, die gebaseerd is op het 

verzekeringskarakter. Zonder een uitgebreide sociale zekerheid wordt het armoederisico nog veel groter.

1. Bodemuitkeringen onder de armoedegrens

Het Belgische stelsel van sociale bescherming vangt relatief goed op. De armoederisicokloof vóór 

sociale overdrachten is 18 % en na sociale overdrachten 3%.17  Wie niet werkt heeft recht op een 

vervangingsinkomen. In veel gevallen hebben mensen dit recht verworven op basis van het geleverde 

werk. Mensen die langdurig werkloos zijn of inactief zijn geweest (thuiswerkende partner bijvoorbeeld) 

vallen terug op een minimum aan rechten. Wie vandaag niet werkt, zal morgen (als gepensioneerde) 

nog armer zijn. 

Vooral bij de laagste uitkeringen, werkt het stelsel nog onvoldoende beschermend. Om boven de 

armoederisicodrempel uit te komen moeten de bodemuitkeringen gemiddeld met ongeveer 25% 

verhoogd worden.18  Verder uitgesplitst: het minimum pensioen en de minimum invaliditeitsuitkering 

zijn ongeveer gelijk aan de armoederisicogrens (berekend aan 60% van het mediaaninkomen), maar 

het leefl oon is maar 75% van de armoederisicogrens.19 Recentere berekeningen van het CNE spreken 

over een kloof van ongeveer 20% De laagste uitkeringen hebben sinds 2000 een sprong voorwaarts 

gemaakt: een groei van 10% tegen 2008. En ze zijn welvaartsvast gemaakt. Toch blijft het verschil 

met het Europese minimum nog steeds aanzienlijk hoog. Afhankelijk van de uitkering gaat het om een 

verschil tussen 10 en 20%. 

GEEF ARMOEDE GEEN KANS 
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Voor elk gezin, ongeacht de samenstelling, 

minstens een inkomen dat de Europese armoederisicodrempel bereikt

GEEF ARMOEDE GEEN KANS 

2. Onderbescherming

Mensen vallen om allerlei redenen door de mazen van het net. België kent in vergelijking met veel 

andere Europese landen een kleine groep van onderbeschermden, ongeveer 4.2%. Het niet opnemen of 

het niet gebruiken van een recht op een uitkering, de voorwaarden voor het verkrijgen van een uitkering, 

sancties en schorsingen, zijn enkele belangrijke redenen van onderbescherming. 

In een aantal gevallen voorziet het OCMW in aanvullende hulpverlening. Maar de praktijk tussen 

de OCMW’s verschilt sterk, en de voorwaarden lopen erg uiteen. Meestal gaat het om tijdelijke of 

éénmalige vormen van begeleiding. De aanvullende hulpverlening is noodzakelijk maar is geen 

structurele oplossing21. 

De Voedselbanken komen intussen handen en eten tekort. Voor het twaalfde jaar op rij groeit het 

klantenbestand. In 1995 klopten 70.000 personen aan, in 1999 al 91.000 en in 2005 bijna 

107.000. Dat zijn er 2.550 meer dan het jaar voordien, een stijging met ongeveer 2,5%22. 

3. Geen werk, maar onder contract

Mensen met een werkloosheidsuitkering of een leefl oon worden begeleid naar een werksituatie. De 

resultaten van deze activering variëren en zijn afhankelijk van groep tot groep. Kansengroepen zoals 

vrouwen, 50-plussers en langdurige werklozen stromen veel minder door naar werk23.  Deze groepen 

worden ook minder opgenomen in de trajectbegeleiding van de arbeidsbemiddelaar. 

Ook de OCMW’s zijn verplicht om leefl oners te activeren. Ook hier is de praktijk bijzonder divers: het 

ene OCMW tekent een traject uit op langere termijn, het andere OCMW probeert mensen eerder in 

de sociale zekerheid te krijgen. Er is tevens sprake van een moeizame relatie met de VDAB, die de 

“moeilijke gevallen” soms doorsturen24.  Kortom, activering kan leiden tot integratie, maar evengoed tot 

werkloosheid en zelfs tot onderbescherming.
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Een toename van het aantal goede en betaalbare huurwoningen met 

150.000 eenheden, waarvan minstens de helft sociale woningen zijn

Een behoorlijke huisvesting is een grondrecht (art 23 Belgische Grondwet). De schendingen van dit 

basisrecht, zeg maar het woonprobleem, is in hoofdzaak een huurprobleem. Zowel de private als de sociale 

huurmarkt zijn verantwoordelijk voor goede en betaalbare huurwoningen. De Vlaamse Wooncode omschrijft 

op een terechte wijze “behoorlijke huisvesting”. Want “behoorlijke huisvesting” is essentieel om volwaardig 

te kunnen leven. Huisvesting is beschutting tegen wind, regen, koude (en soms warmte). Maar huisvesting is 

ook nodig om te kunnen rusten na het werk, studeren, genezen, vrienden te ontvangen, enzovoort. Een goede 

woning is een voorwaarde voor een goede omgeving. Een woning is een voorwaarde voor het “goede leven” 

en tegelijkertijd een teken van rijkdom of armoede.

DE TOESTAND

Vier tendensen nopen tot het geformuleerde decenniumdoel: de huurmarkt raakt niet afgekoeld, de 

woonlast voor huurders weegt loodzwaar, de sociale woonmarkt heeft te kampen met meervoudige 

problemen en dit alles heeft geleid tot een diepe wooncrisis met onmenselijke toestanden. Wonen is 

een grondrecht. Maar er is duidelijk werk aan de winkel.

1. Huurders versus eigenaars

De Vlaamse huisvestingssituatie is de laatste decennia sterk veranderd. Begin jaren ’70 waren er nog 

een 40% huurders, vandaag is het aandeel huurders gedaald tot minder dan 25%. Zowel het federaal 

als het Vlaamse woonbeleid hebben steeds nadruk gelegd op het verwerven van een eigen woning en 

dit ook sterk fi scaal aangemoedigd met een jaarlijkse fi scale korting van zowat 2,5 miljard euro. Dit 

is een sterke stimulans om eigendomsverwerving te promoten. Woonzekerheid en een appeltje voor 

de dorst zijn twee belangrijke argumenten voor de overheid voor deze promotie. Ook mensen die in 

armoede leven onderschrijven deze redenen en willen kost wat kost een woning verwerven. Iedereen 

die kan, probeert een woning te kopen. Het aantal hypothecaire kredieten stijgt jaar na jaar. Dit beleid 

heeft de huisvestingsmarkt volledig veranderd.De huurderpopulatie is sinds de jaren ’70 grondig 

gewijzigd. Eigenaars en huurders verschillen steeds meer van elkaar. Er is duidelijk sprake van een 

polarisatieproces.  De huursector bestaat vandaag veel meer uit huishoudens met een laag inkomen en 

een lage opleiding dan de eigenaarsector25.  In 1976 telden we ongeveer evenveel arme eigenaars als 

arme huurders (10.3% tegenover 10.2%). In 1997 zijn er dubbel zoveel arme huurders dan eigenaars 

(11% tegenover 5.2%). 

2. Stijgende huurprijzen

Het stijgende aantal eigenaars heeft gevolgen voor de woningmarkt. Door de sterke fi scale 

aanmoediging voor eigendomsverwerving worden mensen aangespoord om zoveel mogelijk te kopen. 

Ook minder goede woningen worden aangekocht en gerenoveerd. Het gevolg is een sterk ingekrompen 

huurmarkt.  Een recent onderzoek in 2005 toont aan dat het aantal slechte woningen nog schommelt 

tussen de 190.000 en 240.000 woningen.  Dit gunstige cijfer verbergt echter het probleem van de 

inkrimping van de private huurmarkt. Een krimpende huurmarkt heeft één gevolg: een sterk stijgende 

huurprijs. De vraag naar een blokkeren van de huurprijzen is dan ook een logische verzuchting. Een 

logische verzuchting, maar daarom geen structureel antwoord. Een stabilisering van de huurprijzen kan 

enkel door een forse investering in meer huurwoningen gekoppeld aan een aangepast reguleringskader.

GEEF ARMOEDE GEEN KANS 

Voor elk gezin, ongeacht de samenstelling, minstens een inkomen dat de Europese 
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In tegenstelling tot de eigenaar, moet de huurder steeds meer van zijn inkomen besteden aan het 

huren. De berekening van de woonlast onderbouwt deze trend. Tussen 1992 en 1997 is de woonlast in 

verhouding tot hun inkomen voor eigenaars met 1.2 gestegen tot 19.3, voor huurders echter met 5.9 

tot 24.526. In dit laatste cijfer is de lagere woonlast van sociale huurders inbegrepen (die in 1999 een 

gemiddelde woonlast hadden van ongeveer 16.6). Dit betekent dat op de private huurmarkt de woonlast 

nog veel feller is gestegen.

Deze cijfers verbergen bovendien de grote verschillen in onze huisvestingsmarkt. In steden als Brussel 

is de woonlast van meer dan de helft van de huurders 40 tot 65% van hun inkomen27. Maar het 

fenomeen van sterk stijgende huurprijzen is in elke gemeente te noteren28.

3. Sociaal wonen 

De sociale huurmarkt is mee geëvolueerd naar een noodsituatie. Waar dat begin jaren ‘90 de sociale 

huisvesting huishoudens uit zowel de laagste inkomensklassen als de middelste inkomensklassen 

herbergden, is dit vandaag volledig veranderd. Vandaag moet de sociale huisvesting andere doelgroepen 

opvangen: langdurige werklozen, mensen met een handicap, daklozen, vluchtelingen en mensen van 

vreemde herkomst. 

De verkleuring van de sociale huisvesting in stedelijke gebieden is sprekend: dubbel zoveel mensen 

van Marokkaanse of Turkse herkomst huren een sociale woning (respectievelijk 16.3% en 11.2% 

tegenover 6% Belgen)29.  De cijfers zijn helder: in 2003 was het gemiddelde jaarinkomen van de 

zittende sociale huurders 14.186 euro, voor de nieuwe huurders was het gemiddelde jaarinkomen 

slechts 10.973 euro30.

Ook de sociale huurmarkt is onderhevig aan prijsstijgingen. De Vlaamse sociale huisvestingsmaat-

schappijen hebben de voorbije jaren hun schulden weggewerkt en hun fi nanciën gesaneerd. Iedereen 

heeft zijn steentje bijgedragen, ook de huurders. De huurprijs zou met 9% gestegen zijn. Met als gevolg 

dat sommige sociale huisvestingsmaatschappijen huursubsidies voor hun publiek vragen. De sociale 

huren zijn voor sommige doelgroepen te hoog.

De sociale huurmarkt groeit maar kan de groeiende vraag en de afname van de private huurmarkt niet 

volgen. De wachtlijst voor sociale woningen blijft aangroeien. Het aantal sociale woningen is sinds 

2002 gestegen met 4.000 eenheden (eind 2005). De leegstand van sociale woningen is tegelijkertijd 

gestegen met 1.500 tot 5.310 wooneenheden (2002-2005). De uitgezuiverde wachtlijst is sinds 2003 

gestegen met 3500 wachtenden tot 58.215 huishoudens.

4. Marginale woonvormen

In toenemende mate moeten mensen met een heel laag inkomen zich noodgedwongen vestigen in 

marginale woonvormen zoals caravans of kamers. Over het aantal heerst er grote onduidelijkheid. 

Daarbuiten bestaan er nog heel wat vormen van woonvormen die strafrechterlijk vervolgbaar zijn zoals 

het verhuren van schuren, loodsen en/of matrassenverhuur. Vooral mensen zonder papieren zijn 

hiervan het slachtoffer.

Het aantal slechte woningen mag dan substantieel verminderd zijn, de problemen blijven 

geconcentreerd in de minder aantrekkelijke wijken en buurten van steden waar de verkleuring van 

de stad uitgesproken is. De woonbehoeftestudie van de stad Gent berekende dat 70% van het 

woningenbestand in de 19e eeuwse arbeidersgordel ongeschikt en onbewoonbaar is.

Een toename van het aantal goede en betaalbare huurwoningen met 

150.000 eenheden, waarvan minstens de helft sociale woningen zijn

GEEF ARMOEDE GEEN KANS 
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Een daling tot 3% van laaggeletterdheid en laaggecijferdheid bij 

jongeren, in alle onderwijsvormen en voor alle jongerengroepen

Wanneer jongeren laaggeletterd uit de school komen, legt dit een zware hypotheek op hun toekomst. Het 

wegwerken van laaggeletterdheid en laaggecijferdheid opent de deur naar een andere opleiding. Een goede 

opleiding is een belangrijke sleutel om een situatie van armoede tegen te gaan, of om uit armoede te blijven. 

Geletterd en gecijferd zijn, is een noodzakelijke voorwaarde; een minimale bagage om verder te gaan.

DE TOESTAND

In feite streven we naar een 0% laaggeletterdheid en laaggecijferdheid. Dit streven werd dan vertaald 

naar een drie procent norm. We werken dit doel uit in drie ambitieniveaus. Het eerste, laaggeletterdheid 

en laaggecijferdheid terugbrengen tot 3%, is al meer dan een halvering, terwijl de trend vandaag 

eerder stijgend is. Het tweede niveau brengt de laaggeletterdheid en laaggecijferdheid tot 3% in het 

leerplichtonderwijs. In een laatste ambitieniveau daalt de laaggeletterdheid en de laaggecijferdheid tot 

3% voor jongeren van Europese afkomst en van niet-Europese afkomst.

1. Drempels

De vertrekpositie van mensen in (kans)armoede in het onderwijs is problematisch. De scholingsgraad en 

de beroepsactiviteit van de ouders zijn bepalend voor de ontwikkelingskansen van kinderen. 

Het taalgebruik, de thuiscultuur, de manier van omgaan thuis verschilt erg van de schoolcultuur. 

Dat maakt het voor deze kinderen niet gemakkelijk op school. De gevolgen zijn navenant voor de rest 

van het leertraject van het leven31. De fi nanciële drempels zijn nog niet weggewerkt in het onderwijs. 

Een recent onderzoek toonde aan dat één schooljaar lager onderwijs aan de ouders gemiddeld 300 euro 

per kind kost32.  Het gaat dan zowel over directe kosten (boeken, schrijfgerief,....) als indirecte kosten 

(activiteiten, uitstappen, vervoer,...).

2. Hefboom voor ongelijkheid

Kinderen die met een achterstand aan een schoolcarrière beginnen, lopen een verhoogd risico om 

laaggeschoold de school te verlaten, of zelfs om vroegtijdig de school te verlaten. De opgelopen 

achterstand wordt helaas niet meer goedgemaakt. Als we de cijfers wat kleur geven, dan wordt de kloof 

tussen de groepen nog groter. In vergelijking met de Belgen blijken dubbel zoveel personen met Turkse 

of Marokkaanse herkomst geen of slechts lager onderwijs te hebben gevolgd (63.06% tov 30.52%) en 

zijn er vier keer zo weinig hoogopgeleiden33.  Het percentage vroegtijdige schoolverlaters is meer dan drie 

keer zo groot bij jongeren van niet Europese afkomst (39.3%) tegenover 11.6% van Europese afkomst34. 

Onderwijs slaagt er onvoldoende in om als hefboom te functioneren. In plaats van de ongelijke 

startposities weg te werken, worden deze behouden, in veel gevallen versterkt en vergroot. Dit wil niet 

zeggen dat er niet gewerkt wordt aan meer gelijke kansen voor alle kinderen. Het bewustzijn van de 

impact van de school op armoederisico is groot, zowel bij het beleid als bij de meeste scholen. De 

stappen die gezet worden zijn echter nog te pril, soms te klein, soms te anekdotisch.

GEEF ARMOEDE GEEN KANS 
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3. Geletterd- en gecijferdheid becijferd

Ons onderwijssysteem wordt geroemd omwille van zijn kwaliteit. Veel minder horen we dat ons 

onderwijssysteem onverwachts een grote groep laaggeschoolden voortbrengt35.  Hoewel Vlaanderen 

in vergelijking met andere Europese landen niet zo slecht scoort qua geletterdheid en gecijferdheid, 

is er wat aan de hand. In 2000 scoorden 11.6% van de leerlingen van 15 jaar oud laag. In 2003 

is dit gestegen tot 12.4%. Bij bepaalde groepen stelt zich een reëel probleem van geletterdheid en 

gecijferdheid: 31 procent van de Algemeen Secundair Onderwijs-leerlingen presteert op het hoogste 

niveau van leesvaardigheid, terwijl slechts 5 procent van de leerlingen Technisch Secundair Onderwijs 

en Bijzonder Secundair Onderwijs dit niveau bereikt. Bij de BSO-leerlingen presteert maar liefst een 

derde op het laagste vaardigheidsniveau of eronder36. 

Het risico om in armoede te belanden is betekenisvol. Bij laaggeschoolden ligt dat 6 maal hoger dan bij 

hooggeschoolden (23% tegenover 4%), het aantal niet-werkende werkzoekenden die kortgeschoold zijn 

is 4 maal hoger dan het aantal die hooggeschoold zijn (53.1% tegenover 13.5%), de levensverwachting 

in goede gezondheid bij laaggeschoolden is ongeveer 15 jaar minder dan bij hooggeschoolden (30.8 

jaar tegenover 47.6 jaar bij vrouwen), het percentage vroegtijdige schoolverlaters is 12 maal groter bij 

kinderen van ouders met een laag diploma dan bij ouders met een universitair diploma (26% tegenover 

3), laaggeschoolden hebben veel minder vrienden dan hooggeschoolden (19.8% heeft minder dan 3 

vrienden, tegenover slechts 11.2% hooggeschoolden), ...37 

Een daling tot 3% van laaggeletterdheid en laaggecijferdheid bij 

jongeren, in alle onderwijsvormen en voor alle jongerengroepen

GEEF ARMOEDE GEEN KANS 
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Mensen in armoede verbreden hun netwerken

Integratie in sociale netwerken wordt in klassiek survey-onderzoek onderzocht op twee manieren. Verhoging 

van informele participatie meten onderzoekers doorgaans aan de hand van de contacten die men onderhoudt 

met familie en buren, het ontvangen van gasten thuis en het afl eggen van bezoekjes. Ook de verbreding 

van het netwerk verdient bijzondere aandacht. Formele netwerking wordt vertaald in het uitvoeren van 

vrijwilligerswerk en het lidmaatschap bij verenigingen. Bij de opvolging kunnen we ons beroepen op 

bestaande indicatoren uit de Gezondheidsenquête, het NAP Sociale Inclusie en het EU-Silc-onderzoek. 

DE TOESTAND

Door een gebrek aan startkansen hebben mensen in armoede minder inzicht, minder kansen en 

mogelijkheden om hun levensprojecten waar te maken. Naast de dimensies gezondheid, werk, inkomen, 

huisvesting en onderwijs, kan het belang van sociale netwerking niet onderschat worden. 

Mensen met een vreemde afkomst verdienen speciale aandacht. Zij worden nog voortdurend 

geconfronteerd met discriminatie en uitsluiting. Een recent onderzoek van de Koning 

Boudewijnstichting38 toont aan dat meer dan de helft van de jongeren van Turkse en Marokkaanse 

herkomst onder de armoedegrens leeft. De allochtonen worden niet alleen geremd in hun 

socio-economische integratie, ook hun sociale mobiliteit wordt erg bemoeilijkt.

1. Stigma

Armoede heeft een sterke weerslag op het psychische welzijn van mensen: een gebroken vertrouwen 

in de (structuren) van de samenleving, confrontaties met discriminatie en uitsluiting, maar ook 

een gebroken zelfvertrouwen dat dikwijls samengaat met een gevoel van schuld. Deze ‘binnenkant 

van armoede’ maakt een zakelijke, resultaatgerichte terugkeer in de samenleving moeilijk, soms 

onmogelijk. Dat de psychologische dimensie van sociale ongelijkheid onderschat wordt, blijkt uit 

de veelvoorkomende opvattingen over armen. De beeldvorming werd recent onderzocht in een 

doctoraatsonderzoek van de vakgroep Arbeids- en Organisatiepsychologie van de Vrije Universiteit 

Brussel39. De resultaten zijn ontluisterend: fi nancieel wangedrag en gebrek aan inzet en wilskracht 

worden aangegeven als de belangrijkste oorzaken om in armoede te belanden. De overheid, de 

media en andere belangrijke spelers in de samenleving zouden initiatieven kunnen nemen om het 

armoedeprobleem meer inzichtelijk te maken. 

2. Dubbelperspectief arm/niet-arm 

Meestal gaat het om een sociaal netwerk dat beperkt is in aantal relaties, hoofdzakelijk toegespitst 

op het eigen kerngezin, als dat er is. Het is eveneens beperkt in verscheidenheid: mensen in armoede 

kennen meestal alleen andere mensen die ook in armoede leven. Op eigen kracht slagen ze er 

zelden in om mensen met een andere sociale achtergrond te leren kennen en te blijven kennen. 

Het belang van netwerking blijkt ondermeer uit een onderzoek van Elchardus en Glorieux40.  De 

afwezigheid van vertrouwenspersonen (partner of vrienden) brengt bijvoorbeeld een grotere kans op 

gezondheidsproblemen met zich mee. Versterkte sociale netwerken werken ondersteunend en geven 

nieuwe energie: ze verhogen het gevoel van eigenwaarde en verbeteren de kwaliteit van het samenleven. 

Netwerken in de privé-sfeer bieden een emotionele, maar ook enorme praktische ondersteuning41. 
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3. Middenveld

Tenslotte kunnen mensen ook meer ‘formeel’ verbonden worden, al zoekt en vindt het middenveld nog 

te weinig aansluiting bij mensen in armoede. Het verenigingsleven heeft thans heel wat te bieden. Het 

biedt belangrijke informele leer- en ontwikkelingskansen aan mensen die niet aan de bak komen op de 

arbeidsmarkt. Omdat het vrijwilligerswerk een antwoord kan bieden op al te eenzijdige activering naar 

werk, zou de overheid deze verenigingen en organisaties nog meer impulsen kunnen geven.

Wie deelneemt aan het verenigingsleven, krijgt een andere kijk op de samenleving: minder negatief, 

minder angstig en meer betrokken42.  Er wordt immers niet alleen gefocust op mislukkingen of gebreken 

van mensen, maar vooral ook op de krachten en interesses van mensen.  

GEEF ARMOEDE GEEN KANS 



1 http://statbel.fgov.be/fi gures/d364nl.asp#6bis

2 Observatorium voor Gezondheid en Welzijn, 2004.

3 de baby sterft tussen de 28e week van de zwangerschap en de 6e dag na de geboorte.

4 Gezondheidsindicatoren Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2004.

5 Van Steenberghe, D. en Perl, G., Strategisch plan mondzorg in België: aanbevelingen 2003 en Gezondheidsenquête 2001.

6 Gezondheidsenquête 2004.

7 Het gaat dus over mensen die in de leeftijd zitten tussen 18 en 65 jaar en mensen die om fysieke en mentale redenen kunnen werken. Het gaat   

dus niet over gepensioneerden, zwaar zieken, schoolgaande jeugd, enzovoort.

8  NAP 2006-2008. Indicatoren. Indicator I.3. armoederisicopercentage naar de meest frequente activiteitsstatus en geslacht, België 2001

9   VRIND 2006, pag. 108

10 NAP 2006-2008. Indicatoren. Indicator II.5 bevolking die leeft in huishouden zonder betaald werk

11 ULG en OASES. Armoede bij personen van vreemde afkomst becijfert. Oktober 2006. Pag. 10 ev.

12  Termote H., Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, “Arbeid, een kwetsbaar sociaal goed in de strijd    

tegen armoede”, in: Overwerk, 4/2006. 

13 NAP 2006-2008. Indicatoren. Indicator II.6. armoederisico van werkenden.

14 VRIND 2006, pag. 116-1120

15 NAP 2006-2008. Indicatoren. Indicator I.15 netto minimumloon in procent van de armoederisicogrens

16 Jaarboek 2005. Armoede en sociale uitsluiting. Jan Vranken ea. Pag. 43

17 NAP 2006-2008. Indicatoren. Indicator I.13 totale armoederisicokloof vóór en na sociale overdrachten

18 Armoede en sociale uitsluiting. Jaarboek 2005, p. 58 ev.

19 NAP 2006-2008. Indicatoren? Indicator I.15 netto minimumloon in procent van de armoederisicogrens

20 CNE, Contribution de la CNE au Forum CPAS du juin 24 2006 : Quels CPAS pour garantir le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine ?

21 Jaarboek 2005, pag. 55 ev.

22 http://www.armoedebestrijding.be/cijfers_voedselbedeling.htm

23 VRIND 2006, pag. 111

24 Jaarboek 2005, pag. 179-198

25 Wonen aan de onderkant. 2005. P. De Decker en V. Geurts. Residualiseert de huursector? Pag. 83 ev. Voor meer cijfers, R. Van Dam en V. Geurts.   

Wonen in Vlaanderen in perspectief. Pag. 37 ev.

26 Wonen aan de onderkant. 2005. R. Van Dam en V. Geurts. Wonen in Vlaanderen in perspectief. Pag. 52 ev.

27 Les Echos du logement. Brussel. Augustus 2006

28 Door gebrek aan inzage in de huurprijzen en data in het algemeen is elke uitspraak over de huurprijzen indicatief. Uit verschillende bronnen   

kunnen we halen dat de huurprijzen de stijging van de koopprijzen volgen. Zie www.kenniscentrum-woonbeleid.be Steden als Gent bv. met een   

sterke inhaalbeweging betreffende koopprijzen, kennen dan ook een sterke huurprijsstijging.

29 Armoede bij personen van vreemde herkomst becijferd. Oktober 2006. Pag. 14 ev.

30 VMSW, jaarverslag 2005. www.vmsw.be Deze cijfers mogen we niet volledig naast elkaar leggen. Nieuwe huurders zijn bv. jonger dan de    

zittende sociale huurders. Wat zeker is, is dat binnen stedelijke gebieden en in sommige wijken we een polarisatie kunnen aantreffen. Deze lagere   

inkomensgroepen zorgen uiteraard voor dat sommige sociale huisvestingsmaatschappijen te lage huurinkomsten krijgen waardoor deze niet meer   

rendabel zijn. 

31 VLOR-advies november 2006 mbt onderwijs en armoede. www.vlor.be

32 Joost Bollens, Ilse Vleugels & Hilde De Vos. Wat het aan ouders kost om schoolgaande kinderen te hebben. HIVA,. 2000. Jaarlijkse actualisering   

van de schattingen in 1999.

33 Armoede bij personen van vreemde herkomst becijferd. Oktober 2006. OASES en ULG

34 Nationaal actieplan sociale insluiting 2006-2008, indicatoren, Indicator V.1 vroegtijdige schoolverlaters. 

35 Nationaal actieplan sociale insluiting 2006-2008, indicatoren, Indicator V.1 vroegtijdige schoolverlaters. 

36 PISA-onderzoek, zie ook NAP 2006-2008, indicatoren. 

37 Nationaal actieplan sociale insluiting 2006-2008, indicatoren

38 Vranken, J. en Martinello, M. (2006), Armoede bij personen van vreemde origine becijferd., Koning Boudewijnstichting. 

39 Loix E. (2006), Poverty and wealth : an economic psychological reality based on qualitative and quantitative methods, VUB, vakgroep Arbeids- en   

Organisatiepsychologie.

40 Elchardus, M. en Glorieux, I. (2002), De Symbolische Samenleving, Lannoo.

41 Thys, R., De Raedemaeker, W. en Vranken, J. (2004), Bruggen over Woelig Water. Is het mogelijk uit de generatiearmoede te geraken?, Leuven, Acco.

42 Elchardus, M., Huyse, L. en Hooghe,M. (2001), Het maatschappelijke middenveld in Vlaanderen, Brussel, VUBpress, 253p.

22
GEEF ARMOEDE GEEN KANS 

BIBLIOGRAFIE



23
GEEF ARMOEDE GEEN KANS 

Redactie

Daniëlle Colsoul, Lies Daenen, Karel Darley, Michel Debruyne, Magda De Meyer, Jos Geysels, 

Anke Hintjens, Martine Lemonnier, Anny Stevens, Ruth Stokx, Rik Thys, Ann Van der Wilt, Fre-

deric Vanhauwaert, Marinus van Tetering, Jan Vos, Anny Vermeersch

Eindredactie

Gijs Ory

Contactgegevens

Decenniumdoelen 2017

Geef armoede geen kans.

p.a. Huidevettersstraat 165

1000 Brussel

0474/254 880

www.geefarmoedegeenkans.be

REDACTIE EN EINDREDACTIE



24 GEEF ARMOEDE GEEN KANS 


