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Armoede en crisis, geen verband?

 Het lijkt wel of de crisis geen gevolgen heeft op de armoede.
 Homans, Vlaams Minister voor (onder andere) armoede
gewaagt van een trendbreuk in de armoedecijfers door het
huidige beleid.
 Het Federale Planbureau voorspelt een daling van de armoede
tegen 2018 en 2030.
 Wat is daarvan aan?
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Minder armoede: een fata morgana?

 Het Federaal Planbureau (28.11.2016) voorziet een daling met
104.000 van het aantal mensen dat door armoede of sociale
uitsluiting (AROPE) wordt bedreigd: van 2,336 miljoen in 2015 naar
2,232 miljoen in 2018. In percentage: van 21,1% naar 20,7%.
 Maar: In het kader van de Europa 2020-strategie beloofde België de
bevolking met een risico op armoede of sociale uitsluiting met 380
000 personen te laten dalen tussen 2008 en 2018, van 2,194 miljoen
naar 1,814 miljoen. De kloof is dus enkel gegroeid.
 Tegen 2030 voorziet het Planbureau een verdere daling tot 16,1 %.
Maar: Doelstelling voor België tegen 2030 is 10,6 %, in het kader van
de Sustainable Development Goals die in 2015 unaniem goedgekeurd
zijn.
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Daling al ingezet in 2014?
 Begin dit jaar stelde Homans, Vlaams Minister Armoede, nochtans een
trendbreuk in de armoedecijfers vast, als gevolg van haar beleid.
 De inkomensarmoede, een deelindicator van het AROPE-cijfer, daalde in
Vlaanderen van 11,1% naar 10,3%.
 Maar: Het gaat om cijfers vooraleer de huidige Vlaamse regering aan
het bewind kwam.

 Maar: Deze daling is statistisch niet significant (foutenmarge): het cijfer
ligt in de lijn van de vorige jaren.
 Maar: In het kader van EU2020 moet het aantal personen onder de
armoedegrens gedaald zijn tot maximaal 430.000 personen. Momenteel
zijn er dat nog 650.000, 50.000 meer dan in 2008.

Het meten van ‘At Risk Of Poverty or
social Exclusion’ (AROPE)
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 De AROPE is een meervoudige indicator op Europees niveau
 Een ‘risico op armoede of op sociale uitsluiting’ hebben mensen die
te maken krijgen met één van volgende drie risico’s (cijfers van 2015
voor België)
 monetaire armoede:
 ernstige materiële deprivatie
 Of zeer lage werkintensiteit

Risico op armoede en sociale
uitsluiting
Inkomensarmoede

Ernstige
materiële
deprivatie

Lage
werkintensiteit
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Deelindicator 1: Inkomensarmoede
 De traditionele indicator is de inkomensarmoede
 Risico op monetaire armoede: 60% van het mediaan inkomen per
inwoner voor het land in kwestie.
 Armoedegrens. Voor een huishouden met twee volwassenen en twee
kinderen jonger dan 14 jaar gaat het om een totaal beschikbaar inkomen
lager dan 2.279 euro per maand. Voor een alleenstaande is dat € 1.085.

 11,1% van de bevolking in Vlaanderen valt onder de (Belgische) EUarmoedegrens; 14,9% in België.
 Evolutie voor Vlaanderen: 10,8% (2004), 11,4% (2006), 9,8% (2011)

 Onder de ‘Vlaamse’ EU-armoedegrens: ongeveer 13%

Deelindicator 2:
(Ernstige) materiële deprivatie
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 2,9% van de bevolking in Vlaanderen wordt geconfronteerd
met ernstige materiële deprivatie; voor België is dat 5,8%
(België)

 Ernstige materiële deprivatie: slechte score op vier van negen
items
 Belangrijke items zijn (score rond kwart van de bevolking):
 Onmogelijkheid om een week vakantie per jaar te nemen buitenshuis (wegens
financiële redenen)
 Onmogelijkheid om onverwachte uitgaven te doen (wegens financiële redenen)
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Deelindicator 3: Zeer lage
werkintensiteit
 Dat zijn huishoudens waarin volwassenen (tussen 18 en 59 jaar,
zonder studenten) gemiddeld minder dan een vijfde van hun tijd
een job hadden.
 In Vlaanderen: Tussen 2004 en 2008 gedaald van 10% naar 8% en
tussen 2010 en 2014 weer gestegen naar 10% in 2014.
 In België: 14,9%.

Het totaalbeeld: AROPE in Vlaanderen
& België
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 In Vlaanderen ligt het ‘At Risk Of Poverty or social Exclusion’
(AROPE)-cijfer rond 15%.
 Evolutie: van 17% in 2005 naar 14,5% in 2009 en naar 15,3% in 2014
 In 2014 gaat het over 970.000 mensen. Dat zijn er 40.000 meer dan
in 2008.

 Nochtans: dat cijfer zou moeten dalen naar 650.000 tegen 2020.
Belofte in het Vlaamse Hervormingsprogramma voor de EU2020strategie.
 In België ligt dit risico rond 21% in 2015 (2,336 miljoen).

Is de daling die het Planbureau
voorziet, structureel van aard,
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 Volgens het Federaal Planbureau zou de vermindering met 104.000
mensen in AROPE te danken zijn aan de daling van
 het aantal gepensioneerden met een inkomen dat onder de
armoederisicodrempel ligt.
 de werkloosheidsgraad.
 Daling van aantal bejaarden met een pensioen onder de
armoedegrens is wellicht tijdelijk.
 Daling van het werkloosheidsrisico is ook het gevolg van
beleidsingrepen (die leiden tot het ‘opschonen’ van de statistieken).

De weerslag van de crisis
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 Er zijn structurele en langetermijnfactoren in het spel, die buiten het
bereik liggen van het gangbare beleid.
 De meest plausibele hypothese is dat bij gelijkblijvend of louter
compenserend beleid (dat is, enkel compenserend voor de effecten
van de financiële en economische crisis), de vermelde toestanden
zullen verergeren.
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Bekijken we dit eens van naderbij.
 Welke is de toestand op de belangrijkste terreinen, met
aanzetten tot verklaring: inkomen en schulden, arbeidsmarkt,
onderwijs, wonen en gezondheid?
 Wat valt op die gebieden te verwachten, vooral gegeven een
aantal ontwikkelingen in de hedendaagse samenleving?
 Hoe zit het met de gehanteerde en de mogelijke
beleidskaders?

Niets nieuws onder de zon?
(uit 1992, eerste Jaarboek)
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 Van het publieke naar het particuliere initiatief, voor de maatschappelijke zorg.
 Van collectiviteit naar de burgers en hun huishoudens, voor de lasten van het
samenleven (mantelzorg).
 Van individu naar gezin en samenwonenden, voor de berekening van de sociale
rechten.
 Van solidariteit naar concurrentie, als beginsel van beleid.
 Van ‘onproductieve’ sociale uitkeringen naar ‘productieve’ renten, interesten,
lonen en wedden.
 Van de burger naar de economisch productieve arbeidskracht.
 Kortom: van de zwakkere naar de sterkere.’
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De ruimere context: enkele terreinen
 Inkomen: inkomens- en vermogensverdeling, toenemende kloof
tussen arm en rijk in het merendeel van de EU-landen
 Arbeidsmarkt: polarisering, activering, flexicurity, werkloosheid,
‘werkende armen’
 Het onderwijs – ongelijkheden voor, tijdens en na de
schoolloopbaan: de waterval en nieuwe vormen van
‘laaggeletterdheid’
 Wonen – aan de onderkant van de woonmarkt
 Gezondheid: leven in armoede duurt minder lang dan leven in
welvaart
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Enkele specifieke ontwikkelingen
 De kans dat meer mensen in langdurige armoede komen: interen op
spaargelden, duurzame consumptiegoederen vervangen, verslechteren van
lichamelijk en geestelijk welzijn.
 Opnieuw ‘nieuwe armoede’? Toenemende schuldenlast door wegvallen
tweede (en soms beide) inkomen(s), waardoor zelfs verstandig aangegane
kredieten kunnen niet langer worden afgelost.
 Een mattheüseffect in de bijstand? Complexer probleemsituaties, sociale’
fraude (5%) krijgt meer aandacht dan onderbescherming (60%)
 ‘Armoede bij kinderen: een valse start voor de levensloop en verlies aan
menselijk kapitaal

 Revival van het individuele schuldmodel: ‘blaming the victim’.

Inkomensongelijkheid en de evolutie
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 In 2011 beschikten de laagste inkomens over 3,6% van het nationale
inkomen, terwijl de 10% rijksten 21,1% in handen hadden.
 Door het herverdelende effect van de sociale zekerheid en
belastingen verminderde de primaire inkomensongelijkheid in de
periode 2003-2010 gemiddeld met 25%.
 De inkomensongelijkheid steeg tussen 1990 en 2004. Daarna en tot
2014: geen duidelijke toename van de inkomensongelijkheid.
 De vermogensverdeling is veel ongelijker. De 10% rijkste huishoudens
in ons land bezitten 44% van het totale netto-vermogen.
 Groeiende kloof tussen arm en rijk in de meeste EU-landen.
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Leefloon (België)
Leefloon

Maandelijks
gemiddelde

Groeipercentage

2003

74.098

-

2004

75.583

2,0 %

2005

76.329

1,0 %

2006

78.778

3,2 %

2007

80.484

2,2 %

2008

83.053

3,2 %

2009

91.195

9,8 %

2010

95.632

4,9 %

2011

94.931

-0,7 %

2012

95.634

0,7 %

2013

98.884

3,4 %

2014

102.634

3,8 %

2015*

115.137

12,4 %

RMI - Recht op Maatschappelijke
Integratie (België)
België
Gemiddeld
maandelijks
aantal

Groeipercentage

2003

81.443

-

2008

92.383

-

2009

100.746

9,1

2010

105.674

4,9

2011

104.760

-0,9

2012

105.547

0,8

2013

109.166

3,4

2014

113.295

3,8

2015

127.798

12,8

2016*

107.601

9,5
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Bijstand en leefloon
 Instroom ‘langs onder’





Gaten in het sociale zekerheidsnet
Beperkingen inzake werkloosheidsuitkeringen
Complexere probleemsituaties
Onderbescherming (60%) verdient meer aandacht dan misbruiken bij
financiële hulpverlening van de OCMW’s – ‘sociale fraude’ (5%)

 Instroom ‘langs boven’: uit middenklassen
 Verdringing: hun problemen zijn eenduidiger en sluiten beter aan bij de
leefwereld van de maatschappelijke werkers
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Inkomensarmoede en crisis
 De omvang van de inkomensarmoede zal niet noodzakelijk
stijgen
 Als de sociale uitkeringen op vergelijkbaar peil blijven in
verhouding tot het mediaan inkomen
 Enkel een veranderende inkomensverdeling zou effect
hebben, anders wanneer er een verschuiving gebeurt van de
middengroep naar beneden of wanneer wijzigingen optreden
in het aandeel van de twee uitersten van de
inkomensverdeling

Meervoudige armoede (AROPE) en
crisis
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 Anders wanneer we een meervoudige armoede-index
hanteren
 De kans dat meer mensen in langdurige armoede komen
 Interen op spaargelden, schulden moeten aangaan om
duurzame consumptiegoederen te vervangen
 Maar ook het welzijn van de betrokkene verslechtert, zoals
qua gezondheidstoestand of een slechtere woonomgeving
 We meten flow maar ook de stock, die vooral door
langduriger periodes van armoede verslechtert (‘interen’)
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Schuldenlast
 Te verwachten: toenemende schuldenlast
 Door het wegvallen van tweede (en soms eerste) inkomen
 Ten gevolge van (langdurige) werkloosheid
 Toenemend belang van de tekenwaarde van consumptie bij
verzwakking andere posities (als producent of burger)

 Zelfs verstandig aangegane kredieten kunnen niet langer
worden afgelost
 Energie-armoede  recente cijfers
 Opnieuw het fenomeen van de ‘nieuwe armoede’?

Arbeidsmarkt: werkende armen en
precariaat
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 Biedt een job de beste bescherming tegen armoede?
 Bijna twee op drie personen in armoede is niet te activeren

 Aantal ‘werkende armen’ in België is bij de laagste in de EU (4,6% in
2009), vooral door de aanwezigheid van minimumlonen.
 Vooral werken in tijdelijke arbeidsregimes hangt samen met
armoede.
 Flexibiliteit kent zijn grenzen qua weerbaarheid en veerkracht.
 De dreiging van flexi-jobs: het Belgische equivalent van de Duitse
mini-jobs.
 Het ontstaan van een precariaat (Standing)
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‘In-work poverty’ in België

■ Diverse groep: omdat ze geen voltijdse job kunnen vinden of omdat ze
geen voltijdse job kunnen aannemen wegens een zorg-werk-conflict;
omdat ze de enige kostwinner zijn in een gezin met meerdere
afhankelijke kinderen.
■ Vrij laag wegens: een relatief gunstige sociaal-demografische structuur
(gemiddeld aandeel eenoudergezinnen), een relatief gecomprimeerde
loonstructuur, ondersteuning van kostwinnerschap en
tweeverdienerschap (de relatief sterke uitbouw van kinderopvang),
quasi-universele kindertoeslagen op een relatief hoog niveau.
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Arbeidsmarkt: polarisering, activering en
flexibiliteit
 Gemiddeld betaalde beroepen ruimen plaatss voor hoogbetaalde
professionele beroepen en laagbetaalde dienstenberoepen.
 Routinematige beroepen als kantoorbediende en vakarbeiders
verdwijnen op lange termijn door voortschrijdende technologie.
 Groot aantal werklozen in krimpsectoren die door crisis werden
getroffen (metaal, autoconstructie, textiel, telecom, hotel).

Het precariaat: een nieuwe ‘classe
dangereuse’?
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 Laagbetaalde arbeiders in de globale economie
 ‘Denizens’ (vgl met ‘citizens) met beperkte sociale, economische,
politieke en culturele rechten
 Slechts ten dele betrokken bij de productie
 ‘Werk-voor-arbeid’: een verzameling onbetaalde activiteiten die ze
moeten doen als ze hun/een job willen houden
 Oude structurele wortels, maar snelle aangroei door structurele
ontwikkelingen en de crisis

Het precariaat: een nieuwe ‘classe
dangereuse’? - 2
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 Ze lijden onder een ‘precariteitsval’, boven op de ‘armoedeval’: de
tijd die ze nodig hebben om toegang tot hun rechten te krijgen.
 Ze missen ‘kwaliteitstijd’ om zich bij te scholen en ‘kwaliteitsruimte’
(publieke plekken, gemeenschapsvoorzieningen.
 Worden aangetrokken door neofacisme. Populistische politici spelen
in op hun angsten en op hun opportunisme, doordat ze geen
beroep hebben, geen sociaal geheugen en geen
toekomstperspectief.
 Economische onzekerheid bevordert autoritair extremisme; het
vernietigt altruïsme, verdraagzaamheid, wederkerigheid en sociale
solidariteit. Veel sociale bescherming bereikt het precariaat niet.

Ongelijkheid tijdens de
schoolloopbaan
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 Het onderwijs in Vlaanderen blijft bijdragen tot de reproductie
van sociale ongelijkheid. Factoren:






de ongelijke toegang tot het onderwijs (vanaf het kleuteronderwijs)
de selectieve schoolkeuzevrijheid
de studieoriëntering
de doelmatigheid van het onderwijs
de ongekwalificeerde uitstroom uit het onderwijs.

 De kans op schoolse achterstand blijft ongelijk verdeeld
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Ongelijkheid tijdens de
schoolloopbaan (2)
 De keuze tussen verschillende richtingen wordt in hoge mate
bepaald door de sociaaleconomische achtergrond van de leerlingen
 Het beruchte watervaleffect blijft spelen…

 De ongekwalificeerde uitstroom blijft zeer hoog.

 Het tweedekansonderwijs en de trajecten rond levenslang leren
blijven kansen missen wat betreft toegankelijkheid en
doelmatigheid.
 Iemand met een hoog opleidingsniveau heeft veel meer kans dan
iemand met een midden of laag opleidingsniveau om te
participeren in een traject levenslang leren.

Technologische ontwikkelingen
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 Mensen worden gedwongen om technologie te gebruiken
 zowel in de publieke ruimte (allerlei terminals) als in de privésfeer
(huishoudtoestellen)
 vele diensten zijn enkel nog via e-weg te bereiken
 verhoogde drempels in het dagelijkse verkeer

 Leven in armoede staat vaak lijnrecht tegenover (nieuwe)
technologieën: financiële beperkingen versus een hoge
kostprijs, een lage scholing versus de complexiteit van
technologie
 Voor sommige mensen in armoede bevordert technologie hun
sociale integratie en hun levensomstandigheden.

Het aandeel internetgebruikers
naar inkomen (België, 2005-2011)

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

1ste kwartiel

2de kwartiel
2007

3de kwartiel
2009

4de kwartiel

2011

32

33

Aan de onderkant van de woonmarkt
 Geen degelijke woning -> invloed op gezondheid, werk, gezin
 Treft vooral huurders: 34,9% leeft in een woning van ontoereikende
kwaliteit of met een gebrek aan comfort (21,7% bij eigenaars).

 Armste 10% besteedt 36,5% van het huishoudbudget aan
woonkosten (rijkste 10%: 19,3%)
 Huurders 26%, eigenaars 18%. Voor 33,3% van de huurders vormt dit
een zware last
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Wonen: waar kan men terecht …
… als de aankoop van een woning te hoog gegrepen is?

 Private huurmarkt: aandeel krimpt elk jaar (nog 18,5% van de
woonmarkt)
 Profiel private huurder verzwakt verder: oververtegenwoordiging
werklozen, mensen met laag inkomen, eenoudergezinnen en
alleenstaanden
 Gevolg: minder drukkingsmacht, minder ‘voice’

 Wachtlijsten sociale huisvesting blijven lang. Nog altijd zo’n 60
jaar nodig om wachtlijsten weg te werken, 155 jaar om de
doelgroep te vestigen
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Armoede: dak- & thuisloosheid
 Dakloosheid: het ontbreken van een dak boven het hoofd
 Stap naar ‘nieuwe’ vormen van thuisloosheid door inkrimping van
nabije solidariteitsverbanden?

 Noodzakelijke ankerpunten in de samenleving gaan verloren door
een aftakelingsproces, dat wordt versneld door de economische
crisis
 Nieuw beleidsmodel: ‘Housing first’.
 Maar: uitbesteding van opvang via openbare aanbestedingen, waar
profijtbeginsel domineert

Armoede en gezondheid
Hoe beter het leven, hoe langer het
duurt
 Levensverwachting man
 Gezonde levensverwachting vrouw
 Hoe gezonder
 Bepalende factoren
 Geestelijke gezondheid

 Wat doen?
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Levensverwachting man van 25
jaar (België)
Opleidingsniveau

Verwachting

+/- over 10 jaar

80 jaar

+ 2,5 jaar

77,5 jaar

+ 2 jaar

Lagergeschoold (LSO)

76 jaar

+ 1,5 jaar

Laaggeschoold (LO)

74 jaar

onveranderd

72,5 jaar

onveranderd

Hooggeschoold (HO)
Middengeschoold (HSO)

Ongeschoold (geen LO)
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Gezonde levensverwachting
vrouw op 25 jaar (België)
Opleidingsniveau

Verwachting

Stijging achterstand op
hooggeschoolden

47 jaar

Referentiegroep

Middengeschoold (HSO)

41 à 42 jaar

Van 1,5 à 3
naar 5 à 6 jaar

Lagergeschoold (LSO)

41 à 42 jaar

Van 1,5 à 3
naar 5 à 6 jaar

36 jaar

Van 10 naar 11 jaar

29 jaar
(Minder lang dan 10
jaar geleden!)

Van 11,5 naar 18 jaar

Hooggeschoold (HO)

Laaggeschoold (LO)
Ongeschoold (geen LO)
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Armoede en gezondheid
Hoe beter het leven, hoe gezonder

% mensen dat bepaalde gezondheidsproblemen registreert, naargelang van
het opleidingsniveau (Gezondheidsenquête 2008 - Demarest, Drieskens, e.a.,
2010)
geen lager

lager sec

hoger sec

hoger

slechte subjectieve gezondheid

42,7%

35,1%

22,1%

14,3%

chronische aandoeningen

44,2%

40,3%

25,1%

20,4%

artrose

29,7%

20,2%

11,4%

7,7%

allergie

9,3%

12,3%

10,8%

15,9%

langdurige beperkingen

34,2%

28%

15,4%

11,4%

psychisch onwelbevinden

29,4%

26,7%

24,7%

25,5%

overgewicht

57,9%

54,7%

47,8%

40,0%

zwaarlijvigheid

19,2%

19,9%

14,5%

9,1%

Armoede en gezondheid
Bepalende factoren
 Materiële en psychologische leef- en arbeidsomstandigheden
 Kennis en opvattingen
 Impact persoonlijke stressoren
 Sociale netwerken
 Gedrag en levensstijl
 Gevoel van machteloosheid versus beheersingsoriëntatie
 Gedrag als reactie op levensomstandigheden: coping strategies
 gezondheidsschadend gedrag om stress te verzachten
 dringender problemen dan gezondheid

 Gering gebruik van preventieve voorzieningen gezondheidszorg

40

41

(Geestelijke) gezondheid
 Netwerken verlagen de kans op een depressie en bieden
bescherming tegen stressvolle situaties en gebeurtenissen die
depressieve klachten in de hand kunnen werken.

 Maar: mensen in armoede staan er vaak alleen voor of
hebben een beperkt of minder werkzaam sociaal netwerk.
 Werkloosheid vergroot de kans op de ontwikkeling van
depressies: een activeringsbeleid zou dus een uitweg bieden…
 … maar tegelijk komen personen aan de onderkant van de
maatschappelijke ladder disproportioneel in die jobs terecht
waar het risico op een depressie het hoogst is.
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Armoede: wat doen bij ziekte?
 60% van mensen onder de armoedegrens kunnen
gezondheidskosten niet inpassen in het huishoudbudget

 4,7% moet gezondheidszorg uitstellen wegens financiële redenen
(0,8% van mensen boven de armoedegrens)
 Slechts 17% van de mensen in armoede heeft recht op
vermindering van het remgeld
 Minder hulp van familie of vrienden, meer betaalde hulp

 Meer eenzaamheid, minder emotionele ondersteuning

Kinderen in armoede.
Een valse start voor de levensloop
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 In de periode 2013-2015 werden in het Vlaams Gewest 12% van de
kinderen in een kansarm gezin geboren; in 2004 was dat nog 6,4%. Het gaat
om een voortdurende stijging.
 In het Pact 2020 verbond de Vlaamse Regering zich ertoe om het aantal
kinderen dat in armoede wordt geboren, tussen 2008 en 2020 met 50% te
verminderen. In 2020 moet het percentage geboorten in kansarme
gezinnen gedaald zijn tot maximaal 4%.
 Het belang van de eerste levensjaren; wat er daar aan toekomstkansen
verloren gaat door depriverende levensomstandigheden
 Ongelijkheid, armoede en uitsluiting wortelen in vroegere
levensloopervaringen en in een langdurige blootstelling aan risico’s - zoals
die in een periode van economische crisis versterkt optreden
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Het belang van kinderen
• Wel-zijn & wel-worden: geen tegenstelling
 Opbouw van (menselijk, maar ook economisch) kapitaal,
voor de betrokken kinderen maar ook voor de samenleving
(zie dreigend tekort op de arbeidsmarkt)
 Maar er gaat tegenwoordig gemakkelijker steun naar de
afbraak van financieel kapitaal…
• Focus op kinderen, op de ouders, op het gezin volstaat niet
• De buurt, de netwerken, de ‘anderen’ die uitsluiting activeren
en de maatschappelijke instituties, processen en structuren

De bloei van het individuele
schuldmodel
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 Het individuele schuldmodel legt de schuld (van hun armoede,
hun werkloosheid) bij de mensen zelf: ‘blaming the victim’

 Een van de zes ‘modellen’ van waaruit naar armoede wordt
gekeken
 Het spiegelbeeld van het toeschrijven van persoonlijk succes
aan eigen prestaties
 Doorgeschoten individualisering?
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’Ik heb alles aan mezelf te danken’
 Wat met de steun van vele andere mensen?
 Wat met de steun van van allerlei publieke voorzieningen en
instellingen die we met z’n allen financieren?










De begeleiding voor, tijdens en na de geboorte, door Kind en Gezin.
Financieel: de geboortepremie en de gezinsbijslag.
Betaalbaar onderwijs. Studiebeurzen.
Naschoolse opvang, pedagogische centra
Bibliotheken, culturele centra, sportinfrastructuur
Sociale huisvesting
Openbaar vervoer
Gezondheidszorgen
Sociale uitkeringen

Ondersteund door het scheppen
van vijandbeelden
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 Om de interne samenhang (van een deel van de bevolking)
te versterken
 ‘Vlaming’ tegen ‘Waal’
 ‘Elite’ (of intellectuelen) tegen de ‘gewone mens’

 Uitkeringstrekker tegen belastingbetaler
 Randstadbewoner tegen stedeling

 Automobilist tegen fietser & gebruiker OV
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Wat is armoede?
“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 1994-2009)
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Mensen in armoede,
gescheiden van de samenleving
 Uitsluiting: breuklijn tussen personen, groepen, ruimtes,
instellingen in verhouding van ongelijkheid
 Isolement ten aanzien van sociale netwerken (micro)
 Achtergestelde buurten en ‘gated communities’ (meso),
institutionele opsluiting (gevangenis), (fysieke en sociale)
ontoegankelijkheid
 Etnische discriminatie, rechtenloosheid, duale arbeidsmarkt,
armoede (macro)

 Breuklijn: ‘ontbrekende sport op sociale ladder’
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Niet te overbruggen breuklijn
 Politiek onmachtig en (meestal) vergeten
 Afhankelijk van overheidsvoorzieningen en particuliere hulp
 Geen eigen georganiseerde verbanden die te vergelijken zijn
met vakbonden of socio-culturele verenigingen
 Verenigingen waar armen het woord nemen, zijn vrij uniek voor Europa

 Nood aan preventief en geïntegreerd optreden: de (re-)
productiemechanismen van de armoede moeten
aangepakt
 Wegwerken drempels op maatschappelijk belangrijke gebieden.

 Curatief optreden is niet overbodig, maar aanvullend
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Beleid is belangrijk
 Niet te veel verwachten van het trickle-down effect
 Of van activerend arbeidsmarktbeleid

 Of van economische groei
 En zeker niet van het herstel van het bankwezen…
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Twee beleidsmodellen
 Residueel sociaal beleid houdt zich bezig met het opruimen van
de ravages die de vrije markt aanricht.
 Institutioneel sociaal beleid is ingebouwd in het beleid van de
samenleving.
 Het ‘sociale’ en alle instellingen die daarmee gepaard gaan
(zoals mutualiteiten, OCMW) vormen een wezenskenmerk van
onze samenleving, op gelijke voet met de politieke), de
economische en de culturele instellingen.
 De verzorgingsstaat is de uitdrukking van het institutioneel
model.
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Sociale zekerheid is (nog) geen
sociale bijstand
 De sociale zekerheid is bedoeld voor iedereen, rijk of arm.
 De sociale zekerheid wordt immers gefinancierd door rechtstreekse
bijdragen op arbeid (66% van de inkomsten), door de federale
overheid en via een (percentage btw-inkomsten en accijnzen op tabak.
 Het leefloon hoort niet tot de sociale zekerheid; het is bedoeld om de
mazen in het socialezekerheidsnet te dichten en aan iedereen een
minimaal inkomen te waarborgen. Het is onderworpen aan een
middelentoets.

‘Voor wat, hoort wat’? En wat
met de solidariteit?
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 ‘Wie in de bijstand zit, moet iets terugdoen. Het is toch gewoon
een kwestie van sociale rechtvaardigheid!’ Is dat zo?
 Mensen op een leefloon hebben in hun leven al veel minder
hebben ontvangen van de samenleving dan andere mensen.

 Is het dan niet zo dat hun lage leefloon zelfs niet volstaat om de
schuld te delgen die we met z’n allen hebben tegenover hen?
 Solidariteit is meer dan onderlinge bijstand tussen mensen bij
problemen, meer dan een individuele deugd, synoniem voor
eenmalige goedgeefsheid.
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Zonder middenveld?
 Thatcher: ‘There is no such thing as society. There are individual men
and women, and there are families’.
 In onze samenleving het middenveld belangrijk. Sommigen willen het
model dat maar twee niveaus in de samenleving ziet: de overheid en
de individuele burger. Daartussen gaapt er een zwart gat.
 Nochtans is dit model ‘volksvreemd’ in Vlaanderen, waar het
(georganiseerde) maatschappelijke middenveld een belangrijke rol
speelt.
 Dat middenveld zorgt er (ook) voor dat de burgers nooit ten volle
worden blootgesteld aan de brutaliteit van de vrije markt met zijn
winstbejag of aan de bureaucratie van de overheid.
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Direct en indirect armoedebeleid
 Direct beleid: dat specifiek op armoede en mensen in armoede is
gericht
 Indirect beleid: dat algemeen van aard is, maar belangrijke
gevolgen heeft voor armoede en mensen in armoede
 Dit inzicht heeft geleid tot het ontwikkelen van armoedetoetsen
 Cruciaal is het slechten van allerlei soorten van drempels, vooral die
van institutionele aard
 Evenals de ‘automatische toekenning van rechten’

Direct beleid als ‘sociale
correctie’?

57

 Het verhogen van het leefloon terwijl de gaten in de sociale zekerheid en in de sociale
bescherming altijd maar groter worden (gemaakt).
 Budgetbegeleiding of zuinig energieverbruik die mensen in armoede leren zich aan de
omstandigheden aan te passen.
 De tekorten in het onderwijsbeleid leidt tot leerachterstanden bij kinderen uit een
gedepriveerde omgeving. Daarvoor zijn dan worden speciale initiatieven nodig.

 De productiviteitseisen op de reguliere arbeidsmarkt stijgen; wie niet meekan, wordt
afgevoerd naar allerlei programma’s. Sociale economie wordt niet als gelijkwaardig
erkend.
 Vrijwilligers en mantelzorgers moeten de afbouw van professionals opvangen

 Moderne technologieën trekken muren op voor wie niet over de nodige vaardigheden
beschikt. Die blijven met lege handen achter of moeten een beroep doen op loketten
die afgeschaft worden of waar je enkel op afspraak terecht kan.

Voorwaarden voor een doelmatig
armoedebeleid
 Eénsporig

 Meersporig

 Gescheiden

 Geïntegreerd

 Curatief

 Preventief

 Korte termijn

 Lange termijn

 Personen & groepen

 Structuren

 Intuïtief

 Geïnformeerd

 Top-down

 Bottom-up

 Residueel

 Institutioneel

 Direct

 Direct en indirect
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Vier perspectieven op armoede
Interne oorzaak

Externe oorzaak

Bij het
individu
(micro)

Persoonlijke tekorten
(het slachtoffer is
verantwoordelijk)

Persoonlijke ongevallen
(‘n ongeluk kan iedereen
overkomen)

Bij de
samenleving
(macro)

Structureel model
(zo zit de samenleving
in elkaar)

Conjunctureel model
(snelle economische en
sociale veranderingen)

... en nog twee

Meso-niveau
(tussenliggend,
institutioneel)

Interne oorzaak

Externe oorzaak

Institutionele
tekorten
(sociale en andere
drempels)

Sociale status van de
institutie
(Stigmatisering van
de voorziening dienst of uitkering)

