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“Armoede is als een straf voor  
een misdaad die je niet begaan hebt”.  

(Anoniem) 
 

„Es ergeben sich ganz neue Wendungen,  
sobald die Pflicht des Gebenden an Stelle des Rechts  

des Empfangenden den Ausgangspunkt bildet.“  

(Georg Simmel,  
Der Arme)
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1. Overzicht van de armoede

Zoals	Abbé	Pierre	zei:	«on	ne	pleure	pas	devant	des	chiffres»	(men	huilt	niet	voor	cijfers).	De	drama’s	
en	het	lijden	zijn	niet	meetbaar.	Wat	de	(betrouwbare)	cijfers	onthullen	is	suggestief,	maar	ze	kunnen	
de essentie verbergen. We komen er nog op terug.

Wat vertellen de statistieken ons? Over welke grootorde spreken we? Op basis van de grootorde en 
de kosten proberen we een idee te vormen. Het is een essentiële stap om dit   complex en gevoelig 
onderwerp aan te pakken.

1.1. Algemene tendens: een macabere constante 

Het armoederisicopercentage (AROP)

Het armoederisicopercentage (AROP) is in België globaal genomen al twintig jaar stabiel. Maar voor 
sommige categorieën van mensen stijgt dit cijfer. Het armoederisicopercentage meet het percen-
tage van de bevolking dat leeft in een huishouden waarvan het equivalent beschikbaar inkomen (na 
belastingen en na transfers) lager is dan 60% van het nationaal mediaan inkomen (armoededrem-
pel).1 Concreet stemt dat voor 2019 overeen met een huishouden dat een lager inkomen heeft dan 
1.284 € netto per maand voor een alleenstaande of 2.696 € voor een huishouden bestaande uit twee 
volwassenen en twee kinderen jonger dan 14. Het armoederisico is in Wallonië (20%) dubbel zo groot 
en in Brussel (30%) driemaal groter dan in Vlaanderen (10%).2 

Evolutie van het armoederisicopercentage (AROP) in België
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1 Voor gezinnen wordt een equivalentieschaal toegepast die aan de eerste volwassene 1 consumptie-eenheid toekent, 0,5  
	 eenheden	voor	elk	bijkomend	gezinslid	ouder	dan	14	jaar	en	0,3	eenheden	voor	kinderen	jonger	dan	14.	Dat	betekent	dat		
	 een	alleenstaande	goed	is	voor	1	consumptie-eenheid,	terwijl	een	gezin	met	twee	volwassenen	en	twee	kinderen	(jonger		
	 dan	14)	gelijk	is	aan	2,1	consumptie-eenheden.	

2	 Bron	IWEPS 
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Ons beleid slaagt er niet in om het armoederisico in te dijken. In vergelijking met onze buurlanden 
is bij ons het risico groter dan gemiddeld.

Internationale vergelijking van het risico op monetaire armoede (AROP)
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Het risico op armoede of sociale uitsluiting (AROPE)

Als we dit risico op monetaire armoede (AROP) combineren met het risico op lage werkintensiteit 
(13% van de bevolking) of op ernstige materiële deprivatie (5% van de bevolking), bekomen we een 
ruimere	indicator,	die	het	risico	op	armoede	of	sociale	uitsluiting	meet:	de	belangrijkste	Europese	
armoede-indicator in het kader van de “Europa 2020”-strategie (AROPE). In 2019 gaat het om 19,5% 
van	de	bevolking.	Deze	armoede	is	ongelijkmatig	over	het	grondgebied	verdeeld.

Het risico op armoede in België

Bron: Statbel

Het percentage blijvende armoede 

Met de SILC-enquêtes kan ook het risico op blijvende armoede	worden	ingeschat,	dat	wordt	gedefini-
eerd als de verhouding van de bevolking die in de loop van ten minste twee van de drie voorafgaande 
jaren	een	armoederisico	heeft	gekend.	Voor	België	stellen	we	vast	dat	dit	risico	op	blijvende	armoe-
de	lichtjes	gestegen	is.	Tussen	2007	en	2018	steeg	het	risico	op	blijvende	armoede	voor	mensen	in	
de	werkende	leeftijd	van	5,6	tot	9,4%,	terwijl	het	bij	ouderen	daalde	van	17,0	tot	8,9%.
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Het percentage ernstige materiële deprivatie 

Er wordt gesteld dat een huishouden of alleenstaande zich in een situatie van ernstige materiële de-
privatie bevindt als dit huishouden of deze alleenstaande niet ten minste vier van de onderstaande 
dingen	kan	verwezenlijken:	(1)	facturen	tijdig	betalen	(huur,	water,	elektriciteit,	enz.);	(2)	per	jaar	één	
week	vakantie	buitenshuis	nemen;	(3)	minstens	om	de	twee	dagen	vlees,	kip,	vis	of	een	vegetarisch	
alternatief	eten;	(4)	in	staat	zijn	om	een	onvoorziene	uitgave	te	doen;	(5)	een	telefoon	bezitten;	(6)	
een	kleurentelevisie	bezitten;	(7)	een	wasmachine	bezitten;	(8)	een	personenwagen	bezitten;	(9)	de	
woning voldoende kunnen verwarmen. De onderstaande tabel geeft dit percentage ernstige mate-
riële deprivatie weer voor verschillende groepen. We zien dat de lage werkintensiteit en de kosten 
voor	de	woning	belangrijke	risicofactoren	zijn	voor	deze	ernstige	materiële	deprivatie.	Verder	stellen	
we vast dat ernstige materiële deprivatie in België frequenter voorkomt dan in de andere landen.
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1.2 Risicogroepen 

Het	kwetsbaarst	zijn	werklozen	(47,9%),	eenoudergezinnen	(34,6%),	huurders	(32,3%),	laaggeschool-
den	(25,3%)	en	mensen	die	in	dichtbevolkte	gebieden	wonen	(22,7%).	Het	minst	kwetsbaar	zijn	Bel-
gen	die	in	matig	bevolkte	gebieden	wonen	(10,7%),	hooggeschoold	zijn	(5,8%),	werk	hebben	(4,8%)	
of	eigenaar	zijn	van	hun	woning	(8,2%).	Personen	die	in	een	huishouden	wonen	bestaande	uit	twee	
volwassenen jonger dan 65, lopen eveneens minder risico (7%). Aangezien armoede gemeten wordt 
op	het	niveau	van	het	huishouden	en	niet	van	het	individu,	moeten	de	cijfers	als	volgt	geïnterpreteerd	
worden: 32,5% van de huurders en 47,9% van de werklozen leeft in een arm huishouden. 

Uit	de	cijfers	blijkt	ook	dat	het	armoederisico	in	de	categorie	16-25	jaar	(25%)	het	hoogst	en	na	55	jaar	
(18%)	het	laagst	is.	Armoede	lijkt	bij	jongeren	minder	zichtbaar	dan	bij	ouderen.	Een	verhoging	van	de	
pensioenen	komt	vaker	aan	bod	dan	een	hoger	leefloon,	waarvan	vooral	jongeren	de	begunstigden	
zijn	(meer	dan	33%).	Verder	blijkt	uit	de	cijfers	dat	de	helft	van	de	eenoudergezinnen	gevaar	loopt	
voor armoede of uitsluiting. Een buitenlander van de EU loopt anderhalve keer meer risico op ar-
moede of uitsluiting dan een Belg, een buitenlander van buiten de EU drie keer meer. Dat zet aan tot 
nadenken als je weet dat 60% van de Brusselaars van buitenlandse origine is.3 Een laaggeschoolde 
heeft vier keer meer kans op armoede of uitsluiting dan iemand die hogere studies heeft gedaan. 

Het	gemiddelde	armoederisico	bij	de	bevolking	is	dan	wel	stabiel,	er	is	een	verschuiving	van	armoe-
de	bij	65-plussers	naar	mensen	op	arbeidsleeftijd	(18-64	jaar),	met	tussen	2007	en	2018	een	armoe-
derisico-omkering tussen beide groepen. De armoede kreeg een nieuw, jonger gezicht. 

Onze armoedecijfers liggen vaak onder het gemiddelde van de Europese landen. 
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3  Zie Karim Douieb “Brussels. A lovely melting pot” (JetPAck.AI).
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1.3 Beperkt spaarvermogen 

In de enquête SILC 2020 (inkomsten van 2019) vroeg Statbel 7.000 Belgische huishoudens (vóór de 
COVID-crisis) naar hun schuldenlast en levensstandaard.4	Uit	die	enquête	blijkt	dat	60%	van	de	Bel-
gen	in	staat	was	om	tijdens	een	typische	maand	te	sparen.	In	Vlaanderen	kon	68%	van	de	inwoners	
sparen.	Dat	cijfer	daalt	tot	50%	in	Brussel	en	tot	46%	in	Wallonië.	Achter	die	gemiddelden	gaat	ech-
ter	een	heel	andere	realiteit	schuil	als	we	kijken	naar	de	situatie	van	de	Belgen	van	wie	geacht	wordt	
dat ze een risico op armoede of sociale uitsluiting (AROPE) lopen, en die van de andere Belgen.5

Dat betekent dat slechts 22,1% van de Belgen met een risico voor armoede of sociale uitsluiting 
kon sparen (drie keer minder dan het Belgische gemiddelde), terwijl 60,9% nauwelijks de eindjes 
aan elkaar kon knopen	(tegenover	gemiddeld	25%	op	Belgisch	niveau),	moest	10,9%	zelfs	zijn	spaar-
geld aanspreken (twee keer het Belgische gemiddelde) en moest 6,1% een lening aangaan om er te 
komen (zes keer het Belgische gemiddelde).

 

Mogelijkheid van huishoudens om in een normale maand te sparen

Het huishouden zet geld opzij

Het huishouden moet geld lenen

AROPE

Het huishouden zet geen geld opzij en 
hoeft niet te sparen of geld te lenen

Het huishouden moet putten 
uit zijn spaargeld
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Bron: Statbel (2021): module schuldenlast en levensstandaard 2020 EU-SILC.

 
De huishoudens werd gevraagd in hoeverre ze, indien ze onverwacht hun inkomen zouden verliezen, 
in	staat	zouden	zijn	om	hun	levensstandaard	te	behouden	door	hun	spaargeld	aan	te	spreken.	40,3%	
van	de	Belgen	kan	niet	langer	dan	drie	maanden	exclusief	van	zijn	spaargeld	leven.

4 EU-SILC, module schuldenlast en levensstandaard 2020. Statbel. De SILC-enquête werd in 2019 grondig herwerkt om de  
	 resultaten	nauwkeuriger	te	kunnen	berekenen	en	de	verschillende	landen	beter	met	elkaar	te	kunnen	vergelijken.		 	
	 De	vragenlijst	werd	ingekort	om	de	ondervraagde	personen	minder	te	belasten.	Om	die	redenen	moeten	we	voorzichtig	te		
	 werk	gaan	als	we	de	resultaten	van	2019	vergelijken	met	die	van	de	voorgaande	jaren.	

5 We zouden kunnen stellen dat een hypotheeklening een vorm van gedwongen sparen is, maar, zoals we reeds eerder  
	 aanhaalden,	zijn	arme	huishoudens	doorgaans	huurders.	
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Ook	hier	stellen	we	de	gebruikelijke	verschillen	tussen	de	gewesten	vast:	57,6%	en	55,6%	van	de	
inwoners	van	respectievelijk	Brussel	en	Wallonië	kan	niet	langer	dan	drie	maanden	van	zijn	spaargeld	
leven.	In	Vlaanderen	blijft	dat	percentage	beperkt	tot	28,6%.

Ook	tussen	de	sociale	categorieën	zijn	er	uitgesproken	verschillen.	72%	van	de	werklozen	verklaart	
niet langer dan drie maanden volgens dezelfde levensstandaard te kunnen leven. Die verhouding 
bedraagt	70%	voor	eenoudergezinnen	en	huurders,	en	52%	bij	laaggeschoolden.	Belgen	die	tot	de	
groep	met	risico	op	armoede	en	sociale	uitsluiting	behoren,	hebben	duidelijk	minder	spaargeld	ter	
beschikking, aangezien 75% onder hen niet gedurende drie maanden volgens dezelfde levensstan-
daard	zou	kunnen	blijven	leven	(tegenover	33%	voor	de	andere).

Duur van het vermogen om de levensstandaard te handhaven door middel van sparen
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De SILC-enquête leert ons ook dat 8% van de Belgen leeft in een huishouden waar meer dan 40% van 
het beschikbare inkomen besteed wordt aan huisvestingskosten, zoals huur, intresten van de lening 
en energiekosten. 
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1.4	 Levensverwachting	

Armen hebben een kortere levensverwachting.	We	verwijzen	hier	naar	het	werk	van	Joël	Girès	en	
Pierre	Marisal,	van	de	ULB;	zij	creëerden	decielen	met	een	synthetische	indicator	die	rekening	houdt	
met het inkomen, het diploma en het vermogen6.

Levensverwachting van de 10 decielen

Mannen Vrouwen

Deciel 1 72,4 78,4

Deciel 2 73,8 80,0

Deciel 3 76,7 81,9

Deciel 4 77,8 82,9

Deciel 5 78,5 83,3

Deciel 6 79,1 83,7

Deciel 7 79,7 84,0

Deciel 8 80,4 84,4

Deciel 9 81,4 85,0

Deciel 10 83,0 86,2

Bron: Belgisch Observatorium Maatschappelijke ongelijkheid (2020)

De levensverwachting van de armsten is voor mannen 10,6 en voor vrouwen 7,8 jaar korter dan voor 
de	rijksten.	Die	duur	is	goed	voor	15%	van	de	levensduur	van	de	mannen	van	het	eerste	deciel	en	voor	
9%	bij	de	vrouwen.	Dat	verschil	stellen	we	ook	vast	als	we	kijken	naar	de	gezondheidsverwachting	(of	
levensverwachting	zonder	invaliditeit	(LVZI)).	In	2011	bedroeg,	op	de	leeftijd	van	25	jaar,	het	verschil	
in LVZI tussen de laagstgeschoolden en de hoogstgeschoolden 10,5 jaar voor de mannen en 13,4 jaar 
voor de vrouwen.7

1.5 Inkomen en vermogen 

Het bestaansmiddelenniveau wordt door twee elementen bepaald – het inkomen en het vermogen – 
die	ongelijkmatig	over	de	bevolking	verdeeld	zijn.	

Inkomen en vermogen worden in België en in tal van andere landen anders verdeeld: het vermogen is 
aanzienlijk	ongelijker	verdeeld	dan	het	inkomen.8

6	 Girès,	J.	en	Marissal,	P.	(2020).	Inégaux	face	à	la	mort,	online	op	Belgisch	Observatorium	Maatschappelijke	ongelijkheid.	Zie		
 ook Thierry Eggerickx, Jean-François Léger, Jean-Paul Sanderson en Christophe Vandeschrick, Inégalités sociales   
 et spatiales de mortalité dans les pays occidentaux. Les exemples de la France et de la Belgique, Espace populations  
	 sociétés	[online],	2018/1-2 | 2018.

7 Zie gezondbelgie.be.

8	 Zie	de	twee	documentatienota’s	van	de	Centrale	Raad	voor	Bedrijfsleven	over	de	inkomensverdeling	(CRB	2016-1548)	en	de		
 vermogensverdeling (CRB 2018-0779).
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Verdeling van het jaarlijks bruto-inkomen en van het nettovermogen  

per deciel in België (2014)

Bruto-inkomsten
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0

Bron: Centrale Raad voor het Bedrijfsleven

Hoewel	de	niveaus	verschillen,	hebben	de	verdelingscurven	een	vergelijkbare	vorm.	Er	is	met	andere	
woorden een concentratie van de inkomens en vermogens. Personen met een laag inkomen hebben 
ook een laag vermogen.9

Gezamenlijke verdeling van inkomen en vermogen 

(percentage van totaal aantal huishoudens in een inkomenskwintiel in 2014) 
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9 Nationale Bank (2017), voorstelling van de resultaten van de enquête Household Finance and Consumption Survey (HFCS)  
 door Philippe De Caju en Christophe Piette. 
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Met	deze	ongelijke	verdeling	van	inkomen	en	vermogen	in	het	achterhoofd	heeft	de	Staat	een	groot-
schalig	belastings-	en	transferbeleid	doorgevoerd.	Door	de	rijkdommen	via	belastingen	en	sociale	
prestaties	te	herverdelen,	kunnen	ongelijkheid	en	armoede	noemenswaardig	worden	beperkt.	Zon-
der	transfersysteem	zou	het	armoedeniveau,	als	al	de	rest	gelijk	zou	blijven,	twee	keer	hoger	liggen	
dan nu het geval is. Met andere woorden: door herverdeling via belastingen en transfers daalt het 
armoederisico met meer dan de helft (bij ongewijzigd inkomen vóór belasting en transfers).10 

In België is de herverdelende impact stabiel in de tijd. Dat is een uitzondering op de algemene ten-
dens in de OESO-landen, waar we sinds de jaren negentig vaststellen dat de herverdelende impact 
van de belastingen en sociale prestaties afneemt11.	Herverdeling	via	de	fiscaliteit	en	de	prestaties	
gebeurt via een gratis- en kortingenbeleid voor een hele waaier van overheidsdiensten (sociale 
huisvesting,	sociale	tarieven	voor	gas,	elektriciteit	of	kinderdagverblijven,	…)	en	niet-verhandelba-
re	diensten	die	 in	meer	of	mindere	mate	gesubsidieerd	zijn	en	 in	meer	of	mindere	mate	door	de	
individuen/huishoudens geactiveerd worden naargelang van een aantal parameters (gezondheid, 
onderwijs,	cultuur,	...);	het	geheel	is	zo	ruim	dat	het	vrij	moeilijk	is	om	de	netto	herverdelende	impact	
te meten.

Bij	dit	meetprobleem	komt	ook	nog	eens	een	weliswaar	weinig	zichtbaar,	maar	toch	reëel	“Mattheus- 
effect”,	dat	gelinkt	is	aan	vroegtijdige	sterfte.	Onze	sociale	zekerheid	herverdeelt	immers	impliciet	
de	bestaansmiddelen	van	arme	personen	met	een	kortere	levensverwachting	aan	rijkere	personen	
met een langere levensverwachting. Concreet gesproken hebben mensen met een laag inkomen vier 
keer	meer	risico	om	te	overlijden	vóór	ze	65	zijn,	dan	de	rijkere	(24%	tegenover	6%).12 

Kortom, het herverdelingssysteem en het socialezekerheidsstelsel herverdelen in het algemeen de 
bestaansmiddelen	wel	op	een	efficiënte	manier,	maar	dat	verhindert	niet	dat	het verschil tussen rijk 
en arm zich tweemaal laat voelen.	Dat	blijkt	uit	de	inkomensverdeling,	geïllustreerd	door	de	“parade	
van dwergen en enkele reuzen” van Jan Pen13, en uit de vermogensverdeling14.	Om	de	ongelijkheden	
van	inkomens-	of	vermogensverdeling	op	klassieke	wijze	te	meten,	wordt	gebruikgemaakt	van	de	
Gini-coëfficiënt.	We	moeten	evenwel	vaststellen	dat	deze	coëfficiënt	niet	tot	de	verbeelding	spreekt	
en	dat	het	feit	dat	deze	coëfficiënt	van	35%	naar	45%	stijgt,	niet	bepaald	veel	zegt.	In	1970	stelde	
Jan	Pen	voor	om	gebruik	te	maken	van	de	“parade	van	dwergen”	om	de	omvang	van	de	ongelijkheden	
beter	te	illustreren.	Hij	stelt	de	ongelijkheid	in	bestaansmiddelen	voor	door	middel	van	individuen	
van	wie	de	grootte	in	verhouding	staat	tot	deze	ongelijkheid.	

10 Zie Bakker V., Caminda K., Goudswaard K. en Van Liet O. (2019). Inkomensherverdeling en armoedereductie door sociale  
	 uitkeringen	en	belastingen	in	België	en	Nederland.	Belgisch	Tijdschrift	voor	Sociale	Zekerheid,	p.	307.	

11 Causa O. en M. Hermansen. (2019). Income redistribution through taxes and transfers across OECD countries. Working  
 paper 1453, 

12 Zie Baurin A. & Hindriks J. (2022) Intergenerational consequences of pension reforms: tension between democracy and  
 equality, LIDAM DP 2022/08

13 Capéau B. et al., (2021) Well being in Belgium: beyond happiness and income, Springer. Zie ook: Haugton J. en Khanker, S.  
 (2009). Handbook on Poverty and Inequality. Washington: World Bank. 

14 De Caju Ph. en Piette C, op.cit., p. 13
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De inkomensverdeling (boven) en de vermogensverdeling (onder) in België worden dan als volgt in 
tabellen	geïllustreerd.	In	deze	parade	zijn	er	enkele	reuzen	en	veel	dwergen. 
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1.6 Werk en werkgelegenheidsval 

Het risico op armoede en sociale uitsluiting is recht evenredig met het statuut van werk. Zo is het 
risico voor werklozen tien keer groter dan voor werkenden.

Risico op armoede of sociale uitsluiting, volgens activiteitsstatus - België
percentage van 18 jaar en ouder
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Bron: Indicators.be

 
De	werkgelegenheidspercentages	in	België	zijn	te	laag	en	dat	is	des	te	meer	het	geval	voor	armoe-
derisicogroepen,	zoals	we	uit	de	onderstaande	grafiek	kunnen	afleiden.

Werkgelegenheidspercentage volgens groep (2019)
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Bron: Marx & Horemans (RBSS 2020) op basis van Eurostat Labour Force Survey 2019

Het	 armoederisico	 bij	werklozen	 en	 laaggeschoolden	 is	 in	 België	 zeer	 groot.15 Een voor de hand 
liggende	 interventiemaatregel	zou	zijn	om	voor	deze	categorie	de	 toegang	tot	het	arbeidsproces	
te	bevorderen.	Wat	voor	de	lage	lonen	een	aanzienlijke	hindernis	vormt	voor	deze	toegang,	is	onze	
fiscaliteit	en	het	 feit	dat	het	verschil	 tussen	het	minimumloon	en	de	werkloosheidsuitkering	niet	
groot	is.	Dit	dubbel	effect	wordt	in	de	onderstaande	grafiek	weergegeven.	Bij	het	effectieve	belas-
tingtarief	voor	werklozen	wordt	rekening	gehouden	met	de	mate	waarin	fiscaal	en	parafiscaal	wordt	
aangezet/ontmoedigd	om	te	werken,	in	vergelijking	met	werkloosheid.	Dit	effectieve	belastingtarief	
is	gelijk	aan	1	-	het	verschil	tussen	het	nettoloon	en	de	werkloosheidsuitkering	gedeeld	door	de	loon-
kost.	Zoals	uit	de	onderstaande	grafiek	afgeleid	kan	worden,	benadert	dit	effectieve	belastingtarief	
de 100% voor de lage lonen, wat betekent dat het om een heuse “werkgelegenheidsval” gaat.

  

Bron: Van Heukelom & Decoster, Effectieve aanslagvoeten in België, 2021

15	 Opgelet	bij	internationale	vergelijkingen:	in	Duitsland	zijn	er	veel	meer	werknemers	met	een	zeer	laag	inkomen,	maar	de		
	 bijstand	(bv.	voor	huisvesting)	is	er	veel	groter.	
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Het	 lage	werkgelegenheidspercentage	 bij	migranten	 van	 buiten	 de	 EU	 in	 België	 (55%	 tegenover	
meer	dan	65%	in	Nederland	en	Duitsland)	 is	volgens	ons	niet	alleen	te	wijten	aan	een	gebrek	aan	
opleiding.	De	niet-EU-migranten	zijn	immers	niet	noodzakelijk	lager	geschoold	dan	die	in	Duitsland	
of	Nederland.	We	moeten	ons	hier	afvragen	of	het	gaat	om	cognitieve	biases	bij	de	werkgevers.	Een	
recent artikel uit de NY Times illustreert hoeveel invloed cognitieve biases kunnen hebben op de 
gendergelijkheid.	In	het	spel	van	trapsgewijze	sociale	promoties	leidt	een	tekortschatting	van	3%	
van	de	beroepsbekwaamheid	van	vrouwen	ertoe	dat	vrouwen	geleidelijk	verdwijnen	van	de	direc-
tieposten.	Dat	resultaat	is	teleurstellend,	maar	tegelijkertijd	ook	bemoedigend,	want	het	leert	ons	
dat er maar weinig nodig is (deze bias van 3% corrigeren) om het glazen plafond boven de sociale 
mobiliteit van vrouwen te doorbreken. Op dezelfde manier kunnen we overwegen om het sociale 
plafond te doorbreken door onze cognitieve biases ten overstaan van migranten van buiten de EU 
te corrigeren.

Het	werkgelegenheidspercentage	is	op	zijn	beurt	gelinkt	aan	het	opleidingsniveau.	Logischerwijze	
is het armoederisico voor iemand zonder werk groter. En de laagstgeschoolden hebben de meeste 
moeite	om	aan	werk	te	komen	of	aan	het	werk	te	blijven.

Werkgelegenheidspercentage volgens opleidingsniveau bij de Waalse bevolking (2020)
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Het verband tussen armoede en tewerkstelling komt ook tot uiting in de band tussen het armoe-
derisico en het aandeel van het van werk afkomstige inkomen voor het huishouden, d.w.z. van de 
werkintensiteit. Dat risico ligt voor huishoudens met een zeer lage werkintensiteit (minder dan 20% 
van het inkomen is van werk afkomstig), zowat 30 keer hoger dan voor huishoudens met een zeer 
hoge werkintensiteit (meer dan 80% van het inkomen is van werk afkomstig).16 

In	vergelijking	met	andere	 landen	 is	het risico op armoede bij een lage werkintensiteit in België 
bijzonder groot.

1.7 Opleiding

Het opleidingsniveau is een van de kernvariabelen inzake armoede: een laaggeschoolde heeft toe-
gang tot minder goed betaald en onzekerder werk. Het risico op armoede of sociale uitsluiting is 
dan	ook	recht	evenredig	met	het	opleidingsniveau.	Het	risico	op	armoede	of	sociale	uitsluiting	is	bij	
laaggeschoolden	4	keer	groter	dan	bij	hogergeschoolden.

Risico op armoede of sociale uitsluiting, volgens opleiding - België 
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16  Nota CRB 2016 – 2048, op. cit., p. 39
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Als	we	met	onze	buurlanden	vergelijken,	stellen	we	vast	dat	het	belang	van	het	diploma	 in	België	
bijzonder	groot	is.

2018 Allemaal Lagere sec Sec & post Hoog Laag/Hoog

België 19,20 34,00 18,80 8,40 4,05

Denemarken 17,10 23,30 17,60 13,10 1,78

Duitsland (tot 1990, voormalig 
grondgebied van de BRD) 19,00 38,00 20,70 11,20 3,39

Frankrijk 15,60 23,40 15,50 8,50 2,75

Luxemburg 19,50 25,90 18,80 13,60 1,90

Nederland 16,80 21,90 18,80 11,20 1,96

Verenigd	Koninkrijk 22,00 33,80 23,60 13,20 2,56

Zwitserland 16,60 30,50 17,30 9,30 3,28

Gemiddeld 18,23 28,85 18,89 11,06 2,61

 

Bron: Eurostat

1.8 Gezondheid en sociale betrekkingen

Uit	de	gegevens	van	het	Planbureau,	dat	met	kwintielen	werkt,	blijkt	dat	de mensen met het laagste 
inkomen een minder goede gezondheid hebben. 

Die vaststelling geldt voor de lichamelijke gezondheid (meting	van	de	beperkingen	van	de	dagelijkse	
activiteiten17 en van de chronische aandoeningen18).

17  Online op https://www.indicators.be/nl/i/G03_LUA/nl 

18  https://www.indicators.be/nl/i/G03_LSI/nl 
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Beperking in dagelijkse activiteiten volgens inkomen - België
percentage van de +16-jarigen
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Langdurige ziekte of aandoening, volgens inkomen - België
percentage van de +16-jarigen
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De vaststelling geldt ook voor de geestelijke gezondheid (meting van de psychologische ontredde-
ring19 of depressie20).

Psychologische ontreddering volgens inkomen - België
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Depressie volgens inkomen - België
in de afgelopen twaalf maanden - percentage van de +15-jarigen
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19 https://www.indicators.be/nl/i/G03_PSD/nl, https://www.indicators.be/nl/i/G03_DEP/nl en  
 https://www.indicators.be/nl/i/G03_SAT/nl  

20 https://www.indicators.be/nl/i/G03_DEP/nl en https://www.indicators.be/nl/i/G03_SAT/nl 
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En ze geldt ook voor de zogenaamde “sociale gezondheid”, d.w.z. de manier waarop mensen met 
elkaar in contact treden en met elkaar omgaan (meting van de frequentie van de sociale contacten, 
het gevoel dat je op de omgeving kan rekenen, en de ontevredenheid wat contacten betreft).21

Het percentage mensen die verklaren maar weinig sociale contacten te hebben, d.w.z. minder dan 
één keer per week, ligt hoger voor laaggeschoolden (zonder diploma of alleen lagere school) dan voor 
mensen	met	een	diploma	hoger	onderwijs.

Af en toe sociale contacten

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

18,00%

Af en toe sociale contacten

Gemiddeld Zonder diploma
of basisschool

Diploma
hoger onderw�s

Bron: Braekman et al. (2020).

Het percentage van mensen die verklaren slechts beperkt op sociale ondersteuning te kunnen reke-
nen,	daalt	naarmate	het	opleidingsniveau	stijgt.
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21 Zie Braekman E., Berete F., Charafeddine, R en Drieskens S. (2020). Gezondheidsenquête 2018 van Sciensano.
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De	module	“socioculturele	participatie”	van	de	SILC-enquête	van	2015	geeft	vergelijkbare	indicaties	
met het armoederisico als criterium, en niet het opleidingsniveau.22

De burgerparticipatiegraad door toedoen van vrijwilligerswerk neemt toe naarmate het 
opleidingsniveau stijgt en	dus	de	rijkdom	groter	is:	mensen	met	een	masterdiploma	zetten	zich	6	
keer	meer	in	dan	mensen	met	een	diploma	basisonderwijs.23

Aandeel van de Belgische bevolking
die vrijwilligerswerk doet

Geen diploma 2,4%

Basisonderwijs 2,4%

Lager	secundair	onderwijs 5,5%

Hoger	secundair	en	postsecundair	onderwijs 6,3%

Niet-universitair	hoger	onderwijs	(Bachelor) 11,9%

Universitair	onderwijs	(Master) 14,1%

Bron: Dudal en Hustinx (2020)

1.9	 Huisvesting

De mensen met het laagste inkomen zijn het minst goed gehuisvest:	ze	zijn	ook	erg	zelden	eige-
naar.24

22  Zie Statbel 

23  Zie P. Dudal en L. Hustinx. (2020). Le volontariat en Belgique. Chiffres-clés. 

24	 Girès,	J.	en	Marissal,	P.	(2020),	op.cit.	online	op	de	website	van	het	Belgisch	Observatorium	Maatschappelijke	ongelijkheid	
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Kenmerken van de 10 decielen

Laag 
inkomen

Hoog 
inkomen

Laag  
geschoold

Diploma hoger 
onderwijs Huurder Eigenaar van een 

grote woning

Deciel 1 56% 0% 99% 0% 96% 1%

Deciel 2 45% 3% 69% 0% 67% 18%

Deciel 3 37% 5% 66% 8% 30% 23%

Deciel 4 25% 7% 55% 8% 12% 26%

Deciel 5 14% 7% 35% 7% 5% 39%

Deciel 6 9% 20% 20% 12% 7% 49%

Deciel 7 7% 39% 13% 33% 3% 52%

Deciel 8 2% 57% 7% 57% 5% 59%

Deciel 9 0% 89% 1% 73% 0% 64%

Deciel 10 0% 100% 0% 100% 0% 73%

Bron: Belgisch Observatorium Maatschappelijke Ongelijkheid

Nagenoeg 10% van de huishoudens wordt geconfronteerd met huisvestingsproblemen: overbevol-
king (voor 1,3% van de huishoudens), onvermogen om naar behoren te verwarmen (5,3%), vocht-
problemen of schimmels (4,1%). De kwaliteit van de huisvesting heeft gevolgen voor de gezondheid 
(chronische	aandoeningen,	infectieziekten,	ongevallen,	...)	en	voor	het	sterftecijfer.25 

De algemene tendens is dat de kwaliteit van de huisvesting in België erop vooruitgaat, maar tege-
lijkertijd	stellen	we	ook	vast	dat	de	prijzen	stijgen.	Daardoor	is	het,	vooral	dan	voor	de	laagste	inko-
mens,	moeilijk	om	huisvesting	te	vinden	en	eigenaar	te	worden.	In	vergelijking	met	andere	Europese	
landen is dit fenomeen in België uitgesproken aanwezig26.

Tussen	2000	en	2016	is	de	woningprijs	in	verhouding	tot	het	inkomen	gestegen	van	90%	naar	139%	
in	België.	Het	is	de	grootste	stijging	in	de	Eurozone	waar	de	prijs	van	de	woningen	in	verhouding	tot	
het inkomen steeg van 95% tot 108%. In Duitsland daalde het percentage zelfs van 95% naar 87%. In 
Nederland	bleef	de	ratio	stabiel	op	118%.	In	Frankrijk	steeg	ze	van	80%	naar	120%.

25	 Zie	Damiens,	Joan	Jany;	Eggerickx,	Thierry;	Gourbin,	Catherine;	Majérus,	Paul;	Masquelier,	Bruno;	et	al.	(2019),	CAUSINEQ.		
 Causes of health and mortality inequalities in Belgium: multiple dimensions, multiple causes. Zie ook Otavova, M. (2021).  
 Inequalities in mortality associated with housing conditions in Belgium between 1991 and 2019.

26 De Europese index voor slechte huisvesting werd opgesteld in het kader van de Overview of Housing Exclusion in Europe,  
 gepubliceerd door FEANTSA en de Fondation Abbé Pierre, p. 51.
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1.10 Welzijn

Het werk van Capéau et al.27,	gebaseerd	op	een	grootschalige	enquête	bij	een	representatieve	steek-
proef	van	3400	volwassenen	uit	2000	Belgische	gezinnen,	toont	aan	dat	je	arm	én	gelukkig	tegelijk	
kunt	zijn:	zowat	9%	van	personen	met	een	laag	consumptieniveau,	een	slechte	gezondheid	en	slech-
te	huisvesting	oordelen	dat	ze	meer	tevreden	zijn	over	hun	leven	dan	70%	van	de	personen	die	in	een	
objectief gezien betere situatie verkeren. 

Dit onderzoek probeert een evenwicht tot stand te brengen tussen de materiële maatregelen tegen 
armoede en de eerder subjectieve maatregelen. De subjectieve maatregelen tegen armoede geven 
immers	een	sterk	vertekend	beeld	vanwege	de	persoonlijke	ambities	en	verwachtingen.	Wie	 zijn	
ambities	niet	kan	waarmaken,	zal	zich	ongelukkiger	voelen,	ook	al	heeft	hij	dan	een	comfortabele-
re materiële situatie dan iemand die geen enkele materiële ambitie nastreeft. Omgekeerd houden 
objectieve maatregelen tegen armoede geen rekening met het variabele belang dat mensen toe-
kennen aan de verschillende dimensies van het materiële leven (consumptie, inkomen, huisvesting, 
...).	Victor	Hugo	zei	het	al:	 “Wie	geen	armoede	kan	doorstaan,	 is	niet	 in	staat	om	vrij	 te	zijn.”	Het	
vrijheidsgevoel	is	echter	een	krachtig	gelukselixir.	Het	is	dan	ook	geen	verrassing	dat	er	in	tevreden-
heidsonderzoeken ook gelukkige armen zitten.

Persoonlijke  
consumptie

Gezondheid Accommodatie Tevredenheid in  
het leven 0-8

Tevredenheid in  
het leven 9-10

Zwak Zwak Zwak 91,2% 8,8%

Hoog Hoog Hoog 72,3% 27,7%

Bron: Capéau et al., Regards Economiques, nr. 144, januari 2019

Deze	vaststelling	is	begrijpelijk,	maar	in	het	kader	van	een	beleidsvoering	en	gezien	de	eis	voor	so-
ciale	rechtvaardigheid	doet	ze	toch	vragen	rijzen.	Twee	elementen	moeten	bij	deze	vaststelling	in	
beschouwing worden genomen. 

27 Capéau B. et al. (2021). Well being in Belgium: beyond happiness and income, Springer, en de voorstelling daarvan in het nr.  
 144 van Regards Économiques.
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Ten	eerste	is	er	het	gewicht	van	de	aantallen.	Armen	die	gelukkiger	zijn	dan	de	rijken,	vormen	maar	
een	minderheid.	Het	inkomen	blijft	doorslaggevend.	Dat	we	in	ons	dagelijkse	leven	een	bepaald	mini-
mum	nodig	hebben,	is	evident	en	blijkt	ook	uit	het	feit	dat	de tevredenheid met het leven, onder een 
zekere drempel, in grote mate gelinkt is aan een toename van het beschikbare inkomen. Boven die 
drempel	is	het	inkomen	nog	steeds	belangrijk,	maar	het	is	minder	doorslaggevend.
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Bron: Capéau et al., Regards Economiques, nr. 144, januari 2019

De	verticale	lijn	geeft	het	inkomen	weer	op	de	risicodrempel	voor	armoede	en	sociale	uitsluiting,	
op 60% van het mediaan inkomen. Daarboven, en niet op het exacte bedrag, zien we dat de tevre-
denheid	“zachtjes”	begint	te	stijgen.	

Het	noodzakelijke	minimum	kan	immers	niet	gereduceerd	worden	tot	een	uniek	en	statistisch	ge-
geven. Integendeel: het varieert naargelang de situatie. In een studie over de referentiebudgetten 
voor een menswaardig inkomen	(REMI)	werd	gedefinieerd	hoe	dit	minimumbedrag	gemeten	kan	
worden	met	geïndividualiseerde	criteria.	In	heel	wat	situaties	liggen	deze	bedragen	hoger dan de 
uitkeringen of minimumlonen.

Het	 tweede	element	 is	het	onderscheid	 tussen	geluk	en	welzijn,	dat	de	auteurs	ertoe	bracht	om	
een	nieuwe	welzijnsindicator	voor	te	stellen.	Dit	werk	is	uitermate	interessant,	maar	valt	buiten	het	
voorwerp van ons verslag. 
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1.11 Sociale mobiliteit en armoedeval 

In het kader van de EU-SILC-enquête bestudeerde Statbel de intergenerationele overdracht van 
armoede. Aan de respondenten van de enquête, die tussen 25 en 59 jaar oud waren, werd gevraagd 
hoe	hun	 levensomstandigheden	er	 in	hun	tienertijd	uitzagen.	Uit	de	antwoorden	bleek	dat	30,4% 
van degenen die in een huishouden met financiële moeilijkheden hadden geleefd, in 2019 onder 
de geldarmoedegrens leefde. Omgekeerd bleek dat voor wie in een huishouden met een gezonde 
financiële	situatie	had	geleefd,	het	huidige	armoedecijfer	maar	een	vierde	van	dat	cijfer	(hetzij	7,7%)	
bedroeg.

Monetaire armoede volgens de financiële situatie van het huishouden
toen de respondent ongeveer 14 jaar oud was

Heel slecht
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Behoorl�k slecht

Behoorl�k goed

Goed

Heel goed

Huidig   armoedec�fer

Fi
na

nc
ië

le
 s

it
ua

ti
e 

op
 14

-j
ar

ig
e 

le
ef

t�
d

5%

30,4%

7,7%

21,6%

17,4%

12,4%

9,4%
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Bron: Statbel: intergenerationele overdracht van armoede (EU SILC 2019)

Ook het opleidingsniveau van de ouders bepaalt in sterke mate het armoederisico van het kind 
op latere leeftijd. 31,2% van de personen van wie de vader laaggeschoold is, heeft hogere studies 
afgerond, tegenover 56,8% van de personen met een matig geschoolde vader en 79,4% van de per-
sonen	met	een	vader	met	een	diploma	hoger	onderwijs.	Het	verband	met	het	onderwijsniveau	van	de	
moeder	is	vergelijkbaar	en	zelfs	nog	iets	meer	uitgesproken:	als	de	moeder	hooggeschoold	is,	is	81%	
van de respondenten dat ook. Een indicator die deze intergenerationele overdracht van armoede via 
opleiding goed samenvat, is de correlatie tussen het studieniveau van de ouders en het armoederisi-
co	van	de	kinderen	op	latere	leeftijd.	Het	huidige	armoederisicopercentage	ligt	dubbel	zo	hoog	voor	
iemand	uit	een	huishouden	waar	de	ouders	ten	opzichte	van	anderen	lager	geschoold	zijn.
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Hoogste onderwijsniveau  
van de ouders 

Risico op monetaire armoede

Laag 16%

Matig 8%

Hoog 7%

Bron: Statbel: intergenerationele overdracht van armoede (EU SILC 2019)

Om	deze	correlatie	te	begrijpen	moeten	we	kijken	naar	de	maatschappelijke	ongelijkheid	die	zich	in	
heel	ons	onderwijssysteem	laat	voelen.	De	onderstaande	grafieken	hierna	tonen	hoe	in	ons	land	de	
sociale	lift	blijft	steken.	Studenten	wier	vader	een	hoge	sociale	status	heeft,	zijn	massaal	overver-
tegenwoordigd	in	het	hoger	onderwijs;	studenten	wier	vader	daarentegen	het	statuut	heeft	van	een	
laaggeschoolde	werknemer,	 zijn	massaal	oververtegenwoordigd	 in	de	groep	van	gediplomeerden	
van	het	lager	secundair	onderwijs.

Invloed van sociale status

Bron: https://inegalites.be/L-ecole-en-Belgique-renforce-les?lang=fr#nb3

Positie van de vader Diploma van het kind

Hoger onderw�s

Hoger secundair

Geen, basisschool, lager secundair

Managers / ExpertsManagers / Experts

0% +50%-50% +100%-100%

onder/oververtegenwoordiging
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Invloed van sociale status

Bron: https://inegalites.be/L-ecole-en-Belgique-renforce-les?lang=fr#nb30% +50%-50% +100%-100%

Positie van de vader Diploma van het kind

Hoger onderw�s

Hoger secundair

Geen, basisschool, lager secundair

Laaggeschoolde arbeiders

onder/oververtegenwoordiging

Bron: Karim Douieb (Jetpack.AI) Economics Graduation Ceremony 2021,  
Louvain-la-Neuve, 26 november 2021 (toestemming van de auteur)

Het gevaar voor schooluitval is ook sterk gecorreleerd met de sociale afkomst van de leerlingen. 
Dewitte en Hindriks (2017) toonden op basis van de PISA-enquête van 2015 aan dat een kind uit een 
kansarm	milieu	7	keer	meer	kans	loopt	om	op	zijn	15e	minstens	één	keer	te	moeten	zittenblijven	dan	
een	kind	uit	een	kansrijk	milieu.
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Bron: Dewitte en Hindriks (2017) De geslaagde school (Skribis).
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Massief schoolfalen in bescheiden gezinnen gaat vaak gepaard met een verschuiving in de aanpas-
sing van het schooltraject.	Zoals	blijkt	uit	het	rapport	van	UNIA	van	2017,	heeft	een	kind	van	beschei-
den	sociale	afkomst	of	 van	 immigratieafkomst	 twee	keer	meer	kans	dat	hij	wordt	doorverwezen	
naar	het	technisch	of	beroepsonderwijs	dan	een	Belgisch	kind	uit	een	gegoed	gezin	(56%	tegenover	
33%).	Deze	verschuiving	in	de	aanpassing	van	het	schooltraject	doet	vragen	rijzen.

De schooluitval wordt ook sterk getekend door de sociale afkomst van de leerling en versterkt mee 
de overdracht van de armoede van de ene naar de andere generatie. Om de woorden van Barack 
Obama	vrij	weer	te	geven:	“Wie	zijn	studies	laat	varen	en	voortijdig	afhaakt	op	school,	maakt	niet	
alleen	een	kruis	over	zijn	eigen	toekomst,	maar	ook	over	die	van	zijn	gezin	en	zijn	land”. 

Jongeren tussen 18-24 die hun middelbare studies niet hebben afgemaakt en geen studies of op-
leidingen	meer	 volgen,	 worden	 beschouwd	 als	 voortijdig	 schoolverlaters.	 Ze	 riskeren	 sociale	 en	
economische	uitsluiting.	Van	deze	jonge	voortijdig	schoolverlaters	was	60%	werkloos.	In	deze	groep	
was	slechts	66%	actief	op	zoek	naar	werk,	wat	wil	zeggen	dat	34%	van	de	voortijdig	schoolverlaters	
afziet van een beroepsloopbaan. Het percentage schooluitval verschilt ook van gewest tot gewest: 
7%	in	Vlaanderen,	12,9%	in	Wallonië	en	14,4%	in	het	Brussels	Hoofdstedelijk	Gewest.	Deze	cijfers	
doen	dalen	is	niet	makkelijk:	het	probleem	is	immers	even	hardnekkig	als	het	armoedeprobleem.	

Bovendien	is	er	een	noemenswaardig	verschil	tussen	de	schooluitval	bij	jongens	en	die	bij	meisjes	
(respectievelijk	11,8%	en	7,7%)	en	binnen	de	verschillende	subgroepen:	in	achtergestelde	buurten,	
waar	veel	schooluitval	voorkomt	(17%	uitval),	bij	leerlingen	die	meermaals	moeten	zittenblijven	(tus-
sen	28%	en	44%	uitval),	bij	allochtone	leerlingen	van	buiten	de	EU	(38%	uitval)	en	bij	leerlingen	wier	
moeder laaggeschoold is (18%).
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Gevaar voor schooluitval (in %) 

Wijk aanzienlijke	schoolachterstand	 17

Taal die thuis wordt gesproken
andere taal dan op school 22

dezelfde taal als op school 7

Onderwijsniveau van  
de moeder

basisonderwijs	 18

meer	dan	basisonderwijs 6

Schoolachterstand

meer dan 2 jaar 44

2 jaar 28

1 jaar 10

geen 1

Nationaliteit

niet-Belgisch, niet-EU 38

niet-Belgisch, EU 24

Belgisch 10

Bron: Dewitte en Hindriks (2017) De geslaagde school (Skribis).

Dat de sociale afkomst van leerlingen zo’n grote invloed heeft op schoolresultaten, bepaalt ook 
mee de overdracht van armoede van ouders naar kinderen. Arenas en Hindriks (2021a,b) toonden 
aan	dat	deze	overdracht	uitdrukkelijker	voorkomt	in	onderwijssystemen	waarin	schoolongelijkheid	
gepaard gaat met sociale segregatie.28 Jammer genoeg geldt dat ook voor het Belgische – Fransta-
lige	én	Nederlandstalige	–	onderwijssysteem:	het	percentage	sociale	segregatie	en	schoolongelijk-
heid tussen scholen behoort tot de hoogste in de OESO.29

28 Arenas en Hindriks (2021a): Intergenerational mobility and unequal school opportunity, The Economic Journal, vol. 131, pp.  
 1027-1050. Arenas en Hindriks (2021b), Intergenerational mobility and school inequality in the US, Research Outreach nr.  
 123, 122-125, juni 2021.

29 Dewitte en Hindriks (2017), De geslaagde school, Skribis.
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2. Middelen en resultaten 

2.1 De uitgaven voor sociale bescherming

In	vergelijking	met	de	buurlanden	en	andere	vergelijkbare	landen30	zijn	de	sociale overheidsuitgaven 
in verhouding tot het bbp in	België	het	hoogst.	Het	moet	enkel	Frankrijk	laten	voorgaan.	De	uitgaven	
zijn	goed voor 28,9% van het bbp, tegenover gemiddeld 20% in de OESO. Het gaat hier over alle 
sociale overheidsuitgaven die door de centrale en lokale overheidsbesturen en de socialezeker-
heidsinstellingen worden beheerd. Dat komt neer op ongeveer 10.000 euro per inwoner. Twintig jaar 
geleden waren deze uitgaven goed voor 24,7% van het bbp. 

Nederland	is	een	interessant	geval:	het	armoedecijfer	ligt	onder	het	gemiddelde	en	is	vergelijkbaar	
met	dat	van	Frankrijk,	maar	het	niveau	van	de	sociale	uitgaven	t.o.v.	het	bbp	ligt	twee	keer	lager	dan	
in	Frankrijk.	Dat	is	het	gevolg	van	de	budgettaire	restricties	die	Nederland,	en	ook	andere	landen,	
ertoe	hebben	genoopt	om	strengere	criteria	toe	te	passen	voor	het	recht	op	sociale	bijstand,	om	de	
aanpassing van de uitkeringen te minderen en de “sociale uitgaven te privatiseren” door een grotere 
verantwoordelijkheid	 te	 leggen	bij	de	werkgever	voor	wat	betreft	de	 tenlasteneming	van	zieke	of	
gehandicapte werknemers. Een voorbeeld: tussen 1990 en 2010 daalden in Nederland de sociale 
overheidsuitgaven van 23,5% naar 17,5 % van het bbp. Deze spectaculaire daling is grotendeels het 
gevolg van de hervorming van het gezondheidszorgstelsel in 2006, die leidde tot een daling van het 
aandeel	van	de	overheidsuitgaven;	de	financiering	van	de	verplichte	basisziekteverzekering	steunt	
sindsdien	op	privéfondsen.	Daar	komt	nog	bij	dat	vanaf	1994	het	ziekteverlof	ten	laste	is	van	de	werk-
gever. 

We	wijzen	er	hierbij	op	dat	de	kwaliteit	van	de	gegevens	over	het	effect	van	de	belastingstelsels	
(vaak	ramingen	op	basis	van	fiscale	modellen)	en	over	de	particuliere	sociale	uitgaven	en	de	uitgaven	
van de lokale overheden (door niet-aangifte), minder goed is dan de kwaliteit van de informatie over 
de sociale overheidsuitgaven. Daarom gebruiken we liever deze laatste als basis voor de internatio-
nale	vergelijking	(in	tegenstelling	tot	de	volledigere	benadering	van	de	sociale	uitgaven	die	Eurostat	
hanteert). Als we rekening houden met de particuliere sociale uitgaven (al dan niet verplicht voor de 
werkgever)	en	met	de	impact	van	fiscale	maatregelen	(belastingvoordelen	voor	sociale	doeleinden),	
vervagen de verschillen tussen de landen voor wat de sociale uitgaven betreft.

30	 Op	basis	van	de	Eurostat-gegevens	hebben	we	België	vergeleken	met	Denemarken,	Duitsland,	Frankrijk,	het	Verenigd		
	 Koninkrijk	en	Zwitserland.	
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Bron: Databank over de sociale uitgaven (OESO 2020)

 

# GEZINNEN EN KINDEREN

De	sociale	uitgaven	die	in	België	aan	gezinnen	en	kinderen	worden	besteed,	zijn	goed	voor	minder	
dan 8% van alle socialezekerheidsprestaties. Ze daalden van 7,99% elf jaar eerder naar 7,46% nu. 
Deze uitgaven liggen onder het gemiddelde van de buurlanden, nl. 9,04%. 
Het uitgavenpercentage van Luxemburg bedraagt dubbel zoveel als het onze, dat van Duitsland ligt 
ongeveer	50%	hoger.	Frankrijk	situeert	zich	op	hetzelfde	niveau	als	wij	en	het	Verenigd	Koninkrijk	
ligt 25% hoger. 

# WERKLOOSHEID 

België	geeft	voor	werkloosheid	verhoudingsgewijs	meer	uit	dan	het	gemiddelde	van	de	andere	lan-
den:	in	2018	bedragen	de	uitgaven	40%	meer	dan	het	gemiddelde	in	de	landen	uit	de	vergelijking,	
voor	een	werkloosheidscijfer	dat	15%	meer	bedraagt	dan	het	gemiddelde,	hetzij	een	ratio	van	122%.	

# PENSIOENEN

De	uitgaven	voor	pensioenen	stegen	in	België	tot	12,6%	van	het	bbp,	tegenover	11,1%	elf	jaar	eerder;	
ze	liggen	hoger	dan	het	gemiddelde	van	de	landen	uit	de	vergelijking	nl.	12,06%;	de	stijging	is	1,5	keer	
groter	bij	ons	dan	die	van	het	gemiddelde	van	de	andere	landen.	Frankrijk	is	het	enige	land	waar	de	
uitgaven	hoger	liggen	en	meer	gestegen	zijn.	



39

2.2 Verhouding uitgaven / resultaten

Zijn	de	overheidsuitgaven	in	België	in	vergelijking	met	onze	buurlanden	efficiënter	en	doeltreffender	
in	de	strijd	tegen	armoede?	

In	ons	land	is	het	risico	op	armoede	en	sociale	uitsluiting	stabiel	doorheen	de	tijd,	rond	de	20%.	
Dat betekent dat we er globaal gezien niet in slagen om het te doen dalen en dat we dus niet 
efficiënt zijn. 

Uit	de	cijfers	blijkt	dat	België de armoede niet efficiënt aanpakt. 

Enerzijds	is	het risico op armoede of uitsluiting groter dan bij onze buren, anderzijds	zijn de sociale 
overheidsuitgaven hoger dan het gemiddelde van de buurlanden (en ook van de OESO). 

Meer bepaald: 
- het risico op armoede of uitsluiting is in België voor kinderen en jongeren onder de 16 en 

voor eenoudergezinnen groter dan in de buurlanden. De uitgaven voor sociale prestaties 
die	aan	dit	deel	van	de	bevolking	gewijd	zijn,	dalen	en	liggen	minder	hoog	dan	bij	onze	buren;	

- het risico op armoede of uitsluiting voor personen tussen de 25 en de 54, het actiefste 
deel	van	de	bevolking,	stijgt	en	ligt	vergelijkenderwijs	hoger	in	België.	Nochtans	liggen	de	
uitgaven	voor	werkloosheid	verhoudingsgewijs	in	België	hoger	dan	in	de	andere	landen;	

- het risico op armoede of uitsluiting voor 55-plussers is groter dan het gemiddelde van de 
vergeleken	landen,	ook	al	neemt	het	af.	De	pensioenuitgaven	stijgen	evenwel	en	zijn	groter	
dan	in	bijna	alle	andere	landen	(met	uitzondering	van	Frankrijk).	

Behalve de verschillen tussen de bevolkingsgroepen moeten ook de verschillen tussen de landen 
onder de aandacht worden gebracht. 

De twee landen waar het AROPE-percentage het sterkst gedaald is, nl. Frankrijk en Duitsland, zijn 
die landen waar de sociale overheidsuitgaven het grootst zijn in verhouding tot het bbp. In deze 
landen	zijn	deze	uitgaven	per	inwoner	ten	opzichte	van	het	bbp	per	inwoner	ook	het	meest	gestegen.	

Omgekeerd heeft Nederland, waar het risico op armoede en uitsluiting het kleinst is, ook de laag-
ste uitgaven voor sociale bescherming uitgedrukt in percentage van het bbp (17% tegenover 30% 
voor	Frankrijk).	
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Dat leert ons dat België beter kan, veel beter. We zouden inspiratie kunnen halen in Nederland 
(maar	ook	in	Denemarken),	waar	minder	armoede	en	minder	sociale	uitgaven	zijn.	Uiteraard	dalen	
de	sociale	uitgaven	automatisch	als	het	aantal	armen	afneemt,	maar	de	werkelijkheid	overtreft	deze	
budgetvergelijking.	De	methode	en	organisatie	van	de	sociale	dienstverlening	zijn	bij	ons	anders.	

Voor	armoedebestrijding	zijn	middelen	nodig,	maar	die	moeten	beter	worden	toegekend.	In	België	
is de sociale bescherming op grote schaal gericht op de ouderen, die nochtans een minder groot 
armoederisico kennen (twee keer minder dan inactieve personen en drie keer minder dan werklo-
zen).31 De helft van onze sociale zekerheid (begroting van 100 miljard, d.w.z. 8.700 euro per inwoner) 
wordt	opgeslokt	door	de	onafgebroken	stijgende	pensioenuitgaven	(15	miljard	bijkomende	uitgaven	
per jaar ten opzichte van 2010, waarvan driekwart gelinkt is aan herwaarderingen van de pensioe-
nen).32 Meer dan een kwart van het budget van onze sociale zekerheid gaat naar de gezondheidszorg, 
waarvan	de	ouderen	de	voornaamste	gebruikers	zijn.	Door	de	vergrijzing,	en	het	feit	dat	België	niet	
voorbereid is op de impact daarvan voor chronische ziekten, zullen we onze sociale dienstverlening 
moeten rationaliseren als we niet willen rantsoeneren.  
 

31 Zie deel 1.6

32	 Baurin	en	Hindriks	(2019),	Financiering	van	de	pensioenen	en	de	individuele	pensioenrekening,	Belgisch	Tijdschrift	voor		
 Sociale Zekerheid 2/2019, 333-359
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3. De kosten van niet-handelen 

Om	dit	armoedeoverzicht	in	cijfers	af	te	ronden,	willen	we	de	aandacht	vestigen	op	het	prijskaartje	
van armoede voor de hele samenleving. 

Ook hier is voorzichtigheid geboden: een dure actie heeft immers niet noodzakelijk impact. Dat 
konden	we	vaststellen	aan	de	hand	van	de	gegevens	over	de	sociale	uitgaven:	de	vele	financiële	
middelen	die	werden	geïnvesteerd,	waren	niet	genoeg	om	de	armoede	terug	te	dringen.	Dat	blijkt	
ook uit de gesprekken met de actoren op het terrein. 

Wel staat vast dat niet-handelen zeer duur uitvalt. Met deze dimensie wordt in de studies en 
de politieke debatten maar met mate rekening gehouden. Niet-handelen heeft geen zichtbare 
gevolgen. En toch is dit van cruciaal belang. Economen spreken van “opportuniteitskosten”. Het is 
belangrijk	dat	we	dieper	ingaan	op	wat	we	vandaag	de	dag	doen	en	uitgeven,	maar	het	is	nog	be-
langrijker	dat	we	ons	verdiepen	in	wat	we	niet	doen	en	wat	de	gevolgen	daarvan	zijn;	en	dan	moeten	
we	vergelijken.	

De	kostprijs	van	armoede	kan	in	drie	types	worden	onderverdeeld.	Het	eerste	betreft	de	recht-
streekse kosten, die op hun beurt bestaan uit transferkosten, of allerhande uitkeringen, en de 
kosten	van	de	begeleiding	van	mensen	door	de	sociale	voorzieningen.	Het	tweede	type	zijn	de	on-
rechtstreekse kosten,	die	gelinkt	zijn	aan	de	gevolgen	van	de	armoede:	zittenblijven	op	school,	kin-
derarmoede, voedingstekorten of de toename van de toevlucht tot spoedhulp. Het derde type ten 
slotte betreft de sociale kosten.	Dat	houdt	onder	meer	de	creatie	in	van	rijkdom,	die	niet	tot	stand	
komt	en	ook	niet	tot	stand	zal	komen,	alsook	belastingen	die	niet	geïnd	(zullen)	worden.	We	kunnen	
echter	ook	de	sociale	wanverhoudingen	in	overweging	nemen,	in	het	bijzonder	dan	degene	die	aan	
de	armoede	gelinkt	zijn	(zoals	de	gele	hesjes	in	Frankrijk),	maar	deze	zijn	moeilijker	te	meten.	

Dit	type	werd	gemeten	voor	de	werkloosheid.	IDEA	bijvoorbeeld	vergeleek	de	kosten	voor	een	
werkloze met het inkomen gegenereerd door een werkende en dat in zes landen.33 Het werk mag 
dan	al	verouderd	zijn	en	kreeg	ook	kritiek34, het geeft wel een orde van grootte: de gemiddelde 
jaarlijkse	kostprijs	voor	een	werkzoekende	ging	in	2012	van	18.000	€	in	het	Verenigd	Koninkrijk	
tot	33.000	€	in	België.	Voor	twee	derde	was	deze	kost	het	resultaat	van	het	mogelijke	verlies	van	
inkomsten voor de staat. Als we dit bedrag in onze hypothese behouden, rekening houdend met 
het	huidige	aantal	werklozen	in	ons	land	–	350.000	personen	in	2020	–	komen	we	op	een	jaarlijkse	
kostprijs	van	12	miljard	euro,	hetzij	ongeveer	2,6%	van	het	bbp.

Voor	zover	ons	bekend	werd	deze	vergelijking	niet	gemaakt	voor	de	armoede	in	België.	Dit	type	van	
onderzoek	werd	echter	wel	elders	gerealiseerd,	met	name	in	Québec	en	de	Verenigde	Staten.35

33	 Studie	in	opdracht	van	de	Fédération	Européenne	des	Services	à	la	Personne:	Maarten	G.,	Valsamis	D.	en	Van	der	Beken	W.		
 (2012). Pourquoi investir dans l’emploi? 

34 Met name door Jean Dadrey, in een artikel in Alternatives Economiques 

35 Zie https://www.poorpeoplescampaign.org/resource/costs-of-poverty-fact-sheet/ 
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De	werken	van	het	Centre	d’Étude	sur	la	Pauvreté	et	l’Exclusion	québécois	stellen	dat	in	2008	de 
jaarlijkse armoedekosten	15	à	17	miljard	dollar	bedroegen,	hetzij	ongeveer	6% van het bbp.36 De 
absolute	cijfers	kunnen	niet	met	die	van	België	vergeleken	worden	en	zelfs	de	percentages	moeten	
met	nog	meer	behoedzaamheid	gehanteerd	worden,	aangezien	de	armoedeniveaus	aan	weerszij-
den van de Atlantische Oceaan verschillen. Ze worden zelfs anders gemeten. Het Centrum oordeelt 
echter	dat	de	situatie	in	Québec	vergelijkbaar	is	met	die	van	een	groep	van	Europese	landen,	
waaronder België.37	We	kunnen	dan	ook	stellen	dat	de	armoedekosten	in	Québec	toch	wel	met	de	
kostprijs	in	ons	land	vergeleken	kunnen	worden.	

Dat	wordt	duidelijk	als	we	een	ruwe	schatting	maken:	als	we	uitgaan	van	een	bijzonder	laag	scena-
rio,	zouden	we	kunnen	stellen	dat	een	arme	op	arbeidsleeftijd	30.000	€	per	jaar	kost,	d.w.z.	min-
stens	het	leefloon	samenwonende	+	het	verlies	voor	de	staat	berekend	in	de	studie	van	de	kostprijs	
voor	werkloosheid.	Stellende	dat	5,5	miljoen	mensen	op	arbeidsleeftijd	zijn	en	dat	het	armoedecij-
fer	in	deze	leeftijdscategorie	14%	bedraagt,	dan	zijn	er	770.000	armen	op	arbeidsleeftijd.	Als	we	dit	
cijfer	vermenigvuldigen	met	30.000	€,	komen	we	aan	een	jaarlijkse	kostprijs	van	23	miljard	euro,	
hetzij	5,5%	van	het	bbp	–	percentage	dat	in	de	buurt	ligt	van	het	percentage	voor	Québec.	

Het gaat hier dus om een lage schatting, aangezien geen rekening wordt gehouden met kinderen 
en	jongeren,	gepensioneerden,	de	kosten	voor	begeleiding,	aanvullende	steunmaatregelen,	bij-
voorbeeld de sociale tarieven. 

Deze	jaarlijkse	meting	kunnen	we	aanvullen	met	een	berekening	over	een	langere	periode.	Als	het	
armoedecijfer	niet	daalt,	wat	al	twintig	jaar	lang	het	geval	is,	blijft	deze	last	behouden.	Binnen	twin-
tig jaar, d.w.z. één generatie later, zal de armoede aan de staat in totaal meer dan 450 miljard euro 
kosten,	wat	neerkomt	op	een	grootteorde	die	vergelijkbaar	is	met	de	volledige	overheidsschuld	van	
ons land vóór de COVID-crisis. 

Nogmaals:	dit	zijn	zeer	ruwe	schattingen	en	ze	moeten	met	de	nodige	omzichtigheid	worden	
gehanteerd.	De	kosten	van	niet-handelen	kunnen	ook	ingeschat	worden	op	basis	van	een	vergelij-
kende	analyse	van	de	impact	van	de	resultaten	van	effectieve,	voorbije	en	gerealiseerde	beleidsini-
tiatieven (evaluatie a posteriori). 

Een	dergelijke	studie	werd	gemaakt	in	de	Verenigde	Staten,	door	het	onderzoekscentrum	“poli-
cyimpacts.org”, dat verbonden is aan de Harvard-universiteit. Hiervoor werden 133 beleidsinitiatie-
ven	onder	de	loep	genomen.	Om	ze	met	elkaar	te	kunnen	vergelijken,	werd	gebruikgemaakt	van	het	
begrip “Marginal Value of Public Funds” of MVPF, dat wil zeggen, het sociale (marginale) rendement 
van	één	dollar	overheidsgeld	die	in	verschillende	overheidsbeleidsinitiatieven	wordt	geïnvesteerd.	

36	 Met	name	het	rapport	van	het	Centre	d’Etude	sur	la	Pauvreté	et	l’Exclusion	van	Barayandema	A.	en	Fréchet,	G.	(2011).	Les		
	 coûts	de	la	pauvreté	au	Québec	selon	le	modèle	de	Nathan	Laurie.

37	 Zie	L’état	de	la	situation	2019,	p.	35	
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Zo werd vastgesteld dat, als het erom gaat het sociale welzijn te verbeteren, de beleidsinitiatieven 
met de hoogste “social value for money” die initiatieven zijn die zich toespitsten op de gezondheid 
en de opvoeding van de kinderen uit lage-inkomensgezinnen. Voor dit type van programma kan de 
MVPF	maximum	8	bedragen.	Soms	is	deze	waarde	oneindig,	in	die	zin	dat	de	nettokostprijs	van	het	
programma	(in	de	noemer)	nul	is,	omdat	het	zichzelf	financiert.
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Op verzoek van de Belgische Stichting Pelicano maakten studenten van de Vlerick School eenzelf-
de	type	van	berekening.	Hun	besluit	is	dat	voor	elke	euro	die	in	kinderarmoedebestrijding	wordt	ge-
investeerd,	de	staat	op	termijn	5	€	kan	besparen.	Dit	keer	gaat	het	om	een	projectie	(ex-ante-evalu-
atie), en niet langer om een ex-postevaluatie, van de impact van bestaande beleidsinitiatieven. 

Ongeacht hoe de armoedekost wordt benaderd, kunnen we besluiten dat we kampen met een zeer 
zware sociale schuld, die van dezelfde aard is als de milieuschuld:	als	we	nu	niet	in	efficiënte	
acties investeren, zullen we in de toekomst nog grotere lasten moeten dragen.
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4. De dode hoeken 

Als	het	over	armoede	gaat,	blijven	veel	dingen	onzichtbaar	of	onzegbaar.	Hoe	nuttig	de	cijfers	en	sta-
tistieken	ook	zijn,	ze	geven	geen	uitsluitsel.	Ze	moeten	met	de	nodige	nuances	en	een	zeker	inzicht	
in	het	terrein	worden	geïnterpreteerd.	Bovendien	geven	deze	cijfers	ons	noch	een	globaal,	noch	een	
gedetailleerd beeld van de armoede. Wat echt telt, komt soms niet eens in de metingen voor. 

4.1 Ongelijkheid tussen de armen 

Eerst en vooral worden in de vaakst gebruikte statistieken individuen los gezien van hun speci-
fieke situatie. En laat die situatie nu net doorslaggevend zijn.	Twee	elementen	in	het	bijzonder	zijn	
beslissend. 

Ten	eerste,	de	gezinssituatie.	Hoewel	er	 formules	 zijn	om	bij	de	berekening	 van	het	beschikbare	
inkomen	rekening	te	houden	met	de	familiebanden,	wordt	bij	de	huidige	aanpak	verzuimd	om	in	de-
tail rekening te houden met de situatie van de individuen in de gezinnen. Aan de hand van de reeds 
eerder	geciteerde	werken	van	Capéau	over	het	welzijn	in	België	kunnen	wel	nuances	in	aanmerking	
worden	genomen,	bijvoorbeeld	wat	de	genderverschillen	betreft.	Het	 is	 echter	een	 feit	 dat	 twee	
broers	die	onder	hetzelfde	dak	wonen,	beschouwd	worden	als	samenwonenden,	terwijl	twee	vrien-
den	die	samenwonen,	als	alleenstaanden	worden	gezien.	Ze	hebben	niet	dezelfde	rechten,	krijgen	
niet dezelfde steun en behoren niet tot dezelfde statistische categorie. 

Het tweede element is het feit dat geen rekening wordt gehouden met concrete elementen, zoals 
voedselhulp, de beschikking over een sociale woning of de gezondheidstoestand. Een voorbeeld: 
van	twee	personen	die	op	dezelfde	wijze	door	het	OCMW	worden	voortgeholpen,	heeft	de	persoon	
die	in	een	sociale	woning	woont,	het	aanzienlijk	makkelijker	dan	iemand	die	bij	een	privé-eigenaar	
moet huren. Een gescheiden moeder werkt en verdient een inkomen waarmee ze boven de armoe-
dedrempel komt, maar ze moet een hoge huur betalen en haar ex-man betaalt het alimentatiegeld 
met	veel	vertraging;	en	zo	kan	ook	zij	in	een	armoedesituatie	terechtkomen.	Iemand	met	een	slechte	
lichamelijke	of	mentale	gezondheid	kan	al	snel	in	armoede	vervallen	doordat	zijn	uitgaven	voor	ge-
zondheidszorg	groot	zijn	of	doordat	hij	ten	gevolge	van	zijn	psychologische	ontreddering	niet	de	juis-
te	keuzes	maakt.	Psychologische	ontreddering	is	een	van	de	belangrijkste	oorzaken	van	zelfmoord,	
waarvoor België houder is van een betreurenswaardig record, en het is ook een minder zichtbare 
vorm van armoede in onze cultuur: doden tellen niet meer mee en ze brengen ook geen stem meer 
uit. Toch wordt deze mensen iets essentieels ontnomen: levensjaren. Sommige auteurs beginnen 
ernstig na te denken over deze grote onrechtvaardigheid van ons systeem van sociale bescherming, 
dat eerder voorrang geeft aan een lang leven dan aan een kort leven.38

38	 Ponthière,	G.	(2022).	Retraite et justice sociale: la logique de la retraite inversée,	uitgeverij	L’autreface.	Zie	ook	Baland,	J.M.,		
 Cassan, G. en Decerf, B. (2020) Too young to die: deprivation measures combining poverty and premature mortality, Ameri 
 can Economic Journal, vol. 13, pp 226-257.
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Concreet komt het hierop neer dat uit uiteenlopende statussen en dus verschillende inkomens toch 
zeer	vergelijkbare	situaties	kunnen	voortvloeien.	Omgekeerd	zijn	identieke	situaties	compatibel	met	
zeer uiteenlopende situaties. 

Kortom: in de statistieken zit geen verklaring voor de ongelijkheid binnen bepaalde situaties en bij 
de manier waarop met armoede rekening wordt gehouden en waarop armoede wordt voorgesteld. 
In feite beschikken we nu over meer en betere gegevens dan vroeger. We moeten ze alleen nog beter 
gebruiken. 

4.2 Onzichtbare armoede 

Verder wordt in de statistieken ook geen rekening gehouden met een groot aantal onzichtbare 
armen.	We	komen	hierop	terug	in	het	gedeelte	dat	gewijd	is	aan	de	gesprekken	met	de	actoren,	die	
vaak	op	dit	feit	wijzen.	

Behalve de hoger genoemde personen, die niet als armen worden beschouwd omdat ze zich niet in 
een	armoedesituatie	bevinden,	zijn	er	twee	types	van	onzichtbare	armen.	Enerzijds	personen aan 
de rand van de samenleving, zoals illegalen, daklozen of mensen in psychologische ontreddering. 
Anderzijds	personen die (al dan niet vrijwillig) afzien van hun recht op steunmaatregelen, wat valt 
onder	de	‘non-take-up’.	Het	Observatorium	voor	Gezondheid	en	Welzijn	van	Brussel-Hoofdstad	gaat	
uiterst	 voorzichtig	 te	werk	als	het	een	cijfermatige	 raming	maakt	 van	de	non-take-up,	omdat	de	
kwestie	 zo	complex	 is	en	omdat	het	moeilijk	 is	om	er	 rekening	mee	 te	houden.	Non-take-up	van	
inschakelingsuitkeringen	 bijvoorbeeld	 is	 niet	 hetzelfde	 als	 het	 niet-aanvragen	 van	 de	 terugbeta-
ling	van	ziektekosten,	en	zelfs	binnen	de	gezondheidszorg	zijn	er	verschillen	naargelang	het	 type	
uitgaven (huisarts, tandarts, oogarts, ...). Een studie van Eurofound leert ons dat het non-take-up-
percentage varieert tussen 30% en 80%, naargelang de rechten en het Europese land in kwestie. 
Voor België verwijst	het	Observatorium	naar	een	studie	uit	201139 waarin het, in aantal individuen, de 
non-take-up op het leefloon raamt op 57 à 73%.

4.3 Beleving van armoede 

Ook de subjectieve dimensie is moeilijk in cijfers uit te drukken. Deze dimensie is voor een deel 
gelinkt aan de personen, hun materiële en andere levensomstandigheden, het perspectief waarin 
ze	zich	bevinden.	Een	jonge,	slecht	betaalde	advocaat-stagiair	en	een	vijftiger	die	her	en	der	klusjes	
uitvoert	bijvoorbeeld;	beide	huren	hun	woning	en	kunnen	zich	 in	een	identieke	financiële	situatie	
bevinden.	Zij	zullen	die	situatie	echter	niet	op	dezelfde	manier	ervaren:	de	ene	staat	aan	het	begin	
van	zijn	carrière	en	heeft	uitzicht	op	betere	tijden,	terwijl	de	andere	vastgeroest	is	in	een	schijnbaar	
uitzichtloze armoedesituatie. 

39	 Bouckaert,	N.	en	Schokkaert,	E.	(2011).	Een	eerste	berekening	van	non-take-upgedrag	bij	leefloon.	In:	Belgisch	Tijdschrift		
 voor Sociale Zekerheid, Ex-ante- en ex-postanalyse van het beleid. 2011/4. Brussel: FOD Sociale zekerheid. pp. 609-634.
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De	subjectieve	dimensie	is	ook	gelinkt	aan	het	karakter,	het	levensverhaal	en	de	bijzondere	omge-
ving	van	personen.	Om	dat	beter	te	begrijpen	kunnen	we	vragen	welke	concrete	moeilijkheden	men-
sen ervaren om zich uit die situatie te redden en om de eindjes aan elkaar te knopen, of zelfs gewoon 
hoe	het	voelt	om	arm	te	zijn.	Dan	blijkt	dat	dit	gevoel	niet	noodzakelijk	coherent	is	met	de	objectieve	
situaties, met name wegens het isolement, de psychologische ontreddering of het gezinsleven, die 
het armoedegevoel kunnen accentueren of eerder afzwakken.40	Een	enquête	zal	echter	altijd	maar	
in	beperkte	mate	rekening	houden	met	de	pijn	die	en	het	lijden	dat	veroorzaakt	wordt	door	de	dage-
lijkse	moeilijkheden,	de	uitputtende	strijd,	de	onzekerheid	van	een	leven	dat	vastzit	in	een	“armoe-
deruimte”, de angst en de stress voor morgen. Dynamisch responsabiliseren, contractualiseren en 
activeren	helpt	om	deze	armoedestatuten	te	wijzigen.41	Ook	de	kwestie	geestelijke	gezondheid	moet	
onder	de	loep	worden	genomen,	wil	men	begrijpen	hoe	deze	armoede	beleefd	en	ervaren	wordt.	De	
COVID-crisis heeft dát voordeel dat ze deze problematiek beter zichtbaar heeft gemaakt. 

Het armoedegevoel, hoe individueel en intiem ook, baant eigenaardig genoeg de weg naar de sociale 
dimensie	van	de	kwestie.	Het	verwijst	immers	naar	de	manier	waarop	iemand	zijn	plaats	en	zijn	toe-
komst in de samenleving ziet. Het gaat om positionering en niet alleen om geld. Welke plaats neem 
ik in in de wereld? 

4.4	 De	sociale	kwestie	

Statistieken lenen zich maar in beperkte mate voor een uitdieping van deze positioneringskwestie. 
Met	tijdreeksen	kan	de	 individuele	dynamiek	worden	bestudeerd,	maar	die	gegevens	worden	niet	
genoeg	aangewend.	In	Frankrijk	blijkt	uit	onderzoek	dat	er	tussen	een	“harde	kern”	van	mensen	die	
vastzitten	 in	een	armoedesituatie,	en	de	personen	met	een	beperkt	 risico	om	arm	te	zijn,	er	een	
grote groep van kansarme mannen en vrouwen bestaat die zich afwisselend wel en dan weer niet in 
een	armoedesituatie	bevinden,	die	zich	met	andere	woorden	in	een	grijze	zone,	een	“schemerzone”	
bevinden.42 De positionering varieert en hangt af van de individuele en collectieve omstandigheden. 

Een van de problemen van acties tegen armoede is de perceptie dat het de anderen aangaat, en niet 
onszelf.	Als	een	probleem	ons	niet	rechtstreeks	raakt,	kunnen	we	wel	blijk	geven	van	medeleven,	
maar	zijn	we	minder	geneigd	om	te	handelen.	Het	leven	zit	echter	vol	onzekerheden	en	we	kunnen	
allemaal pech hebben in het leven. De organisatie Confrontingpoverty.org voerde een simulator in 
voor het armoederisico waarmee een Amerikaanse man of vrouw de komende 5, 10 of 15 jaar kan 
kampen	naargelang	zijn/haar	opleidingsniveau,	huidskleur,	leeftijd	en	burgerlijke	staat.	

40	 Zie	Duvoux,	N.	& Papuchon,	A.	(2018).	Qui	se	sent	pauvre	en	France: Pauvreté subjective et insécurité sociale. Revue  
 française de sociologie,	59,	607-647. 

41 Zie Noël, L. en Luyten, S. (2016). Femmes, précarités et pauvreté en Région de Bruxelles-Capitale. Des conjonctions de  
 rapports sociaux vers des situations de précarisation effective de femmes. In: Pannecoucke, I., Lahaye, W., Vrancken, J. en  
	 Van	Rossem,	R.	(dir.) Pauvreté en Belgique, Annuaire 2016.	Gent:	Academia	Press.	pp. 47-70.

42	 Zie	Auzuret,	C.	(2020).	Que	signifie	sortir	de	la	pauvreté? https://laviedesidees.fr/Que-signifie-sortir-de-la-pauvrete.html 
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De	resultaten	zijn	duidelijk.	Het	armoederisico	is	groter	dan	de	mensen	denken.	Het	gaat	niet	lan-
ger	om	“hen”,	maar	om	“ons”.	Een	ander	opmerkelijk	resultaat	van	deze	armoedesimulator	is	dat	het	
huwelijk	of	een	leven	in	gemeenschap	bescherming	biedt,	want	het	armoederisico	wordt	gedeeld;	
het werk van de ene partner is een verzekering tegen het verlies van werk van de andere. Dat is geen 
wonder	als	je	weet	dat	de	armoede	zich	bij	ons	concentreert	in	de	eenoudergezinnen.	

Tot	slot	moet	ook	zeker	dit	duidelijk	gesteld	worden:	de cijfers geven geen beeld van de complexe 
en multifactoriële dimensie van armoede.	 Als	 alle	 armen	 van	 het	 land	 als	 bij	 wonder	 plots	 elke	
maand	1000	€	extra	zouden	krijgen,	wil	dat	nog	niet	zeggen	dat	er	geen	armoede	meer	zou	zijn:	de	
machtsverhoudingen, de blikken van mensen op elkaar en op zichzelf, de problemen op het vlak van 
mentale gezondheid, de voedings- en cultuurgewoonten, de sociale betrekkingen zouden niet van 
de ene dag op de andere veranderen. 

ATD	Quart	Monde	en	de	Universiteit	van	Oxford	realiseerden	een	onderzoek	samen	met	armen,	on-
derzoekers	en	werknemers	uit	de	sector	om	armoede	beter	te	begrijpen	en	te	meten.	De	studie	werd	
uitgevoerd	met	honderden	mensen	in	Bangladesh,	Bolivia,	Frankrijk,	Tanzania,	het	Verenigd	Konink-
rijk	en	de	Verenigde	Staten.	Het	resultaat	 is	een	schets	van	de	kern	van	de	armoede	(zie	schema	
hierna): de onteigening van het vermogen om te handelen (disempowerment),	het	lijden	(in	lichaam,	
geest	en	hart),	de	strijd	en	de	weerstand.	Daar	komen	nog	de	ontberingen	en	relationele	dynamiek	
bij,	steeds	met	onderlinge	wisselwerking	en	beïnvloed	door	externe	of	identiteitsfactoren.
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20% van de bevolking van het land loopt risico op armoede of sociale uitsluiting. In het eerste deel 
werd	aan	de	hand	van	cijfers	de	omvang	van	het	probleem	uiteengezet.	Er	werd	gewezen	op	het	feit	
dat	het	fenomeen	diep	ingeworteld	is	en	dat	het	om	een	vicieuze	cirkel	gaat:	de	problemen	blijven	
zich opstapelen, het ene probleem maakt het andere nog erger en de armoede wordt van generatie 
op generatie doorgegeven. 

Het socialezekerheids- en herverdelingsstelsel werkt goed. Zonder dit stelsel zou er tweeënhalve 
keer	meer	armoede	zijn.	Maar	het	volstaat	niet	en	helpt	mensen	niet	uit	hun	vicieuze	cirkel.	

Daarom	stellen	we	voor	om	armoedebestrijding	over	een	andere	boeg	te	gooien:	van	een	methode	
die in eerste instantie gebaseerd is op rechten en verdeling van middelen, naar een participatieve, 
progressieve	methode	gebaseerd	op	vertrouwen	in	de	wil	en	het	vermogen	van	iedereen	om	uit	zijn	
situatie te geraken. 

De situatie is immers in onze ogen het cruciale element waarmee rekening moet worden gehouden. 
Situaties	verhinderen	dingen	of	maken	ze	juist	mogelijk.	In	die	specifieke	context	moeten	hinder-
palen	en	drijfveren	geïdentificeerd	worden.	Met	deze	aanpak	kan	een	einde	worden	gemaakt	aan	de	
starre	en	soms	ideologische	confrontatie	tussen	individuele	verantwoordelijkheid	en	sociaal	deter-
minisme,	tussen	de	beschouwing	dat	de	arme	zelf	aansprakelijk	is	voor	zijn	armoede	en,	omgekeerd,	
dat	hij	een	slachtoffer	is	van	de	samenleving.	Verder	wordt	met	deze	benadering	niet	alleen	rekening	
gehouden	met	de	concrete	dimensie,	met	de	werkelijkheid,	maar	ook	met	de	symbolische,	psycho-
logische en existentiële dimensie en met de zeer uiteenlopende levenslopen. Twee personen zonder 
geld	leven	op	straat,	maar	daar	zijn	ze	niet	om	dezelfde	redenen	terechtgekomen.	Het	gevoel	dat	ar-
moede	onvermijdelijk	is,	moet	plaats	maken	voor	inzicht	in	de	opeenvolging	van	gebeurtenissen	die	
tot bestaansonzekerheid leiden. Vooral ook tot het inzicht dat deze ongelukkige aaneenschakeling 
van	gebeurtenissen	ook	anders	had	kunnen	uitdraaien.	Bij	elk	keerpunt	in	het	leven	had	het	lot	een	
andere weg kunnen inslaan. Waarom iemand in de armoede terechtkomt, is niet voorspelbaar en kan 
evenmin perfect uitgelegd worden, ook al kan “statistisch gezien” het armoederisico aan bepaalde 
factoren gelinkt worden. Dat zet ons ertoe aan om te erkennen dat armoede iedereen aangaat en 
niet	alleen	“het	probleem	van	de	anderen”	is.	Tegenslagen	zijn	onvoorspelbaar.

Deze aandacht voor de situatie en de levenstrajecten is ook gelinkt aan het tweede element van onze 
benadering:	de	psychologische	dimensie	van	armoede.	Uit	studies	blijkt	dat	de	druk	ten	gevolge	van	
schaarste,	en	dan	vooral	van	financiële	schaarste,	ons	denkvermogen	en	onze	besluitvaardigheid	
beknotten. Dat geldt voor iedereen: een Indische boer, een universiteitsstudent, ieder van ons. 
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Het	derde	element	is	het	krijgen	van	kansen.	In	plaats	van	aan	iedereen	eenzelfde	traject	op	te	leg-
gen	 (zoals	het	gelijkekansenbeleid	 impliciet	suggereert),	moeten	we	nadenken	over	manieren	om	
parallelle	wegen	open	te	stellen	die	beter	inspelen	op	wat	iedereen	verlangt	voor	zijn	leven	(via	een	
tweedekansbeleid	en	een	beleid	gericht	op	diversifiëring	van	kansen).	

Deze benadering is praktisch, niet ideologisch, en steunt op een geheel van studies. Bovendien zet 
ze	ertoe	aan	om	de	betrokken	doelgroepen	beter	te	leren	begrijpen,	om	te	experimenteren	en	om	in	
alle bescheidenheid te leren van fouten. 

Van methode veranderen wil niet zeggen dat het kind met het badwater weggegooid moet worden. 
Wat	werkt,	moet	behouden	blijven;	het	is	de	bedoeling	om	aan	te	vullen,	niet	tegen	te	werken.	Toe-
gang	tot	rechten	en	steunmaatregelen	blijft	noodzakelijk,	maar	moet	beter.	
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1. Van methode veranderen 

“Waanzin is steeds opnieuw hetzelfde doen, en dan verschillende uitkomsten verwachten”. Deze uit-
spraak, die aan Einstein wordt toegeschreven, wordt vooral in de context van strafvordering en 
sociaal werk vaak geciteerd, maar niet echt au sérieux genomen. 

Toch	zouden	we	hieruit	inspiratie	moeten	putten.	Enerzijds	leren	we	uit	de	cijfers	die	in	het	eerste	
deel werden uiteengezet, dat de staat al decennialang massaal tussenbeide komt, zonder dat de 
armoede verdwijnt.	Anderzijds	zijn	de	spelers	en	de	methode	voor	armoedebestrijding	in	essentie	
nauwelijks	geëvolueerd.	

Om	een	doeltreffende	strijd	aan	te	binden	tegen	armoede	moet	bijgevolg de methode veranderen. 
De beleidsaanbevelingen die we op het einde van dit werk naar voren schuiven, kaderen in deze in-
gesteldheid. 

1.1	 Geblokkeerde	actie	

Armoedebestrijding	wordt	nog	steeds	door	drie	elementen	gestructureerd:	het	socialezekerheids-
stelsel	voor	wat	gezondheid,	werkloosheid	en	pensioen	betreft;	het	OCMW-netwerk	voor	geldelijke	
bijstand;	de	verenigingsstructuur	om	het	aanbod	aan	te	vullen	of	allerhande	tekortkomingen	van	de	
overheids diensten inzake opleiding, integratie, huisvesting, begeleiding op te vangen. 

De	methode	kadert	hoofdzakelijk	in	een	logica	van	verdeling.	“Gerechtigden”	hebben	recht	op	bedra-
gen	of	goederen	en	diensten,	die	doorgaans	gratis	verstrekt	worden.	Dat	sluit	aan	bij	de	culturele	
en ideologische context: er is een recht op sociale zekerheid, wat in de Universele verklaring van de 
rechten van de mens van 194843 wordt bevestigd en in ons stelsel opgenomen is. 

Deze benadering kan binair en statisch genoemd worden: binair, want iemand is arm of is het niet, 
lijdt	armoe	of	niet;	statisch,	want	sociale	bijstand	is	meestal	een	antwoord	op	korte	termijn,	maar	
helpt	niet	om	situaties	en	levenswijzen	duurzaam	te	veranderen.	Er wordt met andere woorden geen 
komaf gemaakt met de armoede, er zijn voorzieningen voor het leven als arme, dat even vastge-
roest is als het beleid ondoeltreffend is. 

43	 “Artikel	22:	Eenieder	heeft	als	lid	van	de	gemeenschap	recht	op	maatschappelijke	zekerheid	en	heeft	er	aanspraak	op,	dat		
 door middel van nationale inspanning en internationale samenwerking, en overeenkomstig de organisatie en de  
	 hulpbronnen	van	de	betreffende	staat,	de	economische,	sociale	en	culturele	rechten,	die	onmisbaar	zijn	voor	zijn	 
	 waardigheid	en	voor	de	vrije	ontplooiing	van	zijn	persoonlijkheid,	verwezenlijkt	worden.
 Artikel 25:
	 1.	Eenieder	heeft	recht	op	een	levensstandaard	die	hoog	genoeg	is	voor	de	gezondheid	en	het	welzijn	van	zichzelf	en	zijn		
	 gezin,	waaronder	inbegrepen	voeding,	kleding,	huisvesting	en	geneeskundige	verzorging	en	de	noodzakelijke	sociale	 
	 diensten,	alsmede	het	recht	op	voorziening	in	geval	van	werkloosheid,	ziekte,	invaliditeit,	overlijden	van	de	echtgenoot,		
	 ouderdom	of	een	ander	gemis	aan	bestaansmiddelen,	ontstaan	ten	gevolge	van	omstandigheden	onafhankelijk	van	zijn	wil.
	 2.	Moeder	en	kind	hebben	recht	op	bijzondere	zorg	en	bijstand.	Alle	kinderen,	al	dan	niet	wettig,	zullen	dezelfde	sociale		
 bescherming genieten.” 
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1.2	 Perspectief	op	vooruitgang

Wij stellen voor om na te denken over en te handelen vanuit een ander perspectief. Deze bena-
dering legt de nadruk op armoedebestrijding en is in eerste instantie dynamisch. De bedoeling: 
iedereen	de	kans	geven	om	zijn	bestaan	positief	en	progressief	te	ontplooien	door	te	putten	uit	de	
gemeenschap	en	ertoe	bij	te	dragen.	Het	gaat	erom	dat	het	gebruikelijke	perspectief	wordt	omge-
keerd: we moeten ons concentreren op vooruitgang en op de voorwaarden voor verandering, eerder 
dan op niveaus van uitgaven en steunmaatregelen. 

De	benadering	is	dan	ook	vooral	niet-financieel,	aangezien	het	niet	de	bedoeling	is	om	meer	te	ge-
ven,	maar	wel	om	een	zeker	type	van	ondersteuning	te	bieden	dat	noodzakelijk	is	om	vooruitgang	te	
kunnen boeken. Om het met Angelsaksische begrippen te zeggen: we gaan van “handout” naar “hand 
up”: we reiken de hand, niet langer om te geven, maar om te helpen om op te staan. De dimensies 
relatie en vertrouwen, maar ook waardigheid en erkenning zijn hier dan ook doorslaggevend. 

Om	acties	voor	vooruitgang	(en	armoedebestrijding)	te	organiseren,	moeten drie elementen in over-
weging worden genomen. Het eerste is de situatie	waarin	iemand	een	traject	aflegt,	de	praktische	
of	betekeniscontext.	Hoe	belangrijk	de	situatie	is,	werd	reeds	onder	de	aandacht	gebracht	door	de	
pragmatistische	filosofie44 en sociologiewerken over interactie45. Het tweede element is de persoon 
die het traject aflegt	en	met	wie	rekening	moet	worden	gehouden	binnen	het	kader	van	zijn	situatie.	
Afhankelijk	van	deze	situatie	 is	de	persoon	meer	of	minder	goed	 in	staat	om	rationele	keuzes	 te	
maken	die	op	termijn	vruchten	afwerpen,	als	hij	niet	aan	stress	of	 intense	angst	onderworpen	is.	
Daarom	is	het	zo	belangrijk	dat	een	persoon	in	een	armoedesituatie	aan	onmiddellijke	stress	(gevaar	
voor	uitzetting	of	andere)	wordt	onttrokken,	zodat	hij	weldoordachte	keuzes	kan	maken.	Sendhil	Mul-
lainathan	en	Eldar	Shafir,	naar	wie	wij	hier	verwijzen,	hebben	dit	cruciale	aspect	gedocumenteerd46. 
Het	derde	element  is	de koers en meer bepaald de verveelvoudiging van kansen om iedereen in 
staat te stellen om die weg in te slaan die hem het meest ligt. Die idee werd geopperd door Joseph 
Fishkin,	die	ons	 inspireert	met	zijn	analyse	van	de	 “flessenhalzen”	die	bijvoorbeeld	het	gevolg	zijn	
van de invloed van het diploma als enige en unieke weg voor sociaal welslagen. Daarom stellen we 
voor	om	zijn	suggestie	te	volgen	en	de	klassieke	benadering	van	gelijke	kansen	aan	te	vullen	met	een	
nieuwe	benadering	waarmee	de	kansen	verveelvoudigd	worden.	We	sluiten	aan	bij	die	fundamentele	
gedachte, nl. de veelheid van kansen47. We kunnen zeer goed slagen in het leven zonder eerst langs 
de	universiteit	te	passeren.	Deze	invalshoeken	zijn	voorgeschreven,	ze	hebben	betrekking	op	wat	
iemand moet doen: “doing the right things”. 

44  Meer bepaald James, W. (2018). The Complete works. Delphi classics. 

45  Meer bepaald Mead, H. (2013). Mind, Self & Society.	Berlijn:	Hetpagon.	

46	 	Mullainathan	S.	en	Shafir	E.	(2013).	Scarcity. Why having too little means so much. New York: Penguin.

47  Fishkin, J. (2016). Bottlenecks. A new theory of equal opportunity. New York: Oxford University Press.
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Het	andere	aspect	 van	onze	benadering	 is	beschrijvend	en	gaat	over	de	manier	waarop	de	actie	
wordt georganiseerd: “doing things right”.	Om	deze	werkwijze	te	preciseren	zijn	twee	dingen	in	onze	
ogen	doorslaggevend.	Enerzijds	moeten	we	het	bestaande	bijstandssysteem	aan	een	kritische	blik	
onderwerpen. Dat doen we in de zin van de agentschapstheorie, in navolging van wat Dowling, Gerber 
en Patashnik in de Verenigde Staten deden voor het gezondheids zorgstelsel.48 Zo kunnen we nagaan 
welke	belemmeringen	en	praktijken	er	zijn,	wat	niet	werkt	of	niet	doeltreffend	is,	uitgaande	van	de	
wisselwerkingen tussen de voornaamste protagonisten van wat sommigen de “armoede-industrie” 
noemen:	staat,	sociale	gesprekspartners	en	gerechtigden.	Anderzijds	moeten	we	 juist	uitzoeken	
wat	in	de	armoedebestrijding	wel	vruchten	afwerpt.	Daarvoor	steunen	we	op	wat	de	experimentele	
economie	ons	leert,	en	dan	meer	bepaald	op	de	werken	van	Esther	Duflo	of	van	het	J-PAL49, en ook 
de tendens van de “Evidence-Based Practice”.

Met	deze	opties	–	inhoud	en	werkwijze	–	sluiten	we	tevens	aan	bij	de	benaderingen	waarin	sociale	
innovatie en sociale investering vooropgesteld worden. Volgens de eerstgenoemde benadering is 
het	belangrijk	dat,	ten	opzichte	van	de	vertrouwde	middelen	van	de	sociale	actie,	geëxperimenteerd,	
geëvalueerd	en	verdeeld	wordt	in	combinatie	met	de	doeltreffendste,	efficiëntste,	duurzaamste	en	
rechtvaardigste	praktijken50. Volgens de laatstgenoemde gaat collectieve actie gepaard met maat-
regelenpakketten die investeren in personen, om hun competenties en vaardigheden te versterken 
en hen in staat te stellen om ten volle deel uit te maken van de arbeidswereld en de samenleving51. 
Deze benaderingen worden ook op het niveau van de EU gestimuleerd52. Soms worden ze ook in het 
Belgische	politieke	denken	opgenomen,	maar	ze	kenden	zelden	een	significante	concrete	impact.	

1.3 Aanvullen, niet tegenwerken 

Allerhande bronnen leren ons dat onze benadering, ook al is ze in België nog maar matig gekend 
en	vooral	nauwelijks	geïmplementeerd,	in	vele	landen	al	wel	grondig	werd	bestudeerd	en	ook	werd	
geconcretiseerd. Zo werd het begrip “capabiliteit” in de jaren negentig door Amartya Sen53 en later 
door Martha Nussbaum ontwikkeld54;	 “empowerment”	stond	dan	weer	centraal	 in	de	strijd	voor	de	
Amerikaanse	burgerrechten	en	vormde	later	de	leidraad	voor	tal	van	samenwerkingsprogramma’s	
van de Verenigde Naties in Azië of Afrika. 

48 Dowling, C., Gerber, A. en Patashnik, E. (2017). Unhealthy politics. The Battler over Evidence-Based Medicine. Princeton:  
 Princeton University Press.

49	 Banerjee	A.	en	Duflo,	E.	(2012).	Repenser	la	pauvreté.	Parijs:	Seuil	en	https://www.povertyactionlab.org/fr 

50 Zie meer bepaald het Center for Social Innovation van de Universiteit van Stanford:  
 https://www.gsb.stanford.edu/faculty-research/centers-initiatives/csi 

51 Zie meer bepaald de werken in het kader van het project Re-Invest: Europese https://www.re-invest.eu/documents/  
 reports en Belgische https://limo.libis.be/primo-explore/fulldisplay?docid=LIRIAS3395022&context=L&vid=Lirias& 
 search_scope=Lirias&tab=default_tab&lang=en_US&fromSitemap=1 

52 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1044&langId=nl 

53 Sen, A. (1992). Inequality Reexamined. Oxford: Oxford University Press.

54 Nussbaum, M. (2000). Women and human development: the capabilities approach. Cambridge New York: Cambridge  
 University Press.
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Bovendien is het de bedoeling om een nieuwe koers te varen, maar dat wil nog niet zeggen dat 
het kind met het badwater weggegooid moet worden.	De	benadering	die	wij	voorstaan,	is	in	vele	
opzichten een aanvulling, eerder dan een tegenvoorstel voor het bestaande stelsel voor armoede-
bestrijding.	

In de eerste plaats omdat transfers van geld, goederen en diensten een conditio sine qua non zijn, 
ook al volstaan ze niet om uit de armoede te geraken. Geldgebrek is vaak een eerder remmende 
dan wel stimulerende factor. Het is zelfs absurd dat deze transfers vaak ook zelfs niet helpen om 
de	armoededrempel	te	overschrijden.	Prof.	Marx,	van	het	Centre for Social Policy van de Universi-
teit	Antwerpen,	hekelde	in	zijn	werken	het	cliché	als	zou	sociale	bijstand	de	armoede	in	ons	land	in	
stand	houden	omdat	mensen	hierdoor	minder	geneigd	zouden	zijn	om	een	beroepsactiviteit	uit	te	
oefenen.	Al	met	al	sluit	sociale	bijstand	het	bestaan	niet	uit	van	een	armoedeval	ten	gevolge	van	de	
uitgesproken	asymmetrie	tussen	steunmaatregelen	en	fiscale	behandeling	voor	werkenden	met	een	
laag	inkomen	enerzijds	en	niet-werkenden	anderzijds55.

Het	lijkt	ons	absoluut	gerechtvaardigd	om	voor	bepaalde	aspecten	een	kritische	blik	te	werpen	op	het	
huidige	systeem	voor	armoedebestrijding.	Die	kritiek	betekent	echter	niet	dat	de	volledige	werking	
en	alle	spelers	van	dit	systeem	bekritiseerd	worden.	Uiteraard	zijn	er	ook	successen	en	uiteraard	
getuigen in de administraties en verenigingen ook veel mensen van engagement en veeleisendheid. 
Bovendien	bestaan	er	in	België	wetenschappelijke	literatuur,	beschouwingen	en	getuigenissen,	en	
er	 zijn	 ook	 projecten	 die	 de	 armoedeproblematiek	 aanpakken	met	 dezelfde	 ingesteldheid	 als	 de	
onze. 

55	 Zie	zijn	werken	en	zijn	webinar	in	het	kader	van	de	Itinera-reeks	Itinera	‘Perspective	2030’.	
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2. ‘Doing the right things’

2.1	 De	situatie:	dimensies,	flows	en	relaties	

Een monnik, een jongere in psychologische nood en een vluchteling kunnen zich in eenzelfde con-
text bevinden: een leven in armoede op straat. Toch bevinden ze zich niet in dezelfde situatie. 

De	situatie	is	een	cruciaal	gegeven	waarmee	bij	acties	voor	armoedebestrijding	onvoldoende	reke-
ning wordt gehouden. 
Weliswaar kan in een discours van aandacht voor individuen de klemtoon worden gelegd op de 
omgeving van de gerechtigden, maar in concrete beleidsinitiatieven wordt onvoldoende rekening 
gehouden met de diversiteit aan situaties. Dit stelden we vast voor wat de overgemaakte bedragen 
betreft, met de studie van de referentiebudgetten voor een menswaardig inkomen (REMI). De lacune 
is	echter	nog	groter.	We	moeten	zoveel	mogelijk	afstemmen	op	specifieke	contexten	en	bijzondere	
persoonlijkheden.	

In de eerste plaats omdat we leven in situaties die door drie dimensies bepaald worden: de werke-
lijkheid,	de	voorstelling	en	het	bestaan.	
De	werkelijkheid	is	wat	iedereen	kan	zien	en	horen.	Het	is	wat het is, dat, een neutrale wereld van 
onbewerkte	dingen	en	feiten.	De	voorstelling	is	daarentegen	de	wereld	van	tekens,	die	de	werkelijk-
heid voor ons een betekenis geven. De boom is niet alleen maar dat,	hij	wordt	de	boom	waarover	de	
plantkundige,	de	timmerman	en	de	dichter	praat,	elk	met	zijn	woorden,	vanuit	zijn	standpunten	en	
perspectieven.	Het	bestaan	tot	slot	is	het	leven	dat	we	leven,	dat	vrij	is,	het	leven	dat	ons	lichaam	in	
de	werkelijkheid	en	ons	bewustzijn	in	de	voorstelling	ervaart.	We	bestaan	in	de	werkelijkheid	naar-
gelang van de voorstelling die we ervan hebben. 

Voor	ons	 zijn	de	drie	 dimensies	 niet	 van	elkaar	 los	 te	 denken.	 Ze	helpen	om	een	onderscheid	 te	
maken tussen de situatie van de monnik, de op zichzelf aangewezen jongere en de vluchteling: ze 
bevinden	zich	in	dezelfde	werkelijkheid,	maar	die	heeft	voor	hen	niet	dezelfde	betekenis	en	wordt	
ook niet op dezelfde manier ervaren: voor de eerste, de weg naar perfectie gevaloriseerd in een 
gemeenschap, voor de tweede, psychologische ontreddering en voor de derde, vlucht weg van de 
oorlog. De huidige beleidsinitiatieven hebben doorgaans betrekking op de werkelijkheid en laten 
de dimensies betekenis en bestaan terzijde.

Vervolgens is de situatie – en dat houdt daarmee verband – aan relaties gebonden en in beweging. 
In	een	situatie	zijn	we	in	relatie	met	de	anderen.	Zo	delen	we,	uit	vriendschap	of	liefde,	de	werkelijk-
heid	van	een	openbare	ruimte,	de	betekenis	van	een	strijd,	de	beweging	van	een	bestaan.	En	er	zit	
ook	beweging	in	elk	van	de	drie	dimensies.	We	bevinden	ons	onafgebroken	in	de	interactieflows	die	
leiden	tot	–	collectieve	en	individuele	–	transformaties.	Deze	flows	houden	in	meer	of	mindere	mate	
veranderingen in, die op hun beurt meer of minder vruchten afwerpen, zoals voor elektriciteitsstro-
men koper beter geschikt is dan hout. 

Deze	 uitweiding	 kan	 nutteloos	 lijken,	maar	 is	 integendeel	 van	 cruciaal	 belang.	 Ze	 vormt	 immers	
de grondslag voor de eis dat acties voor armoede bestrijding niet beperkt mogen blijven tot over-
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drachten aan individuen.	Bij	overdrachten	blijft	de	“gerechtigde”	vaak	passief,	terwijl	de	geholpen	
persoon	het	maar	zal	redden	als	hij	deel	uitmaakt	van	een	actieve	benadering	waarin	werkelijkheid,	
betekenis	en	existentiële	beweging	coherent	zijn.	

We gaan ervan uit dat elke persoon vooruit wil. We gaan er ook van uit dat elke persoon ook vooruit 
kan,	tenzij	bij	een	psychologische	instorting	ten	gevolge	van	een	of	meer	trauma’s56. Het gaat er dan 
ook om dat we vertrouwen hebben in die persoon en dat we de hindernissen van een blokkerende 
situatie wegnemen, eerder dan het individu een schuldgevoel aan te praten wegens zijn immobi-
lisme of afhaken. We moeten inzetten op de kracht van individuele actie en de vruchtbaarheid van 
de relaties in het traject van personen, eerder dan te vervallen in een sociaal determinisme waarin 
“de	samenleving”	verantwoordelijk	zou	zijn	voor	het	leven	van	individuen	en	waarin	elk	individu	in	het	
onvermogen	verkeert	om	zijn	lotsbestemming	te	veranderen.	Onze	bekommernis	is	niet	alleen	de	
resultaat gerichtheid, maar ook de actiegerichtheid. Dat sommige acties geen resultaat opleveren, 
is	niet	belangrijk,	we	moeten	gewoon	durven	handelen	en	blijven	handelen.	

2.2 De persoon: ervaring, stress en marge 

Dit concept van het bestaan in een situatie maakt dat armoedebestrijding gezien moet worden als 
een ervaring, in de sterkste betekenis van het woord: een beleefde en overdachte confrontatie met 
en aanpassing aan de omgeving. 

Het is in eerste instantie een collectieve ervaring,	of	zou	dat	althans	moeten	zijn.	Want	armoede 
wordt voor een groot stuk bepaald door het toeval:	het	toeval	maakt	dat	we	in	een	rijk	of	arm	land	
worden geboren, in een land met of zonder oorlog, in een goede of slechte buurt, in een bevoorrechte 
klasse	of	familie	of	net	niet,	met	een	kwetsbare	of	sterke	geestelijke	of	fysieke	gezondheid.	Kortom:	
het leven is onvoorspelbaar. Sara McLanahan en Matthew Salganik, sociologen aan de Universiteit 
van Princeton, bestudeerden dit feit.57 Ze maakten gebruik van een unieke databank die de levens-
loop volgt van meer dan 5000 kinderen van niet-gehuwde koppels in grote steden van de Verenigde 
Staten, vanaf hun geboorte tot ze 15 waren (Fragile Families and Child Wellbeing Study). De bedoeling 
van de studie was om op basis van de gegevens over de levensloop van de kinderen en hun gezin, be-
ter	te	voorspellen	welke	belangrijke	gevolgen	die	levensloop	zou	hebben	voor	het	leven	van	het	kind:	
schoolresultaten of schooluitval, strafregister, materiële situatie van het gezin, werkloosheid van 
een van de ouders, uitzetting uit de woning, ... De voornaamste conclusie van deze studie is dat, zelfs 
met	een	aanzienlijke	hoeveelheid	aan	relevante	gegevens,	de	levensloop	van	mensen	fundamenteel	
onvoorspelbaar	blijft.	

56 In dat verband moet de kritiek die Judith Butler heeft op de ideologie van het weerstandsvermogen, au sérieux worden  
 genomen. De bewering dat iemand in staat is om vorderingen te maken, mag geen verkapte aanvaarding van  
	 onrechtvaardige	omstandigheden	zijn,	noch	de	deur	openzetten	voor	individualisering	van	collectieve	aangelegenheden.		
 Zie Butler, J. en Worms, F. (2021). Le vivable et l’invivable.	Parijs:	PUF	

57	 McLanahan,	Salganik	et	al.	(2020),	Measuring	the	predictability	of	life	outcomes	with	a	scientific	mass	collaboration,	 
 Proceedings of the National Academy of Sciences, 117, (15), p. 8398-8403.
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Voorspellingen	op	basis	van	een	gemiddeld	resultaat	of	een	aggregaat	zijn	nauwkeuriger,	maar	zeg-
gen	nog	steeds	weinig	over	de	veranderlijkheid	van	individuele	levenslopen.	We	moeten	ons	neerleg-
gen	bij	deze	objectieve	onwetendheid	over	de	levenslopen,	want	die	creëert	een	glazen	plafond,	voor	
ons	vermogen	om	te	voorspellen,	maar	ook	om	de	levensloop	van	elk	van	ons	te	begrijpen.	

Weliswaar	kunnen	we	vaststellen	dat	er	tussen	het	onderwijsniveau	van	de	ouders	en	de	schoolre-
sultaten van de kinderen een zekere correlatie bestaat, maar achter die gemiddelde correlatie gaat 
een grote diversiteit aan individuele situaties schuil. Om het met de woorden van Kahneman, et al. 
(2021) te zeggen: er is veel “ruis” rond de gemiddelden.58 Uit de PISA-enquêtes van de OESO over de 
schoolresultaten	op	15	jaar,	blijkt	over	het	algemeen	dat	minder	dan	20%	van	de	schoolresultaten	
van	de	leerlingen	verklaard	kan	worden	door	de	sociaaleconomische	index	van	de	leerling.	80%	blijft	
dus onverklaard. Individuele levenslopen vallen buiten elke poging tot statistische voorspelling, zelfs 
al beschikken we over meer en kwaliteitsvollere gegevens en gebruiken we verder gevorderde tech-
nieken,	met	zelflerende	algoritmes	(machine	learning),	zoals	ook	het	geval	was	voor	de	studie	van	de	
sociologen van Princeton. We moeten verder gaan dan onze “statistische gedachte”, zoals Kahne-
man	het	noemt,	want	als	we	het	bij	gemiddelden	en	aggregaten	houden,	vergeten	we	de	individuele	
gevallen en de atypische levenslopen. 

Om	armoede	beter	te	begrijpen,	moeten	we	ons	“causale	denken”	wantrouwen,	want	dat	suggereert	
dat	de	gebeurtenissen	uit	ons	 leven	het	onvermijdelijke	resultaat	zijn	van	een	specifieke	causale	
aaneenschakeling.	Kahneman	geeft	het	volgende	voorbeeld	om	dit	gevoel	van	onvermijdelijkheid	
van armoede te illustreren. Jessica Jones verliest haar baan, kan haar huur niet meer betalen en 
wordt	uit	haar	huis	gezet.	Deze	uitzetting	lijkt	onvermijdelijk,	door	het	causale	denken.	Maar	daar-
door	ontkennen	we	de	mogelijkheid	dat	de	dingen	anders	kunnen	verlopen	en	dat	het	“lot”	mogelijk	
een andere weg is ingeslagen. Jessica Jones had van een begripvolle eigenaar uitstel van betaling 
van haar huur kunnen bekomen, waardoor ze snel weer een baan kon vinden en vervolgens haar ach-
terstallige huur kon betalen. 

Uiteraard beweren we hier niet dat het alleen maar om toeval gaat en dat elk gezin dezelfde levens-
vooruitzichten heeft. Het bestaan van sociale determinanten is in onze samenleving een evidentie. 
Een geheel van mechanismen van sociale reproductie heeft de neiging om sommige huishoudens 
gevangen	te	houden	in	hun	oorspronkelijke	situatie.	

Sociale	reproductie	is	echter	geen	wet:	er	is	manoeuvreerruimte,	er	zijn	mogelijkheden	voor	sociale	
mobiliteit.	Chantal	Jacquet	toonde	dit	duidelijk	aan	in	haar	werk	over	transklassen,	waarin	ze	een	
veelheid	aan	elementen	identificeert;	de	complexe	convergentie	daarvan	kan	het	lot	op	een	dwaal-
spoor brengen59. We worden door onze omgeving geconditioneerd, niet bepaald. Levenslopen	blij-
ven voor een stuk onvoorspelbaar. 

58 Kahneman, Sibony en Sunstein (2021), Noise: Pourquoi nous faisons des erreurs de jugement et comment les éviter?  
	 Parijs:	Odile	Jacob.	

59	 Jacquet,	J.	(2019). Les	transclasses	ou	la	non-reproduction.	Parijs:	PUF
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Tegenslagen,	faillissement,	gevaarlijke	ontmoetingen,	gezondheidsproblemen,	echtscheiding,	ont-
slag,	forse	stijging	van	de	energieprijzen	of	prijzen	voor	essentiële	goederen	kunnen	ons	in	armoede	
doen	vervallen.	De	oorlog	in	Oekraïne	toont	ons,	als	dat	nog	nodig	zou	zijn,	hoe	kwetsbaar	we	zijn	
en dat iedereen een armoederisico loopt.60	Omgekeerd	is	het	mogelijk	dat	ons	leven	zich	optimaal	
ontplooit	dankzij	een	doeltreffend	school-	en	instellingssysteem,	een	attente	familie	of	buurt,	een	
positieve ontmoeting. 

Maar aangezien “een worp met dobbelstenen geen einde maakt aan het toeval”, is het niet meer dan 
normaal dat de gemeenschap in actie komt opdat die leden die het minst geluk hebben, middelen 
krijgen	waarmee	ze,	ondanks	hun	initiële	handicap,	zo	goed	mogelijk	kunnen	leven.	Het	 is	niet	de	
schuld van de kinderen uit een minderbedeeld milieu dat ze zeven keer meer dan kinderen uit ge-
goede middens het risico lopen dat ze een schooljaar moeten overdoen. Het is niet de schuld van de 
jongere	als	hij	voortijdig	de	school	verlaat	omdat	hij	met	psychologische	problemen	kampt	die	hem	
van school houden. 

Als	de	kaarten	eenmaal	uitgedeeld	zijn,	speelt	echter	ook de individuele ervaring een rol, want ie-
dereen	 is	binnen	de	perken	van	zijn	capaciteiten	en	vaardigheden	verantwoordelijk	voor	het	spel	
dat	hij	speelt.	Althans	tot	op	een	zeker	punt.	De omstandigheden waarin iemand armoede ervaart, 
hebben immers een doorslaggevende invloed op zijn vermogen tot handelen. Dat is de conclusie 
van het boek Scarcity van gedragseconoom Sendhil Mullainathan van Harvard en van psycholoog 
Eldar	Shafir	van	Princeton.	

Dit boek werpt een essentieel licht op armoedekritiek, dat momenteel een grote weerslag kent door 
de	 economische	 en	 financiële	moeilijkheden	waarmee	 veel	 burgers	 kampen	 ten	 gevolge	 van	 de	
opeenvolgende	crises	(COVID,	energie	en	inflatie).	Volgens	deze	kritiek	zouden	armen	zelf	aanspra-
kelijk	zijn	voor	hun	lot.	Armoede	zou	endogeen	zijn.	Het	kernargument	is	dat	de	arme	in	het	verleden	
te	veel	 foute	beslissingen	heeft	genomen	waardoor	hij	nu	staat	waar	hij	staat.	Die	overtuiging	 is,	
volgens	de	analyse	van	Sandel,	gelinkt	aan	het	geloof	in	de	verdienste	en	de	meritocratie:	de	rijke	
verdient	zijn	rijkdom,	de	arme	verdient	zijn	armoede61. Dit soort van beschouwingen is het resultaat 
van ons causale denken, dat achteraf zoekt naar oorzaken voor deze gebeurtenissen uit het leven 
(retrospectieve vertekening) zonder rekening te houden met het feit dat het lot anders had kunnen 
beslissen.	Systematische	financiële	bijstand	als	oplossing	wordt	dan	gezien	als	een	manier	om	het	
probleem	tijdelijk	te	verplaatsen,	zonder	er	evenwel	een	duurzame	oplossing	voor	te	bieden.	In	de	
context van de huidige crisis wordt het onbegrip tussen de armen en de rest van de samenleving 
almaar groter, doordat van dit causale denken misbruik wordt gemaakt. 

60	 Op	datum	van	15	maart	2022	hadden	al	meer	dan	1,5	miljoen	Oekraïense	kinderen	hun	land	verlaten,	sommige	zonder	 
	 begeleiding.	Dat	wil	zeggen,	één	Oekraïens	kind	per	seconde	wordt	van	de	ene	dag	op	de	andere	vluchteling	in	een	 
 ander land. 

61 Sandel, M. (2021). La tyrannie du mérite.	Parijs:	Albin	Michel.
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Sommigen	hebben	dan	misschien	wel	medelijden	met	de	armen,	en	dan	vooral	met	arme	kinderen,	
maar	ze	hebben	het	moeilijk	om	mensen	in	een	situatie	van	armoede	echt	te	begrijpen.	Reporta-
ges	in	de	media	en	ook	eerder	wetenschappelijke	studies	hekelen	de	irrationele	keuzes	die	armen	
maken. Ze geven impulsief uit aan futiliteiten waarvoor ze de middelen niet hebben, maar die wel 
onmiddellijk	voldoening	geven.	Veel	mensen	hebben	moeite	om	dit	soort	van	verwarrende	beslissin-
gen	te	begrijpen.	

Scarcity	verklaart	dit	onbegrip.	De	auteurs	vergelijken	geldgebrek	met	tijdsgebrek.	Op	basis	van	een	
geheel van waarnemingen en experimenten tonen ze aan dat schaarste – of het nu gaat om schaars-
te	aan	tijd	of	geld	–	binnen	bepaalde	perken	een	stimulerend	effect	kan	hebben:	een	architect	of	
timmerman die onder druk staat, zal zich tot de essentie beperken, de jonge zelfstandige zonder 
middelen	en	de	verantwoordelijke	van	een	vzw	met	beknot	budget	zullen	blijk	geven	van	vindingrijk-
heid. Dat is goede stress. 

Boven een kritische drempel van langdurige stress en druk, zetten schaarste en vooral onzeker-
heid echter eerder een rem op de besluitvaardigheid.	Mensen	die	in	de	greep	zijn	van	een	tekort,	
worden daar vaak door geobsedeerd en wel in die mate dat ze door dat tekort, of door de onzeker-
heid	die	eruit	voortvloeit,	gegijzeld	worden.	De	onzekerheid	wordt	nog	erger	als	er	geen	gunstige	
vooruitzichten	zijn	(als	de	finishlijn	niet	langer	zichtbaar	is).	In	die	context	wordt	het	moeilijker	om	
juiste	beslissingen	te	nemen	en	soms	spelen	ook	gevoelens	mee.	Mulhainathan	en	Shafir	zien	hier-
voor twee verschillende redenen. 

De	eerste	is	cognitief:	het	“gebrek”	(en	niet	alleen	de	armoede)	in	al	zijn	vormen	(en	niet	alleen	het	
geldgebrek) legt de verbeeldingskracht, cognitieve vaardigheden en het vermogen om je eigen le-
ven vorm te geven, aan banden. De idee is paradoxaal: wie geen geld heeft, geeft veel te veel geld 
uit	ten	koste	van	belangrijke	dingen	als	gezondheid,	onderwijs	voor	de	kinderen,	een	baan	of	wo-
ning vinden, ... De geest wordt geheel in beslag genomen door de tegenspoed en onzekerheid. De 
persoon	in	kwestie	is	dan	niet	langer	in	staat	om	de	problemen	te	begrijpen	of	juist	in	te	schatten,	
noch om correct te reageren. In dit verband werden gerichte tests gerealiseerd. Zo werden Indische 
landbouwers ondervraagd vóór en na de oogst. Hun antwoorden vóór de oogst, dat wil zeggen in 
een periode van schaarste en grote onzekerheid, waren veel minder positief dan erna. Het ging wel 
degelijk	om	dezelfde	personen,	maar	ze	stonden	de	ene	keer	wel,	de	andere	keer	niet	onder	druk.	
Een	vergelijkbare	studie	werd	gemaakt	in	andere	contexten	en	met	andere	doelgroepen,	met	name	
in	de	Verenigde	Staten,	en	de	resultaten	waren	identiek:	eenzelfde	persoon	verliest,	als	hij	onder	
druk	staat,	maar	liefst	10	IQ-punten	en	een	groot	deel	van	zijn	capaciteiten	inzake	prioriteitenbeheer.	
Armoede vermindert de bandbreedte van onze geest: dat feit wordt waargenomen bij alle indivi-
duen, culturen en situaties. 

We	weten	natuurlijk	ook	dat	wie	herhaaldelijk	foute	(financiële)	keuzes	maakt,	uiteindelijk	vaak	ook	
arm	wordt,	maar	Mulhainathan	&	Shafir	tonen	aan	dat	de	causaliteit	ook	in	de	andere	richting	gaat:	
geldgebrek	leidt	tot	mislukking.	De	wetenschap	dat	hij,	als	hij	ernstig	ziek	zou	kunnen	worden	als	hij	
niet	onmiddellijk	aandacht	besteed	aan	zijn	gezondheid,	blijkt	voor	een	arme	veel	minder	belangrijk	
te	zijn	dan	het	risico	dat	hij	vandaag	nog	uit	zijn	huis	wordt	gezet.	Dat	is	meestal	het	geval	voor	de	
meerderheid van de armen. Ze concentreren zich op hun dringende geldgebrek van nu en luisteren 
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niet naar anderen, denken niet genoeg na en anticiperen ook niet. Het feit dat ze dringende proble-
men	moeten	aanpakken,	maakt	dat	ze	maar	met	moeite	nieuwe	of	bijkomende	informatie	kunnen	
verwerken,	en	het	verhindert	dat	ze	op	lange	termijn	plannen	maken.	

De	actoren	op	het	terrein,	die	dagelijks	met	armen	werken,	kennen	dit	probleem	maar	al	te	goed.	
De auteurs stellen dat schaarste een state of mind creëert waardoor de armoede duurzaam wordt. 
Dankzij	deze	analyse	kan	het	stigma	van	de	armen	weggenomen	worden:	de	invloed	van	het	(geld-	of	
tijds)gebrek	beperkt	het	cognitieve	vermogen	van iedereen die zich in een situatie van schaarste 
bevindt. De COVID-crisis heeft maar al te goed aangetoond in welke mate tekortkoming (of de per-
ceptie daarvan) ons ertoe kan brengen om ons anders en vaak ook irrationeel te gedragen. Een crisis 
genereert een des te grotere angst als het einde ervan niet in zicht is en als de door de bevolking 
aanvaarde	inspanningen	ijdel	lijken	te	zijn.	

De tweede reden is dynamisch van aard. Iemand die met schaarste kampt, wordt vaak in het nauw 
gedreven, is permanent te laat:	wie	met	tijdsgebrek	kampt,	levert	een	werk	te	laat	in,	wie	met	geld-
gebrek	zit,	betaalt	zijn	huur	te	laat.	Dat is de wortel van de vicieuze cirkel in het geval van leningen 
die vandaag een gat moeten dichten en morgen betaald zullen worden. Daardoor wordt het probleem 
alleen maar opgeschoven, niet opgelost. Integendeel: vaak komt er nog een betalingsachterstand 
bij,	en	dus	een	nieuwe	lening,	enz.	Om	voor	dit	probleem	een	oplossing	te	vinden,	werden	experimen-
ten gerealiseerd. Zo kregen kleinhandelaars een bedrag waarmee ze in één keer uit de leningsspi-
raal konden geraken en met een schone lei konden beginnen. Na een jaar bleken de meeste echter 
weer	met	zware	schulden	te	zitten.	Hoe	dat	komt?	Niet	doordat	ze	niet	in	staat	zouden	zijn	om	hun	
inkomen te beheren of dat ze het zouden verkwisten, maar wel doordat ze geen klappen kunnen 
incasseren.	Dat	je	voldoende	middelen	hebt	om	bij	mooi	weer	handel	te	drijven	–	goederen	kopen	
en verkopen – wil nog niet zeggen dat je een of meer stormen kunt doorstaan – verstoring van de 
bevoorrading	of	een	koelkast	die	het	laat	afweten.	De	cijfergegevens	uit	het	eerste	deel	leren	ons	dat	
armen maar weinig spaargeld hebben om onvoorziene omstandigheden te dekken. Dat is een door-
slaggevend element: de onbestendigheid van dit spaargeld accentueert de stress ten overstaan van 
een onzekere toekomst. 

Onvermogen is dan ook vaak situatiegebonden en niet alleen een persoonlijke aangelegenheid. Die 
vaststelling eist dat voor een specifiek type van actie wordt gekozen, dat inspeelt op situaties en 
niet alleen op personen. 

Een	dergelijke	reactie	kan	contra-intuïtief	zijn.	Zo	verwijzen	Mullainathan	en	Shafir	naar	het	geval	
van een ziekenhuis waar de activiteit regelmatig werd verstoord door het feit dat spoedgevallen 
niet sereen met het beschikbare personeel en de aanwezige zalen behandeld konden worden. Het 
probleem	werd	niet	opgelost	door	werknemers	en	zalen	toe	te	voegen,	maar	wel	door	één	zaal	altijd	
beschikbaar te houden voor de spoedgevallen. Deze zaal was wel vaak leeg, maar schokken konden 
nu wel opgevangen worden. 

Voor	een	armoedebestrijdingsbeleid	moet	ook	nagedacht	worden	in	termen	van	situatie,	flow,	dyna-
miek, manoeuvreerruimte en omstandigheden, opdat mensen hun vaardigheden kunnen ontplooien. 
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2.3 De koers: veelvoud van kansen 

Bij	beschouwingen	over	armoede	en	sociale	rechtvaardigheid	draait	het	vaak	om	gelijkheid.	

Economen	zijn	doorgaans	van	mening	dat	op	basis	van	resultaten	of	processen	moet	worden	ge-
oordeeld	in	hoeverre	deze	gelijkheid	een	feit	is.	Deze	resultaten	en	processen	zijn	maar	aanvaard-
baar	als	de	gelijkheid	van	kansen	(gelijkheid	van	behandeling	en	sociale	mobiliteit)	vastgesteld	kan	
worden. Deze benadering onderscheidt zich van het egalitarisme, dat net suggereert dat middelen, 
vergoedingen	en	verantwoordelijkheden	gelijk	verdeeld	moeten	worden.	Beide	benaderingen	zijn	
geheel en al consequentialistisch, in die zin dat meer belang wordt gehecht aan de individuele resul-
taten van de acties dan aan wat dan ook. Sociale mobiliteit houdt in dat onze individuele resultaten 
niet door onze sociale afkomst worden bepaald. 

Dit	consequentialisme	houdt	echter	ook	een	probleem	 in,	want	de	gevaloriseerde	 resultaten	zijn	
vaak beperkt en in de greep van de cultuur van het ogenblik. Academisch succes heeft de overhand 
op artistieke of technologische creativiteit. In plaats van zich te concentreren op een te enge ver-
gelijking	van	resultaten	en	processen,	stelt	Joseph	Fishkin	voor	om	de	aandacht	te	richten	op	de	
uitbreiding van kansen. Daarom moeten we ons vooraf buigen over de valorisatie van levenskeuzes. 
Vooraleer	we	ons	afvragen	of	een	individu	bij	machte	is	om	voor	de	ene	of	andere	weg	te	kiezen,	
moeten	we	 te	weten	proberen	 te	komen	of	hij	daar	zin	 in	heeft.	Op	die	manier	moeten	we	onder	
andere de invloed van het diploma in een ander perspectief plaatsen. 

Maar	of	hij	daar	zin	in	heeft,	wordt	voor	een	stuk	bepaald	door	de	wisselwerkingen	van	verschillende	
variabelen uit de omgeving: invloed van de ouders of de buurt, genetische begaafdheid, culturele 
context. Een voorbeeld: waarom zou je zin hebben in een activiteit waarvan je niet eens weet dat ze 
bestaat?	Het	effect	van	een	variabele	mag	niet	afzonderlijk	gezien	worden;	het	gaat	dan	ook	a fortiori 
om het effect van de combinatie van variabelen. 

Bijgevolg	 is	 het	 onmogelijk	 om	 een	 gezamenlijke	 schaal	 te	 bepalen	waarmee	 kansen	 vergeleken	
kunnen	worden;	het	is	onmogelijk	om	ze	te	egaliseren.	Toch	kunnen	we	deze	invalshoek	van	kansen	
handhaven en de koers veranderen: het probleem is niet het uitgangspunt, maar de horizon, de 
perspectieven van wegen.

Daarom	stelt	Fishkin	voor	om	te	denken	 in	termen	van	veelvoud	van	kansen,	om	zo	uit	wat	hij	de	
“flessenhals”	noemt,	te	geraken.	Dit	 is	makkelijk	te	begrijpen.	 In	een	verschrikkelijke	samenleving	
zouden	we	allemaal	moeten	vechten	om	voor	eenzelfde	examen	te	slagen	en	uiteindelijk	dezelfde	
baan	te	hebben;	omgekeerd	zouden	we	in	een	samenleving	met	een	diversiteit	van	mogelijkheden	
om tot een diversiteit van bezigheden te komen, onze talenten veel beter kunnen benutten. 
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Onze levenstrajecten worden voor een stuk geleid door onze emoties. John Elster toonde het al aan: 
economen	hebben	deze	emoties	 lange	tijd	genegeerd,	ook	al	zijn	ze	dan	het	belangrijkste	aspect	
van	hun	studieonderwerp,	namelijk	individuele	keuzes.62	In	feite	zijn	heel	wat	van	onze	keuzes	maar	
mogelijk	als	ze	door	emotie	geschraagd	worden,	in	plaats	van	door	een	louter	rationele	gedachte.	Bij	
pluralisme	van	kansen	kan	rekening	worden	gehouden	met	emoties	en	innerlijke	veerkracht,	geest-
drift. 

Pluralisme van kansen kan omschreven worden als de combinatie van vier omstandigheden. Ten 
eerste, het bestaan van een veelheid van verschillende waarden, doelstellingen, concepties van 
een menswaardig leven. Ten tweede, een positief streven naar goederen en taken voor henzelf en 
niet	een	reactief,	afgunstig	of	mimetisch	verlangen	dat	ontstaat	door	vergelijkingen	te	maken.	Ten	
derde,	een	verbreding	van	de	flessenhalzen.	Tot	slot,	een	veelheid	aan	overheden	en	dus	een	decen-
tralisering van de controle van de kansenstructuur. 

Deze benadering heeft gevolgen voor de politieke beschouwing en actie. Ze zet er immers toe aan 
de	flessenhalzen	aan	te	pakken,	om	het	spectrum	van	kansen	die	nodig	zijn	om	de	diversiteit	van	
het	bestaan	te	ontplooien,	te	verbreden.	Ook	al	zijn	sommige	flessenhalzen	niet	meer	dan	wettelijk	
–	de	kennis	van	toekomstige	artsen	kan	maar	beter	met	een	diploma	gecertificeerd	worden	–	zijn	
vele	in	feite	sclerotische	bestanddelen	van	de	–	politieke,	burgerlijke	of	economische	–	samenleving.	
Een voorbeeld: de invloed van het universiteits diploma en de druk van ouders als ze hun kinderen 
verplichten	om	hogere	studies	aan	te	vatten	die	niet	in	de	lijn	liggen	van	wat	de	kinderen	verlangen,	
verwachten of simpelweg aankunnen. De minachting voor technische en beroepsrichtingen is een 
flessenhals.	

Flessenhalzen	kunnen	van	uiteenlopende	aard	zijn.	Het	eerste	 type	 is	dat	van	de	kwalificaties	en	
blokkeert	bijvoorbeeld	de	toegang	tot	een	beroep	of	linkt	het	loon	aan	het	diploma	eerder	dan	aan	
de bekwaamheid (diplomafetisjisme). Het tweede type belemmert de ontwikkeling, die erdoor aan 
banden	wordt	gelegd:	type	van	school,	jeugdbeweging,	voeding	...	Het	derde	type	van	flessenhals	is	
instrumenteel	van	aard:	je	hebt	iets	nodig	om	verder	te	kunnen	gaan.	Geld	is	het	belangrijkste	van	die	
instrumenten,	want	het	bepaalt	vaak	wie	toegang	heeft	tot	onderwijs	en	gezondheidszorg.	

Pluralisme van kansen als benadering kan met enig wantrouwen onthaald worden, als een paard van 
Troje	dat	tot	ontregeling	leidt	die	op	haar	beurt	ten	goede	komt	van	de	sterksten.	Omgekeerd	zijn	we	
van	oordeel	dat	deze	benadering	aangeeft	hoe	belangrijk	het	is	dat	we	uitgaan	van	omstandigheden,	
situaties, dat we vol vertrouwen spreken over diversiteit en vitaliteit van het bestaan.

62  Zie Winter E. (2021). Libérez vos émotions: pourquoi elles sont plus rationnelles que nous le pensons. Brussel: De Boeck. 
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3. ‘Doing things right’ 

3.1 Meer gegevens en minder clichés 

Het	begrip	“sociale	bijstand”	lokt	vaak	vooringenomen	reacties	uit	bij	personen	die	bang	zijn	dat	deze	
sociale	bijstand	de	armen	nog	afhankelijker	zal	maken.	“Geef	hun	geld	en	ze	zullen	stoppen	met	wer-
ken	om	hun	geld	op	te	drinken”.	Deze	mensen	zijn	ervan	overtuigd	dat	armen	arm	zijn	omdat	ze	niet	
de	wil	hebben	om	het	niet	te	zijn.	“Geef	hun	zelfs	maar	de	geringste	materiële	hulp	en	ze	zullen	alle	
inspanningen staken om zich te integreren of om te werken”. 

In	de	loop	van	de	geschiedenis	zien	we	dat	armoede	tijdelijk	achtenswaardiger	wordt	na	grote	crisis-
sen,	heel	eenvoudig	omdat	zowat	iedereen	dan	in	hetzelfde	schuitje	zit.	We	zijn	gevoeliger	voor	deze	
armoede	als	in	onze	omgeving	“verdienstelijke”	mensen	hun	baan	verliezen	en	in	de	bestaansonze-
kerheid	terechtkomen.	Armoede	krijgt	plots	een	gelaat.	De	COVID-crisis	en	de	oorlog	 in	Oekraïne	
maken	ons	ontvankelijker.	Tijdens	een	economische	recessie	daalt	de	werkgelegenheid;	tijdens	een	
economische	depressie	raakt	uw	buurman	zijn	job	kwijt.	Armoede	in	onze	buurt	maakt	ons	gevoeli-
ger voor het probleem. 

De	idee	dat	sociale	bijstand	de	oorzaak	zou	zijn	van	de	armoede,	maar	ook	van	de	afhankelijkheid,	de	
morele	schaamteloosheid	van	de	armen	en	de	bijstandscultuur,	zit	echter	nog	diep	in	de	collectieve	
verbeelding	 ingeworteld.	De	oplossing	 is	dat	de	armen	meer	verantwoordelijkheidsbesef	moeten	
hebben.	De	bijstand	moet	verlaagd	worden	om	mensen	ertoe	te	dwingen	om	te	werken.	

Het is echter moeilijk om nauwkeurige studies te vinden die aantonen dat geldelijke bijstand men-
sen ervan weerhoudt om te werken.	Laten	we	even	kijken	naar	het	ongeziene	bedrag	aan	geldtrans-
fers	voor	werknemers	die	tijdens	de	crisis	verplicht	tijdelijk	werkloos	waren.	Deze	transfers	brengen	
zeker	geen	afhankelijkheid	teweeg,	ze	fungeerden	als	onmisbare	sociale	cohesie,	opdat	de	sociale	
zekerheid	de	schok	van	de	crisis	kon	opvangen.	De	werknemers	zijn	niet	in	afhankelijkheid	verstrikt	
geraakt, integendeel: zodra het kon, gingen ze weer massaal aan het werk. 

Ons	lijkt	het	waarschijnlijker,	zoals	reeds	werd	beaamd,	dat	de	meeste	mensen	iets	van	hun	leven	
willen	maken.	Die	overtuiging	 is	 compatibel	met	een	 fenomeen	dat	 tijdens	de	COVID-crisis	werd	
waargenomen: sommige van de mensen die in een precaire toestand en een situatie van onzeker-
heid	geldelijke	steun	kregen,	werden	er	zo	toe	aangespoord	om	meer	te	werken	of	om	nieuwe	acti-
viteiten aan te vatten. 

Verrassend	is	dat	mensen	hun	positie	met	simpele	anekdotes	blijven	rechtvaardigen	(“ik	ken	iemand	
die	al	tientallen	jaren	van	de	bijstand	leeft”),	terwijl	er	geen	enkele	feitelijke	basis	is	om	te	stellen	
dat,	in	het	algemeen,	iemand	stopt	met	werken	of	werk	zoeken	als	hij	gepaste	sociale	bijstand	krijgt.	
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Integendeel: uit de nauwkeurigste studies over sociale bijstand in de Verenigde Staten, die geba-
seerd	zijn	op	het	grootschalige	programma	voor	negatieve	belasting63 voor lage inkomens, blijkt dat 
dit programma voor behoud van inkomen geen noemenswaardige gevolgen heeft voor de neiging 
van mensen om te werken. Op voorwaarde dat, zoals het programma voor negatieve belasting deed, 
de	stimulans	om	te	werken	behouden	blijft	door	te	garanderen	dat	iemand	die	werkt,	meer	verdient.	
Als	dit	afnemende	effect	op	werk	al	bestaat,	blijft	het	zeer	beperkt	of	kan	het	worden	toegeschreven	
aan eventuele werkloosheidsvallen, die maken dat het voordeliger is om niet te werken.64 

Heel	wat	studies	tonen	ook	overduidelijk	aan	dat	het	voor	veel	mensen	moeilijk	is	om	hun	leven	zin	te	
geven	als	ze	niet	werken.	Dat	geldt	des	te	meer	voor	mensen	die	hun	werk	buiten	hun	wil	om	kwijt-
raakten. Szinovacz en Davey (2004) bevestigen dat symptomen van depressie toenemen na de pen-
sionering, en al zeker als die pensionering bruusk en verplicht was.65 Mensen die hun werk verliezen, 
verliezen	vaak	ook	hun	zelfrespect	dat	ze	kregen	via	hun	beroep	en	dat	sociale	bijstand	hun	niet	kan	
geven. De meeste mensen hebben nood aan de discipline van een gestructureerde werkomgeving, 
waar	we	nadien	ook	betekenis	aan	geven.	Daarom	zouden	we	minder	ongerust	moeten	zijn	over	het	
risico	dat	sociale	bijstand	de	lust	tot	werken	zou	ontnemen.	

We	zouden	echter	ook	bereid	moeten	zijn	om	onze	meningen	te	herzien	en	ons	socialebijstands-
beleid	 te	baseren	op	wat	we	afleiden	uit	empirische	gegevens,	gecontroleerde	ervaringen	of	 im-
pactstudies.	Armoedebestrijding	moet	beginnen	met	een	terugkeer	naar	feiten	en	cijfers.	Het	goede	
nieuws is dat we nu over meer gegevens beschikken, gegevens die ook nog eens van betere kwaliteit 
zijn,	zodat	we	de	gevolgen	van	de	verschillende	maatregelen	inzake	sociale	bijstand	en	armoedebe-
strijding	beter	kunnen	begrijpen.66 

3.2	 Ingrijpen	aan	de	bron:	generatiearmoede	voorkomen	

Een aspect waarover de consensus groot is, is dat armoede van generatie op generatie wordt 
doorgegeven. Niemand kan stellen dat het aanvaardbaar is dat de lotsbestemming van een kind 
dermate	door	 zijn	sociale	afkomst	wordt	bepaald.	Toch	verschilt	de	sociale	mobiliteit	aanzienlijk	
naargelang	van	de	buurt	of	het	land	waar	iemand	woont;	dat	kunnen	we	afleiden	uit	de	cijfers.	Hoe	
verklaar je dat sommige landen of buurten het op het vlak van sociale mobiliteit beter doen? 

63 Het programma voor negatieve belasting werd in het leven geroepen om voor iedereen een gewaarborgd minimum te  
	 bieden:	armen	betalen	negatieve	belasting	en	krijgen	een	geldtransfer	van	de	staat,	maar	naarmate	hun	inkomen	stijgt,		
 daalt de transfer van de staat, tot de belasting positief wordt. 

64	 Zie	P.	Robins	(1985).	A	comparison	of	the	labor	supply	findings	from	the	four	negative	income	tax	experiments,	Journal	of		
 Human Resources, vol. 20, p. 567-582. Zie ook O. Ashenfelter en M. Plant (1990). Non parametric estimates of the labor  
 supply effects of negative income tax programs, Journal of Labor Economics, vol. 8, p. 396-415. 

65 Szinovacz ME, Davey A. (2004). Retirement transitions and spouse disability: effects on depressive symptoms. Journals of  
 Gerontology Series B, Psychological Sciences and Social Sciences. 59(6): S333- 42.

66 Angrist & Pischke (2010), The credibility revolution in empirical economics, Journal of Economics Perspectives 24, p. 3-30.
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Uit onderzoek van het team van professor Raj Chetty, dat op grootschalige experimenten gebaseerd 
is,	zoals	het	“moving	to	opportunity	project”	(MTO)	in	de	Verenigde	Staten,	blijkt	dat	de	kwaliteit	van	
de scholen bepalend is om sociale mobiliteit te promoten. 

Onderzoek aan de hand van almaar betrouwbaardere gegevens leert ons bovendien zeer veel over 
hoe de kwaliteit van scholen verbeterd kan worden. Een studie van professor Roland Fryer67	bijvoor-
beeld vat 196 gerandomiseerde experimenten samen die in de ontwikkelde landen werden gerea-
liseerd. Acties die veel impact hebben, zijn bijvoorbeeld de uitbreiding van het kleuteronderwijs 
(Head Start-programma) en intensieve ondersteuning voor minderbedeelde kinderen in de school 
zelf, door lacunes in het leerproces snel op te vullen, vóór ze onherstelbaar groot zijn. De resultaten 
bewijzen	ook	hoe	belangrijk	het	 is	om	met	de	ouders	een	hechte	band	te	scheppen,	bijvoorbeeld	
door huisbezoeken (zie over dit onderwerp het rapport-Brinckman over de hervorming van het on-
derwijs	in	Vlaanderen).	

Uiteraard	kan	een	bepaald	kwaliteitsniveau	maar	gehandhaafd	blijven	als	er	voldoende	middelen	zijn.	
Maar	net	daar	waar	de	nood	het	hoogst	is,	is	er	vaak	een	schromelijk	tekort	aan	middelen.	Arenas	en	
Hindriks	(2021)	toonden	aan	dat	ongelijke	toegang	tot	kwaliteitsscholen	voor	kinderen	uit	een	kans-
arm	milieu,	een	belangrijke	vector	is	voor	generatiearmoede.68 Dat effect wordt nog versterkt door 
het	feit	dat	arme	ouders	maar	matig	betrokken	zijn	bij	het	onderwijs	voor	hun	kinderen,	gezien	het	
lage kwaliteitsniveau van de school waar hun kinderen naartoe gaan. En dus wordt armoede van ou-
ders op kinderen doorgegeven en worden kinderen uit een kansarme omgeving twee keer gestraft: 
doordat	de	ouders	maar	beperkt	bij	hun	onderwijs	betrokken	zijn,	en	door	de	beperkte	kwaliteit	van	
de scholen waar ze naartoe gaan. 

Ook	hier	heeft	ons	causaal	 en	 lineair	 denken	het	moeilijk	om	het	 raderwerk	 van	een	succesvolle	
schoolloopbaan	te	begrijpen,	want	vaak	gaat	het	om	een	vicieuze	cirkel:	de	 leerlingen	doen	maar	
weinig	moeite	voor	hun	studies,	want	hun	 leraars	zijn	weinig	gemotiveerd,	en	omgekeerd	zijn	de	
leraars weinig gemo tiveerd omdat hun leerlingen geen moeite doen. 

Om	die	negatieve	spiraal	van	schoolfalen	–	en	ook	die	van	armoede	–	te	doorbreken,	zijn	we	niet	op	
zoek naar een eenvoudige toverformule waarmee het gewenste doel bereikt wordt door een lineaire 
aaneenschakeling	van	oorzaak	en	gevolg.	Wat	we	moeten	zoeken	en	implementeren,	zijn	hefbomen	
die de dingen doen omslaan en de dynamiek omkeren, door een proces, een positieve dynamiek op 
gang te brengen.69 

67	 R.	Fryer	(2017).	The	production	of	human	capital	in	developed	countries:	evidence	from	197	randomized	field	experiments,		
 Handbook of Field Experiment 2, Amsterdam, North Holland, pp. 95-322.

68 A. Arenas & J Hindriks (2021), Intergenerational mobility and unequal school opportunity, The Economic Journal, 131,  
	 pp.	1027-1050. 

69	 	Zie	Hindriks	&	Verschelde	(2010)	L’école	de	la	chance,	Regards	Économiques	nr.	77.
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3.3 Ingrijpen met vermetelheid en volharding

Niemand	heeft	de	wijsheid	in	pacht	om	armoede	uit	te	roeien.	Sommigen	zullen	beweren	dat	alleen	
economische	groei	mensen	uit	de	armoede	kan	halen,	maar	zij	slagen	er	niet	in	om	oorzaak	en	gevolg	
van elkaar te onderscheiden. Is armoede de oorzaak van een zwakke economische groei, of is ze er 
het gevolg van? 

Armoede	kan	tegelijkertijd	oorzaak	en	gevolg	zijn	van	een	zwakke	groei.	Een	arme	regering	heeft	
niet	de	middelen	om	onderwijs	en	basisdiensten	van	kwaliteit	te	verstrekken,	wat	de	groeiperspec-
tieven beperkt. Omgekeerd kan een sterke groei mensen uit de armoede halen, zoals het Chinese of 
Indische	voorbeeld	ons	leert.	Bovendien	is	de	link	tussen	beide	variabelen	niet	duidelijk,	want	ook	
andere	variabelen	maken	deel	uit	van	deze	verhouding.	Armoede	kan	bijgevolg	verantwoordelijk	zijn	
voor de slechte werking van de overheidsinstellingen en instellingen van slechte kwaliteit kunnen op 
hun beurt de groei afremmen. 

Ook	al	zouden	we	ervan	overtuigd	zijn	dat	economische	groei	het	krachtigste	middel	is	om	armoe-
de uit te roeien, dan nog zouden we de geheimen van deze groei moeten doorgronden: hoe zit het 
raderwerk in elkaar? Het heeft geen zin om in de geschiedenis van de landen naar het antwoord op 
deze vraag te zoeken. Bovendien moeten we vandaag ook de ecologische problemen erkennen die 
economische groei in haar huidige vorm met zich meebrengt. 

Daarom vinden we dat we met enige bescheidenheid moeten uitzoeken hoe we armoedebestrij-
ding in	het	dagelijkse	leven	moeten aanpakken, in het perspectief van continu experimenteren en 
sociale innovatie. We moeten onafgebroken experimenteren, nagaan waar het misgaat en wat 
goed loopt. We moeten ons zonder faalangst wagen aan nieuwe benaderingen om voor concrete 
problemen nieuwe oplossingen te vinden. 

Experimenteren	en	innoveren	houdt	risico’s	in.	En	aangezien	er	een	risico	is	dat	een	test	op	niets	
uitloopt,	kan	het	verleidelijk	zijn	om	dan	maar	niet	te	experimenteren.	De	mogelijkheid	bestaat	dan	
om de klus door anderen te laten klaren. 

En	dan	zitten	we	met	het	dilemma	van	de	vrijwilliger:	als	iedereen	maar	blijft	wachten	tot	zijn	buur-
man	innoveert,	om	dan	zijn	voorbeeld	te	volgen,	dan	is	het	gevaar	groot	dat	niemand	innoveert.	Dan	
wordt	er	te	weinig	geïnnoveerd	en	geëxperimenteerd.	
De evaluatiecultuur kan dit probleem nog groter maken als een mislukt sociaal beleid tot budget-
verlaging leidt. We kunnen de consigne dan samenvatten als “de wil om verder te gaan dan de wil om 
resultaat te boeken”. President Roosevelt vatte op 22 mei 1932 deze noodzaak goed samen in een 
toespraak aan de Universiteit van Oglethorpe: “De natie eist dat we met vermetelheid en volharding 
experimenteren. Gezond verstand bestaat erin om een methode te kiezen en die dan uit te proberen: 
mislukt het, dan geven we dat eerlijk toe en proberen we een andere methode. Maar we moeten vooral 
iets proberen”.
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Wat acties afremt of lamlegt, is de angst voor mislukking, de angst voor de gevolgen van de misluk-
king en de angst voor wat de anderen ervan zullen vinden. Deze mislukkingen mogen echter nooit 
ons	zelfrespect	aantasten,	ook	al	kunnen	ze	dan	tijdelijk	ons	zelfvertrouwen	op	een	lager	pitje	zetten.	
Onze	mislukkingen	zijn	net	als	onze	successen	voor	een	stuk	het	onwrikbare	resultaat	van	het	toeval	
bij	onze	weloverwogen	strategieën	om	in	te	grijpen.	Het	leven	houdt	risico’s	in,	maar	dat	verhindert	
ons niet om te leven. Wie niet experimenteert of innoveert, kiest ervoor om met wroeging te leven. 
Maar al te vaak boort angst de beste voornemens de grond in. Dat een instelling, verbond, andere 
manier	om	dingen	te	doen	nog	niet	bestaat,	wil	nog	niet	zeggen	dat	die	niet	goed	zou	zijn	of	dat	het	
onmogelijk	zou	zijn	om	die	te	verwezenlijken.	De	mogelijkheden	om	te	innoveren	of	experimenteren	
zijn	legio:	dat	alleen	al	zou	moeten	volstaan	om	komaf	te	maken	met	elke	vorm	van	pessimisme.	

 

3.4	 De	impact	van	de	sociale	actie	beoordelen	
 
Wie	wil	ingrijpen	en	experimenteren,	moet	ook	de	nodige	discipline	(en	moed)	kunnen	opbrengen	om	
de	impact	van	zijn	acties	te	beoordelen	en	te	vergelijken	met	de	doelstellingen	en	prioriteiten	die	hij	
voorop heeft gesteld. 

Zonder beoordeling zijn we gedoemd om steeds maar weer dezelfde fouten te maken. Heel wat 
spelers	van	de	sociale	bijstand	gedragen	zich	op	dezelfde	manier	en	maken	vergelijkbare	fouten.	
De ene regering na de andere voert nieuwe socialebeleidsinitiatieven door, met hetzelfde doel – ar-
moede uitroeien – maar echte balansen, die verder gaan dan de door henzelf bejubelde successen, 
zijn	er	maar	weinig.	De	aanhangers	van	het	beleid	verklaren	dat	het	een	succes	is,	de	tegenstanders	
noemen het een mislukking. 

Beoordelen is moeilijk en het vereist een coherent antwoord op een aantal vragen: wie beoordeelt 
wat en volgens welke criteria? Met welk doeleinde? Met welke middelen en tegen welke kostprijs? 
Wat is de aanvaardbare verhouding tussen de kosten van de actie en die van de beoordeling? Enz. 
Beoordelen is echter onontbeerlijk, wil men ingaan tegen de kritiek als zou de sociale actie on-
doeltreffend zijn.	Een	dergelijke	kritiek	–	die	ongerechtvaardigd	is,	want	niet	formeel	aangetoond	
aangezien	er	geen	nauwkeurige	beoordeling	werd	gemaakt	–	zou	wel	eens	gevaarlijk	kunnen	zijn.	
Zo	worden	immers	de	tegenstanders	van	de	sociale	bijstand	in	het	gelijk	gesteld,	onder	het	voor-
wendsel	dat	die	bijstand	in	het	beste	geval	ondoeltreffend	is,	in	het	slechtste	geval	de	armoede	in	
stand	houdt.	Alleen	met	een	strenge	beoordeling	kunnen	zij	ervan	overtuigd	worden	dat	ze	ongelijk	
hebben. 

Waarom	beschikken	we	over	zo	weinig	 impactbeoordelingen?	Ten	eerste	omdat	de	werkelijke	re-
sultaten	op	het	terrein	vaak	mijlenver	afliggen	van	de	verklaringen	en	gigantische	verwachtingen.	
Wat	sociale	actie	betreft,	hebben	politici	en	bevolking	verwachtingen	die	niet	met	de	werkelijkheid	
stroken.	Dat	uit	zich	in	een	inflatie	van	beloftes	en	succesberichten,	terwijl	de	effectieve	resultaten	
bescheidener	zijn.	
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Als	 iedereen	 altijd	maar	 zijn	 successen	 ophemelt,	 kunnen	 de	 spelers	 op	 het	 terrein	 niet	 anders	
dan	hetzelfde	 te	doen	om	er	 zeker	 van	 te	 zijn	dat	hun	financiering	vernieuwd	wordt.	Zo	ontstaat	
een escalatie van goed nieuws, die sterk contrasteert met de waargenomen feiten. Al op de eerste 
bladzijden	bevestigden	we	de	macabere	constante	van	armoede	in	ons	land,	ondanks	het	feit	dat	al	
decennia lang heel wat middelen worden aangewend om ze uit te roeien. 

Nog een reden waarom sociale actie zo weinig en zo slecht wordt beoordeeld, is dat impact analyse-
ren	niet	gemakkelijk	is.	Daar	komt	wel	verandering	in,	nu	we	over	meer	en	betere	gegevens	beschik-
ken.	Ook	de	methodes	voor	impactanalyse	zijn	fors	verbeterd.	Jammer	genoeg	moeten	die	vorderin-
gen opboksen tegen de opeenstapeling van dure expertises die in fine alleen maar bevestigen dat er 
onvoldoende	resultaten	zijn	en	die	dat	tekort	aan	resultaten	“aanvaardbaar”	moeten	maken,	in	een	
logica van rechtvaardiging (vertekening wegens rechtvaardiging). 

Beoordelingen	 kampen	 tot	 slot	 met	 nog	 een	 moeilijkheid,	 die	 in	 de	 agentschapstheorie	 “multi-
tasking” wordt genoemd.70	Dat	 is	een	 fundamentele	moeilijkheid.	Sociale	actie	heeft	niet	slechts	
één doelstelling, maar vele. Door voorrang te geven aan een resultaat of gewoon al maar door de 
aandacht	te	vestigen	op	één	resultaat	 in	het	bijzonder,	wordt	de	sociale	actie	toegespitst	op	één	
specifieke	doelstelling,	ten	koste	van	de	andere	(zonnebloemeffect).	In	verband	daarmee	kunnen	we	
ook	wijzen	op	mogelijk	averechtse	effecten,	als	de	beheerders	maar	op	een	deel	van	de	indicatoren	
worden	beoordeeld.	Zij	zouden	met	name	taken	links	kunnen	laten	liggen	als	daarvoor	coördinatie	
tussen	diensten	noodzakelijk	is.	

Bovendien	is	het	duidelijk	dat	de	beoordeling	als	onrechtvaardig	zal	worden	beschouwd	als	het	re-
sultaat van de sociale actie te veel afhangt van externe omgevingsfactoren of als de dienstverlener 
een	aantal	verplichtingen	moet	nakomen	(ook	administratieve	en	statutaire)	die	zijn	band	met	de	
resultaten	beperkt	houden.	Iemand	verantwoordelijkheidsbesef	geven	voor	gevolgen	waar	hij	niet	
echt vat op heeft, is een reden om gedemotiveerd te raken. We bekomen dan het tegenovergestelde 
resultaat van wat we met responsabiliserings mechanismen wilden bekomen. 

3.5	 Collectief	en	niet	individueel	stimuleren	

Wie	het	woord	“beoordeling”	in	de	mond	neemt,	doet	onmiddellijk	een	vraag	rijzen:	waarom?	

Voor het personeelsbeleid resultaatindicatoren gebruiken leidt tot averechtse effecten. De indica-
toren	voor	de	kwaliteit	meten	immers	niet	alleen	de	efficiëntie	of	kwaliteit	van	de	dienst	die	door	de	
sociale actoren wordt verstrekt, maar ook de participatie en betrokkenheid van de doelgroepen van 
de sociale actie.71 

70  Hindriks (2012) Gestion publique: théorie et pratique. Brussel: De Boeck.

71  Ibidem.
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Sociale	dienstverlening	heeft	als	bijzonder	kenmerk	dat	de	begunstigde	van	de	dienst	niet	zomaar	
een	begunstigde	is,	hij	speelt	ook	een	rol	bij	het	welslagen	van	de	sociale	actie.	Dat	betekent	dat	
bij	de	vergoeding	van	de	sociale	dienst	rekening	moet	worden	gehouden	met	het	aandeel	van	de	
begunstigde	bij	de	resultaten	van	de	sociale	actie.	Als	iemand	uit	de	armoede	geraakt,	zijn	schulden	
aflost,	weer	aan	het	werk	gaat,	een	betere	 levensstijl	hanteert	en	 instaat	 voor	de	opvoeding	van	
zijn	kinderen,	dan	is	dat	niet	alleen	het	gevolg	van	de	sociale	actie,	maar	ook	van	zijn	individuele	en	
collectieve inspanning als begunstigde. 

Met de indicatoren voor de globale prestatie van het systeem kan de productiviteit van de sociale 
actoren niet worden gemeten los van de productiviteit van de begunstigden. Door het loon van de 
sociale	actoren	te	indexeren	op	grond	van	dergelijke	indicatoren,	zijn	zij	maar	al	te	geïnteresseerd,	
maar	zijn	de	begunstigden	veel	minder	geneigd	om	bij	te	dragen	tot	het	welslagen	van	de	sociale	
actie. 

Er	moet	ook	 rekening	worden	gehouden	met	het	 teamwerk	bij	de	definiëring	van	stimuli	 voor	de	
sociale diensten zelf. Als de productie van de verschillende diensten een zekere complementariteit 
vertoont,	 leiden	persoonlijke	stimuli	 tot	opportunistisch	gedrag	dat	nadelig	 is	 voor	de	 resultaten	
van	de	groep.	Stimuli	van	diensten	zijn	gelinkt	aan	het	begrip	“peer	review”.	De	lonen	van	de	spelers	
linken aan de prestaties van de groep kan de groepsleden er immers toe aanzetten om over te gaan 
tot interne beoordelingen, waardoor opportunistisch gedrag wordt uitgesloten. Groepsstimuli die 
samenwerking	bevorderen	(soms	ook	buiten	de	eigen	organisatie),	zijn	dan	ook	uitermate	geschikt	
als de samenwerking tussen de leden van de groep (en tussen verschillende groepen) een belang-
rijke	factor	is	voor	het	succes	van	de	sociale	actie.	Individuele	prestaties	verlonen	kan	daarentegen	
ook een rem zetten op de samenwerking tussen leden, en dus de prestaties van de groep beperken. 
Budgetten	 toekennen	naargelang	van	de	 individuele	 resultaten	van	elke	groep,	kan	bijgevolg	een	
hindernis	zijn	voor	de	samenwerking	tussen	groepen	en	de	uitwisseling	van	goede	praktijken.72 

Tot	slot	verdelen	de	sociale	actoren	hun	middelen	en	tijd	over	verschillende	types	van	begunstigden.	
Aanzetten	tot	presteren	zou	hen	kunnen	doen	afstappen	van	het	principe	van	gelijke	behandeling.	
Een concreet voorbeeld: de sociale actie wordt in de eerste plaats gericht op de minst armen, want 
zij	zullen	het	makkelijkst	uit	de	armoede	raken.	
Als	de	sociale	actie	wordt	beoordeeld	op	de	impact	ervan	op	het	armoedecijfer,	dan	kunnen	we	niet	
anders dan dat soort omgekeerde doelgroepbepaling – meer geven aan wie het het minst nodig 
heeft – verwachten. Alleen door vaste bedragen toe te kennen, zal de sociale actie alle gebruikers 
gelijk	behandelen,	zelfs	als	daardoor	aan	efficiëntie	ingeboet	moet	worden,	want	de	vergoeding	is	
gewaarborgd los van de resultaten. 

Er	bestaat	met	andere	woorden	een	delicate	arbitrage	tussen	meer	efficiëntie	en	meer	gelijkheid	
(van de behandeling of van de resultaten). Als sociale actie gerealiseerd moet worden waarvoor 
dienstverlener	en	begunstigde	moeten	samenwerken,	of	als	de	kwaliteit	van	de	dienst	moeilijk	in	te	
schatten is, is het contraproductief als de vergoedingen te sterk afhangen van de resultaten. 

72  P. Milgrom en J. Roberts (1992), Economics, Organization and Management, Prentice Hall
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De	sociale	actie	zal	dus	niet	verbeteren	als	de	band	tussen	financiering	en	resultaten	te	groot	is.	Dat	
betekent echter niet dat er geen resultaatindicatoren bepaald kunnen worden of dat ze nutteloos 
zouden	zijn.	Ze	kunnen	dienen	om	functiestoornissen	op	te	sporen	en	te	verhelpen,	om	arbitrages	
tussen	verschillende	taken	of	bestaande	ongelijkheden	aan	het	licht	te	brengen.	

Om een einde te maken aan deze traditie van wantrouwen tegenover beoordelingen op het vlak van 
sociale actie, is er een klassieke manier die nog steeds actueel is: meer actoren op het terrein en 
beroepsbeoefenaars betrekken bij de veranderingen en beslissingen. Als deze laatsten worden 
ingeschakeld	om	mee	voorstellen	te	formuleren,	zouden	we	beter	begrijpen	met	welke	knelpunten	
de	sociale	actie	echt	kampt.	Dit	streven	naar	transparantie	en	de	invoering	van	gedeeltelijk	mede-
beheer	zouden	het	wantrouwen	inperken,	de	sociale	betrekkingen	gezonder	maken	en	ongetwijfeld	
meer begrip opleveren voor de nodige interne hervormingen. 

3.6	 Informele	samenwerking	en	uitwisseling	van	informatie	

Het loont om meer aandacht te besteden aan de governance van de sociale actie. Dat sociale on-
dernemingen en organisaties wel succes boeken, in tegenstelling tot individuen die los van elkaar 
handelen,	wordt	verklaard	door	het	feit	dat	organisaties	de	creatie	mogelijk	maken	van	een	gemeen-
schap	waarin	wederzijds	vertrouwen	en	een	gevoel	van	gemeenschappelijk	doel	zich	ontwikkelen	
en dat werkt informele samenwerking en uitwisseling van informatie in de hand.73 De gemeenschap 
en de informele waarden en capaciteit voor synergie (organisatiecultuur) vormen de voornaamste 
troef van elke organisatie op het vlak van beheer. Er worden formele systemen uitgewerkt die de 
organisatiecultuur versterken, niet vervangen. 

In een organisatie die goed werkt, zou ernaar gestreefd moeten worden om de last van formele 
beheersbepalingen te verlichten naarmate de leden van de organisatie de opdracht en de waarden 
daarvan “internaliseren”. De aandacht die momenteel aan het beheer van de sociale actie wordt be-
steed,	is	eerder	gericht	op	een	aantal	bijzondere	factoren:	competenties,	contracten,	opleiding	of	
verloning naargelang van de resultaten. Het gevaar is dat over de culturele en bestemmingsfactoren, 
die	in	hun	geheel	nu	net	kenmerkend	en	specifiek	zijn	voor	de	sociale	diensten,	niet	wordt	nagedacht	
of dat ze eenvoudigweg worden afgeschreven als een verouderd model dat “hervormd” moet worden. 

Om even afdoende resultaten te bekomen als een privéonderneming, moet elke sociale organisa-
tie rekening houden met niet-gestructureerde factoren, zoals het belang van het personeel en het 
gevoel	voor	een	gemeenschappelijk	doel.	In	complexe	activiteitensectoren,	waar	resultaten	onmo-
gelijk	volledig	kunnen	worden	gemeten,	worden	deze	culturele	en	niet-gestructureerde	factoren	de	
troeven	bij	uitstek	op	het	vlak	van	leiding,	motivering,	coördinatie	en	mobilisatie	van	de	teams.	

73 J. Crémer, (1993): “Corporate Culture and Shared Knowledge,” Industrial and Corporate Change, 2 (3), 351–386. D. Kreps.  
 (1990): “Corporate Culture and Economic Theory,” in J. E. Alt en K. A. Shepsle, eds., Perspectives on Positive Political  
 Economy, Cambridge, Engeland: Cambridge University Press. D. Kreps): “Intrinsic Motivation and Extrinsic Incentives,”  
 American Economic Review, 87 (2), 359–364.
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Er is geen complexere activiteitensector als die van het beheer van de sociale actie. Ondanks de 
vorderingen die werden gemaakt op het vlak van het bepalen van doelstellingen, beoordeling, pres-
tatiecontracten,	blijft	dit	een domein waar culturele factoren doorslaggevend zijn en blijven. 

3.7 Veranderingsmanagement

Als	we	er	eenmaal	in	geslaagd	zijn	om	in	het	beheer	van	de	sociale	actie	veranderingen	door	te	voe-
ren,	moeten	ze	gehandhaafd,	versterkt	en	aangepast	worden.	Uiteindelijk	kunnen	ze	dan	routine-
praktijken	worden.	Als	we	er	geen	aandacht	aan	besteden,	zouden	ze	kunnen	verstenen	en	nieuwe	
verstarringen teweeg kunnen brengen.74 

Strategieën voor veranderingsmanagement moeten dus mechanismen bevatten om te luisteren 
naar begunstigden en gebruikers. Met deze mechanismen kunnen organisaties gecreëerd worden 
die	“bijleren”	en	beschikken	over	het	vermogen	om	vorderingen	te	maken:	vermogen	om	het	resul-
taat	van	de	acties	te	beoordelen;	om	een	omgeving	te	creëren	die	aanzet	tot	 leren;	om	routineo-
peraties	voortdurend	aan	een	kritische	blik	te	onderwerpen;	leidings-	en	beheersstructuren	aan	te	
passen aan de veranderende behoeften van de samenleving. 

De	COVID-crisis	was	in	ieder	geval	een	aanleiding	tot	die	kritische	blik.	Er	werden	nieuwe	praktijken	
doorgevoerd en er ontstonden nieuwe samenwerkingsverbanden tussen verschillende stakeholders 
van	de	sociale	actie.	Hetzelfde	geldt	voor	de	oorlog	in	Oekraïne,	die	ons	ertoe	zal	brengen	om	som-
mige van onze levensgewoonten echt op de helling te plaatsen en om nieuwe vormen van collectieve 
samenwerking	te	ontwikkelen	ter	versterking	van	onze	veiligheid	en	onafhankelijkheid.

74  J Wilson J.(1989): Bureaucracy: What Government Agences Do and Why They Do It, Basic Books, New York.
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ONDERZOEK  

EN AANBEVELINGEN
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1. Algemene lijnen 

De	volgende	vaststelling	werd	gemaakt:	in	twee	decennia	tijd	is	de	armoede	globaal	genomen	stabiel	
gebleven;	dat	geldt	voor	België	en	voor	de	meeste	Europese	landen.	Zonder	het	bestaande	hulp-	en	
herverdelingsstelsel	zouden	twee	à	drie	keer	meer	Belgische	burgers	met	financiële	en	materiële	
moeilijkheden	kampen	en	onder	de	armoededrempel	 leven.	Met	andere	woorden,	het	stelsel	 “be-
perkt	de	schade”.	Het	verzacht	de	gevolgen	van	armoede,	wijzigt	de	risico’s	dat	iemand	in	armoede	
vervalt,	en	de	kansen	dat	 iemand	eruit	geraakt.	Maar	het	 is	 inefficiënt	voor	ongeveer	10%	van	de	
bevolking,	die	vastgelijmd	zit	in	de	armoede	of	bestaansonzekerheid.	De	armoedebestrijding	zoals	
die nu georganiseerd is, biedt niet echt vooruitzichten om mensen uit de sloot te helpen.

Daarom stellen we voor om de armoede volgens een andere logica aan te pakken: een dynami-
sche	 logica	geconcentreerd	op	begeleiding	van	individuen	zodat	zij	zich	kunnen	ontplooien.	Deze	
mensen	moeten	de	middelen	en	het	vermogen	krijgen	om	vooruit	te	gaan,	het	gaat	om	meer	dan	
alleen maar rechten toekennen aan begunstigden. Daaraan moet op drie vlakken aandacht worden 
besteed.	Ten	eerste	moet	uitgegaan	worden	van	bijzondere	situaties:	specifieke	feitelijke	configu-
raties	en	vertegenwoordigingen	die	armoede	veroorzaken;	noch	de	armen	noch	de	maatschappij	
zijn	als	enigen	aansprakelijk	voor	de	armoede.	Vaak	ondergaan	armen	de	gevolgen	van	een	misdaad	
die ze niet bedreven hebben en waarvoor sommigen hen willen straffen, hen tot een dubbele straf 
willen veroordelen. Vervolgens moet rekening worden gehouden met de concrete en psychologische 
dimensie van de persoon: het individu mag niet gereduceerd worden tot een collectief en politiek 
probleem, er moet voor gezorgd worden dat iemand in staat is, de minimaal vereiste middelen en 
capaciteiten	heeft	om	vooruit	te	gaan,	mét	de	anderen.	Tot	slot	moet	het	veld	van	mogelijkheden	
uitgebreid worden: kansen verveelvoudigen eerder dan de concurrentie te versterken in het kader 
van beperkte openheid. 

In	dat	opzicht	moeten	gelijklopende	wegen	worden	aangelegd	om	mensen	uit	de	armoede	te	helpen.	
De	klassieke	(om)scholing	is	niet	altijd	de	beste	oplossing.	Er	moet	worden	nagedacht	over	zijwegen.	
Ten overstaan van de discrepantie tussen verlangens en bekwaamheden moet iedereen de kans 
krijgen	om	andere	wegen	in	te	slaan,	om	te	kunnen	dromen	en	zijn	toekomst	vorm	te	geven.	Armoe-
debestrijding	kampt	met	een	tunnelvisie,	zonder	uitzicht	op	wat	zich	in	de	omgeving	afspeelt.	Als	je	
probeert	om	iedereen	langs	dezelfde	weg	te	laten	gaan,	creëer	je	uiteindelijk	een	flessenhals.	Daar-
om	moeten	andere	wegen	ingeslagen	worden	en	is	vindingrijkheid	geboden.	Verschillende	mensen	
hebben verschillende – en geen identieke – kansen nodig. Daarom moet komaf worden gemaakt met 
de	flessenhalzen:	belang	van	het	diploma,	accreditering,	vereiste	beroepservaring,	ras,	godsdienst,	
nationaliteit,	…	Mensen	die	aan	de	verkeerde	kant	vastzitten,	moeten	geholpen	worden	om	de	barri-
ère	te	doorbreken	en	een	volwaardig	leven	te	leiden.	

Het gaat er met andere woorden om dat we door de microscooplens kijken	om	de	kleinste	details	
te	vatten,	want	die	spelen	op	persoonlijk	vlak	een	rol,	en	door de telescooplens om elk radertje van 
het	systeem	te	begrijpen,	want	dat	zijn	belangrijke	elementen	om	collectieve	acties	tegen	armoede	
meer impact te geven. 
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1.1 Methode

Met	welke	concrete	maatregelen	kan	een	dergelijke,	tegelijkertijd	individuele	en	globale	aanpak	ge-
concretiseerd	worden?	Om	die	vraag	te	beantwoorden,	ondervroegen	we	spelers	in	de	strijd	tegen	
armoede, zodat we op basis van hun antwoorden aanbevelingen konden formuleren. 

Een	twintigtal	personen	(zie	lijst	in	bijlage)	was	bereid	om	tijd	te	maken	voor	onze	vragen.	Hiervoor	
organiseerden we, via Zoom, semi-gerichte interviews van één tot tweeëneenhalf uur. De gesprek-
ken	 verliepen	 volgens	 een	 gemeenschappelijk	 schema	 van	 tien	 vragen,	 dat	 iedereen	 vooraf	 had	
ontvangen. De gesprekspartners, die doorgaans een directiefunctie en in ieder geval verantwoor-
delijkheid	hebben,	werden	zo	gekozen	opdat	de	diversiteit	aan	actoren	(overheid	of	vereniging,	oud	
of	recent,	in	hoofdzaak	gefinancierd	door	subsidies	of	door	privéfondsen),	plaatsen	(de	drie	gewes-
ten, grote en kleine steden) en sectoren (jeugdzorg, opleiding, humanitair, sociale economie, ...) zo 
groot	mogelijk	was.	Telkens	probeerden	we	om	de	gevoerde	acties	en	de	draagwijdte,	resultaten	en	
gevolgen daarvan, maar ook de hefbomen en succesfactoren en verder de hindernissen beter te be-
grijpen.	De	gesprekken	waren	vertrouwelijk	en	er	werd	gegarandeerd	dat	niemand	aan	een	bepaalde	
uitspraak	gelinkt	kan	worden.	We	verwijzen	wel	naar	specifieke	elementen	van	de	organisaties	van	
onze gesprekspartners – elementen afkomstig van de gesprekken of van aanvullende documentatie 
die	achteraf	werd	verstrekt.	Alle	conversaties	waren	gekenschetst	door	een	grote	eerlijkheid,	 ze	
waren	vrij	van	wollig	taalgebruik	en	verliepen	heel	intens.	Hartelijk	dank	aan	elk	van	hen	voor	deze	
onschatbare	inbreng,	wat	op	deze	beknopte	pagina’s	niet	genoeg	benadrukt	kan	worden.	

Aangezien	dit	een	selectief	onderzoek	is,	heeft	het	niet	de	bedoeling	om	uitputtend	te	zijn.	Het	werd	
afgesloten	met	een	gevoel	verzadigd	te	zijn:	nieuwe	interviews	leverden	niet	langer	nieuwe	vaststel-
lingen op, alleen nog bedenkingen die we al hadden. Daardoor, maar ook door de inhoud, menen we 
de	doelstelling	bereikt	te	hebben.	Enerzijds	konden	we	zo	immers	onze	aanpak	op	het	terrein	op	de	
proef	stellen	en	we	zijn	van	oordeel	dat	hij	ruimschoots	werd	gevalideerd.	Anderzijds	verzamelden	
we zo een overvloed aan materiaal op basis waarvan we aanbevelingen konden formuleren en onder 
meer	konden	bepalen	wat	de	successen	waren.	Het	beleid	faalt	dan	misschien	wel	als	geheel,	dankzij	
sommige projecten op het terrein kunnen sommige mensen hun situatie wel verbeteren. Dit basis-
materiaal wordt voorgesteld aan de hand van vaststellingen, bestaande acties en voorbeeldgevallen 
die deze acties inspireren. 

Misschien	komt	het	verrassend	over	dat	onze	aanbevelingen	–	en	wij	staan	zelf	 in	voor	de	 inhoud	
ervan – grotendeels steunen op dit onderzoek, eerder dan op algemene analyses van bestaande be-
leidsvormen in andere landen. We hebben daar twee redenen voor. Ten eerste kan, zoals we reeds 
aanhaalden,	geen	enkel	Europees	land	prat	gaan	op	een	groot	succes,	daar	waar	wij	faalden.	
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Sommige	aspecten	zijn	wel	interessant,	zoals	het	feit	dat	in	Nederland	de	aandacht	wordt	gecon-
centreerd op bepaalde doelgroepen, in Canada75	en	in	Frankrijk76 werd een zeer strikt globaal plan 
uitgewerkt	en	in	het	Verenigd	Koninkrijk	gaat	veel	aandacht	naar	vrijwilligerswerk,	maar	geen	enkel	
land beschikt over een wondermiddel. Academisch onderzoek naar de strikte beoordeling van ar-
moedebeleid	zet	eerder	aan	tot	bescheidenheid:	heel	wat	beleidsinitiatieven	blijken	immers	ondoel-
treffend	en	zelfs	contraproductief	te	zijn77.	Ten	tweede	blijkt	uit	het	voorbeeld	van	het	geslaagde	
armoedebestrijdingsproject	daarentegen	hoe	belangrijk	het	is	om	algemeen	en	bijzonder	van	elkaar	
te	scheiden	en	volgens	een	bepaalde	methode	te	werken.	Geslaagde	combinaties	in	de	strijd	tegen	
grote	armoede	zijn	combinaties	van	coaching,	training,	promotie	en	de	klassieke	financiële	bijstand,	
gekoppeld aan een sociaalpsychologische tussenkomst om de vele hinderpalen waarmee mensen 
die in grote armoede verkeren, weg te werken.78 Het veldwerk en de “best practices” in het buiten-
land onder de loep nemen en proberen om daaruit iets nieuws af te leiden, leek ons dan ook meer 
vruchten	af	te	werpen	dan	elke	poging	om	beleidsinitiatieven	die	in	andere	contexten	werden	geïm-
plementeerd, om te zetten. Ons inziens is het relevanter om maatregelen voor te stellen die steunen 
op	wat	reeds	bestaat	en	misschien	zelfs	stilaan	ingang	vindt,	eerder	dan	abstracte	of	geïmporteerde	
beleidsinitiatieven aan te bevelen die weinig kans hebben om wortel te schieten in de Belgische in-
stitutionele en culturele context. 

1.2	 Gunstige	wisselwerking	

Heel	wat	beleidsinitiatieven	voor	armoedebestrijding	worden	in	eerste	instantie	gedefinieerd	vol-
gens thema en doelgroep. Zo legt de Europese Unie de klemtoon op de toegang tot het arbeidspro-
ces en de aandacht voor kinderen.79	De	Belgische	politici	sluiten	vaak	bij	die	aanpak	aan.80 Die heeft 
zin	en	ook	wij	vinden	dat	er	prioriteiten	van	die	aard	gesteld	moeten	worden.	

Maar dat is niet voldoende en in onze ogen is het even noodzakelijk om het beleid volgens een me-
thode uit te werken. Voor een groot deel staat of valt een actie immers met de methode. 

75 Zie https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/reduction-pauvrete/rapports/strategie.html 

76 https://www.strategie.gouv.fr/publications/evaluation-de-strategie-nationale-de-prevention-de-lutte-contre- 
 pauvrete-rapport-2021 

77 M. Ravallion (2016): The economics of poverty: History, measurement and policy, Oxford University Press. 

78 Bossuroy et al. (2022), Tackling psychosocial and capital constraints to alleviate poverty, Nature, 605, 291-297.  
 https://www.nature.com/articles/s41586-022-04647-8

79 Zie met name https://www.europarl.europa.eu/factsheets/nl/sheet/60/la-lutte-contre-la-pauvrete-l-exclusion- 
 sociale-et-les-discriminations en https://institutdelors.eu/wp-content/uploads/2020/10/PP254_2006_ 
 PauvretedanslUE_Damon_FR.pdf 

80 https://www.belgium.be/sites/default/files/Regeerakkoord_2020.pdf 
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Bewijs	daarvan	is	de	scherpe	kritiek	die	het	Rekenhof	in	zijn	evaluatieverslagen	uit	op	de	federale	
plannen	inzake	armoedebestrijding	en	die	hoofdzakelijk	gaat	over	het	gebrek	aan	nauwkeurigheid	
en	systematiek	bij	de	realisatie	van	de	gedefinieerde	strategieën,	als	je	het	al	strategieën	kunt	noe-
men81.

Met het oog op de vandaag beschikbare middelen, structureren we onze aanbevelingen voor een 
beleid	dat	mensen	helpt	om	definitief	uit	de	armoede	te	geraken,	rond	drie	methodehoofdlijnen	en	
opgesplitst	in	vijf	prioritaire	acties:

De bedoeling is om voor het individu een dynamische en gunstige wisselwerking tot stand te bren-
gen	die	de	vicieuze	cirkel	waarin	hij	nu	vaak	vastzit,	doorbreekt.	

81 Evaluatie van het eerste plan op https://www.ccrek.be/NL/Publicaties/Fiche.html?id=9805becc-12ba-4c94-853e- 
 92233e1cd356 en van het tweede plan op https://www.ccrek.be/NL/Publicaties/Fiche.html?id= 
 fccec8bf-22e5-4aab-b488-4c9eb967e82b 
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2.	 De	innovatie	en	impact	van	de	actie	verduurzamen	

“Een ‘moonshot project’ inzake armoedebestrijding hebben we niet.” 

“Met mijn opleiding en werkervaring elders ben ik het gewoon  
om met scoreborden te werken. Maar hier niet.” 

“Ik help iemand liever zeven jaar lang dan een heel leven lang.” 

2.1 Vaststellingen 

#	Efficiëntie	als	doelstelling	 is	 in	de	sociale	actie	maar	zelden	 terug	 te	vinden.	Die	doelstelling	–	
beschikbare	middelen	op	een	efficiënte	manier	gebruiken	–	wordt	soms	zelfs	ongerijmd	bevonden.	
Toch	is	efficiëntie	net	een	fundamentele	doelstelling.	Het	enige	wat	van	de	sociale	actie	gevraagd	
wordt, is dat ze een reële impact en een heuse meerwaarde heeft en overtuigende resultaten ople-
vert,	gezien	de	middelen	die	tijdens	het	hele	begeleidingsproces	van	de	minstbedeelden	worden	in-
geschakeld.	Die	efficiëntie	is	moeilijk	te	vatten	en	te	beoordelen.	Ze	verandert	voortdurend	en	moet	
in	de	context	worden	gezien:	de	ene	keer	werkt	het,	de	andere	keer	niet.	Ze	wordt	ook	geleidelijk	aan	
opgebouwd	op	basis	van	de	ervaringen	op	het	terrein	en	de	empirische	bewijzen.	Met	deze	gedeelde	
kennis kunnen de soms heftige meningsverschillen waarmee sociale actie gepaard pleegt te gaan, 
worden	opgelost	en	kan	een	gemeenschappelijke	deler	worden	bepaald	aan	de	hand	waarvan	de	
actie	gelijkmatiger	ontwikkeld	kan	worden.	

#	Ruimer	gezien	is	er	in	de	sociale	actie	geen	gemeenschappelijke	cultuur	van	efficiëntie,	doelma-
tigheid en evaluatie. We merken eerder dat de afstand tussen de actoren groot is. 

Enerzijds	“functioneren”	heel	wat	publieke	actoren	en	verenigingen	zonder	daadwerkelijke	strategie,	
indicatoren of meetsystemen. Die termen beschouwen sommigen zelfs als negatief, want ze zouden 
verwijzen	naar	een	 “becijferde”,	 “ontmenselijkte”	 benadering.	Het	gebeurt	dat	 verantwoordelijken	
die	 in	andere	contexten	wel	vaker	met	scoreborden	werken,	 in	de	sociale	sector	van	die	praktijk	
afstappen. Het gaat met andere woorden eerder om een collectieve dan wel een op het individu ge-
richte	cultuur,	hoewel	deze	actoren	zelf	ook	verwijzen	naar	een	gebrek	aan	individuele	competenties	
en belangen. 

Andere actoren dan weer, van vroeger en nu, denken diep na over hun actie, werken meerjarenstra-
tegieën uit en ontwikkelen strenge meetsystemen voor hun resultaten en de impact ervan. 
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Tussen beide groepen in liggen taken met een onbestemd nut, zoals de toekenning van codes voor 
de	individuele	follow-up	bij	OCMW’s,	verenigingen	of	federaties.	De	verschillende	systemen	worden	
niet	ontworpen	volgens	eenzelfde	logica	en	ze	zijn	noch	onderling	verbonden,	noch	geconsolideerd.	
De	bestaande	gegevens	worden	bijgevolg	onvoldoende	benut	en	zijn	voor	sommige	actoren	niet	te	
begrijpen.	

We	kunnen	overigens	niet	ontkennen	dat	evalueren	best	wel	moeilijk	is	en	heel	wat	vragen	teweeg	
kan brengen. Een eerste vraag is: waarom evalueren? Hier en daar heerst de vrees dat de evaluaties 
gebruikt worden om te snoeien in de begroting en die besnoeiingen ermee te rechtvaardigen. 

# Heel wat actoren hebben het gevoel dat ze oppervlakkig en/of nutteloos werk verrichten. Ze raken 
ontmoedigd	en	zelfs	uitgeblust	als	de	ene	mislukking	de	andere	opvolgt.	Die	gevoelens	zijn	de	weer-
spiegeling	van	de	objectieve	vaststelling	die	we	in	het	cijfergedeelte	deden	aangaande	de	inefficiën-
tie	van	beleidsinitiatieven	voor	een	deel	van	de	bevolking.	Ze	zijn	ook	gelinkt	aan	de	vaststelling	dat	
voor armoede maar aan “micromanagement” wordt gedaan: we regelen het ene kleine probleem na 
het andere. De actie gaat noch in de breedte, noch in de diepte. Breedte: hoe kan je iemands gezond-
heid	verbeteren	als	je	niet	tegelijkertijd	de	huisvesting	verbetert?	Diepte:	hoe	ga	je	schoolverzuim	
tegen	als	je	niet	tegelijkertijd	actie	onderneemt	met	de	familie,	de	school	en	de	wijk	en	voor	het	kind	
geen stabiele huisvesting regelt? 

# Er is een overvloed aan administratieve, boekhoudkundige en controledocumenten. Het gaat in 
dit	geval	louter	om	verificatie	van	de	wettelijkheid,	niet	van	kansen.	De	bedoeling	is	om	na	te	gaan	of	
de middelen wel gebruikt worden in overeenstemming met de opgelegde regels, niet om de impact 
van	het	gebruik	van	de	middelen	te	beoordelen.	Soms	worden	verwezenlijkingen	en	resultaten	zelfs	
door elkaar gehaald en worden “resultaten” of “impact” van een actie verward met “aantal begunstig-
den”.	Zonder	impactbeoordeling	kunnen	de	politieke	verantwoordelijken	geen	weloverwogen	keuzes	
maken	aangaande	prioriteiten	en	handelswijzen.	Dat	heeft	ook	te	maken	met	het	feit	dat	vraag	en	
aanbod niet op elkaar worden afgestemd (zie hierna). Hierdoor ontstaan drie problemen. 

Ten	eerste	varieert	de	kwaliteit	van	de	projectfinanciering	zeer	sterk,	maar	het	financieringsniveau	
hangt niet af van de kwaliteit. Subsidies of toelagen hebben vaak geen objectieve basis en worden 
dan gelinkt aan anciënniteit of bevooroordeeld cliëntelisme. 

Ten	tweede	zien	we	dat	er	verzadigingseffecten	zijn.	Enerzijds	werken	sommige	structuren	of	dien-
sten binnen die structuren “aan lage intensiteit”, aan een laag tempo en met beperkte input en out-
put.	Anderzijds	zetten	medewerkers	en	vrijwilligers	zich	ten	volle	in.	Dat	kan	verklaren	waarom	aan	
eerstelijnswerk	en	aan	administratief	werk	of	back-up	niet	evenveel	belang	wordt	gehecht.	

Ten	derde	is	er	geen	opschalingseffect.	In	een	positieve	dynamiek	is	vooruitgang	mogelijk	als	dat	
wat werkt, verder wordt ontwikkeld door het op grotere schaal toe te passen. Dat is momenteel niet 
de meest voorkomende situatie. 
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Met	andere	woorden:	de	juiste	middelen	worden	niet	altijd	op	de	juiste	plaatsen	ingezet,	wat	maakt	
dat de sociale actie heel wat aan impactvermogen verliest. 

#	Er	zijn	twee	actielogica’s,	naargelang	van	de	doelgroepen	of	van	de	behoeften.	In	het	eerste	ge-
val	wordt	gediversifieerde	steun	geboden	aan	eenzelfde	doelgroep:	een	vzw	helpt	een	asielzoeker	
bijvoorbeeld	bij	kwesties	als	huisvesting,	gezondheid	en	opleiding.	In	het	tweede	geval	wordt	een-
zelfde dienst verstrekt aan verschillende doelgroepen: huisvestingssteun voor eenoudergezinnen 
en studenten. Het voordeel van het eerste geval is de multidisciplinaire benadering, van het tweede 
de	efficiëntie	door	specialisatie.	

#	Er	zijn	veel	verschillende	situaties,	die	elk	specifieke	acties	vereisen.	Dat	blijkt	heel	duidelijk	als	
je	kijkt	naar	de	cijfers	voor	vaccinatie	tegen	COVID	in	2021,	per	regio	en	per	gemeente.	De	armste	
bevolkingsgroepen	 zijn	 het	minst	 gevaccineerd,	met	 name	 omdat	 de	 communicatiemiddelen	 en	
contactmodaliteiten niet echt aangepast waren aan hun taal of levensgewoonten. Hetzelfde geldt 
voor	de	armoedebestrijding:	de	armoede	in	Knokke	is	niet	dezelfde	als	die	in	Sint-Joost	of	in	Genk,	
onder	andere	wegens	de	mobiliteit	of	het	aanbod	aan	vrijwilligershulp.	

Kortom:	de	“triple	 i”	waarnaar	Esther	Duflo	verwijst	 in	haar	analyse	van	ontwikkelingsprojecten	in	
Afrika en Azië, geldt zeker ook voor de sociale actie in België: ignorance (onwetendheid betreffende 
situaties, niet weten wat werkt en wat niet), inefficieny (van beleidsvormen en tussenkomsten van 
actoren op het terrein) en inertia (voortzetting ondanks mislukking, een pathologische vorm van 
irrationaliteit). 

2.2	 Acties

# Een aantal publieke actoren en verenigingen hielden diepgaande beschouwingen over hun actie 
en voerden een strategisch kader in, alsook instrumenten om de resultaten en gevolgen te meten. 
Vaak deden ze dat in samenwerking met een of meer universiteiten: Les Petits Riens en UCL, TADA 
en Vlerick, Capital en VUB, Teach for Belgium en verschillende universiteiten, SAW en andere acto-
ren	van	ISP	met	Ulg	en	de	universiteit	van	Rijsel.	

Zo plaatsten sommige actoren hun actie in het referentiekader van de ESG-criteria (ecologische, 
sociale en governancecriteria). Anderen maakten een gedetailleerde mapping op van de belang-
hebbenden, om hun actiehefbomen optimaal te bepalen, of ze organiseerden de uitwisseling van 
ervaring als ze indicatoren uitwerkten voor de resultaten en de tevredenheid van de geholpen 
mensen. Nog anderen synthetiseerden een rapport over sociale begeleiding, met drie kernelemen-
ten: medisch verslag, (her)opening van rechten en regularisatie van de administratieve situatie en 
schuldbeheer.	We	verwijzen	ook	naar	dit	scoringsysteem:	een	 jongere	die	zijn	middelbare	school	
heeft	afgemaakt	en	zijn	studies	wil	voortzetten,	succesvol	begeleiden	levert	twee	impactpunten	op,	
maar	een	jongere	begeleiden	die	zijn	middelbare	school	niet	heeft	afgemaakt	of	zijn	studies	niet	wil	
voortzetten, is goed voor 8 punten. 



81

Zo	kan	rekening	worden	gehouden	met	de	moeilijkheidsgraad	om	resultaten	te	bekomen	(die	vari-
eert naargelang van de geholpen doelgroep) en wordt het “cherry picking”-effect – alleen de minst 
lastige	gevallen	voorthelpen	om	met	zo	weinig	mogelijk	inspanning	de	slaagcijfers	te	doen	stijgen	
– geneutraliseerd. 

# Volgens een logica van sociale innovatie, sociale investering en opschaling nadenken over acties 
en	ze	ontwikkelen,	kan	op	twee	vlakken	positief	zijn.	Aan	de	ene	kant	omdat	de	actie	van	meet	af	
aan ontworpen en gerealiseerd wordt in een perspectief van vooruitgang: het komt erop aan om een 
vruchtbare	dynamiek	op	gang	te	brengen	en	niet	alleen	individuele	pijnpunten	te	verzachten.	Aan	de	
andere	kant	omdat	met	dit	actietype	privéfondsen	aangetrokken	kunnen	worden.	Zij	kunnen	risico’s	
nemen en projecten starten die, als ze vruchten afwerpen, nadien zonder, met of door de overheid 
ontwikkeld kunnen worden. De obligaties met sociale impact (Social Impact Bonds, SIB) sluiten aan 
bij	deze	logica82. 

#	De	invoering	van	het	Transversaal	strategisch	plan	(TSP)	bijna	twintig	jaar	geleden	helpt	–	vooral	de	
OCMW’s	–	om	een	strategie	voor	armoedebestrijding	uit	te	werken	en	door	te	voeren83. Maar het TSP 
wordt	ongelijkmatig	gebruikt	en	zo	te	zien	was	het	tot	nog	toe	niet	echt	productief.	

82  Zie meer bepaald de artikels van de Stanford Social Innovation Review
	 	 -		 een	voorstelling	van	de	positieve	en	baanbrekende	rol	van	de	SIB	bij	de	lancering	van	Duo	for	a	Job:	 
   https://www.v-g-v.be/nl/publicaties/rapporten/social-impact-bonding 
  -  een kritische blik op het systeem en de ontwikkeling daarvan: 
   https://ssir.org/articles/entry/a_critical_reflection_on_social_impact_bonds 
  -  https://youmatter.world/fr/definition/social-impact-bonds-definition-contrats-impacts-social/ 

83  Zie 
  -  voor de Waalse gemeenten: https://www.wallonie.be/fr/demarches/etablir-un-plan-strategique-transversal-pst# 
   endetail;	voor	de	opleiding	door	de	GSOB:	https://www.erap-gsob.brussels/nl/transversale-strategische-planning 
  -  voor Vlaanderen: https://overheid.vlaanderen.be/beleid-en-regelgeving/strategische-planning/horizontale- 
   transversale-en-europese-beleidsplannen 
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INSPIR ATIE  

ANGELSAKSISCHE HULPMIDDELEN 

De Angelsaksische wereld beschikt over hulpmiddelen om de impact waar te ne-
men, te meten en erover na te denken. Onder andere: 

Het Poverty Action Lab,	 in	 2003	opgericht	door	Abhijit	Banerjee	en	Esther	Duflo,	
Nobelprijs	Economie.	Dit	 laboratorium	voert	onderzoek	naar	de	sociale	projecten	
en	hun	efficiëntie,	met	name	aan	de	hand	van	dubbelblind	onderzoek,	zoals	 in	de	
natuurwetenschappen. Momenteel verenigt het meer dan 250 onderzoekers in een 
netwerk van 70 universiteiten. Verder werkt het aan initiatieven i.v.m. sociale inte-
gratie in Europa.

Opportunity Insight, onderzoeksinstelling gevestigd in Harvard en geleid door Raj 
Chetty,	John	Friedman	en	Nathaniel	Hendren.	Door	middel	van	 ‘data	mining’	voert	
deze	 instelling	wetenschappelijk	onderzoek	naar	manieren	om	de	sociale	mobili-
teit	te	verbeteren;	daarvoor	werkt	ze	samen	met	lokale	actoren	en	ze	ijvert	ervoor	
dat de resultaten in politieke veranderingen worden omgezet. Zoals reeds eerder 
werd aangehaald, bevestigt het onderzoek naar de kosten-batenverhouding van 
verschillende sociaalbeleidsinitiatieven  (de MVPF – Marginal Value of Public Funds) 
de	superieure	efficiëntie	en	doelmatigheid	van	beleidsinitiatieven	ten	gunste	van	
kinderen, op het vlak van gezondheid en opvoeding. 

Zie ook de werken van het Center for Social Innovation van de universiteit van Stan-
ford en de publicaties in hun Stanford Social Innovation Revue.

Voor	het	Verenigd	Koninkrijk,	zie	bijvoorbeeld	de	werken	van	het	Yunus Centre for 
Social Business and Health van Glasgow.
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2.3 Aanbevelingen

1. Beleidsinitiatieven en middelen afstemmen op wat het doeltreffendst is in  
	 termen	van	doelgroepen	(risicogroepen),	thema’s	en	middelen.	Het	gaat	er	met		
 andere woorden om: 

- de	doorslaggevende	hefbomen	te	kiezen,	en	niet	te	versnipperen;	
- rekening	te	houden	met	demografische,	sociale	en	territoriale	eigenheden.	

Op	basis	van	de	statistieken,	de	literatuur	en	de	indicaties	op	het	terrein	raden	wij	aan	om	
de beleidsinitiatieven op vier onderwerpen toe te spitsen: 

- onderwijs en opleiding,	 door	 onderwijsinstellingen	 en	 opleidingscentra	 meer	
autonomie te geven en hen te responsabiliseren wat betreft hulp aan kinderen, 
bijvoorbeeld	via	gratis	maaltijden;	

- huisvesting, door de solvabiliteit van de aanvragers te vergroten (bv. huisvesting 
gelinkt aan inkomen en niet aan statuut, borg, ...) en het aanbod uit te breiden 
(SVK,	kangoeroewoningen,	PPS,	...);	

- inkomen;
- gezondheid (fysieke, maar ook geestelijke).

Om voor deze onderwerpen beleidsinitiatieven uit te werken, bijzondere aandacht beste-
den aan de zwaarst door armoede getroffen doelgroepen: kinderen, jongeren, eenouder-
gezinnen en niet-Europese migranten.

2. Innovatie en vooruitgang in de hand werken. Aangezien onze beleidsinitiatieven mensen  
 niet uit de armoede helpen, moeten we het over een andere boeg gooien. Er moet gewerkt  
 worden aan de wil van de mensen in nood en de actoren om op het terrein actie te  
	 ondernemen.	Resultaatgerichtheid	mag	geen	belemmering	zijn	voor	het	verlangen	om	de		
 handen uit de mouwen te steken: vooruitgang, dat is waar het om gaat. 
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3. Beleidsinitiatieven en acties methodisch en nauwgezet ontwerpen, invoeren en  
 aanpassen: 

- sociaalbeleidsinitiatieven opbouwen volgens een logica van ‘Evidence Based 
Practice’,	zoals	‘Evidence	Based	Medecine’	in	de	gezondheidszorg;	

- werken met projecten die kaderen in een welbepaalde strategie, met analyse van 
de	 behoeften,	 definiëring	 van	 beoogde	 doelstellingen,	 resultaten	 en	 gevolgen,	
middelen,	planningen,	gedetailleerde	indicatoren;	

- eerst testen, beoordelen en geleidelijk aan verbeteren en dan veralgemenen 
(opschaling)	of	opgeven;	

- zichzelf de middelen gunnen om de doelstellingen te halen, maar eerst nagaan 
of de doelstellingen, opdrachten, de beschikbare hulpmiddelen en competenties 
wel	op	elkaar	afgestemd	zijn;	

- de nodige competenties ontwikkelen, met name wat betreft de almaar snellere 
digitalisering;	

- voltooide acties beoordelen en aanpassen, met name aan de hand van kwaliteits- 
audits,	ter	aanvulling	van	de	financiële	controles.	

De vereiste om volgens een methode te werken, geldt voor acties die rechtstreeks door de 
overheid worden gerealiseerd, maar ook in het kader van partnerships met verenigingen. 

 
4. De voorkeur geven aan contact- of frontlijnwerk, eerder dan aan administratief of   
	 backofficewerk;	de	uitgaven	van	het	tweede	type	beperken	tot	een	maximumpercentage,		
 ten belope van 15% zonder investeringen, in de geest van wat van toepassing is voor  
 verschillende Europese projecten of projecten voor ontwikkelingssamenwerking. 

In concreto: 
- nNaar het voorbeeld van wat werd gerealiseerd met de implementatie van de ESR-boek-

houding of de hervorming van de ngo’s voor ontwikkelingssamenwerking, voor de sociale 
actie een methode bepalen;	

- dit werk toevertrouwen aan een gemengde groep met universiteiten, publieke en sociale 
actoren,	bijvoorbeeld	voor	een	periode	van	twee	jaar;	met	een	dergelijke	methode	wordt	
het	proces,	niet	de	inhoud,	gedefinieerd;	

- het gebruik van deze methode laten testen door de publieke actoren en de verenigingen, 
op	vrijwillige	basis,	bijvoorbeeld	gedurende	een	periode	van	drie	tot	vijf	 jaar;	de	actoren	
zullen	inhoud	voorstellen;	

- in het kader van deze test werken met methodecontracten eerder dan met programma-
contracten;	

- lessen trekken uit de test en de methode veralgemenen,	met	een	gemeenschappelijk	pro-
ces	en	een	variabele	inhoud,	gedeeltelijk	opgelegd	en	gedeeltelijk	vrij.	
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3.	 Een	bondgenootschap	aangaan	tegen	armoede

“Je moet de moed hebben om een beleid te voeren  
dat niet in het belang is van je kiezers. Zeggen: ‘Stem voor mij,  

want ik zal goed doen voor anderen dan jij’.” 

“Alle verenigingen doen zowat hetzelfde werk.  
Van specialisatie is er niet echt sprake, wel van concurrentie.” 

“Scholen hebben er een hekel aan  
om buiten hun muren naar oplossingen te zoeken.” 

“Tijdens de COVID-crisis werden de OCMW’s gebreideld en vaak konden ze de 
extra toegekende middelen niet eens gebruiken.” 

“Tijdens de COVID-crisis kon onze vereniging het hoofd boven water houden en 
de toevoer van buitengewone schenkingen en subsidies aanwenden: de vaste me-
dewerkers werkten meer, de vrijwilligers werkten zich in het zweet en er kwamen 

zelfs nieuwe vrijwilligers bij.” 

“Ik wou 10 CEO’s in ons project. Om die te vinden heb ik er ... 11 gecontacteerd. 
Hoge pieten engageerden zich,  

snel, heel ernstig, persoonlijk en bijzonder discreet.” 

“De burgers hebben wonderen verricht met de migranten.” 
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3.1 Vaststellingen 

# De	sector	van	de	armoedebestrijding	is	één	grote	puzzel,	bestaande	uit	een	veelheid	aan	actoren	
die	uitermate	verschillend	zijn,	vooral	wat	omvang	en	cultuur	betreft.	Er	is	een	zekere	polariteit	tus-
sen,	enerzijds,	verstarde	en	 “ouderwetse”	 liefdadigheidsstructuren	die	zich	niet	echt	 inzetten	om	
de	resultaten	en	het	gebruik	van	de	middelen	te	verbeteren,	en,	anderzijds,	nieuwe	of	oude,	maar	
vernieuwde	structuren	die	uitmuntendheid	en	soepelheid	nastreven.	Zo	 is	er	sinds	een	vijftiental	
jaren	een	nieuwe	generatie	van	(coöperatieve)	verenigingen,	in	navolging	van	de	nieuwe	humanitaire	
golf, die de oude samenwerkingsactoren in de jaren tachtig heeft wakkergeschud. 

# In heel de sector wordt niet systematisch geanalyseerd hoe de behoeften van mensen in armoede 
– de vraag – en de aangeboden goederen en diensten – het aanbod – op elkaar aansluiten. Het aanbod 
wordt	ook	niet	systematisch	gecoördineerd.	De	sector	is	opgevat	als	een	geheel	van	silo’s.	De	acto-
ren handelen vaak op eigen houtje en kunnen eigen doelstellingen nastreven in plaats van aan het 
algemeen belang of zelfs het belang van de kansarmen te denken. Soms, en zelfs vaak, concurreren 
ze met elkaar als het gaat over budgetten of de tenlasteneming van “hun armen”. De overheid speelt 
die	concurrentie	vaak	uit,	 in	plaats	van	de	coördinatie	 in	de	hand	 te	werken.	Door	per	project	 te	
financieren	komen	verschillende	actoren	openlijk	 tegenover	elkaar	 te	staan	en	de	samenwerking	
wordt	er	niet	door	bevorderd,	wat	met	een	eerder	transversale	financiering	wel	het	geval	zou	zijn.	
Vrijheid	van	vereniging	is	een	grondwettelijk	recht	(art.	27).	Maar	de	financiering	van	de	verenigingen	
door	de	overheid	zou	wel	eens	gebonden	kunnen	zijn	aan	de	voorwaarde	dat	ze	kadert	in	een	globaal	
actieplan. 

# De	politieke	 verantwoordelijken	 streven	met	 hun	 acties	 voor	 armoedebestrijding	 soms	andere	
doelstellingen	na.	Dat	is	het	geval	voor	de	“begrotings-Jalta’s”,	waarmee	de	middelen	over	de	ver-
enigingen	 verdeeld	 kunnen	worden	 naargelang	 ze	meer	 of	minder	 bij	 een	 partij	 of	 pleitbezorger	
aansluiten.	Dat	is	ook	het	geval	voor	tewerkstellingsprogramma’s	(art.	60,	gesco’s,	APE	(steun	ter	be-
vordering	van	de	tewerkstelling),	...),	die	in	non-profitverenigingen	en	bij	overheidsbesturen	gebruikt	
worden,	maar	niet	altijd	helpen	om	voor	een	functie	de	meest	geschikte	personen	aan	te	werven.	

# Twee	types	van	publieke	actoren	die	een	belangrijke	rol	spelen	bij	de	armoedebestrijding,	verke-
ren	in	moeilijke	omstandigheden.	

Enerzijds	zijn	enkele	OCMW’s	terechtgekomen	in	een	dynamiek	die	hen	financieel	wurgt,	met	midde-
len	die	de	toename	van	de	behoeften	niet	volgen.	De	voorbije	jaren	zag	het	OCMW	van	Vorst	bijvoor-
beeld	zijn	uitgaven	met	3%	stijgen,	terwijl	de	inkomsten	maar	met	2%	werden	verhoogd.	

Anderzijds	zit	de	onderwijswereld	vast	in	een	logica	waarbij	de	scholen	op	zichzelf	zijn	aangewezen,	
en	vaak	zijn	ze	niet	te	vinden	voor	medewerking	van	buitenaf	of	voor	vergelijkende	beoordelingen	
van de leerresultaten van de leerlingen (uit angst dat er misbruik van gemaakt zou worden). Dat geldt 
voor	de	scholen,	maar	ook	voor	de	betrokken	partijen	van	de	inspectie	of	aggregatie.	Zo	weigeren	ze	
bijvoorbeeld	om	gegevens	(resultaten	van	leerlingen	of	instellingen)	te	delen	en	zijn	ze	gekant	tegen	
de invoering van standaard evaluaties van buitenaf. 
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Daardoor is het geen sinecure om het traject van de leerlingen te volgen, of zelfs maar de meerwaar-
de van een school in te schatten door een analyse te maken van de vorderingen van de leerlingen, 
op	basis	van	het	niveau	dat	ze	hadden	toen	ze	in	de	school	begonnen.	Uiteindelijk	ontzeggen	we	ons	
het	vermogen	om	snel	na	te	gaan	welke	leerlingen	en	scholen	in	moeilijkheden	zijn,	om	dan	zo	snel	
en	efficiënt	mogelijk	te	reageren.	

# Vrijwilligerswerk	is	van	cruciaal	belang.	Hoe	belangrijk	vrijwilligers	zijn,	verschilt	naargelang	van	
de actoren, hun aantal of verhouding, hun taak, hun opleiding. Vaak beperken we ons tot onrecht-
streeks	vrijwilligerswerk	via	een	vereniging,	maar	 rechtstreeks	vrijwilligerswerk	bestaat	ook,	 van	
persoon tot persoon. 

Op	het	vlak	van	vrijwilligerswerk	is	Nederland	interessant.	Nagenoeg	de	helft	van	de	banen	zijn	er	
deeltijds	–	tegenover	een	kwart	bij	ons84	–	wat	maakt	dat	er	ruimte	is	voor	maatschappelijk	engage-
ment.	Naar	schatting	deed	42%	van	de	bevolking	er	in	2008	vrijwilligerswerk85. Elke maand schonken 
de	als	regelmatig	beschouwde	vrijwilligers	(90%)	gemiddeld	iets	meer	dan	twaalf	uur	van	hun	tijd.	
Bovendien verklaarde 30,2% (meer dan 3,5 miljoen personen) dat ze informele steun verleenden 
aan behoeftigen, zieken, buren, vrienden of familieleden. Uit het Nederlandse onderzoek naar de 
arbeidskrachten	(2016)	blijkt	dat	het	percentage	voor	vrijwilligerswerk	nog	gestegen	was,	tot	49%.86 

# Vrijwilligerswerk	 is	een	onderdeel	van	het	globale	bouwwerk	en	door	dat	uit	 te	breiden	worden	
ook	de	funderingen	van	de	sociale	actie	breder.	Bij	wijze	van	voorbeeld,	nog	steeds	in	Nederland:	
sportbegeleiding	is	er	in	handen	van	20.000	professionals	en	400.000	vrijwilligers.	Net	zoals	voor	
de	formelere	sociale	actie	is	dit	vrijwilligerswerk	om	historische	redenen	nog	steeds	vertakt	binnen	
uiteenlopende organisaties. Tal van politieke, sociale en religieuze organisaties werken samen, door 
vrijwilligers	 te	mobiliseren	en	grotendeels	 identieke	doelstellingen	na	 te	streven,	ook	al	halen	 ze	
hun inspiratie uit verschillende overtuigingen, die soms een hindernis vormen voor de onmisbare 
samenwerking	en	gemeenschappelijke	werking	van	deze	organisaties.	

3.2				Acties

# Sommige samenwerkingspraktijken	met	verschillende	actoren	functioneren	en	bewijzen	hoe	be-
langrijk	partnership	is.	
Bruss’help	bijvoorbeeld	moet	de	voorzieningen	voor	noodhulp	voor	en	integratie	van	daklozen	in	het	
Brussels	Hoofdstedelijk	Gewest	coördineren.	De	governance	van	deze	in	2019	opgerichte	vereniging	
(na het schandaal met Samu Social) is participatief, met actoren op het terrein, medewerkers en 
beleidsmakers. 

84	 Het	Nederlandse	vrijwilligerswerk	kadert	in	een	culturele	en	religieuze	traditie	die	verschilt	van	de	onze	(protestantisme,		
 andere rol van ondernemingen, rol van de staat, decentralisering, ...). 

85 Study on volunteering in the EU: country report Netherlands, 2008. https://ec.europa.eu/citizenship/pdf/national_ 
 report_nl_en.pdf

86 Gegevens van de IAO, online op https://ilostat.ilo.org/fr/topics/volunteer-work/#elementor-toc__heading-anchor-1 
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Wellicht is het nog te vroeg voor een globale beoordeling van de organisatie, maar toch stellen we nu 
al vast dat volgens een gestructureerde werkmethode en perspectieven een sectoraal beleid wordt 
uitgewerkt	dat	die	naam	waardig	is,	en	dat	vraag	en	aanbod	gecoördineerd	worden.	
Sociale	coördinatie	in	de	gemeenten	en	consortia	van	verenigingen	zijn	nog	een	voorbeeld.	Gecoör-
dineerd	werken	is	lastiger	dan	“elk	voor	zich”.	Maar	als	het	werkt,	is	het	efficiënter	en	doelmatiger:	2	
+	2	=	5.	Een	flinke	dosis	goede	wil	en	de	zin	om	te	slagen,	dat	zijn	de	voorwaarden	voor	succes,	dat	
ook	afhankelijk	is	van	de	mensen	(en	zeker	in	kleine	structuren)	en	organisatieculturen	(en	zeker	in	
de grootste daarvan). 

# Er	zijn	ook	praktijken	waarbij	publieke	en	private	actoren	elkaar	aanvullen.	De	Sociale	Verhuurkan-
toren	(SVK)	bijvoorbeeld	worden	door	de	Gewesten	gefinancierd	om	de	verhuur	te	regelen	tussen	
eigenaars-verhuurders	(natuurlijke	of	rechtspersoon,	privé-	of	publieke	sector)	en	minderbedeelde	
gezinnen	met	een	bescheiden	of	matig	inkomen	die	op	zoek	zijn	naar	een	gezonde	woning	voor	een	
schappelijke	huurprijs.	Deze	formule	is	geen	wondermiddel.	Ze	voldoet	maar	aan	een	klein	aandeel	
van	de	behoeften	en	werd	de	voorbije	decennia	maar	traag	ontwikkeld.	Maar	ze	maakt	nu	wel	deel	uit	
van	de	concrete	oplossingen	voor	het	tekort	aan	sociale	woningen	waarvan	de	kostprijs	ruimschoots	
lager ligt dan die van de publieke sociale woningen. Zo bedroeg in Wallonië in 2019 de globale kost-
prijs	van	het	SVK-systeem	8	miljoen	euro	voor	6000	woningen,	hetzij	ongeveer	1200	€	per	woning	
per jaar. 

# Banden smeden en netwerken tot stand brengen is cruciaal en het werpt vruchten af. Dat geldt 
voor de mensen die geholpen worden, én voor de structuren. 
Wat	de	mensen	betreft,	gaat	bijvoorbeeld	Duo	for	a	Job	uit	van	het	principe	dat	maatschappelijk	
kapitaal een sleutel is voor toegang tot het arbeidsproces. De vereniging spitst haar acties toe op 
begeleiding en netwerking, waardoor werkzoekenden niet alleen hun vaardigheden, netwerken en 
cultureel kapitaal kunnen uitbreiden, maar ze komen ook in contact met de juiste institutionele ge-
sprekspartners. In het kader van de Social Impact Bond ligt de tewerkstellingsgraad van de mentees 
van	DUO	naar	schatting	meer	dan	28%	hoger	dan	die	van	de	controlegroep,	die	een	dergelijke	bege-
leiding niet had gekregen. Deze relatielogica vormt met name ook de kern van de actie van Capital, 
TADA of ArmenTeKort.
Wat	de	structuren	betreft,	begeleiden	de	Services	francophones	d’Accrochage	Scolaire	(SAS)	10-	tot	
18-jarige	leerlingen	die	schoolmoe	zijn,	zodat	ze	voor	een	periode	van	drie	tot	zes	maanden	in	een	
schoolstructuur of erkende opleiding terechtkomen. Dit is een mooi voorbeeld van bevredigende 
samenwerking.	Sinds	om	en	bij	de	tien	jaar	delen	directies	hun	opleidingen,	praktijken	en	methodes.	

Met	het	oog	op	het	succes	van	dit	 initiatief	en	de	omvang	van	het	probleem	schooluitval,	 zijn	de	
middelen maar beperkt: 3 SAS-diensten voor Brussel en 12 voor heel Wallonië, met gemiddeld 9 me-
dewerkers per SAS. 

#	De	SIM’s,	interministeriële	conferenties,	zijn	belangrijke	werkmiddelen.	Als	rekening	wordt	gehou-
den	met,	enerzijds,	de	multifactoriële	dimensie	van	armoede	en,	anderzijds,	de	versnipperingen	van	
de competenties in het Belgische bladerdeeg, kan in dit type van voorzieningen een integratie van 
beleidsinitiatieven overwogen worden. Dat is onder meer het geval op het vlak van de alfabetisering, 
waar Lire et Écrire een hoofdrol speelt. 
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#	De	OCMW’s	kunnen	communautair	 sociaal	werk	 lanceren	en	coördineren,	 in	plaats	 van	 zich	op	
individuele begeleiding te concentreren. Het gaat erom dat verenigingen en burgers op het niveau 
van	de	wijk	samenwerken	aan	projecten	die	een	 ‘empowerment’-logica	volgen.	Dat	gebeurt	meer	
bepaald in Vorst, in het kader van een voorziening onder leiding van Sacopar, een vereniging die 
gelinkt	is	aan	de	medische	huizen.	De	OCMW’s	kunnen	ook	onderling	samenwerken,	meer	bepaald	
met	de	steun	van	de	Brusselse	Federatie	van	OCMW’s.87

#	Vrijwilligers	vormen	een	krachtige	hefboom	voor	actie,	zinvolheid	en	financiering.	
Actie: met een gemiddelde van 199 uren inzet per jaar en per persoon88, d.w.z. ongeveer 4 uur per 
week,	werkt	een	vrijwilliger	10%	van	een	voltijds	equivalent.	In	een	vzw	met	10	vrijwilligers	voor	1	VE	
wordt	de	actiecapaciteit	verdubbeld,	met	20	vrijwilligers	voor	1	VE	verdrievoudigd.	
Zinvolheid: de	vrijwilliger	is	zoals	een	kanarie	in	een	steenkoolmijn:	als	de	kanarie	sterft,	zit	er	gas	
in	de	mijn	en	 is	de	 lucht	niet	 langer	 leefbaar	voor	de	mijnwerkers.	Als	de	vrijwilligers	uit	een	vzw	
stappen, dan wil dat zeggen dat haar acties geen zin meer hebben. In een verenigingssector die het 
gevaar	loopt	te	“verambtelijken”,	is	dat	een	kostbare	stimulans.	
Financiering: vrijwilligerswerk,	de	toepasselijkheid	van	het	project	en	het	strikte	beheer	ervan	zijn	
de	 factoren	die	privéfinancieringen	aantrekken.	Zo	 formaliseerde	ArmenTeKort	zijn	voornaamste	
hefboom:	1	€	overheidsgeld	wordt	met	2	vermenigvuldigd	dankzij	schenkingen	in	natura,	vervolgens	
x	2	door	de	 inbreng	van	ondernemingen	x	2	door	de	vrijwilligers	x	2	door	de	buddy’s	 (vrijwilligers	
gespecialiseerd	in	begeleiding).	In	totaal	brengt	1	€	overheidsgeld	dus	15	extra	euro’s	op.	TADA,	Toe-
komst	Atelier	de	l’Avenir,	mobiliseerde	sinds	zijn	oprichting	in	2013	maar	liefst	7500	vrijwilligers	en	
beschikt	over	een	team	van	32	VE’s:	de	vzw	haalt	90%	van	zijn	jaarbegroting	van	2,5	miljoen	euro	
bij	schenkers	uit	de	privé.	Daartoe	behoren	heel	wat	ondernemingen,	die	voor	drie	tot	zes	jaar	een	
verbintenis aangaan. 

Het	moet	gezegd	dat	er	geen	 ideale	verhouding	vrijwilliger/VE	 is	en	meer	 is	niet	altijd	beter.	Les	
Petits	Riens	bijvoorbeeld	beschikt	over	1000	personen,	verdeeld	in	drie	derden:	geholpen	personen,	
vaste	medewerkers	en	vrijwilligers.	Dit	evenwicht	zorgt	voor	een	goede	werking.	

Het	 gaat	 bij	 deze	 evenwichtsoefening	 tussen	 vaste	medewerkers	 en	 vrijwilligers	 niet	 zozeer	 om	
kwantiteit, dan wel om kwaliteit. In verenigingen die goed werk leveren, ondersteunen de loon- 
trekkenden	de	vrijwilligers.	Ze	zorgen	ervoor	dat	de	vrijwilligers	kunnen	beschikken	over	al	wat	ze	
nodig	hebben	om	zo	goed	mogelijk	te	handelen:	ondersteuning	(toezicht,	backoffice,	...),	opleiding	
en	methode,	normen,	 ...	Sommige	taken	liggen	de	vrijwilligers	beter,	andere	kunnen	best	door	de	
werknemers	worden	uitgevoerd.	Mentorschap,	dat	tijdrovend	is,	beschikbaarheid	en	feedback	ko-
men	het	vrijwilligerswerk	ten	goede.	De	vaste	medewerkers	kunnen	de	permanentie	op	zich	nemen,	
dat	wil	zeggen,	instaan	voor	de	bestendigheid	in	de	tijd,	wat	soms	moeilijk	te	verzoenen	is	met	de	
periodieke	inzet	van	de	vrijwilligers.	

87 https://www.sacopar.be 

88	 Cijfer	van	UGent	en	de	Koning	Boudewijnstichting:	zie	https://www.kbs-frb.be/fr/Newsroom/ 
 Press-releases/2020/20201203AJ 



90

# Tot	 slot	 zijn	 ook	 de	 communicatie	 en	 getuigenissen	 van	 verenigingen	 bij	 de	 politieke	 spelers,	
de	pers	en	het	grote	publiek	een	mogelijkheid	voor	bondgenootschap.	Vzw’s	organiseren	dat	stel-
selmatig, samen met mensen die speciaal voor deze taak werden aangesteld en ook rapporten en 
memoranda	opmaken	voor	de	partijen	en	ministers89.	Andere	actoren	steken	op	gezette	tijden	een	
handje	toe,	bijvoorbeeld	via	keynotes	tijdens	een	colloquium,	een	vergadering	van	een	serviceclub	of	
onderneming,	een	ad	hoc-ontmoeting	met	gemeentelijke	verantwoordelijken,	...	

89	 Dat	is	bijvoorbeeld	het	geval	voor	Duo	for	a	Job,	Teach	for	Belgium,	de	Federatie	van	de	Maatschappelijke	Diensten,	 
	 Lire	&	Ecrire,	Bruss’help	of	Armen	Te	Kort	–	enkele	van	de	actoren	met	wie	we	hebben	gesproken;	maar	ook	met	andere,		
	 zoals	de	Fédération	des	Maisons	Médicales,	Dokters	van	de	Wereld,	Oxfam,	…
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INSPIR AT IE 

GROUPE SOS

Groupe	SOS	 is	de	grootste	 sociale	onderneming	van	Europa:	 jaarlijks	worden	 1,7	
miljoen	mensen	geholpen	en	meer	dan	20.000	werknemers	zijn	actief	in	600	ves-
tigingen.	De	groep	is	gegroeid	dankzij	de	mutualisering,	de	samenwerking	en	het	
partnership	met	 de	 overheid	 en	 de	 ondernemingen.	 Hij	 beschikt	 over	 een	 eigen	
denktank, die sociale vernieuwingen bestudeert, deelt en ontwikkelt en pleidooien 
uitwerkt. 

“OPERATIE GESLAAGD” 

Sinds 2016 gaat de stad Gent voor een totaalstrategie, “Operatie Geslaagd” genoemd 
en bedoeld om het percentage schooluitval te verlagen. Deze strategie bestaat uit 
een	 unieke,	 geïntegreerde	 aanpak	met	 verschillende	 diensten,	waaronder	 twaalf	
lokale secundaire scholen. De conclusies van dit project worden momenteel in een 
nieuw project gegoten, dat voor alle secundaire instellingen van de stad openstaat. 
Voor de periode 2016-2020 lanceerde Gent een project dat gebaseerd is op dertig 
acties,	om	het	percentage	schooluitval	van	 15%	tot	 10%	terug	te	brengen.	Bij	dit	
nieuwe	project	zijn	tal	van	sociale	diensten	betrokken,	met	name	op	het	vlak	van	
tewerkstelling, cultuur, sociale bescherming en jeugd. Op basis van een globale be-
nadering houdt het project niet alleen rekening met de individuele eigenschappen 
van de leerlingen, maar ook met de eerder algemene aspecten op systeemniveau. 
Dit	zijn	enkele	van	de	dertig	acties	die	in	het	plan	voorzien	zijn:	optimalisering	van	
een “early warning”-systeem, aanbod van kwalitatieve studieoriëntatie in de scho-
len, lessen Nederlands voor wie deze taal niet als moedertaal heeft, en partnerships 
tussen ouders en leerkrachten. Interessant is dat het partnership tussen ouders en 
leerkrachten in het recente Brickman-Rapport algemeen wordt aanbevolen, om het 
onderwijs	in	Vlaanderen	te	verbeteren.90

90	 	Rapport	van	de	commissie-Brickman	beter	onderwijs.	November	2021.

https://www.groupe-sos.org
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3.3 Aanbevelingen

Opdat	met	een	grootschalige	actie	alle	structurele	dimensies	van	armoede	worden	aangepakt,	zijn	
drie acties prioritair. 

5. Een geïntegreerd armoedebestrijdingsbeleid ontwikkelen

Dit beleid moet op lange termijn de veelheid aan politieke bevoegdheden, bevoegd-
heidsniveaus en kernspelers van de overheid, de economische sector en de burgermaat-
schappij omvatten. 

Voor	een	dergelijk	beleid	moeten	vooraf	de	behoeften	worden	gepreciseerd,	moet	van	het	
ondersteuningsaanbod een geüpdatet register worden opgemaakt en moet een objectieve 
en	nauwgezette	studie	worden	gerealiseerd	om	na	te	gaan	wat	de	best	mogelijke	verhou-
ding is tussen vraag en aanbod.

Verder moeten de eigenheid en complementariteit van de verschillende types van acto-
ren	gecoördineerd	worden.	Daarbij	moet	met	vier	elementen	rekening	worden	gehouden:	 

- logica van de lijnen:	de	1/2	lijn	–	aan	personen	op	de	plek	waar	ze	zich	bevinden,	
een	goed	of	dienst	aanbieden;	de	eerste	lijn	–	deze	personen	opnemen	in	een	net-
werk	van	plaatsen	voor	het	algemene	werk;	de	tweede	lijn	–	in	een	kleiner	netwerk	
voor	gespecialiseerd	werk	en/of	ter	ondersteuning	van	de	eerste	 lijn;	de	derde	
lijn	–	voor	metawerk	en	coördinatie	van	de	lijnen	en	netwerken;	

- subsidiariteitsbeginsel:	al	wat	maar	georganiseerd	kan	worden,	zo	dicht	mogelijk	
bij	de	geholpen	persoon	organiseren;	nabijheid	is	een	absolute	vereiste	voor	een	
efficiënte	actie	tegen	armoede.	Zonder	persoonlijk	contact	kan	geen	vertrouwen	
groeien en verwatert de actie. 

- mutualiseringsprincipe:	zo	veel	mogelijk	lasten	en	middelen	gezamenlijk	gebrui-
ken	en	delen;	nuttige	informatie	verspreiden	over	alle	diensten	die,	soms	zonder	
het	zelf	te	weten,	zich	om	dezelfde	persoon	bekommeren.	Vaak	kan	de	backoffice,	
die de administratieve taken op zich neemt, gecentraliseerd worden op een geza-
menlijk	platform,	om	zo	schaalvoordelen	teweeg	te	brengen.	

- respect voor de rolverdeling:	 bijvoorbeeld	 publiek-private	 samenwerking	 ont-
wikkelen voor projecten die in de vastgoedsector investeren, aan de overheid 
eerder de regelgeving dan de implementatie toevertrouwen, onderzoek overlaten 
aan de universiteiten in plaats van zelf in de administraties kleinschalige studie-
cellen	op	te	richten,	de	“lichte	cavalerie”	van	het	verenigingswezen	de	financiële	
middelen geven voor sociale innovatie, ... 
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Concreet kan deze voorziening twee vormen aannemen: 
- een Permanente Conferentie. Dit netwerk van tal van actoren en onderzoekers 

zou	verantwoordelijk	zijn	voor	de	uitwerking	en	opvolging	van	pluridisciplinaire	
en	interinstitutionele	meerjarenplannen.	Tijdens	een	jaarlijkse	conferentie,	zoals	
de	IMC’s	of	COPS	over	het	klimaat,	zou	over	de	vaststellingen	en	aanbevelingen	
gedebatteerd	kunnen	worden;	

- of een Agentschap voor	 armoedebestrijding.	 Een	 Agentschap	 van	 de	 Schuld	
voor	 de	 veiligheid	 van	 de	 voedselketen	 bijvoorbeeld	 beschikt	 over	 effectieve	
middelen	en	is	autonoom;	het	zou	armoedebestrijding	als	duidelijk	omschreven	
taak hebben en over een grote autonomie beschikken, met evaluatie a posteriori. 
Zweden	is	een	fraai	voorbeeld,	met	270	overheidsinstanties	die	elk	een	specifie-
ke taak hebben. Elk agentschap beschikt over een absolute beheersautonomie 
en	de	financiering	is	resultaatgebonden.	Zo	kunnen	onder	één	enkel	vaandel	alle	
bevoegdheden	en	werkvormen	worden	verenigd	rond	een	duidelijk	omschreven	
doelstelling, waardoor ze meteen ook een grotere onderhandelingsbevoegdheid 
hebben.91 Kortom, bevoegdheden en hulpbronnen worden samengebracht in een 
duidelijke	en	controleerbare	doelstelling,	in	plaats	van	dat	de	bronnen	verspreid	
raken over een “institutioneel buizenwerk” met her en der verspreide actoren die 
vage en niet-controleerbare doelstellingen nastreven. 

6. De contractualisering tussen staat en vzw anders ontwikkelen 

Aangezien	 de	 verenigingen	 doorslaggevende	 kernelementen	 zijn	 van	 de	 sociale	 actie,	
moet	een	armoedebestrijdingsbeleid	bewust	en	strikt	opgebouwd	worden	op	de	vereni-
gingsstructuur. Daarvoor moeten contracten opgemaakt worden waarmee: 

- de verenigingen zich engageren via programma’s voor systematische actie;
- de staat zich er in het kader van het globale beleid voor de weerhouden program-

ma’s	toe	verbindt	om	over meerdere jaren voldoende structurele financiering te 
voorzien;	

- om meer impact teweeg te brengen worden de overheidsfinancieringen ver-
meerderd naargelang de omvang van de privéfinancieringen, van het vrijwilli-
gerswerk, de mutualisering van middelen tussen sectoren of op lokaal vlak, en 
de participatie van geholpen personen;	

- door	aandacht	te	besteden	aan	alle	hoger	genoemde	moeilijkheden	bij	de	evalu-
atie, wordt de verlenging van financieringen gelinkt aan de impact die voor deze 
programma’s	wordt	gemeten.	

91 J. Hindriks (2012): Gestion publique: théorie et pratique, De Boeck.
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De	hervorming	van	de	samenwerkings-ngo’s	 in	2005	geldt	als	 referentie92. Concreet zou 
een	 nauwgezette	 studie	 over	 het	 onderwerp	 bijvoorbeeld	 kunnen	worden	 toevertrouwd	
aan	een	universitair	consortium	onder	leiding	van	de	Koning	Boudewijnstichting.

7. Een belastingwezen ontwikkelen waarin solidariteit en armoedebestrijding centraal  
 staan 

Net	zoals	bij	groene	belastingen,	belastingen	aanwenden	om	dat	wat	bijdraagt	tot	de	ar-
moedebestrijding,	te	bevorderen.	Voor	een	deel	bestaat	dit	al,	met	name	door	fiscale	af-
trek	van	schenkingen	van	particulieren	of	ondernemingen	aan	vzw’s.	Dat	zou	systematisch	
ontwikkeld	kunnen	worden,	bijvoorbeeld	door	te	sleutelen	aan	het	kadastraal	inkomen	voor	
een	goed	dat	als	sociale	woning	ter	beschikking	wordt	gesteld.	Een	dergelijke	benadering	
moet zorgvuldig bestudeerd en gerealiseerd worden: de bedoeling is om een helder instru-
ment in te voeren dat het solidariteitselan een boost geeft zonder dat de uitzonderingsni-
ches die ons belastingstelsel zo onleesbaar, ondoeltreffend en onrechtvaardig maken, nog 
groter worden. 

Concreet	zou	voor	dit	onderwerp	bijvoorbeeld	een	vraag	om	advies	ingediend	kunnen	wor-
den	bij	de	Hogere	Raad	van	Financiën.

92 Zie https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/cooperation_au_developpement/qui_sommes-nous/nos_partenaires/ 
 acteurs_cooperation_non-gouvernementale/agrement_programme_ong 
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4. Het vertrouwen herstellen en minderbedeelden  
	 meer	doen	participeren	

“Het kan gewoon niet anders ... 
Dus doen we gewoon maar voort.  

En dat levert al twintig jaar lang geen resultaat op.”  
 

“Op school beginnen we met 10/10, 
en dan worden punten afgetrokken.”  

 
 

“We leren vertrouwen te hebben als we klimmen. 
Maar de essentie zit’m in de relatie, niet in de hoogte. 

Methodes kunnen onderling verwisseld worden.”  
 

“Netwerk, sociaal geweten en cultureel kapitaal – 
de olifant in de porseleinkast.”  

 

“Aan culturele activiteiten deelnemen is fundamenteel. 
Niet omdat het leuk is of omdat het een goede indruk geeft, 

wel omdat het je in staat stelt om deel uit te maken  
van eenzelfde geschiedenis.”  

 

“Motivatie geeft de doorslag. 
Wat doen we dan met mensen zonder motivatie?”  
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4.1 Vaststellingen 

# Twee	grote	moeilijkheden	kwamen	in	de	gesprekken	tot	uiting.	

Het	eerste	probleem	is	het	feit	dat	“de	pomp	leegloopt”.	Vertrouwen	is	altijd	wel	een	beetje	wedden	
op	het	onbekende,	maar	alleen	vertrouwen	wekt	vertrouwen,	het	moet	gebaseerd	zijn	op	wat	gekend	
is.	Sociale	actoren	die	met	jonge	schoolverlaters	werken	bijvoorbeeld,	worden	echter	vaak	gecon-
fronteerd met gezinnen waar de ouders geen vertrouwen meer hebben in de schoolinstellingen, 
omdat ze er zelf ook van uitgesloten werden. Hoe kan je deze jongeren ervan overtuigen om opnieuw 
open	te	staan	voor	school,	als	ze	zelf	geen	getuige	zijn	van	het	feit	dat	dit	wel	degelijk	zin	heeft?	

Het	tweede	probleem	is	de	controle	bij	de	verschillende	begeleidingen	en	inschakelingsparcours.	
Ook hier geldt dat vertrouwen vertrouwen wekt. Hoe kan je iemand vertrouwen die jou wantrouwt? 
Dat	is	een	situatie	waarmee	mensen	die	hulp	krijgen	en	daardoor	gecontroleerd	worden,	mogelijk	
te	kampen	hebben;	of	het	is	althans	het	gevoel	dat	ze	hebben.	Zo	moeten	de	OCMW’s	controleren	
of	steuntrekkers	wel	bereid	zijn	om	te	werken.	De	centra	zelf	worden	ook	gecontroleerd,	door	de	
(federale)	POD	MI,	die	nagaat	of	hun	acties	wettelijk	zijn	en	hoe	de	fondsen	worden	aangewend.	

Los	van	dit	tweevoudige	probleem	–	vertrouwen	hebben	in	iemand	die	je	redelijkerwijze	kunt	wan-
trouwen	–	hangt	aan	deze	controle	ook	een	prijskaartje.	Welk?	Hoe	 relevant	 is	het?	Controle	kan	
soms	nuttig	zijn	–	denk	maar	aan	de	sociale	controle	van	de	AA-groep	–	maar	ook	contraproductief.	

4.2				Acties

# Heel	wat	begeleidingsacties	hebben	bewezen	dat	ze	efficiënt	zijn,	dat	het	vertrouwen	hersteld	kan	
worden en dat levens op een laag pitje weer op dreef kunnen geraken. Uit de studies voor de kwali-
teitsbeoordeling	van	Duo	for	a	Job	bijvoorbeeld	blijkt	dat	het	zelfvertrouwen	van	begeleide	jongeren	
met	90%	stijgt,	waardoor	de	kans	op	een	geslaagde	terugkeer	naar	de	arbeidsmarkt	groter	wordt.93 

93 De Engelse New Deal for Young People (NDYP) van de eerste regering-Blair (1997) was een heus succes voor de  
 herintegratie van jongeren onder de 25 op de arbeidsmarkt. De sleutel van dit succes is de intensieve begeleiding  
 gedurende vier maanden van jongeren die al meer dan zes maanden werkloos waren. Deze eerste advies- en begeleidings 
	 fase	werd	indien	nodig	gevolgd	door	een	doorverwijzing	naar	gesubsidieerde	tewerkstelling	of	opleidingen.	Dit	programma		
	 blijft	een	van	de	grote	successen	van	de	Regering-Blair.	
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Als	we	kijken	naar	de	projecten	die	werken,	dan	zien	we	dat	vertrouwensherstel en succes aan ver-
schillende voorwaarden verbonden	zijn:

- de	begeleiding	moet	over	een	langere	termijn	lopen;	
- ze	moet	individueel	en	gepersonaliseerd	zijn;	
- kwaliteit	van	de	relatie:	een	band	hebben	en	erkenning	zijn	doorslag-

gevend;	dat	betekent	dat	de	begeleiders	zelf	beschikbaar	en	betrouw-
baar	moeten	zijn;	

- de	begeleiding	moet	gericht	zijn	op	een	concrete	activiteit;	
- ze	moet	trapsgewijs	verlopen,	waarbij	de	eerste	trap	laag	genoeg	en	

dus	toegankelijk	moet	zijn;	
- ze moet steunen op de vaardigheden van de begeleide persoon, de 

begeleider	moet	goed	begrijpen	wat	zijn	noden	zijn,	en	daar	pertinent	
op	ingaan;	

- de	begeleiding	moet	met	andere	woorden	 “realistisch”	zijn,	maar	 te-
gelijkertijd	ook	ruimte	maken	voor	ontdekking	en	openheid	voor	wat	
mogelijk	is;	

- ze	moet	ook	een	collectieve	dimensie	hebben	en	met	peers	werken;	
- (her)integratie in het eigen (familiale, culturele, territoriale, ...) net-

werk;	
- er	wordt	met	alle	betrokken	partijen	rekening	gehouden;	
- niet alle succesvolle projecten hanteren dezelfde methode, maar ze 

hebben wel allemaal een methode die werd uitgewerkt, getest en ver-
beterd. 

 
Tot slot kan het engagement voor een algemeen project waarin het eigen project is ingebed, een 
element	van	vooruitgang	zijn.	Dat	 is	meer	bepaald	het	geval	 in	sociale-economieondernemingen,	
waar democratische en zelfs participatieve governance courant is. 

# Elk OCMW heeft speelruimte om de controle op de werkwilligheid te beperken of op te schorten. 
Het	 kan	bijvoorbeeld	 toestaan	dat	 een	 student	met	 een	 leefloon	 tijdens	de	 vakanties	 geen	werk	
zoekt,	omdat	studeren	nu	eenmaal	de	dagtaak	is	van	een	student	en	hij	na	een	echte	vakantie	het	
nieuwe schooljaar in de beste omstandigheden moet kunnen aanvatten. Die min of meer soepele 
benadering	wordt	doorgaans	toegelicht	in	een	“gedragslijn”,	een	perspectiefdocument	dat	officieel	
niet	bestaat,	maar	de	rode	draad	vormt	voor	de	acties	van	de	OCMW’s.	
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INSPIR ATIE 

HOUSING FIRST

‘Housing	first’	(huisvesting	eerst)	is	een	programma	dat	de	dakloosheid	wil	uitroeien.	
Het programma ontstond in de jaren negentig in New York en moest daklozen zonder 
voorwaarden	en	 zonder	beperkingen	 in	de	 tijd	een	dak	boven	hun	hoofd	geven.	De	
persoon	die	van	de	straat	af	wil,	krijgt	een	klassiek	huurcontract	en	neemt	de	kosten	
daarvoor	op	zich,	dankzij	werk	of	sociale	bijstand.	Zo	krijgt	deze	persoon	dan	woon-
zekerheid.	Hij	kiest	welk	type	van	bijstand	en	begeleiding	hij	nodig	heeft	en	aan	welk	
tempo.	Er	wordt	van	uitgegaan	dat	iedereen	op	termijn	in	staat	is	om	zich	uit	zijn	be-
nepen	situatie	te	redden,	als	zijn	omgeving	maar	correct	is,	de	hulp	echt	beschikbaar	
is,	hij	op	vertrouwen	kan	rekenen	en	de	nodige	tijd	krijgt.	

De positieve resultaten van de eerste Amerikaanse experimenten waren zo goed dat 
de methode verder werd uitgewerkt en werd veralgemeend. In Europa bestaan de 
programma’s	 in	een	twaalftal	 landen,	waarvan	sommige	de	dakloosheid	zo	goed	als	
van de kaart hebben geveegd. In België werd naar aanleiding van een proefproject 
met	278	daklozen	vastgesteld	dat	de	voorziening	niet	alleen	veel	efficiënter	is	dan	de	
klassieke	programma’s,	maar	bovendien	ook	veel	minder	kost.	Zo	blijkt	dat	na	twee	
jaar	93%	van	de	begunstigden	van	het	 ‘Housing	first’-programma	nog	steeds	 in	zijn	
woning verbleef. Na de veralgemening van het proefproject, midden 2021, konden via 
18 projecten	850	mensen	gehuisvest	worden;	na	twee	jaar	bedroeg	het	slaagpercen-
tage 86%.

Ter	 vergelijking:	 via	 het	 klassieke	 systeem	 zou	 het	 twee	 jaar	 hebben	 geduurd	 om	
slechts	48%	van	de	daklozen	aan	een	woning	te	helpen;	de	anderen	zouden	nog	op	
straat of in een precair onderkomen leven, in de gevangenis zitten of in een ziekenhuis 
verblijven	...	De	kostprijs	voor	één	dag	begeleiding	in	het	kader	van	‘Housing	first’	ligt	
gemiddeld drie keer lager dan een overnachting in een daklozencentrum, zeven keer 
lager	dan	een	nacht	in	de	gevangenis	en	zeventien	keer	lager	dan	bij	spoedopname	in	
een psychiatrisch ziekenhuis. 

https://housingfirsteurope.eu
http://www.housingfirstbelgium.be/
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4.3 Aanbevelingen

Op	dit	vlak	sluiten	de	aanbevelingen	voor	een	stuk	aan	bij	de	aanbeveling	om	te	vereenvoudigen,	
waarop we later terugkomen. Het gaat dan meer bepaald over de beperking van het administratieve 
werk en van het aantal gesprekspartners. 

8. Het armoedebestrijdingsbeleid moet heruitgevonden en gereorganiseerd worden en  
 daarbij moet rekening worden gehouden met het standpunt van wie geholpen wordt

In concreto: 
- de reeds structurerende begeleiding op maat van sommige overheidsdiensten of 

vzw’s	systematiseren in	de	sociale	actie	als	geheel;	
- deze begeleiding opbouwen en ontwikkelen op basis van een referentiepersoon. 

Wegens	het	absenteïsme	en	de	turn-over	in	de	sector	een	systeem	organiseren	met	
daarin	één	of	twee	specifieke	“vervangers”.	In	het	verenigingsleven	begeleiding	door	
vrijwilligers	in	de	hand	werken;	

- de methodes en opleidingen inzake begeleiding ontwikkelen en systematiseren. 
Enerzijds	is	begeleiden	geen	synoniem	van	“een	administratieve	dienst	verstrekken”.	
Anderzijds	kan	slecht	gesitueerde	begeleiding	van	mensen,	de	werknemers	“compro-
mitteren”,	wat	blijkt	uit	de	grote	pijn	die	in	de	sociale	actie	voelbaar	is;	

- tevredenheidsonderzoeken van geholpen personen systematiseren;	
- de controle beoordelen en hervormen: nagaan wat nuttig is, qua functies een onder-

scheid maken tussen begeleiding en controle en die controle toevertrouwen aan een 
onafhankelijk	orgaan	van	de	hulpverlening.	

9. De bijstandsregeling moet ertoe bijdragen dat geholpen personen effectief vorderingen  
 maken

In concreto: 
- de opleidingen beter bestendigen en organiseren door te werken volgens een logica 

met modules en dwarsverbanden. Eigenheden mogen niet leiden tot hindernissen of 
impasses.	Ervaringen	moeten	beter	gevaloriseerd	worden,	de	gelijkwaardigheid	van	
diploma’s	moet	gemakkelijker	erkend	worden.	

- de politieke actoren en de actoren op het terrein beter coördineren voor wat oplei-
dingen betreft. Net zoals voor de gezondheid is er een contraproductieve diversiteit 
aan	ministers	en	administraties	die	met	deze	materie	belast	zijn.	
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10. Mensen moeten meer middelen krijgen om bij te dragen tot de samenleving. 

In concreto: 
- individuele begeleiding inpassen in een netwerk dat het individuele, territoriale en 

sociale netwerk van de persoon overkoepelt. Aangezien armoede een zowel individu-
eel	als	collectief	probleem	is,	is	persoonlijke	empowerment	onlosmakelijk	verbonden	
met collectieve empowerment94;	

- ertoe	bijdragen	dat	begeleide	personen	meewerken	aan	projecten	waar	ze	deel	van	
uitmaken, met name door de ontwikkeling van een effectieve participatieve go-
vernance bij de vzw en van adviezen inzake participatie en evaluatie in de publieke 
context. 

94  Zie https://www.fdss.be/wp-content/uploads/20016-A5_Cahier_Recherchaction9_05.pdf 
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5. Armoede en bestaansonzekerheid beter detecteren 

“De evolutie van de armoede is gezichtsbedrog: uitsluiting,  
terugtrekking en verschuiving verhullen de werkelijkheid.”  

“We spreken over, maar niet mét de jongeren.”  
 

“Waar zijn de cijfers?” 

5.1 Vaststellingen 

# Tal van actoren op het terrein bevestigen diverse academische studies95 en getuigen dat een aan-
zienlijk	aantal	mensen	“onder	de	radar”	blijft.	

Dit fenomeen wordt door verschillende factoren verklaard. 

Ten	eerste	is	er	de	discrepantie	tussen	de	officiële	armoededrempel	en	de	werkelijke	situaties,	wat	
nauwgezet wordt uiteengezet in de werken van het IDD96. Het gebeurt wel vaker dat iemand geen 
recht heeft op bepaalde steunmaatregelen, maar wel behoeftig is, door de niet-reduceerbare last 
van	de	huur,	een	terugbetaling,	een	specifiek	probleem,	...	Dat	is	des	te	meer	het	geval	voor	arme	
werknemers,	in	het	bijzonder	de	alleenstaande	moeders.	

Het fenomeen van de non-take-up, dat onder meer in de werken van het Observatorium voor Ge-
zondheid	en	Welzijn	van	Brussel-Hoofdstad	onder	de	aandacht	wordt	gebracht	en	reeds	in	het	eer-
ste deel van het rapport werd aangehaald, speelt ook mee. Het gaat hier ook over “geen toegang” 
of	 “geen	aanvraag”:	dat	 laatste	kan	een	gevolg	zijn	van	de	schaamte,	de	angst	voor	een	zoveelste	
weigering,	de	vele	voorstellingen	die	iemand	zich	van	zijn	situatie	en	van	de	instellingen	maakt.	Non-
take-up	 is	vaak	het	voortvloeisel	van	een	waterval	van	afwijzingen	en	verschuivingen:	verlies	van	
werk, allerhande sancties, uitsluiting uit de werkloosheid, overgang van het werkloosheidsstelsel 
naar	het	invaliditeitsstelsel,	eerste	stappen	bij	het	OCMW,	waar	je	uiteindelijk	je	rechten	laat	varen.	
Vaak	gebeurt	ook	het	tegenovergestelde,	namelijk	overgang	van	ziekte	en	invaliditeit	naar	werkloos-
heid,	als	een	werkgever	iemand	die	zijn	werk	wil	hervatten,	niet	opnieuw	aanneemt.	

95	 Zie	met	name	de	werken	van	het	Observatoire	national	de	la	pauvreté	et	de	l’exclusion	sociale	(ONPES)	over	sociale	 
	 onzichtbaarheid	in	Frankrijk: https://onpes.gouv.fr/le-rapport-de-l-onpes-2016.html

96	 Zie	met	name	Brève	nr.	53	van	augustus	2021:	http://www.iddweb.eu/?m=202108 
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Uiteraard	spelen	de	individuele	dimensie	en	verantwoordelijkheid	een	rol	bij	de	non-take-up,	maar	
het is in eerste instantie een collectieve en systemische aangelegenheid. Het vat wortel hogerop, in 
de buitenmaatse complexiteit van de procedures voor toekenning en behoud van sociale rechten, 
een bron van vernedering en institutioneel geweld. 

Een	onwettig	verblijf	maakt	illegalen	onzichtbaar.	De	termen	“illegaal”	en	“armoede”	mogen	niet	over	
één kam worden geschoren, aangezien heel wat mensen in een illegale situatie wel werken en een 
deel van hun inkomen naar hun thuisland sturen. De COVID-crisis, die sectoren als de horeca en de 
bouw afremde en zelfs tot stilstand bracht, vertraagde of blokkeerde echter deze economische 
stromen	en	tal	van	individuen	en	families	kwamen	in	bijzonder	lastige	situaties	terecht.	

# Eveneens door de COVID-crisis kon de bestaansonzekerheid niet worden gedetecteerd op het 
ogenblik	dat	deze	begon	te	groeien,	omdat	de	eerstelijnsdiensten	voor	bijstand	feitelijk	onbeschik-
baar	waren.	Een	niet	te	verwaarlozen	aantal	OCMW’s	en	verenigingen	waren	de	voorbije	maanden	
immers	veel	moeilijker	te	bereiken	en	zelfs	totaal	niet	toegankelijk.	
Zonder	thermometer	kan	je	moeilijk	de	temperatuur	meten.	

# We	stellen	vast	dat	er	tussen	armoede	en	geestelijke	gezondheid	een	tweevoudige	causaliteit	be-
staat.	Het	gaat	om	een	mogelijk	vicieuze	cirkel,	maar	misschien	is	het	ook	de	gelegenheid	om	langs	
twee	 zijden	efficiënt	 tussenbeide	 te	komen:	aan	de	ene	kant,	 een	materiële	 tussenkomst	die	de	
angst	en	de	stress	wegneemt,	bijvoorbeeld	dankzij	huisvesting;	aan	de	andere	kant,	een	interventie	
op	het	vlak	van	de	geestelijke	gezondheid,	om	te	vermijden	dat	mensen	er	op	sociaal	of	professi-
oneel vlak of op het vlak van school en gezin de brui aan geven. De overdracht van armoede naar 
de	volgende	generatie(s)	 is	eveneens	gelinkt	aan	de	geestelijke	gezondheid,	die	voortvloeit	uit	de	
levensomstandigheden	tijdens	de	kinderjaren	(voeding,	mishandeling,	hygiëne,	...).	

# Ook	het	feit	dat	de	ongelijkheid	bij	de	minstbedeelde	bevolkingsgroepen	almaar	toeneemt,	maakt	
het	moeilijk	om	armoede	op	te	sporen.	Aangezien	de	ongelijkheid	tussen	de	armsten	en	de	rijksten	
in België weerhouden wordt, verhullen de globaal genomen stabiele gemiddelden en medianen dat 
de afstand tussen arm en zeer arm almaar groter wordt. 

# Bij	de	observatie	komen	daar	nog	eens	twee	blinde	vlekken	bij.	Enerzijds	worden	de	cijfers	voor	
een stuk vertekend door zwartwerk. Deze sociale fraude is niet typisch voor de mensen met de 
laagste	inkomens,	maar	ze	maken	er	wel	soms	gebruik	van.	Anderzijds	wordt	het	beeld	vertroebeld	
door het feit dat er geen vermogensregister is. Logisch en statistisch gezien beschikken de armsten 
maar	over	een	klein	vermogen,	maar	dat	is	daarom	nog	geen	verwaarloosbaar	gegeven.	Het	kan	bij-
voorbeeld het verschil maken tussen twee gepensioneerden met eenzelfde laag inkomen, maar de 
ene is eigenaar en de andere huurt. 

# Deze	moeilijkheid	om	armoede	op	te	sporen	brengt	twee	problemen	met	zich	mee.	
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Het eerste situeert zich op individueel vlak. Het onzichtbare leven wordt vaak grondig verstoord door 
een mengelmoes van kwetsbaarheid en toenemende bestaansonzekerheid, een heen-en-weer-ge-
slinger tussen periodes van activiteit en inactiviteit, van leven in een gezin of als alleenstaande, van 
statuten,	contracten.	Die	onzekerheid	maakt	het	alleen	maar	moeilijker	om	je	leven	op	te	bouwen,	
om	te	handelen	in	plaats	van	de	omstandigheden	te	ondergaan;	ze	is	uiteindelijk	een	van	de	elemen-
ten van armoede. 

Het	tweede	probleem	situeert	zich	op	collectief	en	politiek	vlak.	Tijdens	discussies	in	de	GEES	tij-
dens	COVID	bijvoorbeeld,	waren	de	vertegenwoordigers	van	het	bedrijfsleven	of	de	Nationale	Bank	
in	 staat	 om	 snel	 nauwkeurige	 cijfers	 en	 simulaties	 te	 verstrekken	 over	 de	 werkgelegenheid:	 de	
economische	gevolgen	van	de	crisis	konden	geschetst	worden.	Het	was	echter	niet	mogelijk	om	
gelijkwaardige	cijfers	te	vinden	over	de	sociale	gevolgen:	 impact	op	de	armoede,	psychologische	
gevolgen.	In	een	debat	is	het	vaak	zo	dat	wie	zijn	argumenten	met	cijfers	kan	staven,	meer	gewicht	
in de schaal legt dan wie dat niet kan. 

5.2	 Acties

Met verschillende acties wordt op deze neiging tot opaciteit gereageerd. 

# Zo	worden	regelmatig	daklozen	geteld.	Een	dergelijke	systematische	telling	werd	in	2020	gerea-
liseerd	onder	impuls	van	de	Koning	Boudewijnstichting,	samen	met	de	spelers	op	het	terrein	en	op	
verschillende	plaatsen	 in	het	 land:	het	Brussels	Hoofdstedelijk	Gewest,	de	provincie	Limburg,	de	
steden Gent, Leuven, Aarlen en Luik97.	Dankzij	de	tellingen	met	name	door	enkele	honderden	vrijwil-
ligers	kon	de	diversiteit	inzake	situatie,	leeftijd,	herkomst	in	kaart	worden	gebracht;	soms	werden	
daklozen	meermaals	meegeteld	omdat	het	niet	makkelijk	is	om	hen	te	identificeren	...	Als	er	al	ver-
gelijkingspunten	waren	–	zoals	in	Brussel,	waar	al	voor	de	zesde	keer	werd	geteld	–	werd	een	stijging	
van het aantal daklozen vastgesteld. Hoe nauwgezet de oefening ook georganiseerd wordt, en de 
verantwoordelijken	zeggen	het	zelf,	de	werkelijke	situatie	kan	alleen	maar	ruw	geschat	worden.	
De gegevens worden op verschillende manieren ingevoerd, met name in het kader van het maat-
schappelijk	werk	van	de	OCMW’s	of	de	Federatie	van	de	Maatschappelijke	Diensten.	

97 Het verslag is te vinden op https://www.kbs-frb.be/nl/telling-dak-en-thuisloosheid.  
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# Een tweede actietype is wat we de “creatie van tappunten” zouden kunnen noemen. Plekken waar 
je,	net	zoals	in	een	oase	in	het	midden	van	de	woestijn,	weet	dat	je	onderdak	en	eten	zal	vinden,	waar	
je kan opknappen en je je misschien zelfs kunt vestigen. Voor een stuk is die logica actief in enkele 
sociale-economieondernemingen	waar	bijzondere	aandacht	wordt	besteed	aan	de	governance.	Het	
is geen kwestie van gewoon maar een goed of dienst te produceren om een procedure tot stand te 
brengen. Maar via die procedure voor werk, organisatie en beslissingen moeten mensen die door-
gaans uit werk of het sociale spel worden uitgesloten, wel een plek kunnen innemen. Dat bracht een 
aantal	OCMW’s	er	ook	toe	om	tijdens	de	lockdown	de	regels	naar	hun	hand	te	zetten.	Ze	profiteerden	
van	de	flexibiliteit	die	ze	kregen	om	hulp	in	natura	te	verstrekken	en	valoriseerden	die	hulp	cash,	die	
ze aan illegalen uitdeelden. 

# Een	derde	actietype	tot	slot	is	de	aanpak	om	woorden	en	getuigenissen	van	doorgaans	zwijgende	
mensen te verzamelen, in een vorm te gieten, er rekening mee te houden en ze te verspreiden. Dat 
is	met	name	wat	de	netwerken	voor	armoedebestrijding	doen98,	maar	ook	de	FOD	Maatschappelijke	
integratie,	door	zijn	werk	met	de	 “ervaringsdeskundigen”99, het collectief Sylloge100, Duo for a Job 
met podcasts van mentees101, tal van verenigingen voor permanente educatie102. 

98 De drie regionale netwerken, verenigd in het BAPN: https://www.bapn.be/nl/over-ons 

99  Zie https://www.mi-is.be/nl/themas/ervaringsdeskundigen/methodologie 

100 “Paroles données, paroles perdues”, op. cit.

101 Zie https://www.duoforajob.be/fr/plaidoyer-2/advocacy-podcasts-modedemploi/ 

102	Meer	bepaald	La	rue,	in	Molenbeek,	die	zich	tot	de	gemeentelijke	overheid	richtte	betreffende	het	feit	dat	hun	diensten		
	 niet	toegankelijk	zijn	voor	de	minstbedeelden.	
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INSPIR AT IE 

DRIVE TO REDUCE DROP OUT RATES IN THE NETHERLANDS

Schooluitval	gaat	over	laaggeschoolde	jongeren	die	tussen	18	en	24	oud	zijn,	geen	
hoger	secundair	diploma	hebben	en	ook	niet	opgenomen	zijn	in	een	leer-	of	oplei-
dingsprogramma. 

Dankzij	het	programma	waarmee	in	Nederland	de	strijd	werd	aangebonden	tegen	
schooluitval, konden tussen 2000 en 2015 op nationaal vlak heel wat metingen 
worden	verricht	en	kon	het	aantal	vroegtijdig	schoolverlaters	van	75.000	worden	
teruggebracht naar 25.000103.	Het	programma	spitst	zich	toe	op	tijdige	detectie	
en	 ICT-gebruik.	Het	 is	gebaseerd	op	drie	hoofdlijnen:	Registration,	Measure	and	
Coordination	(RMC).	Hetzij:

- elke	 leerling	 krijgt	 een	 onderwijscodenummer	 zodat	 hij	 opgevolgd	 kan	
worden en op een digitale portaalsite absenties geregistreerd kan worden 
(Registration);	

- aan	de	hand	van	ICT	wordt	van	elke	leerling	opgevolgd	hoe	hij	vordert,	maar	
ook	of	hij	niet	achteruitgaat;	op	die	manier	kan	zijn	traject	op	om	het	even	
welk	moment	worden	gecontroleerd	en	kan	ingegrepen	worden	(Measure);	

- de	 leerlingen	krijgen	voorlichting	en	begeleiding	bij	hun	studie-	en	 loop-
baankeuze en ze kunnen vlotter overgaan naar een educatief opvolgings-
programma;	de	structuren	voor	tenlasteneming	op	school	of	op	lokaal	vlak	
worden uitgebreid (Coordination). 

Uit	dit	experiment	in	de	strijd	tegen	schooluitval	in	Nederland	blijkt	dat,	als	absen-
ties beter worden gedetecteerd, de leerlingen beter opgevolgd kunnen worden, en 
dat	in	geval	van	problemen	sneller	gecoördineerd	opgetreden	kan	worden,	wat	op	
het einde van de reis neerkomt op een inkrimping van de schooluitval. “An ounce of 
prevention is worth a pound of cure”. 

103 Zie meer bepaald https://www.centreforpublicimpact.org/case-study/drive-reduce-dropout-rates- 
 programme-dutch-schools en https://www.oecd.org/education/EDUCATION%20POLICY%20OUTLOOK_ 
 NETHERLANDS_EN%20.pdf 
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5.3 Aanbevelingen

Op	dit	vlak	sluiten	de	aanbevelingen	voor	een	stuk	aan	bij	de	aanbeveling	om	te	vereenvoudigen,	
waarop we later terugkomen. Het gaat meer bepaald over de daling van het aantal statuten en de 
automatisering van de rechten. 

In concreto: 

11. Het armoedebestrijdingsbeleid baseren op referentiebudgetten.

Opdat	personen	die	effectief	in	armoede	leven,	wel	degelijk	als	armen	beschouwd	worden	
en	niet	onder	de	radar	blijven,	is	het	van	belang	dat	op	gepaste	wijze	rekening	wordt	gehou-
den met hun bestaansmiddelen en uitgaven. 

Om met alle beschikbare bestaansmiddelen rekening te kunnen houden, moet ook gekeken 
worden naar de huisvesting en moeten vooral de voordelen van een sociale dan wel een 
eigen woning tegen elkaar afgewogen worden. 

Een	dergelijke	benadering	komt	in	feite	neer	op	een	verhoging	van	de	armoededrempels.	

Concreet moeten de referentiebudgetten stelselmatig worden gebruikt, meer bepaald 
door	de	OCMW’s104. 

12. Burgers ertoe aanmoedigen om hun rechten te doen gelden.

Iemand	uit	de	openbare	ruimte	weghalen	gebeurt	doorgaans	geleidelijk	aan,	niet	bruusk.	
Vermijden	dat	mensen	afhaken	van	het	bijstands-	en	begeleidingssysteem	moet	voor	de	
sociale	actoren	een	prioriteit	zijn.	

In concreto:
- garanderen	dat	locaties	voor	bijstandsvoorzieningen	fysiek	toegankelijk	zijn,	en	het	

werk	op	1/2	lijn	ontwikkelen;	door	de	COVID-crisis	nam	de	digitaliseringstendens	toe,	
waardoor	de	minstbedeelden	nog	vaker	uit	de	boot	vielen;	

- proactieve	en	niet	alleen	reactieve	acties	van	maatschappelijk	werkers	ten	overstaan	
van	de	burgers	uitbreiden.	Grotere	beschikbaarheid	voor	menselijk	contact	is	dan	ook	
een	noodzaak,	bijvoorbeeld	door	de	administratieve	last	en	het	aantal	te	behandelen	
dossiers te verminderen. 

104 CEBUD ontwikkelde hiervoor REMI: https://www.cebud.be/remi. Zie ook de werken van het Europese netwerk op  
 https://www.referencebudgets.eu 
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13. Informatie beter inzamelen en beter verspreiden. 

Vaak beschikken de verschillende actoren maar over fragmenten van de informatie over de 
situatie en noden van mensen. In die omstandigheden moeten ze vaak alleen en blindelings 
verder varen. 

In concreto:
- de	samenwerking	tussen	actoren,	en	dan	vooral	tussen	OCMW’s,	consolideren.	Zon-

der de autonomie van de Centra op de helling te plaatsen, maar volgens een logica 
van	subsidiariteit	en	mutualisering,	nog	meer	belang	hechten	aan	de	praktijken	en	
werkmiddelen die in het kader van de intercommunales en/of de regionale federaties 
gemeenschappelijk	zijn;	

- een	betere	band	tot	stand	brengen	tussen	de	actoren	die	armoede	bestrijden	en	de	
geestelijke	 gezondheid	 bevorderen,	 om	 zo:	 1.	 (vooral	 bij	 jongeren)	 psychologische	
problemen	 sneller	 op	 te	 sporen,	waardoor	 de	 risico’s	 en	 gevolgen	 beperkt	 kunnen	
worden;	2.	op	het	vlak	van	de	geestelijke	gezondheid	sneller	en	gepaster	te	kunnen	
ingrijpen;	3.	te	voorkomen	dat	iemand	in	armoede	en	afzondering	terechtkomt.	
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6. Steunmaatregelen en toegang vereenvoudigen  
	 en	rationaliseren	

“Voor je iemand helpt om in het doolhof zijn weg te vinden, 
moet je het doolhof eenvoudiger maken.” 

“Hoe verder ik kom, hoe meer ik streef  
naar vereenvoudiging en eenvoud.” 

“De complexiteit van de hulpprocedures en toegangsvoorwaarden  
helpt niemand, ze is gewoon absurd.” 

6.1 Vaststellingen 

# De	diversiteit	aan	actoren	en	het	gebrek	aan	coördinatie	van	het	aanbod	vormen	niet	alleen	een	
politiek	probleem,	maar	zijn	ook	problematisch	voor	het	individu.	Zo	zijn	er	in	Brussel	een	honderdtal	
vzw’s	die	zich	op	de	doelgroep	kansarme	jongeren	richten.	Geholpen	personen	worden	echter	niet	
systematisch gestuurd en genieten dus niet optimaal van deze diensten. Nog een voorbeeld: de me-
dische	kaart	die	door	enkele	OCMW’s	werd	ontwikkeld	en	recht	geeft	op	steunmaatregelen	i.v.m.	de	
gezondheid, is niet in elke gemeente geldig. Of nog: een schuldbemiddelaar voor particulieren mag 
geen	zelfstandige	zijn,	want	die	valt	onder	een	ander	bemiddelingssysteem.	

# De administratieve en regelgevingslasten, waaronder de controletaken, wegen zwaar door. Ze 
palmen	een	groot	deel	 van	de	hulpmiddelen,	 tijd	en	competenties,	 in.	De	begeleiding,	 of,	 ruimer	
gezien,	het	relationele	wordt	dan	geconcentreerd	bij	een	beperkt	aantal	werknemers.	In	sommige	
OCMW’s	bijvoorbeeld	moeten	de	maatschappelijk	assistenten	tot	150	individuele	dossiers	behande-
len – nagenoeg twee keer zo veel als de limiet voor een kwaliteitscontrole. Sommige diensten voor 
bescherming	van	en	hulp	aan	jongeren	zijn,	door	een	gebrek	aan	middelen,	genoodzaakt	om	zich	te	
concentreren op de ernstigste en dringendste problemen, in hoofdzaak kinderen die het slachtoffer 
zijn	van	seksueel	geweld.	Zijn	de	andere	behoeften	dan	gedoemd	om	genegeerd	te	worden?	

# Voor	sommigen	wordt	het	bijstandssysteem	dan	eerder	een	probleem	dan	een	oplossing.	Moei-
lijkheden	 inzake	 toegang,	 informatieverstrekking	en	 jargon	creëren	de	 facto	de	hoger	genoemde	
“armoede-industrie”, een op zichzelf gericht systeem dat werkt volgens interne regels en een eigen 
continuïteit,	eerder	dan	op	basis	van	de	vereiste	efficiëntie	van	buitenaf.	
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# Er	bestaat	een	lappendeken	van	bijzondere	rechten	en	statuten.	Ook	dat	maakt	inzicht	en	toegang	
alleen maar complexer, situaties van individuen en gezinnen alleen maar instabieler. Bovendien ge-
ven	deze	verschillende	rechten	en	statuten	toegang	tot	verschillende	inkomens.	Verder	wijzen	we	
op	de	verschillende	manieren	waarop	één	en	hetzelfde	begrip	wordt	gedefinieerd:	gezinshoofd	of	
partner in samenwonend verband, werkloosheidsstelsel/-situatie, begunstigde van een verhoogde 
tegemoetkoming, ... Dat leidt tot grote onrechtvaardigheid en wakkert armoedeconcurrentie aan. 
Dat	 is	een	belangrijk	politiek	probleem,	want	de	staat	moet	gelijke	behandeling	waarborgen	voor	
alle burgers die met eenzelfde situatie worden geconfronteerd. Met name het OCMW-netwerk is 
verantwoordelijk	voor	een	drievoudige	billijkheid:	binnen	het	centrum	ten	overstaan	van	“zijn”	uit-
keringstrekkers;	tussen	OCMW’s	onderling;	en	tussen	degenen	die	zich	buiten	(werklozen)	en	binnen	
(uitkeringstrekkers) bevinden.

# De lappendeken vormt in een traject om uit de armoede te geraken, vaak een belemmering voor 
positieve	activiteiten.	Dat	is	meer	bepaald	het	geval	voor	activiteiten	als	vrijwilliger	of	zelfstandige,	
omdat	die	niet	met	werkloosheid	gecombineerd	mogen	worden.	Door	als	vrijwilliger	actief	te	zijn	
krijgen	mensen	echter	weer	vaste	grond	onder	de	voeten,	in	een	actieve	en	op	relaties	gerichte	dy-
namiek.	We	stelden	vast	dat	er	op	grote	schaal	aan	vrijwilligerswerk	wordt	gedaan	en	dat	het	een	
onmisbare basis vormt voor de sociale actie. Vanuit collectief standpunt kan met een activiteit als 
vrijwilliger	ingespeeld	worden	op	behoeften	waaraan	niet	altijd	voldaan	kan	worden,	ze	helpt	om	ac-
tiviteiten met een collectieve betekenis te ontwikkelen en fungeert in de sector van de sociale actie, 
net	als	tewerkstelling,	als	hefboom.	Er	is	een	hele	voorraad	aan	nuttige	activiteiten	die	financieel	
niet	noodzakelijk	rendabel	zijn.	

# Door al deze factoren wordt de asymmetrie in de administratieve relaties tussen burgers en 
overheidsdiensten alleen maar groter. Vaak hebben mensen niet de indruk dat ze voor rechten in 
aanmerking komen. Ook dat heeft een politieke impact. 

# Een systeem waarin je verplicht naar werk zoekt en ook nog eens wordt gecontroleerd, is niet 
noodzakelijk	efficiënt.	Dat	hangt	af	van	de	context	en	van	de	doelgroep.	Het	kan	werken,	maar	het	
kan ook dat de sanctie een negatief effect heeft. Wat daarentegen wel vaststaat, is dat correcte 
begeleiding	een	positieve	invloed	heeft.	De	lijn	kan	doorgetrokken	worden	naar	de	opheffing	van	de	
kinderbijslag	voor	kinderen	die	voortijdig	de	school	verlaten:	zo	straf	je	gezinnen	die	sowieso	al	in	
een	benarde	situatie	zitten.	Bij	alle	problemen	die	ze	al	hebben,	komt	er	nog	een	probleem	bij.	
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6.2	 Acties

# Tijdens	de	COVID-crisis	realiseerden	de	Brusselse	actoren	van	de	armoedebestrijding	door	middel	
van	opensourcesoftware	een	gezamenlijke	databank,	waarmee	ze	mensen	kunnen	opvolgen	om	hun	
een	zo	goed	mogelijke	huisvesting	te	bezorgen.	De	doorgaans	heftige	tegenkanting	tegen	dit	soort	
van	tools	kwam	er	niet	en	wel,	om	twee	redenen:	enerzijds	was	een	dergelijke	tool	uitermate	drin-
gend	en	belangrijk,	want	door	de	crisis	en	de	lockdown	werd	het	leven	van	daklozen	nog	lastiger	en	
moesten	de	besmettingen	opgevolgd	worden;	anderzijds	werd	gegarandeerd	dat	de	gegevens	alleen	
aan rechtstreekse partners bezorgd zouden worden, en was er een akkoord dat de databank na de 
crisis tenietgedaan zou worden. 

# Eveneens	 in	 verband	 met	 de	 gezondheidscrisis	 opende	 de	 Federatie	 van	 de	 Maatschappelij-
ke Diensten een gratis telefoonnummer105.	De	bedoeling	 is	om	mensen	door	 te	verwijzen	naar	de	
plaats(en) waar ze voor hun problemen de meest geschikte hulp kunnen vinden. 

# In	verschillende	OCMW’s	wordt	de	maatschappelijk	werker	gezien	als	een	monteur,	een	referentie-
persoon	die	de	geholpen	persoon	tijdens	zijn	traject	begeleidt	en	wegwijs	maakt.	Deze	aanpak	komt	
aardig in de buurt van het unieke loket dat voor ondernemingen werd ingevoerd. 

# Net	zoals	bij	Rising You, is	het	mogelijk	dat	een	vereniging	een	opleiding	die	bij	haar	project	aan-
sluit	en	normaal	gezien	door	de	VDAB	wordt	gegeven,	geheel	of	gedeeltelijk	voor	eigen	rekening	in	
haar	lokalen	organiseert.	Dit	type	van	subsidiariteit	draagt	bij	tot	de	efficiëntie	en	doelmatigheid.	

105  https://www.fdss.be/nl/hallo-welzijnswerk-gratis-anoniem-nummer/ 



111

INSPIR AT IE 
 

BUURTZORG

In 2006 beslissen enkele verpleegkundigen om Buurtzorg op te richten en een alter-
natief	aan	te	bieden	aan	een	systeem	voor	zorg	aan	huis	dat	niet	voldoet:		een	praktijk	
instellen	waarbij	de	klemtoon	 ligt	op	de	behoeften	van	de	patiënt	en	zijn	mate	van	
zelfredzaamheid	naargelang	van	 zijn	omgeving,	en	op	de	 zorgrelatie.	De	bedoeling	
was om het aantal zorguren te doen afnemen en het systeem te vereenvoudigen106.

Het Buurtzorg-model steunt op drie elementen. Het eerste is een logica van prioritei-
ten:	prioriteit	voor	de	patiënt,	die	erkend	wordt	om	zijn	vermogen	en	wil	om	zo	goed	
mogelijk	te	 leven,	waarbij	kwaliteit,	waardigheid	en	contact	vooropstaan;	het	zorg-
personeel	probeert	de	patiënt	zo	zelfredzaam	mogelijk	te	maken	en	steunt	daarvoor	
op	diens	familie-	en	sociale	netwerk,	dat	hem	daarbij	helpt.	De	steun	van	dit	eigen	
informele netwerk gaat vooraf aan die van Buurtzorg, dat zelf ook, mocht dat nodig 
zijn,	wordt	afgelost	door	andere,	formele	actoren.	

Het	tweede	element	 is	de	zeer	ruime	autonomie	van	de	teams:	twaalf	mensen	zijn	
samen	verantwoordelijk	voor	de	organisatie	en	het	beheer	van	de	zorg,	zodra	de	wijk	
werd	geïdentificeerd	waar	de	dienst	 zich	 zou	vestigen	en	 tussenbeide	zou	komen,	
en het lokaal werd gekozen voor de contacten met de artsen of sociale actoren. Het 
derde	element	tot	slot	is	een	gebruiksvriendelijk	computersysteem	dat	niet	alleen	de	
medische gegevens bevat, maar ook de context en de reglementering. 

Buurtzorg	is	een	van	de	‘succes	stories’	in	de	sector	en	op	het	vlak	van	sociale	inno-
vatie en werd uitvoerig bestudeerd en als model gezien107. De positieve resultaten: 
tevredenheid	van	de	patiënten,	zoals	blijkt	uit	de	enquêtes;	groei	van	de	activiteit,	
met meer dan 10.000 verpleegkundigen verdeeld over meer dan 850 teams, goed voor 
50%	van	de	marktaandelen;	 tevredenheid	 van	de	medewerkers,	want	de	onderne-
ming werd meermaals uitgeroepen tot beste werkgever van het land.

106  https://www.buurtzorg.com

107	 Kaloudis	H.	(2016).	A	first	attempt	at	a	systematic	overview	of	the	public	record	in	English	on	 
 Buurtzorg Nederland op https://medium.com/@Harri_Kaloudis/a-first-attempt-at-a-systematic-  
 overview-of-the-public-record-on-buurtzorg-nederland-part-a-ff92e06e673d
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6.3 Aanbevelingen

Het	stelsel	voor	sociale	zekerheid	en	armoedebestrijding	is	zo	complex,	dat	het	maar	matig	efficiënt	
is. In concreto: 

13.  De maatregelen inpassen in een logica van administratieve soberheid 

In	de	praktijk	komt	dat	hierop	neer	dat	de	nieuwe	maatregelen	en	hervormingen	ontworpen	
en	geïmplementeerd	moeten	worden	volgens	drie	principes:	

- uitgaan van ‘less is more’:	categorieën,	bijzondere	gevallen	en	structuren	schrap-
pen	in	plaats	van	toe	te	voegen;	

- voorrang geven aan universele toegang: als een recht of dienst voor iedereen 
toegankelijk	is,	dan	is	de	toegang	identiek.	Dat	betekent	echter	niet	dat	iedereen	
recht op toegang heeft. Het begrip “universele toegang” wordt met name gebruikt 
als	 het	 over	 handicaps	 gaat.	 Voor	mensen	met	 een	 beperkte	mobiliteit	 zijn	 de	
(dure) lift of een (minder duur) hellend vlak alternatieven voor de trap. Het hellend 
vlak is voor iedereen handig en biedt dus universele toegang. Er moeten met an-
dere woorden hellende vlakken worden ontwikkeld om mensen uit de armoede te 
halen;	

- handelen volgens behoefte eerder dan volgens doelgroep,	wat	aansluit	bij	het	
feit dat het aantal categorieën van geholpen mensen verminderd moet worden. 
Voor	een	stuk	voorkomt	dit	de	problematische	knip	in	de	sociale	bijstand	als	een	
geholpen persoon 18 wordt. 

14.  De statuten en drempels voor de tenlasteneming op elkaar afstemmen 

In concreto:
- de verschillende sociale statuten (werkloze,	gehandicapte,	leefloongerechtigde,	

...) vervangen door een eenmalige erkenning van een situatie van kwetsbaarheid 
die rechten opent.	Dat	sluit	aan	bij	dezelfde	logica	als	de	harmonisering	van	het	
statuut	van	de	werknemers;	

- de rechten van de volledige steunmaatregelen individualiseren, waardoor die 
aan	personen	en	niet	aan	situaties	gelinkt	zijn;	

- de drempels voor toegang tot sociale bijstand harmoniseren, met name door 
rekening te houding met de voorzieningen inzake sociale huisvesting, voorkeur-
tarieven en eigendom. 
Eerst wordt rekening gehouden met de inkomsten, dan pas met de statuten.108 

108	Op	basis	van	zijn	analyses	van	de	cijfers	pleit	Philippe	Defeyt	voor	deze	benadering	en	hij	leidt	er	een	reeks	extra	 
 maatregelen uit af die deze aanbeveling aanvullen. Zie http://www.iddweb.eu/?m=202108 
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15.  De toegang tot bijstand in de hand werken 

In concreto:
- bij de overheid voor alle aanvragen voor bijstand een uniek loket invoeren, los 

van	de	locatie,	het	niveau	of	de	behoefte.	Dit	is	vergelijkbaar	met	de	logica	van	het	
unieke loket voor ondernemingen. De verenigingen ertoe aansporen om hetzelfde 
te doen. Het komt erop neer om korte afzetkanalen voor bijstand	te	ontwikkelen;	

- de rechten automatiseren, in eerste instantie voor de risicogroepen. De logica is 
vergelijkbaar	met	die	van	de	verhoging	van	de	kinderbijslag;	

- nagaan hoe efficiënt de verplichtingen en controles inzake de toekenning van 
bijstand en begeleiding zijn: afstappen van de logica van systematische sancties, 
controles en verplichtingen, al wat lichter gemaakt kan worden, lichter maken 
(meer	bescherming,	maar	zonder	plichten),	minder	strikt	zijn	voor	wat	overblijft,	
en	de	verantwoordelijkheidslast	omkeren;	

- databanken met elkaar verbinden en ervoor zorgen dat informatie uitgewisseld, 
gedeeld en correct gebruikt wordt. Daarvoor moeten de procedures voor infor-
matie-inzameling op elkaar worden afgestemd, zodat de actoren beter kunnen 
samenwerken;	

- de structuren voor de besluitvorming en organisatie aangaande de sociale actie 
veel doorzichtiger maken, met name door elke gesubsidieerde organisatie en 
vereniging op pragmatische gronden te rechtvaardigen en door entiteiten die 
hetzelfde werk verrichten, samen te voegen. Verder moet de watervalstructuur 
vervangen	worden	door	een	netwerk	met	een	gezamenlijk	platform.	

16. Activiteit en tewerkstelling stimuleren 

In concreto:
- toestaan dat voor mensen in een kwetsbare situatie activiteiten en inkomsten 

van verschillende types gecumuleerd worden. Meer bepaald systematisch toe-
staan	dat	ze	vrijwilligerswerk	verrichten,	en	dat	linken	aan	een	bestendiging	van	
de opleidingen en de valorisatie van de verworvenheden uit reeds aangehaalde 
ervaringen. Kortom, een logica rond vervangingsinkomen (dat niet met een be-
roepsinkomen gecumuleerd kan worden) vervangen door een logica met aanvul-
lende	inkomsten	(die	wel	gecumuleerd	kunnen	worden),	zoals	geleidelijk	ook	het	
geval is voor de rustpensioenen

. 
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Tot	slot	halen	we	nog	een	laatste	aanbeveling	aan,	zij	het	met	enig	voorbehoud:	

17.  Een globaal sociaal dossier invoeren dat rekening houdt met het privéleven en het recht  
 om te worden vergeten 

Net zoals een globaal medisch dossier zou een sociaal dossier alle gegevens met betrek-
king	tot	de	situatie	en	de	maatschappelijke	dienstverlening	van	een	persoon	bevatten.	
Op het niveau van het individu kunnen de verschillende medewerkers van de overheid en 
verenigingen	of	vrijwilligers	die	bij	iemands	begeleiding	betrokken	zijn,	een	globaal	beeld	
hebben van diens situatie en dus de hulp beter toespitsen op en aanpassen aan diens 
bijzondere	 behoeften.	We	 zouden	 evolueren	 naar	 een	 begeleidingssysteem	met	minder	
rechtstreekse gesprekspartners – die in contact staan met de geholpen persoon – maar 
andere	medewerkers	 of	 vrijwilligers	 zouden	 stroomopwaarts	 bij	 het	 vangnet	 betrokken	
blijven.	
Op collectief vlak zouden de gegevens geanalyseerd kunnen worden om de beleidsinitia-
tieven te verbeteren. 

Die	 idee	bracht	bij	onze	gesprekspartners	uiteenlopende	en	soms	zelfs	heftige	 reacties	
teweeg. 

Sommigen	zijn	het	eens	met	ons	standpunt	en	oordelen	dat	een	dergelijk	werkmiddel	kan	
helpen	om	de	behoeften	beter	te	begrijpen	en	de	steun	beter	af	te	stemmen.	Het	zou	bij-
voorbeeld	kunnen	helpen	om	te	bepalen	welke	momenten	in	het	bijzonder	tot	schooluitval	
zouden	kunnen	leiden,	en	hoe	daarop	het	efficiëntst	gereageerd	kan	worden109.	Ze	wijzen	
echter	ook	op	de	gevaren	van	een	dergelijk	werkmiddel	voor	wat	de	bescherming	van	de	
persoonlijke	levenssfeer	betreft.	

Anderen	dan	weer	zijn	van	mening	dat	de	risico’s	van	het	begin	af	aan,	de	waarde	van	het	
dossier aantasten. Kwantitatieve en anonieme gegevens centraliseren – wat in zekere 
mate overigens reeds wordt gedaan – is aanvaardbaar, maar kwalitatieve en individuele 
gegevens	centraliseren	is	dat	niet.	Ten	eerste	zou	zo	een	historiek	ontstaan	die	 in	strijd	
is met het recht om te worden vergeten: niemand kan herleid of zelfs maar teruggebracht 
worden	tot	zijn	verleden.	Vervolgens	omdat	de	opdracht	van	de	maatschappelijk	werkers	
kritisch en niet-normatief is: de bedoeling is om individuele subjecten te bevragen, niet om 
ze te berechten of te bestraffen. 

Wij	zijn	van	oordeel	dat	die	criteria	volledig	gegrond	zijn.	Doordat	er	ten	gevolge	van	het	
huidige,	ondoeltreffende	systeem	zoveel	pijn	en	levensverspilling	is,	lijkt	het	ons	gerecht-
vaardigd om voor te stellen dat diep over het onderwerp wordt nagedacht. 

109	Een	mogelijke	bron	van	inspiratie	is	de	analyse	van	de	schooltrajecten	en	de	verbeteringen	aan	het	systeem	die	daaruit		
	 voortvloeien,	dankzij	het	inspectiesysteem.	Zie	bijvoorbeeld	Xavier	Pons,	X.	(2014),	“Les	trajectoires	des	inspections	 
 scolaires en Europe: analyses comparatives”, Revue française de pédagogie,	186 | 2014,	5-10.	Online	op	https://journals. 
 openedition.org/rfp/4381 
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Impact,	impact,	impact

1.	 Armoede	is	een	enorm	en	cruciaal	politiek	probleem	

Armoede	is	een	enorm	probleem,	zoals	blijkt	uit	de	cijfers:	meer	dan	twee	miljoen	Belgen	lopen	het	
risico	op	armoede	en	sociale	uitsluiting	en	bijna	500.000	mensen	worden	geconfronteerd	met	ern-
stige	materiële	ontbering.	En	deze	cijfers	houden	geen	rekening	met	de	verarming	van	het	minder	
rijke	deel	van	de	middenklasse	als	gevolg	van	de	energiecrisis.	Dit	deel	van	de	bevolking,	dat	nu	al	in	
moeilijkheden	verkeert,	voelt	een	reëel	risico	om	af	te	glijden	als	de	energiecrisis	aanhoudt.	
  
Armoede is ook een cruciale kwestie, en wel om drie redenen.
Ten eerste brengt armoede de autonomie en de waardigheid van mensen in gevaar. Ze doet afbreuk 
aan het leven van mensen en verhindert dat kinderen, jongeren en volwassenen in hun ontwikkeling 
hun	volledige	potentieel	voor	zichzelf	en	voor	anderen	verwezenlijken.
Ten	tweede	schaadt	ze	de	samenleving.	Enerzijds	omdat	armoede,	door	individuen	te	beschadigen,	
de	gemeenschap	berooft	van	de	bijdragen	van	allen:	wanneer	burgers	uit	de	boot	vallen,	verliest	de	
hele	samenleving.	Anderzijds	omdat	ze	de	stabiliteit	van	bepaalde	wijken	en	gemeenten	in	gevaar	
brengt.
Ten	slotte	stelt	armoede	de	rol	van	de	staat	en	de	gemeenschap	ter	discussie.	Wij	vinden	dat	de	staat	
niet	verantwoordelijk	moet	worden	gehouden	voor	het	geluk	van	individuen.	Ieder	van	ons,	niet	een	
of	andere	autoriteit,	moet	kunnen	beslissen	wat	wij	als	een	goed	leven	beschouwen.	Maar	de	staat,	
en meer in het algemeen de gemeenschap, moet mensen verzekeren en beschermen tegen onge-
vallen en gevaren van het leven. Het toeval bepaalt ons leven, van onze geboorte tot onze dood, en 
we	zijn	daarbij	niet	allemaal	gelijk.	De	staat	en	het	maatschappelijke	middenveld	moeten	optreden	
om	de	impact	van	dit	onrecht	als	gevolg	van	het	toeval	te	beperken.	Zij	moeten	de	omstandigheden	
creëren	die	een	waardig	leven	mogelijk	maken.		

2. Een vicieuze cirkel sluit in

Wat onthouden we aan het einde van dit onderzoek?

Helaas	werd	onze	aanvankelijke	hypothese	ondersteund	door	de	statistische	gegevens,	de	 litera-
tuur, de analyse en de gesprekken met de veldwerkers: er is een hardnekkige armoede die de Staat 
niet	kan	indijken	en	die	een	verandering	van	methode	vereist.

Het	valt	niet	te	ontkennen	dat	het	overheidsoptreden	in	zekere	mate	doeltreffend	is	in	de	strijd	te-
gen armoede. Zonder herverdeling via belastingen en overdrachten zou het aantal armen minstens 
twee	keer	zo	hoog	zijn.	Overheidsingrijpen	tijdens	de	Covid-crisis,	en	nu	met	de	energiecrisis,	heeft	
geholpen de schade te beperken.

Maar	het	is	ook	duidelijk	dat	een	deel	van	de	bevolking	gevangen	zit	in	een	vicieuze	cirkel	waarin	de	
moeilijkheden	zich	opstapelen	en	elkaar	versterken.	Die	val	is	zo	krachtig	dat	hij	van	generatie	op	
generatie kan worden overgedragen.
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Het	optreden	van	de	staat	en	dat	van	de	civiele	maatschappij	moeten	samen	worden	beschouwd.	
De	twee	zijn	nu	met	elkaar	verweven,	waarbij	verenigingen	vaak	optreden	als	onderaannemers	van	
de staat. 

Wanneer	we	rollen	en	verantwoordelijkheden	onderscheiden,	dienen	we	toch	eerder	te	spreken	van	
een collectieve actie en niet van overheidsactie in strikte zin. Deze collectieve actie wordt geken-
merkt door twee zwakke punten.  

De	eerste	zwakte	 ligt	 in	een	gebrek	aan	 reflectie.	De	eis	van	 impact,	en	dus	de	evaluatie	van	 ie-
mands	actie	om	na	te	gaan	of	er	al	dan	niet	een	impact	is,	moet	centraal	staan	in	de	strijd.	Die	eis	
moet	haast	een	obsessie	zijn	van	alle	actoren,	van	alle	structuren.	Toch	ontbreekt	deze	notie	heel	
vaak in plannen en activiteitenverslagen. In het beste geval worden output- of resultaatindicatoren 
gekwantificeerd.	Met	andere	woorden,	wij	zijn	geïnteresseerd	in	wat	er	wordt	gedaan,	maar	niet	in	
de verandering van de situatie die dit teweegbrengt. De actie wordt beschreven: het werkt, goed of 
slecht, maakt niet uit. En de administratie klopt.

Het	tweede	zwakke	punt	is	het	gebrek	aan	coördinatie,	op	twee	niveaus.	
Ten	eerste	 is	er	een	gebrek	aan	coördinatie	bij	de	vaststelling	van	de	prioritaire	behoeften,	de	te	
verstrekken	 antwoorden	 en	 de	middelen	 en	 bevoegdheden	 die	 nodig	 zijn	 om	 in	 deze	 prioritaire	
behoeften	 te	voorzien.	De	verbintenissen	van	de	overheidsactoren	en	die	uit	het	middenveld	zijn	
versnipperd,	afhankelijk	van	de	gevoeligheden	en	voorkeuren	van	de	een	of	de	ander,	van	de	waan	
van	de	dag.	Inspanningen	zijn	soms	gericht	op	kwesties	die	niet	dringend	of	belangrijk	zijn,	en	omge-
keerd	is	er	te	weinig	aandacht	om	de	grote	problemen	aan	te	pakken.	Er	is	bijvoorbeeld	geen	syste-
matische	en	goed	doordachte	actie	om	isolement	of	geestelijke	gezondheidsproblemen	(met	name	
onder	jongeren)	op	grote	schaal	te	bestrijden.	Toch	weten	we	dat	dit	onderliggende	factoren	zijn	bij	
materiële	ontbering,	problemen	bij	de	studie,	werk,	gezonde	levensstijl,	enz.
Vervolgens	ontbreekt	het	aan	coördinatie	bij	de	interventies.	Overlapping,	redundantie	en	duplicatie	
zijn	legio.	Mensen	in	precaire	situaties	zijn	de	eerste	slachtoffers	van	dit	“armoedig	bestuur”.

Deze	tekortkomingen	zijn	uiteraard	nadelig	voor	zij	voor	wie	de	actie	bedoeld	is.	Ze	zijn	ook	schade-
lijk	voor	de	actoren	zelf.	Veel	structuren	zijn	ongeorganiseerd,	zonder	prioritering	of	verbeterings-
processen.	En	veel	maatschappelijke	werkers	zijn	meer	dan	uitgeput	en	uitgeblust,	soms	opgebrand	
door taken waarvan ze de zin niet meer inzien. Een sprekend voorbeeld is het initiatief van de re-
gering	om	iedereen	die	moeite	heeft	om	zijn	energierekening	te	betalen,	uit	te	nodigen	om	bij	hun	
OCMW	aan	te	kloppen,	zonder	die	OCMW’s	voldoende	extra	middelen	te	geven.	Het	resultaat	is	dat	de	
mensen	op	het	terrein	ontmoedigd	achterblijven.	
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3. Een opwaartse spiraal is mogelijk

We	zien	echter	dat	er	ook	effectieve	en	efficiënte	acties	bestaan.	Naast	de	overdrachten	die	als	
vangnet	fungeren,	stellen	sommige	projecten	mensen	in	staat	daadwerkelijk	te	ontsnappen	aan	de	
armoede of de onzekerheid waarmee ze kampen. 

De	actie	“Housing	First”	is	een	goed	voorbeeld,	waarbij	daklozen	huisvesting	krijgen	alvorens	ze	de	
nodige steun voor hun ontwikkeling ontvangen. Dat is ook het geval met Duo for a Job, dat allochto-
nen	onder	de	25	jaar	laat	bijstaan	door	vrijwilligers	boven	de	50	jaar	als	mentor	voor	de	toegang	tot	
werk. Deze acties met impact brengen een opwaartse spiraal op gang.

Ontsnappen aan het 
isolement

Geen materiële
ontbering meer

Meer geduld, 
minder angst

Betere keuzes 
maken

Slagen op school

Het vertrouwen 
terugvinden

Beroepsmatig 
bezig z�n

Inkomen en 
sparen

De twee bovenstaande voorbeelden, en vele andere projecten met echte impact, steunen op heel 
wat	 voorbereiding,	 reflectie,	metingen	en	 aanpassingen.	 Ze	 keren	ook	de	gebruikelijke	 interven-
tielogica om.

Dit	soort	projecten	focust	namelijk	met	respect	op	de	specifieke	situatie	van	de	geholpen	persoon.	
Daarmee	stappen	we	af	van	verwijten	en	vernedering	(‘blaming	and	shaming’),	die	geen	oplossingen	
bieden	maar	de	problemen	verergeren.	De	noodzaak	om	uit	te	gaan	van	de	persoonlijke	situaties	ligt	
voor	de	hand.	Ze	wordt	ook	ondersteund	door	de	literatuur.	Of	we	nu	een	boer	in	India	zijn,	een	stu-
dent aan een Amerikaanse topuniversiteit of een chirurg in een bemiddeld ziekenhuis, als we onder 
tijds-	of	gelddruk	staan,	wordt	de	bandbreedte	van	onze	geest	beperkt:	onze	cognitieve	capaciteiten	
en die voor besluitvorming worden kleiner. Kortom, onder grote druk verliezen we aan slagkracht.

Dus,	in	tegenstelling	tot	wat	vaak	wordt	gedacht,	zijn	we	niet	arm	omdat	we	slechte	keuzes	hebben	
gemaakt.	Integendeel,	we	maken	slechte	keuzes	omdat	we	arm	zijn.	En	soms	heb	je	gewoon	geen	
keus: armoede gaat vaak gepaard met een gebrek aan echte alternatieven. Gebrek aan middelen en 
de	daarmee	verbonden	angst	zijn	slechte	raadgevers.	We	kunnen	allemaal	fouten	maken.	
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Ieder	van	ons	weet	dit	doordat	hij	ongelukken	in	het	leven	heeft	gezien	of	meegemaakt	met	gevolgen	
die	we	ons	niet	hadden	kunnen	voorstellen.	Net	als	tijdgebrek	en	haast	is	een	gebrek	aan	middelen	
een bron van fouten.

Deze omkering van het perspectief is de kern van de verandering van methode. Want als we de mate-
riële	wurggreep	verlichten,	stellen	we	mensen	in	staat	betere	keuzes	te	maken,	die	een	geleidelijke	
en duurzame uitweg uit de onzekerheid kunnen bieden.

4.	 De	eis	van	impact	centraal	stellen	in	de	interventies,	en	uitgaan	 

	 van	de	situatie

Om van een vicieuze cirkel over te gaan naar een positieve, moeten drie hefbomen voor interventie 
worden	geactiveerd	-	personalisering,	mutualisering	en	vroegtijdige	actie	-	rond	één	centrale	as	-	de	
doelstelling van impact.

Personalisering

Mutualisering 

Vroegt�dige
actie 

Dit actieplan geeft samenhang aan alle concrete prioriteiten en aanbevelingen die in het derde deel 
van het werkstuk worden aangegeven.

De acties moeten gericht zijn op de impact.
Een	definitie	van	het	gewenste	effect,	indicatoren,	meetinstrumenten	en	evaluatiecriteria	moeten	
de	basis	vormen	voor	alle	acties	en	hun	uitvoering.	De	evaluatie	moet	met	name	gericht	zijn	op	de	
wijze	waarop	de	situatie	van	de	geholpen	persoon	evolueert.	De	acties	moeten	zich	inspireren	op	
goede	 praktijken	met	 bijzondere	 aandacht	 voor	 de	 persoonlijke	 context.	 Zij	moeten	 ook	 gebruik	
maken van de studie van counterfactuals, situaties waarin geen actie wordt ondernomen: als de 
situatie van een persoon die wordt geholpen niet gunstiger evolueert dan die van een andere ver-
gelijkbare	persoon	die	niet	wordt	geholpen,	is	dat	omdat	de	actie	geen	effect	heeft	en	moet	worden	
gewijzigd.	We	vertrekken	vanuit	die	persoonlijke	situatie;	het	is	zij	die	moet	worden	aangepakt	en	
die moet worden veranderd.
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Daartoe moet de actie gedifferentieerd en gepersonaliseerd zijn. 
De ene persoon in de ene situatie helpen vereist niet dezelfde reactie als voor een andere persoon in 
een	andere	situatie.	De	vraag	is	altijd:	wat	is	het	beste	voor	Mr	X	en	Mevr	Y,	hier	en	nu?	Die	benade-
ring	vraagt	om	specifieke	steun,	gebaseerd	op	precisie,	vertrouwen	en	respect.

Dit betekent een omkering van de doorgaans gehanteerde interventielogica : meerdere belangheb-
benden, maar slechts één interventie. De geholpen personen worden immers vaak geconfronteerd 
met	 een	 groot	 aantal	 loketten	 en	 gesprekspartners,	 die	 uiteindelijk	 voorstellen,	 of	 liever	 gezegd	
opleggen, dezelfde documenten in te vullen en dezelfde procedures te volgen. Het aantal tussenper-
sonen	moet	worden	beperkt	terwijl	het	spectrum	van	mogelijke	oplossingen	moet	worden	verbreed,	
met een verscheidenheid aan manieren om aan het sociale, economische en politieke leven deel te 
nemen. De noodzaak om rechten, toegang tot rechten, tot informatie en steun te vereenvoudigen, er 
niet van uitgaan dat digitaal de standaardoptie is, beantwoorden aan dezelfde eis.

Om een groter effect te sorteren, moet de actie ook worden gemutualiseerd. 
De	 ambitieuze	 armoedebestrijdingsprogramma’s	 die	 success	 behalen,	 zijn	 gestructureerd	 als	 in-
telligente	en	goed	gecoördineerde	allianties	 tussen	uiteenlopende	actoren	uit	 de	publieke	 sfeer,	
de	burgersamenleving,	de	filantropie	en	 zelfs	particuliere	ondernemingen.	Armoedegerelateerde	
problemen	zijn	complex.	Zij	moeten	daarom	vanuit	verschillende	invalshoeken	en	op	verschillende	
manieren	worden	aangepakt,	in	een	benadering	die	eerder	op	bijdragen	dan	op	toeëigening	berust:	
er is niet één enkele impuls waaraan een oplossing kan worden toegeschreven, maar een combina-
tie van maatregelen die deel uitmaken van het antwoord. Deze logica staat haaks op wat vandaag 
de	dag	nog	vaak	 interventies	bepaalt,	namelijk	eigenbelang,	concurrentie	om	budgetten,	collusie	
tussen	gedeelde	belangen	in	plaats	van	de	gemeenschappelijke	ambitie	van	het	algemeen	belang.	
Om	tegen	deze	gewoonten	in	te	gaan	is	het	nodig	om	informatie,	goede	praktijken	en	middelen	uit	te	
wisselen,	specifieke	en	complementaire	rollen	toe	te	wijzen,	de	verantwoordelijkheden	van	overhe-
den	en	vzw’s	te	verduidelijken	in	programmacontracten	waarin	impact	centraal	staat,	schakels	van	
actie	te	financieren	in	plaats	van	structuren,	en	de	veralgemening	van	wat	lokaal	werkt	mogelijk	te	
maken.	Daartoe	is	het	van	belang	te	denken	en	acties	te	ontwikkelen	per	geografisch	gebied	en	niet	
alleen per sector. Net zoals we redeneren in termen van stroomgebieden voor waterbeheer of de 
inplanting van scholen, hebben we een sociaal beleid nodig in die gebieden die door de grote steden 
worden gepolariseerd.

Ten slotte moet er vroegtijdig actie worden ondernomen. 
Maatregelen	ter	bestrijding	van	de	armoede	zullen	meer	effect	opleveren	als	zij	vóór	de	moeilijkhe-
den	zichtbaar	worden,	zijn	genomen.	Dit	impliceert	ten	minste	twee	zaken.
Ten eerste betekent het focussen op de omstandigheden. Met name de toegang tot huisvesting is 
een voorwaarde voor bestaanszekerheid, niet alleen voor daklozen, maar voor alle mensen die in 
onzekerheid	leven,	zoals	voor	ieder	van	ons.	Het	is	natuurlijk	gemakkelijker	om	een	kind	te	helpen	
zijn	huiswerk	te	maken	in	een	flat	waar	de	omgeving	de	concentratie	bevordert,	en	gemakkelijker	
om	naar	een	baan	te	zoeken	met	een	onbezwaard	gemoed,	zonder	de	dreiging	om	uit	zijn	woning	te	
worden gezet. 
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Anderzijds	is	het	noodzakelijk	om	zo	vroeg	mogelijk	bij	kinderen	te	handelen.	Het	programma	Moving	
to Opportunity (MTO), dat in de jaren negentig in de Verenigde Staten werd uitgevoerd, stelde gezin-
nen	die	in	extreme	armoede	leefden	in	staat	hun	wijk	te	verlaten	en	naar	een	gunstiger	omgeving	
te	verhuizen.	Dit	veldexperiment,	waarbij	4.600	gezinnen	gedurende	15	jaar	werden	gevolgd,	werd	
rigoureus	geëvalueerd,	met	name	in	het	werk	van	Raj	Chetty.	Uit	dat	laatste	blijkt	hoe	belangrijk	de	
buurt is voor kinderen onder de 13 jaar als het om success op school gaat.

Dit programma illustreert het potentieel voor doeltreffend beleid. Wanneer ze goed doordacht en 
rigoureus	zijn,	inspelen	op	de	omstandigheden,	inspelen	op	de	verbanden	en	matchen	met	de	dy-
namiek van individuele levens, gezinnen, buurten en de samenleving. Zo heeft de MTO-ervaring niet 
dezelfde	positieve	effecten	voor	kinderen	ouder	dan	13	jaar,	die	lijken	te	hebben	geleden	onder	de	
scheiding van hun netwerk van vrienden.  

Armoede is een enorm en cruciaal probleem.
We	besteden	veel	middelen	aan	de	bestrijding	ervan.	
Maar	we	kunnen	deze	middelen	veel	beter,	effectiever	en	efficiënter	inzetten.	
Dat	vereist	een	omkering	van	onze	gebruikelijke	aanpak,	met	de	focus	op	concrete	en	specifieke	
omstandigheden waarin verandering gewenst is.
De	nieuwe	methode	moet	leiden	tot	een	wijziging	op	het	terrein:	een	versterking	van	de	individuele	
ondersteuning,	een	mutualisering	en	coördinatie	van	de	interventies,	die	zo	vroeg	mogelijk	moeten	
plaatsvinden.  
Het reële en positieve effect van de actie op het leven van de personen die we steunen, moet de 
sleutel	zijn	tot	ons	beleid.		
De waardigheid van ieder mens en de welvaart voor iedereen staan op het spel.
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Caroline de Cartier  Directrice van Teach for Belgium

Philippe Defeyt   Econoom aan het Institut pour un Développement Durable en  
    ex président CPAS Namur

Véronique De Mesmaeker  Directeur	van	de	Union	Wallonne	des	Agences	Immobilières		
    Sociales

Heidi Degerickx   Directeur van het Vlaams Netwerk Tegen Armoede
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Simon Mensaert   Directeur van Soda+

Luc Nera    Provinciaal directeur van het Rode Kruis (Luik) 

Céline Nieuwenhuys  Secrétaire Générale de la Fédération des Services Sociaux

Laurence Noël   Wetenschappelijk	medewerker	bij	het	Observatorium	voor		
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balans opmaken van het overheidsbeleid in de hoofdstad en concrete maatre-
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