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Armoede

• Armoede?

• Evidenced based policy

• Uitdagingen voor een effectief 
armoedebeleid



3

Het jaarboek

• Sinds 1994: stavaza van armoede, armoedebeleid en 
nieuwe inzichten vanuit wetenschap

• Armoede op zowel de publieke als op de beleidsagenda

• Platform van tegenstellingen: ruimte voor debat

• Heden: gedragen door interfacultaire stichting (USAB)
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Wat is armoede?

• Zoektocht armoededefinitie:

- Starten bij leefwereld

- Definitie verwijst naar normatieve positie op het 
gebied van armoedebestrijding: maatschappelijk-
structurele kijk & visie op armoedebestrijding

- Debat openhouden met mensen in armoede, 
onderzoekers en middenveldactoren
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Armoede is …

“Armoede is een netwerk van sociale uitsluitingen dat zich uitstrekt

over meerdere gebieden van het individuele en collectieve bestaan.

Het scheidt de armen van de algemeen aanvaarde leefpatronen van

de samenleving. Deze kloof kunnen ze niet op eigen kracht

overbruggen”

(Vranken e.a., Armoede en Sociale Uitsluiting. Jaarboek 1994-2015)
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Definitie

• Multi-aspectueel: diverse gebieden van het 
individuele en collectieve bestaan 
(arbeidsmarkt, onderwijs, huisvesting, 
gezondheid en gezondheidszorg, rechtsbedeling, 
cultuur, sociale netwerken of collectieve 
voorzieningen)

• Relatieve definitie van armoede: in  vergelijking 
met algemene aanvaarde leefpatronen

• Maatschappelijk schuldmodel: kloof kunnen ze 
niet op eigen kracht overbruggen

• Algemeen aanvaarde levenspatronen ???
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Nieuwe definitie

• “Een netwerk van sociale uitsluitingen dat 
zich uitstrekt over meerdere gebieden van het 
individuele en collectieve bestaan. Het 
verhindert mensen in armoede om een leven 
te kunnen leiden dat voldoet aan de 
menselijke waardigheid. Deze kloof die in 
de samenleving wordt geproduceerd, kan men 
niet op eigen kracht overbruggen.” 
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Nieuwe definitie

• Maatschappelijk-structureel schuldmodel: 
causaal verband tussen uitsluiting op diverse 
levensdomeinen en menswaardig bestaan

• Multi-aspectueel kenmerk van armoede

• Grondrechten

• Armoedebestrijding:  realiseren van 
grondrechten vanuit democratisch proces en 
met respect voor individuele vrijheid
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Nieuwe definitie

• Overleven versus floreren en participeren

• Menselijke waardigheid: “nadruk op de 
bescherming van gebieden van vrijheid die zo 
wezenlijk zijn dat het wegnemen daarvan een 
leven zou opleveren dat niet overeenstemt 
met de menselijke waardigheid”
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1. Evidence-based policy

• Evidence based armoedebeleid: enge versus 
brede benadering van evidence based policy

• Eng: output en outcome

• Breed: aandacht voor wie? Waarom? Onder 
welke omstandigheden?

- Aandacht voor perspectief van 
doelgroep!

• Onderzoek als synthese, analyse, evaluatie  en 
inspiratie voor beleid
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2. Inclusief beleid

• Verhouding tussen Vlaanderen en andere 
beleidsniveaus

• Recent: belang van lokaal niveau

• Lokale netwerken zijn cruciaal in de strijd 
tegen armoede

• Initiatieven zoals GBO, lokale netwerken kinderarmoede, 
huizen van het kind,

• Voldoende ondersteuning

- Inzetten op initiëren, evalueren en opschalen van 
lokale experimenten
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2. Inclusief

• Maar: internationale ervaring toont aan dat 
decentralisering zeer vaak resulteert in verlies 
van structureel perspectief armoede

- Belang van sterke Vlaamse overheid 

- In dialoog en samenwerking met Federaal en 
Europees armoedebeleid

• Multi-level governance: armoedebeleid wordt 
gemaakt over de overheidsniveaus heen
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3. Participatief & interactief

• Participatie van doelgroep

• Interactief: dialoog van probleemanalyse tot 
uitvoering en evaluatie

• Verenigingen staan onder druk: 
• Tempo op maat van mensen in armoede

• Transparantie en terugkoppeling

• Resultaten?

• Bewijzen van resultaten tov praktijk van 
‘informaliteit’
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4. Strijd tegen onderbescherming

• Welvaartsstaat is nog niet performant of 
effectief genoeg

• Diverse drempels verhinderen realiseren van 
rechten

• Debat over onderbescherming raakt aan 
fundamenten van onze welvaartsstaat

• Diverse visies!
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Praktijken tegen 
onderbescherming

• Geïntegreerd Breed Onthaal

• OCMW Gent: 

- rechtenmaatschappelijk werker

- Steekproef van mensen met een leefloon

- Outreachend werken & proactief werken
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Praktijken tegen 
onderbescherming

• Geïntegreerde basisvoorziening (Boom)

- Praatgroep van vrouwen van Marokkaanse 
achtergrond

- Praten over problemen en noden

- Trachten elkaar te versterken

- Vanuit deze praatgroep wordt dialoog 
aangeknoopt naar het beleid

- Participatie van doelgroep

- Rol van basiswerker: 
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Twee visies op onderbescherming

• Waarborgen van rechten: onderbescherming
op het gebied van financiële 
onderbescherming (GBO & Automatische 
rechtentoekenning)

• Sociaal-politieke functie van 
rechtenbenadering: dialoog aanknopen over 
het realiseren van grondrechten

• (Vandekinderen et al., 2018)
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Uitdagingen zijn groot

• Armoedebestrijding start vanuit 
rechtenbenadering met link naar diverse 
levensdomeinen

• Reflectief beleid 

- Vanuit multi-level governance

- met focus op (beleids-) netwerken

- met nadruk op participatie en intensieve interactie

- … en (wetenschappelijke) evaluatie voor nieuwe 
inspiratie
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• Strijd tegen onderbescherming: inspanningen 
nodig vanuit waarborgfunctie en sociaal-
politieke visie op rechtenbenadering


