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Inleiding
Armoede bestrijden: een grote uitdaging voor de overheden, het middenveld en de
wetenschap, samen met mensen in armoede. 

Armoede is een maatschappelijk probleem dat steeds meer mensen aanbelangt. Het
armoederisico stijgt, wat met zich meebrengt dat steeds meer mensen armoede tijdelijk
ervaren. Cijfers bewijzen dat. De groep van mensen met armoederisico in België is 13%1 van
de bevolking. En bij een meting over een periode van 5 jaar heeft 23%2 minstens 1 maand in
armoede geleefd. Daarom is het belangrijk dat armoedebestrijding een belangrijke plaats op
de politieke agenda krijgt. Om dit te bereiken moeten verschillende actoren de handen in
elkaar slaan: de overheden, het middenveld, de wetenschap, samen met de armen. 

Het Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen kreeg eind 2003 van de
coördinerende minister voor armoedebestrijding  de opdracht om, samen met de verenigingen
waar armen het woord nemen, het Vooruitgangs- en Toekomstverkennend congres armoede
2004 voor te bereiden.  Het Vlaams Netwerk zag zo de kans om vanuit de kennis en
informatie van mensen in armoede zelf de vooruitgang te meten omtrent de 10 sociale
grondrechten. Vanuit de participatie van mensen in armoede werden vooraf aanbevelingen
voor de volgende Vlaamse Regering verzameld. Deze aanbevelingen werden tijdens het
congres door mensen in armoede besproken met wetenschappers, ervaren veldwerkers,
mensen uit het middenveld en het beleid. 

“Pak de armoede aan en niet de armen zelf”

Het Vlaams Netwerk kon tijdelijk een congresteam van 3 mensen aanwerven, waaronder een
ervaringsdeskundige in de armoede. Dit team heeft de verenigingen waar armen het woord
nemen bezocht om de beleving van de voorbije legislatuur bij mensen in armoede te meten.
En in totaal gebruikten ze materiaal van  40 verenigingen. De meeste mensen uit verenigingen
getuigden van hetzelfde gevoel: “we gaan erop achteruit”. 
Vlaanderen heeft nochtans heel wat initiatieven om armoede te bestrijden. Ook werd het
decreet betreffende de armoedebestrijding goedgekeurd. En de partijprogramma’s geven blijk
van diverse plannen voor armoedebestrijding. Er zijn reeds heel wat belangrijke stappen in
armoedebestrijding gezet, en mensen in armoede beseffen dit ook wel. “Maar wij voelen in
ons dagelijks leven geen verbetering, eerder een achteruitgang.”

Wat loopt er dan mis? De bevraging van mensen in armoede en de bundeling van hun
voorstellen leverden reeds een aantal belangrijke vaststellingen op:  

� Ondanks individuele kansen die gecreëerd worden, ervaren mensen dagelijks
uitsluitingsprocessen. De voorbeelden zijn talrijk: mensen in armoede vinden vaak
geen werk ondanks intensieve begeleiding, ze worden nog steeds afgesloten van
energie, moeten noodzakelijke medische zorgen uitstellen, enz. Men heeft het gevoel

                                                
1 Eurostat, ECHP, 2001. Percentage personen met een equivalent beschikbaar inkomen lager dan 60% van het mediaan nationaal equivalent
inkomen. 
2 in Vranken, e.a., Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting 2002, Acco:Leuven. In een periode van 5 jaar (1993-1997) bevond 23% van de
Belgen zich ten minste éénmaal onder de (60% mediaan) armoedegrens (gebaseerd op de data uit de Panel Studie van Belgische
Huishoudens).
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dat vele maatregelen voor hen geen verschil maken. De dagelijkse ervaring van
uitgesloten te zijn belemmert velen ook om individuele kansen te grijpen. 

� Reacties vanuit de overheid, vanuit dienstverlening of in de straat zijn verdeeld. Er
zijn zoveel maatregelen en initiatieven; als je dan toch arm bent, wie is dan
verantwoordelijk? Vaak stuiten mensen in armoede op onbegrip of op verklaringen
van individuele schuld. Anderen staan wel open voor de ervaringen van mensen, maar
ook daar is er vaak nog te weinig ruimte voorzien om de dialoogmethode te kunnen
toepassen. Participatie van mensen in armoede aan allerhande overlegplatformen is
steeds meer in de mode, maar al te vaak is er sprake van schijnparticipatie. 

� Gelukkig zijn er ook voorbeelden van overleg waarbij er een duurzaam partnerschap is
tussen de verenigingen waar armen het woord nemen, het beleid en andere partners.
Maar vaak loopt het ook nog moeilijk. 

� Vaak heeft men niet het gevoel dat er echt naar hun ervaringen van uitsluiting wordt
geluisterd, laat staan dat er rekening mee wordt gehouden bij het nemen van
beleidsbeslissingen. Of men belooft tijdens overleg veel dingen die uiteindelijk niet
worden uitgevoerd. Mensen horen liever de waarheid om de zoveelste teleurstelling te
voorkomen.  Dit verklaart ook de boosheid waarmee de verenigingen komen
‘onderhandelen’. Mensen geraken ontmoedigd om deel te nemen aan beleidsoverleg.
Toch blijven mensen in armoede vanuit hun kracht en solidariteitsgevoel opkomen
voor hun rechten.

Volgens het Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen moet de
werkelijke participatie nog beginnen. Er zijn gelukkig ook zeer goede ervaringen van
participatie. Verenigingen worden vaak gevraagd voor overleg. Maar nog te dikwijls worden
hun inhoudelijke vaststellingen niet ernstig genomen. Nochtans is het opvallend dat overal in
Vlaanderen dezelfde ervaringen terugkeren. 

Meer en meer beleidsmaatregelen vertrekken vanuit het individueel verklaringsmodel en
vanuit het creëren van individuele kansen door onder andere werk en opleiding te stimuleren.
Ook het jaarboek ‘armoede en sociale uitsluiting 2003’ van professor Vranken komt tot deze
vaststelling. 
Maar armoede kan niet eenzijdig verklaard worden vanuit een individueel schuldmodel.
Maatschappelijke uitsluitingsprocessen maken een cruciaal onderdeel uit van de kern van de
armoede. Het is dan ook nodig om de concrete ervaringen van deze uitsluitingsprocessen te
bundelen en de nodige aanpassingen te ontwikkelen om armoede werkelijk te kunnen
bestrijden. Een armoede-effectrapport vanuit de gebruikers zou ingebed kunnen worden in het
volgende Vlaams Actieplan Armoedebestrijding. 

De verenigingen waar armen het woord nemen hebben heel wat kennis in huis vanuit de
ervaringen van mensen in armoede. Deze kennis is een rijkdom en biedt een bijzondere
meerwaarde in de bepaling van een slagkrachtig armoedebeleid. De overheid levert heel wat
inspanningen om armoede te bestrijden. Maar goedbedoelde maatregelen slaan meermaals de
bal mis omdat de concrete gevolgen voor mensen in armoede niet volledig doordacht werden.
Naast het studiewerk en overleg met het middenveld is overleg met wie deze negatieve
gevolgen in het dagelijkse leven ervaart nodig. Opvolging van dit overleg maakt een tijdige
evaluatie en bijsturing mogelijk. Zo kan men voorkomen dat middelen worden uitgegeven
waarvan niemand beter wordt. 

Armoede belangt ons allen aan. Mensen in armoede hebben weinig macht en worden nog te
vaak stiefmoederlijk behandeld. Het Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het
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woord nemen vraagt het beleid en alle partners om in eigen boezem te kijken en
armoedeprocessen in de kern aan te pakken. Er zijn al heel wat prachtige voorbeelden van een
goede samenwerking. We kunnen alleen maar hopen dat het aantal partners kan uitbreiden
zodat we samen armoede in de kern kunnen aanpakken. 

Wegwijs doorheen dit eindverslag

Dit congresverslag is een belangrijke aanzet om een antwoord te kunnen bieden op de
hierboven verklaarde vaststellingen. Het omvat verschillende sleutels om armoede te
bestrijden: het bouwen aan een werkelijke participatiecultuur, het wegwerken van
uitsluitingsprocessen en het scheppen van meer kansen om te kunnen deelnemen aan het
ruime maatschappelijke gebeuren. 

In dit eindverslag wordt de toegang tot de 10 grondrechten uit het Algemeen Verslag over
de Armoede van 1994 doorgelicht. Concreet behandelen we de thema’s participatie, wonen,
onderwijs, cultuur en vrije tijd, gezin, maatschappelijke dienstverlening, gezondheid, werk,
inkomen en rechtsbedeling. Dit rapport is een momentopname. De stellingen en
aanbevelingen omvatten een huidige stand van zaken, maar ze zijn niet limitatief. Een aantal
thema’s werden grondiger uitgewerkt dan andere. Als meer verenigingen waar armen het
woord nemen op volle kracht kunnen werken, zullen de thema’s zeker nog een aanvulling
krijgen. 

We kozen voor een indeling die de teksten van de verschillende verslaggevers en experten
exact weergeeft. Via deze werkwijze behouden we de inbreng van de aanwezigen door teveel
interpretaties te vermijden. Elk thema biedt een vaste indeling aan teksten.

� Een inleiding met de belangrijkste vaststellingen en beleidsaanbevelingen in een
notendop. 

� Een “Expertennota met aanbevelingen van een wetenschapper of ervaren veldwerker
� Het verslag van de werkgroep die tijdens het congres debatteerde over concrete

beleidsvoorstellen omtrent dit thema. De samenstelling van de werkgroepen was zeer
divers, en bestond uit veldwerkers, mensen in armoede, wetenschappers,
beleidsmakers, ambtenaren, enzovoort. 
Voor de thema’s gezondheid, cultuur en vrije tijd, en onderwijs werden 2 werkgroepen
georganiseerd. U vindt dan ook beide verslagen terug. 
Voor de thema’s participatie, inkomen en recht werd geen werkgroep georganiseerd en
is er geen verslag. 

� Samenvattende beleidsvoorstellen voor de nieuwe Vlaamse Regering waarin de
aanbevelingen van experten en werkgroepen nog eens samen worden weergegeven.

Vervolgens vindt u het verslag van het namiddagdebat tussen de verschillende
democratische politieke partijen. Hier werden politici geconfronteerd met de belangrijkste
beleidsvoorstellen vanuit de verenigingen waar armen het woord nemen. 

In het besluit stellen we vast dat heel wat aanbevelingen terugkeren doorheen de
verschillende thema’s. We zetten ze nog eens op een rij en vragen aan de nieuwe regering om
er rekening mee te houden bij de opmaak van het volgende Vlaams Actieplan
Armoedebestrijding. 



290904 / armoedecongres/ Eindverslag/ Vlaams Netwerk + team Armoede Vlaamse Gemeenschap 6

Dankwoord
Dank gaat uit naar de vele medewerkers aan het congres zonder wie het congres niet mogelijk
was geweest: de experts en verslaggevers van wie de teksten zijn opgenomen in dit
eindverslag en de moderatoren van de werkgroepen tijdens het congres. De rode draad
doorheen de ganse dag danken we aan de muzikanten van Fanfarrah, de moderatoren Polspoel
en Desmet en Peter Lombaert. Ook dank aan de mensen uit de verenigingen waar armen het
woord nemen die een creatieve bijdrage leverden tijdens de middag en op het podium. 
Dank aan alle 600 deelnemers om constructief mee te denken over een Vlaams
armoedebeleid. En bovenal: bedankt aan minister Byttebier om dit congres mogelijk te
maken. 

Speciale dank gaat uit naar de stuurgroep en het Vlaams Netwerk. Het congrestrio Lut
Pelgrims, François Schyvens en Joke Janssens heeft zich gedurende 6 maanden tot het uiterste
ingezet om deze dag in te kleden. Dankzij hen is deze dag vooral een congres van mensen in
armoede geworden en werd er niet over de hoofden van mensen heen gepraat. 
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Recht op participatie 

Beleidsparticipatie van de mensen waarvoor beleidsmaatregelen bedoeld zijn, kan een
bijzondere meerwaarde bieden in het uitstippelen van het beleid. We zijn ook verheugd dat
steeds meer partners uit het beleid er oog voor hebben. Deze nieuwe tendens is echter nog
geen evidentie. Daarom willen we participatie zoveel mogelijk verankerd zien in wettelijke
maatregelen. 

Momenteel wordt participatie van mensen in armoede aan het beleid nog vooral toegepast op
domeinen die specifiek het armoedebeleid betreffen. Maar uitsluiting doet zich voor binnen
alle beleidsdomeinen. Om de toegang tot de sociale grondrechten te verbeteren, is de
beleidsdialoog dus relevant binnen andere bevoegdheden, ook binnen de ‘hardere’ sectoren.
Langs deze weg kunnen we ook zoeken naar de mogelijkheid van meer inclusieve
maatregelen. Want doelgroepgerichte maatregelen houden ook criteria in, waardoor er altijd
mensen uit de boot vallen.

Evenwaardige deelname van mensen in armoede aan beleidsoverleg is een leerproces waarbij
men oog moet hebben voor voldoende ondersteuning en voorwaarden om participatie goed te
kunnen uitbouwen. Dit vraagt ook kennis over de andere ‘partij’ via vorming voor het beleid,
het brede publiek en van mensen in armoede. Een brede dialoog is ook belangrijk, waarin
mensen in armoede worden versterkt door partners van verschillende organisaties en diensten. 

We zijn verheugd over de groeiende tendens van diverse partners om overleg te plegen met
mensen in armoede. Mensen in armoede hebben vaak hoge verwachtingen van dit overleg.
Alhoewel participatie dus een krachtig instrument is, kan men echter niet alle heil verwachten
van dit medium. Politieke beslissingen moeten genomen worden. Vaak worden mensen in
armoede niet op de hoogte gebracht van de uiteindelijke beslissingen. Terugkoppeling over
beslissingen is dan ook van enorm belang.  

We hebben al een hele weg afgelegd inzake beleidsparticipatie in Vlaanderen.  Er zijn nog
heel wat uitdagingen waarover u meer leest in deze bijdrage. Er werd geen werkgroep
georganiseerd omdat de verenigingen waar armen het woord nemen de andere thema’s als
grotere prioriteiten zagen. Uiteraard is het participatiethema verweven met alle andere
besproken grondrechten.  
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I. Expertennota: ‘ Naar een brede invulling van participatie’

Henk Van Hootegem,
Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting 

1. Het Algemeen Verslag als mijlpaal

In 2004 is het 10 jaar geleden dat het Algemeen Verslag over de Armoede werd opgemaakt.
Dit ‘vieren’ zou ongepast zijn, maar terug- en vooruitblikken kan het nodige
discussiemateriaal opleveren. Het Algemeen Verslag over de Armoede kan omwille van twee
redenen een mijlpaal op het vlak van participatie genoemd worden. Voor het eerst werd aan
mensen die in armoede leven gevraagd een uitgebreide inbreng te doen met betrekking tot het
beleid op het vlak van armoedebestrijding. Maar daarnaast – en dit wordt soms te weinig
belicht – is er ook het feit dat dit in dialoog gebeurde met andere actoren in de strijd tegen
armoede.

 
2. Naar een breder debat

Met het recente Armoededecreet zijn de verenigingen waar armen het woord nemen decretaal
erkend. De uitbouw van plaatsen van ontmoeting en uitwisseling voor mensen die in armoede
leven en hun medestanders is een eerste voorwaarde voor participatie op verschillende
beleidsniveaus. Maar men moet er zich voor hoeden dat het niet blijft bij een bilateraal
overleg, namelijk tussen verenigingen en beleidsmensen.

Het is belangrijk dat (eigenlijk zoals in de geest van het Algemeen Verslag over de Armoede)
we kunnen komen tot een breder debat met de verschillende organisaties en diensten die een
rol spelen of kunnen spelen in de strijd tegen armoede. In een dergelijk debat kunnen
verschillende gezichtspunten samen gelegd worden, kan er naar gezamenlijke voorstellen
gewerkt worden en gebeurt er een mobilisatie van de verschillende actoren rond de
problematiek van bestaansonzekerheid en armoede. Dit kan een essentiële opdracht worden
voor het Vlaams Netwerk om verschillende contacten aan te gaan, maar ook voor de Vlaamse
administratie. Het Permanent Armoedeoverleg – zowel horizontaal (over de beleidsdomeinen
heen) als verticaal (per beleidsdomein) – voorziet de mogelijkheid voor de betrokkenheid van
experts en ‘derden’. Hopelijk wordt deze mogelijkheid door de betrokken ministers en
administraties sterk benut.

In het ‘Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten
betreffende de bestendiging van het armoedebeleid’ (1998) waarmee het Steunpunt tot
bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting werd opgericht (en dat
dus mede door de Vlaamse Regering werd ondertekend), is de mogelijkheid tot
maatschappelijk debat voorzien via de installatie van een Begeleidingscommissie. Deze
Begeleidingscommissie heeft als opdracht de werkzaamheden van het Steunpunt inhoudelijk
te begeleiden, en bestaat uit vertegenwoordigers van de organisaties waar armen het woord
nemen, de verschillende overheden, de sociale partners, de mutualiteiten, en de afdeling
Maatschappelijk Welzijn van de Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten
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Op lokaal vlak kan het nieuw decreet Lokaal Sociaal Beleid misschien voor bijkomende
stimulansen zorgen voor een debat tussen de lokale vereniging(en), organisaties, OCMW en
gemeente.

3. Naar een breder beleid

Deze oproep naar een verbreding van het debat betreft niet alleen de partners, maar ook de
inhoud. Zowel in het Algemeen Verslag over de Armoede, als in de verschillende Jaarboeken
‘Armoede en sociale uitsluiting’ (OASeS, Universiteit Antwerpen), als in de tweejaarlijkse
verslagen van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale
uitsluiting wordt gewaarschuwd voor een te eng en selectief armoedebeleid.

Te vlug laat men zich verleiden tot selectieve maatregelen die bepaalde groepen moeten ten
goede komen. ‘Selectief’ wil echter ‘criteria’ zeggen, en telkens weer ziet men mensen die
door de mazen van het net vallen, omdat ze net niet het juiste ‘werkloosheidsstatuut’ hebben,
of hun ‘parcours’ niet in administratieve regels past.

Armoedebeleid moet deel zijn van een breder (sociaal, economisch, fiscaal, …) beleid; een
beleid ter voorkoming en bestrijding van armoede. Op vele terreinen gebeuren er
ontwikkelingen waarvan mensen in armoede (en niet alleen zij) nadelen van ondervinden,
maar in de debatten op dat gebied zijn de verenigingen waar armen het woord nemen –
omwille van gebrek aan een uitnodiging, of omwille van gebrek aan tijd en middelen – vaak
niet aanwezig. Dit geldt eveneens voor de verschillende beleidsniveaus. Het Europees
beleidsniveau wordt bijvoorbeeld steeds meer bepalend; er dienen zich zowel gevaren als
mogelijkheden tot beleid en actie aan. Het is duidelijk dat de verenigingen niet op alle
beleidsdomeinen en -niveaus permanent aanwezig kunnen zijn. Via een alliantie van de
verenigingen met andere organisaties – zoals vakbonden, mutualiteiten, enzovoort – kan een
gezamenlijke inbreng betracht worden op de verschillende domeinen en niveaus.

Maar ook de mogelijkheid tot meer overleg en samenwerking tussen de verenigingen en
lokale, Vlaamse, nationale en internationale partners zal bijkomende middelen vergen. Of
zoals een opbouwwerker het onlangs bij een bespreking van het armoededecreet uitdrukte:
“Opdat duizend bloemen bloeien, is er goede grond en voldoende meststof nodig.” (Vanden
Eynde, 2004: 11).

4. In combinatie met een gerichte ondersteuning

In verschillende documenten is reeds aandacht gevraagd voor de voorwaarden voor
participatie van mensen in armoede aan beleid.3 Het gaat dan onder andere over een aangepast
tempo, voldoende mogelijkheid tot voorbereiding, eenvoudig taalgebruik, enzovoort. Toch
zien we in de praktijk dat het respecteren van deze voorwaarden blijkbaar geen evidentie is.
Een gelijkwaardige deelname van mensen in armoede aan beleid en aan de verschillende
maatschappelijke structuren mogelijk maken, betekent voortdurend aandacht hebben voor
voldoende tijd, ruimte en begeleiding.
                                                
3 Zie bijvoorbeeld het project dat door het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting in samenwerking
met de verenigingen werd uitgevoerd, en waarvan de resultaten - voorwaarden voor politieke participatie – werden opgenomen in het
Nationaal Actieplan Sociale Insluiting 2003-2005, het hoofdstuk ‘Het overleg tussen mensen in armoede en hun partners’ in het tweede
tweejaarlijkse Verslag van het Steunpunt (2003), en het handboek bij de vormingscursus ‘Armoede & Participatie’ georganiseerd door de
Vakgroep Sociale Agogiek van de Universiteit Gent en de Beweging van Mensen met een Laag Inkomen en Kinderen (2003).
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Het is een blijvende opdracht om mensen in armoede ook op lokaal niveau te betrekken in
buurtwerkingen, schoolcomités, gebruikersgroepen, enzovoort. Maar ook hier zal er
voldoende aandacht moeten zijn voor bovenvermelde participatievoorwaarden, met inbegrip
van voldoende ondersteuningsmogelijkheden.

5. Een brede benadering van participatie

Wat vaak niet gezien wordt, is de participatie van mensen in armoede aan de samenleving als
ouder, als familielid, als buurtbewoner, … Men moet ook oog hebben voor de vele
inspanningen van armen om hun situatie, die van hun gezin en die van anderen (denk maar
aan het in huis nemen van een kennis) te verbeteren. De ervaringsdeskundigen – waarvan de
eersten vorig jaar zijn afgestudeerd – kunnen in de verschillende organisaties en diensten deze
participatie mee helpen onder ogen brengen.

Anderzijds dreigt participatie soms een normatief karakter te krijgen: “Is participatie een
recht of een plicht? Participatie lijkt meer en meer een nieuwe norm te worden. Snel komen
we zo opnieuw bij een individueel schuldmodel: hij/zij wil niet participeren.” (De Grande,
2003: 70).

6. Een structurele verankering van het recht op participatie

Participatie van armen, en het overleg met de verschillende partners, dient zo veel mogelijk
structureel verankerd te worden, dit wil zeggen in wettelijke bepalingen vastgelegd.
Dergelijke bepalingen dienen als uitgangspunt en houvast, maar zijn echter niet altijd garantie
voor een volledige uitvoering ervan. In de grondwet zijn verschillende rechten vastgelegd
(bijvoorbeeld het recht op huisvesting), zonder dat ze daarom in alle gevallen in realiteit
worden omgezet; niettemin zijn de rechtsbepalingen belangrijke instrumenten om op te
steunen.

7. Participatie is niet dé oplossing, politieke maatregelen zijn nodig

Soms lijkt het wel alsof alle heil verwacht wordt van de participatie van de betrokkenen, maar
men mag niet vergeten dat de nodige beleidsmaatregelen er maar komen via politieke
beslissingen. 

Bij deze ook een oproep om meer en systematischer gebruik te maken van de bestaande
instrumenten en documenten (en waarachter vaak reeds veel participatie-inspanningen
schuilen van mensen die in armoede leven en van hun partners). Het gaat onder andere om:
- de bevindingen van de verschillende Vooruitgangs- en toekomstcongressen;
- het Belgisch nationaal actieplan sociale insluiting (met inbegrip van de Vlaamse bijdrage);
- het tweejaarlijkse verslag4 en de Begeleidingscommissie van het Steunpunt tot bestrijding

van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting;

                                                
4 In het Samenwerkingsakkoord werd voorzien dat het tweejaarlijkse verslag van het Steunpunt telkens zou worden besproken binnen de
verschillende regeringen, maar bij het eerste verslag is deze opvolging enkel door de regering van de Duitstalige Gemeenschap en van het
Waalse Gewest  gerealiseerd.
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- de Interministeriële Conferentie Sociale Integratie, een overlegorgaan waarin ministers
van de verschillende regeringen samenkomen met betrekking tot het thema van armoede
en sociale integratie. 

Of voorstellen uiteindelijk in maatregelen worden omgezet ligt in handen van de politiek
verantwoordelijken. Bij een vraag naar om te participeren in beleid zou tegelijk het
perspectief duidelijk moeten zijn: waar zal dat advies terecht komen, en wat wordt ermee
gedaan? Tegelijk zouden we moeten komen tot een vorm van communicatieplicht, waarbij
aan de deelnemers van een inspraak- of adviesorgaan gecommuniceerd wordt in welke mate
voorstellen al of niet gevolgd zijn en waarom. Al is het minstens om een soort
‘participatiefrustatie’ te vermijden!
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II. Samenvattende voorstellen voor de nieuwe Vlaamse Regering

1. Het armoededecreet van 21 maart 2003 voorziet in verschillende structuren om het
overleg met mensen in armoede vorm te geven: de erkenning en subsidiëring van het Vlaams
Netwerk en organisaties voor coördinatie en toeleiding tot de opleiding van
ervaringsdeskundigen, een permanent armoedeoverleg, een verplicht Vlaams Actieplan
Armoedebestrijding van de Vlaamse Regering met inspraak van het Vlaams Netwerk. Daarin
worden welklinkende beleidsprincipes en instrumenten voorgesteld. De uitdaging vandaag is
om deze theorie in slagkrachtige praktijk om te zetten. Het decreet blijkt een gereedschapskist
te zijn vol werktuigen, waarvan sommigen nog niet zijn uitgepakt, waarbij de handleiding niet
altijd duidelijk is, of die tot meer kunnen dienen dan ze vandaag bewijzen. 

Gebruik van en ondersteuning voor de structuren van het armoededecreet 
� De aanbevelingen uit dit eindverslag kunnen de basis vormen voor de besprekingen

van het volgende Vlaams Actieplan Armoedebestrijding, in verder overleg met het
Vlaams Netwerk.

� Het verticaal permanent armoedeoverleg binnen elk beleidsdomein moet door de
nieuwe regering zo snel mogelijk worden opgestart. Elke bevoegde minister brengt
daartoe andere actoren uit het middenveld en armen rond de tafel in overleg met het
Vlaams Netwerk. 

� Participatie organiseren en mogelijk maken is arbeidsintensief en kost geld. Daarom
zou het herstel van de oorspronkelijk beloofde budgetten er moeten kunnen komen
zodat de bestaanszekerheid van de verenigingen waar armen het woord nemen niet in
gevaar komt. Concreet betekent dit een groei tot minimum 2.5 miljoen euro in 2007
voor het Vlaams Netwerk en de verenigingen waar armen het woord nemen. 

� De rol en inschakeling van ervaringsdeskundigen in organisaties en diensten moet
uitgebreid worden.

� Er is veel vraag naar vorming over armoede in verschillende sectoren. Het Vlaams
Netwerk vraagt voldoende middelen en personeel om haar vormingstaak uit het
decreet te kunnen waarmaken. De kennis van een breed publiek over armoede kan zo
vergroten en sensibiliserend werken.

2. Een grondige evaluatie van het huidige sociaal, economisch en fiscaal beleid in overleg
met mensen in armoede is nodig. Voor alle thema’s zouden de gevolgen van het gevoerde
beleid voor mensen in armoede onderzocht moeten worden. En het armoedebeleid zou
gevoerd moeten worden vanuit een breder beleid, op alle niveaus. Dit overleg mag zich dus
niet beperken tot maatregelen die enkel bedoeld zijn voor mensen in armoede.

Kwaliteitsvolle participatie van de verenigingen waar armen het woord nemen 

� Participatie en overleg met verschillende partners moet zoveel mogelijk in wettelijke
bepalingen worden vastgelegd. Dit kan door linken te leggen met het armoededecreet.
We vragen dat voldoende middelen worden vrijgemaakt om dit te realiseren en dat er
een werkelijke participatiecultuur kan ontstaan.

� Inspraak met mensen in armoede mag niet enkel beperkt wordt tot de evaluatie van
maatregelen. Ook vooraf kan overleg een belangrijke meerwaarde betekenen om bij te
sturen. Het is nodig om hiervoor voldoende tijd te voorzien, maar op termijn kan het
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ook veel tijd sparen. Dit overleg moet ook worden opgevolgd, en men moet
terugkoppelen wat er met hun inbreng wordt gedaan en waarom.

� De overheid kan meer en systematischer gebruik maakt van de bestaande instrumenten
en documenten waar mensen in armoede hun inbreng in hadden. De verenigingen
waar armen het woord nemen beschikken over zeer interessante dossiers. Deze kunnen
worden opgevraagd via het Vlaams Netwerk.

Gebruik van en ondersteuning voor andere overlegstructuren 
� Ook andere overlegstructuren zoals het Steunpunt ter bestrijding van armoede, sociale

uitsluiting en bestaansonzekerheid zouden politiek beter opgevolgd moeten worden.
Hun tweejaarlijkse opvolgingsverslagen – zoals bepaald in het samenwerkingsakkoord
van 1998 –  moeten in de regeringen worden besproken en meegenomen worden voor
de opstelling van het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding. 

� De inspraakstructuren uit het armoededecreet moeten zoveel mogelijk worden
afgestemd op de werking van de strategische adviesraden (zie basisdecreet).
Armoedebestrijding vereist immers een integrale aanpak. In elk beleidsdomein moeten
de verschillende actoren (ook de armen) evalueren wat de effecten van het beleid op
armoede zijn. 

Participatie op alle niveaus
� Vlaanderen moet de lokale en provinciale overheden via afdwingbare regelgeving

stimuleren om overleg te plegen met mensen in armoede. Op het gebied van lokaal
sociaal beleid, lokaal jeugdbeleid, cultuurbeleid, werkgelegenheidsbeleid, enz. moeten
de decreten op elkaar afgestemd worden om de participatie van mensen in armoede
mogelijk te maken.

� Op alle beleidsniveaus moet er overleg worden georganiseerd met mensen in armoede
over de gevolgen van het Europese beleid. De groeiende ambities van Europa
betreffende de liberaliseringpolitiek kunnen immers negatieve gevolgen hebben. Dit
begint met een goede informatiedoorstroming over de ontwikkelingen op Europees
niveau.
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Recht op wonen
Wonen is een van de voornaamste oorzaken van het leven in armoede. De voorbije legislatuur
kende 5 ministers van Huisvesting, waardoor de continuïteit verloren ging. Ten opzichte van
de beloftes in het begin zien experts en mensen in armoede veel gemiste kansen. We hopen
dat het beleid tijdens de volgende legislatuur een aantal duidelijke stappen zal zetten om de
uitsluitingsprocessen voor mensen in armoede op de woonmarkt aan te pakken. 

De belangrijkste knelpunten en voorstellen worden in deze bijdrage uitgebreid besproken. We
komen vooral terug op beleidsmaatregelen die de overheid zelf beloofd had. We blijven
specifieke aandacht vragen voor de belangen van mensen die onder andere door hun woonst
in armoede blijven leven. We verwijzen naar de tekst die volgt, maar voorstellen gaan vooral
over: 

� De meeste problemen doen zich voor op de private huurmarkt waar mensen
noodgedwongen naartoe moeten. Samenwerking tussen federaal en Vlaams is dus
nodig. We pleiten voor een systeem zoals in de omringende landen.(zie expertennota)

� Meer mogelijkheden en ondersteuning tot herhuisvesting bij onbewoonbaarverklaring
� Meer en betaalbare sociale huurwoningen, van goede kwaliteit, met toegang voor

mensen in armoede in de toekomst. Dit is een prioritaire doelgroep waarvoor de
woonsituatie dringend moet verbeteren. . 

� Financiële ondersteuning voor Sociale Huisvestingsmaatschappijen om werkelijk een
sociaal beleid te kunnen voeren, met goede service en met ruimte voor nieuwe
projecten. 

� Het kopen van een eigen woonst wordt door het beleid gezien als een goede vorm van
sociale bescherming. Nochtans is dit voor het merendeel van mensen in armoede niet
haalbaar. Kopen is een ding, een huis kunnen onderhouden kost ook veel geld. Er
bestaan goede praktijkvoorbeelden waar mensen in armoede erin slagen om een huis
te kopen. Maar de meerderheid is aangewezen op huren, dus blijft het van belang om
te bouwen aan een kwaliteitsvol beleid voor de huurmarkt. 

� Het aandeel van de huurprijs ten opzichte van het inkomen moet dalen. Dit kan
gerealiseerd worden via garanties in het sociaal huurbesluit en via de aanpassing van
het huidige systeem van huursubsidies. 

� Mensen kennen hun rechten niet en maken er daarom ook vaak geen gebruik van. Op
lokaal niveau zou er een centraal aanspreekpunt moeten zijn voor alles wat met wonen
te maken heeft. Er is niet alleen nood aan verstaanbare informatie, maar ook aan
oplossingen voor problemen. Tegemoetkomingen en steun zou automatisch worden
toegekend om onderbescherming te voorkomen. 

� De liberalisering van de energiemarkt leidt tot problemen. Mensen in armoede worden
momenteel veel te weinig beschermd om te kunnen genieten van een minimum aan
energie. Toegang tot licht en warmte is voor ons een basisrecht dat gegarandeerd moet
worden. 

Mensen in armoede beschouwen het woonbeleid als een van de belangrijkste sleutels om hun
dagelijks leven te verbeteren. We hopen dan ook dat het belang van sociale maatregelen
binnen dit domein niet wordt onderschat. 
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I. Expertennota: Wonen en armoedebestrijding: mag het iets meer zijn? 

Geert Inslegers 
Vlaams Overleg Bewonersbelangen

1. Inleiding

Wetenschappelijke studies wijzen uit dat in België de woonkost één van de voornaamste
factoren zijn voor de armoedebestendiging. Met name is de koopkracht van de private
huurders er in de periode 1992-1997 er in reële termen op achteruit gegaan, precies omwille
van de gestegen woonkost. Het beleid, zowel federaal als Vlaams weet dat, of minstens zou
het moeten weten. 

Enkele getuigenissen:

De eindconclusie van het vooruitgangscongres van 2001 was reeds ongemeen hard voor het
woonbeleid. We lichten er een cruciale passage uit: 

� “De reeds aanwezige noden van arme mensen op betaalbare en goede
huisvesting blijven nog steeds brandend actueel (campingbewoners,
kamerbewoners, eenoudergezinnen, alleenstaanden  enz.) maar ondertussen
voegen zich daar nieuwe risicogroepen aan toe, zoals bijvoorbeeld de
bejaarden (o.a. dementerende bejaarden), de illegalen en asielzoekers en de ex-
psychiatrische patiënten. Met andere woorden, de reeds jaren aanwezige noden
zijn nog steeds brandend actueel en zullen dit naar alle waarschijnlijkheid ook
blijven aangezien hun kans op een oplossing zwaar wordt gehypothekeerd
omdat er alweer nieuwe noden geformuleerd worden. “

2004 is het jaar waarin de verkiezingen voor het Vlaams parlement voor de deur staan. Het is
dus goed om achteruit te kijken of de Vlaamse Regering de afgelopen legislatuur haar beloftes
waar gemaakt heeft. We steunen ons hiervoor op de regeringsverklaring, de beleidsbrieven, de
Vlaamse actieplannen voor armoedebestrijding en de nationale plannen voor
maatschappelijke insluiting die gedurende deze legislatuur zijn goedgekeurd. Uiteraard
beperken we ons tot die aangelegenheden die van belang zijn voor de armen.   

2. Een legislatuuroverzicht inzake wonen en armoedebestrijding 

Uitbreiding van het sociaal huurwoningbestand
� Bijkomende sociale huurwoningen: het Vlaams parlement keurde op 4 maart 1998 een

motie goed waarin de opeenvolgende Vlaamse regeringen gevraagd wordt om tegen 2004
40.000 extra sociale woningen te creëren door ze te bouwen, te verwerven en te
renoveren.

� De Vlaamse Regeringsverklaring (1999-2004) vermeldt 15.000 bijkomende sociale
huurwoningen: 
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“De Vlaamse Regering wil het aantal sociale woningen stelselmatig en progressief verhogen.
Daartoe trekt ze in de begroting het bedrag voor sociale huurwoningen op. Zo kunnen 15.000
bijkomende woningen worden gerealiseerd.” (eigen cursivering)

Aangezien het hier een inhaaloperatie betrof , bedoelde men met bijkomende: bovenop het
gewone investeringsprogramma. Het globale investeringsprogramma leverde in de periode
1996 - 1999 een gemiddelde van ongeveer 1.750 gebouwde sociale woningen per jaar en van
ongeveer 4.800 gerenoveerde en verbeterde sociale woningen per jaar in de periode 1996-
1997. In 1998-1999 schommelde het aantal woningen met renovatie- en verbeteringswerken,
zelfs rond de 10.000 per jaar. 

De beleidsdoelstelling om 15.000 (gelieve het woordje ‘bijkomend’ te schrappen) sociale
woningen tijdens deze legislatuur te realiseren is gedeeltelijk gerealiseerd. Dat wil zeggen dat
de budgetten hiervoor vastgelegd zijn, niet dat deze woningen er al staan. Op 31 augustus
2003 waren er 8.588 woningen in uitvoering en zaten er 5.237 woningen in de pipe-line,
waarvoor dus de budgetten zijn vastgelegd.  Samen betekent dit 13.258 woningen, zodat de
kaap van 15.000 tegen juni 2004 moet gehaald worden. Het betreft hier evenwel geen extra
sociale huurwoningen, bovenop het gewone investeringsprogramma. Bovendien zit in dit
cijfer eveneens de renovatie en vervangingsbouw, goed voor 3.751 woningen,  zodat de netto
– aangroei van het woningbestand beperkt blijft tot 9.507 bijkomende sociale huurwoningen
op 31/08/2003.

Bovendien besliste de Vlaamse Regering onlangs (januari 2004) om sociale huurders het recht
te geven om hun woning te kopen, en dit niet langer afhankelijk te maken van een beslissing
tot verkoop door de sociale huisvestingsmaatschappij. Afhankelijk van de ramingen zou zo’n
4.000 à maximaal 7.000 sociale huurders de stap naar eigendomsverwerving zetten.
Weliswaar moet de sociale huisvestingsmaatschappij de opbrengst van de verkoop opnieuw
investeren in de bouw of renovatie van (bijkomende) woningen. Om de bouw van een woning
te bekostigen, zal men echter de opbrengst nodig hebben van 2, of soms zelfs 3 woningen.
Deze operatie zal dus leiden tot een nettoverlies aan sociale huurwoningen ten bedrage van
2.000 à 3.500 woningen. Als we ook deze ‘verliespost’ verrekenen komt dit neer op een
geraamd nettoresultaat inzake aangroei van het sociaal huurwoningbestand van ongeveer
7.500 woningen, die op de rekening kunnen geschreven worden van de voorbije legislatuur. 

De studie ‘Doelgroepen van het sociaal woonbeleid’ (1994) baseerde zich op de (lagere!)
inkomensgrenzen in 1992 om te berekenen hoeveel sociale huurwoningen bijkomend moeten
gerealiseerd worden om de prioritaire doelgroep te bedienen. Dit is de groep huurders die
onder de inkomensgrenzen van 1992 vallen (18.590 Euro voor een koppel) en meer dan 1/5de

van hun inkomen aan huur besteden ofwel niet over een W.C. en bad of douche beschikken.
Wil de prioritaire doelgroep bediend worden, dan is er nood aan 148.000 bijkomende sociale
huurwoningen berekend op het toenmalig aanbod van 115.800 sociale huurwoningen. Wordt
een scenario minimum minimorum aangehouden (met maximale eigendomsverwerving door
de huurders) dan kwam men uit op een noodzakelijke aangroei van 92.200 bijkomende
sociale huurwoningen. Ondertussen echter zijn door het sociaal huurbesluit van 2000 de
reguliere inkomensgrenzen voor koppels en eenoudergezinnen fors opgetrokken naar
24.391 Euro, vermeerderd met 1.356 Euro per persoon ten laste, 17.616 Euro voor
alleenstaande mensen met een handicap en 16.261 Euro voor alleenstaanden zonder persoon
ten laste. En sociale huisvestingsmaatschappijen met een inkomenscoëfficiënt onder 1 die een
leefbaarheidplan hebben opgemaakt kunnen nog hogere inkomens inschrijven. 
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Bovendien heeft de Vlaamse minister van wonen zeer onlangs (30 april 2004) voorgesteld om
bij de uitwerking van een nieuw sociaal huurbesluit door de volgende Vlaamse Regering de
inkomensgrenzen in de toekomst nog verder op te trekken naar 24.000 voor een alleenstaande
zonder personen ten laste, 25.530 Euro voor een alleenstaande gehandicapte en 32.000 Euro,
vermeerderd met 1.350 Euro per persoon ten laste, voor anderen, zonder dat hieraan nog
verdere voorwaarden (zoals leefbaarheidplan en lage inkomenscoëfficiënt) gekoppeld worden.
Volgens de minister moeten ook de lagere middengroepen in aanmerking komen voor een
sociale huurwoning. Ter vergelijking, het gemiddeld netto-belastbaar inkomen in 1999 per
aangifte bedroeg voor het Vlaams gewest 24.155 Euro en de mediaanwaarde bedroeg 18.860
Euro. De voorgestelde inkomensgrens voor alleenstaanden bedraagt 24.000 Euro, hetgeen dus
in de buurt ligt van het gemiddeld belastbaar inkomen van alle belastingplichtige gezinnen in
het Vlaams gewest, met inbegrip van huurders én eigenaars - bewoners. Het voorstel van de
minister is door de Vlaamse Regering weliswaar niet weerhouden maar toch gaan diverse
politiek stemmen op om in de toekomst de inkomensgrenzen verder op te trekken. Op die
manier dreigen de wachtlijsten nog langer te worden.  

Uitbreiding huursubsidie en richthuurprijs: 

 “De Vlaamse Regering zal, via de huursubsidie, de private huurmarkt toegankelijker maken
voor minderbegoeden, in het bijzonder voor bejaarden. De invoering van een
kwaliteitsgarantie en richthuurprijzen moet voorkomen dat de huursubsidie via de verhoging
van de huurprijzen een onrechtstreekse subsidie voor de verhuurder wordt. “ 

Ook dit is niet gerealiseerd. De Vlaamse administratie (afdeling Financieringsbeleid) dringt
hier op aan in het kader van herhuisvesting n.a.v. een ongeschikt- en
onbewoonbaarverklaring. Uit de statistieken van het Vlaams Gewest blijkt dat in de periode
2001-2002 er voor heel Vlaanderen 5.864 nieuwe huursubsidies werden verstrekt. Hiervan
zijn er aan 369 personen huursubsidies verstrekt wegens verhuis van een onbewoonbaar
verklaarde woning naar een gezonde, aangepaste woning. Dit is goed voor amper 6,3 % van
het totaal aantal nieuw toegekende subsidies. Voor het totaal aantal ongeschikt en
onbewoonbaar verklaarde woningen  die in de periode 2001-2002 geïnventariseerd zijn, werd
in 17,3 % van de gevallen een huursubsidie toegekend aan de betrokken huurders.

Onlangs besliste de Vlaamse Regering om de maximumprijzen van woningen waarvoor een
hypothecaire lening bij het Vlaams Woningfonds kan aangevraagd worden gevoelig op te
trekken, omdat de bedragen sinds 1999 niet zijn aangepast aan de marktrealiteit. Voor de
huursubsidie zijn de bedragen, inkomensgrenzen en maximale huurprijzen eveneens niet
aangepast, zelfs niet aan de levensduurte sinds liefst 1991!

De maximale huurprijsgrenzen van 375 Euro of 446 Euro vanaf 3 personen ten laste, maakt
dat in sommige regio’s voor die huurprijs men geen woning meer vindt die beantwoordt aan
de minimale kwaliteitsnormen van de Vlaamse Wooncode en al helemaal niet aan de
strengere kwaliteitsnormen voor het bekomen van een huursubsidie. 

Afschaffing ondergrens van sociale huur: niet gerealiseerd

“Om een antwoord te geven aan de meest behoevenden zal de Vlaamse Regering de
ondergrens voor de berekening van de sociale huur afschaffen. Bovendien wil ze het
verplichte budgettaire evenwicht per huisvestingmaatschappij opheffen. In dit verband zal het
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decretaal voorziene solidariteitsfonds tussen de huisvestingsmaatschappijen opgericht
worden.”

Ook deze belofte uit de Vlaamse regeringsverklaring is niet gerealiseerd. Volgens een studie
van OASeS-CSB (Profiel van de sociale huurder en subjectieve beleving van de realisaties
van de sociale huisvesting) besteedt in 1999 reeds 27,3 % van de sociale huurders meer dan
20 % van hun beschikbaar inkomen aan de sociale huur.  Wel integendeel pleit de Vlaamse
minister voor Wonen er nu voor dat sociale verhuurders een grotere vrijheid moeten krijgen
om zelf hun huurprijs te bepalen in overeenstemming met de geplande investeringen en de
doelgroep van de kandidaat-huurders. Dit is een gevaarlijke evolutie omdat het recht op
betaalbaar wonen hierdoor steeds meer een afgeleide dreigt te worden van de financiële
situatie van de sociale huisvestingsmaatschappij en haar investeringsplanningen. De recente
nota van de Vlaamse minister bepleit wel een nieuwe ondergrens (nooit minder dan 1/5de van
het maandelijks leefloon van een alleenstaande) maar laat in het ongewisse wat de maximale
huurprijs mag zijn voor lagere inkomens. We stellen weliswaar vast dat deze nota over de
krachtlijnen van een nieuw toekomstig sociaal huurbesluit niet is goedgekeurd, maar het
wordt afwachten wat de volgende Vlaamse Regering hierover zal beslissen. Ondertussen heeft
de Vlaamse Regering voor 2004, net zoals in 2003 wel een bedrag van 11 miljoen Euro
ingeschreven, ter compensatie van de minder huurinkomsten die sociale
huisvestingsmaatschappijen met een inkomenscoëfficiënt van 0,9 of minder ontvangen. De
voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze verhuursubsidie zijn, een minimum van
500 huurwoningen die verhuurd worden en een door de raad van bestuur van de betrokken
sociale huisvestingsmaatschappij goedgekeurd plan om de huurachterstallen te innen en terug
te dringen.  Het betreft hier echter een tijdelijke maatregel, die geen voldoende soelaas brengt
voor de financieel precaire situatie waarin tal van (vooral grootstedelijke) sociale
huisvestingsmaatschappijen zich momenteel bevinden.  Algemeen wordt aangenomen dat de
moeilijke financiële situatie van sociale huisvestingsmaatschappijen volledig op het conto
moet geschreven worden van de instroom van lagere inkomens. Er wordt dan verwezen naar
de felle daling van het gemiddelde  inkomenscoëfficiënt per sociale huisvestingsmaatschappij.
Dit inkomenscoëfficiënt is het product van een wiskundige formule waarin het gezamenlijk
netto-belastbaar inkomen en de gezinslast van de huurder verrekend wordt. Dit
inkomenscoëfficiënt wordt dan vermenigvuldigd met de basishuurprijs, eventueel
gecorrigeerd door maximum- en minimumgrenzen, om de verschuldigde reële huurprijs te
berekenen. Wie bijvoorbeeld een inkomenscoëfficiënt 1 heeft, zal exact de basishuurprijs
moeten betalen. Nu blijkt dat het gemiddeld inkomenscoëfficiënt dat in 1999 nog 1,0084
bedroeg in 2002 gezakt is naar 0,8762. Deze spectaculaire daling van de inkomenscoëfficiënt
is echter te wijten aan de wijziging in de berekeningsformule van het inkomenscoëfficiënt die
is doorgevoerd door het sociaal huurbesluit van 20 oktober 2000. Immers het gemiddeld
netto-belastbaar inkomen is over de periode 1999-2002 lichtjes gestegen van 12.488,23 Euro
naar 12.690,23 Euro. Blijkt natuurlijk de vaststelling dat het gemiddeld inkomen van de
zittende sociale huurders structureel laag blijft, en trouwens een pak onder de huidige
inkomensgrenzen voor toewijzing van een sociale huurwoning zit.  

Bovendien dreigt door het verkooprecht van zittende sociale huurders de betere inkomens uit
de sociale huur weg te trekken en ligt het in de lijn van de verwachtingen dat de betere
brokken uit het sociaal huurwoningbestand dreigen opgekocht te worden. Aangezien de
sociale huur een solidair huurprijsstelsel is waarbij de hogere inkomens mee betalen voor de
betaalbaarheid van de huurprijzen voor de lagere inkomens, dreigt het vertrek van de hogere
inkomens te resulteren in een optrekking van de basishuurprijzen, en dus een verhoging van
de huurprijzen voor de lagere inkomens.   
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Uitbouw huurdersbonden (Vlaamse Actieplannen, Beleidsbrieven Woonbeleid, Nationaal
Actieplan):

Dit is niet gerealiseerd. Anno 2004 beschikken de Huurdersbonden over vergelijkbare
subsidiemiddelen en een zelfde gesubsidieerd personeelskader als bij aanvang van het
subsidiebesluit in 1995. Nochtans is over die periode het ledenbestand van de
Huurdersbonden aangegroeid van 5.744 individuele leden in 1994 naar 15.732 in 2003 en
bedienen de Vlaamse Huurdersbonden 396 OCMW’s, welzijnsorganisaties en verenigingen
via een collectief lidmaatschap. Ook na de stemming van een parlementaire resolutie
(december 2003) waarin aangedrongen werd op een tijdelijke verruiming van het
personeelskader, blijft het subsidiekader op een status-quo en verwijst de minister voor een
structurele uitbouw van de huurdersbonden naar de volgende Vlaamse Regering…  

3. Beleidsprioriteiten inzake wonen en armoedebestrijding

Informatie en begeleiding uitbouwen

Er schort er iets me de informatie en begeleiding. De mensen weten niet waar ze terecht
kunnen, vinden de juiste dienst niet en hebben soms het gevoel van het kastje naar de muur te
worden gestuurd. Herhaaldelijk dringen de armen aan op één lokaal en centraal meldpunt
waar ze terechtkunnen en ook begeleid worden als ze naar een andere woondienst worden
verwezen. Een centrale huisvestingdienst, een woonwinkel of een ‘woonkamer’ in het lokaal
sociaal huis kan hier een oplossing bieden. 

Informatie heeft echter pas zin als die informatie ook een oplossing kan bieden. Het grootste
deel (ongeveer 60 %) van de lage inkomens geconfronteerd met een hoge woonkost situeert
zich op de private huurmarkt. Dit is het terrein waarop de huurdersbonden en de sociale
verhuurkantoren (SVK’s) actief zijn. Het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding beloofde
reeds in 2001 de nodige middelen uit te trekken om deze huurdiensten verder uit te bouwen.
De uitbouw van de huurdersbonden is niet gerealiseerd. Een nieuw besluit en optrekking van
de budgettaire middelen voor de svk’s is wel gerealiseerd. Een zeer aarzelend begin is
gemaakt met de goedkeuring van enkele projecten lokaal woonbeleid te Izegem, Stebo en
Meetjesland. (woonwinkels, woonwijzers, gemeentelijke huisvestingsdienst).  

Verenigingen waar armen het woord nemen dringen ook aan op het belang van automatische
toekenning van rechten (b.v. inzake huursubsidies),  cf. de nota transparant woonbeleid.

Laagdrempelige informatie én ondersteuning en service (woonbegeleiding) opdat huurders
beter de bestaande tegemoetkomingen zouden opnemen, is cruciaal voor de mensen die in
armoede leven. Lokale besturen zouden via woonconvenanten gekoppeld aan
werkingssubsidies moeten gestimuleerd worden om dit beter uit te bouwen. 
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Uitbreiding van het sociaal huurwoningbestand

Deze Vlaamse Regering heeft van de uitbreiding van het sociaal huurwoningbestand met
15.000 woningen haar hoofdobjectief inzake wonen gemaakt. Op zich noodzakelijk maar
onvoldoende. Studies hebben aangetoond dat er eigenlijk nood is aan minstens 100.000
bijkomende sociale huurwoningen. Aan dit tempo (15.000 bijkomende (!) sociale
huurwoningen) hebben we dus ongeveer 7 legislaturen nodig of 35 jaar om deze nood te
lenigen. En zelfs het tempo van 15.000 bijkomende sociale huurwoningen hebben we niet
gehaald. Vlaanderen telt nu ongeveer 136.000 sociale huurwoningen, en 72.000 kandidaat-
huurders op de wachtlijst. Deze wachtlijst is een onderschatting van het aantal kandidaat-
huurders, omdat velen met acute woonnood afgeschrikt worden door de lange wachttijden of
naar aanleiding van een actualisering van de registers van kandidaat – huurders afhaken
omwille van de administratieve last. 

Enerzijds heeft deze Vlaamse Regering nog nooit zoveel budgettaire middelen uitgetrokken
voor de bouw van sociale huurwoningen. Op 31.08.2003 waren er 8.588 woningen in
uitvoering, en zaten 5.237 woningen in de pipeline, samen goed voor 13.825 sociale
huurwoningen. Hiervan zijn er echter 3.751 woningen vervangbouw en renovatie. 

Verscheidene sociale huisvestingsmaatschappijen beginnen op de investeringsrem te staan
omdat hun dalende inkomsten geen nieuwe financiële engagementen toelaten. Immers het
financieringssysteem in de sociale huisvesting zorgt ervoor dat sociale
huisvestingsmaatschappijen die meer lage inkomens huisvesten ook minder inkomsten
hebben en dus hiervoor financieel afgestraft worden. Dit is trouwens een oud zeer, waarvoor
nog altijd geen structurele oplossing is uitgewerkt. Wel is een verhuurfonds geïnstalleerd dat
echter ontoereikend is en slechts een overgangsregeling inhoudt. Als de sociale huisvesting
die naam waardig wilt blijven dan zal onze Vlaamse overheid niet enkel geld moeten
investeren in de realisatie van sociale huurwoningen maar ook in het betaalbaar houden van
de sociale huurprijzen voor de lagere inkomens. Dit uitgangspunt is essentieel. Tevens
ontvangen de sociale huisvestingsmaatschappijen geen tussenkomst van het Vlaams Gewest
voor het beheer van de verhuring en de initiatieven inzake sociale begeleiding. De kosten die
hiervoor gemaakt worden dienen afgewenteld te worden op de huurders bij de bepaling van
de basishuurprijs. Ook dit systeem van financiering is aan een herdenking toe, nu de sociale
huisvestingsmaatschappijen gevraagd wordt om beheerders te worden van mensen en niet
langer enkel van bakstenen. Aangezien de sociale huisvestingsmaatschappijen in het
algemeen moeten investeren in een beter en klantvriendelijker beleid én in meer adequate
sociale woonbegeleiding is het logisch dat dit tot uitdrukking komt in de financieringswijze
die nu eenzijdig gericht is op de bakstenen dimensie. 

Wanneer men bovendien de inkomensgrenzen fors wil optrekken zodat bijna ¾ van alle
Vlaamse gezinnen onder de toelatingsgrens voor het inkomen vallen, moeten de plannen voor
de bouw en uitbreiding van het sociaal huurwoningbestand navenant bijgesteld worden.
Zoniet dreigen armen het steeds moeilijker te hebben om in de sociale huisvesting binnen te
geraken. De voorgestelde inkomensgrenzen (zie hierboven) doen echter vermoeden dat men
de financiële problemen van de sociale huisvestingsmaatschappijen deels wil oplossen door
de betere inkomens aan te trekken, ten nadele van wie het moeilijk heeft op de woningmarkt
en over een laag inkomen beschikt. Wanneer men bovendien, zoals voorgesteld in de door de
minister van Wonen recente nota van 30 april 2004, de sociale verhuurders de mogelijkheid
wil bieden om een eigen toewijzingsreglement uit te dokteren, na overleg met de lokale
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besturen en welzijnsactoren, dreigt de toewijzing aan lagere inkomens nog meer onder druk te
komen. 
Weliswaar staat in de voorstellen dat de Minister van Wonen beslist over dergelijke
afwijkingen, maar een beleidskader hiervoor samen met wettelijke garanties tegen een
ontsporing ontbreken volledig. 
We stellen die vragen met des te meer klem omdat in de huidige voorstellen voor een nieuw
sociaal huurbesluit men ervoor kiest om de betere middengroepen aan te trekken én de sociale
huurprijzen voor de lage én middelste inkomens onder de sociale huurders op te trekken. 

Betaalbare sociale huur

Analyse van de VHM –jaarverslagen leert dat de sociale huurprijzen over de periode 1998 –
2002 als volgt geëvolueerd zijn: 

* de gemiddelde basishuurprijs is met 20,67% gestegen;
* de gemiddelde reële huurprijs is met 7,15% gestegen;
* het gemiddelde jaarinkomen van de zittende sociale huurders is met slechts 1,75%

gestegen.

Ongeveer driekwart van de nieuwe huurders - voor alle jaren van '98 tot '02- hebben een
jaarinkomen dat beneden het totale gemiddelde inkomen van de Vlaamse sociale huurders
ligt.

We hebben op Vlaams niveau geen zicht op het aandeel van de huurders dat meer dan 1/5de

van hun netto-belastbaar inkomen aan huur besteedt en dus de minimale ondergrens betaalt.
Volgens het huidig huurprijssysteem betaalt uitgerekend de laagste inkomensgroep de
scherpste huurprijsstijging wanneer een sociale huisvestingsmaatschappij beslist om de
basishuurprijzen op te trekken, omdat voor hen de aanpassing aan het inkomen niet geldt!

Politici herhalen voortdurend dat sociale huur voor bepaalde groepen te goedkoop is. Uit de
cijfers van het VHM-jaarverslag 2000 blijkt dat 10.052 sociale huurders een huurprijs lager
dan 3.000 frank betalen en 24.157 een huurprijs lager dan 4.000 frank. Zij zijn respectievelijk
goed voor  8,1 % en 19,5 % van het huurdersbestand (123.780 sociale huurdersgezinnen)
(cijfers 31/12/1999). Volgens het jaarverslag 2002 blijken eind 2001 nog 977 huurders minder
dan 49,55€ te betalen en 20.261 huurders een huur lager dan 99,12 Euro (of lager dan 4.000
bef.) te betalen. In vele gevallen betreft het hier woningen die aan een grondige renovatiebeurt
toe zijn.  

De gemiddelde sociale huurprijs bedraagt volgens het VHM-jaarverslag sinds 1 januari 2002
233,91 Euro (9.456 Bef.). In 1999 bedroeg dit nog ongeveer 8.100 fr. (zie studie OASeS, blz.
69). De gemiddelde woonquote onder sociale huurders bedraagt 16,6 % tegenover 24,3 % bij
de private huurders. Het gemiddeld besteedbare inkomen rekening houdend met de woonkost
in functie van de gezinslast voor sociale huurders bedraagt 34.900 Bef. , wat een pak lager is
dan dit van de private huurders (46.900 Bef.). Liefst 58,2 % van de sociale huurdersgezinnen
heeft niemand in het gezin dat tewerkgesteld is, en liefst 17,8 % van de sociale huurders is
bestaansonzeker.

Wanneer men dus sleutelt aan de sociale huurprijzen, zonder op voorhand te kunnen
voorspellen wat het effect is voor de onderscheiden groepen onder de sociale huurders, dreigt
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men een sociaal drama te ontketenen. Het laatste, zij het niet weerhouden voorstel van sociaal
huurbesluit, gewaagde van een optrekking van de huurprijzen met liefst 20 % op twee jaar. 

Bovendien signaleren ons steeds meer diensten en vierde wereld groepen dat de
basishuurprijzen van nieuw gerealiseerde woningen onbetaalbaar geworden zijn voor hun
doelgroep. Hierover moeten dringend cijfergegevens opgevraagd worden.   

In ieder geval is het merkwaardig dat het gemiddeld inkomen van de nieuw ingestroomde
sociale huurders over de periode 1998-2002, gestegen is met 12,45 %, tegenover 1,7 % voor
alle sociale huurders. 

Tevens vragen de armen dat men bij de beoordeling van nieuwbouw – en renovatieprojecten
niet enkel zou kijken naar de bouwkost, maar ook oog heeft voor de woonkost voor de
toekomstige bewoners en de bewoners hierbij actief zou betrekken als ervaringsdeskundigen.
Voorbeelden van projecten die te weinig aandacht hebben voor de woonkost zijn
bijvoorbeeld: grote open ruimtes soms zelfs met een open trapgat, waardoor bepaalde
woonruimtes niet afzonderlijk kunnen verwarmd worden, of nog hoogbouw met zware
gemeenschappelijke kosten en lasten (zoals liftonderhoud en –verbruik), waardoor de kosten
onevenredig hoog zijn in verhouding tot de huurprijs. 

Kwaliteit en leegstand in de sociale huur 

Uit een antwoord van de minister van Wonen op een parlementaire vraag blijkt dat eind 2002
4.572 sociale huurwoningen leeg stonden, waarvan 1.822 meer dan een jaar. Dat is
respectievelijk 3,49 % en 1,39 % van het totale sociale woningpatrimonium. Mensen die in
armoede leven en reeds jaren wachten op een sociale huurwoning, begrijpen dit moeilijk. Het
overgrote deel van deze leegstand (76 %) houdt verband met de voorgenomen renovatie of
sloop evenals de ermee gepaard gaande herhuisvesting. Dit zou dus beter gecommuniceerd
moeten worden. Bij de presentatie van de cijfergegevens wordt niet gepreciseerd, of op het
moment van leegstand het renovatiedossier reeds is ingediend en/of goedgekeurd, of dat de
gelden (projectsubsidies) op zich laten wachten. Tevens wordt er ook op aangedrongen dat de
voorgenomen renovatie en leegstand soms oordeelkundiger gepland wordt en dat woningen
die leeg staan en nog in redelijke staat zijn, in afwachting van een renovatie, aangewend
worden voor noodhuisvesting op korte termijn. Tenslotte wordt ook gepleit voor een
betaalbare renovatie, zodat lagere inkomens, tengevolge van de fors gestegen prijs na
renovatie, niet weggesaneerd worden. In het algemeen zouden bewoners hier meer in moeten
betrokken worden, voorafgaand aan de beslissingen tot renovatie en ook beter geïnformeerd
moeten worden. 

Alhoewel nu duidelijk een beweging is ingezet voor grootschaliger renovatie blijven een
aandeel sociale huurwoningen van gebrekkige kwaliteit in huur. Na de tweede wereldoorlog
zijn vele sociale huurwoningen in snel tempo met soms gebrekkige en weinig duurzame
materialen opgetrokken. Mensen in armoede vragen aandacht opdat de sociale huurwoningen
duurzaam zijn, zodat zich op korte termijn geen nieuwe renovatie opdringt, met forse
huurprijsstijgingen tot gevolg.  
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 Verhoging van de bedragen voor huursubsidie en uitbreiding van het huursubsidiestelsel 

In de Vlaamse regeringsverklaring van 1999 stond dat de Vlaamse Regering de private
huurmarkt toegankelijker wil maken voor mensen met een laag inkomen, in het bijzonder
voor bejaarden, en deze huursubsidie zal koppelen aan een kwaliteitsgarantie en
richthuurprijzen. Zowel de bedragen van de huursubsidie, de maximumgrens van de huurprijs
als de inkomensgrens, om in aanmerking te komen voor een huursubsidie dateren van 1 juli
1992.  Daartegenover staat de betaalbaarheid op de private huurmarkt steeds meer onder druk.
Immers het aandeel private huurders dat meer dan 20 % van zijn inkomen aan huur besteedt is
over de periode 1976 – 1997 gestegen van 12,9 tot liefst 51,4%. Nemen we de 33% als
betaalbaarheidsgrens voor afbetaling van de lening dan is het aandeel private huurders dat
meer dan 1/5de van zijn inkomen aan huur spendeert gestegen van 5,4 naar 17,7 %.

Waar iedereen die aan de voorwaarden voldoet - mits een inkomen lager dan €13.500 - , een
beroep kan doen op een huursubsidie, komt in de praktijk enkel een huurder met een inkomen
kleiner dan € 12.394,68 in aanmerking.
De specifieke berekeningsformule maakt immers dat de huurder met een inkomen tussen
€12.494,68 en €13.500 op een negatief bedrag uitkomt en dus geen huursubsidie kan krijgen.

Het jaarlijks aantal toezeggingen tot het bekomen van een huursubsidie ligt relatief laag, zeker
wanneer men rekening houdt met de doelgroep die hiervoor in aanmerking zou moeten
komen. 

Hieronder geven we een overzicht van het aantal toekenningen. 

JAAR TOEZEGGINGEN

1998 1785
1999 1732
2000 1986
2001 1614
2002 1831
2003 1990

Door de gestegen huurprijzen wordt het steeds moeilijker (en in sommige regio’s quasi
onmogelijk) om nog een huurwoning met basiskwaliteit binnen de toegelaten prijsvork te
vinden. Voor een huurprijs van 15.000 Bef of 371,84 Euro – de maximale huurprijs om in
aanmerking te komen als huishouden met ten hoogste 2 personen ten laste - vind je in vele
Vlaamse regio’s geen huurwoning meer die ook voldoet aan de kwaliteitsnormen van de
huursubsidie. Dat is dus wel bijzonder cynisch want de huursubsidie is juist bedoeld ter
ondersteuning van wie van een slechte naar een goede huurwoning trekt. We vragen dat met
aandrang dat tijdens de volgende begrotingsronde deze bedragen worden aangepast aan de
reële huurprijsevolutie op de private huurmarkt. Of bij wijze van dringende en voorlopige
maatregelen de bedragen minstens te indexeren.   En tevens het aantal categorieën uit te
breiden dat hiervoor in aanmerking komt. Is dit teveel gevraagd? Neen toch, want we vragen
enkel wat de Vlaamse Regering zelf beloofd had. 

Bovendien zou dit niet langer mogen gekoppeld worden aan een verhuisbeweging. Dit is van
belang, zeker in wijken of regio’s waar sociale verdringing dreigt (b.v. Eilandje te
Antwerpen). Hier zou het mogelijk moeten zijn dat huurders geconfronteerd met mogelijke
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verdringing ten gevolge van stijgende vastgoedprijzen, een tussenkomst ontvangen in de huur.
Ook dat is een politiek van sociale vermenging.  

Herhuisvesting voor wie een krot moet verlaten

Dankzij de Vlaamse Wooncode en het Kamerdecreet zijn er nu minimumnormen waaraan
huurwoningen en kamers moeten voldoen. Die zijn uitgewerkt ter bescherming van de
woonsituatie van zwakke huurders. Wanneer echter tengevolge van een
onbewoonbaarverklaring de huurders hun woning moeten verlaten worden ze veelal aan hun
lot overgelaten. De gelukkige uitzonderingen daar gelaten kunnen deze huurders zelf voor de
oplossing zorgen. Op die manier dreigen ze tweemaal het slachtoffer te zijn. Eerst omdat ze
noodgedwongen een slechte woning betrekken, een tweede maal omdat ze uit hun woning
moeten en geen betaalbaar alternatief vinden. Dat is trouwens meestal de reden waarom ze
slecht gehuisvest waren. 

Het aantal als ongeschikt of onbewoonbaar geregistreerde panden op de inventarisatielijst
voor de heffing, bedroeg voor de periode 2001-2002 voor gans Vlaanderen 2.131 woningen. 

Op basis van een bevraging van 15 kernsteden blijkt dat in de periode 2001-2002 412
wooneenheden onbewoonbaar werden verklaard op basis van de Vlaamse Wooncode. Deze
wooneenheden werden door 830 bewoners betrokken. Nog eens 97 wooneenheden zijn in die
periode onbewoonbaar verklaard op grond van de Nieuwe Gemeentewet. Van de
onbewoonbaar verklaarde woningen op basis van de Vlaamse Wooncode, bevindt zich liefst
77,5 % op het grondgebied van de steden Antwerpen (282) en Gent (382). 14,5 % van de
inventarisaties vonden plaats in Oostende (47) en Mechelen (77). 8% (69) inventarisaties
vonden plaats in de overige 10 steden, met een gemiddelde van 7 inventarisaties per stad.
Deze bevraging leert ons dat een herhuisvesting via sociale huur en huursubsidie toch voor
het overgrote deel van de Vlaamse steden en gemeenten een haalbare kaart moet zijn, en zich
een bijzonder herhuisvestingscenario opdringt voor de steden Oostende en Vilvoorde, en
zeker voor de steden Gent en Antwerpen. Een ruimere huursubsidie zowel qua bedrag als qua
voorwaarden is één element van de oplossing. Daarnaast moet in het sociaal huurbesluit de
reglementaire voorrangsregel voor wie noodgedwongen een onbewoonbaar verklaarde
woning moet verlaten sterk versoepeld worden. Nu eist men dat de woning enkel inzake vocht
en stabiliteit minstens 27 strafpunten scoort én de huurder minstens gedurende zes maanden
die slechte woning betrekt. Slechts weinigen komen hiervoor in aanmerking. Uit de bevraging
bleek dat voor in totaal 11 steden slechts aan 2% van de betrokken huurders die een
onbewoonbaar verklaarde woning moesten verlaten, op grond hiervan voorrang kon worden
toegekend voor een sociale huurwoning. 

Een voorstel van nieuw sociaal huurbesluit – dat evenwel onder deze regering in de planfase
is blijven steken - verandert die voorwaarde in een onbewoonbaarverklaring met verplichting
tot ontruiming en bewoning van deze woning gedurende minstens zes maanden. Ook wie een
ongeschikt verklaarde woning bewoont en verplicht de woning moet ontruimen zou een
reglementaire voorrang krijgen mits de woning minimum 50 strafpunten en minstens 2 zware
gebreken van categorie III telt. Dit zou een redelijke stap voorwaarts want zo’n 35 % zou dan
in aanmerking komen. Jammer genoeg is dit voorstel niet gerealiseerd. Een licht pluspunt dus
als dit voorstel gehandhaafd blijft. Doch hiermee is zeker niet alles opgelost. Daarom moeten
er bijkomende maatregelen genomen worden zoals de preventieve controle van woningen
voorafgaand aan de verhuring én een wijziging van de Vlaamse Wooncode waardoor de
burgemeester beperkte technische ingrepen op kosten van de verhuurder kan uitvoeren zoals
het verhelpen van het risico op Co-intoxicatie of elektrocutie. De afdeling Financiering
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Huisvestingsbeleid heeft in samenwerking met de Commissie Huisvesting van de Vereniging
van Vlaamse Steden en Gemeenten hierover een rapport opgesteld met aanbevelingen en
krachtlijnen voor mogelijke oplossingen van het herhuisvestingvraagstuk bij
onbewoonbaarverklaring. 

Leegstand en verkrotting forser aanpakken: een gemiste kans
In totaal werden in de periode midden 1996 tot mei 2003 al 5902 woningen geïnventariseerd
als ongeschikt of onbewoonbaar. De schrappinggraad op de inventaris geeft een vrij goede
indicatie van het aantal geïnventariseerde woningen waarbij uiteindelijk de gebreken zijn
hersteld. Sinds 1996 tot mei 2003 zijn 2617 woningen geschrapt van de 5902 woningen die
ooit op de inventaris hebben gestaan. Dit betekent een schrappingpercentage van 44%. Men
kan hieruit afleiden dat het doel van de procedure, met name het opsporen en herstellen van
de gebreken aan de woning, bereikt wordt. 

In 2001 stonden 17.559 woningen geïnventariseerd als leegstaand, 4.188 als verwaarloosd en
2.971 als ongeschikt/onbewoonbaar. In 2002 zijn bijkomend 3.386 leegstaande, 346
verwaarloosde en 1.229 ongeschikte/onbewoonbare gebouwen of woningen nieuw
geïnventariseerd. 

Iedereen is het erover eens dat de procedure inzake leegstandbestrijding tekortkomingen
bevat, ook al blijkt er een onmiskenbaar preventief effect. De grootste knelpunten waren:
onduidelijkheid over de criteria ter vaststelling van de leegstand, een zwakke procedure,
zowel inzake informatie als behandeling van bezwaren, verouderde informatie over het
eigendomsstatuut van de panden en tenslotte de laattijdige beroepsmogelijkheid op het einde
van de rit, namelijk bij de heffing van de leegstandsboete. 

Een wijziging van het decreet drong zich dus zeker op.  

Naar aanleiding van het recent gestemd heffingsdecreet op leegstand en verkrotting (in
plenaire zitting van 5 mei 2004), wordt gesteld dat de strijd tegen huisjesmelkers wordt
opgevoerd, omdat de strafrechterlijke boetes nu met bijna een factor vijf verhoogd worden.
Zo wordt de indruk gewekt dat de strijd tegen verkrotting nog wordt opgevoerd.   Men
vergeet er echter bij te zeggen dat de aanslagen voor heffing voor de jaren 2003 en 2002, ook
deze wegens verkrotting, als niet bestaand worden beschouwd. Dit betekent dat voor deze
jaren voorlopig geen administratieve boetes geïnd worden, zodat het veel moeilijker zal
worden om ook strafrechterlijk op te treden. Nochtans leverde de leegstandsheffing de meeste
administratieve problemen en bezwaarschriften op (ongeveer 76 %). De heffing omwille van
verkrotting (ongeschikt en/of onbewoonbaarverklaring) leverde veel minder problemen op,
omdat deze procedure tegensprekelijk verloopt, er een hoorplicht is én beroepsmogelijkheid
tegen de beslissing van de burgemeester bij de minister. Toch heeft men bij de hervorming
van het leegstand - en verkrottingdecreet de behandeling van inventarisatie en inning van de
heffing analoog uitgewerkt voor zowel de leegstand als de ongeschiktheid en
onbewoonbaarheid van woningen. Zo zal een ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woning
nu eveneens gedurende een volle periode van 12 maanden als dusdanig geïnventariseerd
moeten zijn vooraleer een heffing verschuldigd is. Bovendien heeft men een nieuwe
loodzware administratieve procedure uitgewerkt met talloze beroepsmogelijkheden bij een
dreigende inventarisatie en heffing, wegens leegstand, verwaarlozing en verkrotting. En
tevens heeft men voor leegstand het aantal vrijstellings- en schorsingronden zo ruim
uitgebreid dat deze eerder de regel dan de uitzondering dreigen te worden. Tenslotte wordt
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een heffing op leegstand nu pas verschuldigd vanaf drie jaren ononderbroken inventarisatie
als leegstaand. 

Een voorstel waarbij de verhuurder zou moeten instaan voor de kosten van herhuisvesting in
geval van onbewoonbaarverklaring, heeft het niet gehaald. 

Armen vinden het onbegrijpelijk dat leegstand nog getolereerd wordt of niet aangepakt wordt
terwijl de huurwoningmarkt zo krap is en zij moeite ondervinden om aan een betaalbare
woning te geraken. Eveneens is het onbegrijpelijk dat men enerzijds de strafrechterlijke
boetes bij verdere verhuring van ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woningen fors
optrekt, maar de administratieve boetes met minstens 12 maanden uitstelt en de aanslagen
voor heffing wegens verkrotting in 2002 en 2003, zelfs intrekt totdat de nieuwe procedure
volledig op punt staat. 

In feite staan er meer woningen leeg (meer dan 17.000 woningen) dan het aantal bijkomende
sociale huurwoningen die tijdens deze legislatuur in het vooruitzicht waren gesteld. De vraag
stelt zich of de gemeenten zich nog de moeite zullen nemen om minstens een vermoedenlijst
van leegstaande woningen op te stellen, als ze merken dat de regelgeving ernstig is uitgehold. 

Naar een oplossing voor permanente campingbewoners 

Inzake het dossier van de permanente campingbewoners zijn voorzichtige stappen voorwaarts
gezet. De ministerraad zal zich hierover op 14 mei nader uitspreken. 
We bepleiten het voorstel waarbij iedereen die voor 1 januari 2001 zijn hoofdverblijfplaats
gevestigd heeft op een camping, er zou kunnen blijven wonen, tot een passende woning is
aangeboden.  Ondertussen echter zou werk moeten gemaakt worden van  projecten ‘Sociaal
buitenwonen’ waardoor sommige campings of onderdelen geschikt gemaakt worden voor
permanent campingwonen onder een sociaal beheer.  Er moet onderzocht worden hoe de
voordelen van het permanent campingwonen (zeer betaalbaar, een goed sociaal weefsel en
goede contacten, een inplanting op maat van de mensen) ook binnen sociale huisvesting kan
gerealiseerd worden. Zij het uiteraard binnen de grenzen van een degelijk en goed ruimtelijk
gebruik. 

Daarnaast moet ook werk gemaakt worden van de klassieke herhuisvestingskanalen voor wie
wil verhuizen en zou de rechtspositie van bewoners beter moeten beschermd worden. 

4. Een samenhangend sociaal woonbeleid voor de private huurmarkt  

Samenwerkingsakkoord tussen Vlaamse en Federale overheid voor de private huurmarkt 

De federale overheid is bevoegd voor de private huurwetgeving, de rechtspleging, de
huurprijzen en het overgrote deel van de (vastgoed-)fiscaliteit. Het Vlaams Gewest is bevoegd
voor de kwaliteit van de woningen, voor huisvestingsondersteunende maatregelen voor de
huishoudens en marginaal voor een deel van de vastgoedfiscaliteit (b.v. verminderingen van
onroerende voorheffing). 
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Een samenhangend en effectief sociaal woonbeleid is alleen mogelijk wanneer ook de private
huurmarkt hierbij betrokken worden. Zowel inzake betaalbaarheid als inzake kwaliteit stellen
zich de scherpste problemen op de private huurmarkt. En het overgrote deel van de
huishoudens met een kwetsbare woonsituatie bevindt zich op de private huurmarkt. Wil men
een samenhangend en efficiënt woonbeleid voor de private huurmarkt tot stand brengen dan
zijn beide overheden verplicht om samen te werken. 

Groeiende problemen op de private huurmarkt bij te afwezig beleid 

De problemen inzake betaalbaarheid en ontoereikende kwaliteit op de private huurmarkt
blijven zich onverkort stellen. Steeg de woonquote (het aandeel van de naakte woonuitgaven
in het beschikbare gezinsinkomen) over de periode 1985 tot 1992 nog vrij gelijkmatig voor
zowel huurders als afbetalende eigenaars, dan steeg de gemiddelde woonquote over de
periode 1992-1997 bij huurders veel scherper (van 18,6 % naar 24,5%: +5,9 p.p.) dan bij de
afbetalende eigenaars (van 18,1% naar 19,3%: + 1,2 p.p.). Het aandeel huurders in de twee
laagste inkomensquintielen is trouwens flink gestegen (van 40,6% in 1976 tot 51,4 % in
1997). Het aandeel arme huurders neemt dus toe. De gestegen betaalbaarheidsproblemen (een
woonquote van meer dan 20 %) stellen zich het scherpst bij de huurders. Waar in 1976 12,9
% van de huurders meer dan een vijfde van hun inkomen aan huur besteedden is dit in 1997
opgelopen tot 51,4 %, hetzij meer dan de helft! Als men de 33 %-grens hanteert, dan
overschreed in 1976 5,4 % van alle huurders deze betaalbaarheidsgrens tegenover 17,7 % in
1997. Focussen we op de private huurders dan blijkt 54 % meer dan 20 % van zijn
beschikbaar inkomen aan huur te besteden. 

Uit de peilingsenquête van AROHM (1994) blijkt dat huurwoningen gemiddeld slechter
scoren. Bijna 1 op 5 huurwoningen is van slechte kwaliteit tegenover toch nog 1 op 10
woningen bewoond door de eigenaar – bewoner. Ook hier scoort de private huurmarkt extra
slecht. Ongeveer 28,6 % van de private huurders betrekt een woning met 3 gebreken of meer
(cijfers 1997). En 12 % van de private huurders betaalt voor die slechte woning meer dan een
vierde (25%) van zijn inkomen aan huur.

Onderzoek wijst trouwens uit dat de lagere inkomens die relatief een hoger aandeel woningen
van slechte kwaliteit betrekken zich geconfronteerd weten met de scherpste
huurprijsstijgingen. We merken dat de private huurmarkt zowel langs de aanbod- als langs de
vraagzijde tendensen vertonen van residualisering. Aan de aanbodzijde merken we een
kwantitatieve afname van het aantal huurwoningen en een daling van het gemiddeld
kadastraal inkomen hetgeen er op kan wijzen dat de betere woningen wegvloeien naar de
koopmarkt. Aan de vraagzijde stellen we vast dat het gemiddeld inkomen van de huurders
daalt en het aandeel van de huurders in de laagste inkomensgroepen toeneemt. Mede door de
instroom van nieuwe gemarginaliseerde groepen (vreemdelingen zonder verblijfstatuut) tieren
de praktijken van huisjesmelkers welig. Private verhuurders en eigenaarsverenigingen
signaleren groeiende huurachterstal. Dergelijke processen van residualisering dreigen de
huurmarkt nog krapper te maken met als gevolg nog sterker stijgende huurprijzen zonder
uitzicht op een herstel van de marktmechanismen. 

Het wordt dus hoog tijd om een vernieuwd beleid voor de private huurmarkt te ontwikkelen
dat zowel tegemoet komt aan de gerechtvaardigde verzuchtingen van verhuurders voor
afdoende rentabiliteit en betaalzekerheid als aan de gerechtvaardigde verzuchtingen van
huurders op betaalbare huurprijzen voor woningen van goede kwaliteit.  
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De federale regering van haar kant heeft in haar Nationaal Actieplan Sociale Insluiting
aangekondigd paritaire huurcommissies op te richten teneinde de drempel naar de rechtbank
te verlaten en tevens te onderzoeken hoe men kan komen tot een redelijker verhouding tussen
de huurprijs en de kwaliteit van de huurwoningen. Van deze voorstellen is echter weinig of
niets in huis gekomen. Het enige resultaat is de invoering van een verplichte minnelijke
schikking bij iedere inleidende rechtsvordering inzake huurachterstal, huurprijsaanpassing en
uithuiszetting en een marginale uitbreiding van het toepassingsgebied van de Woninghuurwet
naar roerende vormen van wonen zoals het permanente campingwonen of het huren van
woonwagens en woonboten bestemd tot hoofdverblijfplaats van de huurders.  

Naar een correctere relatie huurprijs - kwaliteit op de private huurmarkt 

De verenigingen waar armen het woord nemen zetten samen met de huurdersbeweging
opnieuw, maar deze keer met nog meer aandrang, de koppeling van betaalbare  huurprijzen in
een meer correcte relatie met de kwaliteit van de woningen op de politieke agenda. We
hernemen deze eis die reeds in 2001 tijdens het Vooruitgangscongres geformuleerd is. We
verwijzen ook naar het Nationaal Actieplan Sociale Insluiting: 
“De federale regering wil vooral werken aan de correctere relatie prijs – kwaliteit van de
private huurmarkt en daarvoor de huurwet aanpassen. Ook de regio’s werken daaraan via
de invoering van huurtoelatingen, die kwaliteitsgaranties voorzien alvorens men woningen te
huur mag aanbieden. Daarnaast wil de federale regering  huurbemiddelingscommissies
installeren zoals in Frankrijk en Nederland, met de bedoeling huurconflicten zoveel mogelijk
buiten de rechtbank om te lossen.”

Nieuw is echter dat deze voorstellen in een federale werkgroep in opdracht van de federale
ex- minister voor Maatschappelijke Integratie uitgewerkt zijn. We vragen dat het Vlaams
Gewest zich bij deze plannen aansluit en hierin haar gewestelijke verantwoordelijkheid
neemt. Immers de Vlaamse Regering erkent in haar regeringsverklaring dat een
veralgemeende invoering van huursubsidies op de private huurmarkt inflatoire gevolgen kan
hebben op de huurprijzen. Dit probleem kan dus enkel efficiënt aangepakt worden als hier
interministerieel werk wordt van gemaakt. 

We geven in een notendop de voorstellen weer: 

1. Eerlijker fiscale behandeling van de inkomens uit verhuring van woningen. 
In het huidig systeem worden verhuurders belast op het geraamd kadastraal inkomen
(daterend van 1975) ongeacht de hoogte van de werkelijke huurinkomsten. Tevens
genieten ze van een forfaitaire aftrek van 40 % op het belastbaar kadastraal inkomen
voor onderhoud en herstellingen, ook als ze die kosten niet maken. We vragen dat
verhuurders die hun woning niet onderhouden die forfaitaire aftrek verliezen. Dat
verhuurders die renovaties uitvoeren een zwaardere fiscale tegemoetkoming krijgen mits
ze achteraf voor een gegarandeerde periode de woning verhuren tegen een redelijke
huurprijs. We willen dat verhuurders die een huur ontvangt die het kadastraal inkomen
met een percentage overschrijdt hierop zwaarder belast worden, terwijl verhuurders die
instappen in het systeem van correcte huurprijs-kwaliteit hiervoor fiscaal beloond
worden.  Globaal pleiten we voor een verlaging én correctere fiscale lasten op de
huurinkomsten. 
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2. Paritaire huurcommissies: verzoening en correctie op de relatie huurprijs-kwaliteit 
In ieder gerechtelijk arrondissement wordt een paritaire huurcommissie opgericht die in
ieder kanton gaat zetelen. Deze huurcommissie is samengesteld uit vertegenwoordigers
van de eigenaarsverenigingen en immobiliënberoepen enerzijds en
huurdersverenigingen en OCMW’s anderzijds en wordt voorgezeten door een
vrederechter. Elke huurder of verhuurder kan terecht bij de huurcommissie om een
gerezen probleem of conflict via verzoening op te lossen. Er gelden een minimum aan
procedureregels en elke huurder of verhuurder kan zich ook laten bijstaan door een
huurders- of eigenaarsvereniging. Naast haar verzoeningstaak heeft de commissie nog
andere bevoegdheden: 
- Bindend advies inzake huurprijsherziening wanneer de woning niet beantwoordt aan

de minimumnormen met behulp van een huurexpert die ter plaatse de huurwaarde in
verhouding tot de kwaliteit en het comfort van de woning en rekening houdend met
de lokale huurmarkt bepaalt. Beantwoordt de woning niet aan de minimale
kwaliteitsnormen verliest ze de forfaitaire aftrek van 40 % op het kadastraal
inkomen;

- Toekennen van fiscale attesten voor verhuurders die de huurwoning renoveren en
tegen een redelijke huurprijs verhuren evenals toezicht hierop uitoefenen;

- Toekennen van fiscale attesten voor verhuurders die instappen in het systeem van
correcte huurprijs-kwaliteit  (waaronder ook verhuurders die verhuren aan erkende
svk’s) en organisatie van het toezicht hierop;

- Toekenning van verhuurtoelagen (met een maximum van drie maanden huur)
afkomstig uit een federaal fonds ‘Verhuurtoelagen’ voor verhuurders geconfronteerd
met huurachterstal (vanaf 1 maand huur) mits de huurder een afbetalingsplan met
het OCMW overeenkomt en mits de huurwoning gecontroleerd wordt op de
basiskwaliteit. Beantwoordt de woning niet aan de basiskwaliteit dan worden zowel
de huurprijs als de verhuurtoelage naar beneden herzien of wordt de verhuurtoelage
niet toegekend; 

Met dit laatste systeem voeren we een ‘knipperlichtenprocedure’ in bij huurachterstal
vanaf 1 maand huur zodat er meer kansen zijn om het probleem recht te trekken en de
verhuurder wordt meer betaalzekerheid geboden zodat hij dit risico niet langer in zijn
huurprijsbepaling moet verrekenen.

3. Ondersteunend federaal beleid via woontoelagen en gewestelijk beleid via
huursubsidies en andere

Het federaal beleid moet haar verantwoordelijkheid nemen door een woontoelage toe te
kennen voor wie een leefloon trekt of een vergelijkbaar inkomen heeft als de woonkost
de betaalbaarheidsgrens overschrijdt. De woontoelage is beperkt tot wie een woning met
een bescheiden kadastraal inkomen bewoont. We verwijzen hier naar een vroeger
voorstel van ex-senator Bea Cantillon dat recent gedeeltelijk hernomen is als
wetsvoorstel door de CDH (Jean-Jacques Viseur).

De Gewesten (waaronder het Vlaams) ondersteunen dit beleid door een uitbreiding van
het huursubsidiestelsel, het verlenen van fiscale kortingen of uitstellen van de herziening
van het kadastraal inkomen aansluitend op het federaal huurprijsbeleid en door de
uitbreiding van de renovatie- en Vap-premie (Vlaamse Aanpassingpremie) naar
verhuurders die instappen in het correct huurprijs-kwaliteit systeem. 
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Deelbesluit

Met deze eisen vragen we dat België en Vlaanderen een analoog systeem uitwerken als in
de ons omringende landen, zoals in Nederland, Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië al
lang bestaat. Daar kent men zowel veralgemeende systemen van huursubsidies of
woontoelagen gekoppeld aan systemen van objectieve huurprijscorrectie. Dergelijk
systeem hoeft de vastgoedmarkt niet te ontwrichten, integendeel want het bevat systemen
van fiscale aanmoediging. Bovendien zijn al deze landen eveneens sociaal gecorrigeerde
markteconomieën. Integendeel het huidig Belgisch beleid inzake vrije huurprijsbepaling en
onrechtvaardige fiscale behandeling is mede verantwoordelijk voor de slechte kwaliteit op
de huurwoningmarkt en de bestendiging van de armoede van wie geen andere keus heeft.
Bovendien kent België de laagste aangroei van het woningbestand in vergelijking met deze
andere Europese landen. 

5. En de eigendomsverwerving? 

Uiteraard wensen ook armen een eigen woning. Een eigen woning is ook een vorm van
pensioensparen éénmaal de hypothecaire lening afbetaald is. Een project in het Leuvense
tracht met beperkte middelen eigendomsverwerving ook realiseerbaar te maken voor
‘armen’, mits een zeer intensieve woonbegeleiding. Dergelijke projecten hebben uiteraard
zin en kunnen ook de doelgroep mee activeren. Deze en andere projecten (zoals de
gemeenschappelijke aankoop van leegstaande panden en omvorming tot woningen)
kunnen ook inspirerend werken. In dezelfde lijn liggen voorstellen die op zoek gaan naar
duurzame  tussenvormen tussen huur en koop.  

Het is echter van belang om goed en zorgvuldig de kritische succesvoorwaarden van
dergelijke projecten te inventariseren. Een objectieve en juiste voorlichting over de
haalbaarheid van eigendomsverwerving en woonbegeleiding is hier op zijn plaats zonder
zich te laten meeslepen in populistische voorstellen om iedereen eigenaar-bewoner te
maken. Bovendien is eigendomsverwerving een lange termijn investering voor de
huishoudens én vergt duurzaam woningbezit ook voldoende middelen om de woning te
onderhouden en zelfs aan te passen in functie van de zich wisselende woonbehoeften (met
kinderen, kinderen het huis uit, aangepast aan de ouderdom en de fysieke gesteldheid).
Dergelijke projecten moeten dan ook over een voldoende lange tijd lopen om hieruit
volwaardige beleidsadviezen te trekken. Daarnaast en misschien nog belangrijker is de
noodzakelijke overheidssteun voor wie eigenaar-bewoner is maar niet over de middelen
beschikt om de nodige werken uit te voeren aan de woning. Voor wie over weinig
financiële middelen beschikt zijn een premiestelsel en woonondersteuning veel efficiënter
dan een fiscaal gunstige behandeling van het al kleine belastbaar inkomen.
Eigendomsondersteuning moet zich daarom misschien wel op de eerste plaats richten op
wie al eigenaar-bewoner is en voor de betaalbaarheid van zijn woonkost moet afdingen op
de woonkwaliteit.

Immers blijken 165.000 eigenaars-bewoners een woning van slechte kwaliteit te
betrekken. De meeste maatregelen, met uitzondering van de nieuw ingevoerde verbetering
- en aanpassingpremie, slaan op een fiscale aanmoediging wat opnieuw geen oplossing
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betekent voor de lagere inkomens onder de eigenaars-bewoners. Daarom vragen de
armenverenigingen dat de renovatiepremie op maat van de lagere inkomens zou
uitgebouwd worden, dat wil zeggen met voldoende hogere premies, en tijdige (vooraf-
)betalingen. Hetzelfde geldt voor maatregelen die ertoe strekken de woning energiezuinig
te maken. Voor de problematiek inzake elektriciteitsleveringen verwijzen we naar het deel
over de bestaansmiddelen. 

Tenslotte mag men niet uit het oog verliezen dat het huidige beleid gericht op
eigendomsondersteuning vooral de midden  en betere inkomensgroepen beloont en
juist de armen sterk benadeelt. Van de 2 miljard Euro (80 miljard fr.)
overheidsstromen (zowel federale als Vlaamse), die op jaarbasis naar huisvesting in
Vlaanderen gaan, gaat liefst 1,5 miljard Euro of 63 miljard Bef naar
eigendomsverwerving. 

Ter verduidelijking: 63 miljard bef. fiscale tegemoetkomingen voor wie een eigen woning
wil kopen of bouwen, tegenover quasi 0 frank fiscale tegemoetkomingen voor de
huurders, die nochtans de grootste problemen ondervinden inzake betaalbaarheid van hun
woonkost. De federale minister van financiën geeft via fiscale tegemoetkomingen een
veelvoud uit van wat de Vlaamse minister van huisvesting aan wonen uitgeeft.
Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat de tegemoetkomingen van de overheid
voor een averechtse verdeling zorgen: wie bemiddeld of rijk is ontvangt meer
tegemoetkomingen dan wie arm is. Als we alle voordelen die de overheden inzake
huisvesting bieden, optellen en nagaan welke inkomenscategorieën ervan genieten, dan
stellen we vast dat van het totale voordeel ongeveer 40% naar de 20% meest welvarende
Vlaamse gezinnen gaat. De 20% armste gezinnen, m.a.w. zij die de steun het meest nodig
hebben, genieten van 10% van het voordeel. Of anders gesteld, van elke 100 Euro die de
overheid in huisvesting investeert, gaat volgens de methoden en technieken van 1995 – en
deze zijn nauwelijks gewijzigd –  40 Euro naar de rijksten en 10 Euro naar de armsten.
Van een sociaal beleid kan solidariteit van de hoogste inkomensgroepen met de laagste
worden verwacht. Inzake huisvesting is de solidariteit dus omgekeerd is. Het wordt dus
hoog tijd om dit beleid in omgekeerde zin te corrigeren.

Een wetenschappelijke studie ‘Doelgroepen van het woonbeleid’(1996) in opdracht van
een vroegere minister van Huisvesting heeft uitgerekend dat indien de Vlaamse overheid
een zwaar tandje bij steekt om eigendomsverwerving ook voor bescheiden en lagere
inkomens aan te moedigen, door de toen bestaande steunmaatregelen (sociale lening én
rentesubsidie) te cumuleren, en op voorwaarde dat de huurders hun financieel vermogen
volledig investeren in hun woning, eigendomsverwerving voor 48,4 % van de huurders
onhaalbaar blijft. De combinatie van deze steunmaatregelen zou zo’n 78.000 huurders
over de streep kunnen trekken om eigenaar te worden.

Verlies ook niet uit het oog dat sinds het eind van de jaren ’70 eigendomsverwerving zich
bijna uitsluitend realiseert via aankoop en renovatie van bestaande woningen en zeer
marginaal via nieuwbouw (uitbreiding van het woningbestand). De uitbreiding van het
woningbestand (nodig om aanbod in evenwicht te houden met de vraag) wordt vooral via
de sociale huisvesting (zowel huur als koop) gerealiseerd. Een verdere onbedachtzame
aanmoediging van eigendomsverwerving kan ertoe leiden dat de private huurmarkt zowel
aan aanbod- als aan vraagzijde kwantitatief en kwalitatief verder inkrimpt omdat enkel
wie niet anders kan op deze huurmarkt overblijft.
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II. Expertennota: ‘recht op energie’

Anja Declercq
Projectleider LUCAS, KU Leuven

Koen Hermans
Afdeling Sociologie van Sociaal Beleid, KU Leuven

Sleutelprobleem: energie (en ook water) is momenteel geen grondrecht, maar worden als een
luxeproduct beschouwd

Sleutels tot verbetering: meer en duidelijker informatie voor iedereen, een herdenken van de
werking van de Lokale Adviescommissie (LAC).
Om dit te realiseren zijn nodig:

� de verlaging van het BTW-tarief tot 6%
� iedereen moet een minimum aan elektriciteit gratis krijgen, uitgedrukt in x-aantal

ampère per persoon, 6 ampère is onvoldoende voor menswaardig leven; eventueel kan
met de gezinsgrootte en de samenstelling van het gezin rekening worden gehouden;

� dit impliceert ook dat men niemand meer volledig afsluit;
� er is nood aan maatregelen tegen slechte huisvesting, want de gevolgen zijn enorm

voor het energieverbruik; 
� het oprichten van een onafhankelijke ombuds- en sociale dienst energie op

gemeentelijk niveau; het sociaal huis is een mogelijkheid, maar ook andere
oplossingen moeten worden bestudeerd;

� nood aan bijsturing en uitbreiding van het systeem van budgetmeters en
oplaadplaatsen, zo zou bijvoorbeeld iedereen die om een budgetmeter vraagt er gratis
een moeten krijgen;

� meer en duidelijker informatie; de energiemaatschappijen moeten bovendien ook
klantvriendelijker en toegankelijker worden;

� er is nood aan een doorgedreven controle van de leveranciers;
� de angst voor het LAC moet weggenomen worden en er is een herwaardering van het

LAC nodig;
� meer duidelijkheid vereist in verband met wie de verantwoordelijkheid draagt voor

betalingen bij mensen in collectieve schuldbemiddeling.

Concrete beleidsvoorstellen:
(1) verlagen van het BTW-tarief op energie tot 6%;
(2) het herdenken van de werking van het LAC;
(3) het verstrekken van meer en duidelijker informatie aan alle rechthebbenden;
(4) het gratis verstrekken van een budgetmeter aan al wie daar om vraagt;
(5) het organiseren van meer oplaadplaatsen voor budgetmeters;
(6) het organiseren van een ombudsdienst op (minstens) regionaal niveau;
(7) het verbod op volledige afsluiting van energie;
(8) het verstrekken van een minimum aan gratis energie, afhankelijk van de gezinssituatie;
(9) het uitwerken van maatregelen tegen slechte huisvesting.
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III. Verslag werkgroep Wonen

Hans Broeckx (‘t Antwoord) 
Katrien De Boyser (UA - OASeS)

Moderator Marc Van den Eynde (Priso)
Experten Geert Inslegers (VOB) 

Mieke Clymans (PRISO Turnhout)

1. ENERGIE / NUTSVOORZIENINGEN

Inleiding door Mieke Cleymans

VASTSTELLING
De liberalisering van de energiemarkt heeft grote gevolgen, zeker voor mensen in armoede.
Het recht op nutsvoorzieningen is tot nog toe een fabel: nog elke dag worden mensen
afgesloten van elektriciteit. Dit onderwerp komt niet voor het eerst onder de aandacht: ook
tijdens het vorige vooruitgangscongres werd dit probleem aan de kaak gesteld. Nog steeds
geeft de wet de mogelijkheid om mensen volledig af te sluiten van energie. 

EISEN & VRAGEN
- Niet alleen de Vlaamse maar ook de federale overheid moet betrokken worden in dit

dossier.
- Het recht op een minimum (voldoende) GRATIS elektriciteit.
- NOOIT meer volledige afsluiting van elektriciteit (nu kan ‘onwil’ nog een reden zijn)
- De installatie van een onafhankelijke ombudsdienst: dit was bij de liberalisering van

de elektriciteitsmarkt beloofd maar is nog niet gerealiseerd. 
- De installatie van een sociale dienst in iedere gemeente.
- GRATIS budgetmeter voor iedereen die er om vraagt.
- Meer oplaadpunten.
- Herwaardering en uitbreiding van de LAC’s (lokale adviescommissies) en inspraak

over de samenstelling van deze LAC’s.
- BTW verlaging voor energie van 21% naar 6%, maar met compenserende

maatregelen.
- Duidelijke informatie over de liberalisering.
- Controle op leveranciers.
- Aandacht voor de liberalisering van andere nutsvoorzieningen; zo wil men ook een

garantie voor het recht op water.
- Aanmoedigingsmaatregelen voor energiezuinige woningen op maat van mensen met

lage inkomens (voor wie de verwarmingsfactuur dikwijls hoog oploopt door
gebrekkige isolatie). 

REACTIES
- Ik hoor van Electrabel dat ze echt klanten gaan dumpen (Alberto - Recht-Op Dam).
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- Mensen worden geconfronteerd met ingewikkelde en onduidelijke facturen, wat de
noodzaak van een ombudsdienst onderstreept (K. Vanhee – Open Huis).

- De vraag rijst ook wie die gratis levering en de BTW-verlaging dan betaalt. (W. Poppe
– OCMW Zele) Het 6% BTW-tarief geldt normaliter voor basisbehoeften. Als met
deze verlaging de alternatieve inkomsten voor de sociale zekerheid voor een stuk
wegvallen, moet de overheid op zoek naar andere inkomsten (vb.
vermogensbelasting). De vraag is ook of energie een (grond)recht kan worden. Voor
restaurantkosten heeft men recent wel een BTW-verlaging doorgevoerd, waarom dan
niet voor energie? (G. Inslegers  -VOB).

- Voor men een budgetmeter wil komen plaatsen, moet men eerst in schulden staan bij
de elektriciteitsmaatschappij. Ik vroeg er één omdat ik bewust wilde omgaan met mijn
energie. Ik kreeg er dus geen (Viviane – Recht-Op Kiel).

- Tot vandaag moet je gedropt zijn door de elektriciteitsleverancier om in aanmerking te
komen als beschermde consument. Vanaf 07/2005 zijn leveranciers verplicht om bij
alle klanten die er om vragen budgetmeters te plaatsen. Men wil ook zorgen voor een
goede geografische spreiding van de oplaadpunten; men vraagt hiervoor de
medewerking van OCMW’s maar die wordt soms geweigerd (Gedis).

- De BTW-verlaging voor elektriciteit zou enkel voor een bepaald verbruik mogen
doorgevoerd worden. Zo maakt dit voorstel meer kans. Zo profiteren de armsten en
niet de mensen die bijvoorbeeld domotica in huis hebben of de industrie  (A. Clarys–
Vlaamse Administratie).

- Hoe gratis is gratis? Het gaat over het maken van politieke keuzes en waarom zou men
die keuze niet voor energie maken?

- Het opladen van de budgetmeter in OCMW’s werkt stigmatiserend. Je krijgt een
stempel. Waarom stelt men geen oplaadpunten in waar je bijvoorbeeld ook je
Protonkaart kan opladen zoals in openbare telefooncellen (Alberto - Recht-Op Dam).

2. SOCIALE HUISVESTING

Inleiding door Geert Inslegers

VASTELLING  EN CIJFERS

Er zijn nu 138.000 sociale woningen. 72.000 mensen staan op de wachtlijst, maar nog meer
mensen zoeken een woning. Als men de inkomensgrenzen optrekt en rekening houdt met het
aantal mensen die een gebrek aan sanitair/basisvoorzieningen in de woning heeft, zijn er zelfs
148 000 bijkomende sociale woningen nodig. Het regeerakkoord beloofde 15.000 bijkomende
sociale woningen die er niet zijn gekomen: men heeft in totaal 8000 sociale woningen
gebouwd in deze Vlaamse regeerperiode; 7000 zitten in een voorbereidingsfase. Er zijn geen
cijfers over hoeveel gezinnen de minimum huurprijs betalen. De inkomens zijn met 1,75
procent gestegen, de huurprijzen met 7 procent. Ook in het financieringsmechanisme van de
sociale huisvestingsmaatschappijen zit iets grondig fout: de overheid komt tussen in functie
van de gezinslast en niet in functie van het inkomen, wat op termijn een onhoudbare situatie
is. Meer huurders met een laag inkomen betekent minder huuropbrengsten voor de
maatschappijen.
Momenteel leeft ook de idee om de inkomensgrenzen op te trekken tot een inkomen van
€32.000, waardoor 80% (!) van de gezinnen in aanmerking zou komen voor een sociale
huurwoning.
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EISEN EN VRAGEN

- Er zijn minimum 100 000 bijkomende sociale woningen nodig.
- Als men de inkomensgrenzen optrekt, moet ook het investeringsvolume in de sociale

huurmarkt navenant stijgen. Hetzelfde geldt als men sociale woningen verkoopt.
- De huurprijzen van sociale woningen zijn voor velen niet meer sociaal. 
- Leegstand sociale woningen zijn een doorn in het oog voor mensen die lang op de

wachtlijst moeten staan.

REACTIES

- Huisvestingsmaatschappijen houden alleen rekening met de bouwkost, niet met de
woonkost voor de bewoners. Bewoners kunnen vaak bezuinigen op bijvoorbeeld
verwarming door betere isolatie. 

- Het is niet realistisch om bewoners te betrekken bij nieuwbouwprojecten.
(Commissaris van Vlaamse Huisvestingsmaatschappij). Er zijn nochtans veel goede
voorbeelden van bewonersparticipatie in sociale woningbouw. (Marc Vanden Eynde)

- Er zijn te weinig aangepaste woningen voor mensen met een handicap. 
- De basishuurprijs ligt te hoog. Men houdt geen rekening met schulden bij de

huurprijsberekening. Men zou beter rekening houden met het beschikbaar
gezinsinkomen. (Vivian- Recht-Op Kiel)

- Men zegt dat je maar 20% van hun inkomen mag geven aan wonen. Maar je woning
moet steeds minimum 50 procent van de basishuur opbrengen. Dat is onrechtvaardig.
Bij hoge inkomens is er een koppeling inkomen-huurprijs. Bij de lage inkomens niet.
Ze betalen minstens de helft van de basishuur. (Geert Inslegers-VOB)  

- Er is een grondwettelijk recht op wonen. Kan de wetgever niet gestraft worden?
(Linda- De Zuidpoort)  Als kiezer kan je het huidige beleid laten weten dat je hun
werk niet apprecieert. De arbeiders hebben 100 jaar moeten strijden voor hun rechten.
We moeten volhouden. (Geert Inslegers-VOB)

- We overschatten de cijfers van gerealiseerde sociale woningen. Diegenen die in
voorbereiding zijn, staan er nog niet. Een ongeboren kind komt ook niet voor in de
cijfers van geboorten. (Een commissaris van de Vlaamse huisvestingsmaatschappij)

- Sociale woningen worden verkocht. Dit is enkel weggelegd voor tweeverdieners. Met
de inkomsten willen de maatschappijen nieuwe woningen bouwen.

- Elke sociale woning die verkocht wordt is er één minder voor de huurmarkt. Met het
geld van één verkochte woning kan men zeker geen nieuwe zetten. (Geert Inslegers-
VOB)

- In mijn wijk staan 22O sociale woningen. Het lijkt op een concentratiekamp. Het is
niet leefbaar. Bouw sociale woningen op kleine schaal. Bouw degelijke woningen.
(Sonja- Mensen voor mensen)

- Kleine ingrepen hebben soms grote invloed op woonkosten bijvoorbeeld spaarlampen
of  spaardouchekoppen. (Huisvestingsmaatschappij Dijledal)



290904 / armoedecongres/ Eindverslag/ Vlaams Netwerk + team Armoede Vlaamse Gemeenschap 36

3. PRIVATE HUURMARKT

Inleiding door Geert Inslegers

VASTSTELLING EN CIJFERS

Als je geen sociale woning kan huren, kom je meestal op de private secundaire huurmarkt
terecht. Daar stemt de prijs vaak niet overeen met de kwaliteit.  Van de mensen met een laag
inkomen woont 60 procent op de private huurmarkt, het is dus een belangrijke markt voor
mensen in armoede. 

De betaalbaarheid staat er onder grote druk. Nu betaalt 54 procent van de mensen meer dan 20
procent van hun inkomen aan huur. 17 procent van de mensen betaalt zelfs meer dan 30
procent van hun inkomen aan woonkosten. In 1992 was dit nog maar 6 procent.

In de regeringsverklaring was beloofd dat het systeem van huursubsidies zou uitgebreid
worden. Dit is niet gebeurd. In het buitenland werkt dit wel: daar zijn veel voorbeelden te
vinden van dergelijke algemene huursubsidiesystemen. In Vlaanderen zijn er in totaal
ongeveer 2.000 huishoudens die hier een beroep op doen. Ter vergelijking: in Rotterdam
alleen al zijn er 65.000 mensen die een huursubsidie ontvangen.

EISEN EN VRAGEN 

- De koppeling van betaalbaarheid en kwaliteit
o De Vlaamse Regering (verantwoordelijk voor de kwaliteit van woningen) moet

samenwerken met de federale regering (verantwoordelijk voor prijsvorming en
huurcontracten) om te kunnen komen tot oplossingen. 

o De verhuurders die instappen in het correct huurpijs-kwaliteit systeem moeten
worden beloond (fiscale kortingen, renovatiepremies,…).

- Aanpassing en veralgemening huursubsidies
o Een verhoging van de bedragen van de huursubsidie en de maximumgrens van

de huurprijs. Nu kom je alleen in aanmerking bij een huurprijs van 375 Euro
(446 Euro vanaf 3 personen ten laste): er zijn maar heel weinig woningen die
aan deze voorwaarde voldoen. Dit is een absurde situatie: mensen kunnen geen
beroep doen op een huursubsidie omdat hun huurpijs te hoog ligt…

o Een aanpassing van de huursubsidies aan de reële prijsevolutie op de private
markt is nodig. 

o Het huursubsidiestelsel mag niet meer gekoppeld worden aan een
verhuisbeweging.

o De inkomensgrenzen moeten opgetrokken worden tot het niveau van de
toelatingsgrenzen voor kandidaat-sociale huurders.

REACTIES

- Er is inderdaad geen band tussen prijs en woningkwaliteit. Er is vraaggarantie. Dat wil
zeggen dat huisbazen kunnen kiezen uit hun kandidaat huurders, met alle gevolgen
van dien. Ze vragen een attest van werk, attest van goed gedrag en zeden,… (G.
Inslegers - VOB).

- Huurders moeten huurprijsvermindering krijgen bij gebreken (G. Inslegers-VOB).
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- De maximumhuurprijs van huursubsidies moet omhoog. Voor de huidige
grensbedragen kan je in sommige regio’s niets meer huren (G. Inslegers - VOB).

- Verhuurders worden belast op basis van het kadastraal inkomen van het verhuurde
huis in 1975. Het kadastraal inkomen is nooit herzien. De huuropbrengsten zijn op die
periode 40 procent gestegen. Dat is vooral in het voordeel van de eigenaars (G.
Inslegers - VOB).

- Goede verhuurders moeten beloond worden, slechte gestraft. Dit is beloofd door de
overheid, maar het wordt niet waargemaakt. Verhuurders die hun pand goed
onderhouden zouden beloond worden (G. Inslegers - VOB).

4. DUIDELIJKE INFORMATIE EN BEGELEIDING

Inleiding door Geert Inslegers

VASTSTELLING

Mensen mislopen heel wat informatie. Men moet zijn rechten kennen en weten hoe men er
beroep op kan doen. Mensen weten niet waar ze terecht kunnen en hebben vaak het gevoel dat
ze van het kastje naar de muur worden gestuurd. Zonder de juiste ondersteuning en
begeleiding leidt informatie niet altijd tot een oplossing; huurdersbonden en sociale
verhuurkantoren kunnen hierin een belangrijke rol spelen.

EISEN EN VRAGEN

- één centraal informatieloket /meldpunt waar men luistert naar en antwoordt op de
vragen waarmee men zit (vraaggestuurde werking) en waar men meteen naar de juiste
instantie kan doorverwezen worden indien men niet meteen kan helpen.

- Daarnaast moeten ook de huurdersbonden beter worden bijgestaan. Zowel in het VAP
(Vlaams Actieplan Armoedebestrijding) als in het NAP/incl (Nationaal Actieplan
Sociale Insluiting) heeft men telkens de uitbouw van de werking van de
huurdersbonden beloofd. Men kreeg echter geen nieuwe middelen terwijl het aantal
leden van de huurdersbonden vandaag verdriedubbeld is. Ook zijn er veel OCMW’s
die een beroep doen op de huurdersbonden. Bijkomende middelen zouden de
huurdersbonden moeten toelaten om dichter bij de mensen advies te kunnen geven.

REACTIES

- Hoe kan een klein deel van de bevolking (huurders en sociale huurders) wegen op de
politiek (M. Debeuckeleer – C.v. Ouders) om hier zaken te gaan veranderen?… zelfs
van een verschuiving van 3% in de verkiezingsresultaten wordt men zeer nerveus…
(G. Inslegers).

- Waarom kunnen de sociale en private huurmarkt niet meer op elkaar afgestemd
worden? Het huidig aantal sociale huurwoningen volstaat niet. Men zou ook moeten
kleinschaliger werken. 

- Momenteel loont leegstand voor verhuurders. Zo rijzen de huurprijzen verder de
hoogte in. Vooral in Brussel is dat een probleem. Huurwoningen worden onbetaalbaar.
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Het is ook moeilijker voor mensen om een woonst te delen omdat dan een deel van het
inkomen wordt afgehouden (W. Braeken).

- Deze week werd het leegstand- en verkrottingsdecreet gewijzigd in het parlement. Het
resultaat is een stap achteruit. De aanslagen voor 2002-2003 worden immers als
onbestaand beschouwd. Daarnaast is het ook zo dat waar vroeger een woning die als
onbewoonbaar of ongeschikt werd verklaard direct in beslag kon genomen worden,
deze vanaf nu een jaar als dusdanig moet geïnventariseerd zijn (G. Inslegers).

- Vooraleer men in aanmerking komt als voormalige eigenaar om een sociale woning te
huren, moet de eigendom drie jaar verkocht zijn. Sociale verhuurkantoren vragen om
daarvan af te wijzen in gevallen van bijvoorbeeld echtscheiding waarbij een groot
verlies aan inkomen en van woning voorkomt (Mariette – Mensen voor Mensen). 

- Verkrotte woningen zouden moeten verkocht worden aan de stad in plaats van boetes
op te leggen. Als eigenaars in een bepaalde periode niet overgaan tot renovatie moet
men de woning in beslag nemen (Roger – Vrienden van het Huizeke).

- Voor daklozen is er nog altijd te weinig plaats, je moet maar zien wat je doet. Er zijn
meer opvangmogelijkheden nodig voor daklozen (Jamie – Wijde Wereld).

- Het probleem in grootsteden is dat woningen er massaal worden opgekocht en dat
OCMW’s dan veel moeten betalen aan huisjesmelkers om er mensen in te huisvesten
(Alberto, Recht-op Dam).

- Er wordt ook niet altijd rekening gehouden met de puntenquotering bij de sociale
huisvestingsmaatschappijen: normaliter zou elke dakloze die in opvang komt een extra
punt krijgen om in aanmerking te komen voor een sociale woning maar dat gebeurt
niet altijd (Lucas – t Huizeke).

- Het sociale huurreglement zegt nog altijd dat men zes maanden dakloos moet zijn
vooraleer men in aanmerking komt. Dit is een onbegrijpelijke eis die moet versoepeld
worden (G. Inslegers – VOB).

- De doorstroming in de opvanghuizen begint te stremmen omdat mensen die daar niet
thuishoren daar blijven (enkel omwille van woningprobleem).

5. THEMA CAMPINGWONEN

VASTSTELLING

Permanent wonen op campings is een concreet gevolg van de te krappe huisvestingsmarkt.
Mensen komen er terecht omwille van diverse problemen of kiezen er bewust voor. Maar
telkens gebeurt dit om tegen een betaalbare prijs een eigen, degelijke stek te hebben in een
(sociale) omgeving waar ze zich goed voelen en aanvaard weten. 

EISEN EN VRAGEN

- dat campingwonen onder duidelijke voorwaarden een volwaardig alternatief kan zijn.
Die voorwaarden hebben betrekking op de zonering, de kwaliteit van de woning,
brandveiligheid, de rechtszekerheid en het beheer van het terrein. Zonder
beleidsinitiatieven staan eind 2005 weer 2.000 gezinnen op straat of buiten de wet.

Verder niet behandeld in de werkgroep.
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6. THEMA EIGENDOMSVERWERVING

VASTSTELLING

Eigenaar worden van een woning lijkt een aantrekkelijk vooruitzicht. Momenteel is de
overheidssteun voor eigendomsverwerving echter vooral in het voordeel van mensen met een
hoger inkomen. Mensen met een laag inkomen kunnen hier nauwelijks van profiteren.
Eigendomsverwerving voor lagere inkomens heeft pas zin als de leninglast betaalbaar is en er
ook nog geld over is voor onderhoud, renovatie of aanpassing van de woning.  Bovendien
moeten eigenaars en huurders evenwaardig worden ondersteund. 

EISEN EN VRAGEN

- Dat de Vlaamse Regering met de federale regering overlegt hoe het huidig systeem
van fiscale aanmoediging van eigendomsverwerving gecorrigeerd kan worden. Er
moet een meer evenwichtige verdeling komen tussen eigenaars-bewoners en huurders
en tussen mensen met hogere inkomens en mensen met lagere inkomens. 

- Dat er een toegankelijke, aangepaste en voldoende hoge renovatiepremie wordt
uitgewerkt voor eigenaars-bewoners met een bescheiden of laag inkomen. 

Verder niet behandeld in de werkgroep.
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IV. Samenvattende voorstellen voor de nieuwe Vlaamse Regering

1. De liberalisering van de energiemarkt heeft grote gevolgen, zeker voor mensen in
armoede. Het recht op nutsvoorzieningen is tot nog toe een fabel: nog elke dag worden er
mensen volledig afgesloten van elektriciteit. Mensen in armoede vragen aandacht voor de
dreiging van de liberalisering van andere nutsvoorzieningen dan energie.

Menswaardig minimum aan energie
� Iedereen heeft recht op een menswaardig minimum aan gratis elektriciteit. 6 ampère is

onvoldoende. Er moet rekening worden gehouden met de gezinsgrootte en de
gezinssamenstelling. Mensen mogen niet volledig afgesloten worden van energie.

Bescherming van de klant
� De leveranciers moeten meer gecontroleerd worden op hun wettelijke verplichtingen. 
� Er is nood aan de oprichting van een onafhankelijke ombuds- en sociale dienst energie op

gemeentelijk niveau.

Steun voor wie zuinig wil omgaan met energie
� Het systeem van gratis budgetmeters moet worden uitgebreid naar iedereen die erom

vraagt. Bovendien moeten er meer oplaadplaatsen komen en moet men zoeken naar een
respectvolle manier van opladen.

� De aanmoedigingsmaatregelen voor (energie)zuinige woningen mogen niet enkel
gebeuren door fiscale maatregelen. Er moeten ook maatregelen uitgewerkt worden op
maat van mensen met lage inkomens voor wie de verwarmingsfactuur dikwijls hoog
oploopt door gebrekkige isolatie. 

2. Mensen in armoede beschouwen hun toegang tot betaalbare en kwaliteitsvolle woningen
momenteel als de grootste beleidsprioriteit. De regering moet werk maken van een
drastische verhoging van het aantal woningen met een sociaal karakter.

Meer sociale woningen
� Als antwoord op de lange wachtlijsten moeten er minstens 100.000 huurwoningen met

een sociaal karakter bijkomen. Als men de inkomensgrenzen verhoogt, zijn er nog meer
nodig.

� Om dit aantal te halen, kunnen ook andere methodes dan het klassieke bouwen gebruikt
worden. We denken aan sociale verhuurkantoren, opkopen en renoveren van leegstaande
woningen, enz. 

Sociale prijzen, ook voor de allerarmsten 
� De sociale huisvestingsmaatschappijen hebben een budget nodig om de huurprijs te

kunnen verlagen als dat nodig is voor de huurder. De essentie van ‘sociaal wonen’ is
immers dat de huurprijs wordt bepaald naargelang van het inkomen en de
gezinssamenstelling van de huurders.  Het Vlaamse gewest komt nu enkel tussen in de
huurprijs ter compensatie van de gezinslast.  Dit moet uitgebreid worden naar een
compensatie voor lage inkomens. 
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Woningen waar het goed om leven is
� Sociale woningen moeten aan een basiskwaliteit voldoen, aangepast aan de specifieke

noden van de huurders.
� Er moet werk worden gemaakt van de leefbaarheid in grote sociale woonwijken. 
� Nieuwe projecten moeten kleinschalig zijn.

Toegang tot een sociale woning, ook voor mensen in armoede
� De toegang van mensen met een laag inkomen en daklozen tot sociale woningen zou

verhoogd moeten worden. 
� Er is nood aan meer opvangmogelijkheden voor mensen in crisis en voor daklozen, met

mogelijkheden om je bezittingen te stockeren. Een transitwoning kan een goede oplossing
bieden voor herhuisvestingsproblemen.

3. Als je geen sociale woning kan huren, kom je op de private secundaire huurmarkt
terecht. Daar stemt de prijs vaak niet overeen met de kwaliteit. Dat moet veranderen. 

Koppeling betaalbaarheid en kwaliteit op de private huurmarkt
� De Vlaamse Regering moet samenwerken met de federale regering om te kunnen komen

tot oplossingen. 
� Huisjesmelkers moeten ernstig worden aangepakt. Als de prijs stijgt, moet dit in

verhouding staan met de kwaliteit van de woning. De verhuurders die instappen in het
correct huurpijs-kwaliteit systeem moeten worden beloond (fiscale kortingen,
renovatiepremies, …).

� De huurprijs zou maximum 20% van het inkomen mogen innemen. 

Aanpassing huursubsidies
� Een verhoging van de bedragen van de huursubsidie en de maximumgrens van de

huurprijs. Nu kom je alleen in aanmerking bij een huurprijs van 375 Euro (446 Euro vanaf
3 personen ten laste). Een aanpassing aan de reële prijsevolutie op de private markt is
nodig.  

� Het huursubsidiestelsel mag niet meer gekoppeld worden aan een verhuisbeweging.
� De inkomensgrenzen moeten opgetrokken worden tot het niveau van de toelatingsgrenzen

voor kandidaat-sociale huurders. 
� Automatische toekenning van huursubsidies wanneer men daar recht op heeft.

4. Een belangrijk aandachtspunt is de nood aan duidelijke informatie over rechten voor
bewoners. Je moet weten wat je rechten zijn en hoe je er een beroep op kan doen. 

Toegankelijke woonwinkels op lokaal niveau 
� Een lokaal en centraal meldpunt voor informatie én ondersteuning bij papierwerk is nodig.

Mensen hebben veel vragen over huursubsidies, over wat je kan doen als je een onveilige
woning huurt, over dingen die je moet doen om een huis te kunnen kopen, enz.
(woonwijzers, woonwinkels en andere projecten lokaal woonbeleid zijn goede
praktijkvoorbeelden). 



290904 / armoedecongres/ Eindverslag/ Vlaams Netwerk + team Armoede Vlaamse Gemeenschap 42

Krachtige huurdersbonden
� De Vlaamse overheid zou haar belofte om de werking van de huurdersbonden uit te

bouwen, eindelijk moeten uitvoeren. 

5. Permanent wonen op campings is een concreet gevolg van de te krappe
huisvestingsmarkt. Mensen komen er terecht omwille van diverse problemen of kiezen er
bewust voor. Maar telkens gebeurt dit om tegen een betaalbare prijs een eigen, degelijke stek
te hebben in een (sociale) omgeving waar ze zich goed voelen en aanvaard weten. 

Campingwonen als volwaardig alternatief
� De verenigingen waar armen het woord nemen vragen dat campingwonen

onder duidelijke voorwaarden een volwaardig alternatief kan zijn. Die voorwaarden
hebben betrekking op de zonering, de kwaliteit van de woning, brandveiligheid, de
rechtszekerheid en het beheer van het terrein. Zonder beleidsinitiatieven staan eind 2005
weer 2.000 gezinnen op straat of buiten de wet.

6.  Eigenaar worden van een woning lijkt een aantrekkelijk vooruitzicht. Momenteel is de
overheidssteun voor eigendomsverwerving echter vooral in het voordeel van mensen met een
hoger inkomen. Mensen met een laag inkomen kunnen hier nauwelijks gebruik van
maken. Eigendomsverwerving voor lagere inkomens heeft pas zin als de leninglast betaalbaar
is en er ook nog geld over is voor onderhoud, renovatie of aanpassing van de woning.
Bovendien moeten eigenaars en huurders evenwaardig worden ondersteund. 

Aandacht voor mensen in armoede
� De Vlaamse overheid moet met de federale regering overleggen hoe het huidige systeem

van fiscale aanmoediging van eigendomsverwerving gecorrigeerd kan worden. Er moet
een meer evenwichtige verdeling komen tussen eigenaars-bewoners en huurders en tussen
mensen met hogere inkomens en mensen met lagere inkomens. 

� Er zou een toegankelijke, aangepaste en voldoende hoge renovatiepremie moeten
uitgewerkt worden voor eigenaars-bewoners met een bescheiden of laag inkomen. 
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Recht op onderwijs
Onderwijs biedt niet altijd een uitweg uit armoede. Heel wat mensen in armoede ervaren ook
daar problemen, waardoor soms kan vastgesteld worden dat armoede via het onderwijs wordt
doorgegeven. Naast financiële moeilijkheden zijn problemen van uitsluiting of van moeizame
communicatie zeker zo belangrijk. In de aanloop naar het congres en tijdens de werkgroep
werden mogelijke oplossingen verzameld. We geven kort de voorstellen in een notendop
weer:  

Betalingsproblemen bij schoolkosten werken een verzuurde relatie tussen de school en de
ouders in de hand. De leerlingen voelen zich hierdoor nog meer uitgesloten. Los van het
financiële aspect speelt hier dus ook een belangrijke problematiek van uitsluiting. Mogelijke
oplossingen zijn:

� Kostenbesparing door scholen en flexibiliteit in betalingstermijnen
� Gemeentelijke sensibiliseringscampagnes en steunfondsen
� Maatregelen door de Vlaamse overheid: wettelijke bepaling van wat gratis moet

zijn, sensibilisering rond kostenbesparing, studietoelagen voor schooluitrusting en
naschoolse activiteiten (ook in basisonderwijs), gratis leerhulp en middagtoezicht

Kinderen uit gezinnen die in armoede leven worden gemakkelijker doorverwezen naar het
buitengewoon onderwijs, onder andere omwille van de voordelen qua ondersteuning. Op deze
manier wordt het buitengewoon onderwijs een opvangnet voor armen. Deze doorverwijzing is
vaak onterecht. Ouders hebben ook het gevoel dat ze weinig inspraak hebben bij
doorverwijzing. Mogelijke oplossingen zijn:

� Indien het werkelijk nodig is, moet het op een andere manier verlopen via nieuwe
procedures en betere communicatie. 

� Meer inclusief onderwijs met behoud van voordelen qua ondersteuning die er in
het buitengewoon onderwijs zijn. In eerste plaats voor types 1 (licht mentale
handicap), 3 (gedragsstoornis) en 8 (leerstoornis). Inclusief onderwijs moet ook
mogelijk zijn voor kinderen in armoede die geen handicap hebben. Dit vraagt een
mentaliteitswijziging van leerkrachten, ze moeten rekening houden met de
specifieke omstandigheden van leerlingen in armoede. 

Op het vlak van communicatie loopt er nog veel mis tussen ouders, de leerlingen en de
school. Vaak is er gewoon geen communicatie. Er is nog vaak onbegrip tussen de partijen, en
scheefgetrokken machtsverhoudingen bevorderen de communicatie ook niet. Mogelijke
oplossingen zijn: 

� Een uitnodigend klimaat waarbij ouders zich welkom voelen met wederzijds
vertrouwen

� Ouder- en leerkrachtondersteuning  via brugfiguren en experts kan de kloof
dichten

� Structurele aandacht voor armoede in de basisopleiding en de navorming van
leerkrachten

� Erkennen van mensen in armoede als volwaardige gesprekspartners en hun
participatie in de ouderraad bevorderen. 

Een grote uitdaging ligt bij de scholen zelf, maar ook het beleid kan een kader aanbieden met
stimulansen voor goede praktijkvoorbeelden.
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I. Expertennota ‘ Gelijke onderwijskansen’

Lieve Ruelens en Ides Nicaise 
HIVA (K.U.Leuven)

Inleiding

Onderwijs en armoede. Er is al veel over dit onderwerp geschreven en gepraat. Onderwijs
moet zorgen voor meer sociale gelijkheid. Ook vandaag staat ‘onderwijs’ weer op het
programma.

Een arme ouder zegt: “De toekomst van mijn kind? Die ligt eigenlijk in handen van de
school”. Deze uitspraak zegt tegelijk iets over het belang dat arme ouders aan onderwijs
hechten, en tegelijk ook iets over de heel hoge verwachtingen die ze hebben. Schrijnend zijn
dan ook de vele getuigenissen van ouders over de problemen die hun kinderen en zijzelf op
school ondervinden. Deze problemen zorgen ervoor dat onderwijs niet altijd een uitweg uit de
armoede is. Integendeel, je zou kunnen zeggen dat armoede soms via de school wordt
doorgegeven. Want op school wordt een basis gelegd voor de toekomst en daar loopt het voor
vele arme kinderen al fout. Zij belanden b.v. té vaak in het buitengewoon onderwijs, lopen
méér dan anderen vertraging op, komen via de waterval in het (deeltijds) beroepsonderwijs
terecht en stappen schoolmoe de school buiten zonder diploma.

Stopt het verhaal hier? Nee, er zijn oplossingen. Al lijken die niet gemakkelijk te zijn, want al
jaren signaleren verenigingen waar armen het woord nemen dezelfde problemen. Veel heeft te
maken met het feit dat armoede sowieso een heel complex probleem is, en oplossingen dus
ook niet eenvoudig zijn. Maar als het op onderwijs aankomt, heeft veel ook te maken met
mentaliteit en de hele grote afstand tussen de arme wereld en die andere wereld, waar wel
kansen zijn en waarin ook het onderwijs zit.

In deze tekst gaan we op zoek naar oplossingen. We vertrekken daarbij vanuit problemen die
verenigingen waar armen het woord nemen signaleren. We bekijken achtereenvolgens: de
kosten van het onderwijs, de doorverwijzingen naar het buitengewoon onderwijs en de
communicatie tussen arme ouders en scholen.

Kosteloos onderwijs?

De schoolkosten zijn een oud zeer: niet voor de doorsnee ouder, maar wel voor wie een laag
inkomen heeft. Meerdere nota’s van de Verenigingen blijven er ook anno 2004 op hameren,
en ook onderzoeksrapporten bevestigen het probleem. Nog steeds worden leerlingen ‘gestraft’
omdat hun ouders bepaalde bijdragen niet hebben kunnen betalen: ze mogen niet meedoen
aan activiteiten, krijgen zelf straf, worden als boodschapper gebruikt voor aanmaningen. Door
betalingsproblemen verzuren de relaties met arme gezinnen en raken leerlingen psychisch
belast en gedemotiveerd, zodat ze uiteindelijk voortijdig de school verlaten. Extra kosten voor
leerhulp doen de emmer overlopen en dragen ertoe bij dat jongeren naar het buitengewoon
onderwijs overstappen (waar die hulp gratis is).

Je zou verwachten dat het probleem van de schoolkosten mettertijd afneemt, maar onderzoek
bewijst het tegendeel. Tussen 1989 en 1999 zijn de kosten die aan ouders doorgerekend
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worden in het basisonderwijs (kleuter- en lager) met 93% gestegen; in het secundair
onderwijs stegen de kosten tussen 1986 en 1999 met 82%. Die stijgingen zijn veel groter dan
de stijging van de gemiddelde levensduurte. Dat heeft te maken met de betere kwaliteit van
het onderwijs (b.v. meer ervaringsgericht), met meer gebruik van informatica, maar ook met
te lage werkingstoelagen aan de scholen.

Tot op zekere hoogte kunnen scholen zelf het probleem aanpakken, door de kosten tot een
minimum te beperken, door voorschottenregelingen vanuit de school bij ongevallen, door
gespreide betaling toe te laten enz. In Antwerpen werd in het kader van het SIF-project
‘Kansen in het onderwijs’, in samenwerking met het Centrum Kauwenberg, Recht-Op en een
aantal scholen, een code opgesteld met 10 concrete principes (zie Vooruitgangscongres 2002).
Heel wat scholen hebben intussen deze code ondertekend. Sinds september 2002 zijn scholen
ook verplicht om de ouders via het schoolreglement te informeren over de schoolkosten. Die
kosten moeten besproken worden in de participatieraad of schoolraad. De vraag is of dit
volstaat om de kosten in te dijken.

Hier en daar heeft men op gemeentelijk vlak het probleem aangepakt. We verwijzen hier naar
S.O.S. (Schulden op School) in Aalst. Naast bewustmakingsacties naar scholen en overheden
toe, en een schooloverstijgend steunfonds, is er gewerkt aan een gemeentelijke kansenpas
voor cultuuractiviteiten en goedkoper schoolvervoer.
Een ander voorbeeld van samenwerking op gemeentelijk vlak is een initiatief van het OCMW
van Malle, het plaatselijke CLB en de scholen uit de gemeente. Er zijn afspraken gemaakt,
zowel over de beperking van schoolkosten als over de goede relaties tussen school en ouders
hierover. Ook de samenwerking met het OCMW rond betalingsmoeilijkheden werd geregeld.
Nu zijn er in gans Vlaanderen Lokale Overlegplatforms (LOP's) voor gelijke
onderwijskansen: dus kan men daar onder andere rond dit thema passende maatregelen op
lokaal vlak uitwerken.

De belangrijkste verantwoordelijkheid ligt echter bij de Vlaamse overheid. De Vlaamse
Regering heeft wel een paar maatregelen genomen: de werkingsmiddelen van de scholen zijn
een beetje verhoogd; scholen moeten hun kosten bekendmaken. Er zijn grote inspanningen
gedaan om de informatie over studietoelagen te verspreiden en de aanvraagprocedure te
vereenvoudigen. Het systeem van studietoelagen in het hoger onderwijs is versoepeld. Maar
andere voornemens uit het regeerakkoord zijn bij het einde van de regeerperiode nog niet
gerealiseerd.

Vooreerst zou er een duidelijke wettelijke bepaling moeten komen van welke zaken gratis
moeten zijn: b.v. schoolboeken, schriften, agenda, kopies, vervoer enz. De scholen zouden
voldoende garanties moeten krijgen dat ze die kosten met hun werkingstoelagen kunnen
dekken. Misschien kunnen ook richtlijnen uitgevaardigd worden voor uitgeverijen, om de
kosten van schoolboeken te drukken?

Voor kosten die moeilijk door de overheid kunnen gedragen worden (duurzame
schooluitrusting: persoonlijk gereedschap, pc, boekentas, turnkledij enz.- alsook
nevenschoolse activiteiten: theater, schoolreis e.d.) zouden lage inkomensgezinnen
studietoelagen moeten ontvangen, ook in het basisonderwijs. De toelagen in het secundair
onderwijs zouden drastisch omhoog moeten en meer toegankelijk moeten worden (afschaffing
pedagogische voorwaarden +18 jarigen; uitbreiding tot deeltijds beroepssecundair onderwijs).
Op dat vlak blijven de conclusies van het Vooruitgangscongres van 2002 onverkort van
toepassing.
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Naar onze mening mag men zich niet blind staren op de kostenloosheid voor iedereen: al het
schoolgerief voor iedereen gratis maken, kost (te) veel geld. Belangrijker is (a) dat de laagste
inkomensgroepen degelijke studietoelagen ontvangen om de bijkomende kosten te dekken; en
(b) dat arme leerlingen gratis leerhulp kunnen krijgen in het gewoon onderwijs (hier gaat het
immers om zware kosten, precies voor de meest leerbedreigden). Voor het overige lijkt de
maximumfactuur in het onderwijs een stap in de goede richting.

Een heikel punt blijft de buitenschoolse opvang. Sommige verenigingen pleiten ervoor om
minstens het middagtoezicht (gebruik van de refter inbegrepen) gratis te maken.

Doorverwijzingen naar het buitengewoon onderwijs

Arme leerlingen doen het in het onderwijs minder goed dan andere leerlingen. Dat zien we
bijvoorbeeld aan het hoge aantal arme leerlingen in het buitengewoon onderwijs, ook al
hebben zij geen fysische of mentale handicap. Je hebt meer kans om in het buitengewoon
onderwijs terecht te komen als je vader werkloos is, als je moeder geen diploma secundair
onderwijs heeft of als je van allochtone afkomst bent. Daar bestaan cijfers van. Vooral type 1,
3 en 8 blijken een opvangnet te zijn voor arme leerlingen.

Komen arme leerlingen onterecht in het buitengewoon onderwijs terecht? Enkele jaren
geleden deden we onderzoek naar de redenen waarom arme leerlingen naar het buitengewoon
onderwijs worden doorverwezen. We stelden vast dat CLB-medewerkers meestal een
heleboel argumenten hadden om hun advies uit te leggen. De arme leerlingen die ze
doorverwezen, konden volgens hen niet meer geholpen worden in het gewoon onderwijs. Ze
haalden slechte resultaten op toetsen. Vaak waren er gedragsproblemen. Zeer belangrijk ook:
ze deden het niet goed op intelligentietesten. Onterechte verwijzingen? En het belangrijkste
argument mag je niet vergeten: ‘Dit kind is niet gelukkig op deze school.’ Kijk trouwens eens
naar het alternatief. In het buitengewoon onderwijs krijgt het kind meer aandacht en
begeleiding. Het zal zich terug kunnen ontspannen. Ook de ouders moeten niet meer wakker
liggen van school. Financieel al: het busvervoer is gratis, kinesisten en logopedisten zijn op
school en moeten niet extra betaald worden. Ook op andere vlakken wordt minder verwacht,
bijvoorbeeld het begeleiden van huiswerk, en bijwerken van het kind. Alles wordt op school
opgelost. Op de koop toe kan je nog verhoogd kindergeld krijgen als je kind gehandicapt
verklaard wordt.

Zo voorgesteld lijken die doorverwijzingen geen probleem en zelfs een goede zaak, maar toch
voel je dat hier iets niet klopt. Op deze manier wordt het buitengewoon onderwijs een
opvangnet voor armen. En laten we duidelijk zijn: hoe hoog ook de kwaliteit van het
buitengewoon onderwijs is, de overstap op zich vermindert je kansen op een verdere
opleiding en werk. Want ook al wordt gezegd dat kinderen terug kunnen keren naar het
gewoon onderwijs, in de praktijk gebeurt dit niet zo gauw.

Maar we hebben net toch gezegd dat er altijd genoeg elementen zijn die aantonen dat het niet
lukt in het gewoon onderwijs. Dan zitten die kinderen toch op hun plaats in het buitengewoon
onderwijs? Laten we de argumenten eens bekijken. Laat ons beginnen bij de IQ-testen. Een
aantal CLB’s zijn daar al héél voorzichtig mee geworden, omdat ze beseffen dat die testen
sociaal vertekend zijn. Arme leerlingen halen lagere scores, niet omdat ze dommer zijn, maar
omwille van hun achtergrond. Het is dus heel gevaarlijk om de resultaten van de testen te
gebruiken om problemen op school te verklaren. Dan zoek je ook niet meer naar andere
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verklaringen, waarvoor misschien oplossingen te vinden zijn. Bijvoorbeeld dat het kind
slechte resultaten haalt omdat het op school zo anders is dan thuis; dat het kind de leerkracht
niet altijd begrijpt; dat het thuis niet lukt om huiswerk te maken; of dat er thuis geen geld is
voor extra hulp van logopedisten, kinesisten,... In zo’n situatie is het trouwens niet vreemd dat
een kind zich ongelukkig voelt op school of problematisch gedrag vertoont. Als je het zo
bekijkt, is buitengewoon onderwijs niet meer zo vanzelfsprekend de ‘beste’ oplossing.

De overstap naar het buitengewoon onderwijs en de rol van de centra voor
leerlingenbegeleiding

Aanbevelingen op het vlak van de doorverwijzingen naar het buitengewoon onderwijs willen
we in deze tekst in de eerste plaats richten naar de centra voor leerlingenbegeleiding. Zij
hebben een sleutelrol te vervullen op de overgang tussen het gewoon en het buitengewoon
onderwijs. Het CLB moet beslissen over een doorverwijzing en doet daarvoor een onderzoek.
Het is dan belangrijk dat de medewerker niet alleen naar het kind zelf kijkt, maar ook naar de
school en de thuissituatie. CLB-medewerkers doen dit wel, maar ze stellen eigenlijk vooral
problemen vast: ‘De school ziet het niet meer zitten’, ‘De ouders kunnen zo weinig
ondersteuning bieden’. CLB-medewerkers moeten verder gaan en samen met de school en de
ouders op zoek gaan naar oplossingen, die ze zelf ook zien zitten. We zeggen niet dat dit
gemakkelijk is, of dat die oplossingen altijd gevonden worden. Daarom moet het CLB de
school en de ouders ook motiveren en helpen om oplossingen te zoeken en toe te passen –
zonder te vervallen in de ‘gemakkelijke’ uitweg van het buitengewoon onderwijs. Ook de
scholen hebben hierin een verantwoordelijkheid. Zij moeten problemen tijdig melden bij het
CLB, want vaak wordt de hulp van het CLB pas ingeroepen als het al te laat is.

Hoewel heel wat doorverwijzingen naar het buitengewoon onderwijs vermeden zouden
kunnen worden, zal het buitengewoon onderwijs voor sommige arme leerlingen wel nodig
zijn. Dan is het belangrijk dat die verwijzingen op een goede manier verlopen. Ook daar
hebben we onderzoek naar gedaan. Een algemene vaststelling was dat ouders heel weinig
betrokken worden in het gebeuren. Dit zou niet mogen. Ouders moeten van zo gauw er
problemen zijn, hiervan op de hoogte worden gesteld. Het kan bijvoorbeeld ook niet dat
kinderen al getest worden zonder het medeweten van de ouders. Ouders moeten ook
duidelijke en begrijpbare uitleg krijgen over wat er aan de hand is met hun kind en over wat
de school doet om de problemen op te vangen. Zoals boven al aangegeven moeten ouders ook
betrokken worden in het zoeken naar oplossingen. Als er dan toch een advies komt voor
buitengewoon onderwijs, kunnen ze erop vertrouwen dat al het mogelijke is gedaan om hun
kind een kans te geven in het gewoon onderwijs. Dan hebben ouders ook tijd gehad om aan
het advies te wennen en het te aanvaarden. Want net als voor andere ouders, doet het pijn te
zien dat je kind niet kan volgen op school. Misschien voor arme ouders nog meer dan voor
andere ouders. Sommige van de arme ouders hebben zelf ook in het buitengewoon onderwijs
gezeten, maar hadden het toch anders gehoopt voor hun eigen kind. Bovendien zou in het
‘handelingsplan’ van bij het begin een ‘traject’ moeten uitgestippeld worden dat (waar
mogelijk) de stappen en voorziene tijd beschrijft die nodig zijn om de terugkeer naar het
gewoon onderwijs mogelijk te maken.

Recent gaf minister  Vanderpoorten het officiële startschot voor een experiment, waarin een
aantal scholen en CLB’s werken rond nieuwe procedures voor begeleiding van leerlingen met
specifieke onderwijsbehoeften en hun eventuele overstap naar het buitengewoon onderwijs.
Daarnaast wordt het begeleidingstraject herdacht in termen van samenwerking tussen school,
CLB, ouders en leerlingen. Het project loopt tot het einde van het schooljaar 2004-2005 en
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wordt dan geëvalueerd. Het experiment moet leiden tot een voorstel van nieuwe regelgeving
over het verwijzingsproces en het inschrijvingsverslag buitengewoon onderwijs.

(Meer) inclusief onderwijs en het decreet op de gelijke onderwijskansen

De wetgeving omtrent de overstap naar het buitengewoon onderwijs mag dan een belangrijke
hefboom zijn in het afremmen van de uitstroom uit het gewoon onderwijs. De belangrijkste
sleutel voor het oplossen van deze problematiek moeten we toch zoeken in het gewoon
onderwijs zelf. Want leerlingen worden pas doorverwezen als de scholen voor gewoon
onderwijs afhaken.

Minister Vanderpoorten had een voorstel van decreet uitgewerkt voor ‘(meer) inclusief
onderwijs’. Dat betekent dat zoveel mogelijk leerlingen met een handicap of leerstoornis in
een gewone school kunnen blijven, met hulp van leerkrachten uit het buitengewoon
onderwijs. Dat vereist natuurlijk ook extra middelen en bijscholing van leerkrachten in het
gewoon onderwijs. Momenteel lopen enkele experimenten. Dit voorstel zou zeker niet in de
lade mogen belanden. Bovendien zou het niet beperkt mogen worden tot bepaalde types van
handicaps. Het zou in de eerste plaats moeten afgestemd zijn op de leerlingen die nu naar type
1 (licht mentale handicap), type 3 (gedragsstoornis) of type 8 (leerstoornis) verwezen worden.
Het is immers in die types dat kinderen uit arme gezinnen het vaakst terechtkomen.

Verder was deze legislatuur het decreet op de gelijke onderwijskansen een belangrijke stap
voorwaarts. Naast een recht op inschrijving en financiële ondersteuning van scholen met arme
leerlingen werden lokale overlegplatforms opgericht. In deze lokale overlegplatforms slaan
verschillende betrokkenen de handen in elkaar om op lokaal niveau aan gelijke
onderwijskansen te werken. Niet alleen de scholen en CLB’s zijn vertegenwoordigd in deze
platforms, maar ook partners uit de welzijnssector. Belangrijk is dat ook verenigingen waar
armen het woord nemen een stem krijgen in deze platforms. Overleg met zoveel verschillende
partners is niet gemakkelijk en vraagt veel tijd. Men moet daarom met de nodige
deskundigheid toezien dat niemand afhaakt omdat de verwachtingen niet onmiddellijk worden
ingelost.

Communicatie

In de inleiding hebben we al gezegd dat er dag en nacht verschil is tussen het
middenklassenperspectief van onderwijswereld en de leefwereld van arme gezinnen. De kloof
tussen beiden is reusachtig. De kinderen zijn hier een direct slachtoffer van, omdat zij
sommige ‘regels’ op school niet begrijpen of kennen. Maar ook ouders blijven op afstand en
kunnen hun kinderen niet ondersteunen. De communicatie tussen arme ouders en scholen
loopt heel moeilijk. Vaak is er gewoon geen communicatie. En als die er wel is, loopt het
geregeld fout. Omdat de sleutel tot integratie in belangrijke mate bij de communicatie ligt, is
dit een prioritair actiepunt en willen we hier ook mee eindigen.

De communicatie tussen scholen en arme ouders kan op verschillende vlakken fout lopen:

� Naar vorm: Doordat armen nooit een sterke band hebben gehad met de brede maatschappij,
hebben zij minder kansen gehad om zich de vaardigheden eigen te maken die vereist worden
om in onze samenleving aanvaard te worden: sociale vaardigheden,
communicatievaardigheden. Het taalgebruik van armen is bijvoorbeeld anders dan dat op
school. Armen zijn direct en spontaan. Hun woordenschat is concreet en ze spreken vaak
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dialect. Op school is het taalgebruik veel formeler en wordt Algemeen Nederlands gesproken.
Dat verklaart waarom formele communicatiekanalen (oudercontacten, oudercomité,
participatieraad) niet volstaan.

� Naar inhoud: de kloof tussen de school en arme ouders is zeer groot - aan beide kanten zijn
er drempels. 

� Leerkrachten kennen de wereld van armen niet en beseffen niet wat het betekent om in
armoede te leven. Ze voelen zich onwennig tegenover armen. Er ontstaan ook vaak
misverstanden en vooroordelen. Bijvoorbeeld: ouders komen niet naar het
oudercontact. De leerkracht denkt dat de ouders niet geïnteresseerd zijn in de
schoolresultaten van hun kind, terwijl de ouders niet komen omdat ze geen
kinderopvang kunnen betalen.

� Arme ouders hebben vaak zelf slechte ervaringen met onderwijs. Ze hebben er geen
vertrouwen in. Of ze schamen zich omdat zich anders voelen. Ze voelen zich
geviseerd door de school. Ze hebben schrik dat ze de schuld zullen krijgen van
problemen van hun kinderen. Zelf problemen signaleren is al helemaal moeilijk. De
kans bestaat dan dat hun kinderen geplaatst worden.

� De communicatie tussen beide partijen is vaak getekend door machtsverhoudingen.
Ouders krijgen richtlijnen en worden op het matje geroepen. Zo voelen ze zich niet
gerespecteerd en haken af.

We mogen ook de communicatie tussen leerlingen onderling hier niet vergeten. Arme
kinderen worden op school méér dan anderen gepest. De school moet hierin zeker haar
verantwoordelijkheid opnemen, zowel tijdens de lessen als daarbuiten (zie
Vooruitgangscongres 2002).

Overbruggen van een kloof

Aanbevelingen op het vlak van de communicatie zijn gericht op het overbruggen van een
kloof tussen twee werelden:

� Van de kant van de leerkrachten is het belangrijk dat zij de wereld van armen leren kennen.
Zo krijgen vooroordelen geen kans meer.

� Van de kant van de arme ouders is het belangrijk dat het vertrouwen in de school groeit. Ze
moeten zich veilig kunnen voelen. Dit kan pas als ze zich gerespecteerd weten, in hun zijn,
en in hun rol als opvoeder.

Algemeen is wederzijds vertrouwen fundamenteel voor een goede communicatie. 

Scholen moeten in het overbruggen van de kloof initiatief nemen. Drempelvrees houdt arme
ouders op afstand. Hoewel het hierdoor soms lijkt dat zij niet geïnteresseerd zijn, moeten
scholen er ten allen tijde van uitgaan dat arme ouders zeer betrokken zijn op hun kinderen en
de school. Door een ‘uitnodigend’ klimaat te creëren – ouders moeten zich welkom voelen -
kan het vertrouwen groeien en kunnen ouders hun drempelvrees overwinnen. Verenigingen
waar armen het woord nemen geven hiervoor verschillende tips:

� Let op de stijl in communicatie met ouders. Respecteer de privacy. Zoek oplossingen
samen met ouders, dring ze niet op – ze moeten voor hen ook realistisch en haalbaar zijn.
Geschreven taal moet eenvoudig, concreet, nuttig zijn. Vul het schoolreglement en de
infobrochure aan met een blad met vereenvoudigde weergave van de belangrijkste punten;
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� Informele contacten, en positieve communicatie zijn heel belangrijk om de kloof te
overbruggen. Dat kan om kleine dingen gaan: begroeten, interesse tonen,… Leerkrachten
en directie moeten beseffen hoe bedreigend de school voor ouders soms overkomt. Zij
moeten vanaf de eerste dag investeren in een vertrouwensklimaat.

� Goede communicatie start bij de inschrijving. Als reactie op het ‘recht op inschrijving’
hebben scholen soms de neiging hun schoolwerkplan te verstrakken en het aan de ouders
voor te stellen als ‘te nemen of te laten’. Andere scholen nemen, zoals het hoort, voldoende
tijd om de ouders uitgebreid te informeren. Ze vragen naar hun bekommernissen en
verwachtingen, en wijzen op de mogelijkheid om te komen praten telkens er iets op hun
maag ligt;

� Onthaalmomenten voor of tijdens de schooluren kunnen ouders meer betrekken op de
werking van de school. Die momenten kunnen plaatsgrijpen in een onthaallokaaltje waar
een ouder zelf verantwoordelijk is voor koffie en zorgzaamheid bijvoorbeeld. Het kunnen
ook hospiteermomenten zijn waar ouders een deel van de les bijwonen en zo kunnen zien
waar hun kinderen mee bezig zijn, hoe de klas eruit ziet, hoe er gewerkt wordt,… Deze
onthaalmomenten kunnen ook helpen om een vertrouwensrelatie op te bouwen.

� Maak oudercontacten toegankelijk met een aantrekkelijke uitnodiging, eventueel ook
mondeling. Voorzie laagdrempelige activiteiten zoals een video, een tentoonstelling van
het werk van de kinderen. Stel het kind in het middelpunt. Houd bij de uurregeling van
oudercontacten rekening met vervoersmogelijkheden en kinderopvang. Voorzie eventueel
kinderopvang op school;

� Doe beroep op de vaardigheden en taakbereidheid van de ouders, bijvoorbeeld door hen
van bij het begin te betrekken bij de ouderwerking en in de ouderraad. De ouders kunnen
daarna zelf aangeven hoe ze verder betrokken willen worden (schoolkrantje, refter,
voorlezen, zwembegeleider,…). Soms moet je hen ook de nodige ondersteuning geven:
een tolk voor nieuwkomers uit het buitenland; een moderator die erover waakt dat men
actief naar hen luistert; voorbereiding van hun inbreng in een afzonderlijk groepje. 

� Voorzie een vast aanspreekpunt in de school (bijvoorbeeld onthaalleerkracht,
zorgcoördinator). Maar dat mag geen alibi worden voor de rest van het schoolteam om zich
achter die persoon te verschuilen en rechtstreekse communicatie te ontwijken;

� Huisbezoeken zijn waardevol, maar moeten goed aangepakt worden: met afspraak vooraf,
ontschuldigend, begrijpend dat dit bedreigend kan zijn;

� Verzorg de communicatie met de ouders ook als de kinderen geplaatst zijn. Vergeet niet
dat plaatsing hen niet uit de ouderlijke macht ontheft. Ook bij situaties van echtscheidingen
is het belangrijk de communicatie met beide ouders te bewaken.

Naast een uitnodigend klimaat op school is er ook nood aan ouderondersteuning (niet
opvoedingsondersteuning). Hierbij is het uitbouwen van een netwerk met verschillende
instanties cruciaal. Elke school zou een handelingsplan kunnen uitwerken in samenwerking
met het CLB, basiseducatie, onderwijsopbouwwerk, verenigingen waar armen het woord
nemen, enzovoort.

Het bevorderen van de communicatie en het overbruggen van de kloof zijn niet alleen
belangrijk vanuit het standpunt van arme ouders. Ook scholen hebben hierin een weg af te
leggen. Er bestaan specifieke werkvormen om de kloof wederzijds te dichten:

� Soms kan de kloof zo groot zijn, dat best een brugfiguur vanuit de school ingeschakeld
wordt. Op moeilijke momenten kunnen de emoties hoog oplopen. Dan kunnen brugfiguren
optreden als een onafhankelijke bemiddelaar.
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� Het onderwijsopbouwwerk en het CLB hebben een belangrijke rol in de communicatie met
ouders te spelen. Het onderwijsopbouwwerk heeft nochtans de jongste tijd zwaar moeten
inleveren. Het moet dringend opnieuw meer middelen krijgen: op korte termijn is dat de
verantwoordelijkheid van de gemeenten, maar op langere termijn moet de Vlaamse
overheid een structurele financiering voorzien (zie Vooruitgangscongres 2002).

� Ervaringsdeskundigen en interculturele medewerkers kunnen ingeschakeld worden vanuit
het CLB of het onderwijsopbouwwerk.

� Ingeval van klachten bij de Commissie Leerlingenrechten moeten ouders zich kunnen laten
bijstaan door een vertrouwenspersoon.

Mensen die in het onderwijs staan moeten getraind worden in het herkennen en erkennen van
arme leerlingen. Ze moeten meer voeling krijgen met de sociale beginsituatie van hun
leerlingen, zowel in de basisopleiding als in de navorming van leerkrachten:

� Vorming niet als formaliteit, maar als een bewustwordingsproces dat zich gaandeweg
voltrekt en verweven zit in de ganse opleiding. Bij de opleiding van leerkrachten doet men
vaak aan uitbesteding: er wordt een aantal keer vorming gegeven over hoe men moet
omgaan met armoedeproblematiek. Om de impact te verhogen zou men dergelijke vorming
moeten verankeren;

� Heroriëntering van de stages in de lerarenopleiding: bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding
arme leerlingen, voorleesproject, waarbij studenten aan huis voorlezen, enz. Heel wat
hogescholen hebben reeds dergelijke projecten lopen.

� Inleefdagen: met getuigenissen van armen, confrontatie met het eigen aanvoelen van de
problematiek;

� Betrekken van ervaringsdeskundigen: naast een beeld te geven van de leefwereld van
mensen in armoede, kunnen zij ook een rol spelen in de aanpassingen die er moeten komen
in de methoden van lesgeven.

Participatie

Communicatie mag zeker geen éénrichtingsverkeer. Mensen in armoede willen als
gesprekspartner erkend worden. Het doel is dat ouders en leerlingen actief de school helpen
sturen en verbeteren. Belangrijk in deze kwestie is de recente goedkeuring van het
participatiedecreet voor het leerplichtonderwijs. Via dit decreet kunnen ouders, samen met het
personeel, de lokale gemeenschap en – in het secundair onderwijs – de leerlingen formeel
participeren aan het schoolbeleid. Noteer echter ook dat de participatie van leerlingen en
ouders één van de voorgestelde actieterreinen is van het GOK-beleid (GOK = gelijke
onderwijskansen). Volgens de eerste gegevens hebben té weinig scholen voor dit actiedomein
gekozen.
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II. Verslag werkgroep Onderwijs 1

Tim Goedemé
Universiteit Antwerpen

Moderatoren: Moo Laforce en Ali Tjoonk

1. Inleiding

Moo Laforce legt de werkwijze van de voormiddag uit. De groep zal in twee gesplitst worden.
Het is de bedoeling dat vooral naar de mensen in armoede geluisterd zal worden, zij zijn
immers de experts wat armoede betreft en bezitten door hun situatie kennis en ervaringen die
niemand anders heeft. Gedurende de ochtend zal er rond drie thema’s gediscussieerd worden
in elke groep:

1. kostprijs 
2. communicatie
3. doorverwijzing naar het bijzonder onderwijs

De leidraad voor de discussies vormt de nota met de aanbevelingen in verband met onderwijs.
Deze kwam tot stand aan de hand van de rondetafelgesprekken die het Vlaams Netwerk van
Verenigingen Waar Armen het Woord Nemen heeft gehouden met de mensen van de
verenigingen waar armen het woord nemen. De andere belangrijke bron van informatie voor
de aanbevelingen vormt de nota “Gelijke onderwijskansen” van de experts Lieve Ruelens en
Ides Nicaise (Hiva). Op basis hiervan wordt in de aanbevelingen aandacht gevraagd rond de
kosten in het onderwijs, het uitbouwen van netwerken door de scholen met andere
organisaties om gezinnen in armoede beter te kunnen ondersteunen, het waarmaken van
blijvende aandacht op school voor leerlingen die thuis in een situatie van armoede leven en de
onterechte doorverwijzing van kinderen naar het Buitengewoon Onderwijs.

2. bespreking van de aanbevelingen

Hiervoor verdelen we ons in twee groepen. Eén groep wordt begeleid door Moo Laforce, de
andere door Ali Tjoonk.

groep 1:

Eerst stellen we ons aan elkaar voor. Hierna overlopen we de aanbevelingen die gemaakt zijn
in verband met de kosten in het onderwijs.

1. De kosten in het onderwijs

In de aanbevelingen wordt er voorgesteld om:
� studietoelagen in het basisonderwijs in te voeren
� de bestaande studietoelagen te indexeren
� de studietoelagen voor het secundair onderwijs te verhogen
� de studietoelagen automatisch toe te kennen
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� de toegankelijkheid van de andere systemen van financiering zoals de sociale kassen
te verhogen via een betere communicatie.

Wat betreft de schoolkosten wordt het volgende voorgesteld:
� Duidelijkheid scheppen over wat volgens het Gelijke Onderwijskansendecreet gratis

aangeboden moet worden en wat niet. Onderwijs moet gratis zijn, meer concreet: alle
kosten verbonden aan activiteiten die worden georganiseerd in functie van het behalen
van de eindtermen. Dus ook de kosten voor schoolboeken en peperduur materiaal in
het technisch en beroepsonderwijs.

� Scholen geven nog vaak teveel geld uit aan bepaalde merken voor materiaal en aan
uitstappen. Dit moet aangepakt worden. De overheid moet scholen –die aan
kostenbeperking doen belonen. De invoering van de maximumfactuur is niet de beste
oplossing omdat ze de oorzaak van het kostenprobleem niet aanpakt.

� Bijzondere aandacht voor de extra kosten van leerhulp. Voor leerlingen met
leermoeilijkheden zou deze leerhulp gratis moeten zijn.

Iemand merkt op dat op dit ogenblik 4/5 van het geld voor studietoelagen naar het Hoger
Onderwijs gaan. Maar armoede komt voornamelijk in het secundair onderwijs voor. Vanuit
het beleid wil men dit veranderen en meer aandacht aan het Secundair Onderwijs besteden.
Maar dit zal niet genoeg zijn: er moeten meer middelen naar het secundair onderwijs gaan. 

Een ervaringsdeskundige gaat dieper in op de kosten in het onderwijs: het staat in de
grondwet dat onderwijs gratis moet zijn. De meerkost van zwemmen en uitstappen is er
nochtans voor veel mensen te veel aan. Daarom moeten er dus meer toelagen naar scholen
gaan, opdat deze activiteiten werkelijk gratis zouden kunnen zijn. 

Iemand in armoede bevestigt de grote kost van de uitstappen: “schoolreizen kosten zo veel,
mensen hebben het moeilijk om dat te betalen”. Hierom is het belangrijk dat er een betere
communicatie is over de bestaande sociale kassen. Hier zit het vaak fout omdat de
communicatie vaak scheef loopt doordat er te veel vooroordelen leven over mensen in
armoede. (een ervaringsdeskundige).

Iedereen is het dus min of meer eens over de voorstellen die gedaan worden in verband met de
kosten in het onderwijs. Iemand merkt wel op dat er extra aandacht in de aanbevelingen
moet zijn voor het volwassenenonderwijs, basiseducatie. Want bijvoorbeeld nieuwkomers
in België hebben vaak niet zo’n goede scholing gehad. Zij moeten nochtans hun kinderen
ondersteunen in hun onderwijsloopbaan in België. Dit is moeilijk als ze zelf niet zo goed
geschoold zijn. Dus niet enkel voor de ouders, ook voor de kinderen is het belangrijk dat er
extra aandacht voor volwassenenonderwijs moet komen. 

De uitstelling van de betaling van de schoolkosten. Een ervaringsdeskundige merkt op dat
de betaling van de schoolkosten aan het begin van het nieuwe schooljaar voor veel mensen op
een ongepast moment komt: tijdens de schoolvakantie wordt er al eens iets extra uitgegeven
voor een uitstap, bovendien moet er soms meer geld naar de kinderen gaan als die niet naar
school kunnen gaan. Als het dan zo is dat men vraagt om sommige kosten al in augustus te
betalen, komt dit helemaal ongelegen. Er is nog een andere reden om de betaling van de eerste
schoolkosten later te laten gebeuren: als mensen aan het begin van het jaar de hoge
schoolkosten niet kunnen betalen, gebeurt het dat zij (en/of hun kinderen) voor de rest van het
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schooljaar hiermee geconfronteerd (gestigmatiseerd) worden. Het is dus belangrijk dat de
eerste betaling van de schoolkosten later op het jaar zou moeten gebeuren.
Ook zouden de kosten voor extra leerhulp vanaf het kleuteronderwijs al gratis moeten
zijn. In een vereniging waar armen het woord nemen uit Mol werd ook het voorstel gedaan
om netoverschrijdend gezamenlijke inkopen te doen, zodat de kosten van sommige
materialen gedrukt kunnen worden. 

Er wordt door iemand op gewezen dat wanneer een gemeente sociale voordelen toekent aan
een gemeentelijke school (bijvoorbeeld door het voorzien in een logopedist), de gemeente
verplicht is dit voor alle scholen aan te bieden. Deze regel zou wel vaak omzeild worden. Het
is dus belangrijk dat de bestaande regelgeving die ervoor zorgt dat sommige kosten gedrukt
kunnen worden voor de ouders in armoede beter bekend gemaakt worden. Er moet dus meer
en betere communicatie over plaatsvinden. Voor het volwassenenonderwijs is dit bijvoorbeeld
een belangrijke regel: in plaats van eigen leerkrachten te moeten bijscholen in allerlei
moeilijke materies (bijvoorbeeld logopedie), zouden ze zo dus mee van de bestaande sociale
voorzieningen van het gemeentelijk onderwijs kunnen genieten.

Sinds het decreet Gelijke onderwijskansen zijn scholen verplicht in het schoolreglement de
kosten voor het schooljaar te vermelden. Het gebeurt echter regelmatig dat dit
schoolreglement te uitgebreid is om helemaal te lezen, of dat het in een te onduidelijke taal is
opgesteld. Daarom zouden scholen ook nog eens op een apart papier bondig het
prijskaartje van het schooljaar duidelijk moeten maken en de kostprijs mondeling nog eens
duidelijk vermelden. Een ervaringsdeskundige merkt op dat door het bekendmaken van de
schoolkosten de scholen ervoor kunnen zorgen dat sommige leerlingen uit minder rijke
gezinnen niet meer voor hun school kiezen door de hoge kostprijs. Daarom wordt er
voorgesteld dat Lokale Overlegplatforms (LOP’s) erop moeten toezien dat de kostprijs van
de verschillende scholen niet te ver uit elkaar ligt, en dus niet discriminerend werkt bij de
schoolkeuze.

Er wordt op gewezen dat de naschoolse opvang ook gebruikt zou moeten kunnen worden om
huiswerk te maken. Kinderen uit gezinnen in armoede hebben immers vaak geen ideale
omgeving en begeleiding thuis om hun huiswerk te maken. Daarom zou de naschoolse
opvang erop voorzien moeten worden dat kinderen hun huiswerk er kunnen maken. Deze
opvang moet dan ook gratis worden, zodat ze voor alle kinderen toegankelijk is. Iemand
anders reageert dat gratis naschoolse opvang niet mogelijk is omdat de scholen er te weinig
middelen voor hebben. Toch bestaan er in sommige gemeenten (bijvoorbeeld Kortrijk) zo’n
‘projecten’.  

Andere mogelijkheden om leerlingen te begeleiden bij hun huiswerk zijn reeds bestaande
projecten waarin bijvoorbeeld studenten van de lerarenopleiding leerlingen begeleiden bij
hun huiswerk. Dit kan bijvoorbeeld in hun stage mee opgenomen worden. Toch is dit niet
vanzelfsprekend: voor gezinnen in armoede is het vaak moeilijk om ‘vreemden’ zomaar
binnen te laten. Daarom moet er eerst aan een vertrouwensrelatie gewerkt worden. Dit kan
door samen te werken met een vereniging waar armen het woord nemen. Er is al een sociale
hogeschool waar dit project werkt in samenwerking met een vereniging waar armen het
woord nemen.

Na de pauze worden andere aanbevelingen besproken:
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� Ondersteuning van lokale projecten (Lokale Overlegplatformen, brede school,
netoverschrijdende samenwerking, schoolopbouwwerk ...) met oog op verdere
toepassing in Vlaanderen.

� Elke school zou een handelingsplan kunnen opstellen in samenwerking met Lokale
Overlegplatformen, het Centrum Leerlingenbegeleiding, basiseducatie, opbouwwerk,
verenigingen waar armen het woord nemen, enz. omtrent gezinsondersteuning. De
overheid moet deze partnerorganisaties ook structureel ondersteunen om dit mogelijk
te maken.

Er moet ruimer gekeken worden dan de vermelde partners voor ondersteuning van lokale
projecten: Centra voor Leerlingenbegeleiding en OCMW’s zouden ook expliciet in de
aanbeveling vermeld moeten worden. Een onderwijsdeskundige merkt op dat ook de
studenten/leraren uit de lerarenopleiding als partners gezien moeten worden. Ook in de
nascholing van leerkrachten moet er aandacht naar gaan. 

Er wordt echter gereageerd dat leerkrachten overbevraagd worden. Leerkrachten moeten
ondersteund worden door experts in plaats van dat de leerkrachten over al die dingen
expertise moeten ontwikkelen. Dat alle leerkrachten experts worden, is volgens sommigen
niet realistisch. Het is wel zo dat hoe dan ook leerkrachten in hun opleiding toch inzicht in
armoede moeten krijgen, enkel hoeven ze geen experts te zijn. Bovendien zouden er meer
middelen moeten gaan naar bijvoorbeeld het technisch en het beroepsonderwijs zodat de
klassen kleiner kunnen zijn en de leerkrachten meer kunnen diversifiëren. Er moet dus
zowel aan de visie van leerkrachten worden gewerkt, als aan extra middelen ter ondersteuning
van leerkrachten en om kleinere klassen mogelijk te maken.

De aanbeveling in verband met het handelingsplan is niet duidelijk genoeg. Hier werd de
werkgroep beëindigd. 
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III. Verslag werkgroep Onderwijs 2 

Isabelle Pannecoucke
OASeS

Moderator: Joke Deprez, ‘t Hope
Expert: Lieve Ruelens, Hiva

1. Inleiding

‘De toekomst van mijn kind? Die ligt eigenlijk in handen van de school’. Dit inleidende citaat
toont duidelijk aan dat ouders die in armoede leven niet enkel en alleen veel belang hechten
aan onderwijs. Het illustreert ook hun hoge verwachtingen omtrent het onderwijs. De
geformuleerde problemen door de Verenigingen waar armen het woord nemen geven echter
aan dat deze verwachtingen veelal onbeantwoord blijven. 

De kern van de moeilijkheden met betrekking tot het onderwijs ligt op drie vlakken: de kosten
in het onderwijs, de communicatie tussen scholen en ouders en de doorverwijzingen naar het
buitengewoon onderwijs. Deze knelpunten zijn echter niet nieuw. Ze werden reeds veelvuldig
geformuleerd de voorbije jaren. Er zijn reeds talrijke inspanningen geleverd, initiatieven
genomen maar blijkbaar lossen ze niet alles op. Het is dan ook belangrijk dat we niet enkel
kijken naar de geleverde inspanningen. In deze werkgroep gaan we ook op zoek naar
mogelijke nieuwe oplossingen. 

Hoewel de deelnemers aan de werkgroep zich kunnen terugvinden in de geformuleerde
moeilijkheden blijkt dat de problematiek van doorverwijzing sterk leeft. Er wordt geopperd
dat het hoofdprobleem de doorstroming binnen het onderwijs is. Dit manifesteert zich
trouwens tijdens de gehele schoolloopbaan. Dit heeft onder meer te maken met het
onvoldoende afgestemd zijn van de onderwijswereld op de armoedeproblematiek. Precies
omdat er een kloof bestaat, worden veel kinderen uit arme gezinnen doorverwezen naar het
buitengewoon onderwijs.

2. Doorverwijzing naar het buitengewoon onderwijs

Terecht of onterecht?
Omdat in sommige situaties een doorverwijzing effectief ten goede komt aan de leerling is het
belangrijk om aan te geven wat precies onder een ‘onterechte’ doorverwijzing verstaan wordt. 

Lieve Ruelens omschrijft een onterechte doorverwijzing als een doorverwijzing van een kind
zonder handicap of leerstoornissen. Met andere woorden een kind dat omwille van een
‘sociale’ handicap naar het buitengewoon onderwijs wordt verwezen, is onterecht. Het werken
aan goed, inclusief onderwijs kan hiervoor een oplossing bieden. Arme leerlingen die (te
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vaak) gecategoriseerd worden als type 1, 3 en 8-kinderen5 zouden opgevangen moeten
worden in het gewoon onderwijs. Extra steun hiervoor is noodzakelijk. 
Bij dit streven naar het opvangen binnen het gewone onderwijs moet er echter over gewaakt
worden dat kinderen zonder lichamelijke handicap niet uit het oog verloren worden. Tot op
heden blijkt dat de geleverde inspanningen in de sfeer van inclusief onderwijs zich vooral
richten op kinderen met een lichamelijke handicap. Dit leidt ertoe dat kinderen uit arme
milieu veelal buiten de schoolpoort van het gewoon onderwijs blijven staan. 

De discussie omtrent de definiëring van een al dan niet terechte doorverwijzing doet ook de
vraag rijzen waarom eigenlijk een kind naar het bijzonder onderwijs gaat? In essentie is dit
toe te schrijven aan het onderwijs zelf dat te weinig differentieert. Er wordt geen
uitdrukkelijke aandacht besteed aan het feit dat niet iedereen dezelfde bagage meekrijgt vanuit
het thuismilieu. Kinderen uit arme gezinnen krijgen niet zozeer minder bagage maar wel
andere bagage mee wanneer ze naar school gaan. Hun ouders hebben immers zelf minder
kansen gekregen om hun bagage te ontwikkelen. In tegenstelling tot kinderen uit arme
gezinnen doen bijvoorbeeld kinderen van leerkrachten het beter op school precies omdat deze
ouders-leerkrachten weten waar de klepel hangt in het onderwijs. 

Het voorgaande geeft aan dat de term ‘doorverwijzing’, terecht of onterecht, niet eenduidig te
bepalen valt. Bovendien houdt het concept meer in dan een verandering van onderwijstype.
Het wordt ook als ‘het niet meer welkom zijn in deze school’ geïnterpreteerd. Omwille van
deze bijbetekenis wordt voorgesteld om het concept te veranderen in ‘heroriëntering’.
Heroriënteren verwijst veel meer naar het krijgen van meer begeleiding. 
Anderen stellen dat de term op zich eigenlijk niet veel uitmaakt want ‘als je ermee
geconfronteerd wordt, doet het zeer, voel je je als ouder gekwetst’. De term op zich is niet
altijd het probleem. De manier waarop het meegedeeld wordt, is echter wel problematisch.
Toch is het misschien toch aangeraden om de term ‘doorverwijzen’ te vervangen door
(her)oriënteren. Doorverwijzen wordt immers al vaak gehanteerd in de Lokale
Overlegplatforms (LOP’s) en hierdoor zou er begripsverwarring kunnen ontstaan. 

Gevolgen

Ondanks de (hoge) kwaliteit van het buitengewoon onderwijs vermindert de overstap van een
leerling naar het buitengewoon onderwijs zijn kansen op werk. Wanneer leerlingen het
beroepsonderwijs verlaten dan blijkt dat velen onder hen de vereiste sociale vaardigheden
voor de arbeidsmarkt missen. Omdat ze bijvoorbeeld ‘geen problemen’ hadden tijdens het
onderwijs (ze hebben hun test goed afgelegd) kunnen ze geen beroep doen op hulp van
bijzondere projecten, op het Vlaams Fonds. Kortom, het probleem beperkt zich niet enkel tot
de schoolloopbaan. De problematiek is ruimer in die zin dat de verschillende
ondersteuningsvormen onvoldoende op elkaar aansluiten.

Niet enkel een verhaal van meer middelen

Lieve Ruelens haalde reeds aan dat het werken aan inclusief onderwijs (meer) geld vraagt.
Het is echter niet enkel en alleen een verhaal van meer middelen. Enkel meer middelen zal

                                                
5 Bij kinderen uit type 1 werd een licht mentale handicap vastgesteld, uit type 3 een gedragsstoornis en uit type 8 een leerstoornis. 
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onvoldoende zijn indien de mentaliteit niet verandert. Vele leerkrachten hebben in hun
dagelijkse leven geen contact met bepaalde groepen leerlingen. Ze weten niet hoe hun wereld
eruit ziet, welke moeilijkheden ze ervaren, welke kwaliteiten ze bezitten. Deze onwetendheid
leidt ertoe dat de leerkrachten onvoldoende rekening houden met alle leerlingen en met de
verschillen tussen de leerlingen. 
Culturen veranderen vraagt weliswaar meer tijd dan het wijzigen van structuren. Dit blijkt
onder andere uit het feit dat de laatste jaren meer middelen naar onderwijs zijn gegaan en
belangrijke stappen zijn gezet in kader van de problematiek van onderwijs en armoede (zoals
het Gelijke onderwijskansenbeleid, de zorgcoördinator, doorverwijzing gesubsidieerd door
Vlaamse Overheid). In een aantal Vlaamse basisscholen bijvoorbeeld loopt een experiment
waarin begeleidingstrajecten voor kinderen met specifieke behoeften worden uitgewerkt. Het
houdt in dat indien oriëntering ter sprake komt, dit moet passen binnen het traject. De school
moet aantonen dat ze alles hebben gedaan wat ze konden doen, dat de ouders vanaf het begin
betrokken werden. 

De gesignaleerde problemen vanuit de verenigingen en de reacties uit de zaal tonen echter aan
dat de tot nu toe geleverde inspanningen nog niet tot de gewenste resultaten hebben geleid. Er
zullen nog stappen gezet moeten worden, zoals:  

1. Werken aan meer inclusief onderwijs
2. verandering van de wetgeving rond de overstap naar het buitengewoon onderwijs

3. De kosten in het onderwijs

Niet enkel koken kost geld. Ook aan het onderwijs hangt een prijskaartje, een kaartje dat
ouders met een laag inkomen moeilijk kunnen betalen. Het niet kunnen betalen van de
schoolkosten heeft duidelijke gevolgen, ook voor de betrokken kinderen. Kinderen fungeren
soms als boodschapper naar de ouders toe. Er ontstaat een verzuurde relatie tussen de school
en de ouders. Lieve Ruelens stelt dat duidelijkheid over de schoolkosten al veel moeilijkheden
uit de wereld zou helpen. Er bestaat hierover al wetgeving maar bijkomende wettelijke
bepalingen zijn nodig, namelijk bepalingen die weergeven wat gratis zou moeten zijn. De
invoering van de maximumfactuur is duidelijk een stap in de goede richting.  

Verdere uitwerking van de studietoelagen is eveneens aanbevolen. Dit heeft betrekking op
velerlei aspecten. 
Ten eerste zou de studietoelage toegankelijker moeten worden. 
Vervolgens zouden de toelagen geïndexeerd moeten worden, met andere woorden aangepast
aan de levensduurte. Maar het enkel aanpassen van de studietoelage is onvoldoende. Vele
gezinnen komen in de problemen omdat de uitbetaling veel te lang op zich laat wachten.
Kortom, een tijdige uitbetaling van de toelage zou heel wat problemen kunnen vermijden. 
Het derde aspect, namelijk de uitbreiding van de studietoelage naar het basisonderwijs, wordt
niet door iedereen gedragen. Sommigen stellen de vraag of het niet gevaarlijk is om te pleiten
voor een studietoelage voor het basisonderwijs? Want geef je met dergelijke vraag niet het
idee op dat lager onderwijs kosteloos moet zijn? Maar in feite heb je twee mogelijkheden
indien je pleit voor kosteloos onderwijs. Je verbiedt het stellen van bepaalde financiële eisen
of de overheid gaat alles bekostigen, waarbij dan ook geld uitgaat naar de ondersteuning,
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begeleiding van scholen. Doch zien velen liever aangepaste, verbeterde studietoelage voor het
secundair onderwijs dan een uitbreiding naar het basisonderwijs.

Het debat rond minder schoolkosten gaat ook over de problematiek van hoe naar mensen
wordt gekeken die in armoede leven? In sommige scholen bestaat er bijvoorbeeld een ‘kas’
indien zou blijken dat voor sommige gezinnen de schoolreis te duur zou zijn. Dergelijke
werkwijze gaat uit van de mentaliteit van solidariteit, van het stiefmoederlijk geven. In feite
zouden de principes van ‘iedereen is gelijk’ en ‘respect voor iedereen’ moeten gelden.

Schoolkosten in de ruime zin

De kostenproblematiek beperkt zich niet enkel tot de ‘effectieve’ schoolkosten maar er is ook
een gans commercieel circuit binnen de school. Denken we maar aan de verkoop van lotjes,
de verkoop van wafels, koekjes, … Niet ieder kind heeft familie en buren die zich dergelijke
dingen kunnen permitteren. 
Het recente initiatief, namelijk het participatiedecreet, is een stap in de goede richting. Vanaf
nu moet er met de ouders gepraat worden over dergelijke zaken. Ouders hebben wel degelijk
een stem gekregen. 

Kosten drukken is niet het onmogelijke vragen

Vaak zijn scholen zich ook niet bewust van de mogelijkheden om de kosten binnen de perken
te houden. In Aalst loopt het project SOS (schulden op school) en verschillende goede
praktijkvoorbeelden worden bekend gemaakt. Deze voorbeelden geven aan hoe via kleine
inspanningen de kosten gedrukt kunnen worden. 

Samenvattend kunnen we stellen dat de twee, weliswaar nauw verwante, elementen
studietoelagen en studiekosten sterk naar voor komen. Ook de geformuleerde en aanvaarde
aanbevelingen richten zich hierop en stellen het volgende:

1. Studietoelagen aanpassen
2. Minder schoolkosten en meer duidelijkheid over schoolkosten

4. De communicatie tussen scholen en ouders

We hebben reeds aangestipt dat er een kloof bestaat tussen de onderwijswereld en de wereld
van ouders en kinderen die in armoede leven. De kloof situeert zich onder andere op het vlak
van communicatie. Of er is gewoon geen communicatie of ze loopt geregeld fout. 
Communicatie mag niet langs 1 richting verlopen. Ook ouders moeten als volwaardig
beschouwd worden. 

Om de situatie te verbeteren moet er gewerkt worden aan twee kanten want bij beide partijen
heersen er drempels en vooroordelen. Bijvoorbeeld omdat leerkrachten niet weten wat
armoede is, interpreteren ze het niet komen naar de oudercontacten als gebrek aan interesse.
Ze houden er geen rekening mee dat de ouders misschien niet kunnen komen omwille van
vervoersmoeilijkheden of problemen in verband met kinderopvang.
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Ook bij de ouders stellen we zaken vast die de communicatie bemoeilijken. Ze zijn
beschaamd. Ze hebben soms weinig vertrouwen omdat ze zelf veelal slechte
onderwijservaringen achter de rug hebben. Ze hebben schrik om bepaalde problemen te
signaleren uit vrees voor een mogelijke plaatsing van hun kinderen. 

Er dient dan ook op twee sporen gewerkt te worden. Vooreerst is er nood aan
ouderondersteuning. Hierbij is de opbouw van een netwerk met verschillende instanties
noodzakelijk. Via de lokale overlegplatforms (LOP’s) kennen de scholen nu de verschillende
organisaties maar de stap naar effectieve samenwerking dient nog (meer) gezet te worden.
Om de ouderondersteuning te bevorderen, kunnen eveneens kleine maatregelen volstaan.
Bijvoorbeeld gewone informele contacten geven een signaal aan de ouders van ‘ik word
gehoord’, ‘ik ben belangrijk’. Een signaal geven van ‘ik hoor thuis in deze school’ begint
reeds in de kleuterklas. Een bord van ‘vanaf hier kan mijn kind het alleen’ werkt niet
uitnodigend. 

Het andere spoor richt zich meer op de andere partij, namelijk de school en de leerkrachten.
De leerkrachten zouden meer voeling moeten krijgen met de sociale beginsituatie van de
leerlingen en dit zowel in de basisopleiding als in de navorming van leerkrachten.
Bijvoorbeeld in de lerarenopleiding kan een ervaringsdeskundige worden betrokken om een
beeld te geven van hoe het is om te leven in armoede. Ook kunnen ervaringsdeskundigen een
rol spelen bij het opmaken van het lesmateriaal. Bijvoorbeeld niet enkel behandelen van
armoede in de Derde Wereld maar ook aandacht besteden aan armoede in eigen land. Er zou
ook meer samenhang moeten komen tussen de lerarenopleiding en de Verenigingen waar
Armen het Woord nemen (bijvoorbeeld wat zijn hun verwachtingen?).

Ook zouden armen betrokken moeten worden in de ouderraad en waarbij erover gewaakt
wordt dat ook hun stem gehoord wordt. Tot op heden worden ze te vaak systematisch naar
buiten gedrongen: ze worden niet begrijpen en ze begrijpen het niet. Kortom, het kader van
inspraak bestaat maar het recht wordt niet verwezenlijkt. 

Dat het bevorderen van de communicatie tussen scholen en ouders niet het onmogelijke
vraagt, blijkt onder andere in Antwerpen waar ze effectief werken rond communicatie. Zorg
bijvoorbeeld dat je als leerkracht zichtbaar bent (aan de schoolpoort staan aan het begin van
de dag), je gezicht laten zien ook als ‘gewoon’ mens (als een man/vrouw, vader/moeder). Ook
ouders betrekken bij de uitbouw van het lespakket kan de communicatie tussen school en
ouders bevorderen. 

Dit alles realiseren vraagt onder andere een mentaliteitsverandering bij de leerkrachten. Ook
zou de overheid omtrent de communicatieproblematiek gerichte eisen, doelstellingen moeten
formuleren. Het vraagt ook meer begeleiding door mensen die hiervoor vrijgesteld worden,
bijvoorbeeld begeleiding door het onderwijsopbouwwerk. Net zoals tijdens het
Vooruitgangscongres 2002 is het knelpunt van de tijdelijke middelen van het
onderwijsopbouwwerk nog steeds realiteit. Momenteel valt het onderwijsopbouwwerk noch
in onderwijs, noch in welzijn en mist het enige structurele erkenning. Er zou een structurele
financiering voorzien moeten worden. 
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Na de discussie worden de volgende aanbevelingen door de gehele werkgroep aanvaard.

Overbruggen van een kloof:
1. werken aan communicatie tussen ouders en scholen via ondersteuning aan gezinnen
2. structurele aandacht voor de positie van mensen in armoede binnen onderwijs
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III. Samenvattende voorstellen voor de nieuwe Vlaamse Regering

1. De kosten in het onderwijs zijn nog steeds een probleem. Studietoelagen komen niet
tegemoet aan de noden van mensen in armoede. Er is nog steeds onduidelijkheid over de
schoolkosten. 

Studietoelagen aanpassen
� De automatische toekenning van studietoelagen.
� Invoeren van studietoelagen in het basisonderwijs 
� Indexering van bestaande studietoelagen. 
� Verhoging van de studietoelagen in het secundair onderwijs.

Gratis leerplichtonderwijs
� Onderwijs moet gratis zijn, meer concreet: alle kosten verbonden aan

activiteiten die worden georganiseerd in functie van het behalen van de
eindtermen. Dus ook de kosten voor schoolboeken, (peperduur) materiaal in
het technisch en beroepsonderwijs, leerhulp en vervoer.

� Scholen geven nog vaak teveel geld uit aan bepaalde merken voor materiaal en
aan uitstappen. Dit moet aangepakt worden. De overheid moet scholen die aan
kostenbeperking doen belonen. De invoering van de maximumfactuur kan een
stap in de goede richting zijn als het maximumbedrag gradueel wordt
afgebouwd naar een zo laag mogelijk bedrag.

Meer duidelijkheid over kosten
� Naast de vermelding in het schoolreglement zou het prijskaartje van het

schooljaar ook nog eens apart en duidelijk in een brief moeten worden
meegedeeld.

� De toegankelijkheid van andere systemen van financiering, zoals de sociale
kassen, zou moeten verhogen via duidelijker communicatie. 

2. Het is van belang dat scholen netwerken uitbouwen met andere organisaties om gezinnen
in armoede beter te kunnen ondersteunen. 

Ouderondersteuning 
� De invoering van het concept Brede School kan gestimuleerd worden door de

ondersteuning van  goede praktijkvoorbeelden, die lokaal en bottum-up de
samenwerking tussen onderwijs en welzijn bevorderen en dit vanuit het LOP
uitbouwen.  Dit kan gerealiseerd worden door de oprichting van regelvrije
eilanden waarin projecten die een netoverschrijdend karakter hebben, worden
ondersteund om exemplarisch te werken. Ook volwassenonderwijs,
basiseducatie, het strategisch plan geletterdheid kaderen allen in het begrip
Levenslang Leren.  Dit is een wezenlijk onderdeel van het concept Brede
School.

� Belangrijk is ook de kwaliteitsvolle ondersteuning van volwassenonderwijs
zodat ouders ook mogelijkheden hebben om hun kinderen beter te
ondersteunen.
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3. Het volstaat niet om in het onderwijs maar af en toe aandacht te hebben voor de problemen
van mensen in armoede. Er moet een blijvende aandacht zijn voor en een goede
communicatie met de ouders van kinderen en jongeren in armoede als volwaardige
gesprekspartners. 

Structurele aandacht voor mechanismen van sociale uitsluiting in het onderwijs
� Structurele aandacht voor mensen in armoede in de lerarenopleiding.
� Leerkrachten moeten ondersteund worden, door bijvoorbeeld armoede-experts.

Ervaringsdeskundigen zouden moeten worden ingeschakeld in de centra voor
leerlingenbegeleiding. 

� Kleinere klassen om een diversiteitsbenadering mogelijk te maken. 
� Een samenstelling van de ouderraad die de verschillende leerlingen

weerspiegelt. Er mogen niet enkel rijke ouders in zitten. De overheid kan dit
stimuleren via het participatiedecreet. Het expertisecentrum participatie moet
de participatie van ouders in armoede stimuleren. Ervaringsdeskundigen
zouden ook een plaats kunnen krijgen in de ouderraad.

4. Elke onterechte doorverwijzing naar het buitengewoon onderwijs is er een teveel. 

Onderwijs op maat van elk kind
� De belofte om meer inclusief onderwijs mogelijk te maken, ook voor kinderen

in armoede moet verder uitgewerkt worden. Elk kind moet de kans krijgen op
een succesvolle schoolloopbaan. Leerkrachten moeten hierin ondersteund
worden via vorming en andere maatregelen. De extra voordelen en
ondersteuning uit het buitengewoon onderwijs kunnen worden ingeschakeld
binnen het inclusief onderwijs.

� Scholen die extra inspanningen leveren om de doorgaande lijn in het leer- en
leeftraject van kinderen en jongeren te creëren en te bewaken moeten beloond
worden.

� Er is nood aan verandering van de wetgeving rond de overstap naar het
buitengewoon onderwijs, zowel wat betreft het verwijzingsproces als het
inschrijvingsverslag. 
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Recht op cultuur en vrije
tijd
Uitsluiting van cultuur en vrije tijd wordt door mensen in armoede beschouwd als een van de
moeilijkste vormen van uitsluiting om mee om te gaan. Participatie aan zinvolle
vrijetijdsbesteding is een zeer belangrijke hefboom voor sociale insluiting. We zijn blij te
kunnen zeggen dat mensen in armoede op dit terrein duidelijk een vooruitgang gevoeld
hebben tijdens de voorbije legislatuur. Deze bijdrage focust vooral op mogelijke
verbeteringen en het inspelen op nieuwe tendensen op lokaal niveau. 

Een nieuwe, lokale invulling van het begrip ‘cultuur’ biedt heel wat nieuwe mogelijkheden.
Cultuur gaat immers niet alleen over de individuele artistieke creatie en het publiek, maar
over een groep mensen wiens creatieve ontwikkeling vorm krijgt door een verbondenheid met
een groep. Het cultuurbeleid moet zich dus bezighouden met de gehele bevolking in haar
diversiteit. Doel is om op lokaal niveau een dynamiek en samenwerking uit te bouwen
waarbinnen zo’n collectieve creativiteit van onderuit kan groeien. Mekaars cultuur leren
kennen door onder andere samen cultuur te maken, kan leiden tot waardering voor en zelfs
deelname aan andere cultuurvormen. Van daaruit kan zelfs je eigen cultuurbeleving
veranderen en verrijken. 

Heel concreet zien de verenigingen waar armen het woord nemen de volgende
aandachtspunten om participatie aan cultuur en vrije tijd nog te verbeteren:

� Er is nood aan meer, duidelijke en beschikbare informatie over cultuur en vrije tijd.
� De toegang tot ‘commerciële vormen’ van cultuur is nog te beperkt. Waarom de

bestaande maatregelen niet uitbreiden naar films, musicals, enzovoort? Zelf kunnen
kiezen uit het aanbod is van belang om echt van participatie te kunnen spreken.

� Mensen in armoede hebben goede ervaringen met het Steunpunt Vakantieparticipatie
bij Toerisme Vlaanderen. Dit moet verder uitgebouwd worden. 

� Een elektronische kaart voor iedereen ter vervanging van bestaande kortingssystemen
geeft de kans om toegangsprijzen in functie van inkomen te voorzien.

� Verenigingen die zelf artistieke projecten uitwerken, zouden hiervoor financiële
ondersteuning moeten krijgen.  

� Lokale contacten moeten gestimuleerd worden, om goede afspraken te kunnen maken
met culturele centra en andere partners. De aanbieders kunnen inspanningen leveren
om de toegang te vergroten. Er is eveneens nood aan een Vlaams coördinatiepunt dat
toeziet op de ontwikkeling van deze lokale initiatieven. 

� Sportparticipatie is ook enorm belangrijk. Via sportverenigingen kan je mensen
betrekken, maar ook daar ligt het probleem van competentie en vaardigheden.
Mogelijkheden om te participeren moeten ruimer onderzocht worden en gestimuleerd
door de overheid. 

� Er worden heel wat kansen gecreëerd maar de toegang is nog niet altijd optimaal.
Overleg met mensen in armoede kan verrijkend werken om samen te zoeken naar
oplossingen. 
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Om dit te kunnen bereiken is het nodig dat verschillende partners hun verantwoordelijkheid
hierin opnemen. Er zijn al heel wat goede praktijkvoorbeelden die aantonen dat verschillende
belangen verenigbaar zijn. We hopen dat dit beleidsluik in de toekomst nog verder
uitgebouwd kan worden. 
I. Expertennota‘Op zoek naar cultuur: een gedeelde verantwoordelijkheid’

Ivo Janssens, Kunst en Democratie

Inleiding

Mensen vragen niet in de eerste plaats om aan cultuur te participeren, maar vragen
prioritair naar erkenning van het feit dat alle mensen cultuur zijn en cultuur hebben. Het
betekent dus dat nog altijd mensen, en met name mensen die leven onder alle mogelijke
vormen van maatschappelijke uitsluiting, permanent geconfronteerd worden met het feit dat
men hen als cultuurloos benadert. Als de UNESCO-definitie van cultuur een goed
uitgangspunt is, namelijk dat cultuur het geheel van de verschillende activiteiten is
waarbinnen mensen samen leven, en dat dit geheel juist bestaat dankzij de verscheidenheid,
dan moet men dringend terug vertrekken niet van de ene cultuur maar van de
verscheidenheid van culturen.
Helaas schuilt daar een probleem: men heeft de culturele eigenheid en verscheidenheid van
de mensen in maatschappelijke uitsluiting verwaarloosd en genegeerd.
‘Het doel is mensen te bekwamen in het realiseren van hun onafhankelijke ontwikkeling. Dit
moet starten met het erkennen en waarderen van dat ene bezit zonder het welk zij in hun
eigen ogen zouden ophouden te bestaan: hun cultuur.’

Unesco, uit ‘Een culturele benadering van ontwikkeling’

Het Algemeen Verslag over de Armoede uit 1994 is nog altijd revolutionair omwille van twee
zaken: mensen in armoede worden via de dialoog voor het eerst actief betrokken bij de
realisatie van dit verslag en ‘cultuur’ evolueert van luxebegrip naar een hefboom met een
integrerende functie, een functie die intussen zowel in binnen- als buitenland
wetenschappelijk is onderbouwd.

‘Cultuur en armoede’ is uitgegroeid tot een reëel aandachtspunt van zowel het centrale als het
lokale beleid. Dat is, net tien jaar later, een positieve evolutie. Eerder negatief is de
vaststelling dat de afstand tussen de culturele voorzieningen en de kwetsbare groepen vrij
groot blijft. Een relativerende en tegelijk paradoxale overweging is – gelet op de eerder
geciteerde hefboomfunctie van cultuur – of het met de algemene participatiescore zoveel beter
is gesteld…

Situering. Over de monitorfunctie van armoede en over uitsluiting.

Bart Demytenaere heeft recent een boek gepubliceerd ‘In vrije val. Armoede in België’.
Hieruit blijkt dat 13% van de bevolking in armoede leeft: 1,3 miljoen mensen zitten
verborgen achter armoedestatistieken.
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Deze maatschappelijk, kwetsbare doelgroep fungeert niet als een aparte groep maar wel als
een ‘monitor’: de drempels die zij vaststellen voor het participeren aan cultuur gelden niet
alleen voor hen maar ook voor andere groepen: gehandicapten, laaggeschoolden, allochtonen
en een deel van de middengroepen. Dit is een omgekeerde ijsberg en vraagt om een gedeelde
verantwoordelijkheid en om, op zijn minst, een responsabilisering van de culturele sector.
Uitgesloten zijn is niet bij de ploeg behoren. In een pluralistische maatschappij bestaan er in
principe veel ploegen. Een individu kan uitgesloten zijn van één bepaalde groep, maar een rol
spelen in een andere.
Het probleem ontstaat wanneer de culturele omgeving een zodanige hiërarchie tussen ploegen
opstelt, dat uitsluiting uit de ene automatisch uitsluiting uit de andere ploeg betekent.
Of wanneer er voor sommige behoeften van het individu geen ploegen bestaan.

De kwestie stelt zich dan hoe individuen aansluiting kunnen vinden met een groep en hoe
sociale cohesie tussen groepen kan versterkt worden. Het gaat hier over het veranderen van de
hiërarchie tussen ploegen, het dialogeren rond prioriteiten, het scheppen van nieuwe
insluitende verbanden en van communicatielijnen.

Kader en context van deze nota: een stelling

Cultuur mag dan al ‘alle elementen van het dagelijks leven met mekaar verbinden…’. Deze
nota handelt slechts over één thema met name cultuur en zet bijgevolg andere complementaire
onderwerpen zoals huisvesting, gezondheid, tewerkstelling opzij.
Deze nota anticipeert hierop door de stelling dat cultuur één van de middelen is waarmee
mensen, zowel individueel als in groep, tot een onafhankelijke ontwikkeling kunnen
komen. De kern van het verhaal gaat over de verhoging van de culturele competentie,
het zelfstandig richting geven aan het eigen leven, over positieve vrijheid, over
autonomie.

Deze doelstelling kan maar gerealiseerd worden door een combinatie van gewijzigde
theorieën, andere praktijken en initiatieven, nieuwe methodieken en aanzetten vanuit het
beleid met een klemtoon op de lokale context via het decreet lokaal cultuurbeleid. Dat vraagt
om nieuwe interacties, het op zoek gaan naar een nieuwe samenhang, een ander soort
bemiddeling tussen dominante en niet-dominante culturen en subsectoren. Het is een pleidooi
voor een cultuur die op een transversale manier aandacht heeft voor andere beleidsdomeinen
en die ze tegelijk mee vorm en inhoud geeft.

Cultuur wordt als een belangrijk thema naar voor geschoven door de verenigingen waar
armen het woord nemen. Precies daarom is het aangewezen om hun specifieke ervaringen,
voorstellen en aandachtspunten op een rij te zetten. Dat gebeurt in deel 1.
De doelstelling, het verhogen van culturele competentie, wordt theoretisch onderbouwd in
deel 2. Subdeel 2.1 behandelt twee uitgangspunten. Eén is negatief met de dominante
middengroepsvisie op cultuur. Het andere is positief met de nieuwe betekenis van cultuur en
het begrip collectieve creativiteit. Subdeel 2.2 onderzoekt de samenhang tussen
cultuurparticipatie en empowerment.
Deel 3 is praktisch, geeft aan hoe deze these kan gerealiseerd worden via een serie nieuwe
acties, initiatieven en partners (3.1) en via methodieken (3.2).
Deel 4 besluit met een coda.
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Deel 1
Ervaringen, voorstellen en aandachtspunten vanuit verenigingen waar armen het woord
nemen

1.1 De ervaringen

Het belang en de kracht van cultuur is voor mensen in armoede niet anders dan voor mensen
uit de middenklasse. Cultuur wordt gehanteerd in een ruime betekenis: naast de klassieke
invulling betekent cultuur ook ontspanning, vakantie (lees de passieve benadering, het
smaken) en het zelf ondernemen (lees de actieve benadering, het maken). Deze cultuurvisie
heeft bijgevolg ook betrekking op sociaal-cultureel werk, sport en toerisme.

Verenigingen werken aan drempels die mensen verhinderen om aan cultuur te participeren.
Dat doen ze door zelf initiatieven te nemen, de mogelijkheden in de eigen gemeente na te
gaan en de randvoorwaarden voor het deelnemen in te vullen. Dit uit zich ondermeer in het
feit dat verenigingen starten met toneelprojecten en krea-ateliers en diezelfde verenigingen
overleggen binnen de werkgroep cultuur van het Vlaams Netwerk.
De cultuurpas wordt ingeschat als een goed kortingssysteem. Financiële drempels mogen niet
onderschat worden. De notie vakantie leeft sterk bij de deelnemers. Ze hebben goede
ervaringen met het Steunpunt Vakantieparticipatie. Dit steunpunt kan interessante
aanvullingen bieden op het vlak van daguitstappen.

1.2 De voorstellen

� Er is behoefte aan meer informatie (het wat en het waar), geschreven in een toegankelijke
taal (het hoe) en te consulteren op bereikbare plaatsen (distributie).

� De grote vraag naar filmtickets blijft groeien.
� De suggestie om de 80/20 regeling uit te breiden naar het commerciële aanbod.
� Bestaande kortingssystemen zouden moeten uitgebreid worden. Een elektronische

identiteitskaart voor alle vrijetijdsactiviteiten op basis van het inkomen geniet de voorkeur.
� De inzetbaarheid van meer medewerkers bij de voorbereiding en de opvolging binnen de

verenigingen.
� Contacten met cultuurbeleidscoördinatoren verdienen een verdere uitdieping.
� De valorisatie van projecten binnen het decreet Buurtdiensten.

1.3 De aandachtspunten

1.3.1 Inzake sociaal-artistieke projecten
Te noteren is de concurrentie tussen de verenigingen. Samenwerking is hier aangewezen.
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De visies over het belang van een artistieke inbreng blijven verdeeld: sommigen vinden die
een meerwaarde, anderen houden er de mening op na dat die deelnemers afschrikt. Er moeten
inspanningen worden gedaan om een ruim en gemengd publiek – inclusief de middengroep –
aan te trekken voor het toonmoment. De keuze van de locatie, bijvoorbeeld een schouwburg
in het hart van de stad, vervult hierbij een belangrijke rol.

1.3.2 Inzake het Fonds Verhoging Cultuurparticipatie
Dit Fonds krijgt het label ‘belangrijk’ toebedeeld. Bij filmtickets is de keuze vrij. Andere
activiteiten worden in commerciële circuits niet en in gesubsidieerde circuits wel
goedgekeurd. Deze logica is niet voor iedereen altijd evident. Nogal wat onduidelijkheden
over dit Fonds kunnen worden weggewerkt door een betere informatie.

1.3.3 Inzake lokale samenwerking
Op het vlak van een goede samenwerking op lokaal niveau zijn het overleg met de
cultuurbeleidscoördinator, de cultuurraad en de cultuurcentra van fundamenteel belang. Ook
het nieuwe decreet op lokaal sociaal beleid biedt mogelijkheden.

1.3.4 Inzake toeleiding
Toeleiding van mensen in armoede naar cultuur vraagt veel tijd en inspanning. Er is op dit
vlak geen structurele ondersteuning voorzien vanuit de overheid. Bij het verdwijnen van
buurthuizen luidt de vraag wie de rol van ‘toeleider’ kan overnemen: is dat de culturele of de
welzijnssector, of kan een school uitgroeien tot een buurtfunctie?

Deel 2
De theorie

De doelstelling van deze nota vraagt om een theoretische heroriëntatie en verheldering. Want
in een veranderende samenleving geeft een nieuwe betekenis van cultuur aanleiding tot een
nieuwe invulling van participatie. In veel gevallen betekent dit een gedachtewissel: een
transversale manier van denken en het werken ‘buiten de kaders’. Participatie is overigens
gelinkt aan ‘die oefening op de evenwichtsbalk: de democratie’.

2.1 Over de dominante middengroepvisie op cultuur, de nieuwe betekenis van cultuur en
collectieve creativiteit

Negatief en meteen ook de oorzaak van het participatieprobleem is het feit dat cultuur vertrekt
en eindigt vanuit de middengroep. De cultuurproductie is getekend door de culturele
achtergrond van haar personeel. Dat resulteert in een cultureel en democratisch tekort. Met
name dat brede lagen van de bevolking niet in beeld komen in het culturele aanbod, niet
gedocumenteerd worden.
Eén voorwaarde is alvast identificatie creëren en meer nog zeggenschap te interpreteren als
het documenteren van alledaagse levenswijzen. Het eigen leven met een kritische afstand
vertellen, artistiek bewerken en uitdrukken. Resultaten scoren het best wanneer de doelgroep
betrokken wordt bij de productie. Werken aan cultuur betekent dan dat men de diversiteit van
groepen en subculturen erkent, documenteert en daardoor zichtbaar maakt.

Als positief antwoord op dit probleem formuleert de UNESCO een nieuwe betekenis van
cultuur. Cultuur is alles wat een samenleving of groep kenmerkt en elk menselijk wezen zijn
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identiteit geeft. Dat omvat – buiten de kunsten en de letteren – levenswijze, fundamentele
rechten van de mensen, waarden, tradities en geloof. Cultuur is het fundament onder elke
ontwikkeling en als cultuur de grondslag is van ontwikkeling moet het begrip cultuurbeleid
aanzienlijk worden verruimd, kunnen het cultuur- en ontwikkelingsbeleid niet los van elkaar
gezien worden. Men maakt hierbij een overslag van een aanbodgerichte naar een
vraaggeïnspireerde cultuur. Cultuur is dan niet alleen artiesten, of artiesten en publiek, het
gaat vooral over mensen wiens leven en ontwikkeling vorm krijgen door een verbondenheid
met de collectiviteit. Cultuur is niet het bezit of de verwezenlijking van een individu, maar
definieert een vorm van samenleven. Deze trendbreuk is groot: alle groepen in de
samenleving kennen cultuur. Het cultuurbeleid moet zich bijgevolg bezighouden met de
gehele bevolking in haar diversiteit.

Datzelfde UNESCO-rapport benadrukt het belang van collectieve creativiteit. De
oorspronkelijke betekenis van cultuur moet worden hersteld. Cultuur betekent cultiveren.
Creativiteit kan niet beperkt worden tot kunst alleen. Het concept creativiteit moet worden
verbreed. Het is van belang dat het prestige dat de kunst geniet niet leidt tot de verwaarlozing
van projecten die de sociale structuren vitaliseren. En dat zonder dat men zich hoeft af te
vragen of ze ‘creatief’ of ‘kunst’ zijn. Creativiteit wordt niet alleen op individuele wijze maar
ook op een collectieve manier geuit. De mensen drukken dan iets anders uit dan alleen maar
hun persoonlijke gedachten en gevoelens.

2.2 Over het verband tussen cultuurparticipatie en onafhankelijke ontwikkeling

Het lijkt vanzelfsprekend. Mensen kunnen maar zelfstandig richting geven aan het eigen leven
en eigen keuzebepalingen uitbouwen indien ze hun vermogens en talenten kunnen ontplooien.
Individuen die in het bezit zijn van meer cultuur, die vertrouwd zijn met meer manieren
waarop ze tegen het leven aankijken, die op de hoogte zijn van alternatieve ideeën, waarden,
opvattingen, precies die mensen zijn eerder in staat om reële keuzes te maken. Participatie in
cultuur kan hier een grote rol vervullen. Cultuur vormt een noodzakelijke maar geen
voldoende voorwaarde van een onafhankelijke ontwikkeling of empowerment.

Problematisch hierbij is dat cultuur zich niet laat vatten binnen één meetbaar model. De
verdeling van de culturele rijkdom is immers immaterieel omwille van die ene factor: de
competentie, het geheel van kennis en vaardigheden. Als daar niets aan wordt gedaan zal de
participatie slechts in geringe mate stijgen. En de belangrijke beleidspunten die democratie,
empowerment en cultuur met elkaar verbinden hebben te maken met het proces van toegang
tot zeggenschap en macht.

Deel 3
De praktijk

Dit deel onderzoekt hoe de empowermentstelling kan gerealiseerd worden. Dat gebeurt in
twee luiken. Het eerste geeft een overzicht van een serie nieuwe acties en mogelijkheden. Het
tweede behandelt kort twee methodieken.

3.1 Nieuwe mogelijkheden
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De recente historiek leert dat er nieuwe partners zijn op het veld. Die situeren zich allemaal op
het lokale niveau. Wil je cultuur bevorderen voor kwetsbare groepen dan is de uitbouw van
een kwalitatieve bemiddelende aanpak dé voorwaarde. Die aanpak moet geënt zijn op een
context, een context die voortdurend wijzigt. Het komt er op aan een lokale dynamiek te
installeren die kan omgaan met de voortdurend veranderende situatie. Het louter
samenbrengen van actoren is bovendien niet voldoende. Lokaal is veel potentie aanwezig,
maar die deskundigheid zit vaak op- en afgesloten in de eigen werking. Tenslotte kan maar
van een duurzame cultuurparticipatie sprake zijn als er een ruimte gecreëerd wordt voor
verwerking. Die leeromgeving of bemiddelingsruimte is in veel subsectoren verloren gegaan.
Die verwerking speelt zich niet alleen af op individueel en collectief vlak maar ook op
structureel niveau. Informatie inzake uitsluiting die aan de oppervlakte komt via cultuur, mag
niet in die cultuur opgesloten blijven, maar moet worden opgenomen in een ruimer verband
door culturele, sociale en andere lokale actoren.

Het overzicht van initiatieven

Het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding met:
1) Fonds Verhoging Cultuurparticipatie
2) Decreet op lokaal cultuurbeleid
3) Sociaal-artistieke projecten
4) De kortingssystemen en nieuwe praktijken inzake toeleiding
5) Nieuwe manieren van productie
6) Nieuwe invulling van participatie
7) De OCMW-maatregel met nieuwe financieringsmogelijkheden inzake sociale en culturele
participatie en sport
8) Volkshogescholen

Het formuleren van vragen en aanbevelingen vanuit de armoede richting cultuur is één zaak,
de haalbaarheid ervan een andere. Binnen het instrumentarium dringt één constante zich
op, één kritische succesfactor: de opbouw tussen armoede en cultuur moet niet
rechtstreeks worden gerealiseerd, armoede en cultuur blijven dan vaak geïsoleerde
gegevens (insluitend). De opbouw moet integendeel indirect en transversaal gebeuren
(ontsluitend) door een betrokkenheid van alle lokale actoren bij cultuur te installeren:
diverse bemiddelaars uit diverse sectoren investeren hun deskundigheid in een nieuw en
collectief verband. Dit komt neer op het overgaan van een confrontatie met macht naar
een confrontatie met de realiteit. Centraal staat de verhoging van de betrokkenheid bij
cultuur in haar globaliteit. Publieksbereik is daar maar een indicator van.

Het Vlaams Actieplan beoogt via het luik ‘verhoging van de cultuurparticipatie’ een
verbreding en verdieping van de cultuurparticipatie van mensen met een laag inkomen. Dit zal
ten eerste gebeuren door toeleidingsactiviteiten en financiële tussenkomsten. Ten tweede
moeten lokale netwerken en samenwerkingsverbanden worden uitgebouwd om dit te
realiseren. Voor de verhoging van de cultuurparticipatie zijn er twee belangrijke instrumenten.

1) Het Fonds Verhoging Cultuurparticipatie (80% terugbetaling van ticket en
vervoer)
Nieuw vanaf 2004 is het reglement voor de toekenning van subsidies, waarbij drie
doelstellingen worden geformuleerd
� de verhoging van de culturele competentie
� de verruiming van cultuurparticipatie
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� het vanzelfsprekend maken van cultuurparticipatie van mensen in armoede
Promotie, methodiekontwikkeling en vooral de omkadering spelen hier een cruciale
rol. Dit vraagt om een samenwerking en een informatie-uitwisseling tussen zowel
sociale organisaties als culturele organisaties en overheden.

Op grond van dit reglement werd door het samenwerkingsverband van
Welzijnsschakels, VIBOSO, VOCB en het Vlaams Netwerk een overeenkomst
gesloten met de Vlaamse Gemeenschap. De overleggroep die dit Fonds beheert,
bestaat uit vertegenwoordigers van de vier samenwerkende organisaties, van het
kabinet cultuur en de administratie en van het Steunpunt Vakantieparticipatie. In de
nabije toekomst zullen ook Kunst en Democratie, CultuurNet Vlaanderen en Cultuur
Lokaal bij de overleggroep betrokken worden.

2) Het decreet op lokaal cultuurbeleid van 13 juli 2001, dat streeft naar een kwalitatief
en integraal lokaal cultuurbeleid en dat voorziet in de opmaak en de uitvoering van
een gemeentelijk cultuurbeleidsplan, begeleid en uitgewerkt door een steunpunt lokaal
cultuurbeleid en een cultuurbeleidscoördinator op lokaal niveau. Verder wordt de
samenwerking tussen gemeenten gestimuleerd, de uitbouw van de werking van het
cultuurcentrum en openbare bibliotheek geregeld en een link met de gemeentelijke
Cultuurraad gelegd. Tenslotte is er een lijn met het beleidsplan van de OCMW’s, dat
een concrete invulling van dit decreet inhoudt.
Een integraal cultuurbeleid heeft betrekking op alle actoren, op alle aspecten van
cultuur. Het bestaande aanbod en de bestaande vraag moeten hiertoe op mekaar
afgestemd worden. Het gaat om nieuwe actoren die, recent geïnstalleerd, cultuur in
een ruimer maatschappelijk kader plaatsen in een lokale context en precies daardoor
de eerder aangehaalde betrokkenheid kunnen installeren. Of het samenbrengen van
actoren en betrokken partijen rond een agenda bijvoorbeeld maatschappelijke
integratie. Cultuur is hierin een partner. Belangrijk in dit verband is het recente
initiatief van Cultuur Lokaal inzake gemeenschapsvorming.

3) Sociaal-artistieke projecten
Sociaal-artistieke projecten hebben een lage drempel en ze brengen mensen in
armoede in contact met cultuur. Via deze projecten wil men de culturele competentie,
emancipatie en maatschappelijke integratie verhogen. Het draagt ook bij tot
gemeenschapsvorming en gemeenschapsversterking. De projecten ontstaan in
samenwerking met professionele kunstenaars en sociale werkers, waarbij het accent
ligt op het proces dat zich afspeelt binnen het project.
Het reglement voor financiële ondersteuning van sociaal-artistieke projecten (2000) is
sinds 2003 veranderd, waarbij er een opsplitsing werd gemaakt tussen artistieke
projecten met sociale inslag en lokale projecten voor stedelijke ontwikkeling.

De sociaal-artistieke visie hanteren we op een dubbel niveau:
A. Als lokale werkvorm waarbij methodieken en visies uit de sociaal-artistieke
projecten worden toegepast in de lokale context. Het gaat om participatieve
initiatieven in hun globaliteit.
B. Als project: het gaat om het recht om de culturele diversiteit van individuen te
vergroten en het recht om dat in groepsverband te kunnen uitoefenen. Cultuur is een
individueel recht maar geen individuele bezigheid. Voor iedereen stelt zich de vraag
naar een nieuwe groepsidentiteit. Cultuur is niet langer een bezit maar een zoektocht
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naar de bindende kracht tussen individuen. Het betreft dezelfde zoektocht naar een
nieuwe politieke relatie tussen individuen-gemeenschap/democratie.

Het werken ‘buiten de kaders’ is bij de twee niveaus essentieel.

4) Kortingssytemen vormen een kans om op lokaal vlak nieuwe
samenwerkingsverbanden op gang te brengen. Dat kan door een verbinding te maken
van een kwantitatief systeem met een kwalitatief bemiddelende aanpak, het enten op
de lokale context en het creëren van ruimte voor verwerking, zie in dit verband 3.1
nieuwe mogelijkheden.

5) De nieuwe manieren van cultuurproductie herdefiniëren: de relatie tussen
producent en consument. Problematisch als het over participatie gaat is de relatie
tussen producent en consument. Traditioneel sluit de creatie zich op in een afgesloten
kader dat meestal eindigt in een afgewerkt product dat daarna terechtkomt in een
anonieme markt. Het gaat om een geprogrammeerd aanbod, topdown voor
bemiddelaars en publiek met een marktgerichte aanpak.

Creatie
Productie
Aanbod
�

Bemiddeling
�

Publiek

Cruciaal is het zoeken naar andere manieren om dit gesloten schema te doorbreken via
een interactie, een kwalitatieve discussie tussen creatie én de maatschappelijke
context. Dat kan binnen het gegeven van de autonomie van de kunstenaar (een
kunstenaar is autonoom maar hoeft dat niet alleen te doen) en een
voorwaardenscheppend beleid. De sociaal-artistieke praktijk is alvast één manier om
deze top-down marktrelatie te doorbreken. Het participatiedebat (en de criteria
hiervoor) ziet er heel anders uit als de samenleving interfereert in de creatiediscussie
en invloed heeft op het eindproduct. Of het pleidooi om naast de ‘klassieke’
productiemanier een tweede productiewijze te ontwikkelen?

Creatie
Product
Aanbod

Maatschappelijke context

                          Bemiddeling         Publiek
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6) Nieuwe invulling van participatie
Specifiek heeft participatie te maken met het verhogen van competentie, de actieve
opbouw van cultureel en sociaal kapitaal. Dit is kwalitatief. Competentiewerking
vraagt om een leerproces dat ingaat tegen de immateriële belemmeringen. Bij de
aanpak van een culturele werking geniet een permanent proces de voorkeur boven
eenmalige activiteiten. Levenslang leren wordt best gecombineerd met duurzame
ontwikkeling, een debatonderwerp waar cultuur altijd al afwezig is gebleven.
Overigens is competentiewerking gebaseerd op
1) het erkennen van competenties
2) het benoemen van competenties
3) het bruikbaar maken van competenties, ook en vooral in andere sectoren en
domeinen dan de culturele

7) De OCMW-maatregel met nieuwe financieringsmogelijkheden inzake sociale en
culturele participatie en sport
Het gaat om een federaal subsidiebesluit, ten bedrage van 6,2 miljoen Euro, om de
sociale en culturele participatie van OCMW-rechthebbenden te bevorderen. Op basis
van het inventariseren van genomen acties, interviews, het verzamelen en ontsluiten
van reeds bestaande knowhow worden momenteel door Kunst en Democratie
aanbevelingen geformuleerd die een bijdrage leveren voor het centrale/lokale beleid en
OCMW’s. Deze OCMW-maatregel, ingevoerd in 2003, heeft veel weg van een
pilootproject. Sterk punt is dat op termijn OCMW’s kunnen uitgroeien tot lokale
draaischijven tussen de culturele en sociale sector met een focus op kwetsbare
doelgroepen.

8) Volkshogescholen
Ook de 13 nieuwe Volkshogescholen kunnen bemiddelend optreden. Ze moeten
immers een open aanbod presenteren dat voor iedereen toegankelijk is en dat op
voorhand kenbaar wordt gemaakt. Eén uitzondering op deze regel: groepen met een
educatieve achterstand kunnen er terecht voor een gesloten aanbod.

3.2 Methodieken

3.2.1 De verbinding tussen armoede en culturele ontwikkeling: de zes stappen
De basisvaststelling: mensen vragen niet in de eerste plaats om aan cultuur te
participeren, maar vragen prioritair naar erkenning van het feit dat alle mensen cultuur
zijn en cultuur hebben. Het betekent dus dat nog altijd mensen, en met name mensen die
leven onder alle mogelijke vormen van maatschappelijke uitsluiting, permanent
geconfronteerd worden met het feit dat men hen als cultuurloos benadert. Als de UNESCO-
definitie van cultuur een goed uitgangspunt is, namelijk dat cultuur het geheel van de
verschillende activiteiten is waarbinnen mensen samen leven, en dat dit geheel juist bestaat
dankzij de verscheidenheid, dan moet men dringend terug vertrekken niet van de ene cultuur
maar van de verscheidenheid van culturen.
Helaas daar schuilt een probleem. Men heeft de culturele eigenheid en verscheidenheid van de
mensen in maatschappelijk uitsluiting verwaarloosd en genegeerd.
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Cultuur erkennen zoals ze is en ze de kans geven om te evolueren, dat is de enige grondslag
om armoede en culturele ontwikkeling aan mekaar te verbinden. Kunstenaars kunnen hierin
bij de verbeelding kansen bieden.

Dus eerste stap: cultuur erkennen en herkenbaar maken.

Tweede stap is cultuur als gemeenschapsbinding dynamische en creatieve kansen geven door
zelf cultuur samen te maken.
Kansen scheppen om cultuur terug te ervaren als creatieve verbeelding is een lijfelijke manier
om aan te tonen dat men de eigen cultuur van mensen waardeert, en hen op een eigen manier
laat verder zoeken en werken met die cultuur.

Kunstenaars hebben dit fundamentele respect voor het andere en bieden nieuwe creatieve
mogelijkheden. Sociale werkers willen te vaak oplossen en plannen.

Derde stap is over de muren kijken en leren omgaan met respect voor het andere culturele.
Het is toch pas als men eigen wortels en eigen identiteit als groep en als individu kan
valoriseren en daardoor ook door anderen gevaloriseerd wordt, dat men het andere, dit is
zowel de andere cultuur als de andere culturen, kan ontdekken.

Vierde stap is kansen krijgen om zonder enige belemmering met die andere culturen
vertrouwd te raken en de openheid te hebben om te leren over die culturen en van die
culturen.

Vijfde stap is de kans krijgen om ook te participeren aan de andere culturen.

Ten zesde ook de eigen cultuur mee te laten evolueren.

3.2.2 Principes en methodes uit het HIVA-rapport ‘De sociaal-artistieke praktijk in
België. Een kwalitatief onderzoek naar methodiekontwikkeling’

Principe 1: toegankelijkheid
Methodes
� Extra aandacht voor ledenwerving
� De moeilijke eerste stap overwinnen
� Open deelname
� Creatief omgaan met materiële eisen
� Permanent aanspreekpunt organiseren
� Opvolging van wegblijvers
� Buurt- en wijkgericht werken

Principe 2: positieve benadering
Methodes
� Starten vanuit de belevingswereld van de deelnemer
� Houding van openheid en respect
� Communicatie als instrument
� Appèl op krachten en mogelijkheden
� Kwetsbare opstelling van de begeleiders

Principe 3: participatie
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Methodes
� Deelnemers zelf voorstellen laten formuleren die worden uitgewerkt
� Deelnemers zelf dragers van het project maken
� De deelnemers creëren artistiek

Principe 4: uitwisseling met de leefwereld van de deelnemers
Methodes
� Welke rol speelt de achtergrond van de deelnemers?
� Individugericht werken
� Respect voor de grenzen van de deelnemers
� Op het ritme van de deelnemers
� In de taal van de deelnemers

Principe 5: creëren van ontmoetingskansen
Methodes
� Een fysieke ontmoetingsplaats creëren
� Groepswerk als werkvorm
� Discussies
� De zogenaamde ‘sociale mix’

Deel 4
Coda

Cultuur is een recht. Een aantal activiteiten zijn moeilijk bereikbaar voor mensen met een laag
inkomen. Daarnaast zijn het vooral immateriële belemmeringen die de mensen ervan
weerhouden om in de cultuur te participeren. Het gaat in de eerste plaats om het opbouwen
van kennis en vaardigheden. Hiervoor is een meer uitgesproken en gedeelde
verantwoordelijkheid nodig van de respectievelijke sectoren ook en vooral van de culturele.
Het realiseren van de doelstelling vraagt om een kritische distantie van het actuele culturele
‘middengroepaanbod’ en om het invullen van een nieuwe betekenis van cultuur. Er is niet één
cultuur meer. Alle groepen in de samenleving hebben en zijn cultuur. Alleen komt de cultuur
van veel subgroepen – ook van hen die te maken hebben met uitsluiting – te weinig in beeld.
Cultuur is een hefboom omdat er veel raakvlakken zijn tussen de begrippen cultuurparticipatie
en culturele competentie.
De praktijk toont dan weer een achttal nieuwe mogelijkheden en initiatieven. Essentieel
hierbij zijn het lokale niveau en de transversale kwalitatieve bemiddelende aanpak waarbij
diverse actoren hun deskundigheid investeren in een nieuw, ruimer en collectief verband.
Twee invalshoeken inzake methodieken sluit deze nota af.
Een dergelijk omgaan met culturele competentie komt op vrij veel vlakken tegemoet aan de
voorstellen geformuleerd vanuit de verenigingen waar armen het woord nemen. Hierbij
krijgen zichtbare en onzichtbare drempels, actieve en passieve cultuurbeleving en vooral de
waardering en erkenning van de eigen cultuur een plaats. Het kan de aanloop betekenen naar
een proces van zeggenschap en macht, naar een stem in het kapittel.

Suggesties

Algemeen
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� Vraag is of het beleid geen grotere plaats moet inruimen voor een publiek en politiek
debat, voor een consensus over de instrumenten en de doeleinden van het betreffende
beleid. Onderwerpen hierbij zijn de plaats en de functie van de kunst in de samenleving;
het (on)evenwicht tussen markt en beleid; hoe groot de kloof mag zijn tussen voorkeuren
van het publiek en die van de ‘kenners’; wat beginselen als kwaliteit, pluriformiteit en
cultuurparticipatie precies inhouden en hoe zij zich met elkaar verhouden.

� Het realiseren van cultuurparticipatie vraagt een inspanning van het beleid, de
gemeenschap, de burger en – ondermeer – de culturele sector. Het is overigens de culturele
sector die uiteindelijk zelf verantwoordelijk is voor de maatschappelijke legitimiteit van de
toegekende subsidies.

Specifiek
� Is er geen behoefte aan een cross-overbeleid tussen verschillende sectoren. Nu is er

frequent sprake van verkokering. Dat wat in de ene sector gebeurt, wordt niet meer
afgewogen tegen dat wat in de andere sector plaatsvindt. Een voorbeeld. Cultuur wil de
cultuurparticipatie bevorderen. Onderwijs besteedt steeds minder aandacht aan kunst en
cultuur.

� Een cross-overbeleid is makkelijker lokaal dan centraal te realiseren. Gelet op de eerder
geciteerde acht ‘kapstokken’ is er niet meteen een behoefte aan nieuwe initiatieven. Alle
competenties zijn lokaal aanwezig. De uitdaging bestaat erin om de betrokkenheid van alle
bevolkingslagen te vergroten via een nieuwe bemiddeling tussen de bestaande
competenties.

Concreet
� Het programma-aanbod leesbaar uitschrijven en niet alleen distribueren via de klassieke

folder maar ook en vooral via de communicatiekanalen van de beoogde doelgroep.
� Waarom geen ervaringsdeskundige installeren in de raad van bestuur van het

cultuurcentrum?
� Kan het gemeentelijk beleid geen platform installeren met de culturele en de sociale

actoren? Het is de ideale manier om de lokale context in kaart te brengen en op te volgen.
� In de volkshogescholen zetelen al ambtenaren van het OCMW of OCMW-mandatarissen

in de algemene vergadering of in de raad van bestuur. Verdient deze werkmanier geen
uitbreiding?

� Moet er, omwille van de nieuwe bemiddeling, waarbij de actoren hun expertise ten dienste
stellen aan niet alleen maar de eigen vereniging of instelling, binnen die eigen werking
geen vrije ruimte of labofunctie worden gecreëerd van bijvoorbeeld 10%.

De culturele sector staat voor de keuze. Ofwel is hij onderdeel van een maatschappelijk
probleem, ofwel reikt hij er oplossingen voor aan.
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II. Verslag werkgroep 1 cultuur 

Jan Maris
APGA

Moderator: Danielle Dierckx, Oases
Expert: Ivo Janssens

Mensen in armoede en andere ‘groepen’.

Wat voor armen geldt i.v.m. cultuurparticipatie, geldt (misschien met andere accenten) voor
vele andere groepen. Toch is het goed om eerst je oor te luisteren te leggen bij verschillende
groepen apart, om zo te zien wat verschillend en wat gemeenschappelijk is.
De link leggen tussen groepen is belangrijk.
Er moet een kwantitatief onderzoek komen naar het aantal mensen dat niet aan cultuur
participeert. Dus niet alleen mensen in armoede, ook nieuwkomers, gehandicapten enz.
Bovendien moet gekeken worden naar wat de bindende band is tussen de verschillende
groepen. Wie participeert en wie niet ?

Van cultuur naar vrijetijdsbeleving.

Het begrip ‘cultuur’ moet alleszins ruimer geïnterpreteerd worden.
Spreken is de moeder van alle culturen, de erkenning van welke mensen dan ook. Door te
spreken doen mensen reeds aan cultuur.
We zijn met onze groep van Wieder (Brugge) naar ’t Hope (Roeselare) geweest, naar de
groep ‘luidsprekers’, om van hen te leren. Ook dat is een belangrijke vorm van cultuur. Zij
beoefenen al cultuur. We moeten waarderen en erkennen wat er is.
Wij zijn blij dat ook sport mee in het vizier komt. Ook via sportverenigingen kan je mensen
betrekken, maar ook daar ligt het probleem van competentie en vaardigheden.

Zelf produceren (sociaal artistieke praktijk).

Niet alleen ‘deel hebben aan het bestaande kunstenaanbod’ moet aandacht krijgen, ook zelf
ondernemen of produceren (bijv. het project ‘Met eigen woorden’) is heel belangrijk : creëren,
en presenteren aan een brede groep. We moeten bouwen aan het vermogen om zelf te
produceren.

Zelf ‘produceren’ is niet altijd vanzelfsprekend. In Brussel maken wij een meertalige
productie. Daar kan je geen subsidies voor vinden. Je valt overal tussen.
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Je hebt te weinig middelen, te weinig mensen en tijd om er aan te bouwen.

Lokale werkingen worden te weinig ondersteund. Contacten leggen is de basis om open te
staan voor andere mensen, voor andere culturen. Centra die zo’n ontmoetingsplaats
uitbouwen in Vilvoorde (Inlooplokaal) of in Strombeek (Dagcentrum), krijgen weinig
middelen.

Van artistiek creëren naar participeren aan het culturele aanbod.

Met de mensen die deelnemen aan het beeldend atelier in de FactorY te Leuven gaan we ook
naar bijv. een voorstelling. Het is belangrijk om daarna er in groep over te praten. Veel van
het culturele aanbod is vreemd voor mensen in armoede. Als werker maak je zelf een selectie.
Bijv. Romeo en Julia van theater Amsterdam was te hoog gegrepen. Het zou goed zijn dat de
‘aanbodverstrekker’ een tekst en/of vragenlijst geeft ter verwerking.

In de theatergroep Altamira te Leuven staan kinderen op de scène met participatie van de
ouders. Vanuit het actief spelen wordt interesse opgewekt om deel te hebben aan het culturele
aanbod. Naar de bioscoop gaan is gemakkelijk, maar de drempel om naar een
theatervoorstelling te gaan is veel hoger.

De Smoelentrekkers te Leuven spelen toneel. Zij organiseren geregeld opbrengstactiviteiten
om financieel rond te komen. Ik doe het graag, het is plezierig, je kan de mensen iets
bijbrengen, je kan je uitleven, je leert jezelf te uiten … een normale mens speelt altijd toneel.

Drempelvrees en gedragscodes.

Bij de Filharmonie heeft men een goed, leesbaar boekje waarin allerlei praktische informatie
staat o.a. waarop je moet letten (b.v. geen applaus tussen de delen van een symfonie). Hieruit
blijkt dat de culturele sector ook moeite doet.

Individuen hebben op zich moeite om de stap te zetten. Als je in groep gaat, zoals bij ons,
heeft dat veel meer succes.

Informatie.

Informeren is zeer belangrijk. Programmabrochures met felle kleuren en hippe lay-out zijn
dikwijls niet leesbaar. Daarom maken wij zelf een infokrantje.
Je hebt ‘vertalers’ nodig.

Informatie is meer en meer via het internet te bekomen, maar mensen zonder computer
worden hiervan uitgesloten.

Ieder ‘cultuurhuis’ heeft een eigen brochure of krantje. Bij ons belandt dat in de vuilnisbak.
Men moet leren schrijven voor een grote groep. Dat vraagt soms ‘vertaling’. Duidelijke
communicatie is zeer belangrijk. Bijv. in het Cultureel Centrum St. Andries in Antwerpen
maakt men een eenvoudige folder met grote letters.

Linken over sectoren heen.
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Deskundigheden moeten gebundeld worden en er moeten verbindingen gelegd worden. Er
moet meer samen gewerkt worden.

Wij werken in Aalst (Mensen voor mensen) met een kansenpas waarbij mensen kunnen
participeren voor 1,25 Euro. Ongeveer 750 mensen hebben een kansenpas. 66 inrichters in
groot Aalst zijn bereid tot gedeeltelijke financiële tegemoetkoming. Per jaar wordt 5.500 keer
geparticipeerd. In ons boekje ‘Kansen’ staat het cultuuraanbod dat aangeboden wordt aan
gereduceerd tarief. We streven er naar dat het aantal aanbieders nog uitbreidt. Dit moet op
lokaal niveau gestalte krijgen. Het OCMW bijvoorbeeld heeft geen interesse om het boekje
‘Kansen’ te promoten bij hun klanten. Welke rol kan het lokaal sociaal beleid hierin spelen?
Bij de ambtenarij bestaat een ingebakken wantrouwen tegenover privé-organisaties.
St.Niklaas is het bewijs van het tegendeel. Daar maakt een ambtenaar juist de verbinding
tussen welzijn en cultuur.

De aanbieders (inrichters) moeten een inspanning doen. Op lokaal niveau moeten
inspanningen gedaan worden om pistes uit te werken zodat de toegang vergroot wordt. Het
moet niet altijd van de overheid komen, ook de lokale actoren spelen hierin een rol. De
overheid moet die contacten en afspraken stimuleren.

Er moet een nieuwe bemiddeling komen op het lokaal niveau. Er moet een koppeling gemaakt
worden tussen de deskundigheden op lokaal niveau.
Er moet binnen de verschillende sectoren ruimte (personeelstijd) kunnen vrijgemaakt worden
van 5 of 10 % waarbinnen deze bemiddeling gestalte kan krijgen. Binnen de verenigingen
waar armen het woord nemen, moet er meer ruimte vrij komen.

In de werking van het Cultuurcafé op het Kiel in Antwerpen, zijn we zeer gelukkig met de
samenwerking met het Cultureel Centrum. Vanuit het samen leggen van hun en onze
deskundigheid wordt een cultuuraanbod samengesteld. Het kan dus ook goed lopen, ook met
het OCMW!

Het uitdragen van ‘goede praktijkvoorbeelden’ is heel belangrijk.

Mensen in armoede krijgen genoeg kansen.
Wij hebben in Vlaanderen nog een goed uitgebouwde samenleving met veel kansen. Er
worden kansen geboden die niet altijd door mensen in armoede aangenomen worden. Mensen
moeten voor die kansen ook open staan. Als een folder niet zo duidelijk is kan je ook aan
iemand vragen om te helpen.
Het Cultuurbad komt 2 maal per maand samen. Ik geef de folders en we nemen ze samen
door… eigenlijk valt dat wel mee als je wat moeite doet.
Folders samen doornemen kan wel in groep, maar individuen die niet tot een groep of
vereniging behoren, blijven in de kou staan.
Jammer dat de tekst van de deskundige gaat over de stedelijke context. Wat met mensen
buiten de stad?

Wat gezegd wordt “de mensen krijgen voldoende kansen”, is gevaarlijk. B.v. de
maatschappelijk assistenten van een OCMW worden jaloers op wat de klanten krijgen.
Individueel kan je moeilijker mee doen. Hierop een antwoord bieden vraagt een aanpassing
van methodieken en methodes. Slechts op die manier kan je mensen aanspreken en motiveren.
Naar aanleiding van de middelen van Vande Lanotte stuurde men vanuit een OCMW naar de
klanten een brief in het klassieke jargon. Gevolg: bijna geen reactie.
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In de meeste bibliotheken is er een computer beschikbaar om na te kijken wat het aanbod is
en waar je wat kan vinden. Er is echter niemand beschikbaar om de computer te leren
gebruiken.

Het zijn heel vanzelfsprekende dingen, maar het is een lange weg om alles te realiseren. Dit
heeft te maken met een maatschappelijke ingesteldheid.

II. Verslag werkgroep 2 cultuur 

An Piessens
Universiteit Gent

Moderator: Monique De Dobbeleer
Deelnemers: +/- 20 deelnemers, vertegenwoordigers van De Zuidpoort (Gent), Beweging van Mensen met

een Laag Inkomen en Kinderen, Administratie Cultuur, JINT, PRISO, vzw ’t Hope, ’t
Antwoord, ’t Gedacht, Dienst Cultuur Provincie Oost-Vlaanderen, ’t Vergiet, Thuislozenzorg
Mechelen, De Keerkring, OCMW Kaprijke

“Cultuur voor armen is dikwijls niet zo ruim als cultuur voor anderen.” 

B.v. naar een gewone film gaan is niet mogelijk voor mensen in armoede. “Echte films mag je
dan niet zien.” Het Fonds voor de Verhoging van Cultuurparticipatie geeft wel subsidies voor
culturele activiteiten, maar films kan je alleen gaan bekijken in de culturele centra. Dat zijn
dan niet de films uit het commerciële circuit. Af en toe worden er wel filmtickets (waar je
overal mee naar toe kan) verdeeld vanuit het Fonds, maar dat is sporadisch.

Cultuur is voor mensen in armoede niet anders dan voor anderen… Dat wil dus ook zeggen
dat anderen niet moeten beslissen of bepalen wat cultuur is. Alle Belgen zijn gelijk voor de
wet, dat wil ook zeggen dat iedereen vrijheid van keuze zou moeten hebben. Niet de overheid
of de verenigingen of het OCMW moeten bepalen wat cultuur is. 
Laat mensen zelf bepalen waar ze naartoe willen. Iedereen heeft een inkomen, waarom
kunnen die inkomens niet ingedeeld worden in groepen? Er wordt gepleit voor de
elektronische cultuurkaart. Als je die laat zien, zou je aan een verminderd tarief een
toegangsbewijs kunnen kopen, maar je moet kunnen kiezen waar je zit. Mensen in armoede
moeten b.v. ook hun plaats in de schouwburg kunnen kiezen. 

Een ander voorstel is om bij het maandelijkse inkomen een extra bedrag te voorzien, zodat
mensen zelf kunnen kiezen waar ze naartoe gaan. Nu zeggen OCMW’s soms dat er geen geld
voor is. 

Cultuur is ook heel breed. Die regeling zou b.v. ook moeten gelden voor sport, voor kampen
(weglaten, dit kan nu al) enz… Cultuur is ook naar een volleybalmatch kunnen gaan kijken, is
ook deelnemen aan een volksfeest (b.v. verminderd tarief voor een barbecue). Mensen kunnen
doorheen hun leven ook veranderen in hun culturele interesse (die is misschien anders als je
kinderen hebt of wat ouder wordt)

� Cultuur zou ruimer ingevuld moeten worden: 
� Het gaat ook over (commerciële) films, voetbal, deelname aan volksfeesten, …
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� Iedereen, dus ook mensen in armoede, moet kunnen kiezen waaraan hij/zij deelneemt. Dat
zou niet door iemand anders beslist moeten worden. 

� Dit kan b.v. door een elektronische cultuurkaart. 

Mensen in armoede weten vaak niet aan welke activiteiten zij kunnen deelnemen. Er is
daarom nood aan meer en duidelijkere informatie.

Informatie bereikt de mensen dikwijls niet. Er wordt te weinig doorgegeven. B.v. bij de
OCMW’s liggen er folders en is er informatie, maar je moet daar zelf naar op zoek gaan. Die
informatie moet actiever aan de mensen bezorgd worden. Een OCMW zou b.v. ook duidelijk
moeten maken onder welke voorwaarden je aan bepaalde sporten kan doen. Ook hierover is er
te weinig informatie. 

De informatie moet ook op maat zijn. “Het zijn altijd dezelfden die alles weten”. Het is een
voordeel wanneer je lid bent van een Vereniging waar Armen het woord nemen, maar niet
iedereen kan daar lid van zijn (b.v. als je niet in de stad woont). Heel veel mensen weten niet
waar ze naartoe kunnen. Als de toeleiding via de vereniging er niet is, dan is het voor mensen
in armoede nog veel moeilijker om naar activiteiten te gaan. 

Het OCMW is een nieuwe partner op het terrein van cultuur. Maar daar wordt niet altijd een
visie rond ontwikkeld, er zijn vaak uitsluitend afspraken rond de administratieve afhandeling.
Dit is een nieuwe taak voor de OCMW’s en dat merk je ook aan de manier waarop ze
daarmee omgaan (beslissen waar iemand wel of niet naartoe mag, gebrekkige informatie,…).
Ze hebben het mandaat om subsidies te verdelen, maar missen de deskundigheid. OCMW’s
zouden daarin ondersteund moeten worden, b.v. ook door ervaringsdeskundigen. Of moet hun
rol beperkt worden tot die van toeleider?
Het OCMW en het Sociaal Huis zou ingeschakeld kunnen worden in een groter netwerk én
een belangrijke rol kunnen spelen in de verbinding tussen welzijn en cultuur. Ook op
beleidsvlak is er een koppeling nodig tussen lokaal sociaal beleid en cultuurbeleid. 
OCMW’s kunnen daar wel een actief beleid over voeren (en sommige doen dat ook). B.v.
door duidelijk de informatie te verspreiden, naar avonden van verenigingen te gaan; door vrije
keuze te laten in hetgeen waar mensen naartoe willen… Je zou niet als individu overal
achteraan moeten lopen. 
Verenigingen waar Armen het Woord nemen zijn niet erkend als deelnemer aan Cultuurraden. 

Waarom krijgen alleen mensen die bij het OCMW zijn deze korting? Waarom wordt dit niet
opengetrokken? Nu vallen veel mensen uit de boot. Een voordeel is dan weer dat OCMW’s
mensen als individu kunnen aanspreken, het Fonds kan alleen groepen subsidiëren. 
De vraag wordt gesteld of een neutralere instantie de verdeling van die (individuele) subsidies
kan opvolgen, óf dat die subsidies opengesteld kunnen worden voor ook mensen die niet bij
een OCMW horen. 

� Informatie bereikt de mensen niet of moeilijk
� Informatie moet toegankelijker zijn; 
� Informatie zou actiever aan mensen bezorgd moeten kunnen worden (zodat je niet

alles zelf moet uitzoeken). 
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� Mensen moeten ook individueel aangesproken worden, niet alleen via de
verenigingen. 

� Informatie zou op maat moeten gegeven worden 

� Fonds Verhoging Cultuurparticipatie
� Cultuur zou ruimer opgevat moeten worden, ook binnen dit fonds.
� Subsidies ook voor individuen

� Rol OCMW / Sociaal Huis 
� Kán een belangrijke rol spelen in de koppeling tussen welzijn en cultuur (en wordt

best ook aangesproken op die rol) 
� Belang van ontwikkeling van deskundigheid bij de uitvoering van het mandaat om

subsidies te verdelen
o Deskundigheid bij de personeelsleden van het OCMW
o Verbinden aan deskundigheid van mensen in armoede

� Het is belangrijk om mensen in armoede / ervaringsdeskundigen te blijven betrekken
bij het beleid van een OCMW/Sociaal Huis

� Mensen zouden ook gebruik moeten kunnen maken van die middelen zonder
rechthebbende te zijn van het OCMW. 

� Verbinding tussen welzijnsbeleid en (breed) cultuurbeleid is nodig.
� Verenigingen waar armen het woord nemen zouden ook erkend moeten worden als

een partner voor de cultuurraad 
� Er is overleg nodig met de cultuurbeleidscoördinator. 

Cultuur en vrije tijd zijn een recht voor iedereen.  Nochtans participeert niet iedereen
op gelijke wijze. Hierin verandering krijgen is de verantwoordelijkheid van
verschillende sectoren, ook die van de culturele, sportieve en toeristische sector. 

Als cultuur breder gezien wordt, dan zou dat ook op Vlaams niveau zo moeten zijn. Er zou
b.v. een samenwerking kunnen komen tussen sport en cultuur. Er zou meer
sectoroverschrijdend gewerkt kunnen worden. 
Het is ook belangrijk dat op de verschillende kabinetten gewerkt wordt aan visie –
ontwikkeling. Voorlopig zijn er vooral administratieve voorwaarden (b.v. voor de OCMW’s),
maar veel minder voorwaarden op vlak van visie. Bovendien zou er meer aandacht moeten
zijn voor de verenigingen waar armen het woord nemen. 
De ondersteuning van artistieke projecten moet zeker blijven, maar de aansluiting naar b.v.
het deeltijds kunstonderwijs of de academie is moeilijk. Er zijn wel kortingen, maar ook de
organisatie speelt mee. Dit wordt als elitair ervaren. 

Er kruipt veel energie in de toeleiding, maar voor de verenigingen zou daar wel iets
financieels tegenover mogen staan. 

� Ook op Vlaams niveau zou er meer samenwerking moeten zijn tussen Cultuur, Sport en
Toerisme
� Belang van gezamenlijke visieontwikkeling!

� De ondersteuning voor artistieke projecten moet blijven, maar de aansluiting op b.v. het
kunstonderwijs blijft moeilijk. 
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Op lokaal vlak is er nood aan een betere samenwerking tussen alle actoren en een
structurele ondersteuning voor toeleiding naar cultuur, sport en dagrecreatie.  

� In het cultuurdecreet zou duidelijker verwezen moeten worden naar mensen in armoede en
mensen met een laag inkomen als aparte doelgroep. 

� Ook op lokaal niveau zou er overleg moeten zijn tussen welzijn en cultuur, tussen het
cultuurbeleid en mensen in armoede… De nadruk blijft liggen op een verbreding van het
cultuurbegrip. 

III. Samenvattende voorstellen voor de nieuwe Vlaamse Regering

1.  Cultuur is voor mensen in armoede niet anders dan voor anderen. Zij zien cultuur wel
ruimer dan de klassieke invulling. 

� Het is belangrijk dat het recht op cultuur in ruimere betekenis wordt gebruikt.
Cultuur betekent ook ontspanning, vakantie (genieten) en het zelf ondernemen (actief
iets maken). Deze cultuurvisie heeft bijgevolg ook betrekking op sociaal-cultureel
werk, sport en toerisme.

� Mensen in armoede moeten, net als anderen, zelf kunnen kiezen aan welke culturele
activiteiten ze deelnemen. Dit veronderstelt een gelijke toegang tot alle vormen van
cultuur in de brede zin van het woord. Dit omvat ook commerciële culturele
activiteiten, sport, toerisme en andere vrijetijdsactiviteiten zoals b.v. volksfeesten. 

2. Via een elektronische kaart is het mogelijk om de financiële drempels voor
cultuurparticipatie weg te nemen. 

� De verenigingen vragen om via een systeem van elektronische kaarten de
toegangsprijzen te bepalen in functie van het inkomen. Dit systeem zou voor alle
Vlamingen moeten gelden om stigmatisering te voorkomen.

3. Cultuur en vrije tijd zijn een recht voor iedereen. Nochtans participeert niet iedereen op
gelijke wijze. Hierin verandering krijgen is de verantwoordelijkheid van verschillende
sectoren, ook die van de culturele, sportieve en toeristische sector. 

Ondersteuning van actieve cultuurparticipatie 
� Actieve cultuurparticipatie van mensen in armoede moet meer ondersteuning krijgen. 

Ondersteuning en coördinatie van drempelverlagende maatregelen
� Een Vlaams coördinatiepunt dat toeziet op de ontwikkeling van lokale

toeleidingsinitiatieven naar cultuur en vrije tijd. 
� Het voorzien van fondsen om financiële tussenkomsten te voorzien in kosten voor

cultuur, sport en toerisme.
� De structurele verankering van het Steunpunt Vakantieparticipatie binnen Toerisme

Vlaanderen.
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Verstaanbare informatie voor iedereen
� Er moeten middelen worden vrijgemaakt voor meer verstaanbare informatie over

culturele activiteiten. Deze informatie moet op verschillende plaatsen voor iedereen
verkrijgbaar zijn, ook voor individuen die niet worden toegeleid vanuit sociale
organisaties.
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4. Op lokaal vlak is er nood aan een betere samenwerking tussen alle actoren en een
structurele ondersteuning voor toeleiding naar cultuur, sport en dagrecreatie.  

Cultuurparticipatie in brede zin via lokale netwerken
� Meer mogelijkheden voor overleg tussen de cultuurbeleidscoördinator, de cultuurraad

en de cultuurcentra. Het Lokaal Sociaal Beleid en het lokaal cultuurbeleid kunnen
elkaar hierin versterken. 

� Op lokaal niveau moet er ook gewerkt worden aan stimulansen rond sport en
dagrecreatie. 

� Mensen in armoede moeten via de verenigingen waar armen het woord nemen ook
inspraak krijgen in de lokale cultuurraad. 

� Toeleiding naar cultuur en vrije tijd moet op lokaal niveau worden gerealiseerd, onder
coördinatie van een centraal Vlaams punt.
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Recht op een gezin

Ouders in armoede ervaren dat ze vaak worden uitgesloten in de opvoeding van hun kinderen
door hulpverleners. De ontplooiingsmogelijkheden van het kind staan vaak centraal, en niet
de ontplooiingsmogelijkheden van kinderen én ouders. Gezinnen in armoede ervaren dan ook
weinig opvoedingsondersteuning en zeer veel opvoedingscontrole. 

Een verandering in perspectief is nodig. Het is van belang om in dialoog met ouders de vraag
te stellen hoe de opvoedingsverantwoordelijkheid gedeeld kan worden. Zowel ouders als
kinderen hebben immers recht op maatschappelijke dienstverlening binnen het gezin.  En
voor gezinnen in armoede is het nog steeds moeilijk om toegang te krijgen tot bestaande
dienstverlening. Drempels situeren zich op het vlak van de bereikbaarheid, de
beschikbaarheid, de betaalbaarheid, de bruikbaarheid en de begrijpbaarheid van het aanbod. 

Oplossingen voor deze drempels hebben te maken met knelpunten die ook in andere
levensdomeinen gelden. Zo moeten voorstellen tot ondersteuning steeds vertrekken van de
specifieke levensomstandigheden van het gezin. Enkele voorbeelden: informatie en
communicatie moet duidelijk zijn, tips moeten (financieel) haalbaar zijn, ouders moeten
erkend worden als evenwaardige partners en hun kinderen moeten evengoed toegang krijgen
tot het bestaande aanbod. Samenwerking tussen verschillende organisaties kan de actieve
betrokkenheid van kinderen en ouders verbeteren. En hulpverleners moeten tijd (kunnen)
maken voor de kennis over armoede en de ervaring van armoede via vorming. 

Een zo ingrijpende maatregel als plaatsing mag niet gezien worden als een oplossing maar
enkel als een tussenkomst. Gezinnen vragen ondersteuning op maat, vanuit respect voor hen,
in overleg met hen, met hun concrete situatie voor ogen. De hulpverlening blijft ook al te
dikwijls beperkt tot de analyse of tot de oplossing van een specifiek probleem, zonder
betrokkenheid, zonder engagement naar het gezin en de ruimere probleemsituatie waarin het
zich bevindt. Meer onderlinge samenwerking tussen de diensten zou dit kunnen verbeteren en
meer continuïteit in de zorg garanderen. Misschien zal men een globale begeleiding op maat
van gezinnen in armoede kunnen voorzien binnen de werking van het Sociaal Huis. Hier
komen we op terug in het hoofdstuk ‘Recht op maatschappelijke dienstverlening’.
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I. Expertennota: Gezinnen in armoede en het recht op een gezin6

Maria Bouverne - De Bie
Universiteit Gent

Het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind, dat sinds 1992 ook in België van
kracht is, stelt als principe dat de ouders de eerste verantwoordelijken zijn inzake de
opvoeding van hun kinderen, doch dat ook de ruimere familie en gemeenschap hierbij
betrokken zijn; de ondertekenende staten nemen de plicht op zich ouders en de ruimere
gemeenschap te ondersteunen bij hun opvoedingstaak.  Tevens stelt het Internationaal
Verdrag inzake de Rechten van het Kind als belangrijk principe dat elke vorm van
discriminatie van kinderen, van welke aard ook, vermeden moet worden. Het Internationaal
Verdrag inzake de Rechten van het Kind legt aan de overheden ondermeer volgende
verplichtingen op:

- de eerbiediging van de rechten van het kind, zonder discriminatie, van welke aard ook,
ongeacht ras, huidskleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging,
nationale, etnische of maatschappelijke afkomst, welstand, handicap, geboorte of
andere omstandigheid van het kind of van zijn of haar ouder of wettige voogd (art. 2)

- de eerbiediging van de verantwoordelijkheden, rechten en plichten van de ouders en
de ruimere familie om het kind leiding te geven in overeenstemming met zijn
groeiende capaciteiten (art. 5)

- de eerbieding van het recht van het kind om met zijn/haar ouders samen te leven,
tenzij geoordeeld wordt in overeenstemming met de toepasselijke procedures, dat dit
onverenigbaar is met het belang van het kind (art. 9)

- de eerbiediging van het principe dat beide ouders gezamenlijk de eerste
verantwoordelijken zijn voor de opvoeding van hun kinderen, en de Staat hen bij deze
taak dient te ondersteunen (art. 18)

Concreet betekent dit dat de overheid een verplichting tot opvoedingsondersteuning op
zich neemt, in hoofde van elk kind, en elke ouder.

De ervaringen van gezinnen in armoede geven echter een ander beeld.  De bescherming van
de rechten van kinderen wordt door gezinnen in armoede ervaren als een uitsluiting van de
ouders in de opvoeding van hun kinderen.  Deze uitsluiting gaat tot en met de uithuisplaatsing
van de kinderen.  Hulpverleners en beleidsvoerders gaan vaak uit van hoe kinderen ‘over het
algemeen’ opgevoed worden in ‘doorsnee’ situaties, zonder verband te leggen met de
levenscontext en de mogelijkheden van concrete gezinnen.  Vaak ook wordt voorbijgegaan
aan de opvattingen van de ouders zelf over wat zij een goede opvoeding voor hun kinderen
vinden.

Gezinnen in armoede ervaren weinig opvoedingsondersteuning, en zeer veel
opvoedingscontrole.  

                                                
6 Deze bijdrage is gebaseerd op de inbreng, ter voorbereiding van het armoedecongres, van de navolgende Verenigingen waar armen het
woord nemen  : Ons Gedacht (Lier), Moedersgroepje (Izegem), Leren Ondernemen (Leuven), Welzijnsschakel (Malle), Groep Wasda
(Genk), Groep Soma (Maasmechelen), Vierde wereldwerking (Mol), Centrum Kauwenberg i.s.m. Antwerps Platform Generatiearmen
(APGA : samenwerkingsplatform tussen Recht-op (Kiel en Dam), Wotepa (Woon-en Tewerkstellingsproject Antwerpen), Protestants sociaal
centrum en Centrum Kauwenberg).
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Verschillende gezinsmodellen

‘Opvoedingsondersteuning’ kan gebeuren vanuit verschillende ideeën over gezinsopvoeding.
Deze ideeën zijn verbonden met veranderende historische en maatschappelijke
omstandigheden. De kinderbeschermingswet van 1912 was gebaseerd op een ander
gezinsmodel van de huidige jeugdbescherming en bijzondere jeugdbijstand. 

De kinderbeschermingswet van 1912 was gebaseerd op de idee van een goede
gezinsopvoeding samenviel met een bepaald vorm van samenleven in het gezin.  Een ‘goed’
gezinsleven werd gelijkgesteld als een samenleven van een man en een vrouw, die gehuwd
zijn, en hun eigen kinderen opvoeden. De moeder draagt in dit model de zorg voor het
huishouden, de vader is kostwinner voor het gezin. Dit model werd als ‘norm’ naar voor
geschoven; ook gezinnen in armoede zien dit model als een na te streven model. In de
dagelijkse realiteit van vele gezinnen is dit model een zeer moeilijk te realiseren opgave; dit
geldt des te meer wanneer, zoals in armoedesituaties, ondersteunende factoren ontbreken,
zoals een goed inkomen, een goede huisvesting en een goede gezondheid.

De wet op de jeugdbescherming van 1965 ging uit van een goede gezinsopvoeding als een
verantwoordelijkheid van de ouders. Waar nodig wordt aan deze ouders ‘opvoedingsbijstand’
geboden. Deze maatregelen van opvoedingsbijstand sluiten in de praktijk niet uit dat ouders in
de kou blijven staan; ouders worden aangesproken op het realiseren van een ‘goede’
opvoeding, maar wat een ‘goede opvoeding’ is, en welke ondersteuning ouders hiervoor
nodig hebben wordt door deskundigen bepaald, vaak zonder ouders hierin te erkennen.
Concreet betekent dit vaak dat de samenwerking met ouders vooral gezien wordt in functie
van een sociaal wenselijk geachte opvoeding van de kinderen. Zelfs wanneer ouders deze
opvoedingsdoelen als waardevol erkennen, voelen zij zich tegelijkertijd onvoldoende erkend
als ouder. Het gebrek aan een positief opvoedingsmodel wordt door ouders erkend als een
probleem; tegelijk zien zij het risico dat dit probleem in de ogen van hulpverleners
clichématig vertaald wordt als een tekort aan betrokkenheid en
opvoedingsverantwoordelijkheid.

De actuele jeugdbescherming en bijzondere jeugdbijstand gaan uit van het streven elke
schuldnotie ten aanzien van de ouders te vermijden. Niettemin blijft tegelijk de verwachting
bestaan dat elke ouder de competenties heeft, of moet verwerven, om een hedendaagse
opvoeding te realiseren. Onder een ‘hedendaagse’ opvoeding wordt een opvoeding verstaan,
die recht doet aan de ontplooiingsmogelijkheden van kinderen. Door vooral de
ontplooiingsmogelijkheden van kinderen centraal te stellen, eerder dan de samenwerking met
de ouders, wordt aldus aan elke ouder, ongeacht zijn/haar concrete situatie, dezelfde eisen
gesteld. Dit betekent voor gezinnen in armoede dat zij dikwijls geconfronteerd worden met,
gegeven hun situatie, onhaalbare voorstellen. 
Elk van deze onderscheiden gezinsmodellen werkt aldus negatief in op de situatie van
gezinnen in armoede. Bovendien is het niet zo dat een nieuw gezinsmodel – b.v. het
vermijden van een schuldnotie ten aanzien van de ouders – de oudere modellen vervangt.  In
de praktijk is het veeleer zo dat deze verschillende modellen als het ware in elkaar schuiven,
en de kwetsbaarheid van gezinnen in armoede nog doet toenemen.

Om hierin verandering te brengen is een verandering van perspectief nodig, uitgaande
van de dialoog met ouders, en van de vraag hoe de opvoedingsverantwoordelijkheid met
ouders kan gedeeld worden. Uitgangspunt voor opvoedingsondersteuning is de
maatschappelijke vraag naar een menswaardig bestaan, en welke maatschappelijke
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opvoedingsvoorwaarden in deze vraag besloten liggen, gegeven de zeer verschillende
contexten waarin ouders en kinderen vertoeven, en gegeven de maatschappelijke
veranderingen waar ouders en kinderen mee te maken hebben. Het antwoord op deze vraag
biedt ruimte tot pedagogische ontmoeting met gezinnen, inclusief gezinnen in armoede. 

Gedeelde opvoedingsverantwoordelijkheid

Opvoedingsverantwoordelijkheid met ouders delen wil zeggen dat actieve inspanningen
gedaan worden om elk kind en elke ouder tot zijn recht te laten komen. Uitgangspunt is het
recht op maatschappelijke dienstverlening van zowel ouders als kinderen.

Om van een recht om maatschappelijk dienstverlening te kunnen spreken, is het nodig dat de
dienstverlening aan een aantal criteria voldoet. Deze criteria zijn 

- de bereikbaarheid van het aanbod voor elk gezin; 
-  de beschikbaarheid van het aanbod, d.w.z. dat er continuïteit in de dienstverlening

verzekerd is waar nodig;   
- de betaalbaarheid van het aanbod: het vermijden van financiële, maar ook andere

drempels, zoals b.v. een te scherpe inbreuk op de privacy van het gezin;  
- de bruikbaarheid van het aanbod: de aansluiting bij de vragen, die vanuit de concrete

situatie gesteld worden
- de begrijpbaarheid van het aanbod, d.w.z. dat duidelijk is welk engagement naar

ouders en kinderen opgenomen wordt.

Opvoedingsondersteuning betekent in deze gedachtegang dat
- voorzien wordt in een aanbod van opvoedingsondersteuning dat aan deze criteria

voldoet;
- de opvoedingsondersteuning niet enkel gericht is op de individuele

ontplooiingsmogelijkheden van de betrokken kinderen, maar op de
ontplooiingsmogelijkheden van ouders én kinderen

- de opvoedingsondersteuning niet enkel gezien wordt als een aanbod vanuit de
samenleving naar ouders toe, maar als een mogelijkheid ook voor de samenleving om
van ouders te leren.  Het gaat m.a.w. niet enkel om de competentieontwikkeling van
ouders, maar ook om de ontwikkeling van de beleids- en hulpverleningscompetenties
die nodig zijn om, beter dan actueel het geval is, elke ouder en elk kind gelijke
ontplooiingsmogelijkheden te bieden.

De actuele situatie onderzocht

De ervaringen van gezinnen in armoede wijzen op belangrijke uitsluitingsmechanismen,
zowel op het vlak van de bereikbaarheid, als op het vlak van de beschikbaarheid, de
betaalbaarheid,  de bruikbaarheid en de begrijpbaarheid van het aanbod van
opvoedingsondersteuning.

Het aanbod is onvoldoende bereikbaar
Deze onvoldoende bereikbaarheid begint reeds bij een onvoldoende bekendheid van het
aanbod van opvoedingsondersteuning: er is een grote vraag naar informatie en advies.
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Onvoldoende bereikbaarheid ligt ook in een onvoldoende kennis van armoedesituaties,
waardoor de inspanningen die mensen in armoede moeten doen om beroep te doen op
ondersteuning niet gezien worden

Het aanbod is onvoldoende beschikbaar
Gezinnen in armoede wijzen op de enorme wachtlijsten voor aangepaste opvang.
Vaak is er geen adequaat en/of onvoldoende aanbod; zo b.v. wordt gewezen op de nood aan
korte opvang, b.v. bij een ziekenhuisopname van de moeder; op de nood aan meer erkenning
van BKO’s (Buitenschoolse Kinderopvang) door Kind en Gezin. Er is een tekort aan
crisisopvang voor kinderen en jongeren; voor jongeren vanaf 12 jaar is er eigenlijk geen
crisisopvang tenzij via een doorverwijzing van het comité bijzondere jeugdzorg.   Ook
dagcentra en thuisbegeleiding zijn enkel toegankelijk via een doorverwijzing van het comité
bijzondere jeugdzorg.  

Het aanbod is onvoldoende betaalbaar
Er zijn vaak financiële drempels, zo b.v. wegen bijkomende kosten voor b.v. de begeleiding
door een logopedist of een kinesist extra zwaar op arme gezinnen.  Deze gezinnen hebben ook
minder mogelijkheden om zich tegen deze kosten in te dekken; zo b.v. hebben gezinnen in
armoede veelal geen hospitalisatieverzekering.  
Er zijn vele niet financiële drempels. Deze hebben te maken met de houding van b.v.
thuiszorgdiensten: mensen in armoede aanvaarden niet zo gemakkelijk elke vorm van hulp.
Ze hebben ook te maken met de kijk op zorg: zo b.v. wordt in de bijzondere jeugdzorg soms
nogal brutaal gevraagd waarom er nog een vertrouwenspersoon bijzit.
Gezinnen wijzen op een ‘roddelprobleem’ dat een belangrijke drempel vormt voor een
toegankelijke en vertrouwenwekkende ondersteuning.

Het aanbod is onvoldoende bruikbaar
Een basiservaring blijft dat er te snel van vrije hulpverlening naar verplichte plaatsing wordt
overgegaan. Een vraag van gezinnen in armoede is dat gedwongen hulpverlening vermeden
wordt, door b.v. opvang te voorzien buiten de bijzondere jeugdzorg en buiten Kind en Gezin.
Tevens wordt gewezen op het belang van een samenwerking met ouders en tussen diensten:
de nood aan inzage in het dossier (niet over de hoofden van mensen beslissen); aan afspraken
over informatie-uitwisseling tussen de diensten.
Negatieve ervaringen met de hulpverlening maken dat mensen soms niet meer naar diensten
durven gaan: ze voelen zich onbegrepen, ervaren dat hun probleemsituatie ‘tegen hen’
gebruikt wordt en/of hun ‘verleden’ gehanteerd wordt als rechtvaardiging voor verdere
tussenkomsten. Tevens blijkt de hulpverlening vaak beperkt tot analyse van de situatie, en is
er geen engagement naar concrete oplossingen, b.v. wanneer een andere school moet gezocht
worden voor een van de kinderen. De angst van gezinnen in armoede dat hun kinderen
geplaatst zouden worden blijft groot. Plaatsing van de kinderen is een zeer ingrijpende
maatregel zowel naar ouders als naar kinderen; in dit licht moet plaatsing niet zozeer gezien
worden als een ‘mogelijke oplossing’ dan wel als in eerste instantie een tussenkomst waarvan
het ‘oplossingskarakter’ besloten ligt, niet in de maatregel zelf, maar in de wijze waarop deze
maatregel én de uitvoering ervan er al dan niet toe bijdraagt dat de ontplooiingsmogelijkheden
van de betreffende kinderen, van hun ouders, van de relatie tussen ouders en kinderen, en van
de relatie tussen ouders, kinderen en hun omgeving.
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Het aanbod is onvoldoende begrijpbaar
De onvoldoende begrijpbaarheid van het aanbod blijkt b.v. uit de vragen die gezinnen stellen
wat betreft de toekomst : wat met de opvang na de leeftijd van 18 jaar ? Wat bij schade
aangericht door kinderen of volwassen mensen met een handicap ? Waarom kan familie niet
tijdelijk opgevangen worden zonder dat men daar financieel voor afgestraft wordt ? Waarom
komen soms zowel de jeugdrechter als de vrederechter tussen in echtscheidingssituaties? 

Beleidsvoorstellen

Concrete voorstellen liggen vooral in een verandering van perspectief: de dialoog met
gezinnen als uitgangspunt voor de concrete werking van elk aanbod van
maatschappelijke dienstverlening.

Voorbeelden van hoe deze dialoog gerealiseerd kan worden zijn ondermeer
- verbetergroepen met ouders: ouders en zgn. ‘probleemoplossers’ zitten samen in

gelijke aantallen, waarbij om beurt vragen gesteld worden, naar elkaar geluisterd
wordt, oplossingen geformuleerd worden.

- Het openstellen van ruimtes door verenigingen waardoor kamerbewoners hun
kinderen kunnen ontvangen

- Een goede dossierwerking, waardoor niet over de hoofden van de mensen heen beslist
wordt

- Een betere kennis over armoedesituaties: besef dat een gebrek aan middelen de
draagkracht extra op de proef stelt

Nodige beleidsmaatregelen hebben betrekking op:

- Een betere beschikbaarheid van het aanbod, door een betere bekendmaking, en door
eenvoudige en duidelijke informatie. Er is tevens nood aan een grotere flexibiliteit in
het aanbod: meer occasionele vormen van opvoedingsondersteuning zijn nodig,
evenals een ook voor arme gezinnen beter toegankelijk aanbod van kinderopvang, van
onderwijsondersteuning en van jeugdwerk 

- Een betere bereikbaarheid van het aanbod, door opvoedingsondersteuning te zien
vanuit een met ouders gedeelde opvoedingsverantwoordelijkheid, eerder dan vanuit
een ‘activering’ van hun ‘ouderlijke verantwoordelijkheid’. Deze gedeelde
opvoedingsverantwoordelijkheid houdt in dat voorzieningen gezien worden, niet enkel
in functie van de ontplooiingsmogelijkheden van kinderen, doch in functie van de
ontplooiingsmogelijkheden van gezinnen. Algemene sociaal pedagogische
voorzieningen zoals b.v. kinderopvang en vrijetijdsvoorzieningen voor kinderen en
jongeren moeten toegankelijk zijn voor elk kind en op deze toegankelijkheid bevraagd
kunnen worden.

- Een betere betaalbaarheid van het aanbod, door een manier van werken die uitgaat
van wederzijdse competentieontwikkeling tussen ouders en hulpverleners. Dit vergt
van hulpverleners dat zij zich zien als opvoedingsondersteuners. Zij moeten duidelijk
maken welke hun doelstellingen zijn, en samen met de ouders nagaan wat deze
kunnen betekenen gegeven hun concrete gezinssituatie. Respect voor ouders en
kinderen is hierbij een leidraad.
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- Een betere bruikbaarheid van het aanbod, door een betere aansluiting bij de concrete,
vaak zeer verschillende situaties van ouders en kinderen. Een betere kennisopbouw
over armoede, in samenwerking met gezinnen, is nodig. Een aanbod van
opvoedingsondersteuning dat bruikbaar is, is ruimer dan een welzijnsbeleid; het omvat
ook maatregelen die inkomensondersteunend werken, zo b.v. fiscale maatregelen, of
maatregelen op het vlak van huisvesting en woonbegeleiding

- Een betere begrijpbaarheid van het aanbod, door de organisatie en opzet van diensten
en voorzieningen in aansluiting met de concrete analyse van concrete situaties, eerder
dan vanuit abstract geformuleerde doelstellingen en noden, en getoetst aan de vraag
naar het effect van een concrete tussenkomst in de situatie en ervaring van de
betrokken gezinnen.

Voorstellen van concrete beleidsmaatregelen

1. Een betere beschikbaarheid van het aanbod van opvoedingsondersteuning
realiseren

- Er wordt een overzicht gemaakt van alle initiatieven waar gezinnen beroep op kunnen
doen. De informatie over elk van deze initiatieven is concreet: waarvoor kan men
terecht, wanneer, wat wordt verwacht van het gezin? Ze moet beschikbaar zijn op
plaatsen waar veel mensen die in armoede leven komen: OCMW’s, ziekenhuizen,
sociale diensten van de mutualiteiten, verenigingen waar armen het woord nemen,
Kind en Gezin, buurthuizen. De informatie moet opgesteld worden samen met armen
en in de meest geschikte vorm, zo b.v. via een video die bekeken kan worden in de
wachtplaats. De adressen moeten per gemeente beschikbaar zijn.

- Er wordt een actieplan flexibele opvoedingsondersteuning uitgewerkt, in het bijzonder
gericht op arme gezinnen. In dit actieplan zijn ook initiatieven besloten die de
toegankelijkheid van de kinderopvang voor arme gezinnen verhogen. Hiervoor wordt
aangesloten bij het onderzoek naar uitsluitingsmechanismen in de
kinderopvanginitiatieven, zoals opgenomen in het Vlaams Actieplan
Armoedebestrijding 2003.

2. Een betere bereikbaarheid van het aanbod realiseren
- Er worden experimenten ontwikkeld gericht op de samenwerking tussen

(school)opbouwwerk, buurtwerk en jeugdwerk en op een actieve betrokkenheid van
kinderen en ouders in de uitbouw van deze samenwerking. De bevindingen uit deze
experimenten moeten mee vorm geven aan het beleid inzake
opvoedingsondersteuning.  

- Goede praktijkvoorbeelden waarbij hulpverleners arme ouders erkennen in hun ouder-
zijn worden, in samenwerking met ouders, samengebracht in een productie die
gebruikt kan worden als vormingsinstrument voor hulpverleners, vormingswerkers en
in opleidingen. De bestaande initiatieven van preventieve gezinsondersteuning worden
in dit opzet betrokken.

- Initiatieven die werken met arme ouders moeten concreet kunnen aantonen dat in hun
vormingsaanbod ten behoeve van het personeel aandacht besteed wordt aan de kennis
over armoede en de ervaring van armoede.

3. Een betere betaalbaarheid van het aanbod realiseren
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- In het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2003 werden een aantal acties
vooropgesteld, met name de acties rond dossier en inzagerecht in het kader van de
integrale jeugdhulpverlening, de inloopteams van Kind en Gezin, de prenatale werking
voor kwetsbare groepen, de gedifferentieerde middelentoewijzing bij Kind en Gezin,
de nieuwe ouderbijdrageregeling in de centra kinderzorg en gezinsondersteuning en de
toegankelijkheid van informatie voor anderstaligen en mensen met
communicatieproblemen. Deze acties worden verder gezet, rekening houdend met de
beschikbare evaluaties.

- Er wordt onderzoek opgezet naar de adviezen die hulpverleners geven aan arme
ouders, en naar de haalbaarheid van deze adviezen, gegeven de situatie van de
betrokken ouders en kinderen. 

- Verbetergroepen met ouders worden concreet ondersteund, evenals initiatieven die
aantoonbaar (in)gericht zijn op een verruiming van het kwalitatief samenzijn van
ouders en kinderen (b.v. kindvriendelijke wachtruimtes; ontmoetingsruimtes voor
kinderen en ouders die op kamers wonen…)

4. Een betere bruikbaarheid van het aanbod realiseren
- Eerstelijnsvoorzieningen moeten in hun omgevingsanalyses, ter voorbereiding van

hun beleidsplan, concrete aandacht besteden aan de situatie van arme gezinnen en de
mogelijke betekenis van hun aanbod voor deze doelgroepen aantonen

- Er wordt, naar analogie met het onderzoek naar uitsluitingsmechanismen in de
kinderopvang,  een onderzoek opgezet naar uitsluitingsmechanismen in de
eerstelijnshulpverlening en in de jeugdhulpverlening.  Hiervoor wordt ook aangesloten
bij de voorstellen tot evaluatie van de wetgevingen betreffende de OCMW’s en hun
toepassing, zoals geformuleerd in ‘In dialoog’ – het tweejaarlijkse verslag van het
Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting
(december 2003)

- Er wordt nagegaan op welke wijze initiatieven van ‘inclusief jeugdwerk’ – waaraan
b.v. ook kinderen met gedragsproblemen kunnen deelnemen – ontwikkeld kunnen
worden.

- Het bestaande systeem van huursubsidies wordt herzien in het licht van een grotere
toegankelijkheid en bruikbaarheid voor arme gezinnen.

5. Een betere begrijpbaarheid van het aanbod realiseren
- Parallel aan het onderzoek naar de adviezen die hulpverleners geven aan arme

gezinnen wordt nagegaan op welke wijze zij hun tussenkomst ten aanzien van arme
gezinnen verantwoorden, en welke goede praktijkvoorbeelden voor een verdere
implementatie in aanmerking komen.
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II. Verslag werkgroep Gezin 

Anita Lampaert
Steunpunt ter bestrijding van armoede, sociale uitsluiting en bestaansonzekerheid

Moderator: Josée Goris, federale cel armoedebeleid
Expert: Maria De Bie, Universiteit Gent

Inleiding

Het gezin kan zowel ruim als beperkt bekeken worden. Vast staat dat in het gezin alle
aspecten van armoede samen komen: de werkloosheid van de vader bijvoorbeeld, de
gezondheidsproblemen van de moeder, de schoolmoeilijkheden van de kinderen, de
gebrekkige ontspanningsmogelijkheden in de buurt, de ongezonde woning... De
multidimensionaliteit van armoede komt in het gezin tot uiting en moet door het gezin
gedragen én bestreden worden.

Door het samenkomen van alle problemen staat het gezin enorm onder druk, waardoor het
niet zelden explodeert. Voor wie in armoede leeft, lijkt het gezinsleven niet weggelegd:
dikwijls hadden armen zelf geen stabiele jeugd, nog al te vaak worden kinderen uit het gezin
weggenomen en geplaatst in instellingen, wie arm is leeft dikwijls niet met zijn partner
samen, enz.

Desondanks of juist daardoor is het gezin voor veel armen de ultieme droom. Wat zij zelf
niet beleefden in hun jeugd, willen ze hun kinderen bieden. Allicht voelen mensen in armoede
ook aan hoe een hecht gezin hen een schuilplaats kan bieden voor de vele dagelijkse
moeilijkheden en de gezinsleden kan sterken in hun dagdagelijkse strijd.

Uitgangspunt

Naar een gedeelde opvoedingsverantwoordelijkheid

Bij mensen in armoede zijn historisch gegroeide ideeën over gezinsopvoeding zoals het
Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind, de jeugdbeschermingswet en de
bijzondere jeugdbijstand niet populair. Zij ervaren de aanpak als tegengesteld aan hun eigen
belangen als ouders. De bekommernis om de rechten van de kinderen, die leidt tot
opvoedingsondersteuning, ervaren mensen in armoede niet als ondersteuning, maar als een
uitsluiting van de ouders: zij ervaren zeer veel tussenkomsten en zeer veel
opvoedingscontrole, die kan gaan tot de volledige uitsluiting, de uithuisplaatsing van de
kinderen. Elk van de onderscheiden gezinsmodellen werkt zodoende negatief in op gezinnen
in armoede. In de praktijk blijven trouwens de modellen nog door elkaar bestaan, wat de
kwetsbaarheid van de gezinnen in armoede alleen maar versterkt.

Dit heeft te maken met twee onderling samenhangende factoren. Ten eerste gaan
hulpverleners en beleidsvoerders er vaak uit van hoe kinderen “over het algemeen” opgevoed
worden, zonder verband te leggen met de levenscontext en de mogelijkheden van arme
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gezinnen. Ten tweede wordt al te dikwijls voorbijgegaan aan de opvattingen van de ouders
zelf over wat zij een goede opvoeding voor hun kinderen vinden.

Een ouder in armoede zegt dat het moeilijk is voor haar om op te voeden, omdat ze het nooit
heeft geleerd. Vanuit de hulpverlening komt niet de reactie dat niemand het ooit echt
volmaakt geleerd heeft, maar wordt dit beschouwd als een aanleiding om tussen te komen,
omdat armen “het niet kunnen”. 

Het perspectief moet radicaal veranderd worden. We moeten niet langer uitgaan van het
“ideale gezin” of de “ideale opvoeding” en opvoedingsondersteuning aanbieden met deze
ideale normen in ons achterhoofd. We moeten vertrekken van een dialoog met de ouders:
wat hebben zij als wensen en verwachtingen bij de opvoeding van hun kinderen? Welke
vragen formuleren ouders naar de samenleving, vanuit hun specifieke, onderling zeer
verschillende, context waarin ze dagelijks leven? Aan welke opvoedingsvoorwaarden moet
voor hun kinderen voldaan worden? Het vertrekpunt is niet “de ideale opvoeding”, wel de
vraag hoe ouders, vanuit hun situatie, goed proberen op te voeden. We moeten de
opvoedingsverantwoordelijkheid met de ouders delen: in het samen zoeken naar antwoorden
op deze vragen ontstaat een pedagogische ontmoeting met het gezin.

Opvoedingsverantwoordelijkheid met ouders delen betekent dat er actieve inspanningen
gedaan moeten worden om elk kind en elke ouder tot zijn recht te laten komen. Uitgangspunt
is het recht op opvoedingsondersteuning van zowel ouders als kinderen.

Beleidsvoorstellen

Wat betekent dit concreet, het recht op opvoedingsondersteuning van zowel ouders als
kinderen? De opvoedingsondersteuning moet daartoe voldoen aan een aantal criteria. Het gaat
om de “vijf B’s”: het aanbod moet beschikbaar, bereikbaar, betaalbaar, bruikbaar en
begrijpbaar zijn. 

Het gaat daarbij om het volledige aanbod en niet om de specifieke voorzieningen voor
probleemsituaties. Bekijken we bijvoorbeeld de sector van de kinderopvang. Voor “gewone”
gezinnen bestaat de reguliere kinderopvang, gezinnen in tijdelijke probleemsituaties kunnen
terecht bij de Centra voor Gezinsondersteuning, gezinnen in problematische
opvoedingssituaties worden verwezen naar Bijzondere Jeugdzorg. De reguliere kinderopvang
vangt onvoldoende gezinnen in armoede op. We moeten dus streven naar een maximale
toepassing van de “vijf B’s” op het hele aanbod. Want tekorten voor mensen in armoede gaat
niet enkel over ‘meer en beter’; het beleid moet ook specifieke antwoorden bieden op
uitsluitingsmechanismen voor mensen in armoede. 

De expertennota kan met de volgende elementen aangevuld worden. 

Opvoedingsondersteuning moet beter beschikbaar zijn

� Er is nood aan opvoedingsondersteuning voordat jongeren met juridische procedures in
aanraking komen en voor jongeren van 18 tot 30 jaar.
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Opvoedingsondersteuning moet beter bereikbaar zijn

� Vooroordelen en remmingen bevorderen geen toegankelijke, vertrouwenwekkende
ondersteuning. Enerzijds beseffen hulpverleners niet hoe armoede de draagkracht op de
proef stelt, welke inspanning mensen in armoede moeten doen om op hulpverlening
beroep te doen. Hulpverleners spreken abstract van de “cliënt” zonder besef van
armoedesituaties. Zo hebben hulpverleners in de thuiszorg het er soms moeilijk mee dat
mensen bepaalde hulp niet aanvaarden, in de bijzondere jeugdzorg dat rechthebbenden
zich laten vergezellen door een vertrouwenspersoon. Zij roddelen ook dikwijls over deze
rechthebbenden. Anderzijds maken negatieve ervaringen met de hulpverlening dat
gezinnen in armoede soms niet meer naar de hulpverlening durven te gaan: zij voelen zich
onbegrepen, hun probleemsituatie wordt “tegen hen” gebruikt, “hun verleden” wordt
gebruikt als argument om verder tussen te komen. Vorming van het personeel om
ervaringen met armoede uit te wisselen en kennis over armoede op te bouwen is
essentieel, zodat er geen scheiding bestaat tussen “armoededeskundigen” en de grote basis
van hulpverleners. Iedereen in een erkende welzijnsdienst zou kennis moeten hebben van
de armoedeproblematiek en deze aanvoelen. Deze kennis over armoede, zowel voor
hulpverleners, welzijnswerk als in opleidingen, moet in samenwerking met de
verenigingen en de gezinnen in armoede opgebouwd worden. Dit is een eerste
prioritaire beleidsaanbeveling. De vorming mag niet theoretisch zijn, maar praktisch, via
rollenspelen, inleefspel, enz. “Men moet meer aandacht hebben voor de beleving van
mensen en minder voor het onmiddellijke oplossingen aanreiken”. In samenwerking met
de verenigingen zou er een vormingsinstelling moeten opgericht worden over armoede.

� Experimenten van samenwerking tussen (school)opbouwwerk, buurtwerk en jeugdwerk
kunnen opgezet worden, die een betere bekendmaking en toeleiding vorm kunnen geven.
Deze experimenten mogen niet beperkt blijven tot het welzijnswerk, maar moeten
verruimd worden tot de verenigingen, waar ook gezinnen werken – als een vorm van
inclusieve samenwerking.  Dit is een tweede prioritaire beleidsaanbeveling.

Opvoedingsondersteuning moet beter bruikbaar zijn

� Een aanbod van opvoedingsondersteuning, dat bruikbaar is, is ruimer dan een
welzijnsbeleid: het omvat ook inkomensondersteunende maatregelen op het vlak van
fiscaliteit, woonbegeleiding, arbeidstoeleiding. 

� Er moet onderzoek komen naar de uitsluitingsmechanismen in de
eerstelijnshulpverlening en de jeugdhulpverlening “Wie wordt niet bereikt en waarom
niet? Daar gaat het om!” Een ruime toegankelijkheid wordt op zich een
kwaliteitscriterium. Dit is een derde prioritaire beleidsaanbeveling.

� Ondoorzichtigheid en organisatorische problemen belemmeren de bruikbaarheid van het
aanbod. Mensen in armoede vragen inzagerecht: zij vragen dat zij hun dossier mogen
inzien. Mensen in armoede vragen meer organisatorische duidelijkheid: zij vragen dat
afspraken tussen diensten niet zonder hen, maar met hen worden gemaakt, dat gegevens
tussen diensten beter doorgespeeld worden.

� Gezinnen in armoede vragen ondersteuning op maat, vanuit respect voor hen, in overleg
met hen, met hun concrete situatie voor ogen. “Willen mensen liever geen bezoek aan
huis, dan moet dat gerespecteerd worden”. De hulpverlening blijft ook al te dikwijls
beperkt tot de analyse of tot de oplossing van een specifiek probleem, zonder
betrokkenheid, zonder engagement naar het gezin en de ruimere probleemsituatie waarin
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het zich bevindt. Een zo ingrijpende maatregel als plaatsing van kinderen bijvoorbeeld
mag niet gezien worden als een oplossing, maar enkel als een tussenkomst.

� Een basiservaring van gezinnen in armoede blijft dat er te snel van vrije hulpverlening
naar gedwongen plaatsing wordt overgegaan. Gezinnen klagen dat op die manier de
kinderen wel geholpen worden, maar de ouders in de kou blijven staan. Gezinnen vragen
uitdrukkelijk om gedwongen plaatsing te vermijden. 

Opvoedingsondersteuning moet beter begrijpbaar zijn

� Mensen in armoede hebben onvoldoende zicht op de mogelijkheden van het
hulpverleningsaanbod. Bestaat er bijvoorbeeld hulp voor de jongere, die thuis in het
weekend problemen geeft? De hulpverlening biedt ook onvoldoende zicht op de toekomst,
zodat mensen zich vragen stellen over waar zij later terecht kunnen. Wat met de opvang
van de jongere na 18 jaar? Momenteel wordt de zorg versmald verengd tot één instelling,
één hulpverlener, die zich telkens enkel bevoegd acht voor één facet van de
probleemsituatie van het gezin in armoede. Het aanbod zou duidelijker worden voor de
gezinnen door meer onderlinge samenwerking tussen de diensten. Op die manier
ontstaat ook meer continuïteit van zorg. 
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III. Samenvattende voorstellen voor de nieuwe Vlaamse Regering

1. Het tekort aan opvoedingsondersteuning moet ingevuld worden

Voldoende opvoedingsondersteuning op maat 
� Gezinnen in armoede wijzen op enorme wachtlijsten voor aangepaste opvang voor

kinderen met een handicap of gedragsmoeilijkheden.
� Dikwijls is er niet alleen onvoldoende, maar ook geen adequaat aanbod. Er is nood aan

een grotere flexibiliteit van het aanbod, aan meer occasionele vormen van
opvoedingsondersteuning.  Zo is er een tekort aan opvang voor korte periodes of voor
tijdelijke crisis van kinderen en jongeren. 

Een antwoord op hiaten in het aanbod
� Gezinnen in armoede vragen om ondersteuningsmogelijkheden te voorzien voor

jongeren van 18 tot 30 jaar. Thuiswonende jongvolwassenen vormen vaak een zware
belasting voor het gezin.

� Voor jongeren vanaf 12 jaar is er eigenlijk geen crisisopvang tenzij via doorverwijzing
van het comité bijzondere jeugdzorg. Ook dagcentra en thuisbegeleiding zijn enkel
toegankelijk via deze doorverwijzing. Er is nood aan opvoedingsondersteuning
voordat jongeren met juridische procedures in aanraking komen.

2. Ouders moeten erkend worden als evenwaardige partners. Oplossingen moeten
gezocht worden in overleg en vanuit kennis over de specifieke omstandigheden
waarin mensen in armoede moeten leven.

Vorming voor hulpverleners
� Vorming van het personeel om ervaringen met armoede uit te wisselen en kennis over

armoede op te bouwen is essentieel, zodat er geen scheiding bestaat tussen
“armoededeskundigen” en de grote basis van hulpverleners. Deze kennis over
armoede, moet in samenwerking met de verenigingen en de gezinnen in armoede
opgebouwd worden. 

Ontplooiingsmogelijkheden voor het hele gezin
� Een gedeelde opvoedingsverantwoordelijkheid houdt in dat het aanbod niet enkel

beschouwd wordt in functie van de ontplooiingsmogelijkheden van de kinderen, maar
van het hele gezin. Dit vraagt om een actieve betrokkenheid van ouders en kinderen.
Vanuit deze betrokkenheid kunnen experimenten van samenwerking tussen
(school)opbouwwerk, buurtwerk en jeugdwerk opgezet worden, die een betere
bekendmaking en toeleiding vorm kunnen geven. 

3. Opvoedingsondersteuning moet beter betaalbaar zijn. 

� Onderzoek naar de haalbaarheid voor mensen in armoede van adviezen van
hulpverleners.

� Financiële ondersteuning van overleggroepen met ouders en initiatieven voor
kwalitatief samenzijn van ouders en kinderen (b.v. ontmoetingsruimtes, enz.).
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4. Uitsluitingsmechanismen voor gezinnen moeten opgespoord en aangepakt worden. 

Halt aan uitsluiting
� Er moet onderzoek komen naar de uitsluitingsmechanismen in de

eerstelijnshulpverlening en de jeugdhulpverlening. Zoals ondertussen aangetoond is
dat de reguliere kinderopvang onvoldoende door gezinnen in armoede wordt gebruikt,
moet ook voor de CLB’s, het jeugdwerk, de buurthuizen getoetst worden welke
uitsluiting speelt tegenover bepaalde doelgroepen. De deskundigheids- en
kwaliteitscriteria mogen niet alleen betrekking hebben op het publiek, dat al bereikt
wordt, maar op alle mogelijke geïnteresseerde gebruikers. Dit is een prioritaire
beleidsaanbeveling.

Geen gedwongen plaatsing meer
� Een basiservaring van gezinnen in armoede blijft dat er te snel van vrije hulpverlening

naar gedwongen plaatsing wordt overgegaan. Gezinnen klagen dat op die manier de
kinderen wel geholpen worden, maar de ouders in de kou blijven staan. Gezinnen
vragen uitdrukkelijk om gedwongen plaatsing te vermijden. 

Zicht in eigen dossier
� Ondoorzichtigheid en organisatorische problemen belemmeren de bruikbaarheid van

het aanbod. Mensen in armoede vragen inzagerecht: zij vragen dat zij hun dossier
mogen inzien. Mensen in armoede vragen meer organisatorische duidelijkheid: zij
vragen dat afspraken tussen diensten niet zonder hen, maar met hen worden gemaakt,
dat gegevens tussen diensten beter doorgespeeld worden.

Jeugdwerk voor iedereen
� Versterking van het aanbod voor ‘inclusief jeugdwerk’.

5. Er is nood aan duidelijke informatie en verstaanbare communicatie. 

Overzichtelijke en verstaanbare dienstverlening
� Een overzicht van alle diensten waar gezinnen beroep op kunnen doen. Dit moet zeer

breed bekend gemaakt worden, specifiek op plaatsen waar mensen in armoede veel
komen. 

� Onderzoek naar de mogelijkheden om goede praktijkvoorbeelden van communicatie
en informatie ten aanzien van gezinnen in armoede algemeen toe te passen. 
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Recht op maatschappelijke
dienstverlening 
Het recht op maatschappelijke dienstverlening en de relatie tussen rechthebbenden en
hulpverleners is een veelbesproken thema bij mensen in armoede. De versnippering van het
aanbod maakt de gebruiker ontzettend kwetsbaar. Je moet iedere keer opnieuw je recht of
tegemoetkoming gaan vragen, de meest persoonlijke verhalen uit de doeken doen, en dan de
selectiecriteria doorstaan. Mensen ervaren dit gegeven op zich als zeer vernederend. Het
gevoel dat je je eigen leven niet meer in handen hebt, speelt sterk. Dit gegeven wordt ook
vaak ‘de binnenkant van de armoede’ genoemd. Er zijn grote uitdagingen voor het Vlaamse
welzijnsbeleid om hierop een antwoord te bieden. 

De huidige hulpverlening is zo georganiseerd dat hulpverleners vaak beperkt zijn in de
mogelijkheden om een vertrouwensband te laten groeien met de rechthebbenden. Vanuit hun
probleemoplossende opdracht beperkt dienstverlening zich nog te vaak tot
eenrichtingsverkeer waarbij de rechthebbende het gevoel heeft zijn eigen leven niet meer in
handen te hebben. Er is ook vaak een gebrek aan vertrouwen omwille van angst voor sancties
of negatieve gevolgen. Daarom is er onder andere nood aan vorming voor werkers over een
aanpak waarbij de rechthebbende als evenwaardige gesprekspartner wordt beschouwd.
Hulpverleners zouden meer vraaggericht moeten kunnen werken en minder aanbodgestuurd.
Heel wat maatschappelijk werkers kunnen dit niet bereiken omwille van tijdsgebrek. De
personeelsbehoeften zouden geïnventariseerd moeten worden om tot een adequate
personeelsbezetting te kunnen komen. 

Het zal voor een groot stuk van het lokaal bestuur zelf afhangen hoe het Lokaal Sociaal
Beleidsplan wordt ingevuld. Dat plan zal van grote invloed zijn op het afstemmen van vraag
en aanbod in de welzijnszorg. Mits een goed beleidsplan kan deze afstemming sterk
verbeteren, maar een eenzijdig beleidsplan kan die afstemming ook verslechteren. We hopen
dan ook dat de lokale besturen diverse organisaties en ook verenigingen waar armen het
woord nemen de kans zullen geven om inspraak te hebben in dit beleidsplan. Regionale
samenwerking lijkt ons ook een goede optie. Goede praktijkvoorbeelden kunnen worden
overgenomen en de grootste regionale verschillen kunnen langs deze weg worden
weggewerkt.

Een belangrijke kans die open ligt voor armoedebestrijding is een integrale aanpak van
armoede via één vertrouwenspersoon in het Sociaal Huis. Mensen hebben nood aan iemand
die zicht heeft op het kluwen van problemen om zorg op maat te kunnen aanbieden. Het
sociaal huis kan deze kansen bieden door een vertrouwenspersoon aan te stellen per
rechthebbende die dan kan overleggen met de specialisten per thema. 

Dit hoofdstuk reikt concrete voorstellen aan om nog meer dienstverlening aan te bieden die
mensen ook werkelijk vooruit helpt vanuit hun armoedesituatie. 
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I. Expertennota

Anja Declercq
Projectleider LUCAS, KU Leuven

Koen Hermans
Afdeling Sociologie van Sociaal Beleid, KU Leuven

1. Welzijnsdiensten en mensen in armoede

Sleutelprobleem: verbetering van de relatie tussen de hulpverlener en de rechthebbende in
alle sociale diensten en organisaties 

Sleutels tot verbetering: informatie, dialoog, inspraak en participatie om tot hulpverlening
op maat te komen
Om dit te realiseren zijn nodig:

� het ontschuldigen van de rechthebbenden: het verkrijgen van bepaalde voorzieningen
en diensten is een recht en geen gunst;

� inventarisatie van de personeelsbehoeften binnen welzijnsdiensten en indien nodig:
meer personeel, zodat meer tijd kan worden gemaakt om te luisteren (nu krijgen
bijvoorbeeld de OCMW’s ook steeds meer taken toegeschoven, waardoor ze achterop
raken met hun werk), eventueel via verplichte personeelsnormen;

� één vaste begeleider voor de rechthebbende zodat een rechthebbende niet steeds zijn
verhaal moet vertellen;

� permanente bijkomende vorming voor de maatschappelijk werkers, waarin ook
worden ervaringsdeskundigen worden betrokken;

� teammomenten binnen de welzijnsdiensten en lokale of regionale supervisie;
� garanderen van het recht op privacy van de rechthebbende binnen het OCMW: op de

Raad komen de dossiers niet noodzakelijk anoniem aan bod, zeker in kleinere
gemeenten. Eventueel kunnen verenigingen waar armen het woord nemen een
adviserende rol krijgen in de Raad;

� het uitbouwen van netwerken tussen hulpverleners van verschillende organisaties
(OCMW’s en andere organisaties) om hun hulpverlening aan gemeenschappelijke
hulpvragers te coördineren en op elkaar af te stemmen. Bovendien leidt dit
onrechtstreeks tot een betere samenwerking tussen deze organisaties.;

� een voortdurende aandacht binnen de organisatie voor het onthaal van
rechthebbenden;

� transparantie, informatie en inspraak bij schuldbemiddeling en budgetbeheer;
� het recht op privacy (bijvoorbeeld bij bespreking in de OCMW-raad) verzekeren.

De hulpverlener is vaak tegelijk behartiger van de belangen van de rechthebbende (om een
leefloon of andere OCMW-hulp te verkrijgen, om een goede schuldbemiddeling te realiseren,
...) en controleur van diezelfde rechthebbende (werkbereidheid, bereidheid om schulden af te
betalen, ...). Dit maakt het voor de rechthebbende bijzonder moeilijk om vertrouwen te
hebben in de hulpverlener. Rechthebbenden evalueren een emancipatorische invulling van
hulpverlening bijgevolg erg positief. Hiermee bedoelen we een visie op hulpverlening die aan
de hulpvrager kansen tot inzicht, dialoog, inspraak en participatie biedt. In dat geval heeft de
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hulpvrager of rechthebbende voldoende inspraak in en wordt hij betrokken bij het uittekenen
van het hulpverleningstraject. Dit vereist dat tijd wordt vrijgemaakt om naar het verhaal van
de hulpvrager te luisteren om zo de achterliggende oorzaken van zijn beroep op de dienst te
achterhalen en om een hulpverleningstraject op maat van de rechthebbende op te stellen. Dit
impliceert ook dat maatschappelijk werkers en andere hulpverleners voldoende gevormd
worden binnen deze emancipatorische invulling.

Eén van de mogelijke oorzaken van de ongelijke behandeling van rechthebbenden is het
tekort aan personeel in de OCMW’s. Een maatschappelijk werker heeft er vaak een te grote
caseload, waardoor maar weinig tijd vrij kan worden gemaakt voor de individuele hulpvrager.
Nochtans is tijd net essentieel om goed te kunnen luisteren naar de hulpvraag én om de
hulpvrager inspraak te geven. De meeste hulpvragers prefereren ook een vaste hulpverlener
met wie ze een vertrouwensrelatie kunnen opbouwen en aan wie ze niet telkens opnieuw hun
hele verhaal moeten doen. Er lijkt bijgevolg nood aan meer personeel. Het is dan ook aan te
raden dat een inventarisatie wordt gemaakt van de caseload en dus van de
personeelsbehoeften van de Vlaamse OCMW’s. Op basis van deze inventarisatie kan
vervolgens regelgeving of een Vlaamse norm worden ontwikkeld.
 
Daarnaast is er ook nood aan blijvende vorming voor maatschappelijk werkers om een betere
dienstverlening te realiseren. Deze vorming zou kunnen bestaan uit opleidingen, waarbij ook
ervaringsdeskundigen worden betrokken. Dit zou ook leiden naar een meer eenduidig kader
waarbinnen de maatschappelijk werkers kunnen werken zodat de onderlinge verschillen in
omgang met de hulpvragers verminderen.

Door meer onderling overleg en supervisie binnen OCMW’s en andere welzijnsdiensten of
regionaal met meerdere diensten kan hopelijk ook iets worden gedaan aan de ongelijke
behandeling van rechthebbenden. Het kan niet dat men voor eenzelfde probleem in het ene
OCMW hulp krijgt en in het andere niet. Onrechtstreeks leidt dit bovendien tot een versterkte
professionalisering van de maatschappelijk werker. 

Bij de rechthebbenden leeft ook veel in (rechts)onzekerheid over wat er kan gebeuren indien
een OCMW de wet niet naleeft of fouten maakt in het nadeel van de rechthebbende. Een van
de belangrijkste voorbeelden hiervan is wat moet er gebeuren als er fouten gebeuren in het
budgetbeheer. Hierrond zou meer transparantie en duidelijker mogelijkheden voor beroep en
protest moeten komen.

Concrete beleidsvoorstellen:

(1) de organisatie van permanente vorming, met inspraak van ervaringsdeskundigen;
(2) ruimte voor de maatschappelijk werkers om vorming te kunnen volgen;
(3) een inventaris van de personeelsbehoeften in de OCMW’s en maatregelen indien die
inventarisatie tekorten uitwijst;
(4) een adviserende functie van verenigingen waar armen het woord nemen in de OCMW-
raad;
(5) de uitwerking van betere beroeps- en protestmogelijkheden voor rechthebbenden bij
fouten van het OCMW (eventueel via ombudsfunctie in sociaal huis, zie verder);
(6) de uitbreiding van het kwaliteitsdecreet naar alle welzijnsdiensten en dus ook de sociale
diensten van OCMW’s;
(7) vorming en protocollen over hoe schuldbemiddeling en budgetbeheer meer transparant
kunnen worden gemaakt en hoe inspraak hierin bevorderd kan worden.
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2. Lokaal sociaal beleid

Sleutelproblemen: samenwerking om tot een gemeenschappelijk beleidsplan te komen,
wegwerken van intergemeentelijke verschillen in armoedebestrijding en behandeling van
rechthebbenden

Sleutels tot verbetering: meer regionale samenwerking tussen alle welzijnsorganisaties om
verschillen weg te werken, een ombudsdienst in het sociaal huis
Om dit te realiseren zijn nodig:

� het betrekken van ervaringsdeskundigen en verenigingen waar armen het woord
nemen bij het uitwerken van het lokaal sociaal beleidsplan;

� het ontwikkelen van netwerken van OCMW’s en andere welzijnsorganisaties (op het
organisatieniveau en het beleidsniveau) (eventueel regionale samenwerking indien niet
elke gemeente een vereniging heeft);

� de continue aandacht in het beleidsplan voor armoedebestrijding; een lokaal sociaal
beleidsplan zonder hoofdstuk over armoedebestrijding kan niet;

� meer informatie voor de rechthebbenden over hun rechten;
� meer uniformisering tussen de OCMW’s in het toekennen van steun bovenop of naast

het leefloon en meer transparantie in hoe wordt beslist wie al dan niet steun krijgt, ook
wat betreft eventuele verschillen tussen asielzoekers en Belgen;

� een voortdurende aandacht voor de verbetering van het onthaal binnen Sociaal Huis
� een ombudsdienst binnen het Sociaal Huis 

Het zal voor een groot stuk van het lokaal bestuur zelf afhangen hoe het lokaal sociaal
beleidsplan wordt ingevuld. Dat plan zal van grote invloed zijn op het afstemmen van vraag
en aanbod in de welzijnszorg. Mits een goed beleidsplan en een goed werkend sociaal huis
kan deze afstemming sterk verbeteren, maar een eenzijdig, onvolledig of ongeïnspireerd
beleidsplan en/of een matig of slecht werkend sociaal huis kunnen die afstemming ook
verslechteren. Hetzelfde geldt voor de inter-organisationele samenwerking rond thema’s en
doelgroepen. Ook die kan verbeteren of net op een lager pitje komen te staan.

Een lokaal sociaal beleidsplan zonder hoofdstuk over armoede is een (half)lege doos.
Armoede is echter ook meer dan een louter financieel probleem. Het is een maatschappelijk
probleem. Integratie is bijgevolg meer dan louter integratie op de arbeidsmarkt of het krijgen
van geldelijke steun. Het integratieproces begint al in de hulpverleningsrelatie: als die als
eenzijdig wordt ervaren, waarbij de hulpverlener als controleur optreedt en de rechthebbende
als louter vragende partij zonder inspraak, dan kan er van integratie geen sprake zijn. Er moet
dus actief worden gewerkt aan wederkerigheid in de hulpverleningsrelatie. De overheid zal
hiervoor incentives moeten geven aan de OCMW’s en andere welzijnsorganisaties, maar ook
actief moeten nagaan of de concrete werkingen van die organisatie ook op die manier
verlopen. Ook het Sociaal Huis zou een deel van de oplossing kunnen bieden, maar dan moet
het zo worden georganiseerd dat er inderdaad bij de ingang iemand zit die een luisterend oor
heeft én die de gebruikers helpt bij het maken van geïnformeerde keuzes. (verbetering onthaal
en ombudsdienst om klachten te behandelen). 

Concrete beleidsvoorstellen:
(1) de ontwikkeling van netwerken van welzijnsorganisaties op het lokale niveau;
(2) het recht op motivering waarom men al dan niet steun krijgt;
(3) meer klaarheid bieden/informatie over hoe men asielzoekers steunt;
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(4) de installatie van een ombudsdienst in het sociaal huis of op regionaal niveau, ook om de
kloof met de arbeidsrechtbank (voor klachten) te verkleinen;
(5) een evaluatie van de lokale sociale beleidsplannen, met inspraak van de verenigingen waar
armen het woord nemen, met bijvoorbeeld (twee)jaarlijkse voorstelling van een rapport rond
‘best practices’ als terugkoppeling naar en aanmoediging van de lokale besturen.
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II. Verslag werkgroep Maatschappelijke Dienstverlening 

Eline Versluys
Universiteit Antwerpen

Moderator: Ludo Fret, pluralistisch overleg welzijnswerk
Expert: Koen Hermans, Lucas

Na een korte inleiding door expert Koen Hermans gingen de deelnemers van de werkgroep
dieper in op de verschillende onderdelen van de expertennota rond maatschappelijke
dienstverlening. Er werden aanvullingen toegevoegd en opmerkingen gemaakt. Als belangrijk
beginpunt werd gesteld dat de dienstverlening zeker niet geviseerd wordt, dat er al zeer veel
positieve zaken zijn gerealiseerd, maar dat “alles altijd nog beter kan”. 
Een groot deel van het gesprek draaide rond de relatie tussen de rechthebbende en de
maatschappelijke diensten, rond de toegankelijkheid van deze diensten, de drempel die er nog
steeds bestaat en de nood om duidelijk geïnformeerd te zijn. Vervolgens werden het Sociaal
Huis en het Lokaal Sociaal Beleidsplan besproken. 

1. Toegankelijkheid
De toegankelijkheid van de maatschappelijke diensten blijft een groot probleempunt. We
stellen vast dat vele mensen de weg naar dienstverlening niet vinden en dat er dus een grote
drempel bestaat. Deze drempel heeft vaak te maken met een gevoel van schaamte. Er heerst
het idee dat dienstverlening enkel bestaat voor mensen met problemen. De maatschappelijke
dienstverlening zou van dit imago af moeten geraken. Om hier iets aan te veranderen is er
participatie van de verenigingen waar armen het woord nemen nodig (mensen kunnen zelf
uitleggen waarom de drempel er is) en vorming van de gemeenten in verband met
drempelverlaging. Een ander hulpmiddel is het Sociaal Huis. We zien nu al dat meer mensen
via het Sociaal Huis de weg vinden naar maatschappelijke dienstverlening, bijvoorbeeld via
de diensten van Kind en Gezin.
De afstand tussen de rechthebbende en de dienstverlening is ook groot door een gebrek aan
informatie. Deze situatie kan op verschillende manieren verbeterd worden. Allereerst moet
iedereen het recht hebben om het eigen dossier te kunnen inkijken. In dit verband zou het
medische dossier als voorbeeld kunnen dienen, waar de inzage al een verworven recht is.
Naast de inzage in het dossier zou het ook nuttig zijn om zelf bepaalde documenten mee naar
huis te krijgen. “Als je bij het OCMW iets ondertekent, krijg je nooit een bewijs mee.” Het is
belangrijk om het proces van de hulpverlening zelf te kunnen opvolgen. Dit geldt onder
andere zeker voor het budgetbeheer: de rechthebbende moet weten wat er al betaald is en wat
niet. En tenslotte is het belangrijk om in te zien dat het recht op informatie veel te maken
heeft met de kwaliteit van de hulpverlening. De rechthebbende moet informatie kunnen
vragen in een open gesprek met de hulpverlener. Of dit mogelijk is, hangt af van de tijd die
beschikbaar is en de kwaliteit van de menselijke relatie. Een bijkomend minpunt is ook dat de
uitleg vaak in te moeilijke woorden wordt gegeven, “zodat een gewone mens er niet meer aan
uit kan”. 
Een laatste element in de relatie tussen de rechthebbende en de maatschappelijke diensten is
de nood aan participatie. Hierbij is het vooral belangrijk dat die participatie ook effectief
opgevolgd wordt. “Participatie is één, maar je moet er ook iets mee doen.” Door de
buurtwerking worden bijvoorbeeld informatiemomenten georganiseerd, maar men geeft dan
geen antwoord op specifieke vragen of houdt geen rekening met de klachten die geuit worden.
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De overheden moeten dus meer rekening houden met de mening van de burgers, en indien ze
er geen rekening mee kunnen houden (door het feit dat ze andere bevoegdheden hebben),
moeten ze uitleggen waarom niet. Indien de overheid een mening wenst van de verenigingen,
moet ze die ook op tijd verwittigen (minstens drie maanden op voorhand). Er bestaat ook een
dubbel gevoel bij participatie: enerzijds erkennen de overheden het belang ervan, maar
anderzijds stellen ze zeer hoge eisen aan de verenigingen. De verenigingen worden voor alles
zelf verantwoordelijk gesteld. Dit is niet realistisch, omdat de verenigingen in de praktijk
weinig middelen hebben. De overheden moeten dus niet enkel mondeling de verenigingen
erkennen, maar ze ook de nodige middelen geven om hun basiswerking te ondersteunen. 

Een specifiek middel om informatie en participatie te bevorderen zijn de ombudsdiensten.
Ook hier zien we echter dat mensen hun weg niet vinden naar de ombudsdiensten. De
diensten worden zeer weinig gebruikt door hulpvragers. Dit komt onder andere doordat er
wordt gezegd dat je alleen naar de ombudsdienst mag gaan als je eerst alle andere diensten
hebt aangesproken. Er is ook een gebrek aan opvolging. Telefoontjes worden pas klachten
omdat er geen opvolging komt. Men zou beter geïnformeerd moeten worden over de vraag
hoe lang het duurt om bepaalde klachten te behandelen. Tenslotte is er het probleem dat de
ombudsdienst in het OCMW enkel specifieke problemen behandelt. Er bestaat geen punt waar
men klachten kan uiten over de werking van het OCMW zelf. 

2. Sociaal Huis
In een ander deel van het gesprek werd verder ingegaan op de werking van het Sociaal Huis.
Een groot voordeel van het Sociaal Huis is dat het de samenhang tussen de verschillende
sociale diensten in een gemeente verhoogt. Het samenbrengen van verschillende diensten is
echter niet zo eenvoudig. Het is gemakkelijk bij technische dossiers, maar moeilijker als het
over een proces gaat. Het is meer dan enkel technisch coördineren, het gaat om het opbouwen
van kwaliteitsvolle menselijke relaties. De grote uitdaging bij het Sociaal Huis is vooral het
beperken van het aantal doorverwijzingen. Momenteel komt de rechthebbende terecht bij een
onthaalloket waar hij zijn situatie uitlegt. Vervolgens wordt hij doorverwezen en moet hij
telkens opnieuw zijn verhaal doen. Op deze stelling wordt aangemerkt dat het concept
eigenlijk anders in elkaar zit: er is één hulpverlener met verschillende gespecialiseerde
hulpverleners achter hem. De rechthebbende moet enkel zijn volledig verhaal doen bij deze
ene hulpverlener. Het is dus nog niet echt duidelijk of het Sociaal Huis echt een probleem van
doorverwijzingen zal opleveren of niet. 

3. Lokaal Sociaal Beleidsplan
Over het Lokaal Sociaal Beleidsplan werd gezegd dat het minder goed lijkt dan het Sociaal
Impulsfonds. Men mist de hele dynamiek die door het SIF op gang is gebracht. “Sinds het SIF
is weggevallen in Mechelen, gaat er vanalles mis.” Er wordt wel opgemerkt dat het Lokaal
Sociaal Beleidsplan nog moet starten. In verband met dit Sociaal Beleidsplan is het belangrijk
dat het overleg goed gecoördineerd wordt. Hierbij stelt zich wel de vraag wie de coördinatie 
op zich neemt, misschien aanvaardt niet elke organisatie het om door een andere organisatie
gecoördineerd te worden. 

4. Aanvullingen
Tenslotte werden nog twee zaken aangehaald die ontbreken in de expertennota rond
maatschappelijke dienstverlening. Ten eerste wordt er niet verwezen naar de structurele
bestrijding van armoede en ten tweede wordt de werking van het OCMW niet fundamenteel
in vraag gesteld. 
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III.  Verslag  2e werkgroep Maatschappelijke dienstverlening 

Marja Hermans
Welzijnszorg vzw

Moderator: Diane Moras, Antwerps Platform Generatie Armen
Expert: Anja De Clercq, Lucas

Noot vooraf: 
Omdat het omwille van de groepsgrootte onmogelijk was elke tussenkomst te situeren, heb ik
deze onderverdeeld in enkele categorieën:
- De verenigingen: omvatten de tussenkomsten van de groepswerkers en van leden van de

verenigingen.
- OCMW: hieronder vallen de tussenkomsten van de hulpverleners in dienst van het

OCMW. In zoverre het mij duidelijk was waren er geen mandatarissen van het OCMW
aanwezig.

- Gemeente: tussenkomsten van gemeentelijke mandatarissen of ambtenaren.
- Provincie: tussenkomsten van provinciale ambtenaren
- Enkele groepen worden wel genoemd: Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten

(VVSG), Plaatselijk Welzijnsoverleg (PWO) en ATD, familiehulp,  het Steunpunt tot
bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting , Brussels
Observatorium voor Welzijn en gezondheid.

In de loop van het gesprek werden arme mensen op diverse manieren genoemd: doelgroep,
rechthebbenden, hulpvragers,… ik heb mij voor dit verslag beperkt tot de “rechthebbende”.

Welkom door Diane Moras.
- De werkzaamheden van deze werkgroep worden opgesplitst in 2 delen: voor de pauze

zullen we het hebben over de relatie hulpverlener – rechthebbende. Na de pauze over
het deel rond Lokaal Sociaal Beleid.

DEEL 1. WELZIJNSDIENSTEN EN MENSEN IN ARMOEDE

Toelichting door Anja De Clercq

- De expertennota(s) zijn geen losse teksten. Het is de verwerking van de resultaten van
de bevraging die het Vlaams Netwerk rond de verschillende thema’s bij de
Verenigingen waar Armen het woord nemen (de verenigingen) hebben afgenomen.

- Rond de relatie hulpverlener – rechthebbende worden 2 grote punten vooropgesteld:
- 1. Verbetering van de relatie tussen hulpverlener en rechthebbende:

o Blijvende vorming van de hulpverleners
o Inventarisatie van de personeelsbehoeften van de OCMW’s
o Uitbreiding van het kwaliteitsdecreet naar alle welzijnsdiensten

� Het kwaliteitsdecreet is nu niet van toepassing op de sociale diensten
van de OCMW’s

o Verbetering van het onthaal 
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- 2. Mensen in armoede merken verschillen in de dienstverlening van de OCMW’s.
o Inventarisatie van de verschillen
o Wegwerken van de verschillen
o Adviserende functie van de Verenigingen binnen de OCMW-raad.
o Betere mogelijkheden om klacht in te dienen bij fouten: Ombudsdienst.

� Een voorbeeldje: wanneer een rechthebbende in budgetbegeleiding is
en zijn uitgaven worden beheerd door een hulpverlener en deze vergeet
een (elektriciteit)factuur te betalen, dan is de rechthebbende hiervan
slachtoffer en ondervindt de rechthebbende de hinder (b.v. afsluiten
elektriciteit).

We vertrekken vanuit de vraag: herkennen we ons in deze voorstelling?

De verenigingen: 
- Ja
- De meeste hulpverleners hebben te weinig zicht op het totaalplaatje: Een

rechthebbende omschreef het ooit als “onze problemen zijn als een visnet: ze trekken
dan aan een draadje, maar het hele net beweegt dan wel.”

- De communicatie is meestal het grootste probleem, hulpverlener en rechthebbende
spreken en begrijpen mekaars taal niet.

- De dienstverlening zou ook veel meer vraaggestuurd moeten zijn, nu is het vooral
gestuurd vanuit het aanbod.

OCMW:
- Het onthaal is enorm belangrijk. De vraag waarmee mensen binnenkomen is dikwijls

zeer weinig concreet. Een onthaal dat goed kan luisteren kan ook goed doorverwijzen.
Ze kunnen de vraag sturen.

De verenigingen:
- De vraag is wie er bepaalt wat of welke hulpvraag belangrijk is? De hulpverlener of de

rechthebbende?

OCMW:
- Maatschappelijk werkers zijn opgeleid om probleemoplossend te werken.
- We organiseren sinds 5 jaar een doelgroepwerking en ook in deze werking blijft de

relatie hulpverlener – rechthebbende de rode draad.
- Er is dringend nood aan een dialoog tussen hulpverleners en rechthebbenden.

De verenigingen:
- Die dialoog is nodig, maar in persoonlijke gesprekken blijft de meldingsplicht

(dubbele rol van de MA – controle en hulp) toch dikwijls een rem. Er moet ook van bij
het begin van een gesprek duidelijkheid zijn: wat blijft tussen de hulpverlener en de
rechthebbende, wat moet/zal gemeld worden aan de OCMW-raad,…

ATD:
- Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen de ‘instantie OCMW’ en de ‘werkers

van het OCMW’.
- Binnen het Steunpunt ter bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale

uitsluiting is er een dialooggroep met Werkers van de OCMW’s, sociale partners en
andere organisaties (vakbonden, mutualiteiten, VDAB, VVSG…) en de
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rechthebbenden. Dit overleg is erg belangrijk, maar weinig werkers krijgen binnen
hun opdracht tijd en ruimte voor dit soort extra initiatieven.

Tijd en vertrouwen

De verenigingen:
- Een mevrouw vertelt dat zij in een kleine gemeente woont en dat ze daar een goede

ervaring heeft met de maatschappelijk werker van het OCMW. Er is een wederzijds
vertrouwen en hij maakt telkens opnieuw tijd voor haar.

- “Tijd” is een factor die diverse keren terugkomt. Tijd is er nodig om een
vertrouwensrelatie op te bouwen tussen hulpverlener en rechthebbende.

- Als die vertrouwensrelatie er niet komt moet er zowel vanuit de rechthebbende als
vanuit de hulpverlener een kans zijn om de hulpverleningsrelatie stop te zetten en aan
iemand anders toe te wijzen.

OCMW:
- Dit laatste is een gevaarlijke stelling, de kans is groot dat rechthebbenden gaan

shoppen.

De Verenigingen:
- Ze hebben niet het gevoel dat rechthebbenden gaan shoppen, indien ze wel gaan

shoppen heeft dit meer met de OCMW-raad te maken dan wel met de werkers.
- Het is wel zo dat rechthebbenden wanneer ze b.v. verhuizen bepaalde buurten zullen

gaan vermijden omdat de maatschappelijk werkers die in die bepaalde buurt actief zijn
niet zo goed staan aangeschreven.

- Al te dikwijls horen we nu bij rechthebbenden: “ge moet geluk hebben met uw
maatschappelijk werker”. Dit zou niet mogen, de dienstverlening zou overal
evenwaardig moeten zijn. De stap naar hulpverlening is al zeer moeilijk. Als de factor
“geluk” dan mede bepalend is voor goede hulpverlening zijn we verkeerd bezig.

Vorming

Provincie:
- In de provincie West Vlaanderen wordt sinds enkele jaren vorming georganiseerd

voor OCMW - mandatarissen. In het begin had deze geen succes, nu bereikt men toch
al een kleine 100 mandatarissen.

- De ‘blijvende vorming’ voor hulpverleners zou beter uitgebreid worden tot blijvende
vorming voor hulpverleners, raadsleden, secretarissen en voorzitters van het OCMW.

De Verenigingen:
- Een belangrijk aspect van vorming is het zich leren inleven in het leven van de

rechthebbenden. 
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Personeelsbehoeften OCMW’s

De Verenigingen
- Is het niet belangrijker een inventaris te maken van het cliënten- en behoeftenbestand

om van daaruit te zien hoe men het personeelsbestand moet opbouwen?

OCMW
- Dit zou de zaak nog veel complexer maken.

VVSG:
- Wat hier verteld wordt is niet onbekend.
- Het is inderdaad belangrijk de personeelsbehoeften te bekijken tegenover de

dienstverlening.
- Momenteel is men binnen VVSG bezig met het uitwerken van personeelsnormen naar

OCMW-dienstverlening toe.
- Het is belangrijk dat er voorop gezet wordt dat de dienstverlening kwaliteitsvol moet

zijn (kwaliteitsdecreet!).

Duidelijke communicatie

VVSG:
- Maar … men mag niet vergeten dat de maatschappelijk werkers in een dubbele rol

zitten. Enerzijds ondersteunend maar anderzijds controlerend. Dit maakt een
vertrouwensrelatie dikwijls ook moeilijk.

De verenigingen:
- Het spanningsveld is er. Daarom is een duidelijke communicatie van zo’n groot

belang. Dit geldt niet alleen tijdens het gesprek, maar ook in de verslaggeving. De
rechthebbende heeft het recht en voelt de nood aan om te weten wat er over hem/haar
geschreven wordt en wat er wordt doorgegeven aan de OCMW-raad.

- Een “open verslaggeving” zou een goede zaak zijn.

OCMW
- Bij ons wordt het sociaal verslag mee ondertekend door de rechthebbende. De vraag

die aan de raad zal worden gesteld, wordt niet voorgelegd omdat deze verschillend kan
zijn van de vraag van de rechthebbende.

De verenigingen
- Waarom wordt de vraag aan de raad niet voorgelegd? Op welke basis beslist de

maatschappelijk werker welke de vraag is die naar de raad gaat?

OCMW
- Vooral wanneer de vraag die ze hebben, b.v. een samenwonende die het leefloon van

een alleenstaande vraagt, reglementair niet kan. Soms worden mensen dan agressief
wanneer ze zien dat er een andere vraag wordt gesteld.

De verenigingen
- Het probleem is dat heel wat rechthebbenden niet vertrouwd zijn met de

reglementeringen. 
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- Rond agressiviteit: hulpverleners moeten er rekening mee houden dat mensen kunnen
kwaad worden, ze moeten ook de kans krijgen om kwaad te worden, zeker als het gaat
om belangrijke momenten in hun leven. Een voorbeeld uit de jeugdhulpverlening:
“Een ouder doet heel erg zijn best om voor zijn kinderen te zorgen. Toch haalt hij de
vooropgestelde normen niet en wordt een uithuisplaatsing beslist.” Is het dan niet
normaal dat die mens kwaad wordt?

Steunpunt
- Duidelijke communicatie en kennis van verschillende vormen van steunverlening zijn

belangrijk, maar het is wel gevaarlijk om zoals in de nota ‘asielzoekers’ tegenover
arme mensen te zetten. Het is beter te vertrekken vanuit de gemeenschappelijke
problematiek nl. armoede. Mensen mogen en moeten weten dat asielzoekers misschien
op een andere manier worden geholpen, maar zet ze niet tegenover elkaar.

Vertrouwdheid met de wetgeving – verschillen tussen OCMW bij de toekenning van
extra dienstverlening

De verenigingen 
- De maatschappelijke werkers moeten telkens opnieuw de reglementen en wetten

toelichten en de rechthebbenden duidelijk informeren over wat wel of niet kan binnen
het wettelijk kader. 

- Rechthebbenden moeten te veel ‘schooien’ voor hun rechten.
- Mensen krijgen ook teveel verschillende antwoorden op één vraag. Een voorbeeld:

iemand gaat informeren of hij recht heeft op verhoogde kinderbijslag. Volgens de ene
dienst wel, volgens de andere dienst weer niet. 

VVSG
- In die zin het belangrijk dat er ‘steunnormen’ worden uitgewerkt.

OCMW
- Normen, ok, maar met de nodige ruimte voor afwijkingen afhankelijk van de

plaatselijke situatie. (b.v. een hogere huurtoelage in een stad/gemeente waar de huren
zeer hoog zijn)

Provincie
- Het wegwerken van de verschillen kan ook een nivellering met zich meebrengen en

dat kan niet de bedoeling zijn.
- Belangrijker dan normen voorop te stellen of verschillen weg te werken is dat mensen

een goed overzicht krijgen van welke rechten zij hebben.
- Openheid en informatie zijn hier belangrijk.

ATD
- Vanuit onze ervaring met de dialooggroep stellen we vast dat de rechthebbenden en de

hulpverleners mekaars logica niet verstaan. In die zin lijkt het ons zinvol om een 3de

persoon te betrekken bij de contacten tussen beiden. 
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PWO
- Dat is wat wij met het plaatselijk welzijnsoverleg proberen te doen, informatie en

advies geven aan rechthebbenden. Wij hebben een tussenniveau gecreëerd. We doen
dit op vrijwillige basis.

- Een drempelverlaging van de OCMW’s is hoognodig, maar de tijd om hieraan te
werken ontbreekt.

Gemeente
- Naast het OCMW heb je ook nog de Dienst Welzijn van de stad. Bij ons zijn omtrent

de werking goede afspraken tussen de dienst Welzijn en het OCMW. De dienst
welzijn staat in voor preventie. Het OCMW voor individuele hulpverlening.

- Waar zit de dienst(en) Welzijn in dit verhaal?

Provincie
- Het grote probleem is en blijft de niet-relatie tussen de hulpverlener en de

rechthebbende.

Kwaliteitsdecreet

De verenigingen
- Hoe zit het met de “gebruikersrechten”? Er was een voorstel van decreet, maar we

horen daar niets meer van?
- Zijn deze gebruikersrechten niet nodig om het kwaliteitsdecreet in te vullen?

Familiehulp
- Het kwaliteitsdecreet is zeer sterk geschreven vanuit de gebruikersrechten. Elke audit

op het kwaliteitsdecreet gebeurt vanuit een rechthebbende-positie.
- De toepassing van het kwaliteitsdecreet is wel gedeeltelijk ook van toepassing op het

OCMW, met name op de voorzieningen. De dienstverlening valt momenteel niet
onder het kwaliteitsdecreet.

Aanvulling bij de oplossingen van stelling 1
- Blijvende vorming voor hulpverleners én raadsleden én secretarissen én voorzitters

(van de OCMW’s).
- Naast onderzoek naar personeelsbehoeften ook onderzoek naar de cliëntbehoeften.
- Onthaal en duidelijke communicatie.
- Duidelijke informatie over rechten

Aanvullingen bij de oplossingen van stelling 2
- Wegwerken van de verschillen met aandacht voor de lokale situatie.
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DEEL 2: LOKAAL SOCIAAL BELEID

Inleiding door Anja De Clercq
- Het opstellen van een lokaal sociaal beleidsplan biedt kansen maar er zijn ook

valkuilen.
o Ervaringsdeskundigen en verenigingen betrekken bij de opmaak en evaluatie

van de beleidsplannen.
o Stimuleren van netwerkvorming tussen lokale besturen, verenigingen,

welzijnsorganisaties 
- De inbreng van particuliere partners (3de poot) in het lokaal sociaal beleidsplan is niet

verplicht.

De verenigingen
- Er wordt een voorbeeld aangehaald waar het plaatselijk OCMW een overeenkomst

sloot met de vereniging.

PWO
- De inbreng van de 3de poot moet verplicht worden. De verenigingen van

rechthebbenden kunnen toch niet zomaar uit de boot vallen?

De verenigingen
- Partner worden in het Lokaal Sociaal Beleid (LSB): ok maar waarom? Als

excuustruus? Gaat men ons au sérieux nemen?

OCMW
- Men heeft niet de vrijheid om de 3de poot al dan niet mee te nemen in het LSB. Bij het

opstellen van het plan is men verplicht te motiveren waarom bepaalde
organisaties/diensten niet worden opgenomen. Dus een doelgroepaanwezigheid kan
gegarandeerd worden.

- Een bekommernis is ook het éénloketsysteem, dit kan en zal niet werken. 
o Rechthebbenden zullen blijven de voorkeur geven aan de dienstverlener die zij

kennen. 
o Welke garanties kan je inbouwen dat je direct de juiste vraag detecteert en

correct doorverwijst?
- Kwaliteitseisen zijn ook hier enorm belangrijk.

Gemeente
- Het LSB is veel ruimer dan een zorgplan! We mogen het niet tot dat beperken.
- Laat het ook duidelijk wezen dat ‘armoede’ niet moet opgenomen worden. Het is

daarom heel belangrijk dat het LSB een gedeelde verantwoordelijkheid wordt.

OCMW
- Die verantwoordelijkheid moet je wel krijgen. Daarvoor zijn garanties nodig.

De verenigingen
- Het LSB kan een vangnet zijn, maar je kan er ook in gevangen geraken. Net daarom is

de aanwezigheid van de 3de poot bij het opstellen en het verder uitwerken zo
belangrijk.

- Die derde partners is ook belangrijk in de OCMW-raad
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Provincie
- Het moet toch duidelijk zijn wat we onder “particulier” (= 3de poot) verstaan. Het moet

duidelijk zijn wie we hiermee voor ogen hebben. Mij lijkt het in de eerste plaats de
doelgroeporganisaties.

- De particuliere sector omvat ook de privé-sector (kan belangrijk zijn in het kader van
Europa en de globalisering). Willen we hen ook betrekken?

- Het is wel zinvol om de vakbonden en de mutualiteiten te betrekken bij het LSB.
- Een ander belangrijk aandachtspunt bij de LSB is dat dit is ingeschreven in de

gemeentebegroting. Dit wil zeggen dat er geen aparte fondsen meer zijn voor
armoedebestrijding.

De verenigingen
- Er zijn al positieve voorbeelden.

o Zo zijn er in verschillende gemeentelijke adviesraden van Herentals
afgevaardigden van de vereniging opgenomen. Dit maakt wel degelijk verschil
in de besluitvorming.

Gemeente
- In Lokeren is er een welzijnsraad opgericht met leden uit verschillende andere

gemeentelijke adviesraden. De adviezen van de welzijnsraad moeten ook in de andere
adviesraden worden opgenomen.

- Vraag: hoe de aanwezigheid van rechthebbenden garanderen?

ATD
- Het LSB is een uitdaging waarin plaats moet gemaakt worden voor ervaringskennis

van zowel rechthebbenden als hulpverleners. Beiden kunnen het beleid sturen.
- Hulpverleners zouden ook de reflex moeten hebben om hun terreinervaring in te

brengen in het LSB.
- Het is belangrijk dat het LSB niet alleen uit “koppen” bestaat maar ook uit “werkers”.

Observatorium
- Dit is Vlaamse materie, maar vergeet aub Brussel niet. Welke rol neemt dit Vlaams

actieplan op voor Brussel?

Aanvullingen bij de oplossingen
- Aanwezigheid van 3de partners garanderen.
- Betrokkenheid bij het LSB over de gehele lijn (opstellen, uitvoeren, evalueren)
- 3de partners: De verenigingen moeten hier prioritair zijn. Daarnaast ook zeker

vakbonden en mutualiteiten betrekken.
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IV. Samenvattende voorstellen voor de nieuwe Vlaamse Regering

1. Verbetering van de relatie tussen hulpverleners en rechthebbenden in de erkende
welzijnsdiensten. 

Hulpverleners met voldoende tijd en respect 

� Blijvende vorming van hulpverleners met aandacht voor de ervaringen van mensen in
armoede.

� Een inventaris van de personeelsbehoeften van de OCMW’s.
� Uitbreiding van het kwaliteitsdecreet naar alle welzijnsdiensten, dus ook naar de

sociale dienst van de OCMW’s.
� Dat iedereen het recht moet hebben om zijn dossier in te kijken.

2. Mensen in armoede merken verschillen in dienstverlening tussen OCMW’s op.  

Te grote verschillen tussen OCMW’s zijn onrechtvaardig en moeten verdwijnen
� Een inventaris van de OCMW-dienstverlening om de verschillen tussen OCMW’s in

kaart te brengen.
� Een afstemming met de federale overheid om de eventuele grote verschillen tussen

OCMW’s weg te werken. 
� Een adviserende functie van de verenigingen binnen de OCMW-Raad.
� Betere mogelijkheden om klacht in te dienen bij fouten van het OCMW. Een

ombudsfunctie waar mensen met hun klachten terechtkunnen en waar deze klachten
ook worden opgevolgd. 

� Autochtone mensen in armoede voelen zich benadeeld ten opzichte van asielzoekers in
de hulpverlening. De mogelijke verschillen in dienstverlening zouden in kaart kunnen
gebracht worden. Duidelijke communicatie naar de rechthebbenden over
dienstverlening aan asielzoekers kan een eerste stap zijn om hier een antwoord op te
bieden.

3. Het opstellen van een Lokaal Sociaal Beleidsplan omvat kansen maar ook valkuilen.

Goede ervaringen uit het verleden meenemen in het nieuwe decreet
� De goede ervaringen vanuit het SIF moeten worden meegenomen voor de

uitvoeringsbesluiten van het nieuwe decreet.
� In het Sociaal Huis zullen doorverwijzingen vanuit één loket beperkt moeten worden

om te voorkomen dat mensen telkens opnieuw hun verhaal moeten doen. We vragen
om één hulpverlener aan te stellen als vertrouwenspersoon, die zelf kan overleggen
met een team van gespecialiseerde hulpverleners. 

� Het stimuleren van netwerkvorming tussen het lokaal bestuur, verenigingen waar
armen het woord nemen en welzijnsorganisaties via de uitvoeringsbesluiten bij het



290904 / armoedecongres/ Eindverslag/ Vlaams Netwerk + team Armoede Vlaamse Gemeenschap 118

decreet Lokaal Sociaal Beleid. Dit kan via het opstellen van een Lokaal Actieplan
Armoedebestrijding in overleg tussen deze partners.

In overleg met zij die armoede ervaren
� Ervaringsdeskundigen en verenigingen waar armen het woord nemen betrekken bij

de opmaak en evaluatie van de beleidsplannen. 
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Recht op gezondheid
Arm maakt ziek, ziek maakt arm. Gezondheidsverschillen en –ongelijkheden zijn de uitkomst
van de vermenigvuldiging van armoedeproblemen inzake wonen, stress, tekort aan inkomen,
arbeidsomstandigheden, sociale contacten, enzovoort. Naast de toegang tot goede en
betaalbare gezondheidszorg moeten dus ook deze verschillende levensomstandigheden
verbeteren. 
Toegankelijkheid van de gezondheidszorg is en blijft het grote knelpunt. Mensen in armoede
worden nog steeds impliciet of expliciet geweigerd van gezondheidszorgen. Omwille van de
hoge kosten en laattijdige terugbetaling worden belangrijke zorgen uitgesteld of niet
opgenomen. De privatisering en vermarkting van gezondheidszorg brengt met zich mee dat
mensen in armoede zichzelf niet kunnen beschermen tegen hogere risico’s. Gezondheid lijkt
meer en meer een goed te worden dat te koop is. Er wordt te weinig rekening gehouden met
de belangen van mensen in armoede.
We zetten de aanbevelingen van mensen in armoede, aangevuld met de expertise van
veldwerkers, op een rijtje:

� Inclusieve benaderingen van toegankelijke eerstelijnszorg blijken zeer veel effect
te hebben op problemen van mensen in armoede. Via inspraak van mensen in
armoede op lokaal niveau, en via samenwerking met andere sectoren en disciplines
slaagt men erin om zowel curatief als preventief te kunnen werken. Dergelijke
initiatieven zouden dan ook structureel uitgebouwd en ondersteund moeten
worden.

� De maximumfactuur, de zorgverzekering, de tariefzekerheid, het Bijzonder
Solidariteitsfonds, en de beschermingsmaatregelen voor chronisch zieken hebben
niet altijd het gewenste resultaat omdat ze de toegankelijkheidsproblemen niet in
de kern aanpakken. Op korte termijn zouden deze maatregelen geoptimaliseerd
moeten worden in overleg met mensen in armoede en experts (met veldervaring). 
Op lange termijn dringen fundamentele hervormingen binnen de eerstelijnszorg
met garanties voor een maximale financiële toegankelijkheid zich op. De regeling
betalende derde zou algemeen toegepast moeten worden om gezondheidszorg
betaalbaar te maken.

� Gunstmaatregelen en tegemoetkomingen zouden automatisch toegekend moeten
worden.

� Meer soorten kosten zouden terugbetaald moeten worden door het ziekenfonds. 
� Ook geestelijke gezondheidszorg zou toegankelijker moeten worden.
� Er zijn veel verschillende diensten en voorzieningen, waardoor het moeilijk is om

vlot je weg te vinden naar gepaste dienstverlening. Er is nood aan eenvoudige niet-
commerciële informatie. 

� Samenwerking met andere sectoren om gezondheid te bevorderen is een
interessante piste. Het lokale niveau moet gestimuleerd worden om dit mee te
organiseren. 

Beleidsmaatregelen die een antwoord proberen te bieden op deze problemen, bereiken
mensen in armoede vaak niet of slechts in beperkte mate. Mensen in armoede betrekken bij
het beleid, vooraf of bij een evaluatie, biedt een  meerwaarde om ervoor te zorgen dat
maatregelen hen werkelijk bereiken en dat nieuwe maatregelen kunnen ontstaan.
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I. Expertennota ‘Recht op gezondheidszorg’

Linda Wittevrongel
wijkgezondheidscentrum Botermarkt (Ledeberg)

Inleiding

De opdracht tot het samenstellen van een document rond het thema “recht op
gezondheidszorg” voor het congres rond armoede 2004 werd door het Vlaams Netwerk
van Verenigingen waar armen het woord nemen gegeven aan een veldwerker, Linda
Wittevrongel.
We zijn daarvoor zeer erkentelijk en denken dat een nota geschreven vanuit het directe
contact met armen blijft kleven bij zowel deskundigen als leken die niet direct vertrouwd zijn
met het thema gezondheid.

Linda Wittevrongel is momenteel coördinator van het team van het wijkgezondheidscentrum
Botermarkt, een laagdrempelige multidisciplinaire eerstelijnsgezondheidsdienst die werkt in
het kader van het systeem van forfaitaire betaling in Ledeberg, een deelgemeente in de 19de

eeuwse Gentse gordel.
Ze werkt sinds 1986 als maatschappelijk werkster in het centrum en heeft zich vooral
toegelegd op begeleiding van (kans)arme gezinnen met als referentiekader de contextuele
benadering van Ivan Boszormenyi-Nagy.
Ze stond aan de wieg van het Platform Hulpverlening Gentbrugge-Ledeberg, een
overlegforum waar sinds 18 jaar elke drie maand tussen de 40 à 50 welzijnswerkers actief in
de buurt elkaar ontmoeten.
Ze is betrokken bij de artsopleiding en geeft o.a. onderwijs aan toekomstige huisartsen rond
de aanpak van sociale problemen en rond multidisciplinaire samenwerking.

De opdracht omvatte volgende vragen:
- met welke problemen worden gezinnen in armoede in de gezondheidszorg

geconfronteerd?
- hoe kunnen preventiecampagnes mensen in armoede bereiken?
- hoe kunnen dringende medische zorgen betaalbaar worden?
- in welke mate komt de zorgverzekering en het decreet betreffende de eerstelijnszorg

mensen in armoede ten goede?

Voor deze nota baseerden wij ons op onze ervaringen in het werken tussen, met en voor
(kans)armen en vertrokken van hun signalen, ervaringen en meningen. We vulden deze aan
met onze terreinkennis van het werken in een multidisciplinaire toegankelijke
eerstelijngsgezondheidsdienst, een wijkgezondheidscentrum.
Voor de onderbouw consulteerden wij nuttige informatiebronnen als cijfergegevens en
onderzoeksresultaten en waren verrast: niet over de resultaten, want ze bevestigden ons
aanvoelen en onze vermoedens, maar over het veelvoud van elkaar bevestigende en
versterkende problemen inzake gezondheidszorg en beleid.

We dachten logischerwijs: waarop wacht het beleid?
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ARMOEDE en GEZONDHEID.
Armoede is een ingewikkeld iets en kunnen we niet reduceren tot één dimensie als
bijvoorbeeld het niet kunnen realiseren van het recht op (gezondheids)zorg.

Armoede is de som van alle problemen op vlak van arbeid, wonen, onderwijs, gezondheid,
cultuur, recht, maatschappelijke dienstverlening, gezin, inkomen, participatie.
Gezondheidsverschillen en –ongelijkheden zijn de uitkomst van de vermenigvuldiging van
armoedeproblemen :
- ongezonde en kleine woningen, slechte hygiënische omstandigheden, onzekerheid over

gebruik van elektriciteit, gas en water, gebrekkig sanitair, onveilige verwarming
- ontoereikende inkomens voor het nahouden van een gezonde leefstijl met evenwichtige

voeding, sport en ontspanning
- stresserende leefomstandigheden en gebeurtenissen in combinatie met ongezond gedrag

zoals roken en onvoldoende beweging
- manke sociale contacten
- onzekere, belastende en risicovolle arbeidsomstandigheden en –voorwaarden
- aanhoudende werkloosheid zonder uitzicht op werk
- gebrekkige, onaangepaste onderwijskansen met zwakke beheersing van rekenen,

plannen, afwegen, lezen, (in)schatten en verwerken van informatie … en een groot
gevoel van machteloosheid en onzekerheid.

Armoedebestrijding moet voor het beleid een zorg tot herstel van de waardigheid van armen
zijn. Dit kan maar door hun streven om “goed in lijf, vel en hoofd voelen” te erkennen en
ervoor te ijveren dat er naast een goede en betaalbare gezondheidszorg ook verbetering komt
van hun huisvesting, hun inkomen, hun leef- en arbeidsomstandigheden, hun rechten, hun
onderwijskansen. 
In hun hoop en verwachtingen verschillen armen immers niet van de rest van de samenleving.

RECHT op GEZONDHEIDS(ZORG) of ONRECHT?
Het recht op gezondheidszorg is een bindend recht, vastgelegd in onder meer: 
- de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
- het Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten
- het Verdrag inzake de Rechten van het Kind
- het Europees sociaal handvest
- de Belgische grondwet.

Het is inherent aan het grondrecht “ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden”.

Enige voorwaarde om van dit grondrecht te genieten is deel uit te maken van de mensheid
maar toch loopt het fout: (kans)armen, daklozen, mensen zonder papieren, vluchtelingen,
gevangenen en andere vergeten groepen zien dat grondrecht moeilijk of niet gerespecteerd.

Vaststellingen van de armen zelf, de verenigingen waar armen het woord nemen, de
gezondheidswerkers en wetenschappelijke studies gaan allen in dezelfde zin: “arm maakt ziek
en ziek maakt arm”.

Een greep uit de resultaten van de recente Gezondheidsenquête 2001 voor België van het
Wetenschappelijk Instituut Gezondheid spreekt voor zich en bevestigt jammer genoeg
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nogmaals deze samenhang met ongunstige resultaten voor de gezondheidstoestand van lager
geschoolden, wat (kans)armen vaak zijn :
- lager geschoolden geven vaker een slechtere gezondheid aan
- lager opgeleiden kampen meer met chronische aandoeningen zoals allergie, hoge

bloeddruk, artrose, rugaandoeningen van hardnekkige aard, migraine, …
- minder geschoolden worden meer gevat door geestelijke gezondheidsproblemen als

globaal onwelbevinden, psychosomatische problemen, depressieve stemmingen, angst-
en slaapstoornissen, …

- lager geschoolden hebben minder sociale contacten, leven meer vereenzaamd
- lager opgeleiden hebben meer dan anderen last van één of meerdere langdurige ziekten

en aandoeningen of handicaps met belangrijke belemmeringen bij het uitvoeren van
dagelijkse activiteiten.

Andere onderzoeken en studies vullen de lijst van ongelijke gezondheidsverschillen aan :
- zwangere laaggeschoolde vrouwen hebben bijna vier keer meer kans op babysterfte dan

hoger geschoolde vrouwen
- het risico op vroeggeboorte, laag geboortegewicht en kans op misvormingen is erg

groot
- minst opgeleiden hebben minder hoop op een lang en gezond leven; de kans om sneller

ziek te worden als de kans om vroegtijdig te sterven verschilt grondig naargelang van
de sociaal-economische status

- depressie is een ziekte waar mensen in armoede meer dan anderen mee geconfronteerd
worden

- armen hebben minder overlevingskansen bij ziektes, waarbij de kans op een dodelijke
afloop of blijvende invaliditeit hoog is.

De vaststellingen van gezondheidsverschillen en ongelijkheid zijn niet nieuw maar meer en
meer onderbouwd en doen ons noodgedwongen concluderen dat anno 2004 “gelijk recht op
gezondheids(zorg) voor iedereen” geen realiteit is.

MET WELKE PROBLEMEN WORDEN GEZINNEN IN ARMOEDE IN DE
GEZONDHEIDSZORG GECONFRONTEERD ?

Toegankelijkheid is en blijft het grote knelpunt in de gezondheidszorg en wordt bemoeilijkt
door een opeenstapeling van hinderpalen. 
Het veelvoud en de combinatie van deze drempels maken van de toegankelijkheidsverschillen
een megaprobleem : (kans)armen kunnen niet op dezelfde manier gebruik maken van de
gezondheidszorg en kunnen hun recht op gezondheidszorg niet opnemen.

Weigering van gezondheidszorgen.
Weigering van gezondheidszorgen komt nog steeds voor.
Expliciete weigeringen zijn gelukkig in de minderheid, eerder zeldzaam, maar toch kennen
wij schrijnende voorbeelden als wij denken aan de illegalen en de mensen-zonder-papieren.
Impliciete weigeringen gebeuren dan nog vaak en nemen vormen aan als het inhouden van de
SIS-kaart of identiteitskaart tot de patiënt betaald heeft, het aanleggen van een “zwarte lijst”
van wanbetalers, het aanbrengen van een “embargo”-label op het dossier van patiënten met
aanhoudende betaalmoeilijkheden, het publiekelijk maken van vernederende opmerkingen
betreffende openstaande rekeningen, een weinig discrete doorverwijzing naar de sociale
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dienst van het ziekenhuis voor het afsluiten van een afbetalingsplan, het vragen van
voorschotten voor de zorgen, ingreep of hulpmiddelen, …

De kostprijs van gezondheidszorgen.
Ziek zijn is duur.
De Belgische Gezondheidsenquête van 2001 zegt onomwonden :
Een huishouden spendeert in België gemiddeld 110 Euro per maand aan gezondheidszorg,
wat overeenkomt met 8 % van het beschikbare inkomen.
De voor gezondheidszorg noodzakelijke uitgaven stijgen met de leeftijd: waar een jong
huishouden gemiddeld 3 % van het huishoudbudget spendeert aan gezondheidszorg loopt dit
op tot 14 % in een huishouden waarvan de referentiepersoon minstens 75 jaar is.
Haast 1/3de van de Belgische huishoudens geven aan dat de eigen uitgaven voor
gezondheidszorg moeilijk tot zeer moeilijk om dragen zijn; in de laagste inkomenscategorie
zou dit voor 68 % het geval zijn.
Een tiende van de Belgische huishoudens moet zelfs omwille van financiële redenen medische
zorg, tandverzorging, mentale zorg, medicatie of het aanschaffen van een bril staken; de
minst bedeelden worden hier met 28 % het zwaarst getroffen.
Ziek zijn is (te) duur voor gezinnen in armoede.
Dit betekent dat armen niet ziek mogen worden, dat zij geen andere keuze hebben dan uitstel
of afstel en hun toevlucht nemen tot zelfmedicatie of binnenglippen via het gekende
achterpoortje van de spoedafdeling van het ziekenhuis.

Het voorschieten van kosten.
Het voorschieten van kosten vormt een essentieel probleem voor gezinnen in armoede, ook al
worden deze later – al dan niet volledig – terugbetaald door het ziekenfonds, de verzekering
of het OCMW.
Armen – en zij niet alleen - rekenen op een directe en contante terugbetaling daar ze het geld
nodig hebben om verder te leven of om noodzakelijke medicatie en verzorging te kunnen
bekostigen.
Catastrofes ontstaan bij laattijdige terugbetalingen, onzekerheid betreffende de te volgen
procedure en tijdstip van terugbetalingen, administratieve rompslomp, stortingen op
rekeningen met een negatief saldo, inhouden van terugbetalingen voor onbetaalde
ziekenfondsbijdragen en terugvorderingen, het niet bereiken van de vooropgestelde (hoge)
grens of plafond bij maatregelen als de MAF of maximumfactuur en de vroegere sociale en
fiscale franchise.
De MAF vormt trouwens het typevoorbeeld van een maatregel dat zijn doel voorbijschiet:
bescherming bieden tegen al te hoge gezondheidszorgkosten. Het systeem is gebaseerd op het
volgende principe: zodra het remgeld voor sommige gezondheidszorgen een specifiek plafond
overschrijdt, krijgt de betrokkene vanaf dan het geheel van zijn persoonlijke bijdrage
terugbetaald.
Een efficiënte bescherming voor mensen in armoede blijft met de MAF uit:
- de hoogte van het jaarlijks plafond is een probleem
- niet alle kosten worden opgenomen in de maximumfactuur
- het terugbetalingssysteem laat (te) lang op zich wachten. 

Te hoge remgelden.
Voor mensen met een laag inkomen dekt de verplichte verzekering onvoldoende hun
noodzakelijke gezondheidskosten.
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Specifieke hulp – en daarbij denken we aan tandzorg, dieet, voetverzorging, kinesitherapie,
psychologische begeleiding, de aankoop van hulpmiddelen als een bril, steunzolen, een gebit,
… – wordt op de lange baan geschoven of zelf afgelast.
Ziekenhuiskosten zijn helemaal te duur, waardoor mensen in armoede die in het ziekenhuis
belanden er gegarandeerd schulden aan over houden. Noodzakelijke opnames worden daarom
uitgesteld of afgevoerd en men moet zijn toevlucht nemen tot het OCMW en sociale diensten
voor budgetbegeleidingen, afbetalingsplannen en gunstmaatregelen.
Het is daarbij volslagen absurd en onrealistisch te denken dat mensen met een inkomen,
grenzend aan het leefloon, hun gezondheidsonkosten kunnen incalculeren in een dergelijk
budget en we merken dan ook in budgetbegeleidingen dat kosten voor gezondheidszorg
steevast onderaan aan de rij komen te staan.

Het wordt helemaal moeilijk als aan de andere kant door de overheid besparingen worden
ingevoerd zonder voorafgaande toetsing van de effecten voor wie de zorgen het meest nodig
hebben, de armen . Voorbeelden van dergelijke maatregelen, genomen zonder overleg en
effectenstudie, met ingrijpende effecten voor de armen zijn:
- de referentieterugbetaling, een nieuw betalingssysteem om het voorschrijven van

goedkopere geneesmiddelen of generische geneesmiddelen te stimuleren waarbij de
patiënt minder remgeld moet betalen;

         minvermogenden kunnen geen weerwerk bieden tegen weinig prijsbewust en     
         ondoordacht voorschrijfgedrag door hun behandelende artsen.
- de maatregelen met betrekking tot de kinesitherapie met grondige veranderingen voor de

terugbetaling ervan door de indeling van aandoeningen in drie categorieën, waaraan
telkens een aantal normaal terugbetaalde sessies vasthangen; de angst is reëel dat
patiënten met minder zware aandoeningen afhaken en behandelingen met
gezondheidswinst en –comfort moeten stopzetten.

- de maatregelen met betrekking tot de spoedgevallendiensten, waarbij ziekenhuizen een
bijkomend remgeld van 12,50 Euro mogen aanrekenen om het (on)terecht gebruik van
deze diensten te ontmoedigen; velerlei redenen zetten armen er net aan om zich op
spoedgevallendiensten te laten verzorgen: de betaling volgt later, de onbeheersbare
vrees dat er iets ernstigs aan de hand is, de machteloosheid om zelf uit te maken wat je
moet doen, uitgestelde gezondheidsproblemen die plots urgente problemen worden,
stuurloze crisissen die uit de hand lopen, geen betaalbare zorg dicht bij huis, ...

         
De niet-terugbetaling van kosten voor zorgen, behandelingen en medicatie.
De al dan niet terugbetaling van specifieke kosten lijkt niet altijd in het belang van de patiënt
te gebeuren. Armen worden door deze keuzes sneller gevat.
Pijnstillers hebben bijvoorbeeld hun efficiëntie en nut bewezen en worden niet terugbetaald.
Niet alle tandzorgen, die het meest nodig zijn bij armen, zijn terugbetaalbaar.
De terugbetalingen van kinesitherapie zijn fors ingedijkt waardoor patiënten met minder
zware aandoeningen behandelingen veel vlugger moeten stopzetten wegens ‘te duur’.

Problemen met de verplichte en aanvullende ziekteverzekering.
De federale overheid investeerde zwaar en boekte met de bevordering van de
verzekerbaarheid en de uitbreiding van de voorkeurregeling ontegensprekelijke vooruitgang
inzake de verzekering voor ziektekosten.
Toch vallen er nog steeds mensen uit de boot van het voorkeurstelsel, met name kleine
zelfstandigen, loontrekkenden of arbeiders die beschikken over een klein inkomen dat niet
veel verschilt van het leefloon.
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Een meer rechtvaardige maatregel zou erin kunnen bestaan de uitbreiding van de
voorkeurregeling niet meer te koppelen aan het statuut van de gerechtigde maar enkel toe te
kennen in functie van het inkomen.

Er zijn ook nog altijd mensen niet beschermd door de verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging:
- personen die sociaal verzekerd zijn maar door een opeenstapeling van problemen

tijdelijk geen of niet langer toegang hebben tot het systeem van gezondheidszorg;
meestal betreft het problemen met de aansluitings- of toetredingsvoorwaarden

- mensen zonder papieren en mensen zonder wettig verblijf in België hebben totaal geen
toegang tot de verplichte verzekering en zijn afhankelijk van het Koninklijk Besluit van
12.12.’96 betreffende dringende medische hulp, waarvan de toepassing in de praktijk
allerlei problemen blijft stellen als weigering van zorgen, gebrekkige kennis van het
systeem bij zorgverleners en patiënten, tijdrovende procedure met veel opzoekwerk, …

- kleine zelfstandigen met financiële problemen die de betaling van hun bijdragen voor de
sociale verzekering staakten en niet meer verzekerd zijn voor grote risico’s; meestal
bespaarden zij reeds op de kleine risico’s en zijn daarvoor niet verzekerd.

We hebben ook weet van onterechte uitsluitingen van gezondheidszorgen omdat de
aanvullende bijdragen niet betaald werden: een onwettige praktijk van mutualiteiten, die
meestal voorkomt bij minvermogenden.

Privatisering en vermarkting van de gezondheidszorg.
Probleem in opmars is de privatisering van de gezondheidszorg, een gevolg van groeiende
gezondheidsuitgaven en onvoldoende dekking door de verplichte verzekering.
Groot gevaar hierbij is dat we evolueren naar een gezondheidszorg met ‘twee snelheden’,
waarbij aan armen ongelijke kansen gegeven worden.
Voorbeelden hiervan zien we groeien en vinden we terug bij:
- het promoten van hospitalisatieverzekeringen, waarbij aan begoeden de garantie voor

een betaalbare ziekenhuisopname geboden wordt en armen weerom uitgesloten worden;
hen ontbreekt het geld om zich extra te verzekeren en verzekeringsmaatschappijen
weren ze omwille van hun verhoogde gezondheidsrisico’s

- de propagandacampagnes van mutualiteiten met hun diensten en voordelen vervat in de
aanvullende verzekering; (kans)armen zijn gewillige slachtoffers van misleidende en
ongewenste reclamepraktijken op goed uitgekiende tijdstippen met slogans als ‘betaal
alleen voor wat u nodig hebt’ – ‘goed verzekerd voor maar 2,50 Euro per maand’ –
‘diensten en voordelen voor slechts 4,60 Euro per maand’ – ‘van ziekenfonds
veranderen is heel eenvoudig’ - …

Vermarkting van de gezondheidszorg is een identiek fenomeen. Het toenemend impact van de
markt op de gezondheidszorg wordt door heel wat deskundigen genoemd als oorzaak van
toenemende ongelijkheden en financiële toegankelijkheidsproblemen. Daarbij worden vooral
de ziekenhuissector en de farma-industrie met de vinger gewezen. Het creëert de illusie dat
gezondheidszorg te koop is en dat gezondheid staat of valt met het al dan niet hebben van
geld. 
Armen trekken snel de conclusie : het ontbreekt ze continu aan geld en ze grijpen er nogmaals
naast.

Pervers effect van deze privatisering en vermarkting is dat het de gezondheidszorg duurder
maakt en aanzet tot overconsumptie: de verzekering betaalt immers toch alles terug.
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In dit verband baart het zorgen dat binnen de EU steeds meer stemmen opgaan om
zorgverlening en gezondheidszorg op te nemen binnen de regels van marktwerking en vrije
concurrentie.

Gebrek aan informatie-op-maat.
Informatie-op-maat : twee hinderpalen in één slag.
Enerzijds klagen we hierbij het tekort of totaal gebrek aan informatie met betrekking tot
gezondheid en gezondheidszorg aan en anderzijds is het een kunst om voorhanden zijnde
informatie te verstaan.
Bijna de hele gezondheidssector is in hetzelfde bedje ziek : de ziekte uit zich in het
onvermogen om in een eenvoudige taal met patiënten, de buitenwereld en onderling te
communiceren. Heel wat zorgverleners en andere betrokkenen zijn zich van geen kwaad
bewust : ze hebben eigenlijk altijd geleerd om te spreken in een ‘geheimtaal’, die bol staat van
vakjargon en terminologie.
Klare en eenvoudige communicatie komt de samenwerking ten goede maar is vooral ook een
pleidooi voor een meer patiëntgerichte aanpak in een tijd waarin de zorg evolueert van
aanbod- naar vraaggericht. Anders verzeilen we snel in een situatie van ‘het recht van de
sterkste, de meest mondige’ en vallen onmondige patiënten als armen tussen wal en schip.
De “informatie-assymetrie” (= het feit dat hulpverleners meer informatie hebben dan
hulpvragers) wordt pijnlijk duidelijk en het in toenemende mate verwijzen naar het internet
voor informatie zal de informatiekloof tussen arm en rijk alleen maar doen toenemen : armen
hebben minder toegang tot het internet en blijven verstoken van waardevolle informatie. 

De doolhof aan voorzieningen, tegemoetkomingen, sociale tarieven, gunstmaatregelen,
…
(Kans)armen blijven niet alleen verstoken van enige informatiedoorstroming, waardoor zij
heel wat voordelen en zelfs rechten missen en ontlopen, maar zij zien door de bomen het bos
niet meer en staan niet alleen met dit gevoel: zorg- en hulpverleners zitten vaak in hetzelfde
schuitje en kunnen daarom niet altijd ondersteuning bieden om de rechten van de patiënten te
vrijwaren.
Bijkomend probleem is dat heel wat van deze tegemoetkomingen niet automatisch worden
toegekend – wat overigens de evidentie zelf zou moeten zijn -  en dat voor problemen als
arbeidsongeschiktheid, zorgbehoevendheid  en verminderde zelfredzaamheid vaak
verschillende meetinstrumenten en criteria bestaan.
Van de meeste van deze maatregelen worden (kans)armen trouwens niet zoveel beter omdat
ze focussen op zorgbehoevendheid en geen afdoend antwoord zijn voor problemen van
gezinnen in armoede als (te) lage inkomens en (te) dure gezondheidszorg. 

Manke belangenbehartiging van armen.
Drie van de vele partners in de gezondheidszorg nemen we kort onder de loep en wijzen op
enkele obstakels voor een betere afstemming van hun dienst- en zorgverlening op armen:
- de verzekeringsinstellingen of mutualiteiten
- het OCMW
- de overheid.

Mutualiteiten spelen een belangrijke rol in:
- het beheer van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen
- de vrije en aanvullende verzekeringen
- het bieden van hulp, voorlichting, informatie, begeleiding en bijstand.
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Er wordt verwacht dat zij de belangen van de sociaal verzekerden dienen en daarin worden
armen soms teleurgesteld en benadeeld als we denken aan:
- het verlies van de sociale rol van mutualiteiten door de afbouw van hun diensten en

permanentie aan de loketten in de wijk dicht bij de mensen
- de medewerking aan de privatisering en vermarkting van de gezondheidszorg via hun

groeiende promotiecampagnes voor het aanbod en voordelen van aanvullende
verzekeringen en hospitalisatieverzekeringen

- de eerder geciteerde problemen met betrekking tot de terugbetaling van
gezondheidszorgkosten.

De snel evoluerende gezondheidszorg vindt baat bij een actievere samenwerking en overleg
tussen verzekeringsinstellingen en de verschillende actoren in de gezondheidszorg. 
Voor mutualiteiten is de rol van belangenbehartiging van al hun verzekerden – ook de armen
dus - weggelegd en deze laatste pleiten voor meer inspraak in het gezondheidsbeleid.
Verzekeringsinstellingen zorgen door hun dubbele rol soms voor verwarring: zijn ze
aanbieders van zorg of doen ze aan belangenverdediging van zorggebruikers?

Het OCMW is voor armen met gezondheidszorgproblemen een waar toevluchtsoord en deze
dienst wordt veelvuldig rechtstreeks en onrechtstreeks aangesproken voor: ontregelde
ziekteverzekeringen, bemiddelen met schuldeisers in betalingsfaciliteiten, aanvragen van
tenlastename en tussenkomsten in gezondheidskosten als hospitalisatie, ingrepen, brillen,
tandprotheses, tandzorg, onderhoudsmedicatie, specifieke hulp, …
Groot knelpunt voor armen is dat OCMW-hulp voor het merendeel van de gezondheidszorgen
geen afdwingbaar recht is en nog steeds bestaat uit gunstmaatregelen met grote onderlinge
praktijk- en interpretatieverschillen.
Terecht voelen armen zich onheus behandeld en signaleren OCMW-praktijken die:
- stigmatiserend werken b.v. kosteloze zorg mits voorlegging van een OCMW-kaart
- denigrerend zijn 
- van willekeur getuigen omdat er geen criteria zijn 
- de vrije keuze van gezondheidszorg met de voeten treden door een verplichte

doorverwijzing of aanstelling van behandelende geneesheer, specialist, apotheker, …
Van de kant van de zorgverstrekkers bestaat er nog altijd een zekere terughoudendheid om
samen te werken met het OCMW wegens administratieve rompslomp, vertraagde betalingen,
… en worden daardoor soms zorgen aan armen geweerd.
Een meer samenhangend beleid met geldende, duidelijke rechten en plichten en voldoende
overheidsmiddelen geniet beslist de voorkeur. 
Het OCMW is een essentiële partner in de gezondheidszorg en moet dan ook haar rol in de
gezondheidszorg en –bescherming activeren. Ze kan zich voor haar partnerschap meer dan
wie ook beroepen op de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende OCMW’s: “elke persoon
heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. Deze heeft tot doel eenieder in de
mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid”.

De overheid tenslotte gaat ook niet altijd vrijuit met haar goed bedoelde maatregelen die ze
doorvoert zonder toetsing via ‘armoede-effectrapporten’: zullen de meest kwetsbaren er beter
van worden? Nochtans kan de overheid voor haar te voeren beleid weerklank vinden bij de
armen zelf: armen zijn vragende partij om gehoord te worden.
We beschreven al eerder onder ‘te dure remgelden’ de effecten voor armen van recente
besparingsmaatregelen en vervolledigen de lijst met een nieuwkomer: de beperking van het
ziekenhuisverblijf door vastlegging van het aantal ligdagen in functie van de ingreep /
behandeling. Momenteel is het zo dat een ziekenhuis na evaluatie “gestraft” wordt wanneer
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patiënten langer dan het gemiddelde zijn opgenomen. Men probeert te corrigeren via het
“sociaal profiel” van de patiënten, maar als men in de toekomst de patiënt hiervoor zelf zou
gaan responsabiliseren, zitten armen helemaal in de problemen.
Armen met ‘sociaal complexe’ aandoeningen / ziektes (geen mantelzorg, beperkte financiën
voor het inkopen van thuiszorg, ontbrekende zelfredzaamheid, gebrekkige zorgvaardigheden,
klein zelfverantwoordelijkheidsgevoel, …) verdienen een meer ondersteunende aanpak met
mogelijkheid tot langer verblijf in het ziekenhuis. De gevolgen van een gebrekkige of
onvoldoende nazorg zijn immers groot: snelle terugval, moeilijke genezing, complicaties,
angst- en schuldgevoelens, mentale gezondheidsproblemen, …

Dure mobiliteit.
(Kans)armen zijn afgestemd op vervoer van derden: openbaar vervoer, taxi’s, ziekenvervoer.
Mobiliteit van armen wordt onderschat en is een dure zaak.
Ondoorzichtigheid is er helemaal in de tarieven van ziekenvervoer en de al dan niet
terugbetaling ervan door aanvullende verzekeringen. 

Geen kennis van armoede en andere culturen.
In de gezondheidszorg loopt er heel wat verkeerd doordat er een kloof bestaat tussen de
leefwereld van mensen in armoede en die van de zorgverstrekkers: 
- zorg- en hulpverleners denken en praten vanuit voor (kans)armen vreemde

(middenklasse) normen
- armen richten zich voor zorgverstrekkers op bakens van een andere orde.

Culturele kloven scheiden hulpvragers en hulpverleners en zorgen voor
toegankelijkheidsproblemen en misverstanden aan zowel de aanbod- als vraagzijde.
In de opleidingen en navormingen van zorg- en hulpverleners dient bijzondere aandacht uit te
gaan naar het opdoen van kennis van armoede en andere culturen, het aanleren van
vaardigheden inzake het omgaan met armen en andere culturen en het vergroten van de kennis
van maatregelen die betrekking hebben op de toegankelijkheid van de gezondheidszorg. Voor
verenigingen, die werkzaam zijn op het terrein, en voor opgeleide ervaringsdeskundigen in de
armoede is een grote rol in de opleiding en vorming van gezondheidswerkers weggelegd.

Gebrek aan een menswaardige behandeling.

Het belang van een menswaardige behandeling kan niet voldoende benadrukt worden:
respect zou hoog in het vaandel van de zorg- en hulpverlening moeten staan.

Armen worden daarin nog te veel miskend: schaamte, schuldgevoelens en gebrek aan
respect staan hun toegang tot hulp en zorg in de weg.

Een lichtpunt om klachten als deze – althans binnen ziekenhuizen - aan te kaarten,
vonden we bij de recent geïnstalleerde ombudsdiensten. Sinds 1 januari 2004 verplicht
de wet op de patiëntenrechten elk ziekenhuis aan klachtenbemiddeling te doen en
kunnen patiënten aankloppen bij de ombudsdienst.

Er wordt nog te weinig (h)erkend dat de oorzaken van ontoegankelijkheid en uitsluitingen in
de gezondheidszorg in de eerste plaats in de sociaal-economische determinanten van armoede
liggen.
Een beleid dat vooruitgang wil boeken moet resoluut kiezen voor sociale rechtvaardigheid en
daarvoor zijn fundamentele hervormingen in plaats van fragmentarische maatregelen nodig.
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HOE KUNNEN PREVENTIECAMPAGNES MENSEN IN ARMOEDE BEREIKEN?

De Belgische Gezondheidsenquête 2001 is wat preventie betreft duidelijk met haar
cijfermateriaal: “voorkomen is beter dan genezen” maar armen houden er een ongezondere
leefstijl op na en preventiecampagnes bereiken hen moeilijk.
Enkele resultaten op een rij:
- het probleem van zwaarlijvigheid ten gevolge van verkeerde voedingsgewoonten neemt

sterk toe naarmate het opleidingsniveau daalt
- het percentage personen dat een risico loopt ten gevolge van een tekort aan

lichaamsbeweging is doorgaans hoger bij lager opgeleiden
- rookstopprogramma’s hebben een hogere slaagkans bij hoogopgeleiden
- hoger opgeleiden hebben vaker een vaccinatiekaart en zijn frequenter ingeënt tegen 

   hepatitis B
- bij lager geschoolden wordt relatief meer een te hoge bloeddruk teruggevonden
- vroegtijdige opsporing van borstkanker bereikt meer hoger opgeleide vrouwen:

ze onderzoeken hun borsten frequenter en rapporteren veel meer klinisch
borstonderzoek en in de doelgroep van vrouwen van 50-69 jaar geven ze meer
vroegtijdige opsporing aan

- screening van baarmoederhalskanker met een uitstrijkje geeft duidelijk lagere
participatiecijfers bij de lager opgeleide vrouwen.

Slotsom van deze vaststellingen blijft: wie het grootste gezondheidsrisico heeft, wordt het
minst bereikt door het aanbod.

We kunnen terecht zeggen dat de Vlaamse overheid zwaar investeerde om de preventieve
gezondheidszorg, die de ziektepreventie en gezondheidsbevordering omvat, toegankelijk te
maken, sociale ongelijkheden weg te werken en bijzondere aandacht had voor de groep van
(kans)armen met initiatieven als:
- gratis basisvaccinaties
- gratis borstkankerscreening voor vrouwen tussen de 50 en 69 jaar
- een laagdrempelige gratis dienstverlening van Kind en Gezin
- de Logo’s of lokale gezondheidsnetwerken die werken rond de zes Vlaamse

gezondheidsdoelstellingen (minder roken – meer vezelrijke en vetarme voeding –
minder ongevallen in de privé-sfeer – promoten en verhogen van de deelname aan
borstkankerscreening – minder infectieziekten door een hogere vaccinatiegraad –
afname van het aantal zelfmoorden) …

Ondanks al deze goed bedoelde maatregelen blijft een globaal preventief gezondheidsbeleid
nog steeds uit en grijpen (kans)armen naast preventiecampagnes.

Adequaat gebruik maken van het huidig preventielandschap veronderstelt namelijk een
complex geheel van vaardigheden. Als die er niet zijn worden kansen “valkuilen”.
We zitten enerzijds met een preventielandschap, gekenmerkt door:
- een schaalvergroting
- de toepassing van technieken uit management als efficiëntie, marktwerking
- een grote aandacht voor resultaatsverbintenissen (denken we maar aan de

gezondheidsdoelstellingen)
- een opmars van de informatisering
- de eeuwige missing link tussen gezondheid en andere domeinen als onderwijs,

jeugdzorg, tewerkstelling, …
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Er zijn ook een aantal tendensen:
- de bottom-up-trend
- “empowerment”
- responsabilisering van het individu
- integrale benadering en netwerking
- lange termijndoelstellingen, die op zich waardevol zijn maar riskeren de aansluiting met

de doelgroep van (kans)armen te missen.
Wanneer we daarnaast de groep van (kans)armen doorlichten, zien we volgende kenmerken:
- een laag zelfbeeld
- een gemis aan zelfvertrouwen
- een laag zelfverantwoordelijkheidsgevoel
- een grote schuldgevoeligheid
- een korte termijn ‘overlevings’-perspectief
- een geïsoleerd en gevangen zitten in een vicieuze cirkel van problemen …

Als we beide plaatjes naast elkaar leggen, komen we er op uit dat hier heel wat componenten
zitten die zorgvuldig en met kennis van zaken moeten worden aangepakt bij het ontwikkelen
van gezondheidsbevorderende activiteiten met (kans)armen. 
Eenvoudige uitdaging is het niet. Dat het mogelijk is, geloven we wel.

De strategie van gezondheidsbevordering bevat voor ons een gamma aan mogelijkheden om
de gezondheid van (kans)arme mensen – en dit in de meest brede zin van het woord nl. ‘goed
in lijf, vel en hoofd voelen’ – te verbeteren.
Ter illustratie een voorbeeld, dat ons herinnert aan ons eerste aarzelend initiatief van
groepswerk met (kans)arme vrouwen.

Vijftien jaar geleden startten we vanuit het Wijkgezondheidscentrum Botermarkt en OCMW
een ‘vrouwengroep’.
Bedoeling was om voor vrouwen in moeilijke leefomstandigheden via o.a. een wekelijkse
kookactiviteit ontmoetingskansen te creëren om op die wijze hun eigenwaardewaarde te
verhogen en zelfredzaamheid te versterken. We hadden zelfs de ambitie op deze wijze de
vrouwen iets te leren over gezonde voeding.
In ons enthousiasme vertelden we veel over dit project aan collega’s, vrienden, kennissen,
enz.  en na verloop van tijd werden we steevast achtervolgd door de vraag:” en kunnen die
vrouwen nu al koken?” waarop wij op onze beurt “neen” moesten antwoorden.
Ons ‘neen-antwoord’ werd met zeer veel ongeloof onthaald. Vele ‘ja, maar’-en werden geuit
ondanks dat we bleven opsommen wat ze wel geleerd hadden via de vrouwengroep:
- ze hebben vriendinnen gevonden
- ze komen van tussen hun vier muren
- ze smukken zich op om naar de groep te komen
- ze zitten beter in hun vel en zien er beter uit
- we hebben ze verse groenten zien kopen
- ze zijn assertiever geworden
- ze zijn weerbaarder, meer zelfbewust …

… Is dat soms geen gezondheidsbevordering ?!

Bij de voorwaarden voor gezondheidsbevordering met armen willen we ook nog even
terugkomen en doen dit graag heel concreet vanuit ons werkveld. 
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De projectwerkingen met (kans)armen – waarvan de eerder besproken ‘vrouwengroep’ een
schakel was – hebben ertoe bijgedragen dat de basisvoorwaarden voor ons duidelijk werden
om deze groepen ook ontvankelijk te maken voor initiatieven van gezondheidsbevordering en
preventie.
De succesfactoren hadden te maken met:
- het erkennen van het  immens grote en sterke verlangen en streven van (kans)armen om

het anders en beter te doen
- het uitdrukkelijk gekregen mandaat om partnerschappen af te sluiten met de

(kans)armen zelf waardoor kon gewerkt worden met (kans)armen en niet voor
(kans)armen

- het mogen werken op tempo en maat van (kans)armen los van enige tijdsdruk
- de vastheid van het team van begeleiders
- het focussen op inspanningen en niet op resultaten
- de koppeling van groepsgericht preventief werk met individuele hulpverlening

waardoor:
. zowel aan individuele problemen als aan omgevingsproblemen kon gewerkt worden
. rond en met alle domeinen kon gewerkt worden: inkomen, huisvesting, relaties,
onderwijs, opvoeding, leef- en arbeidsomstandigheden, … en niet enkel rond
gezondheid

- een wijkgebonden samenwerking over sectoren en disciplines heen met partners /
actoren uit de gezondheidszorg, de welzijnszorg en samenlevingsopbouw.

Dit soort inclusieve benadering - gaande van participatie en inspraak van armen via
intersectorale en interdisciplinaire samenwerking en netwerking tot het emancipatorisch
proces waar de mensen zelf en hun omgeving er gezonder van worden - zou in een
preventiebeleid naar armen duidelijke impulsen moeten krijgen, die we (nog) niet zien. 
De overheid heeft daarin echter geen keuze: (kans)armen mogen niet uitgesloten worden van
gezondheidsbevorderende initiatieven en acties want ook voor hen én voor hun kinderen is
gezondheid het hoogste goed. Hun gezondheid wordt gevat door dezelfde
gezondheidsdoelstellingen.

Goed leidmotief voor preventiecampagnes naar mensen in armoede is: “er is altijd nog een
kleinere stap”, voor ons een essentiële vaardigheid van preventiewerkers en diensten voor
gezondheidsvoorlichting en –opvoeding.
We duiden hierbij op problemen die goedbedoelde gezondheidsbevorderende acties en
initiatieven naar armen doen mislukken:
- gemis aan aandacht voor specifieke factoren zoals een laag en instabiel inkomen,

moeilijke en complexe leefomstandigheden, materiële deprivatie, verschillen in cultuur
of gedrag, zwaar getekend zelfbeeld, beperkte mogelijkheden om gezondheidsadviezen
op te volgen, gebrekkige inzichten, …

- het geven van gezondheidsboodschappen aan armen waar meer van hen gevraagd wordt
dan ze aankunnen en ze bovendien erkenning krijgen voor hun inspanningen

- te groot appèl op – bij armen verzwakte - functionele vaardigheden als rekenen,
plannen, afwegen, lezen, (in)schatten 

- de ‘schoolse’ verpakking van sommige initiatieven, waartegen armen een aversie
hebben

- het ongeloof in hun veranderingswil, een motivatievraagstuk bij vele
gezondheidswerkers 



290904 / armoedecongres/ Eindverslag/ Vlaams Netwerk + team Armoede Vlaamse Gemeenschap 132

- het brengen van schuldinducerende gezondheidsboodschappen
- onvoldoende onderkennen dat “leven” “over-leven” is bij armen
- kijken naast het korttermijnperspectief van armen.

Van dit leidmotief “er is altijd nog een kleine stap” werden we ons zeer bewust bij de
specifieke programma’s voor een vroegtijdige opsporing van borst- en
baarmoederhalskanker, die het wijkgezondheidscentrum op vraag van andere wijkpartners
(buurtcentrum, OCMW, vrouwengroepen, …) uitwerkte.
Steeds werden deze activiteiten goed voorbereid. Vertrouwenspersonen, die de (kans)armen
zelf kozen – als buurtwerkers, begeleiders van groepswerkingen, maatschappelijk werkers, …
- inventariseerden hun vragen en bezorgdheden, maakten deze met zorg over aan ons en
tolkten ter plaatse voor de preventiewerkers. De (kans)arme vrouwen zelf droegen zorg voor
mekaars vragen.
Opvallend hierbij was dat we met onze “klassieke” informatie en adviezen mijlenver af waren
van wat leefde bij de (kans)armen: angst voor kanker, onverwerkte herinneringen aan
sterfgevallen van dierbaren, ontevredenheid met hun lichaam, onwetendheid over het verloop
en opzet van onderzoeken als een mammografie en een baarmoederhalsuitstrijkje, de niet te
overwinnen hinderpalen om deel te nemen aan preventieve onderzoeken, … en ze  wezen ons
terecht op de te nemen kleinere passen.

HOE KUNNEN (DRINGENDE) MEDISCHE ZORGEN BETAALBAAR WORDEN?
We veroorloven ons om de vraag in te korten: hoe kunnen medische zorgen sowieso
betaalbaar worden?

Meer geld voor de gezondheidszorg is een te voor de hand liggende oplossing voor de
gestelde problemen. De herverdeling van de kosten door invoeren van nieuwe
voorkeursregelingen en vrijstellingen bewees al niet altijd de gewenste effecten te boeken.

Hoe kunnen we ons systeem van toegankelijke gezondheidszorg, gebaseerd op solidariteit,
dan behouden en verder uitbouwen naar kwetsbare groepen als armen?
Het antwoord zien we al deels bij de regeling betalende derde, die vrij courant wordt
toegepast in het Gentse, en het forfaitair betalingssysteem (art. 52 §1 – wet van 14.07.’94)
waarmee de meeste wijkgezondheidscentra werken. Beide systemen garanderen een vlotte
toegang tot de gezondheidszorg doordat de financiële drempels worden weggewerkt.
De regeling betalende derde laat rechtstreekse inning van de kostprijs van (bepaalde)
medische zorgen toe via het ziekenfonds. Knelpunt bij deze regeling is dat het een
gunstmaatregel is en geen afdwingbaar recht van de patiënt. Deze regeling verhelpt daarbij
het probleem van het hoge remgeld niet: in België 33 %, wat het hoogste is in West-Europa.
Het forfaitair betalingssysteem bestaat uit de betaling van een vast maandelijks bedrag per
ingeschreven patiënt door het ziekenfonds. De inschrijving gebeurt op basis van een contract
tussen patiënt, mutualiteit en het wijkgezondheidscentrum.

 
Zijn deze dan de oplossing?
Ja, omwille van de maximale financiële toegankelijkheid en het gegarandeerd bereik van
minvermogenden en (kans)armen.
Neen, omdat beide systemen (nog) niet veralgemeend zijn en daardoor vaak bestempeld 
worden als ‘exclusief voor (kans)armen’, wat geenszins hun bedoeling is en stigmatiserend
kan werken.
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Een fundamentele oplossing vormt een voor iedereen gratis toegankelijke
eerstelijnsgezondheidszorg.

We lazen dan ook met aandacht de kersverse resultaten van de studie die de Vakgroep
Medische Sociologie van de VUB voerde in opdracht van de overheid: ze liggen in het
verlengde van onze geuite zorg met betrekking tot ons huidig gezondheidszorgconcept.
Eén van de meest opvallende conclusies die Prof. Louckx maakt in zijn zoektocht naar
nieuwe kwetsbare groepen in de Belgische gezondheidszorg is: een verstandig uitgebouwde
eerste lijn zorgt er voor dat kwetsbare groepen beter worden opgevangen en dat tegen een
lagere kostprijs voor de gemeenschap. 
Een herwaardering van de eerstelijnsgezondheidszorg dringt zich op: de huisarts moet er
centraal staan, maar als centrale spil moet hij of zij samenwerken met paramedici, preventieve
hulpverleners en sociale zorgverstrekkers. De eerste lijn wordt de spil van de
gezondheidszorg en moet via echelonnering de toegang zijn tot de specialistische zorgen
(tweede lijn) en intramurale zorgen of zorgen binnen een ziekenhuis / instelling (derde lijn).
In een dergelijk concept zal de prestatiegeneeskunde moeten worden in vraag gesteld.

Op de vraag “hoe kunnen medische zorgen betaalbaar worden?” is geen eenduidig pasklaar
antwoord mogelijk. 

Inspanningen van de laatste jaren van de overheid – zowel de Vlaamse als de federale – om 

via beleidsmaatregelen de curatieve (= genezende) gezondheidszorg toegankelijker te
maken gaven niet altijd het gewenste resultaat .

We citeren in één adem: de uitbreiding van de voorkeurregeling, de MAF of 

maximumfactuur als uitgebreide verderzetting van de sociale en fiscale franchise, de
tariefzekerheid, de oprichting van het Bijzonder Solidariteitsfonds, de specifieke
beschermingsmaatregelen voor chronisch zieken, de Vlaamse zorgverzekering …

Het blijven selectieve, corrigerende maatregelen d.w.z. maatregelen voor een groep van – 

meestal zwaar zorgbehoevende – mensen met als nadeel dat zij slechts een beperkte 

invloed hebben omdat zij het toegankelijkheidsprobleem niet ten gronde aanpakken en                  

geen antwoord noch oplossing bieden voor problemen als (te) lage inkomens en (te) hoge 

 kostprijzen in de gezondheidszorg.

 Fundamentele hervormingen binnen de eerstelijnsgezondheidszorg met garanties voor een
maximale financiële toegankelijkheid dringen zich nu op. 

Hoe kunnen dringende medische zorgen betaalbaar worden?
Dringende medische zorgen associëren we spontaan met de spoedgevallendiensten van
ziekenhuizen en met het Koninklijk Besluit van 12.12.’96. 
Het aangehaalde K.B. betreffende dringende medische hulp bespraken we al eerder onder
‘problemen met de verplichte en aanvullende ziekteverzekering’; op dringende medische zorg
via spoedgevallendiensten van ziekenhuizen willen we even terugkomen.
Besparingsmaatregelen lagen aan de grondslag om het (dure) gebruik van de
spoedgevallendiensten voor (dringende) medische zorgen te ontmoedigen.
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Armen voelen zich geviseerd door de invoer van een bijkomend remgeld (boete) van 12,50
Euro omdat zij om velerlei redenen aangewezen zijn op spoedgevallendiensten (zie ‘te hoge
remgelden’); ziekenhuizen en beleidsverantwoordelijkheden spreken van oneigenlijk gebruik
van deze diensten.
We betwijfelen het ontladingseffect van dit verhoogde remgeld naar armen en willen de
fundamentele vragen stellen:

Worden mensen in armoede - en niet alleen zij – effectief aangezet om
eerstelijnsgezondheidsdiensten te gebruiken in geval van dringende medische zorgen ?
Is er voldoende aanbod aan nabije en permanent toegankelijke
eerstelijnsgezondheidsdiensten?
Zo neen, hoe kan de eerstelijnsgezondheidszorg zich anders organiseren tot een
laagdrempelige eerstelijnszorg met continuïteit via een vlot bereikbare wachtdienst?

IN WELKE MATE KOMT DE ZORGVERZEKERING EN HET DECREET
BETREFFENDE DE EERSTELIJNSZORG MENSEN IN ARMOEDE TEN GOEDE?

De zorgverzekering is op 1 oktober 2001 gestart. Iedereen die in Vlaanderen woont en ouder
is dan 25 jaar, is verplicht zich aan te sluiten bij een zorgkas. De bijdrage bedraagt momenteel
25 Euro behalve voor verzekerden met een verhoogde verzekeringstegemoetkoming, die 10
Euro betalen.
Zwaar zorgbehoevenden in het bezit van een attest van langdurig en ernstig verminderd
zelfzorgvermogen kunnen rekenen op een maandelijkse tussenkomst voor het dekken van hun
niet-medische kosten: 125 Euro voor professionele residentiële zorg en 90 Euro voor mantel-
en thuiszorg. 

Ervaring op het werkterrein wijst ons op tal van aansluitingsproblemen als we ons afvragen 
“in welke mate komt de zorgverzekering mensen in armoede ten goede?” 
- er bestaat verwarring tussen de verplichte ziekteverzekering en de zorgverzekering: 

         “ik heb mijn ziekenkas al betaald en ze sturen mij een rappel! “ is een veel gehoord 
         antwoord op aanmaningsbrieven met verwarrende emblemen vanwege de zorgkas
- een betalingsuitnodiging van de zorgkas – ook al bedraagt ze slechts 10 Euro of het

weekbudget van sommige armen – wordt vlug aan de kant gelegd vanuit de redenering
“met mijn ziekenkas moet ik in orde zijn anders krijg ik gegarandeerd
terugbetaalmoeilijkheden en moet ik voor de volle pot aan kosten opdraaien; een
zorgverzekering heb ik niet vandoen”.

Zeer zwaar zorgbehoevende armen die dan toch in aanmerking komen voor een tussenkomst
ervaren problemen:
- de schorsingen ten gevolge van niet tijdige betaling van de jaarlijkse bijdrage, die nota

bene ingaan op het moment van de toekenning van het recht
- de tussenkomst is voor armen met lage inkomens ontoereikend voor de inkoop van de

essentiële zorgen; onvoldoende kostencompensatie dus
- conflicten met mantelzorgers, die hun deel van de koek opeisen
- oneigenlijk gebruik van de tussenkomst, een welgekomen aanvuller van het krappe

budget. 
Doelstelling van de zorgverzekering was toch om aan alle zorgbehoevenden in Vlaanderen
een betaalbare en kwaliteitsvolle zorg te waarborgen?
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De huidige zorgverzekering streeft dan ook haar doel voorbij door blind vergoedingen te
verdelen zonder rekening te houden met het soort zorg dat nodig is, de kost van de zorg en de
kwaliteit ervan. Controle op de zorg ontbreekt totaal en de enige voorwaarde die de overheid
stelt is een geattesteerde graad van zorgbehoevendheid.
We detecteren op vlak van zorg belangrijke verschuivingen:
- de toename van zorgbehoeften ten gevolge van de vergrijzende bevolking
- de opmars van zorgvormen als thuiszorg; de residentiële zorg is duur, holt achterop en 
      kan de vragen niet bijhouden als we denken aan de ellenlange wachtlijsten die er bestaan 

      voor rusthuizen, rust- en verzorgingstehuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen.
- de aanvulling van mantelzorg met professionele zorg
- problemen met de zorgarbeid: stijgende kostprijzen – gebrek aan personeel - …

Zorg wordt een nieuw sociaal risico dat onvoldoende gedekt wordt in het sociale
beschermingssysteem. 

De Vlaamse zorgverzekering moet daarom bijgestuurd worden: met de huidige
verzekeringsvorm is de kans groot en reëel dat armen tussen de mazen van het verzorgingsnet
vallen.

Prof. Bea Cantillon van het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck van de Universiteit
Antwerpen merkt in het Tijdschrift voor Welzijnswerk van maart 2004 dan ook terecht op dat
er voldoende redenen zijn om aan te nemen dat de huidige vormgeving van de Vlaamse
zorgverzekering noch financieel zeker, noch sociaal doelmatig is.

Minstens één piste zou volgens haar en ons verder moeten onderzocht worden nl. de
hervorming van de Vlaamse zorgverzekering in de zin van een verstrekkingensysteem, wat
het in oorsprong was. 
“ De Vlaamse zorgverzekering zou in zulk systeem de kosten compenseren die
zorgbehoevenden 
  maken wanneer zij – door de Vlaamse overheid erkende – diensten (dat kunnen ook 
  mantelzorgers zijn) gebruiken. Dit zou kunnen gebeuren aan de hand van zorgcheques. Deze 

  kostencompensatieverzekering zou dan kunnen gefinancierd worden door
inkomensafhankelijke 
  bijdragen.”
Een dergelijk systeem zou t.o.v. het nu bestaande verschillende voordelen hebben en werkt
bovendien rechtvaardiger naar armen toe:
- het biedt zekerheid over de terugbetaling van effectief gemaakte kosten voor diensten,

erkend door de overheid
- de bijdrage wordt gekoppeld aan het inkomen, waardoor aan hogere inkomens hogere

bijdragen kunnen gevraagd worden.
Bijzonder aandachtspunt blijft om bij een reorganisatie van de zorgverzekering te sleutelen
aan het aanslepende probleem van het moeten voorschieten van kosten: het weerhoudt armen
van noodzakelijke zorg.

We belanden tenslotte bij het decreet betreffende de eerstelijnsgezondheidszorg en de
samenwerking tussen de zorgaanbieders. 
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De hoeksteen van dit decreet is het creëren van kaders voor meer multidisciplinaire
samenwerking op de eerste lijn. Een goede zaak: multidisciplinaire samenwerking komt de
eerste lijn immers alleen maar ten goede. Het biedt ontegensprekelijk mogelijkheden voor een
samenhangende eerste lijn en meer geïntegreerde en gecoördineerde aanpak van gezondheids-
en (kans)armoedeproblemen.
Eén bepaling werd opgenomen die oog heeft voor de (kans)armoedeproblematiek:
samenwerkingsinitiatieven eerstelijnsgezondheidszorg leveren bijzondere inspanningen om de
toegankelijkheid van de zorg te optimaliseren, in het bijzonder voor bevolkingsgroepen die
leven in achtergestelde situaties.

Dit decreet moet nog vertaald worden in uitvoeringsbesluiten, die lang op zich laten wachten.

Vraag bij het decreet betreffende de eerstelijnsgezondheidszorg en de samenwerking tussen
de zorgaanbieders is of er preferentieel aandacht zal worden gegeven aan de erkenning (en
subsidiëring) van initiatieven die bijdragen tot een grotere toegankelijkheid zoals bijvoorbeeld
de wijkgezondheidscentra.

Wijkgezondheidscentra worden door verenigingen van armen en door betrokken diensten
aangehaald als voorbeeld van een toegankelijke eerstelijnsgezondheidszorg en
multidisciplinaire samenwerking. Ze wijzen daarbij op: de multidisciplinaire aanpak van
gezondheidsproblemen, het wijkgericht werken, de financiële toegankelijkheid en de aandacht
voor gezondheidspromotie.
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II. Verslag Werkgroep Gezondheid 1

Anja Claeys 
Universiteit Gent

Moderatoren: Bruno Buytaert, Vlaams Instituut Gezondheidspromotie
Neelke Vernaillen, Vlaams Instituut Gezondheidspromotie 

Na de inleiding van de expert, Linda Wittevrongel van het Wijkgezondheidscentrum
Botermarkt te Ledeberg-Gent, werden er drie aparte groepen gevormd waarin werd overlegd
over 3 deelthema’s inzake gezondheid: 
Groep 1 overlegde over de financiële en andere drempels die de toegankelijkheid van de
gezondheidszorg moeilijk maken. 
Groep 2 overlegde over de betekenis en invulling van een ‘goed aanbod’ inzake
gezondheidszorg.
In groep 3 werd besproken wat er inzake gezondheid in de breedste zin van het woord
(gezond lijf en geest, gezonde omgeving, …) nog moet gebeuren.  

In GROEP 2 werden volgende opmerkingen gemaakt:

1. Opmerking vooraf 
- Met de uiteenzetting van de expert in 10 minuten krijg je heel veel informatie te verwerken.
Niet iedereen kent de betekenis van begrippen die gebruikt worden in de gezondheidssector.
Zelfs voor mensen die zelf in de gezondheidssector werken zijn de verschillende begrippen en
systemen niet altijd even duidelijk. 

2. Ervaringen en voorstellen 
- Als invalide heb je een laag inkomen en hogere kosten ten gevolge van je ziekte. 
- Waarom worden sommige ziekten wel erkend door het ziekenfonds en andere

niet?
- Waarom worden sommige kosten wel terugbetaald door het ziekenfonds en andere

niet? 
- Soms moet je verplichte onderzoeken ondergaan (bijvoorbeeld op vraag van het

ziekenfonds). Dat kost geld (bijvoorbeeld voor vervoer en voor de consultaties zelf).
Deze kosten moet de patiënt nu zelf volledig dragen. Hier zou verandering in moeten
komen. 

- Hospitalisatieverzekeringen sluiten mensen uit, bijvoorbeeld omdat ze bepaalde
ziektes hebben. Armen krijgen vaak geen hospitalisatieverzekering en bovendien kost
dit veel geld. De aanvullende verzekeringen zouden er moeten zijn voor iedereen. 

- Het ziekenhuis wordt vaak ervaren als een bedrijf. Voor sommige verpleegkundigen
ben je een ‘nummer’. 

- Nu zijn er twee aparte verplichte verzekeringen: de verzekering voor medische
kosten en de verzekering voor zorg (= zorgverzekering). Als je je bijdrage voor de
zorgverzekering niet tijdig betaald wordt je geschorst voor 4 maanden. De schorsing
gaat in op het moment dat je zorg vraagt en nodig hebt. Beide verzekeringen zouden
samen moeten worden genomen zodat je slechts 1 bijdrage moet betalen. De bijdrage
moet blijvend berekend worden op basis van je inkomen. 
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- Mensen worden vaak van het kastje naar de muur gestuurd als ze hulp nodig
hebben. Er zijn veel verschillende diensten en voorzieningen. Bij de ene dienst kan je
terecht voor geldzaken, bij de andere dienst voor zorg. Dat is verwarrend. Mensen
moeten zich dan ook telkens verplaatsen. Als je al ziek bent is dat soms moeilijk. 

- Soms wordt het beroepsgeheim geschonden en wordt medische informatie
doorgegeven zonder dat de patiënt daarvan op de hoogte is (bijvoorbeeld tussen
verschillende artsen). Anderzijds zou de huisarts meer een centrale figuur kunnen zijn
als het gaat over het ontvangen en doorgeven van medische informatie (bijvoorbeeld
aan specialisten en ziekenfondsen) en zou er meer kunnen worden samengewerkt. Het
globaal medisch dossier kan hier mogelijkheden bieden (de huisarts als beheerder van
het globaal medisch dossier).    

- Het systeem van het globaal medisch dossier is onvoldoende gekend. 
- De huisarts zou meer vertrouwenspersoon kunnen zijn als het gaat om je geestelijke

gezondheid. Het aanbod inzake geestelijke gezondheid is niet altijd betaalbaar.
Bovendien is de drempel nog altijd hoog: als je wordt doorverwezen naar een
psychiater krijg je soms de stempel dat je ‘gek’ bent. Bij de huisarts is de drempel
lager om over je psychische gezondheid te spreken. 

- In sommige ziekenhuizen moet je een voorschot betalen van 25 Euro vooraleer je kan
worden geholpen. Sommige dokters vragen voorschotten, bijvoorbeeld voor een
operatie, die ze niet mogen vragen. In het algemeen zijn de voorschotten voor
gezondheidszorgen voor veel mensen een probleem. 

- OCMW’s betalen wel bepaalde medische kosten terug maar niet iedereen kan
daarvan genieten. In sommige OCMW’s krijgen mensen met een leefloon
bijvoorbeeld een medische waarborgkaart. Op vertoon van deze kaart moet je
bijvoorbeeld in het ziekenhuis geen voorschot betalen en worden (sommige?) kosten
terugbetaald. Mensen die geen leefloon hebben maar wel een laag loon en schulden
die zij moeten afbetalen kunnen dergelijke kaart niet krijgen. 

- Er is nood aan eenvoudige informatie, bijvoorbeeld inzake de aanvraag van het
statuut van invalide. Soms wordt je als invalide erkend door de ene instantie (of arts)
en door de andere instantie (of arts) niet. Er is ook nood aan informatie over wat je
bijvoorbeeld moet doen als je kinderen volwassen worden (inzake inschrijving bij de
mutualiteit). Waarom krijg je deze informatie niet automatisch?  

- Er moet meer aandacht zijn vanuit de overheid voor de toegankelijkheid van
preventiecampagnes voor arme bevolkingsgroepen. 

3. Samenvatting 
Samengevat worden volgende voorstellen gedaan: 
1. In verband met de ziekteverzekering: 
Er moet een degelijke verzekering komen waarin zowel medische als niet-medische kosten
zijn opgenomen en waarmee voldoende kosten worden gedekt. In het systeem van
aanvullende verzekeringen worden mensen uitgesloten bijvoorbeeld op basis van
gezondheidsrisico’s. 

2. Het aanbod inzake geestelijke gezondheid moet toegankelijker zijn (lage drempel) en
betaalbaar. 

3. De huisarts is vaak een vertrouwensfiguur en moet meer een centrale rol krijgen. Hij/zij
moet meer betrokken worden in de uitwisseling van medische informatie en inzake
beslissingen (bijvoorbeeld over de toekenning van een uitkering). Het globaal medisch
dossier biedt hier mogelijkheden maar is nog onvoldoende gekend. 
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4. Gezondheidszorg moet worden vrij gemaakt van financiële drempels op het moment
dat iemand hulp nodig heeft (bijvoorbeeld voorschotten die betaald moeten worden vooraleer
iemand kan genieten van gezondheidszorg). 

5. De kosten die gemaakt worden voor verplichte medische onderzoeken (kosten voor
consultaties en ook voor vervoer) moeten kunnen worden terugbetaald. 

6. Er is nood aan duidelijke, eenvoudige informatie die voor iedereen toegankelijk is
(informatie over je rechten, over bij welke dienst je terecht kan, …).  De rechten die mensen
hebben moeten automatisch worden toegekend (bijvoorbeeld op het moment dat iemand
meerderjarig wordt, op het moment dat iemand 65 wordt, …).  

In GROEP 3 werden volgende voorstellen gedaan:

1. Vooraf: verbeteren van fiscaliteit: als de overheid goed wil blijven zorgen voor de
gezondheid van iedereen, moet ze daar vooral voldoende eigen inkomsten voor hebben. Dat
kan door een betere toepassing (een juiste inning) van de fiscaliteit. Zo zijn al de besparingen
in de gezondheidszorg niet nodig.

2. Ook andere sectoren moeten betrokken worden in het gezondheidsbeleid. Sport, vrije tijd
en onderwijs hebben bijvoorbeeld ook een rol te spelen. Sport bijvoorbeeld betaalbaar maken
is één ding. Aanmoedigen om voldoende beweging te hebben is echter ook goed op de hoogte
brengen van de mogelijkheden, een halt roepen aan de flexibiliteit die van werknemers
verwacht wordt, een goede combinatie met (tijd voor) gezin kunnen behouden, … De impact
van dit beleid is groter dan algemene gezondheidscampagnes. Dit stimuleren moet immers
vooral lokaal gebeuren. Er moet meer samenwerking zijn tussen de verschillende sectoren die
invloed op de gezondheid hebben. 

3. Er moet ook meer samenwerking zijn tussen huisartsen, allen die met gezondheid bezig
zijn en de verenigingen. Het is bijvoorbeeld beter dat een sportorganisatie samenwerkt met
een vereniging waar armen het woord nemen, dan dat de vereniging enkel in eigen kring een
sportaanbod opzet. Ook al is dit laatste (in het begin) gemakkelijker toegankelijk.

4. Er moet meer aandacht zijn voor informatie. Het Sociaal Huis (één centrale plaats waar
mensen terecht kunnen voor informatie en oriëntatie) biedt hier mogelijkheden. Maar ook de
sociale diensten van de mutualiteiten zouden die functie kunnen vervullen. Samenwerking op
regionaal niveau is ook hier aangewezen. Veel mensen (al of niet in armoede) weten te weinig
wat er allemaal bestaat. Bijvoorbeeld mogelijkheden voor mantelzorg. De service van het
sociaal huis mag echter niet gekleurd zijn volgens de heersende coalitie. De verschillende
toepassingspraktijken van de ziekenfondsen zouden hier ook onderzocht kunnen worden. Zo
kan een sociaal huis een soort ‘Test Aankoop’ van de gezondheid(-szorg) zijn: een
wegwijzer voor ‘de beste koop’ in het aanbodsbos van gezondheid. Weten wat hoeveel kost is
uiteraard de eerste info die nodig is. 

5. Er moet nagedacht worden over de gezondheidseffecten van wat de overheid allemaal
doet: welke problemen geeft een beleidsbeslissing voor mensen in armoede? Welke
gezondheidsrisico’s lopen zij daarmee? Bijvoorbeeld het energiebeleid. Over die dingen moet
overlegd worden. Of ook aansturen van het aanbod: bijvoorbeeld zorgen dat



290904 / armoedecongres/ Eindverslag/ Vlaams Netwerk + team Armoede Vlaamse Gemeenschap 141

voedselverdeelpunten gezonde voeding (kunnen) aanbieden. Of zorgen dat de
reclamereglementering ongezonde boodschappen onmogelijk maakt. 

In GROEP 1 kwamen volgende opmerkingen en voorstellen aan bod: 

1. Mutualiteiten
- Er wordt opgemerkt dat de kost die men betaalt voor lidmaatschap van een mutualiteit zou
moeten gerelateerd zijn aan het inkomen, en dat deze kost kan oplopen voor mensen met een
laag inkomen. 
- Mutualiteiten moeten hun rol van belangenbehartiging veel sterker opnemen en dus de
rechten van patiënten sterker gaan verdedigen. Zij zouden patiënten kunnen informeren over
hun rechten en begeleiden in medisch budgetbeheer. Het overleg met mutualiteiten
hieromtrent verloopt nu niet zo vlot. Politieke steun kan hierin dus belangrijk zijn.

2. Gunstmaatregelen (initiatieven ter verlaging van de financiële drempel tot de
gezondheidszorg voor risicogroepen)
- Velen klagen over de beperkte kennis over gunstmaatregelen en over de beperkte toepassing
ervan. Deze maatregelen zouden automatisch moeten toegepast worden, zonder expliciete
vraag van de patiënt. 
- Er wordt opgemerkt dat het systeem van de derde betaler toch voor elke burger zou kunnen
ingevoerd worden. Ter verduidelijking wordt er opgemerkt dat dit systeem gebaseerd is op het
huidig inkomen.  Voor mensen met een hoge schuldenlast kan het toch moeilijk zijn om de
volledige som te betalen.
- Een aantal deelnemers betuigen hun spijt dat er in hun regio geen wijkgezondheidscentrum
is waar men goedkoop medische zorg kan krijgen en binnen een multidisciplinair kader van
geïntegreerde zorg.

3. Preventie 
- Het belang van preventie en eerstelijnsgezondheidszorg wordt benadrukt in het kader van de
financiële besparingen die men hierdoor kan doen op tweedelijnsgezondheidszorg.
- Het is een belangrijke rol van mutualiteiten en de overheid om duidelijke, verstaanbare, niet-
commerciële informatie te geven over de vele facetten van gezondheid en die daarenboven
ook op wetenschappelijke principes gebaseerd is.

4. Geneesmiddelen
- De overheid zou een beter beleid kunnen voeren rond geneesmiddelen waarbij generische
geneesmiddelen nog beter gepromoot worden, bijvoorbeeld door het voorschrijfgedrag van
dokters nog meer trachten te veranderen en het gedrag van apothekers indien men zonder
voorschrift medicatie vraagt. Dit zou de kost voor geneesmiddelen kunnen drukken.
- Er wordt opgemerkt dat voorbehoedsmiddelen erg duur zijn, waardoor een aantal mensen in
armoede deze niet meer gebruiken, met zware gevolgen. 

5. Opleiding medisch personeel
- Binnen de opleiding voor het medisch personeel zou meer aandacht moeten zijn voor de
situatie van mensen in armoede. Een diëtist bijvoorbeeld moet weten hoe men een gezond
voedingsgamma kan samenstellen met een laag budget.
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PLENAIR GEDEELTE 

Na een toelichting bij de aandachtspunten van de drie groepen, werd de tekst van het Vlaams
Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen kort overlopen.  Bijkomende
aanvullingen bij de ‘Aanbevelingen voor een Vlaams Actieplan Armoedebestrijding’ werden
genoteerd:

- Er moet meer rekening worden gehouden met de psychische gezondheid van mensen. 

- Voor ouderen met een klein pensioen zijn rusthuizen niet betaalbaar. Bovendien is er
de problematiek van het onderhoudsgeld. 

- Vanuit organisaties die bezig zijn met preventie wordt de vraag gesteld hoe mensen in
armoede beter bereikt kunnen worden met preventiemaatregelen en -campagnes. 
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III. Verslag Werkgroep Gezondheid 2

Joeri Laureys
OASeS

Moderator: Sara Willems – vakgroep huisartsgeneeskunde, Universiteit Gent.
Expert: Linda Wittevrongel (Gezondheid 1 + Gezondheid 2)

Vermits er slechts één expert aanwezig was voor de rubriek gezondheid, werd de inleiding
door de expert van werkgroep gezondheid 1 en gezondheid 2 gebundeld in één gezamenlijke
sessie. We sommen kort de belangrijkste stellingen van deze inleiding op: 
Gezondheid belangt iedereen aan, maar is voor iedereen verschillend. Wat kan hieraan
verbeterd worden? Hoe maakt men de gezondheidszorg toegankelijk. 
De bedoeling van beide werkgroepen is een aantal voorstellen formuleren naar de Vlaamse
overheid toe. Het Vlaams Netwerk heeft enkele aanbevelingen op papier gezet voor het
Vlaams Actieplan Armoedebestrijding en wil deze toetsen aan het maatschappelijk draagvlak
dat er – al dan niet – voor bestaat. 
De centrale vraag is dan ook ‘met welke problemen worden gezinnen in armoede in de
gezondheidszorg geconfronteerd?’ (zie ook congrestekst). Volgende topics zijn van belang.

� Weigering van gezondheidszorgen.

� De hoge kostprijs van de gezondheidszorgen.

� Het voorschieten van kosten.

� Te hoge remgelden.

� De niet-terugbetaling van kosten voor zorgen, behandelingen en medicatie.

� Problemen met de verplichte en aanvullende ziekteverzekering.

� Privatisering en vermarkting van de gezondheidszorg.

� Gebrek aan informatie op maat.

� Een doolhof aan voorzieningen, tegemoetkomingen, sociale tarieven,
gunstmaatregelen, …

� Manke belangenbehartiging van armen.

� Dure mobiliteit.

� Geen kennis van armoede van andere culturen.

� Gebrek aan menswaardige behandeling.

Toegankelijkheid is één van de grootste knelpunten. Toegang tot de gezondheidszorg wordt
vaak bemoeilijkt door een opeenstapeling van hinderpalen, waardoor de armen hun recht op
gezondheidszorg niet kunnen opnemen. Bovendien hebben ze vaak een manke
belangenbehartiging en worden te weinig overheidsmaatregelen getoetst aan de situatie van de
armen. Zo ziet men (armen maar ook de zorg- en hulpverleners) door het bos de bomen niet
meer wat betreft de voordeelmaatregelen. Hier zou bijvoorbeeld een automatische toekenning
veel soelaas scheppen. 
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De gezondheidszorg wordt een zorg op twee snelheden waarbij de armen ongelijke kansen
krijgen. Gegoeden hebben geld genoeg voor een hospitalisatieverzekering en de
verzekeringsmaatschappijen willen armen niet verzekeren omdat ze een te groot risico
kennen. Daarenboven zijn armen vaak gemakkelijke slachtoffers van uitgekiende bedrieglijke
reclame (‘betaal alleen wat u nodig hebt’). De toenemende invloed van de markt en de
voortgezette privatisering is een stevige bedreiging voor de gezondheidszorg van de armen. 
Hoewel de mutualiteiten een belangrijke rol vervullen is hun functie vaak nogal dubbelzinnig.
Enerzijds zijn ze de aanbieders van zorg, anderzijds dienen ze ook hun eigen
belangenbehartiging. Dit vraagt een zekere heroriëntering van de mutualiteiten. 
Het Vlaams Netwerk pleit voor een herziening van de zorgverzekering zodat armen er beter
gebruik van kunnen maken. Actueel zijn er tal van aansluitingsproblemen. Er is verwarring
tussen verplichte en zorgverzekering. Vaak bestaat de perceptie dat de verplichte verzekering
genoeg is, maar het niet betalen van de zorgverzekering zorgt voor problemen op die
momenten dat de nood het hoogst is, wat leidt tot schorsingen. De actuele zorgverzekering
leidt vaak tot conflicten met de mantelzorgers (zorghulp van vrienden, kennissen of
familie,…). 
Er moet ook gesleuteld worden aan het voorschieten van de kosten. Het Vlaams decreet moet
nog vertaald worden in uitvoeringsbesluiten met voldoende aandacht voor wijkgericht
werken, de financiële toegankelijkheid en specifieke aandacht voor de zorgbehoevenden.
De eerstelijnsgezondheidszorg moet vrijgemaakt worden van financiële inspanningen.
Armoede maakt ziek en ziekte maakt arm. Daarom moet er aandacht zijn voor de wijze
waarop preventiecampagnes armen helpen. We kunnen van een succesvolle actie spreken als
de armen zich tenminste al goed in hun vel voelen. En voorkomen is beter dan genezen. 

Werkgroep gezondheid 1
Deze werkgroep wordt verder opgedeeld in een drietal subgroepen. Deze subgroepen zullen
elk discussiëren over één van de volgende drie stellingen:

� Hoe kunnen laagdrempelige preventieacties worden opgezet?
� Hoe kunnen we de eerstelijnsgezondheidszorg7 (algemene medische zorg b.v. huisarts)
toegankelijker maken? In de eerste plaats door de financiële drempels weg te nemen.
� Hoe kunnen mensen in armoede participeren aan nieuwe beleidsmaatregelen
afgestemd op mensen in armoede?

Hoe kunnen laagdrempelige preventieacties worden opgezet? Hoe kunnen de
preventieacties afgestemd worden op de armen?

Twee luiken onderscheiden zich. Enerzijds moet het bereik vergroot worden, anderzijds moet
men de strategie bepalen op welke wijze men wenst te informeren. 
Wat betreft het bereik moeten armen over de drempel gehaald worden. Aanzetten, overtuigen
en motiveren zijn primaire intenties. Dit kan best gebeuren via het OCMW, de huisarts of
andere basisschakels. Het eerst contact met deze sleutelpersonen is zeer belangrijk.
Daarenboven is het ook belangrijk dat deze persoon achteraf de situatie ook verder opvolgt en
eigenlijk aan een soort nazorg doet.
Zo wordt het voorbeeld van het OCMW Gent aangehaald, waar een aantal sleutelfiguren
werden aangesproken. 
Ook wordt in deze werkgroep de moeilijke situatie van illegalen gesignaleerd. Deze
doelgroep is nog meer afhankelijk van de hulpverleners. Er moet nog meer voor hen
gebeuren. Toch is er vaak ook een taalbarrière tussen de hulpverleners en de illegalen.

                                                
7 Tweedelijnsgezondheidszorg zijn dan bijvoorbeeld de specialisten en de ziekenhuizen. 
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Als laatste oplossing met betrekking tot het bereik wordt er gesuggereerd om een centraal
aanspreekpunt te installeren, om de vragen van de armen te beantwoorden en vervolgens
gericht door te verwijzen. 
Er zijn nog te vaak te veel verschillen in de tussenkomsten tussen de verschillende OCMW’s
en gemeenten. Er is zeer weinig begrip voor het feit dat de regelgeving in OCMW’s
afhankelijk is van de plaats van het OCMW. 
Daarnaast werd er gediscussieerd over op welke wijze de informatiestrategie het meest
optimaal kan verlopen.

� De gratis kranten zoals Metro meer gebruiken voor informatiecampagnes.

� Via spotjes op de lokale zenders.

� Via video’s in wachtkamers. De mensen zitten er toch in ieder geval te wachten. 

� Via preventiecampagnes die verwerkt worden in de verhaallijnen van veelbekeken
programma’s als bijvoorbeeld de soap ‘Thuis’.

Tenslotte wordt er ook beargumenteerd dat de zogenaamde gezonde voeding vaak te duur is.
Zou het ook geen goed idee zijn om via armenorganisaties kooklessen rond gezonde voeding
te geven? En de sociale restaurants zouden nog meer dan nu gezonde voeding kunnen
serveren. 

Op welke wijze kan de eerstelijnszorg toegankelijker worden?
Als we spreken over de toegankelijkheid van de eerstelijnszorg, kunnen we ons de vraag
stellen of dit type zorg niet eerder kosteloos moet zijn. Als iedereen natuurlijk een voldoende
inkomen heeft, dan stelt zich dit probleem niet. Maar niet iedereen heeft nu eenmaal een
voldoende groot inkomen, daarom moeten er toch selectieve voordelen en maatregelen zijn.
Belangrijke factor hierbij is dat dit een automatisch recht en algemeen geldend moet zijn en
dus niet afhankelijk van de persoon van de zorgverstrekker. In Gent werken bijvoorbeeld
sommige artsen volgens het 3debetalerssysteem. 
Armen gaan echter vaak niet naar de arts, omdat ze in ieder geval de geneesmiddelen niet
kunnen betalen. De generische geneesmiddelen die goedkoper zijn, moeten meer worden
voorgeschreven. 
Tenslotte zijn ook de specialisten en de tandartsen veel te duur. En wanneer men naar een
ziekenhuis moet gaan is het vaak pas achteraf gekend hoeveel men uiteindelijk zal moeten
betalen. De kosten lopen snel op. 

Hoe kunnen armen participeren in de beleidsvorming rond gezondheidszorg?

In de eerste plaats moet er meer dialoog zijn met de zorgverleners. De zorgverleners moeten
bovendien meer kennis en ervaring verwerven in de situatie van de armen. Actueel beperkt
zich dit te vaak tot een vak communicatie in de opleiding. Binnen de opleiding moet er meer
vorming komen, onder meer door meer contact met de ervaringsdeskundigen. Niet enkel
theorie, maar ook praktijk. 
Veel mensen in de armoede durven ook niet echt spreken. Hiervoor moet begrip zijn. De
armenverenigingen moeten zeker ook hen vertegenwoordigen!
Ook de mutualiteiten kunnen potentieel meer informatie verstrekken. 
Daarnaast moet er meer dialoog met het beleid komen, zowel op Vlaams als op federaal
niveau. Een permanent armoedeoverleg is hierin zeer belangrijk. Maar het overleg mag niet té
groot worden, want dan zakt dit type initiatief vaak in onder zijn eigen gewicht. Het is ook
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belangrijk dat de armen kunnen dialogeren in hun eigen taal met gemakkelijke woorden en
dat ook de gesprekspartners hen niet trachten overdonderen met overdadig woordgebruik.
Armen moeten al kunnen participeren in de beleidsvoorbereiding en niet alleen in de
beleidsevaluatie.
Tenslotte is een duidelijk lokaal beleid van zeer groot belang (b.v. via een
toegankelijkheidsambtenaar zoals in Herent). Men moet kleinschalig en rechtstreeks werken.
Een dialoog over de knelpunten door persoonlijk contact de leefwereld van de armen leren
begrijpen. 
Armen die willen spreken moet het woord ook krijgen. Het stigma dat op armen ligt, schrikt
hen vaak af. 
Toch zijn de deelnemers aan deze subwerkgroep van mening dat het ook niet té snel mag
gaan. Langzaam opbouwen en niet té snel proberen te gaan. 
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III. Samenvattende voorstellen voor de nieuwe Vlaamse Regering

1. Toegang tot gezondheidszorg is en blijft het grote knelpunt. 

Toetsing van initiatieven in overleg met mensen in armoede

� Voorafgaande toetsing van nieuwe initiatieven in overleg en door
effectenstudies.

� Herziening van de zorgverzekering zodat mensen in armoede er meer van
kunnen genieten. 

Duidelijke informatie

� Er is nood aan duidelijke, eenvoudige informatie over het aanbod van de
gezondheidszorg en hoe je er gebruik van kan maken. Het Sociaal Huis kan
hier eventueel een rol spelen.

Verlagen van financiële drempels

� Automatische toekenning van rechten op tegemoetkomingen.
� Op middellange termijn: in onderling overleg zoeken naar mechanismen om de

toegang van de eerstelijnsgezondheidszorg vrij te maken van financiële
drempels. 

� Het aanbod inzake geestelijke gezondheidszorg zou toegankelijker moeten
zijn.

� De kosten die gemaakt worden voor verplichte medische onderzoeken zouden
terugbetaald moeten worden.

2. Mensen in armoede zijn vooral gericht op de toegang tot (dringende) gezondheidszorg.
Gezondheidspromotie kan mensen in armoede kansen bieden, maar vaak zijn er teveel
zorgen om daaraan te werken. Daarom kunnen lokale toegankelijke
gezondheidsinitiatieven promotie opnemen in hun werking. 

 

Toegang tot gezondheidszorg in al haar dimensies.

� Er wordt gevraagd om prioritair aandacht te geven aan de erkenning van
toegankelijke initiatieven zoals b.v. wijkgezondheidscentra via het decreet
betreffende de eerstelijnsgezondheidszorg en de samenwerking tussen de
zorgaanbieders. Ze werken wijkgericht, ze zijn financieel toegankelijk en
hebben aandacht voor gezondheidspromotie.  

� Ook andere sectoren zoals de sportsector, het onderwijs en de media kunnen
betrokken worden bij promotiecampagnes.
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3. Groeiende gezondheidsuitgaven en onvoldoende dekking van de verplichte, collectieve
ziekteverzekering leiden tot de privatisering van de gezondheidszorg. Mensen in
armoede vallen uit de boot en zijn de eerste slachtoffers van deze privatisering. 

De privatisering van de gezondheidszorg een halt toeroepen door: 

� Voldoende draagkracht te voorzien in de verplichte, collectieve
ziekteverzekering. 

� Via overleg met de mutualiteiten aan te dringen op een heroriëntering van hun
solidariteit. De kost voor lidmaatschap zou gerelateerd moeten zijn aan het
inkomen. En mutualiteiten moeten hun rol van belangenbehartiging veel
sterker opnemen en de patiëntenrechten sterker verdedigen. 
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Recht op werk
De publieke opinie wijst vaak in de richting van werk als dé uitweg uit armoede. Het feit dat
er ook heel wat werkende mensen in armoede leven is reeds een voorbeeld om te illustreren
dat het niet zo eenvoudig is. Armoede is immers niet tot een tekort aan inkomen te herleiden.
Toch kan werk, onder bepaalde voorwaarden, een belangrijke sleutel zijn om op termijn uit
armoede te geraken. Daarom blijft het recht op werk van belang. 
Maar de arbeidsmarkt zelf kent talrijke uitsluitingsprocessen. De werkdruk en de risico’s zijn
vaak te hoog, de lonen te laag. Mensen in armoede hebben er vaak enorm veel voor over om
te kunnen werken en geld te verdienen. Maar mensen offeren vaak zoveel op dat ze er al
werkend eigenlijk slechter aan toe zijn. ‘Werk als uitsluiting’ wordt ook besproken binnen het
hoofdstuk ‘recht op inkomen’. Zelfs binnen de sociale economie, die wel aandacht heeft voor
kwaliteitsvolle arbeid, is er te weinig ondersteuning om mensen werkzekerheid en
volwaardige statuten te kunnen bieden. 
Als antwoord op dergelijke problemen op de arbeidsmarkt, kunnen we enkele positieve
aanbevelingen formuleren voor een werkgelegenheidsbeleid dat mensen werkelijk vooruit
brengt:

� De werkloosheidsval bestrijden gaat niet enkel over b.v. ‘meer’ kinderopvang en
‘goedkoper’ openbaar vervoer. Het gaat vooral over specifieke
uitsluitingsmechanismen die aangepakt moeten worden in overleg met mensen in
armoede. 

� Een hoog doorstromingspercentage behalen is voor veel trajectbegeleiders een
verplichte opdracht. De opstap naar betaalde en voltijdse arbeid is voor veel langdurig
werklozen echter te groot. Het activeringsbeleid en de trajectbegeleiding zouden
ruimte moeten laten voor verschillende vormen van ‘actief zijn’ als een hefboom naar
zelfontplooiing en een verdere loopbaan. Vrijwilligerswerk is een belangrijk
voorbeeld. 

� De regelgeving gaat vaak nog teveel uit van het leren van technische competenties,
terwijl persoonlijkheidskenmerken ook een enorme meerwaarde betekenen.  Mensen
in armoede beschikken vaak over een schat aan sociale competenties zoals b.v.
solidariteit. Ook dit moet meer gewaardeerd worden en ruimte krijgen binnen een
werksituatie, bijvoorbeeld door expressieve leermomenten in te bouwen. Ook inspraak
op de werkvloer is belangrijk. 

� Veel banen voor laaggeschoolden zijn enorm afstompend en van slechte kwaliteit.
Men moet zijn mogelijkheden kunnen ontwikkelen en iets bijleren. Volwaardige
statuten en doorgroeikansen zijn enorm belangrijk. Maatschappelijk verantwoord
ondernemen, waarbij de kwaliteit van arbeid ook centraal staat, moet meer
gestimuleerd worden. 

� Ook voor mensen die niet in staat zijn om actief te zijn, is een degelijk vangnet nodig.
Minimumuitkeringen zijn te laag en zouden opgetrokken moeten worden. 

In het recent opgestarte activeringsbeleid worden mensen in armoede aangemoedigd om aan
het maatschappelijk en economisch leven te participeren via betaalde arbeid. Participeren
houdt rechten en plichten in; in die zin wordt arbeid ook als een ‘plicht’ gezien. Maar
tegenover deze plicht staat ook het ‘recht’ op degelijk en haalbaar werk.  En daar knelt de
schoen: het grote tekort in het recent opgestarte activeringsbeleid blijft het aanbod. We hopen
dat de jobs die tijdens de volgende legislatuur gecreëerd zullen worden, kunnen inspelen op
de mogelijkheden en wensen van mensen in armoede als arbeidskrachten. 
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I. Het recht op werk: een antwoord op de problematiek van armoede en
uitsluiting? 

Anne Snick 
Flora vzw

Inleiding: het probleem in zijn context. 
De problemen van mensen in armoede zijn complex. Armoede is immers “een netwerk van
sociale uitsluitingen dat zich uitstrekt over meerdere gebieden van het individuele en
collectieve bestaan” (Vranken & De Boyser, 36). Uitsluiting uit de arbeidsmarkt is maar een
onderdeel van een complex probleem, en het ‘recht op arbeid’ moet dan ook in samenhang
met de andere rechten (die inwerken op de andere domeinen van uitsluiting) bekeken worden. 
Het vigerende (armoede)beleid weerspiegelt bovendien een bepaalde kijk op mens en
maatschappij, die veel meer de waarden van de middenklasse weerspiegelt dan van de armen
zelf (Snick 2002). Elk beleid dat zich geen rekenschap geeft van die ‘culturele dominantie’, is
blind voor een aantal structurele (en culturele) mechanismen van uitsluiting (Bourdieu), en zal
dan ook tot op zekere hoogte ineffectief blijven.
Om het beleid inzake arbeid (als hefboom voor armoedebestrijding) te beoordelen, wil ik dan
ook eerst dat onderliggende mens- en maatschappijbeeld verduidelijken en kritisch bespreken
(1). Tegen die achtergrond kan dan de vraag naar het ‘recht op arbeid’ nader gepreciseerd
worden (2). In het licht daarvan kunnen een aantal gewenste beleidsmaatregelen geformuleerd
worden (3). Mijn bijdrage zal dan ook veel meer focussen op een kwalitatieve bespreking van
het beleid, en minder op kwantitatieve gegevens (zie daarvoor Vranken 2003). Bij wijze van
conclusie wordt een bredere visie op arbeid en economie verdedigd, en worden enkele
praktijkvoorbeelden besproken die aan de voorgestelde visie beantwoorden (4). 

1. Arbeid en activering als uitweg uit de armoede?
Hoewel al vaker beklemtoond is dat armoede niet tot een tekort aan inkomen te herleiden is,
maar een complex geheel van problemen op velerlei vlakken impliceert, wordt in onze
samenleving geld – als primair ruilmiddel – toch als een belangrijke sleutel tot
maatschappelijke participatie gezien. In de voorbije jaren heeft het beleid sterk de klemtoon
op ‘activering’ gelegd. Dit wijst erop dat men ervan uitgaat dat als de armen maar zouden
werken, ze een inkomen zouden hebben dat hen toestaat een gezonde levenswijze te
verwerven, zich op diverse vlakken te ontplooien en aan de maatschappij te participeren. Dat
men spreekt over “activering van de armen” houdt verschillende zaken in:

- Het toont aan dat men een psychologische factor bij de armen zelf (hun “passiviteit”)
als primaire oorzaak voor hun situatie aanwijst. Structurele factoren komen in dit
discours niet op de voorgrond.

- Men gaat niet na of en welke ‘activiteiten’ de armen al dan niet aan de dag leggen;
wanneer men over ‘activering’ spreekt, dan wordt in eerste instantie gerefereerd naar
betaalde arbeid. Onbetaalde arbeid in het gezin, of andere taken die de armen in de
eigen buurt opnemen, wordt met andere woorden niet gevaloriseerd of in het beleid
betrokken (Steunpunt, 132-133). 

- Veel jobs die voor de armen toegankelijk gemaakt worden (bvb in buurtdiensten)
zitten in tijdelijke statuten, en bieden dus geen oplossing op lange termijn. Het
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uiteindelijke perspectief van het activeringsdiscours blijft de ‘klassieke’ arbeidsmarkt,
waartoe vaak de sociale economie als opstapje moet dienen. 

Hierbij dienen volgende kanttekeningen te worden gemaakt. 
- Het spreken over “activering” heeft zin in zoverre het staat tegenover het passief

ontvangen van hulp (aalmoezen, liefdadigheid). Niet alleen bieden deze passieve
vormen van hulp geen reëel antwoord op de problemen (maar verzachten ze alleen de
symptomen), bovendien tasten ze de waardigheid van de armen aan. 

- Men kan de uitsluiting van de armen ook verklaren aan de hand van structurele (in
plaats van psychologische) factoren. De huidige arbeidsmarkt legt de lat voor de
werknemers zeer hoog, zowel qua kennis als qua flexibiliteit en stressbestendigheid.
Wat bepaalde groepen aankunnen, wordt daardoor niet (langer) als volwaardige
activiteit beschouwd. Het gaat hier met andere woorden in eerste instantie om een
culturele kwestie (hoe wordt ‘activiteit’ in onze samenleving gedefinieerd?) en dan pas
om een psychologische (hoe ‘actief’ is een individu?)

- Bovendien is er een structureel tekort aan bepaalde (laaggekwalificeerde) jobs,
waaraan men met het ‘activeren van de armen’ niets verandert. Zelfs al zou men hen
tot een ‘aanvaard’ niveau van activiteit kunnen stimuleren, dan nog is er veel kans dat
ze geen werk vinden (Vlaamse Overheid, 36). De delocalisatie van bedrijven uit de
secundaire sector speelt hierbij een grote rol. Vooral laaggeschoolden en vrouwen zijn
een kwetsbare groep op de arbeidsmarkt (De Boyser, 54; Booghmans e.a., 113).

- Men hanteert (impliciet) het beeld van een autonoom individu, dat zijn arbeid aanbiedt
op de arbeidsmarkt, en zich met het geld dat hij daarvoor in ruil ontvangt een plaats in
de samenleving verwerft (homo oeconomicus). Mensen die deze vorm van
‘zelfredzaamheid’ niet kunnen opbrengen – b.v. ingevolge de intergenerationele
dynamiek van armoede en uitsluiting op vele levensdomeinen – worden door de
samenleving naar de kant geschoven; wie niet aan de middenklasse norm beantwoordt,
ligt eruit. Dit mechanisme wordt in het activeringsdiscours al evenmin
geproblematiseerd. 

2. Welk recht op welke arbeid? 
Het activeringsdiscours lijkt arbeid veeleer te beschouwen als een plicht, als een voorwaarde
die aan de armen gesteld wordt om nog op maatschappelijke solidariteit aanspraak te kunnen
maken, of als mechanisme om niet langer op die solidariteit terug te moeten vallen. Het
activeringsbeleid is er immers op gericht om de armen de (financiële) middelen te laten
verwerven om beter voor zichzelf te zorgen. Uit het voorgaande is al duidelijk geworden dat
dit maar één kant van de medaille is. Als armen de ‘plicht’ hebben om via arbeid iets aan hun
situatie te veranderen, dan heeft ook de samenleving de plicht om ervoor te zorgen dat er
voldoende arbeidsplaatsen zijn die voor deze mensen haalbaar zijn (Steunpunt, 155). Indien
men arbeid als een hefboom wil beschouwen om uit de armoede te ontsnappen, dan hebben de
armen ook het ‘recht’ op arbeid. De overheid moet met andere woorden niet alleen de armen
activeren, maar ook de arbeidsmarkt responsabiliseren met het oog op het creëren van
kwaliteitsvolle arbeidsplaatsen voor laaggeschoolde werknemers (ib., 139). 
Dat het om ‘haalbare’ of ‘kwaliteitsvolle’ arbeidsplaatsen moet gaan, is hierbij essentieel. Het
hebben van werk (of het volgen van een opleiding) kan een betekenisvolle ervaring zijn die de
betrokkene helpt om zich aan de armoedesituatie te onttrekken. Onderzoek wijst echter uit dat
dit maar lukt onder bepaalde voorwaarden (Thys, 2003). In het proces van opwaartse sociale
mobiliteit spelen namelijk drie dimensies een rol. De eerste is de instrumentele, en die “houdt
verband met acties die vooruitgang bewerken voor wat arbeid, onderwijs of vorming en



290904 / armoedecongres/ Eindverslag/ Vlaams Netwerk + team Armoede Vlaamse Gemeenschap 152

inkomen betreft” (ib., 268). Een tweede dimensie is eerder psychologisch, waarmee acties
aangeduid worden die streven naar emotioneel welzijn (de expressieve component). De derde
dimensie betreft de persoonlijke relaties waarin de persoon in kwestie is ingebed, zowel op de
instrumentele als in de expressieve dimensie. Onderzoek toont aan dat instrumentele acties
slechts tot opwaartse sociale mobiliteit leiden als ze ondersteund worden door acties op de
expressieve dimensie. “Mensen blijken niet gewoon in gang te schieten door een
(instrumentele) druk op de knop. Aandacht voor het emotioneel welzijn, voor zorg, is vaak
vergeten maar noodzakelijk” (ib., 269-270).  Daarnaast blijkt dat onderwijs maar bijdraagt tot
het kunnen ‘vooruitgaan in het leven’ als de betrokkenen een positieve onderwijservaring
opdeden. “Een positieve onderwijservaring blijkt een noodzakelijke voorwaarde om
onderwijs te definiëren als een manier om een situatie van armoede te overstijgen” (ib., 269).
“Dat zo’n positieve leerervaring staat of valt bij zorg en aandacht voor het emotioneel welzijn,
mag niet verwonderen” (ib., 270). 
Arbeid is niet alleen een bron van inkomen, het kan ook een bron van sociale en
psychologische vooruitgang betekenen. In die zin kan arbeid op meerdere manieren een
hefboom zijn in het doorbreken van de vicieuze cirkel van armoede. In onze samenleving is
men ‘iemand’ als men een job heeft (Dierckx, 2001, 9). Het hebben van werk structureert het
dagelijks leven; de werkuren bepalen het ritme van de dag, men maakt deel uit van een groter
geheel, wat de uitzichtloosheid kan doorbreken. Een job kan iemand het gevoel geven ‘nodig’
te zijn voor anderen, wat de eigenwaarde ondersteunt en zo bijdraagt tot het algemeen
welzijn. Het werk kan een bron zijn van sociale contacten, men komt het huis uit, de collega’s
vormen een sociaal netwerk. Pas als een job ook aan deze expressieve noden tegemoet komt,
kan hij een bron van opwaartse sociale mobiliteit worden. Het is dus van belang om banen te
creëren die voor deze doelgroep kwaliteitsvolle banen zijn, dat wil zeggen dat het jobaanbod
rekening houdt met de specifieke sociale en expressieve noden van deze mensen. 
Opdat het activeringsbeleid werkelijk een uitweg uit de armoede zou kunnen bieden, moet dus
aan een aantal voorwaarden voldaan zijn. 

- Het is positief dat mensen aangemoedigd worden om aan het maatschappelijk en
economisch leven te participeren, eerder dan van passieve hulp afhankelijk te blijven.
Participeren aan de samenleving houdt rechten en plichten in; in die zin kan arbeid als
een ‘plicht’ worden gezien. 

- Om op een zinvolle wijze over een plicht te kunnen spreken, moet de betrokkene ook
effectief in staat zijn om eraan te voldoen. De condities die vervuld moeten zijn, zijn
niet alleen van psychologische aard (attitude en capaciteiten van het individu), maar
evenzeer van culturele en structurele aard. Als de economie de lat zo hoog legt dat een
deel van de bevolking onmogelijk aan de gestelde eisen kan beantwoorden, dan heeft
het beleid ook de plicht om ‘haalbare’ arbeid te creëren. 

- Het concept ‘haalbare’ arbeid verwijst naar een aantal kwalitatieve eigenschappen van
het werk. Het heeft geen zin activering te reduceren tot een aantal instrumentele
leerprocessen – zoals momenteel nog teveel gebeurt -  want dit miskent de aard van
het leerproces. Om de armen werkelijk de kans te geven om aan het maatschappelijk
en economisch leven te (leren) participeren, moet het beleid ook voldoende aandacht
besteden aan de ‘expressieve’ dimensie van werk, aan de ‘kwaliteit’ van de arbeid.

Wat kwaliteitsvolle banen zijn, is uitvoerig beschreven in het tweejaarlijks verslag van het
Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting (Steunpunt,
2003, 127-168). Kwaliteit van de arbeid wordt er beschreven aan de hand van vier dimensies. 
De arbeidsvoorwaarden betreffen de afgesproken regelingen waaronder de arbeid
gepresteerd moet worden (loon, arbeidstijden, contractvorm, mogelijkheden tot promotie…).
Er is nood aan ‘normale’ arbeidsvoorwaarden, die in overeenstemming zijn met het
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arbeidsrecht. Het beleid moet dan ook onderzoeken welke factoren tot zwartwerk leiden, en
de sancties voor zwartwerk ten aanzien van werkgevers en werknemers evalueren. Daarnaast
is het wenselijk om de ‘reguliere’ cao’s toe te passen in sociale economiebedrijven, zodat
deze ‘in staat zijn om minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden aan te bieden als de “reguliere”
ondernemingen die gelijkaardige activiteiten uitoefenen. Dit noodzaakt meer investeringen in
de sociale economie door de overheid. Deze subsidies mogen de kansen op de toegang tot
jobs met een betere arbeidskwaliteit … niet belemmeren.’ (ib., 143). In sommige gevallen
moeten bijkomende arbeidsvoorwaarden gecreëerd worden, met name om te zorgen dat voor
mensen met lage inkomens er geen financiële vallen ontstaan. Ook moeten beleidspistes die
de niet-officiële (schools verworven) competenties  valoriseren, worden uitgediept. Tenslotte
moet vermeden worden dat flexibele arbeidsvoorwaarden tot slechtere levensomstandigheden
leiden.
De arbeidsomstandigheden betreffen de omgevingsfactoren tijdens het werk (lawaai,
klimaat, lichamelijke belasting en andere risico’s). Mensen met lage scholing komen vaak in
jobs waar de arbeidsomstandigheden ongunstig zijn, wat hun risico op gezondheidsproblemen
vergroot; op die manier kan arbeid de vicieuze cirkel van armoede niet doorbreken. 
De arbeidsinhoud verwijst naar het soort taken dat men moet uitvoeren, en naar de mate van
inspraak en autonomie die men heeft bij het invullen van de eigen taken. Taken die niet
afstompend zijn, maar waarin men zijn mogelijkheden kan ontwikkelen en iets kan bijleren,
kunnen ook de doorgroeikansen van de werknemer vergroten. Ook hierbij moet rekening
gehouden worden dat een leerproces dat tot opwaartse sociale mobiliteit leidt, zowel op de
instrumentele als op de expressieve dimensie moet inwerken. De regelgeving gaat vaak nog
van een te eng (instrumenteel) concept van leren uit, terwijl de ervaring uitwijst dat juist de
expressieve leermomenten essentieel zijn om als persoon te kunnen evolueren (zie ook Snick,
2004). Bedrijven zijn vaak nog sterk gestructureerd volgens tayloristische principes, waarbij
men vertrekt van het product, en het productieproces opsplitst in (repetitieve) taken die van
bovenaf gestuurd en gecontroleerd worden. De taakinhoud wordt daardoor vaak erg schraal,
en werknemers kunnen hun persoonlijke capaciteiten niet ontwikkelen. 
De arbeidsverhoudingen tenslotte verwijzen naar het sociale klimaat in de onderneming, de
mogelijkheid tot inspraak en medezeggenschap. Het gaat hierbij meer om een collectieve
benadering, waarbij in de bedrijfsstructuur en –cultuur de mogelijkheid voorzien wordt om de
werknemers als groep inspraak te bieden in de organisatie van het werk. Naargelang de aard
van het bedrijf kan het management hier meer of minder mogelijkheden toe zien; in de
inschakelingsector (sociale economie) is op dit vlak een zekere expertise opgebouwd, die ook
aan de klassieke bedrijven kan worden doorgegeven8. 

3. En dus: een meersporenbeleid is nodig
Arbeid kan mensen uit de armoede helpen als aan een aantal voorwaarden is voldaan. Die
voorwaarden betreffen ten eerste de kwaliteit van de aangeboden jobs: er moet voldoende
aandacht worden besteed aan de noden van de werknemer op het vlak van algemeen
welbevinden, opdat de tewerkstelling ook werkelijk duurzaam zou zijn. Een job die als te
stresserend ervaren wordt, leidt tot ziekteverzuim en absenteïsme; tevredenheid bij de
werknemers daarentegen komt het bedrijf als geheel ten goede. Een probleem op dit vlak is
dat de economische denkkaders van het management in klassieke bedrijven hier te weinig
houvast bieden (Robeyns & Snick). Bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen
nastreven, proberen op dit vlak nieuwe benaderingen te ontwikkelen. De overheid kan – met
                                                
8 Het Flora Management ES-changeproject (een initiatief van de minister van Sociale Economie, beheerd door de Koning
Boudewijnstichting) vormde hiertoe een aanzet. Zie Snick, 2003a. 
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het oog op het verhogen van de activiteitsgraad van de kansengroepen -  deze ontwikkeling op
diverse manieren ondersteunen. Er kan gezocht worden naar manieren om de expertise die
sommige bedrijven in de sociale economie ontwikkeld hebben rond de voorwaarden voor
duurzame tewerkstelling van kansengroepen, aan andere bedrijven door te geven. De
methodiek van jobcoaching, waarbij niet alleen de werknemer maar ook de werkgever
gecoacht wordt, kan hier bvb een concrete meerwaarde bieden (Clinet, 2004). 

Daarnaast kan de overheid op academisch niveau onderzoek stimuleren rond
‘maatschappelijke meerwaarde’ als specifieke dimensie van de economie. Bedrijven die met
het oog op een maximale productiviteit de eisen voor de werknemers zo hoog leggen dat ze in
de sociale zekerheid terechtkomen, creëren een maatschappelijk kost, die echter niet in de
bedrijfsboekhouding wordt opgenomen. Sociale economiebedrijven of buurtdiensten die met
zwakkere werknemers aan de slag gaan, creëren daarentegen niet alleen de economische
meerwaarde van de dienst of het product dat gerealiseerd wordt, maar leveren ook
‘tewerkstelling’ als maatschappelijk belangrijk ‘product’. Voor werknemers die hun eigen
loonkost niet volledig genereren, kan een subsidie van de overheid noodzakelijk zijn. Deze
subsidie moet dan gezien worden als een verantwoorde investering in de tewerkstelling (met
een serieuze besparing in de sociale zekerheid als gevolg), en niet als ‘concurrentievervalsing’
ten aanzien van het product of de dienst9. Onderzoek naar managementmodellen die deze
‘sociale’ kosten en baten mee in rekening brengt, zou een ondersteuning voor het
maatschappelijk verantwoord ondernemen kunnen bieden, en zou zodoende een krachtig
instrument voor het beleid kunnen worden (Robeyns & Snick). 

Ook is het van belang om het recht op arbeid te verbinden met de andere rechten. Indien men
maar op één spoor focust, blijft men blind voor de complexiteit van de armoedeproblematiek,
en dreigen de maatregelen zonder effect te blijven. Gaan werken vereist dat men zich kan
verplaatsen; voor vele gezinnen in armoede is mobiliteit een probleem, zeker ook omdat
bedrijven vaak in industrieterreinen liggen die met openbaar vervoer moeilijk bereikbaar zijn.
De combinatie met de gezinstaken kan een obstakel vormen, men moet ’s morgens op tijd de
kinderen naar school krijgen, buiten de werkuren de boodschappen doen, voor naschoolse
opvang zorgen, de huishoudelijke taken in de resterende uren geregeld krijgen. Voor gezinnen
zonder auto, en met vaak een zeer beperkt sociaal netwerk, is dit geen sinecure.
Voorzieningen voor kinderopvang hebben vaak weinig zicht op de sterktes en zwaktes van
gezinnen in armoede, wat tot misverstanden en een afkeurende houding kan leiden. Arme
gezinnen hebben dan uit schaamte de neiging er weg te blijven, waardoor uiteraard ook het
volhouden van de job moeilijk wordt. Als men alle bijkomende inspanningen (en de kosten
die ze met zich meebrengen) mee in rekening brengt, dan is het voor de armen vaak niet
lonend om te gaan werken, zeker als ze in banen met zeer lage lonen terechtkomen. Uit dit
alles blijkt dat armoedebeleid maar kan werken als het een ‘horizontaal’ beleid wordt, dat
diverse beleidssectoren tegelijk betrekt (Redig, p. 350); een tewerkstellings- (of
activerings)beleid alleen is niet noodzakelijk effectief in het bestrijden van armoede. 
 
Het creëren van haalbare, kwaliteitsvolle (betaalde) jobs voor deze doelgroep (en het
realiseren van de randvoorwaarden om te kunnen gaan werken) is een werk van lange adem.
Om op korte termijn aan het recht op werk tegemoet te komen, moeten dan ook andere sporen
verkend worden. Arbeid komt zoals gezegd aan meer dan alleen de financiële noden
tegemoet. Andere functies van arbeid zijn: het structureren van de dag, het ontwikkelen van
                                                
9 De keerzijde daarvan is uiteraard dat dergelijke subsidies maar verantwoord zijn indien ze effectief besteed worden aan het creëren van
kwaliteitsvolle jobs voor kansengroepen, en niet voor het op de markt brengen van goedkope arbeidskrachten zonder perspectief op
duurzame inschakeling. Er is dan ook nood aan het uitwerken van parameters die toelaten om de maatschappelijke meerwaarde in feiten en
cijfers uit te drukken. 
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sociale contacten, het gevoel hebben nuttig te zijn of de eigen mogelijkheden te kunnen
ontwikkelen, het verwerven van een doel in het leven of een sociale positie (Dierckx, 2001,
11). In feite zijn dit evenzoveel ‘rechten’ die een invulling geven aan het recht op arbeid; en
om aan die rechten te beantwoorden, is betaalde arbeid niet de enige mogelijke piste. Het
activeringsdiscours devaloriseert zoals gezegd andere activiteiten van de armen, ook al
kunnen ook die aan bovenvermelde noden tegemoet komen. Vrijwilligerswerk in de eigen
buurt of bijklussen wordt in sommige gevallen zelfs afgestraft, omdat het een negatief effect
op de uitkering heeft (ib. 17). 

4.  Arbeid als bron van maatschappelijke meerwaarde

Het ‘recht op arbeid’ als hefboom in het armoedebeleid plaatst dus ernstige kanttekeningen bij
het activeringsdiscours. Gezien de vaak beperkte mogelijkheden van de mensen in armoede,
en de steeds hoger wordende eisen van het bedrijfsleven, is doorstroming naar de
arbeidsmarkt voor velen van hen op korte termijn geen optie. Indien men de armen wil
‘activeren’, dat wil zeggen behoeden voor de afhankelijkheid van uitkeringen en
hulpverlening, dan zal men het begrip ‘arbeid’ ruimer moeten definiëren. Vanuit een macro-
economisch perspectief gezien, zou men kunnen stellen dat elke vorm van arbeid (betaald of
niet, al dan niet de eigen loonkost genererend) in feite een meerwaarde realiseert. Alleen
wordt die meerwaarde in economische analyses niet ingecalculeerd. “Het BNP is gebaseerd
op de productie van goederen en diensten in de formele economie. Het is het totaal van de
materiële welvaart die in de markt wordt voortgebracht. Doordat er enkel naar de markt wordt
gekeken, worden in het meten van de welvaart twee oorzaken van welvaartscreatie niet in
rekening gebracht: de welvaartsvermeerdering of de welvaartsvermindering ten gevolge van
externaliteiten, en de welvaartscreatie die plaatsvindt buiten de formele economie.
Externaliteiten zijn effecten waarbij het economische gedrag van een persoon of een bedrijf
rechtstreekse gevolgen heeft op de welvaart of het welzijn van een andere persoon, zonder dat
het marktmechanisme compenseert voor dit effect. Deze effecten kunnen positief of negatief
zijn. Positieve externaliteiten zijn bijvoorbeeld het verzorgen van een voortuintje: daar kan
iedere voorbijganger van genieten, zonder dat iemand daarvoor hoeft te betalen. Je zou ook
kunnen zeggen dat het opvoeden van kinderen een positieve externaliteit is: iedereen heeft
baat bij medeburgers die welopgevoed, zelfstandig en niet-crimineel zijn, terwijl ouders die
zich geen moeite of inspanning sparen om hun kinderen zo goed mogelijk op te voeden hier
geen Euro meer voor ontvangen (…) Een tweede oorzaak van welvaartscreatie die niet in
rekening wordt gebracht bij de berekening van onze welvaart, is de productie die plaatsvindt
buiten de formele markteconomie.  Het traditionele economische denken houdt daar geen
rekening mee (…) Grofweg de helft van de totale arbeidstijd in Vlaanderen wordt besteed aan
onbetaalde arbeid, die maar tot op zekere hoogte ook zou kunnen ingehuurd en dus betaald
worden. Een meer realistisch model van de economie houdt er dus rekening mee dat er
minstens drie sferen zijn: betaalde marktarbeid, onbetaalde arbeid (waarvan zorgarbeid het
grootste deel is), en niet-arbeid (zoals vrije tijd en slapen)” (Robeyns & Snick). 

Door alleen betaalde arbeid binnen de formele economie als bijdrage tot de samenleving te
valoriseren, creëert men als het ware onvermijdelijk een duale samenleving: degenen die zich
op de arbeidsmarkt kunnen handhaven aan de ene, en zij die dat niet kunnen aan de andere
kant. Pas als men een bredere definitie van arbeid zou hanteren, en zou erkennen dat de
definitie van ‘economische activiteit’ veel ruimer en gevarieerder moet zijn om recht te doen
aan de zeer verschillende startpositie van mensen, dan pas creëert men structurele
mogelijkheden om de armen uit de marginaliteit te halen. Voor mensen die geen job op de
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gewone arbeidsmarkt aankunnen, dienen settings gecreëerd te worden waarin ze de kans
krijgen om toch een zinvolle activiteit te ontplooien en daarvoor erkend en gevaloriseerd
worden. Voor velen biedt de sociale economie een dergelijke setting; voor de sterkere
werknemers kan een doorstroming naar het reguliere bedrijfsleven haalbaar zijn. 

Het klassieke bedrijfsleven zelf kan ondersteund worden in het realiseren van een
maatschappelijke meerwaarde. Enerzijds kan dit gebeuren door deze meerwaarde (de zgn.
‘externaliteiten’) in de economische denkkaders zichtbaar te maken en afzonderlijk ‘af te
rekenen’. Anderzijds kan de toepassing van concrete methodieken met het oog op de noden
van de werknemers (zoals b.v. jobcoaching of specifieke vormen van consulting) door de
overheid worden aangemoedigd. Voor de zwakkere werknemers kan een sociale economie
met een eigen finaliteit het enig haalbare perspectief zijn; voor hen is het tijdelijk karakter van
vele tewerkstellingsmaatregelen vaak ontmoedigend. Daar sommige van deze mensen niet in
staat zijn hun eigen loon volledig te genereren, is een subsidiëring door de overheid als
investering in de maatschappelijke meerwaarde te verantwoorden. Ook naar de Europese
overheden toe moet het opentrekken van het economische denkkader verdedigd worden, zodat
bedrijven die extra inspanningen doen naar maatschappelijke meerwaarde toe en daar door de
overheid bij ondersteund worden, niet met klachten over concurrentievervalsing
geconfronteerd worden (Steunpunt, 161).

Uit het voorgaande wordt duidelijk dat armoedebeleid veel breder moet zijn dan een
doelgroepenbeleid, maar dat het ook vragen moet stellen bij de organisatie van de
arbeidsmarkt en bij de “waarden” die daar heersen (in zoverre men van “waarden” kan
spreken als ze ertoe leiden dat grote groepen van mensen worden gemarginaliseerd).
Daarnaast blijft een doelgroepenbeleid uiteraard zinvol, omdat het maximaal kan aansluiten
bij de concrete noden van de doelgroep. Ook daar is het van belang dat men vertrekt van de
reële mogelijkheden van de mensen, en settings creëert waarin deze gevaloriseerd worden en
kunnen ontwikkelen. Als men arbeid breder definieert, als men erkent dat elke vorm van
activiteit die de armen toelaat om uit hun isolement te treden, in feite een maatschappelijke
meerwaarde creëert (of maatschappelijke kosten bespaart), en als tewerkstellingssubsidies als
een sociaal-economisch verantwoorde investering in het creëren van arbeid gezien kunnen
worden, kan arbeid daadwerkelijk als bron van emancipatie gaan functioneren. 

Tot slot: voor een aantal van de hierboven beschreven benaderingen, bestaan er zeker al goede
praktijkvoorbeelden. De opleiding tot ervaringsdeskundige in de armoede bijvoorbeeld, vormt
een antwoord op structurele en culturele tekorten bij de hulpverlening, op de drempels die
maken dat de armen de weg naar de hulpverlening niet vinden. De aanwezigheid van een
ervaringsdeskundige kan ervoor zorgen dat de dienstverlening effectiever wordt, doordat
verschillen in cultuur en verwachtingspatronen overbrugd worden (Van Regenmortel, 2002).
Bovendien valoriseert de opleiding de ervaringen en de sociale contacten van de mensen die
zelf in armoede leven (of geleefd hebben). Hun ervaringen worden doorheen de opleiding
erkend en gevaloriseerd, zodat ze tot een ‘kwalificatie’ leiden. Ook wordt veel aandacht
besteed aan de emotionele en expressieve dimensie van het leren, waardoor de opleiding tot
een succeservaring leidt die opwaartse mobiliteit mogelijk maakt (Thys, 279). 
Ook in buurt- en nabijheidsdiensten wordt vaak op respectvolle wijze gezocht naar
tewerkstellingsmogelijkheden voor armen. Bij Leren Ondernemen in Leuven werd
kinderopvang en een sociaal restaurant voor en door de buurtbewoners uitgebouwd. De taken
die mensen anders als onbetaalde arbeid opnemen, krijgen nu een erkenning en een
omkadering in een ‘tewerkstelling’, waarbij participatie van de werknemers nagestreefd wordt
(Steunpunt, 152). Bovendien wordt langs deze weg ook ingewerkt op andere ‘dimensies’ van
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armoede: via evenwichtige voeding kan men aan een betere gezondheid werken, via de
kinderopvang worden schoolse problemen aangepakt. Ook bij de kinderopvangdiensten van
EVA te Brussel (voor en door laaggeschoolde vrouwen) worden extra taken opgenomen,
zoals crisisinterventie of pedagogische ondersteuning. Deze extra taken vallen evenwel buiten
de erkenningsvoorwaarden, en worden dus ook niet gesubsidieerd, hoewel ze niet alleen extra
tijd en middelen van de werkneemsters vergen, maar bovendien krachtige hefbomen kunnen
vormen om de transgenerationele dynamiek van armoede te doorbreken. In Leren
Ondernemen werd ook een computeratelier en een theaterwerking opgezet, zodat mensen
binnen de ‘werkcontext’ kansen krijgen om op hun maat aan culturele activiteiten te
participeren, en competenties kunnen ontwikkelen om mee te kunnen in de
informatiemaatschappij. Het is immers niet realistisch m te verwachten dat deze mensen ‘na
de werkuren’ nog een cursus of cultureel evenement gaan bijwonen (de verplaatsing,
kinderopvang en ‘culturele kloof’ vormen meestal te grote drempels). Arbeid kan dus indirect
een aantal deuren openen om ook aan andere probleemdomeinen te gaan werken, op
voorwaarde dat men dit soort initiatieven de nodige erkenning geeft en in de
subsidiëringsnormen voor deze bijkomende activiteiten ruimte maakt. Pas dan kan men hopen
dat arbeid werkelijk een uitweg uit de armoede kan bieden. 
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II. Verslag werkgroep Werk

Johan Geets 
Oases

Moderator: Toon Walschap, De Link vzw
Expert: Anne Snick, Flora vzw

De expert ‘Anne Snick’ heeft elke stelling toegelicht waarbij telkens de deelnemers de kans
kregen om in kleine groepjes deze te bespreken en plenair aanbevelingen te formuleren. De
meeste opmerkingen kwamen van eerste- en tweedelijns hulpverleninginstanties (OCMW,
Welzijnswerk). 
Telkens na de plenaire bespreking van de vijf geformuleerde stelling volgde een stemming.
Elke stelling werd nagenoeg met éénparigheid goedgekeurd. Maar niet zonder
aanvullingen/opmerkingen. 

Vooraleer in te gaan op de “stellingspecifieke opmerkingen” geven we een aantal
“metaopmerkingen” weer van de deelnemers: 
- De stellingen zijn niet nieuw;
- daarom moeten ze krachtiger geformuleerd worden;
- eveneens nauwer aansluiten bij bestaande (overheids-) initiatieven;
- en de aanbevelingen richten zich niet uitsluitend tot de Vlaamse overheid (mobiliteit,

sociale economie, kinderopvang, …), maar ook tot de Federale overheid (minimumloon,
…) of de Europese overheid (liberalisering goederen- en arbeidsmarkt).

STELLING 1: activering (-sbeleid)

Het beleid (vooral VDAB) vertrekt van de aanpasbaarheid en de inschakelbaarheid van de
werknemer in het bedrijf in plaats van te vertrekken van de mogelijkheden en beperkingen
van de persoon zelf. Het activeringsbeleid is er voornamelijk op uit om de beste werkkrachten
af te romen en te begeleiden naar de reguliere bedrijfswereld. De echte moeilijk ‘werkbare’
maar werkwillige armen blijven in de kou staan. ‘Jobcoaching’, dienstencheques ed. zijn op
zich goede initiatieven maar missen of een ondersteuning van de werknemer of een
ondersteuning van de werkgever. 
Men moet tevens opletten voor de valkuilen van dit activeringsdiscours. Op de Europese top
in Lissabon werd een beroepsactieve bevolking van 70% voorop gesteld. Er wordt te veel
rekening gehouden met de kwantiteit en niet met de arbeidskwaliteit. Tevens houdt men
weinig rekening met de ongewenste effecten van werken zoals de uitsluitingsprocessen die
het genereert. (In Engeland omschreven als de ‘working poor’). 

STELLING 2: overheid moet maatschappelijk verantwoord ondernemen ondersteunen

Aan de geproduceerde goederen en diensten kan men een soort van kwaliteitslabel aan
vasthangen (naar het voorbeeld van bio-labels, een sociaal label voorzien). Men moet
concrete adviezen geven aan het beleid die vertrekken van de economische realiteit. 
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STELLING 3: verhoging van de minimumlonen, uitbouw randvoorwaarden (kinderopvang,
vervoer), link sociale economie – bedrijfsleven

Er wordt beklemtoond door de participanten dat de bestaande expertise van de sociale
economie moet doorgegeven worden aan reguliere bedrijven. Momenteel bevindt men zich in
de ene tewerkstellingsvorm of de andere. Een compromis tussen beide is niet voorhanden. Bij
de reguliere bedrijfswereld bestaat er wel wat ‘koud watervrees’ omdat de sociale economie
in zeker zin in concurrentie staat met de aanpalend commerciële activiteit (b.v. gesubsidieerde
groendienst versus commercieel tuinbedrijf).

Sommige randvoorwaarden (zoals deze in de tekst) zijn niet haalbaar. Mobiliteit is belangrijk,
maar bijvoorbeeld een rijbewijs halen is gewoon te duur. 

STELLING 4: valoriseren van waardevolle ‘externaliteiten’ 

De definitie van arbeid als betaalde arbeid is te eng. Er moet ook rekening gehouden worden
met andere vormen van meerwaarde productie. Er wordt teveel gedacht in winst versus
sociale kost. De Minister van Arbeid moet het welzijnsaspect niet buiten zijn
bevoegdheid/verantwoordelijkheid plaatsen maar interministerieel en interdepartementaal
samenwerken. 

STELLING 5: opleiding (-trajecten) verruimen

Voor een aantal is een fulltime baan te hoog gegrepen. Hierdoor ziet men na de hulpverlening
op het eerste zicht een sociale mobiliteit van de ‘doorstromers’. Echter, eenmaal een tijd aan
het werk in de reguliere tewerkstelling hervalt men vaak terug in de sociale economie. De
eisen van de reguliere arbeidsmarkt blijken te hoog en de ondersteuning te klein. 
Omdat er een harde kern is van moeilijk ‘inpasbare’ werknemers, moet de sociale economie
structureel verankerd en uitgebreid worden, los van een éénzijdig focussen op succesratio van
de ‘doorstromers’. Aan de uitbouw van sociale tewerkstelling moeten kwantitatieve
doelstellingen worden vastgehangen zodat de uitvoering ervan kan getoetst en geëvalueerd
worden. 
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III. Samenvattende voorstellen voor de nieuwe Vlaamse Regering

1. De huidige arbeidsmarkt is zo competitief dat mensen eruit vallen. Men moet niet alleen
de werklozen zelf activeren, maar ook de uitsluitingsmechanismen op de arbeidsmarkt
zelf onderzoeken en aanpakken.

� Het activeringsbeleid moet ook werk maken van meer haalbare banen.
Dienstencheques en andere initiatieven zijn goed maar er is te weinig ondersteuning
van de werknemer of van de werkgever.

2. Onderzoek naar economische modellen die ook aandacht besteden aan de
‘maatschappelijke kosten of meerwaarden’ (banen, werkloosheid, stress…) die nu op de
overheid (sociale zekerheid) worden afgewenteld. Deze modellen moeten ook het
maatschappelijk verantwoord ondernemen van bedrijven ondersteunen. 

Meer structurele overheidssteun voor bedrijven die kwetsbare werknemers tewerkstellen.

� Subsidies moeten erkend worden als investering in de ‘maatschappelijke meerwaarde’
van het bedrijf. Ze mogen niet in de afrekening van de ‘productiekosten’ worden
opgenomen, waar ze zogezegd tot concurrentievervalsing leiden. Ook op Europees
vlak moet geijverd worden voor het corrigeren van de regelgeving. 

3. Een betaalde baan brengt voor armen niet altijd een oplossing voor armoede of een
betere levenskwaliteit met zich mee. Na aftrek van de kosten voor vervoer, kinderopvang,
kledij, enz. houdt men niet veel meer over dan de uitkering. Maar de stress is veel hoger.
Een baan die te stresserend is, houd je niet vol. 

Wegwerken van de werkloosheidsval

� Een verhoging van de minimumlonen is nodig.
� Kwalitatieve uitbouw van de randvoorwaarden zoals vervoer en kinderopvang.
� Het is belangrijk dat de kennis die in de sociale economie werd opgebouwd rond

kwaliteitsvolle en duurzame tewerkstelling aan klassieke bedrijven wordt
doorgegeven. De methodiek van jobcoaching is hier een belangrijk voorbeeld van.

4. Een activeringsbeleid moet op zoek gaan naar mogelijkheden voor ‘actief-zijn’ op maat
voor iedereen. ‘Werk’ moet veel ruimer omschreven worden dan alleen vaste
tewerkstelling in de formele economie.

Volwaardige steun voor sociale economie

� Een betere ondersteuning van sociale economie, arbeidszorgprojecten en buurt- en
nabijheidsdiensten. Een betere regelgeving en volwaardige statuten zijn nodig zodat
werknemers in deze sector werkzekerheid hebben. De extra taken die deze diensten
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opnemen voor mensen in armoede moeten apart in de subsidiëringsnormen worden
opgenomen.

Begrip en respect voor mensen die geen betaalde arbeid verrichten.

� Onbetaalde activiteiten waarin men eigen capaciteiten kan ontwikkelen, zoals
vrijwilligerswerk, moeten meer gewaardeerd worden.

� Daarnaast moet er voor mensen die omwille van hun moeilijkheden niet in staat zijn
om te werken, een vangnet blijven bestaan.

5. Je kan maar iets leren als je je daar ook goed bij voelt. Activeren van mensen houdt een
leerproces in. Onderzoek wijst uit dat je niet enkel rechtstreeks bruikbare vaardigheiden
voor je job kan leren. Er moet in de opleiding ook aandacht zijn voor expressieve en
sociale activiteiten die het emotioneel welzijn verbeteren. 

Welzijn op het werk

� Inschakelingsprojecten moeten ook gesubsidieerd worden voor expressieve
activiteiten. Arbeid is meer dan een bron van inkomsten, het biedt ook kansen voor
zelfontplooiing en participatie. Opleidingstrajecten moeten niet alleen aandacht
hebben voor ‘instrumentele’ (op kwalificatie gerichte) activiteiten, maar ook voor
‘expressieve’ (op sociaal en emotioneel welzijn gerichte) activiteiten. Langs deze
weg verwerven mensen ook andere capaciteiten die belangrijk zijn in de
activering.

� De bevoegde minister van Werkgelegenheid moet omtrent welzijn op het werk
interministerieel en interdepartementaal samenwerken.
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Recht op inkomen
Mensen in armoede blijven het herhalen: “met het huidige minimum valt niet te leven”. Een
leefbaar inkomen is een recht, ook voor mensen in armoede. Er is een duidelijke samenhang
tussen materieel tekort en immateriële ontberingen. Deze boodschap moet in zicht blijven in
het Vlaamse armoedebeleid. Dit thema werd niet behandeld door een werkgroep tijdens het
congres, maar het neemt niet weg dat het een essentieel thema blijft doorheen alle andere
thema’s.

Het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding heeft het over schuldoverlast, armoede op het
platteland en een sterk economisch beleid. Andere inkomensthema’s worden niet behandeld
omdat minimumuitkeringen een federale bevoegdheid zijn. Nochtans zijn er heel wat
uitdagingen. De Vlaamse overheid lanceert immers heel wat maatregelen binnen de
verschillende domeinen die ook inkomensondersteunend werken, zoals cultuurcheques,
huurtoelagen,... Intussen wordt de discussie over een waardig inkomen niet ten gronde
gevoerd. 
Met deze aanvullende steunmaatregelen wordt immers vaak verschillend omgegaan, vanuit
regionale verschillen of vanuit persoonlijke verschillen. Mensen in armoede zijn hier meer
overgeleverd aan onzekerheid en ‘aalmoezen’. De steun die het OCMW bijvoorbeeld geeft in
de vorm van voedselpakketten, huurtoelagen, kleding of verwarming verschilt enorm van
OCMW tot OCMW. Enkel het leefloon (vroeger bestaansminimum) is voor het hele land
vastgelegd. 
Mensen in armoede vragen eerder een hoger basisinkomen dan allerlei extra’s. Mensen
moeten daarvoor telkens bewijzen dat ze aan de voorwaarden voldoen. Zichzelf zo bloot
geven ervaren ze als vernederend en een aantasting van hun waardigheid. Ze vragen dan
liever geen voordeel aan.
Fundamenteel vragen de armen dus om hogere minimumuitkeringen en daar zijn het velen
met hen eens. Pervers genoeg komt deze eis in het vaarwater van de discussie omtrent de
werkloosheidsval. Mensen moeten immers nog gemotiveerd zijn om te gaan werken. Daarom
vragen zij, samen met de arbeidersbeweging, naast hogere minimumuitkeringen ook hogere
minimumlonen. Dit zal tijd vragen. Ook op korte termijn zijn er echter maatregelen mogelijk.
Een eerste belangrijke stap is het gelijkschakelen van de extra financiële steun en hulp in
natura voor iedereen, ongeacht de gemeente waar men woont. Ten tweede is er duidelijke
informatie nodig over deze maatregelen. Ten derde zou iedereen die er recht op heeft deze
steun automatisch moeten krijgen, zodat je er niet om hoeft te vragen. Dit biedt ook een
oplossing voor (te) moeilijke administratieve procedures en bijgevolg voor
onderbescherming. Dit is de vierde maatregel: zorgen dat er geen rechthebbenden door de
mazen van het net vallen.

Over de schuldenproblematiek en de armoedebestendigende factoren van betaalde arbeid
vindt u hieronder een bijdrage. Het toont aan dat inkomensproblemen niet zo eenvoudig op te
lossen zijn. En toch is het fundamenteel dat mensen bondgenoten vinden om dit
maatschappelijk fenomeen te bestrijden. Daarom pleiten we voor een nieuw maatschappelijk
pact. Praten over armoede raakt de fundamenten van onze samenleving. Het is deze die
armoede creëert en ze zal bij ongewijzigd beleid nog meer armoede creëren. Een nieuw
samenlevingsmodel kan vorm krijgen in een dergelijk pact tussen armen, het middenveld, de
overheid en de rest van de bevolking. Want de maatschappelijke uitsluitingsprocessen die
armoede veroorzaken moeten van bij de wortel aangepakt worden. 
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I. Expertennota ‘Recht op inkomen’

Michel Debruyne
ACW-studiedienst

Het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding beperkt zich inzake het recht op inkomen tot
drie thema’s: schuldoverlast, financiële armoede op het platteland, en - vanaf 2002 - een sterk
economisch beleid als voorwaarde voor duurzame armoedebestrijding.

Deze keuze heeft uiteraard te maken met de beperkte Vlaamse bevoegdheden als het gaat om
inkomen. Sociale zekerheid, bestaansminimum, minimumlonen… zijn immers federale
materie. En binnen het Belgische evenwicht is het heel moeilijk om daaraan te tornen. Het is
dan ook begrijpelijk (?) (zie verder) dat Vlaanderen een bescheiden houding aanneemt. Maar
dat wil niet zeggen dat er geen stappen kunnen gezet worden. En deze kleine stappen kunnen
heel wat gevolgen hebben.

In deze bijdrage willen we drie thema’s verkennen: armoede en inkomen, armoede en
schulden, armoede en werk. Telkens zoeken we mogelijkheden voor Vlaanderen om een stap
of meerdere stappen te zetten.

Het armoededecreet is de belangrijkste verwezenlijking van deze legislatuur. Daardoor
krijgen de armen een stem. Hun boodschap is overduidelijk: met het huidige minimum valt
niet te leven. Een leefbaar inkomen is een recht, ook voor de armen. Deze boodschap moet
duidelijk klinken in het Vlaamse armoedebeleid, wat niet het geval is. Maar opdat dit zou
gebeuren, hebben de Vlaamse Regering en de armen bondgenoten (nodig). Een nieuw
maatschappelijk pact tussen overheid, middenveld en armen moet de strijd tegen de armoede
aangaan.

Te laag om van te leven, te hoog om van te sterven

Armoede kun je niet herleiden tot te weinig inkomen. Maar elk armoedeverhaal heeft een
inkomenskant. “Het eist zijn tol om altijd elke frank te moeten omkeren. Je houdt het lang vol
en plots zijn alle grenzen weg.”10 De armen wijzen ook op de samenhang tussen materieel
tekort en immateriële ontberingen11. Welzijnszorg en Ziekenzorg-CM hebben bijvoorbeeld
tijdens de campagne ‘Arm maakt ziek, ziek maakt arm’ de band tussen te weinig inkomen en
gezondheid scherp gesteld12. Te weinig inkomen bepaalt alle aspecten van je leven. Deze
dagelijkse strijd om te overleven is zo ingrijpend, zo bepalend dat je hierover niet kúnt
zwijgen. Ook een overheid kan dat niet, zelfs al heeft ze maar beperkte bevoegdheden. En,
binnen haar mogelijkheden kan ze toch ambitieus zijn.

Een belangrijke inkomensbescherming is het bestaansminimum, de werkloosheidsvergoeding,
het gewaarborgd inkomen... Maar “het bestaansminimum is voor heel wat mensen en
gezinnen onvoldoende om te overleven, laat staan dat ze zich af en toe eens een extraatje
                                                
10 Uit ‘Overleven’, pag. 42.
11 vzw Recht-Op, pag. 13.
12 Negentigduizend chronisch zieken leven omwille van hun ziekte - en de te lage uitkering - in een bestaansonzekere situatie. Zij worden
geconfronteerd met de grootste gezondheidsuitgaven. De combinatie van deze beide factoren maakt dat deze mensen in de financiële
problemen geraken. 31% krijgt financiële hulp van familie of ouders, 33% heeft openstaande rekeningen (vooral ziekenhuisfacturen, niet
betaalde belastingen en persoonlijke leningen), 50% geeft te kennen zijn spaargeld op te gebruiken. Onderzoek door Ziekenzorg-CM.
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kunnen permitteren. Men is aangewezen op overlevingsstrategieën.”13 Elke armenvereniging
wijst deze systemen met de vinger: “Dop, vervangingsinkomens: moeilijk om mee rond te
komen. Pensioenen van mensen zijn te laag. Alles wordt duurder, maar de lonen slaan niet
op”14. Welzijnszorg blijft voortdurend op deze nagel kloppen: “Uit onderzoek blijkt dat het
leefloon onvoldoende hoog is om een volwaardig minimuminkomen te waarborgen. Er is een
wanverhouding tussen de hoogte van het inkomen en de omvang van de vaste uitgavenposten
zoals huur, verwarming, elektriciteit, afbetaling van leningen… Het bedrag is bovendien niet
welvaartsvast.  Dat wil zeggen dat bij een stijging van het gemiddeld inkomen van de
bevolking het minimuminkomen niet navenant stijgt.”15

Overheden kunnen niet voorbij gaan aan deze discussie over de hoogte van het
minimuminkomen. Dit laatste wordt echter niet aangepakt. Andere (creatieve) oplossingen
worden dan maar voorgesteld. Cheques, financiële en materiële steun verzachten de pijn.
Alleen wordt de discussie niet ten gronde gevoerd.

Het OCMW bijvoorbeeld levert heel wat extra steun: voedselpakketten of voedselbonnen,
toelagen voor huur, kleding of verwarming… Deze maatregelen bepalen de OCMW’s zelf.
Een stimulerend beleid vanuit de Vlaamse overheid om deze maatregelen gelijk te schakelen
over Vlaanderen is er niet. Nochtans is dit een vraag van de armen. “Ook OCMW-steun
plaatst mensen vaak in hokjes. De steun verschilt van stad tot stad. Enkele voorbeelden zijn
vermindering in stookkosten voor vijftigplussers, huurtoelage of maaltijdcheques. Enkel het
bestaansminimum is voor het hele land vastgelegd.”16

Een eerste stap inzake recht op inkomen is zorgen voor gelijke steun17. Dit wil zeggen dat
OCMW’s minstens hetzelfde pakket aan steun geven. Dit minimumpakket moet voldoende
breed zijn zodat een menswaardig leven mogelijk wordt. Bijkomend kan een OCMW nog
steeds eigen initiatieven nemen18.

Maatregelen op vlak van (deelname aan) cultuur, toerisme, mobiliteit, onderwijs… zijn
inkomensmaatregelen, of kunnen althans zo beschouwd worden. De afschaffing van het kijk-
en luistergeld, los van alle bedenkingen die je kunt hebben tegenover deze gratis-maatregel, is
een vorm van inkomensverhoging. Deze elementen komen niet aan bod onder de noemer
‘recht op inkomen’, terwijl ze heel duidelijk gevolgen hebben voor een inkomen. Armen
begrijpen dat ook zo: “Er bestaan verschillende systemen waarbij mensen extra cheques
krijgen. Mensen moeten telkens bewijzen dat ze aan de voorwaarden voldoen. Zichzelf zo
bloot geven ervaren ze als vernederend en een aantasting van hun waardigheid. Ze vragen
dan liever geen voordeel aan.”19 De armen vragen bijgevolg hogere financiële steun dan wel
allerlei extra’s20. Ook de vzw Recht-Op klaagt het veelvoud van gunsten aan.

Het opnemen van al deze steunmaatregelen in het hoofdstuk ‘recht op inkomen’, kan de
discussie over een menswaardig inkomen een stap vooruit helpen. Duidelijk wordt dan dat
alle sociale minima te laag zijn en moeten aangevuld worden. Het onderzoek van de vzw
Recht-Op naar de hoogte van een menswaardig inkomen, verduidelijkt de immense kloof
                                                
13 Uit ‘Moeder, waarvan leven wij?’ pag. 8.
14 De Willers uit Willebroek, De Lage Drempel uit Mechelen, WZS Groot-Nijlen.
15 Welzijnszorg vzw, www.welzijnszorg.be.
16 ‘Wij vragen niet om naar Honolulu te gaan’. Deel Menswaardig Inkomen, pag. 15.
17 In het deel Uitkeringen van de sociale zekerheid (‘Wij vragen niet om naar Honolulu te gaan’) wordt dit uitdrukkelijk als voorstel
opgenomen: voorstel 88, pag. 47.
18 Het OCMW van Malle (Antwerpen) heeft als een van de weinige OCMW’s beslist om het leefloon met 6% te verhogen bovenop de
federaal toegekende 4% verhoging.
19 Deel Menswaardig Inkomen, pag. 15.
20 Deel Menswaardig inkomen, pag. 16, voorstel 6.
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tussen het minimum dat je krijgt en het minimum dat je nodig hebt. En hij wordt groter, nog
steeds. “Alles wordt duurder, de lonen slaan niet op” (WZS Groot-Nijlen).

Ook kan men met deze aanpak de koppeling tussen sociale minima en werkloosheidsval of
minimumlonen omkeren.21 De huidige koppeling is immers bijzonder pervers: de druk op de
laagste lonen oefent op zijn beurt automatisch druk uit op de sociale minima. De discussie
over wat een menswaardig inkomen is, plaatst de hoogte van de minimumlonen centraal.
Hiermee verleggen we de druk. De armen zijn dan niet de enige pleitbezorgers, maar de hele
arbeidersbeweging (zie ook laatste hoofdstuk). Samen met de arbeidersbeweging vragen we
een verhoging van de laagste lonen én hogere uitkeringen (WZS Groot-Nijlen, ACV22,
Welzijnszorg e.a.).

Dit is de tweede stap: een overzicht maken van de steunmaatregelen en een menswaardig
inkomen centraal stellen.

Het opnemen - binnen het hoofdstuk ‘recht op inkomen’ - van al deze maatregelen met
inkomenseffect is bovendien belangrijk omdat het zo de witte vlekken en de verschillende
voorwaarden en aanvraagprocedures... verheldert.
De vraag naar informatie, vriendelijke behandeling, één-loket-systemen is groot.23 Heel wat
voorstellen uit de bundel: ‘Wij vragen niet om naar Honolulu te gaan’ handelen over een
klantvriendelijke aanpak, een overheid die ten dienste staat (van de arme), een gelijke
behandeling.

Bovengenoemde aanpak dwingt de overheid bijgevolg tot een doorgedreven anti-Kafka-
operatie ten aanzien van de armen en de zwakste groepen. Een element van zo’n plan kan een
voorschottenfonds zijn dat mensen die tussen verschillende regelingen zitten (en dus moeten
wachten op hun geld) financieel steunt (zie ook voorstel 92 uit de bundel ‘Leven met
schulden’).

Dit is de derde stap.

Dat luik zou ook maatregelen moeten bevatten om onderbescherming tegen te gaan. Uit een
onderzoek van Nicaise en Groenez24 blijkt dat heel wat mensen geen beroep durven doen op
of geen weet hebben van de maatschappelijke dienstverlening van het OCMW. Tijdelijk in
armoede geraken, volstaat soms om altijd in armoede te leven. Overlevingsschulden ontstaan
ondermeer op deze manier. Verschillende voorstellen uit ‘Wij vragen niet om naar Honolulu
te gaan’ handelen dan ook over het vermijden van onderbescherming: meer informatie,
duidelijkheid, beperking van de onderhoudsplicht... Ook deze elementen moeten mee
opgenomen worden.

Dit is de vierde stap: werken aan bescherming.

Het Vlaams Actieplan kan bijgevolg ambitieus zijn. Het opnemen van elke
inkomensmaatregel, of van elke maatregel met inkomensgevolgen, dwingt de overheid na te
denken over financiële steun in plaats van gunsten, over gelijkschakeling tussen gemeenten en

                                                
21 Een andere benadering van armoede-indicatoren, maart 2004, pag. 63 en 64.
22 Het ACV-congres van oktober 2002, Het juiste inkomen, legde de lat hoog. Enkele eisen: minimumlonen 60% van het gemiddelde loon;
leefloon ten minste 60% van het mediaan-inkomen (in 2002 haalde het leefloon maar 75% van deze doelstelling).
23 De Willers uit Willebroek, De Lage Drempel uit Mechelen.
24 De grote gaten in het net. Structurele leemten in sociale bescherming en gewaarborgde minimuminkomens in 13 EU-landen. I. Nicaise en
St. Groenez, april 2004. www.hiva.be.
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provincies, over een doorgedreven anti-Kafkaplan, over een menswaardig inkomen in plaats
van minima. En nadenken over wie steun nodig heeft, betekent ook maatregelen nemen om
mensen die géén steun vragen tóch te bereiken.

Je bent altijd de schuldige25

“Is dat gans jouw geld voor de rest van de maand? Bezoeker in budgetbegeleiding: nee, dat is
de rest van mijn geld voor gans de maand!” “De laatste drie weken van de maand zijn de
moeilijkste.”26 

Een open deur intrappen. Schulden zijn niet per definitie een armoedeprobleem. Dit is
overduidelijk als je de regelgeving over schuldoverlast én de praktijk bekijkt. Uit Waalse
ervaring, maar ook uit het onderzoek van Nicaise en Ruelens,27 blijkt dat “het publiek van de
diensten schuldbemiddeling sterk verschilt van het klassieke bijstandspubliek. De grootste
noden inzake schuldbemiddeling doen zich veeleer voor bij modale groepen die door een of
ander voorval in de problemen zijn geraakt.”28

Duidelijk is dat een algemene schuldoverlastmaatregel nooit een goed antwoord kan zijn op
problemen van armoede. Een schuldoverlastregeling moet erkennen dat er verschillende
soorten schulden zijn en dat schuldoverlast zowel gevolg als oorzaak van armoede kan zijn.
Deze verscheidenheid vraagt bijgevolg telkens een andere benadering. Er zijn
‘overlevingsschulden’ en ‘aanpassingsschulden’. Beide zijn gevolg van een te laag inkomen.
Het te lage inkomen noopt tot schulden en creëert een schuldenspiraal. Daarnaast zijn er nog
‘compensatieschulden’ en ‘overbestedingsschulden’. Beide zijn veeleer verbonden met een
min of meer behoorlijk inkomen en met een niet aangepast leefpatroon.

Voor schulden verbonden met armoede, dient de regeling verfijnd. Het bevriezen en het
verjaren van de schulden zijn voor de armen levensnoodzakelijk. Zolang de schuldenberg
bestaat, is zelfs een hoger inkomen geen oplossing. Bijzonder schrijnend is het dan ook dat
armen moeilijk of niet gebruik maken van de collectieve schuldenregeling. Nicaise en
Ruelens stellen vast dat genoemde regeling vaak fungeert als opvangnet voor ex-
zelfstandigen, terwijl het OCMW-cliënteel voor wie de wet bestemd was in de kou blijft staan
(pag. 9). Ook de armen werpen een steen naar de collectieve schuldenregeling.29

Voor de armen is het duidelijk: “Het moet voorkomen worden dat men ‘overlevingsschulden’
maakt. Dit kan door de inkomens op te trekken en hulp te geven die niet moet worden
terugbetaald in bepaalde situaties.”30

Dat is niet het enige probleem. Nicaise en Ruelens stellen vast dat OCMW’s veel meer aan
budgetbeheer dan aan budgetbegeleiding doen. Hun slotsom is dat strategische redenen
(afbetalen van de schuld) hier méér mee spelen dan menselijke of begeleidingsredenen. Ook
de armen vragen om een hulpverlener die met je overlegt over wat er moet afbetaald worden
alsook over de hoogte van het leefgeld. Armen vragen respect, ook als ze schulden hebben.31

“Mensen die in armoede leven, kunnen budgetteren!! Zij moeten wel overleven met een
                                                
25 De campagne ‘Schulden, wie wordt er beter van?’ van Welzijnszorg inspireerde tot de titel en de voorstellen. Voor meer info over dit
initiatief: www.welzijnszorg.be.
26 Uit ‘Overleven’, pag. 32 en 74.
27 Hulp op krediet. Schuldbemiddeling in de Vlaamse OCMW’s en CAW’s, Leuven, HIVA, 2002. www.hiva.be.
28 Jan Vos, SAW, Schuldbemiddeling, wanneer komt er een Vlaams beleid?, maart 2004.
29 Zie ook voorstel 126, uit bundel ‘Leven met schulden’.
30 Voorstel 109, uit ‘Leven met schulden’.
31 Zie ook voorstellen 114 en 129, uit ‘Leven met schulden’.
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minimum... Er is heel wat vaardigheid nodig om dat te kunnen: rekenen, keuzes maken,
onderhandelen met alle partijen, budgetteren, creatief omgaan met een blijvend tekort...
Mensen in armoede kunnen veel leren van elkaar. Zij begrijpen elkaar en kunnen echt
bruikbaar advies en tips geven.”32

Dit vraagt om een handleiding voor de OCMW’s, CAW’s en schuldbemiddelaars. In Limburg
bestaat die al, in de andere provincies nog niet. Een omzendbrief vanwege de Vlaamse
minister, verantwoordelijk voor armoede zou de bemiddelaars en de schuldenaars zekerheid
en duidelijkheid bieden.

Dat rondschrijven mag ook een voorstel van berekening van het leefgeld bevatten. De
verhalen van de armen over hoe onmenselijk het is te moeten overleven met het leefgeld zijn
te schrijnend. Ook hier moet de Vlaamse overheid initiatief durven nemen.33

En er is nog een probleem. Jan Vos klaagt terecht het passieve karakter van het decreet aan.
Het erkent diensten die aan schuldoverlast kunnen werken, maar meer ook niet. Volgens hem
is dit als het geven van een rijbewijs zonder dat de chauffeur dient te bewijzen dat hij of zij
kan rijden. Hij vraagt dat de Vlaamse Regering opnieuw haar plannen inzake
schuldbemiddeling bovenhaalt en een actief beleid gaat voeren. Dat laatste veronderstelt ook
een duidelijke financiering. Want de chauffeurs rijden nu zonder benzine. Ook Nicaise en
Ruelens stellen zich vragen bij de kwaliteit van de schuldbemiddelaars, de wachtlijsten (ook
hier vinden we ze terug!), het tekort aan middelen...

Vragen van armen die federale materie uitmaken (bijvoorbeeld om krediet moeilijker te
maken, om de opdrachtgever van de deurwaarder de kosten te laten dragen..., voorstellen van
Onze Schakel uit Geraardsbergen) moeten consequent doorgegeven worden en telkens dient
de stand van zaken geduid. Een actief overleg met de federale overheid is noodzakelijk.

Het Vlaams Actieplan moet de aanzet geven voor een actief schuldoverlastbeleid, dat ook op
maat van de armen is gesneden. En dit vraagt een andere aanpak. Vlaanderen kan zich hierbij
niet verschuilen achter federale vleugels. Ook de lokale overheden moeten hun dirigistisch en
paternalistisch beleid bijsturen. De arme heeft schulden, maar is niet schuldig.34

Arm door werk

“Ik ben werkloos. Ik word uitgemaakt voor luiaard. Je wordt met de vinger gewezen. Ik heb
niet gevraagd om werkloos te zijn. Ik was zelfs bereid eender welk werk te aanvaarden. Maar
ik heb niets gevonden.”35

“Arbeid is een belangrijk instrument om armoede op te heffen, maar voor een aantal mensen
moeten andere manieren gevonden worden om ze een volwaardige plaats in de samenleving
te bezorgen. Soms volstaat een uitkering voor een beperkte periode, meestal niet.”36

Als wij, ACW, het hebben over recht op inkomen, dan geven we toch voorrang aan het recht
op arbeid. Inschakeling(skansen) in het arbeidsbestel moet voor betrokkenen de
inkomenswaarborg zijn. Het recht op sociale nuttigheid en dienstbaarheid moet blijven
vooropstaan.

                                                
32 Uit ‘Overleven’, pag. 51.
33 Zie ook voorstellen 112 en 124, uit ‘Leven met schulden’.
34 Tijdens de eindredactie van deze tekst heeft de federale regering begin mei beslist om de collectieve schuldenregeling te hervormen en
meer op maat van de arme te snijden. Het Vlaams actieplan zal moeten nagaan of deze hervorming inderdaad zijn doel bereikt.
35 Een andere benadering van armoede-indicatoren, maart 2004, pag. 64.
36 ‘Moeder, waarvan leven wij?’, pag. 9.
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We hebben daar goede redenen voor:
- het onderhuidse arbeidsethos is nog zeer groot. Dat blijkt ook uit de verhalen van de armen
zelf. “Je krijgt een inkomen zonder iets te doen en dat komt van mensen die werken. Ik heb
daar moeite mee. Ik zie mensen optrekken met hun fietske ’s morgens vroeg en dan heb ik ook
moeite. Mensen die werken hebben niet altijd meer dan mensen die thuis zijn. Sommigen
moeten om 3u30 al opstaan en op de trein gaan zitten, terwijl wij nog slapen. Je voelt je daar
niet goed bij”37;
- arbeid is ook vandaag nog steeds de strategische factor in productie- en verdelingsmacht.
Mensen uitsluiten van arbeid is hen ook uitsluiten van maatschappelijke macht;
- arbeid geeft mensen rechten en zekerheid in geval van ziekte, ongeval, ouderdom en
werkloosheid. Arbeid creëert een uitgesteld loon dat in solidariteit verdeeld wordt;
- arbeid geeft status en maatschappelijk aanzien én integreert mensen in een samenleving.
“De armsten willen niets liever dan te kunnen werken. Het is een manier van zijn, van zichzelf
te verwezenlijken. Voor het werk dat men doet, krijgt men een loon én erkenning. En daarin
komt de menselijke waardigheid tot uiting, krijgt zij gestalte. Het loon dat men voor het
gepresteerde werk ontvangt, is wettig, het is een rechtvaardig en onvoorwaardelijk recht. Met
dat inkomen kunnen zij hun leven organiseren en plannen, in hun behoeften voorzien en aan
de toekomst denken.”38

Arbeid is belangrijk. Maar dit zeggen, is niet hetzelfde als de lofzang op het
ondernemerschap, terug te vinden in het Vlaams Actieplan onder de titel ‘Een sterk
economisch beleid als voorwaarde voor duurzame armoedebestrijding’. Liever dan deze
lofzang willen we een sterke analyse van het huidig economisch bestel, het
werkgelegenheidsbeleid en de gevolgen ervan op armoede.

In dit korte bestek kunnen we slechts enkele (Europese) tendensen meegeven van het huidig
economisch bestel en het werkgelegenheidsbeleid:39

- waar het de lonen betreft, is de vrije markt opnieuw in voege. Dat wil zeggen: meer en meer
wordt het loon voorwerp van onderhandeling bij aanwerving. Dit kan positief zijn voor
hooggeschoolden, maar is het zeker niet voor lager geschoolden. Bij laatstgenoemden is een
neerwaartse inkomenstrend merkbaar;
- de ‘human capital’-benadering (welke sociale en emotionele kwaliteiten breng je mee) en de
principes van inzet- en aanpasbaarheid vragen een totale inzet die enkel mogelijk is mits
brede ondersteuning (gezin, familie, betaalde gezins- en thuiszorg…) en een hoge mate van
stabiliteit. De kwetsbaarste groepen vallen zo uit de boot. Verpaupering en desolidariteit
blijven over;
- de werkloosheid wordt vandaag bestreden met het verder precair maken van de
werkgelegenheid (zie verder);
- het werkgelegenheidsbeleid is veel meer een activiteitenbeleid.40 Het drukt bovendien
negatief op de arbeidsmarkt: lagere lonen, concurrentie tussen gesubsidieerde en reguliere
arbeid…;
- er is een sterke wisselwerking tussen werkloosheid en werken. Een ‘va-et-vient’, die zich
weerspiegelt in de groei van interim-arbeid.

                                                
37 Uit ‘Overleven’, pag. 24.
38 Algemeen Verslag van de Armoede, pag. 158.
39 Minima sociaux et condition salariale - L’Europe vue d’en bas. Catherine Levy e.a. 'Targeted Socio-economic Research' (TSER)
Programme, http://improving-ser.jrc.it/default/ . Wie hier meer wil over lezen, verwijs ik naar de essays van Rosanvallon, Castel R. en
anderen. In Vlaanderen lees je hierover meer in Dirk Diels: ‘Ondergesneeuwde sporen. Een andere visie op arbeid en burgerschap’, Acco,
1996.
40 De Lissabon-norm, werkzaamheidsgraad van 70% tegen 2010, leidt tot een verschraling van het begrip arbeid. Elke vorm van arbeid is
immers aanvaardbaar zolang die maar bijdraagt tot het halen van de 70%-norm.

http://www.acv-csc.be/
http://improving-ser.jrc.it/default/
http://www.kbs-frb.be/
http://improving-ser.jrc.it/default/
http://www.caw.be/
http://www.welzijnszorg.be/
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Of zoals armen het zeggen: “Gedurende jaren heb ik kleine jobs aangenomen, ik heb interim-
banen aanvaard. Ik ging van werkloosheid naar interim. Ik heb tijd besteed aan vormingen
die niets hebben opgebracht. Ik heb gevochten om werk te vinden op lange termijn. Maar ik
heb het niet gevonden… en nu zeggen ze dat ik te oud ben.”41

Het Europese werkgelegenheidsbeleid en de economische globalisering kennen heel wat
angels. Die treffen vooral de zwaksten. Het zijn de armen die de lasten dragen.

Over de noodzaak van kwaliteit van arbeid wordt gesproken in een andere bijdrage. Hier wil
ik verder ingaan op de relatie tussen werk en armoede. Het meer precair worden van
werkgelegenheid is de oorzaak van de huidige armoede. In het Europese rapport ‘Werk en
uitsluiting’42 spreken onderzoekers over “uitsluiting door werk”. Ze stellen vast dat armoede
niet enkel de werklozen en de leefloners treft (en anderen die ‘overleven’ op
socialezekerheidsstelsels), maar tevens degenen die werken tegen lage lonen en in slechte
arbeidsomstandigheden. De Amerikaanse en Engelse term “the working poor” (de werkende
armen) kan bijgevolg terecht gebruikt worden. “Uitsluiting door werk”, of de groei van
onzekere jobs valt samen met de groei van de dienstensector.

“Uitsluiting door werk” gebeurt op korte termijn en op lange termijn. Het betekent niet enkel
te lage lonen (zie verder), maar ook het verschrompelen van allerlei sociale rechten (als
werkloosheid, ziekteverzekering en pensioenrechten) die ‘normaal’ gekoppeld zijn aan het
hebben van werk.

“Uitsluiting door werk” vinden de onderzoekers in vier werkvormen, meestal gecombineerd:
- alle in tijd beperkte vormen: deeltijds werken, tijdelijke contracten, afroepcontracten…
waarbij werken en werkloosheid elkaar afwisselen. Ze treffen vooral vrouwen en leveren
slechts beperkte sociale rechten op evenals lage en uitgestelde lonen;
- alle vormen gekenmerkt door lage lonen. We vinden ze meestal terug in de horeca en in
sectoren die vooral vrouwen, allochtonen, jongeren, langdurige werklozen… tewerkstellen;
- alle mengvormen tussen zelfstandige en loonarbeid. Hier wordt het sociale risico
(werkloosheid, ziekte, pensioen) bij de werknemer gelegd;
- alle mengvormen tussen loonarbeid en socialezekerheidsstelsels of welzijnsvoorzieningen.
Het statuut van de werknemer is meestal die van een werkloze (of leefloner of artikel 60’er).
Beperkende en bestraffende maatregelen zijn mogelijk.

Meer werk is dus geen zegen. Integendeel. Armen en kwetsbare groepen vinden juist hun
werk in deze precaire banen. Opvallend is dat mengvormen van loonarbeid en
welzijnsvoorzieningen niet dé oplossing zijn. Ook Nicaise en Groenez komen tot deze
vaststelling.

Het vertoog over een hogere werkgelegenheidsgraad verbergt dat werk mensen kan uitsluiten.
Een dergelijke analyse zoeken we tevergeefs in het Vlaams Actieplan. Nochtans is deze
kritische analyse nuttig. Ze stelt vragen bij het gevoerde werkgelegenheidsbeleid, en bij het
Vlaamse beleid tout court. Ze dwingt de overheden hun werkgelegenheidsbeleid te evalueren
en dit in functie van de kwetsbare groepen. Ze stelt vragen naar een nieuwe arbeidsnorm
(herverdeling van arbeid), solidariteit en verdeling van de rijkdom. Het Vlaams Actieplan zou
hier aanzetten moeten geven.

                                                
41 Een andere benadering van armoede-indicatoren, pag. 64.
42 'Targeted Socio-economic Research' (TSER) Programme, http://improving-ser.jrc.it/default/.
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Praten over armoede en arbeid is dus geen lofzang op, maar integendeel een kritische
benadering van het huidig economisch stelsel en het huidig werkgelegenheidsbeleid.

Naar een nieuw maatschappelijk pact

Het recht op inkomen is een grondrecht. Inkomen is immers de noodzakelijke voorwaarde om
te kunnen leven. Praten over inkomen is praten over menswaardig inkomen, over
kwijtschelden van schulden, over degelijke jobs. Zo ook is praten over inkomen praten over
het huidig economisch bestel en tegelijk werken aan een ander.
De huidige samenleving is ontstaan na de Tweede Wereldoorlog. Een sociaal pact legde er de
grondslagen van. Vandaag is dit sociaal pact in zijn oorspronkelijke vorm voorbijgestreefd.
Vandaag moeten andere/nieuwe discussies gevoerd worden.
Ook de rol van de overheid dient kritisch benaderd. De overheid is niet meer de
cockpitoverheid van de voorbije eeuw, de overheid die alles stuurde. Ze is geëvolueerd tot
onderdeel van een breed krachtenveld, tot actor in een netwerk waar veel andere actoren
aanwezig zijn. De taak van de overheid is de andere actoren te stimuleren en te ondersteunen.
Zij heeft dus de armenorganisaties, het middenveld, de economische actoren en de bevolking
nodig om haar beleid te verwezenlijken.
Daarom pleiten we voor een nieuw maatschappelijk pact. Praten over inkomen is praten over
de fundamenten van onze samenleving. En deze laatste creëert armoede en zal bij
ongewijzigd beleid nog meer armoede creëren. Een nieuw samenlevingsmodel (of onderdelen
ervan) moet afgesproken worden. Een pact is daarom nodig. De Vlaamse overheid heeft ook
hier een belangrijke taak. Zij kan een dergelijk pact stimuleren. Een pact dat afgesloten wordt
tussen armen, middenveld, overheid en bevolking. Een pact dat tot doel heeft de armoede de
wereld uit te helpen.

Zo’n pact is zeker een Olympische medaille waard.
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II. Samenvattende voorstellen voor de nieuwe Vlaamse Regering

1. Er bestaan verschillende systemen waarbij mensen extra steun krijgen. Deze
maatregelen hebben duidelijke gevolgen voor het inkomen, maar ze zijn niet altijd
gewaarborgd. Mensen moeten ernaar vragen en de selectiecriteria doorstaan, en vaak
zijn er ook regionale verschillen. Mensen in armoede vragen bijgevolg eerder een
hoger inkomen dan wel allerlei extra’s. 

� De discussie over een waardig minimuminkomen moet ten gronde worden gevoerd
tussen de verschillende beleidsdomeinen. De middelen van extra steun in de vorm
van cheques, voedselpakketten en allerhande kortingen zijn stigmatiserend en ze
geven mensen niet automatisch de basisbescherming waar mensen recht op
hebben. Men moet overwegen om de middelen te investeren in een hoger
basisinkomen.

� Menswaardig inkomen moet centraal staan, ook bij overwegingen over de
werkloosheidsval. Zowel de minimumuitkeringen als de laagste lonen moeten
verhogen. 

� Gelijke basissteun: er mogen geen grote lokale verschillen zijn in steun die mensen
krijgen.

� het administratief systeem moet vereenvoudigd worden zodat de uitkeringen tijdig
worden uitbetaald en mensen minder papieren moeten invullen. We pleiten voor
een automatische toekenning van rechten. 

2. Mensen in armoede maken overlevingsschulden en aanpassingsschulden. Beide zijn
het gevolg van een te laag inkomen en niet van slecht geldbeheer. Een hoge
schuldenlast maakt het moeilijker om uit armoede te geraken. De bestaande
maatregelen lossen de problemen echter niet op. 

Kwaliteitsvolle schuldbemiddeling voor mensen in armoede

� Er is een aanpassing van het decreet dat de diensten voor schuldbemiddeling erkent
nodig. Er is nood aan een actief beleid en een duidelijke financiering.

� Elk OCMW, CAW en andere schuldbemiddelaar moet op een respectvolle manier
omgaan met mensen in schuldbemiddeling met behoud van zelfbeschikking voor de
rechthebbende. Er moeten meer inspanningen worden geleverd om
schuldbemiddelaars hiervoor te sensibiliseren.

� Het systeem van collectieve schuldbemiddeling zou zich meer moeten richten op
mensen in armoede.
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3. Mensen in armoede hebben er vaak enorm veel voor over om te kunnen werken.
De inspanningen die ze leveren om werk te vinden en te houden, duwen hen vaak nog
verder in de problemen. Uitsluiting door werk bestaat, en heel wat mensen blijven in
armoede leven ondanks het feit dat ze werken. 

� De minimumlonen moeten naar omhoog.

� Sociale rechten zoals pensioenrechten, ziekteverzekering en werkloosheid moeten
gegarandeerd zijn.

� maatschappelijk verantwoord ondernemen waarbij de kwaliteit van de arbeid centraal
staat moet gestimuleerd worden. 

� (Zie ook het hoofdstuk ‘Recht op werk’)
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Recht op rechtsbedeling

In ons land kennen we een grote breuklijn tussen juridisch advies en informatieverstrekking
enerzijds en procesbijstand anderzijds. Het eerste gebeurt voornamelijk door sociale
rechtshulpverleners en het laatste is vooral een taak van advocaten. Een grote moeilijkheid is
de splitsing van bevoegdheden tussen het federale en het Vlaamse niveau. Juridische bijstand
is een federale bevoegdheid, de sociale rechtshulpverlening is een Vlaamse bevoegdheid. In
het verleden is kosteloze juridische bijstand vooral het onderwerp geweest van een discussie
over ‘wie’ het kon en mocht doen in plaats van ‘hoe’ men het best kon inspelen op de vraag
van de rechtzoekenden. Heel wat mensen in armoede vinden nog steeds hun weg niet naar het
(ge)recht. Het aanbod is nog steeds niet op de vraag afgestemd. 

Dit maakt dat het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding geen concrete acties voorstelt.
Terwijl er toch heel wat uitdagingen zijn, ook op Vlaams niveau. 

Een proactieve aanpak is zeker nodig, en dat kan gerealiseerd worden binnen Vlaamse
bevoegdheden. Als mensen goed geïnformeerd zijn over juridische zaken, kunnen veel
problemen voorkomen worden. 

Een tweede uitdaging is de complexiteit van juridische problemen die in clusters komen.
Iemand die bijvoorbeeld een echtscheiding doormaakt, botst vaak op heel wat andere
juridische en ook sociale problemen. Daarom is het zeker zinvol om rechtshulpverlening te
integreren in het sociaal werk. Het is eveneens van belang dat de hulpverleners feedback
kunnen krijgen van specialisten. Advocaten kunnen hierin een rol spelen. In de praktijk kan
dit eventueel gerealiseerd worden in het Sociaal Huis. Hoe het ook gerealiseerd wordt, het is
van belang dat rechtshulpverleners samenwerken met andere sociale diensten om de
complexiteit van problemen integraal te kunnen aanpakken. Op voorwaarde dat mensen niet
steeds opnieuw doorverwezen worden. 

We hopen dat deze bijdrage kan aantonen dat het van belang is dat het volgende Vlaams
Actieplan Armoedebestrijding ernstig werk maakt van een beleid inzake rechtshulpverlening
op maat van mensen in armoede. 
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I. Expertennota ‘Toegang tot rechtshulp in Vlaanderen

Steven Gibens43 

1. Inleiding

Daar waar mensen in armoede leven, worden de rechten van de mens geschonden.
Armoede is een onrecht. Maar kan armoede verholpen worden via het recht? Zoals
armoede moeilijk te vatten is, geldt dit ook voor het recht. Er zijn heel veel wetten en
regels die iedere dag ingrijpen in het leven van mensen. Meestal ervaren de mensen de
werking van het recht niet, maar als er plots een probleem of conflict zich voordoet, wordt
het recht plots zichtbaar. Om een juridisch probleem op te lossen, gaan mensen en
instanties beroep doen op regels die in wetten opgetekend staan. Deze regels en wetten
komen nog meer in zicht als er op geen enkele manier een minnelijke regeling tussen
partijen kan getroffen worden. En in bepaalde omstandigheden is ontkomen aan de wet niet
mogelijk. Dit is onder meer het geval wanneer iemand voor de correctionele rechtbank
wordt gedagvaard omdat hij/zij een misdrijf heeft begaan. Of in jeugdaangelegenheden
wanneer de ouders worden opgeroepen om te horen welke maatregelen in het belang van
hun kinderen zijn. 

In die gevallen is het recht alom aanwezig. Maar wat moet er onder ‘recht’ verstaan
worden? Als er sprake is van het recht 1dan bedoelt men er enerzijds mee de regels die de
procedure vastleggen (het formele recht). Anderzijds heeft het recht ook een materiële
component. Dit betekent dat een rechtzoekende uit een aantal wetten en bepalingen
rechten kan putten, zoals vb. het recht op een menswaardig leven. Het recht legt ook een
aantal verplichtingen of verboden op. Algemeen kan over het recht gezegd worden het zó
ingewikkeld is dat het niet meer mogelijk is om alle wetten en regels te kennen, zelfs niet
voor juristen (PARMENTIER, 1998, 27). 

Om in het labyrint van regels en wetten, de weg te vinden, bestaan er tal van professionele
rechtshulpverleners. Zij dienen om de mensen wegwijs te maken in de vele procedures en
de rechten en verplichtingen. Zij leveren dus juridische bijstand. Deze juridische bijstand
is een grondwettelijk recht en geldt voor iedereen (HUBEAU 2002, PARMENTIER 1998,
27). Het is een inhoudelijke regel die verder wordt uitgewerkt in andere wetten zoals de
wet op de juridische bijstand van 1998. Maar ook de wet op het OCMW voorziet in een
algemene regel van dienstverlening. De Vlaamse Wooncode heeft de huurdersbonden
erkend om juridische bijstand te verlenen in huurzaken. En ook binnen het Vlaamse
Welzijnswerk zijn er tal van juridische hulpverleners actief, nog niet gesproken van de
vakbonden, mutualiteiten, wetswinkels en coöperatieve organisaties en
consumentenorganisaties (VAN HOUTTE, 1996).

Als de rechten van de mens geschonden zijn, wie kan dan hulp bieden om deze schending
ongedaan te maken? Er kunnen hierover wel wetten gemaakt worden, maar is dit
voldoende? En is het louter voorzien in een wet op de juridische bijstand de oplossing om
de arme mensen juridisch op weg te helpen?

                                                
43 Deze bijdrage is het persoonlijk standpunt van de auteur en bindt geenszins de organisaties waarin de auteur werkzaam is. Dank aan Gerrit
Franssen van het Centrum voor Rechtssociologie (UA) voor de kritische commentaren.
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Allereerst moet er in de praktijk gekeken worden welke juridische problemen mensen, en
in bijzonder de armste mensen ondervinden? Vervolgens stelt zich de vraag of de
bestaande juridische bijstand hieraan aangepast is. 

2. Hoe gaan mensen met juridische problemen om? 

2.1. de vraagzijde

Juridische problemen heeft iedere mens wel eens, maar hebben arme mensen er meer dan
andere mensen? En als er een juridisch probleem is, blijft het dan hiertoe beperkt of
duiken er nog andere op? En hoe lossen de mensen hun juridische problemen op? 

De opkomst van de wetswinkels in de jaren ’70 van de vorige eeuw heeft er willen op
wijzen dat er een leemte was in de rechtshulp. Dit wil zeggen dat de minder vermogende
mensen niet aan bod kwamen in de traditionele rechtshulpverlening die advocaten
hoofdzakelijk verleenden. De leemte-idee is vooral gegroeid uit ideologische
overtuigingen en ervaringen van rechtshulpverleners die op werkveld actief waren. Er
waren uiterlijke tekenen en vermoedens dat niet iedereen geholpen werd. De advocatuur
was te duur en te hoogdrempelig. De rechtsdomeinen die de advocatuur aanboden, waren
niet afgestemd op de juridische problemen waarmee armere mensen dagdagelijks
worstelden. Ook op wetenschappelijk vlak is het debat over de leemte in de
rechtshulpverlening gevoerd. Een vaststelling was dat het steeds moeilijker werd om deze
leemte te duiden (GRIFFITHS, 1980 en LEWIS 1973). Leemte wijst erop dat mensen een
aantal behoeftes hebben die niet worden ingelost. Maar behoeften zijn nu eenmaal
moeilijk te meten. Een behoefte is subjectief en verschilt van mens tot mens. Het
leemtedebat vertrok echter vanuit aanbodgericht denken. Er werd vanuit gegaan dat de
meest hulpbehoevenden meer en andere juridische problemen hadden en dat hiervoor niet
voldoende aanbod was. Zonder de vraag echt te bestuderen, werd een nieuwe soort van
aanbod in de rechtshulpverlening ingevoerd: de sociale rechtshulpverlening. 

Het leemtedebat heeft de laatste jaren moeten plaatsruimen voor een meer pragmatische
studie van de vraagzijde. In deze studies gaan onderzoekers na wie er de laatste jaren
juridische problemen heeft gehad en wat de mensen ermee hebben gedaan. Bij gebreke
aan recent wetenschappelijk onderzoek in België44 over de mobilisering van het recht, zal
hier een kort overzicht gegeven worden van de onderzoeken die in andere landen recent
hierover zijn gemaakt. 

Een eerste interessant onderzoek is gevoerd in de V.S. in 1994 in opdracht van de
American Bar Association (CANTRIL 1994). Het betrof een onderzoek zowel bij de
laagste inkomens als bij de middenklasse. Eén van de eerste opvallende resultaten was dat
er geen groot verschil was in percentage naar de vraag om rechtshulp. Binnen de beide
groepen waren er haast geen verschillen in de soort van vragen naar rechtshulp. De meest
voorkomende en gerapporteerde materies waren consumentenrecht, huur- en
eigendomsrecht, administratief recht (discriminatie etc.), familierecht, sociaal
zekerheidsrecht en buitencontractuele aansprakelijkheid. Het zijn dus rechtsdomeinen die

                                                
44  Er is wel het onderzoek van VAN LOON maar dit gaat over de mobilisering van het recht in het algemeen en richt zich niet zozeer tot de
verhouding tot de rechtshulp. Delanoeije E., Van Loon, F., Wouters, Y., Reconstructie van de pyramide van conflictafhandeling in
Vlaanderen. In: Rechtskundig Weekblad, 1991, 55, 5, p. 144-149. 
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de rechtshulpbeweging in de jaren ’70 aanduidde als verwaarloosde domeinen door de
professionele rechtshulpverleners . Op dat punt is er dus weinig veranderd.

Opvallend was de wijze waarop de verschillende groepen zochten naar een oplossing voor
hun rechtsproblemen. Evenveel mensen uit de lage inkomensgroepen en de middenklasse
probeerden hun probleem zelf op te lossen. Echter 38 % van de lage inkomensgroepen
namen geen enkel initiatief tegenover 26% van de middenklasse.  Slechts 29 % van de
lagere inkomens vond een weg naar de rechtbank tegenover 39% bij de middenklasse.
Deze laatste groep ging vaak te rade bij een derde, wat bij de lage inkomensgroepen
minder het geval was. 

Naar de aard van de rechtsproblemen – en/of vragen en de wijze waarop zij deze
problemen aanpakken is er een duidelijk verschil tussen de beide inkomensgroepen. Met
uitzondering van familierechtelijke problemen, vonden de lagere inkomensgroepen in
bijna 60% van de voormelde rechtsdomeinen hun weg niet naar de rechtshulpverlener.
Maar ook bij de middenklasse was er een grote uitval van huishoudens die geen
professionele rechtshulp zochten. Als reden gaven de lagere inkomensgroepen op dat de
hulp hen toch niet zou helpen of hen te veel zou kosten. De middenklasse gaf op dat zij
het juridisch probleem niet zo erg vonden of dat zij er zelf wel een oplossing voor zouden
vinden en dat de tussenkomst van een professionele rechtshulpverlener toch niet tot een
oplossing zou bijdragen. Ongeveer 5% van de lagere inkomensgroepen en 6% van de
middenklasse vonden echter de weg niet naar de rechtshulpverlener.

Verder blijkt de kennis over de organisaties die rechtshulp verlenen of doorverwijzen
goed gekend te zijn, maar wordt er verhoudingsgewijs weinig gebruik van gemaakt. 1/3
van de respondenten kende een rechtshulpverlener of advocaat en 1/3 vond via kennissen
een raadsman. Bij lagere inkomensgroepen was de helft op de hoogte van het bestaan van
pro deo rechtshulp, maar was er aanzienlijke verwarring aanwezig over de
inkomenscriteria. Een grote groep van de lage inkomensgroepen wist niet of zij al dan niet
aanmerking kwamen voor kosteloze juridische bijstand. Velen wisten zelfs niet of zij in
aanmerking zouden komen en zagen af van verdere actie.

Alhoewel de studie betrekking heeft op de Verenigde Staten, duidt ze aan dat lagere
inkomensgroepen nog steeds minder vlug de weg naar het recht vinden, zelfs vaak niet
weten dat zij recht hebben op kosteloze juridische bijstand. De resultaten werden in 2001
nogmaals bevestigd (MILLER en SRIVASTAVA, 2001). 

Recentelijk heeft het Ministerie van Justitie in Nederland een gelijkaardig onderzoek
gedaan (VAN VELTHOVEN en TER VOERT, 2004). 67% van de respondenten had over
een periode van 5 jaar melding gemaakt van juridische problemen waaronder
consumentenaangelegenheden, arbeidsproblemen, financiële problemen, huur – en
eigendomsgerelateerde problemen. Opvallend was dat hoger geschoolden, werkenden en
mensen tussen 25 en 45 jaar oud meer juridische problemen rapporteerden dan lager
geschoolden en gepensioneerden. Gescheiden mensen en mensen die leefden van een
uitkering hadden meer kans op juridische problemen. Ongeveer 10 % van de
ondervraagden deed niets om zijn of haar probleem aan te pakken, ongeveer 44% zocht
advies om zijn of haar probleem op te lossen. 48% van de gevallen was opgelost door het
sluiten van een overeenkomst en 7% leidde tot een rechterlijke tussenkomst. 36% van de
geïnterviewden gaven het op. Eén van de conclusies van het onderzoek was dat de lage
inkomensgroepen en de laaggeschoolden minder succesvol waren in het oplossen van hun
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problemen. Zij gaven vlugger op en bereikten geen oplossing terwijl daarentegen de hoger
opgeleiden en de mensen met een hoger inkomen vlugger tot een oplossing kwamen.

In het V.K. zijn recent de resultaten gepubliceerd van een onderzoek vanuit de Legal
Service Commission, het orgaan dat instaat voor de rechtshulpverlening in Engeland en
Wales (PLEASANCE, BALMER en BUCK, 2004). In hun recent onderzoek Causes of
Action: Civil Law and Social Justice is gezocht naar de band tussen enerzijds sociale
uitsluiting en anderzijds de aard en de omvang van de juridische problemen die mensen
ondervinden. In dit onderzoek werden maar liefst 5 611 volwassen thuis geïnterviewd. Dit
onderzoek besteedt bijzondere aandacht aan de meervoudige problemen van mensen
alsook aan de moeilijkheden die kwetsbare groepen in de samenleving ondervinden.
Mensen die sociale en gezondheidsproblemen ondervinden, hebben meer kans op
meervoudige juridische problemen. Het onderzoek maakt ook een onderscheid in clusters
van juridische problemen. Zo zijn echtscheiding en familiale problemen vaak gemeld als
eerste schakel in de opeenvolging van andere juridische problemen. Echtscheiding brengt
problemen mee die verband houden met huisvesting, werk, schulden, sociale bijstand en
consumentenproblemen. Intrafamiliaal geweld leidt tot echtscheiding,
huisvestingsproblemen, enz. Vreemdelingenproblematiek is nefast op tal van vlakken
zoals huisvesting, tewerkstelling, sociale bijstand, familiale problemen. De problemen die
mensen ondervinden versterken elkaar. De gevolgen van deze juridische problemen zijn
dan ook nog vaak naast de sociale dimensie van de voormelde problemen, ook meer
juridische problemen. 

De conclusie is dat mensen die in armoede leven veelal verschillende juridische
problemen kennen en hiervoor niet altijd de weg vinden, laat staan een oplossing kunnen
bereiken. Het éné probleem is nog niet gedaan of het volgende meldt zich aan.
Daarenboven lijken deze studies aan te geven dat de aanbodzijde niet voldoende op hun
vraag is afgesteld. Het bestaan van drempels die zowel financieel, socio-cultureel en
psychologisch kunnen zijn, wordt bevestigd. Daarnaast staan arme mensen zwak en vaak
ongeletterd in het kluwen van wetten, regels, vonnissen en missen zij de nodige kennis en
communicatievaardigheden (DIERCKX, 2001, 28-29) Waarom anders zouden zij minder
vlug een oplossing kunnen bereiken dan de meer geschoolden en vermogende mensen in
de samenleving?

De bovenvermelde studies zijn van recente datum. En dat geeft te denken over het aanbod
van de rechtshulpverlening. Voldoet deze dan nog aan de vraag vanwege de armste
mensen in de samenleving? Hebben de veranderingen en wijzigingen de laatste 30 jaar in
de rechtshulpverlening tot niets geleid?

2.2. de aanbodzijde

2.2.1. Wie zijn de rechtshulpverleners in Vlaanderen

De geschiedenis van de rechtshulpverlening in Vlaanderen wordt gekenmerkt door een
strijd die in de jaren 60 en 70 heeft gewoed tussen de traditionele rechtshulpverlening met
als belangrijkste speler ‘de advocatuur’ en de nieuwe vormen van rechtshulpverlening
zoals o.a. de wetswinkels die zowel door de literatuur als de activisten zelf worden geduid
als de sociale rechtshulpverlening. (HUBEAU en PARMENTIER ).
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De advocatuur leverde van oudsher de kosteloze juridische bijstand. De advocatuur die
het monopolie had verworven van de procesbijstand, vond dat zij tevens het best geplaatst
was om de rechtzoekenden te adviseren. De opkomst van de sociale bewegingen in de
jaren 20 van de vorige eeuw was al een eerste schok voor de advocatuur. De
vakbewegingen legden zich toe op adviesverlening en probeerden stelselmatig het
pleitmonopolie te doorbreken, wat hen uiteindelijk gelukt is bij de herziening van het
gerechtelijk wetboek in 1967.

De kosteloze juridische bijstand die advocaten leveren, bleef tot 1984 niet vergoed. De
advocatuur stond bovendien zelf in voor de organisatie van de kosteloze juridische
bijstand. Een situatie die tot vandaag voortduurt in de vorm van het Bureau voor
Juridische Bijstand. Aanvankelijk legden de advocaten zich toe op de traditionele
rechtsdomeinen die ook lucratiever waren. De huidige cijfers over de verleende kosteloze
juridische bijstand wijzen erop dat de advocatuur voldoende gespecialiseerd is ook in de
domeinen die vroeger minder in trek waren en die betrekking hebben op de juridische
problemen die mensen in armoede ondervinden. Het juridische bijstandssysteem in
België45 voorziet in een procedurele toegang tot het recht aan de hand van wettelijke
bepalingen. Het is aan de rechtzoekende om zijn weg naar de advocaat te vinden. De
organisatie van de kosteloze juridische bijstand legt zich vooral toe op de juridische
bijstand verleend door de advocaten die vergoed worden per zaak. Het is geen algemene
dienstverlening en beperkt zich dus tot bepaalde bevolkingsgroepen (de laagste
inkomensgroepen). Er worden inkomenscriteria vastgelegd die algemeen geldend zijn en
strikt worden opgevolgd. Van deze inkomensvoorwaarden afwijken, bijvoorbeeld in
behartigenswaardige gevallen is niet mogelijk. Indien een rechtzoekende net niet onder
deze voorwaarden valt, dan moet hij zelf maar voorzien in het financieren van een
advocaat. De nadruk ligt op procesbijstand, wat het topje is van de conflictpiramide.
Recent heeft de wetgever meer aandacht gegeven aan de adviesverlening door advocaten.
De adviesverlening door advocaten die Commissies voor Juridische Bijstand in België
organiseren, voorziet echter niet in een opvolging van het juridisch probleem van de
rechtzoekende en is zeker niet voorzien in de aanpak van meervoudige juridische
problemen. Dit neemt niet weg dat de Orde van Advocaten toekijkt op de kwaliteit van de
dienstverlening en dat er in de Commissie voor Juridische bijstand vertegenwoordigers
zitten van de sociale rechtshulpverlening om te zien hoe het aanbod van de
eerstelijnsbijstand op elkaar kan afgestemd worden. 

In de jaren 70 is er de opkomst van de wetswinkeliers en andere groepen die opkomen
voor een andere vorm van rechtshulpverlening dan deze die het merendeel van de
advocaten voorzien. De sociale rechtshulpverleners gingen zich meer toeleggen op
rechtsdomeinen waarvan zij stelden dat de advocaten er minder interesse voor hadden. Het
discours was sterk gepolitiseerd en ideologisch gekleurd (RAES, 1980). Deze nieuwe
groeperingen organiseerden adviesverlening en bijstand in de wijken. Na de pionierstijd,
ontwikkelden zich meer gestructureerde vormen van rechtshulpverlening. Zo gingen
OCMW ’s voorzien in rechtshulpdiensten en ook welzijnsorganisaties voorzagen plaats
voor adviesverlening. De vorm die deze adviesverlening kon aannemen was ofwel
voorzien in een eigen bestraffing van juristen ofwel een samenwerkingsverband met een
advocaat. Het werden instituties en bureaucratieën. Ook al waren de verwachtingen
hooggespannen en zagen vele sociale rechtshulpverleners heil in een structurele aanpak

                                                
45 Het Belgische juridische bijstandssysteem wordt wetenschappelijk ondergebracht onder het Judicare Model. Dit model voorziet vooral in
de vergoeding van de advocaten die per zaak betaald worden en is vaak curatief. Daartegenover staat het het Welfare model dat voorziet in
een preventieve aanpak en heeft oog voor de arme rechtzoekende als groep GIBENS 2002.
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van de juridische problemen die bepaalde bevolkingsgroepen (arme mensen,
vluchtelingen enz) troffen, toch verzandden hun adviesverlening eveneens in een
casuïstieke aanpak van de juridische problemen. Meer nog, het landschap van de sociale
rechtshulpverlening werd meer en meer diffuus en gefragmenteerd (VAN HOUTTE,
1996; VAN HOUTTE en VAN WAMBEKE). Vanuit de Vlaamse toegewezen
bevoegdheden zijn de sociale rechtshulpverleners zich met de jaren ook meer gaan
toeleggen op een aantal rechtsdomeinen als collectieve schuldenregeling en
schuldbemiddeling, ook echtscheidingsbemiddeling lijkt bij een aantal
welzijnsorganisaties een belangrijke peiler te worden. In deze domeinen zijn de advocaten
eveneens actief. De sociale rechtshulpverleners blijven er echter bij dat hun aanpak
verschillend is met deze van de advocatuur en dat zij specifieke agogische deskundigheid
genieten waarvoor de advocaten niet opgeleid zijn. (INSLEGERS, 1999, 66). Of dit
effectief ook zo is, wordt nergens aangetoond aangezien op geen enkele manier
kwaliteitsonderzoek is gebeurd naar enerzijds de werking van de organisaties en
anderzijds de tevredenheid van de rechtzoekenden omtrent de geboden dienstverlening.
Dit is intussen al wel gebeurd in andere landen zoals Engeland en Wales (MOORHEAD,
SHERR, PATERSON, 2003 ).

2.2.2. Competentie of concurrentie?

Er zijn twee stromingen in de rechtshulpverlening die op eerste zicht diametraal op elkaar
staan. Sommige stellen dat het aanbod van de advocatuur en deze van de sociale
rechtshulpverleners complementair zijn. Het aanbod van de advocatuur op de eerste lijn is
echter minder selectief aangezien iedereen hier terecht kan voor vragen en advies. De
adviesverlening is echter beperkt en voorziet niet een follow-up, wat bij de sociale
rechtshulpverleners, naar hun zeggen, wel het geval zou zijn. De sociale
rechtshulpverleners stellen dat zij zich meer focussen op de meest kwetsbare groepen in
de samenleving alhoewel zij erop wijzen dat zij toegankelijk zijn voor iedere
rechtzoekende. Op de tweedelijn beperkt de kosteloze juridische bijstand van de
advocaten zich tot de doelgroep van niet - vermogende mensen. En als men de sociale
rechtshulpverleners mag geloven, is de advocaat hiervoor niet voldoende agogisch
gekwalificeerd. 

Of de beide vormen van rechtshulpverlening complementair zijn, kan thans moeilijk
aangetoond worden aangezien cijfers en/of wetenschappelijke studies ontbreken. Zolang
de advocatuur en de sociale rechtshulpverleners naast elkaar rechtshulp geven, zonder dat
dit gepaard gaat met een hevige concurrentiestrijd, lijkt het erop dat zij complementair
zijn. Maar als de concurrentiestrijd losbarst, kan men zich niet aan de indruk ontdoen dat
de rechtshulpverleners (zowel de advocaten als de sociale rechtshulpverleners ) eerder hun
winkel aan het verdedigen zijn zonder zich de vraag te stellen of dit ten goede komt aan de
rechtzoekende? Vermoeid door deze discussies, stellen sommigen zich de vraag of de
arme mensen nog wel hun heil moeten zoeken in het recht en de rechtshulpverlening?
(HUBEAU, 2003, 27) Misschien moet een oplossing voor de juridische problemen
gevonden worden buiten het recht en via buitengerechtelijke bemiddeling? Maar wat dan
in geval het recht op dwingende wijze de mensen voert tot in de rechtbanken?

Het lijkt erop dat er een crisis is in de rechtshulpverlening. Of is de crisis nooit
weggeweest? M.i. is er teveel debat en te weinig beleid gevoerd over de
rechtshulpverlening. En het debat over de rechtshulpverlening ging haast uitsluitend over
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de aanbodzijde. Hier ligt de belangrijkste oorzaak van de huidige impasse. De oplossing
moet dan gezocht worden in het afstemmen van de organisatie van de kosteloze juridische
bijstand en van de hulpverlening aan diegenen voor wie het bestemd is en niet omgekeerd.

3. het beleid

3.1. Drie belangrijke vaststellingen

Een eerste vaststelling is dat in België geen wetenschappelijk onderzoek bestaat naar de
aard van de juridische problemen die de arme mensen ondervinden en wat zij hieraan
doen. Buitenlandse studies tonen echter aan dat  in landen die een uitgebreid juridische
bijstandssysteem hebben, zoals Engeland en Nederland,  de meest kwetsbare groepen
clusters hebben van meervoudige juridische problemen. Ondanks het ruime aanbod,
stellen onderzoekers vast dat deze kwetsbare groepen in vele gevallen geen acties
ondernemen.

Een tweede vaststelling is dat er in het aanbod een ernstige breuklijn is tussen de eerstelijn
en tweedelijn. Deze breuklijn is bijna een demarcatielijn geworden tussen de sociale
rechtshulpverleners en de advocatuur. De wet op de juridische bijstand is hier mee
verantwoordelijk voor omdat zij een juridisch onderscheid heeft gemaakt tussen de
juridische eerstelijnsbijstand en de juridische tweedelijnsbijstand. De juridische
eerstelijnsbijstand houdt in: informatie, advies en doorverwijzing, terwijl de
tweedelijnsbijstand wordt omschreven als het geven van een omstandig advies, bijstand al
dan niet in het kader van een procedure en procesbijstand. De serviceverlening die de
sociale rechtshulpverleners ook geven, lijkt hierdoor exclusief te worden toegewezen aan
de advocatuur (HUBEAU, 1999, 55), wat in de praktijk geenszins het geval is.
Procesbijstand behoort echter nog steeds tot het monopolie van de advocatuur.

Tot slot is er nog een communautaire moeilijkheid. Terwijl de organisatie van de
juridische bijstand aanvankelijk door de raad van State als een federale residuaire
bevoegdheid werd gezien, is de sociale rechtshulpverlening helemaal opgebouwd rond de
aan de gemeenschappen toegewezen ‘persoonsgebonden materies’. En dit maakt het
voeren van een beleid over juridische bijstand er helemaal niet eenvoudiger op.

3.2. Hoe kan het beleid eventueel het aanbod aan de vraagzijde doen afstemmen?

Deze vraag beperkt zich niet alleen tot Vlaanderen of België. Ook in andere landen heerst
deze discussie. De Canadese onderzoeker Ab Currie brengt drie peilers aan waarop het
aanbod aan de vraag kan afgestemd worden (CURRIE, 2004, 126-128).. 

Een eerste peiler is de horizontale integratie van de kosteloze juridische bijstand. Hier kan
op de eerste plaats beroep gedaan worden op de organisaties die hun werking afstemmen
op de meest kwetsbare groepen in de samenleving en die in hun benadering van de
rechtshulpproblematiek de traditionele grenzen overschrijden die bestaan in de meer
gespecialiseerde dienstverlening. Volgens Currie zijn juridische bijstandssystemen die
aanleunen bij het Judicare model, zoals in België het geval is met de dienstverlening door
advocaten, niet zo geschikt om aan deze vereisten te voldoen. Daarentegen is de clinic
approach, waarmee de werkwijze van de sociale rechtshulpverleners kan vergeleken
worden, meer aangepast. Een belangrijke nadruk moet gelegd worden op vroegtijdige
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interventie waarbij het onderkennen van een bepaald juridische probleem tegelijkertijd in
zijn maatschappelijke context kan geplaatst worden. Bovendien is het onderkennen van
het bestaan van een bepaald juridisch - en vaak ook een sociaal -  probleem reeds een
aanwijzing dat andere juridische problemen zich kunnen aandienen. Hierop kan dan al
geanticipeerd worden. Een slachtoffer van familiaal geweld zal gehuisvest moeten
worden, kent juridische problemen die verband houden met huwelijksrecht, zal misschien
tijdelijk arbeidsongeschikt zijn, enz. 

Een tweede peiler is de verticale integratie van de organisatie van de juridische
bijstandsorganisaties. In plaats van een gefragmenteerd en verspreid aanbod van
juridische bijstand op de eerste lijn dat diffuus is en op geen enkele manier een eenduidig
uitgangsbord heeft, is een centraal loket als draaischijffunctie (VZW RECHTOP 2001),
met een intake management, een mogelijke optie.  Ofwel heeft iemand een juridische
vraag die op zichzelf kan opgelost worden en is geen verdere verwijzing nodig ofwel is er
een sociaal – juridische multi-problemsituatie en is verdere doorverwijzing noodzakelijk.
De dienst die de intake doet zal kennis krijgen van de juridische multi-problemsituaties en
bijgevolg de speciale noden kunnen onderkennen die de rechtzoekende zal of kan
ondervinden. Hier is dan ook de doorverwijzing naar specialisten voor bepaalde
deeldomeinen van het recht een belangrijk gegeven. Het is van belang dat de intake nadien
wordt voortgezet via case managers die een juridische scholing achter de rug hebben.
Deze case managers zullen tevens de nodige gegevens overmaken aan de gespecialiseerde
rechtshulpverlener die dan feedback geeft aan de case manager. 

Tot slot houdt een derde peiler in dat er een zekere mate van externe integratie nodig is
tussen enerzijds de juridische bijstand en anderzijds andere hulpverleners of
ervaringsdeskundigen. Niet alle problemen nopen tot een juridische oplossing en sommige
problemen vragen om een mix van juridische en niet - juridische oplossingsstrategieën. 

Voor een bepaald juridisch probleem kan gekozen worden uit een schare van diensten
zowel adviesverleners ofwel specialisten zoals advocaten naargelang de nood. Ook kan
naar bepaalde groepen meer preventief gewerkt worden door “legal education”. Zo zou
het niet onbelangrijk zijn om nieuwe huurders van een sociale woning in te lichten over de
werking van het sociaal huurrecht. Op deze manier kan heel wat leed voorkomen worden,
wanneer bijvoorbeeld blijkt dat zij niet wisten dat de huurprijs kan herzien worden als
zich een plotse inkomensverlies voordoet en zij noodgedwongen huurachterstallen
opbouwen met alle gevolgen van dien.
 
Deze verschillende vormen van integratie houden in dat de nadruk van de kosteloze
juridische bijstand niet meer ligt op de reactieve of curatieve bijstand, ook al kan deze niet
volledig worden weggewerkt aangezien het recht soms ook dwingend is, maar op de
proactieve aanpak.

3.3. Naar een Vlaams beleid voor de kostloze juridische bijstand?

Hoe kan een beleid over kosteloze juridische bijstand dan concreet uitgewerkt worden in
Vlaanderen? Het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding stelt dat deze materie vooral met
federale maatregelen concreet wordt ingevuld. De maatregelen inzake schuldoverlast en
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integrale jeugdhulpverlening zijn hier uiteraard wel nauw mee verbonden (VLAAMS
ACTIEPLAN 2003, 56 ). 

Een grote struikelblok is inderdaad de opsplitsing in Federale en Vlaamse bevoegdheden.
Het is niet meer dan logisch dat in bovenvermelde benadering de juridische bijstand meer
als persoonsgebonden materie wordt beschouwd. Dit betekent dat de juridische bijstand
door advocaten naar het Vlaamse niveau wordt overgeheveld en mee wordt opgenomen in
het geheel van diensten van rechtshulpverlening.

Het concept van het Sociaal Huis zoals in Vlaams Regeerakkoord in juli 1999 voor het
eerst gehanteerd is een goed uitgangspunt. Het is het huis waar elke burger terecht kan
voor administratieve en sociale dossiers, voor premies, uitkeringen en tegemoetkomingen.
Waarom dan ook geen plaats voor een juridische dienstverlening hierbij te voegen. En
misschien is het dan beter te spreken van een Sociaal –Juridisch Huis46.  In grote steden
kan dit sociaal-juridisch huis zelfs gedecentraliseerd gebeuren via wijkkantoren
(SANNEN en DEMEYER, 2002, 27). De juridische dienstverlening kan gecoördineerd
worden vanuit de Commissies voor Juridische Bijstand die thans paritair zijn
samengesteld, maar best uitgebreid worden met ervaringsdeskundigen of
vertegenwoordigers van organisaties waar armen het woord nemen. Gelet op de Vlaams
verankering van de juridische bijstand zal deze dienstverlening meer slagkracht kunnen
krijgen. Hoe de organisatie concreet gebeurt, is een beleidsoptie.  In ieder geval is een
integratie van de organisatie van de juridische bijstand door de sociale
rechtshulpverlening en de advocatuur noodzakelijk. De advocatuur behoudt daarin wel
haar onafhankelijkheid. De advocaat zal in deze dienstverlening te situeren zijn op
doelgerichte bijstand voor een gespecialiseerd antwoord op één van de mogelijke
juridische problemen of in geval procesbijstand noodzakelijk is. Zijn bijdrage zal zich
beperken tot bepaalde zaken die curatief en dus op de tweede lijn moeten aangepakt
worden. Hij zal beroep kunnen doen op sociale hulpverleners en de case manager die
contact heeft met de arme rechtzoekende zodat op deze manier een eventuele
informatiekloof die dikwijls bestaat zo klein mogelijk wordt gehouden. De advocaten die
aan dit systeem willen meedoen, zullen hiervoor de nodige bekwaamheden moeten
aantonen via het volgen van studiedagen, enz. Eventueel kan gedacht worden aan het
werken met contracten waarbij de advocaat zich verbindt tot het leveren van een aantal
prestaties of een minimum aantal zaken tegen een bepaalde vergoeding op voorwaarde dat
hij zich dan ook specialiseert in bepaalde materies die verbonden zijn met de leefwereld
van de meer kwetsbare groepen in de samenleving. Het werken met contracten is reeds in
Engeland en Wales een feit (Access to Justice Act 1999 ).  De piste om te werken met
advocaten in dienstverband is te overwegen, maar is zeker een beperking op de
keuzevrijheid van de rechthebbende dat ondanks alles toch moet bewaard blijven.
Of de juridische bijstand binnen het sociaal huis categoriaal of integraal zal zijn, moet ook
nog verder onderzocht worden. Ook omtrent de toegankelijkheid van dergelijke
dienstverlening kan verwezen worden naar het onderzoek hierover in verband met het
Sociaal Huis en het Justitiehuis. In ieder geval is de optie om de kosteloze juridische
bijstand te integreren in het sociaal werk van kapitaal belang. Op het niveau van het
klantgericht werken is het eveneens zaak om hieraan te werken en dus netwerken op te
bouwen met eventueel speciale focus op minder te bereiken doelgroepen.

                                                
46 Hier kan verwezen worden naar het auditonderzoek van het OCMW van Antwerpen, waarbij gekozen wordt voor de vorm van een
Sociaal-juridisch huis.
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4. Conclusie
 
De juridische bijstand is te vaak als een aparte tak bekeken binnen de hulpverlening.
Jarenlang is er teveel debat en te weinig beleid gevoerd over de kosteloze juridische
bijstand. De verdediging van ieders aanbod leek dit debat te overheersen. De aandacht
voor de rechtzoekende, een meer specifiek de arme rechtzoekende, verdween op de
achtergrond. Recente studies tonen aan dat ondanks het jaren sleutelen aan de juridische
bijstand, de arme rechtzoekenden nog steeds de weg niet naar het recht vinden. Bovendien
concluderen de onderzoekers dat het aanbod niet steeds op de vraag is afgestemd. Een
proactieve aanpak en dus ook de organisatie van de rechtshulpverlening, geïntegreerd in
het sociaal werk, is dan ook een piste, waar tevens beroep kan gedaan worden op
specialisten als advocaten. Het idee van het Sociaal huis kan dan ook uitgebreid worden
tot het Sociaal-juridisch huis. Wie dit vorm moet geven en hoe dit vorm moet krijgen is
natuurlijk een politieke vraag, maar als zij is ingegeven vanuit de vraag van de
rechtzoekenden eerder dan vanuit het aanbod, dan is het misschien een grote sprong
voorwaarts.
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II. Samenvattende voorstellen voor de nieuwe Vlaamse Regering

1. Juridische dienstverlening moet meer vertrekken vanuit de mensen. 

� Het is nodig dat men werk maakt van een actief preventiebeleid door mensen goed in
te lichten over juridische procedures. 

� Kosteloze juridische bijstand wordt best gekoppeld aan sociale hulpverlening, liefst
via één vertrouwenspersoon. Die kan samenwerken met een netwerk van partners
omdat juridische problemen vaak ook met andere problemen te maken hebben. 

2. De wet geldt voor iedereen. Ook mensen in armoede moeten als klanten beschermd
worden, ook in liefdadigheidsprojecten. 

� Mensen in armoede vragen lokale (ombuds)diensten waar ze terecht kunnen met hun
klachten over juridische fouten in dienstverlening. 

� De wetgeving omtrent voedselveiligheid moet ook worden toegepast op
voedselbedelingen.

� Liefdadigheidsinitiatieven moeten eveneens onderworpen zijn aan bestaande
kwaliteits- en veiligheidsregels.
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Verslag namiddagdebat congres met
vertegenwoordigers politieke partijen
Moderatoren: Yves Desmet en Guy Polspoel
Panelleden: Vera Dua, Geert Bourgeois, Yves Leterme, Annemie Neyts, Frank

Vandenbroucke, Els Van Weert

Thema 1: Wonen

Guy Polspoel: 
Er zijn lange wachtlijsten voor sociale woningen. Deze Vlaamse Regering had in haar
regeringsverklaring de belofte gedaan om te voorzien in 15.000 nieuwe sociale woningen. Die
zijn er niet. Sommigen zeggen dat ze op stapel staan, anderen zeggen van niet. De experten uit
de verenigingen zeggen dat er eigenlijk op middellange termijn 100.000 nieuwe sociale
woningen moeten komen. Dat is een hele investering en de vraag is dan ook of dit haalbaar
is?

Frank Vandenbroucke:
Huisvesting wordt naast onderwijs een heel belangrijk punt voor mijn partij. Maar het is
onmogelijk te beloven dat je op 4 jaar tijd 100.000 sociale woningen gaat bouwen op de
klassieke manier waarop in sociale woningen wordt voorzien.

Guy Polspoel: 
In de eisen vanuit de verenigingen wordt dan ook gesproken van middellange termijn. 

Frank Vandenbroucke: 
Ik durf mij daar niet over uitspreken. Wat ik denk is dat je op 4 jaar tijd nog eens 15.000
sociale woningen moet kunnen bouwen in de klassieke sociale huisvesting. Wij gaan ervan uit
dat je elke gemeente daar een stuk verantwoordelijkheid in moet geven. Op het grondgebied
van elke gemeente zou toch 5% van de woningen sociale woningen moeten zijn en wie dat
niet doet, die gaan we …

Guy Polspoel: 
Is 5% de norm waar jullie naartoe willen op niveau van de gemeente?

Frank Vandenbroucke: 
Ja, op termijn willen wij daar naar toe, in elke gemeente zou dat zo moeten zijn. Het is echter
al een hele prestatie om op 4 jaar tijd 15.000 sociale woningen bij te bouwen in de klassieke
huisvesting. Welke andere oplossingen kunnen we daarnaast nog uitwerken om die norm te
realiseren? Wij denken dat je ook buiten de sociale huisvestingsmaatschappijen, in de
particuliere sector, een soort van sociale woningen kan beginnen aanbieden. We hebben daar
ook een concrete financieringstechniek voor uitgewerkt.
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Guy Polspoel: 
Dus niet langs de klassieke huisvestingsmaatschappijen?

Frank Vandenbroucke: 
Inderdaad, wij denken dat, als je een verstandige financieringstechniek gebruikt, je duizenden
woningen kan laten bouwen door de private sector die eveneens goedkoop zullen kunnen
worden gehuurd. 

Guy Polspoel: 
Dus voor de mensen die er in trekken, zou dat precies hetzelfde zijn?

Frank Vandebroucke: 
Mensen die er in trekken zullen een lage huur betalen. Wij denken dat dat mogelijk is en we
durven zeker zeggen – en dat is een minimum – dat je op die manier een 3.000 bijkomende
woningen kan bouwen.

Yves Desmet: 
Wat noemt u een lage huur, voor een modale tweekamerwoning?

Annemie Neyts: 
20% van het inkomen.

Frank Vandenbroucke: 
Ik durf daar geen bedrag op plakken omdat dat enorm verschilt van plaats tot plaats. 
Wat heel belangrijk is, is dat we ingrijpen in de bestaande huurprijzen van de bestaande
woningen en daar hebben wij een hele batterij ideeën rond. Je moet ervoor zorgen dat de
bestaande huurprijzen veel beter bekend zijn, met andere woorden dat ze worden uitgehangen.
We willen ook een databank met deze prijzen aanleggen We willen het systeem van
huursubsidies fors verbeteren en we willen dat er in elke gemeente een soort van woonkantoor
komt om iedereen die op zoek is naar een goede woning te helpen. Ten slotte - dan kom ik
terug op mijn eerste punt - denk ik dat de hele financiering van de huisvestingsmaatschappijen
moet worden herzien.

Yves Desmet: 
Ik had een openingsbod: 15.000 nieuwe woningen de volgende 5 jaar en 5% sociale
woningen, betaalbare woningen, in iedere gemeente. Gaat u erover?

Yves Leterme:
Op veertig dagen van de verkiezingen moet je voldoende respect hebben voor de mensen om
hier geen leugens te vertellen en geen beloften te doen die je niet kan inlossen. Om een idee te
geven: 100.000 bijkomende woningen op 5 jaar – de legislatuur van het Vlaams Parlement –
dat zou betekenen dat je 500 miljard Belgische frank (12,5 miljard Euro) zou moeten hebben.
Het extra geld dat de komende 5 jaar vrijkomt is 50 miljard Belgische frank maximum. Dus je
hebt eigenlijk maar geld om 10.000 bijkomende woningen te financieren als je beslist dat al
het extra geld naar de bouw van sociale woningen zal gaan. Op dit moment – ik heb de cijfers
van de Vlaamse Regering bij – worden er per jaar tussen de 2.500 à 3.000 sociale woningen
gebouwd, ter beschikking gesteld van huurders. Ik denk dat we dat ritme moeten aanhouden,
we moeten zelfs proberen om iets meer te doen. Wij gaan in ons financieel plan – want aan
beloften moet ook een prijskaartje bijzitten – een 100 miljoen Euro voorzien die we zo
efficiënt mogelijk moeten inzetten. 
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Ik denk effectief dat we niet alleen vanuit de huisvestingsmaatschappijen, maar ook in
samenspraak met de private sector, moeten proberen meer dan 15.000 woningen te bouwen,
maar ik ben realistisch genoeg om hier geen dingen te beloven die we niet kunnen
waarmaken. Maar zoals collega Neyts al aangaf: er zou maximaal een vijfde van het inkomen
van de laagste inkomens naar huur mogen gaan. Wie leeft van een leefloon – 700 à 800 Euro
per maand - zou maximaal 150 à 170 Euro mogen betalen voor een sociale woning, de rest
zou moeten kunnen worden bijgelegd vanuit de gemeenschap. De Vlaamse regeling voorziet
nu al in een stuk huursubsidie maar er zou hier meer geld naar toe moeten gaan. We kunnen
echter niet alles in één keer oplossen. Ons streefdoel op gemeentelijk vlak is het aanbieden
van 6 % sociale woningen. Belangrijk hierbij is om er effectief voor te zorgen dat in alle
gemeenten, ook in plaatsen waar mensen wonen die niet zo mobiel zijn, er een
minimumaanwezigheid van sociale woningen is. We moeten een realistisch streefdoel
uitzetten voor de komende 5 jaar. 
Heel belangrijk is ook dat politieke partijen zich engageren om te zeggen: van die 50 miljard
Belgische frank die vrijkomt zal er zoveel gespendeerd worden aan de sociale woningbouw.
Wat onze partij betreft willen we 10 miljard van die 50 miljard naar de sociale huisvesting
laten gaan.

Vera Dua:
Ik denk dat iedereen er zich van bewust is dat de inhaalbeweging die gestart is nog zeer sterk
moet worden verder gezet in de volgende legislatuur. Ook wij pleiten daar voor. Ik wil vooral
de nadruk leggen op het feit dat men in de hele discussie over wonen te veel aandacht besteedt
aan de problematiek van het verwerven van een woning. Men zou meer aandacht moeten
hebben voor de mensen die woningen huren. 

Guy Polpoel: 
Dat is een nieuwe trend. Een aantal politieke partijen zeggen: een woning kopen is de beste
verzekering voor je oude dag. 

Vera Dua: 
Elke Belg een eigen huis. We moeten echter eerst en vooral aandacht hebben voor die mensen
die het heel moeilijk hebben. Ik kom uit Gent, ik weet waarover ik spreek: om een betaalbare
woning te vinden in Gent durft men zelfs voor een half krot, 12.000 à 14.000 Belgische frank
in de maand vragen. Dus ik denk dat we het accent toch iets meer moeten verleggen van de
middenklasse naar de mensen die het echt moeilijk hebben om op die woonmarkt aan de bak
te komen, en dat we effectief moeten ingrijpen op de huurprijzen, zodanig dat we de
spectaculaire stijging die we de laatste jaren meegemaakt hebben op één of andere manier in
bedwang kunnen houden. Ons voorstel zou zijn – een beetje naar analogie met wat voor de
kamers gebeurt – dat we richthuurprijzen vastleggen die voor alle eigenaars gelden. Op die
manier kunnen ze niet blijvend tegen elkaar op hogere huurprijzen vragen. Dus samengevat:
een inhaalbeweging voor sociale huurwoningen en iets doen om de speculatie met de
huurprijzen tegen te gaan. Verder maken wij ons ongerust over de trend die wil dat mensen
die een sociale woning huren gestimuleerd worden om die te kopen. 

Guy Polspoel: 
Een kritiek die ik hier hoorde bij het Vlaams Netwerk is: het kopen van sociale huurwoningen
wordt fiscaal gestimuleerd, maar bij de mensen die helemaal onderaan zitten qua inkomen
heeft dat geen enkel effect. Die genieten niet van deze fiscale voordelen. 
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Vera Dua: 
Dat is een eerste onrechtvaardigheid, maar een tweede is dat door de verkoop van sociale
woningen het aantal beschikbare sociale woningen zal verminderen. De sociale
huisvestingsmaatschappij moet drie sociale woningen verkopen om één nieuwe te kunnen
zetten. Dat betekent, mijnheer Vandenbroucke, dat hoe dan ook, als je een inhaaloperatie gaat
doen om meer sociale woningen te zetten, dat je nog een keer meer geld zult moeten
vrijmaken om nieuwe te zetten in ruil voor degene die uit die sociale huurmarkt weggaan. 

Annemie Neyts:
Ik ben het met dat laatste niet helemaal eens. Ten eerste, je moet toch ook een stuk
vernieuwing en aanvulling van het patrimonium hebben. Het aantal huizen dat een sociale
huisvestingsmaatschappij bezit om te verhuren moet je kunnen in stand gehouden worden en
uitgebreid. Je zit natuurlijk ook met het volgende probleem: wanneer mensen die een sociale
woning huren erin slagen om hun situatie te verbeteren, wensen zij vaak in hun woning te
blijven, ook al beantwoorden ze niet meer helemaal aan de inkomensvoorwaarden. Je kunt op
papier zeggen dat mensen die teveel verdienen om nog te kunnen wonen in een sociale
huurwoning, deze moeten verlaten. Dat blijkt in de praktijk echter bijzonder moeilijk te zijn.
Dat is in een aantal gevallen ook echt onmenselijk om te doen. In die gevallen is het een
oplossing aan die huurder de mogelijkheid te geven de eigen woning te kopen. Een bijkomend
voordeel is dat de vennootschap die de woning bezit daardoor nieuwe middelen werft om
nieuwe sociale woningen te bouwen. Ik vind dat je er moet over waken dat het wel degelijk de
huurder is die de woning koopt en dat die nieuwe eigenaar dan een aantal jaren in die woning
blijft wonen. Want dat is wel degelijk de bedoeling en niet dat die woning op een markt komt
waar de prijzen stijgen. 

Yves Desmet: 
Een andere kritiek die hier te horen valt is dat het hebben van een sociale woning nog geen
garantie is voor het hebben van een goede woning. Vele woningen zijn– wegens gebrekkig
onderhoud, te goedkope materialen – geen kwaliteitswoningen. En terwijl we dan toch bezig
zijn: wat armen ook niet graag hebben, is dat ze met z’n allen in hele grote woonblokken
worden gestopt, ver weg van al de rest. In de toekomst zou er meer aandacht moeten zijn voor
kleinschalige projecten. 

Geert Bourgeois:
Precies. Ik denk dat hét probleem van wonen in Vlaanderen het gebrek aan gezonde,
betaalbare en kwalitatieve woningen is, vooral in de privé-sector. U legt dus de vinger op de
wonde. Dat is trouwens het thema hier: ik denk dat wonen in Vlaanderen vandaag een bron
van armoede is. We hebben te weinig sociale woningen en we hebben op de privé-markt heel
veel woningen die nauwelijks beter zijn dan krotten en die toch verhuurd worden. In zo’n
woning kom je in een vicieuze cirkel terecht. 
Wat zullen we doen met de twee miljard Euro die op federaal en Vlaams niveau per jaar naar
huisvesting gaan? Moet er een zekere verschuiving gebeuren in de richting van meer
woonsubsidie? Nu gaat er anderhalf miljard richting eigendom en een half miljard richting
huren. Hierin zit een scheeftrekking die recht zal moeten worden getrokken. Mensen mogen
inderdaad maximum 20% van hun inkomen besteden aan wonen en daarom moeten we met
een huursubsidie werken. Ik denk dat de oplossing hierin zit en niet in een
prijsreglementering. De vrije markt zal moeten blijven spelen: wie investeert wil dat het
opbrengt. 
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Verder zullen we veel creatiever moeten worden, veel kleinschaliger moeten gaan werken.
We zullen vooral moeten investeren in renoveren - ook slopen in steden – gekoppeld aan een
stedelijk en grootstedelijk beleid. Er staan hele rijen panden in steden, ook in kleine en
middelgrote steden, die staan te verkrotten, die echt niet beantwoorden aan kwaliteitsnormen.
Het is niet de gemakkelijkste manier voor huisvestingsmaatschappijen om daarin te investeren
maar we zullen moeten. 
Verder moet er in elke gemeente een sociaal verhuurkantoor komen. Het is belangrijk de niet-
kapitaalkrachtige eigenaars samen te brengen met niet-kapitaalkrachtige huurders waarbij via
een inbreng van de stad, de gemeente en het OCMW (via de lange termijn huurcontracten)
stabiliteit geboden wordt aan de verhuurder én de huurder. Op die manier kan de verhuurder
investeren, renoveren en een sociale functie vervullen. Ik denk dat dit veel minder kost dan
totaal nieuwe woningen bouwen. 

Guy Polspoel: 
Een sociaal verhuurkantoor in elke gemeente: een goed idee? 

Annemie Neyts:
Ja, en zorgen dat er meer initiatieven zij zoals het Woningfonds van de Gezinsbond

Els Van Weert:
Ik denk dat duidelijk gebleken is dat iedereen het erover eens is dat er verschillende sporen
nodig zijn om een oplossing te zoeken voor de woonproblematiek. De projecten die
uitgewerkt worden dienen inderdaad kleinschalig te zijn. We moeten huursubsidies voorzien
en zorgen voor een aanbod van betaalbare kwaliteitsvolle woningen op de private huurmarkt.
Ik ben het niet helemaal eens met mijnheer Bourgeois die zegt dat we voor de rest niets
moeten reguleren. Het effect van het geven van huursubsidies zou kunnen zijn dat de
huurprijzen de hoogte ingaan zonder verhoging van de kwaliteit van de woningen. Dat is een
perverse mechaniek die we absoluut niet in gang willen zetten. Wat ons betreft mogen er dus
wel controles zijn, moeten er paritaire commissies komen die er op toezien dat de prijzen
redelijk blijven. Mensen moeten op een betaalbare manier kwaliteitsvol kunnen wonen tegen
een redelijke prijs. Naast kleinschaligheid willen wij ook pleiten voor bewonersparticipatie en
het betrekken van de bewoners bij de manier van organiseren van de sociale
huisvestingsmaatschappij. Problemen kunnen op die manier gemakkelijker gesignaleerd
worden en er kan naar oplossingen worden gezocht. In een aantal huisvestingsmaatschappijen
begint dat nu stilaan vorm te krijgen en we willen daar echt op doorgaan omdat we ervan
overtuigd zijn dat we op die manier heel goed weten waar de knopen zitten en beter kunnen
remediëren. 

Guy Polspoel: 
Bij wonen hoort ook energie, en er zijn een heleboel klachten bij de mensen helemaal
onderaan de ladder: 6 ampère is onvoldoende, er wordt wel degelijk nog elektriciteit
afgesneden, mensen vinden hun weg niet in de liberalisering. Moeten de garanties herbekeken
worden? 

Yves Leterme:
Jazeker: de liberalisering en de vrijmaking van de markt is compleet mislukt. Mensen betalen
meer voor hun elektriciteit en hun gas en dat zorgt voor sociale problemen.

Polspoel: 
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Dus dat is een probleem dat opnieuw moet worden bekeken?

Vera Dua: 
Zolang Electrabel de grote baas is van de elektriciteit in Vlaanderen zal er niets veranderen.
We moeten iets doen aan de monopoliepositie van Electrabel, daardoor zal de prijs
automatisch dalen.

Geert Bourgeois: 
Dat is natuurlijk juist, maar u behoorde wel tot de regering. Samen met mijnheer Stevaert wou
u de eerste zijn in Europa om te liberaliseren. Wel: u kunt maar liberaliseren als er
concurrentie is. U wou absoluut de beste zijn van heel Europa.

Vera Dua: 
Er was een afspraak in de vorige regering om een stuk van de capaciteiten van Electrabel te
veilen zodat die monopoliepositie doorbroken zou worden. Ik hoop dat men daar in verder
gaat.

Geert Bourgeois: 
U zit toch in de regering?

Vera Dua: 
Dat is federaal. 

Geert Bourgeois:
U hebt eerst geliberaliseerd en dan pas het probleem gezien.

Annemie Neyts: 
Het is het geheel van de huurlasten (energie, water) dat een probleem is. Een aantal sociale
huisvestingsmaatschappijen die gedwongen zijn budgettair meer in evenwicht te zijn dan
vroeger hebben hun toevlucht gezocht in het verhogen van de lasten die niet in dezelfde
strenge mate onderworpen zijn aan inkomensgrenzen van de huurders als de basishuur. Dat is
een gigantisch probleem en daar moeten we ons allemaal samen over buigen.

Thema 2: Werk

Yves Desmet: 
Een nog belangrijker problematiek is inkomensverwerving en werk. De vorige regering heeft
een activeringsbeleid op poten gezet. De redenering was dat de beste manier om mensen uit
de armoede te krijgen er in bestaat om mensen aan het werk te helpen. Maar er zijn niet
genoeg banen voor iedereen en heel wat mensen hebben buiten hun wil om niet de opleiding
of de vaardigheden die de arbeidsmarkt nu vraagt. Deze mensen zijn vaak heel nuttig bezig
onder andere met vrijwilligerswerk. Het enige probleem is dat ze er niet voor worden betaald.
Daar zit ergens een heel moeilijk dilemma en de vraag die vanuit de groepen komt, is dan ook
of er niet meer geïnvesteerd kan worden in wat men noemt de sociale economie en de
wijkwerkingen? 
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Els Van Weert:
Ik denk dat we er ons moeten van bewust zijn dat het armoedeprobleem niet alleen een
probleem van werkgelegenheid is. Vaak moeten een hele reeks andere problemen worden
aangepakt vooraleer mensen klaar zijn om te werken. We hebben daar al stappen in gezet: de
begeleiding is al veel intensiever. We moeten op alle terreinen spelen: op huisvesting, op
onderwijs, op opleiding, op gezondheid in de brede betekenis van het woord. 
Wat de sociale economie betreft, ik denk dat we daar echt extra inspanningen aan het doen
zijn om mensen op een leefbare, goede manier aan een baan te helpen, ook in de buurt- en
nabijheidsdiensten. Er is echt nog werk aan de winkel maar ik denk wel dat we het spoor
getrokken hebben en dat we daar moeten op doorgaan.

Yves Desmet: 
Mijnheer Vandenbroucke, is dat niet één van de grote problemen: vroeger waren er op de
private arbeidsmarkt ook heel veel banen voor mensen met een mindere scholing. Nu is dat
niet meer zo. 

Vandenbroucke:
Ja en neen. Laat ik beginnen met te zeggen dat ik nog nooit ergens gezegd heb dat werk de
beste manier is om mensen uit de armoede te halen. Ik heb die stelling – die sommige mensen
inderdaad zijn gaan bepleiten in de jaren '90 – al op vele plaatsen bestreden. Want het is
gewoon niet waar. Er zijn landen waar veel meer mensen aan het werk zijn dan bij ons en
waar ook veel meer mensen arm zijn. Steek het Kanaal over en je ziet dat. 
Iets anders is dat als we niet veel meer mensen aan het werk zullen krijgen, we binnen tien,
vijftien jaar ons sociaal systeem zullen zien in elkaar storten. Dus natuurlijk is het niet zo dat
je armoede bestrijdt door te zeggen hier zijn banen. Maar het is even onzinnig te zeggen: laat
ons er vandaag voor zorgen dat er niemand financieel arm is, en die banen dat zullen we nog
wel zien, want dan stort het binnen 15 of 20 jaar echt in elkaar, hoor. En dus moet je en/en
doen. Ik heb toch heel wat maatregelen getroffen als minister van pensioenen, als minister van
sociale zaken, waardoor het inkomen van mensen verbetert. Langs de andere kant vind ik wat
we noemen ‘activeren’ heel belangrijk. In de teksten van de verenigingen is men kritisch over
activeren. Maar we zijn nog niet echt aan het activeren in dit land, we zijn er nog niet eens
mee bezig. Dus ik heb nu voor de eerste keer bekomen dat men in alle gewesten van dit land
zegt: iedereen die werkloos is, heeft niet alleen recht op geld, maar ook recht op hulp. Dat
deden wij niet, we zeiden dat wel, maar deden dat niet. Dus eindelijk zijn we zover dat de
gewestministers die verantwoordelijk zijn voor werk zeggen: binnen 3 jaar zal hier geen
enkele werkzoekende zijn die niet persoonlijk een aanbod heeft gekregen van hulp en
begeleiding. 
In verband met die jobs: je moet natuurlijk bijkomende jobs scheppen. We gaan geld op tafel
leggen om in de sociale economie voor laaggeschoolde mensen 12.000 bijkomende banen te
scheppen. Dat is onder meer een mogelijkheid voor de OCMW’s en voor sociale
werkplaatsen. Dus er komt geld op tafel – dat is voorzien – voor 12.000 bijkomende banen
voor echt laaggeschoolde mensen. 
Daarnaast gaan ook dienstencheques over banen waarvoor je niet veel diploma’s moet
gehaald hebben zoals strijkateliers,  de minder mobiele centrales, hulp bij boodschappen,
poetsen. Dus daarvoor leggen we geld op tafel wat toelaat om tegen het einde van de
legislatuur 25.000 banen te scheppen. Daarnaast denk ik dat je ook in de bestaande economie
nog ruimte hebt voor laaggeschoolde banen. Die zijn niet helemaal verdwenen.
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Guy Polspoel: 
Maar er is natuurlijk de trend van rationalisatie en kostenbesparing. Het mooie voorbeeld is
de pompbediende, die er vroeger overal was.

Frank Vandenbroucke: 
Er zijn heel wat behoeften die alleen maar beantwoord kunnen worden in de samenleving
door mensen die bereid zijn om één of ander baan te doen. Daarvoor is geen diploma vereist
en op dit moment worden die behoeften nog niet ingevuld. Voorbeelden zijn te vinden binnen
de sfeer van de sociale economie: wat men bijvoorbeeld doet is iets tussen poetsen en
gezelschap houden bij oudere mensen die wat behoeftig zijn. De nood aan poetsen en
gezelschap houden, is vandaag waarschijnlijk veel groter dan 10 jaar geleden, en de nood zal
binnen 10 jaar nog veel groter zijn. Dat is een groeisector. En dus geloof ik eigenlijk niet, dat
je naar een samenleving gaat waar iedereen hoog gediplomeerd moet zijn en waar iedereen
moet met computers gaan werken. De vraag is alleen: leggen we het geld op tafel voor dat
soort jobs en laten we dat soort jobs tot stand komen. Daar moet je wel wat voor doen, die
komen er niet zomaar. Alleen wil ik toch nog benadrukken dat het belangrijk is dat je mensen
ook een beetje aanzet om ook dat soort jobs te gaan zoeken. 

Geert Bourgeois:
Ik wil beginnen met een paar positieve dingen. Ik denk dat de laatste jaren – je moet dat ook
bevestigen vanuit de oppositie - de bestaansminima zijn opgetrokken en dat de nettolonen
voor ongeschoolde arbeid en de laagste inkomens zijn verhoogd. Toch is de werkloosheidsval
nog te groot. Een heel aantal banen zijn uit de samenleving verdwenen, ze zijn
weggerationaliseerd. Dat wordt nu voor een deel opgevangen via de sociale economie. Het
beleid zal verder moeten investeren in die sociale economie want er zijn enorm veel noden in
de samenleving die op die manier kunnen ingevuld worden en die tegelijk een zinvol leven
kunnen geven aan die mensen. Anderzijds denk ik dat wij toch in Europa het land zijn waar te
weinig mensen de stap kunnen zetten van uitkering naar baan. We zitten sterk achterop. Het is
heel belangrijk dat meer mensen aan werk geraken. Mensen die een zinvolle baan vinden,
krijgen een heel andere invulling van hun leven. 

Guy Polspoel: 
Ze horen weer ergens bij, ook naast hun inkomen.

Geert Bourgeois: 
Absoluut. Ik denk dat we daar echt moeten op blijven doorgaan. De maatregelen die Frank
Vandenbroucke voorstelt zijn zeer zinvol – mensen steunen, begeleiden – maar er zullen ook
andere maatregelen moeten komen.

Annemie Neyts: 
Het zal sommigen onder u misschien verbazen maar ik ben het fundamenteel eens met de
analyse die Frank Vandenbroucke maakte en de maatregelen die hij al uitgewerkt heeft en
voorstelt. Maar daarnaast moet er natuurlijk ook nog altijd voldoende aandacht blijven gaan
naar de reguliere economie, de economie in haar geheel, want het is natuurlijk daar dat de
meeste banen gecreëerd worden, en zeker in een regio zoals Vlaanderen. De meeste banen
zijn te vinden in de sector  van de KMO’s, de kleine bedrijven en zelfstandigen. 

Guy Polspoel:
Daar wordt het geld verdiend dat kan besteed worden.
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Annemie Neyts:
Precies, daar wordt het geld verdiend dat de mensen kunnen uitgeven en waar ook al het
overige mee kan worden bekostigd. 12.000 jobs in de sociale economie is prachtig, maar dat
is niet voldoende om iedereen aan een job te helpen. 

Vera Dua:
Ik denk dat je altijd, zeker wat betreft de armoedeproblematiek, op drie pistes moet mikken.
Aan de ene kant zijn er een aantal mensen die moeten worden begeleid om een job te vinden.
Het is belangrijk dat het over een begeleidingsmechanisme gaat en niet over een
sanctioneringsmechanisme. Een tweede piste is de sociale economie waar wij op Vlaams
niveau een aantal prachtige voorbeelden van hebben, bijvoorbeeld de kringloopcentra. Maar
ik ben ervan overtuigd dat we altijd een aantal mensen zullen hebben, een bepaald percentage,
dat zo in de miserie zit, die op de sukkel zijn en die eigenlijk bijna niet in staat zijn om een
job uit te oefenen. Je moet dus altijd een vangnet blijven hebben. Het was de bedoeling dat
het leefloon met 10 % zou verhoogd worden, die inhaaloperatie is nog niet in haar geheel
gebeurd. Eigenlijk zouden alle uitkeringen moeten meegaan met de stijging van de prijzen en
dus welvaartsvast gemaakt worden. Voor die mensen die echt in de miserie zitten zou zeker
nog een extra inspanning moeten gebeuren.

Guy Polspoel: 
Een ander probleem is dat van de werkloosheidsval. Wanneer men een uitkering heeft en
opnieuw een job kan uitoefenen moet men een aantal bijkomende kosten van transport, van
kleding, van kinderopvang etc. maken. Het valt gewoon duurder uit om te gaan werken. 

Frank Vandenbroucke:
Ik heb daar ook geen mirakeloplossing voor. In oktober of november ga ik nog eens de
persoonlijke bijdragen die wegen op het nettoloon van iemand die aan een laag loon werkt,
verlagen en ik ga zelfs de persoonlijke bijdragen van mensen die aan een minimumloon
werken op 0 zetten. Dat betekent dat die mensen meer overhouden in hun portemonnee. Nu
moet je je daar niet teveel van voorstellen: voor sommige mensen gaat dat misschien 25 € per
maand verschil maken, maar voor vele anderen gaat dat misschien maar 2 of 3 € per maand
verschil maken. Ik wil dat niet overroepen. En veel verder zie ik ons niet gaan. Er is natuurlijk
iets onoplosbaar. Wij willen niet dat wie werkloos is daardoor in armoede leeft en dus moeten
de uitkeringen voldoende hoog zijn. We willen anderzijds dat als je van een
werkloosheidsuitkering naar werk gaat, dat je daar baat bij hebt. Dat loon moet ook betaalbaar
zijn. En dus als je zegt dat je niet wil dat een werkloosheidsuitkering leidt tot armoede, dan
zal het altijd zo zijn dat de overstap van die uitkering naar een job je niet noodzakelijk
spectaculair rijker maakt, en dus is de onontkoombare conclusie – onontkoombaar! – dat de
overheid daar ook een beetje achteraan moet zitten en aan mensen moet kunnen zeggen: u
hebt een uitkering, maar u zoekt eigenlijk niet naar werk. Dan verdient u die uitkering niet.
Dat is het enige antwoord dat je kan geven, daar is geen andere oplossing voor. 

Yves Leterme:
Cruciaal is dat we in dit land ervoor moeten zorgen dat de economie draait en dat er jobs
worden gecreëerd in de ondernemingen, in de KMO’s en in de industrie. Ik weet wel dat dat
niet altijd de sleutel is tot de oplossing van de armoede, maar toch: we moeten voldoende jobs
creëren. 
Een tweede accent dat ik wil leggen is dat de vergrijzing van de bevolking leidt tot meer
zorgvraag. Vandaag al is er én in rusthuizen én in de thuishulp een enorme vraag naar
zorgarbeid.  We slagen er blijkbaar niet in als zeer welvarende samenleving om daar
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voldoende in te investeren, terwijl dit jobs zijn die je met een heel groot terugverdieneffect
kunt creëren. Er zijn wat inspanningen gebeurd - Sociale Maribel en andere - maar ik denk dat
we daar toch nog enorme inspanningen moeten doen.
Ook binnen de sector van de sociale economie slaat de rationalisering toe: mensen kunnen het
werkritme in een beschutte werkplaats soms niet meer aan. Het is goed van extra jobs aan te
kondigen, maar ik denk dat we de situatie van die mensen die op de arbeidsmarkt niet de beste
kansen hebben ook goed in ogenschouw moeten nemen.

Vraag uit het publiek: 
Wie zal de zorg op zich nemen voor de arme bejaarden?

Yves Leterme:
Wij willen een gelijkschakeling van de uitbetaling in het kader van de zorgverzekering van de
thuishulp en de rusthuishulp (nu is dat 90 € tegenover 125 €). Dat is een steun voor mensen
die in moeilijke omstandigheden zorg behoeven en die het zich niet kunnen permitteren. 

Frank Vandenbroucke:
Wat de arme bejaarden betreft: ik heb drie jaar geleden het bijstandsysteem voor bejaarden
helemaal op punt gesteld. Een koppel dat in armoede leeft had een garantie van 750 € per
maand. Ik heb dat vandaag al gebracht op 838 € en daar zal de komende vier jaar 80 €
bijkomen. Ik denk dat je gelijk hebt dat mensen daarmee nog altijd een probleem hebben,
maar ik denk dat we met name wat betreft bejaarden in armoede een enorm belangrijke stap
vooruit gezet. Maar dat lost natuurlijk dat zorgprobleem niet op, dus daar zit je toch met een
vraag naar tewerkstelling. 

Thema 3: Onderwijs 

Yves Desmet: 
Onderwijs is gratis, zegt de wet, maar de school zelf is dat jammer genoeg niet. Er zijn altijd
rekeningen, voor boekenfondsen, voor uitstappen, voor schoolvervoer, noem maar op. Dat is
vrij moeilijk om op te brengen voor mensen die in een armoedesituatie zitten. Wat doen we
daar aan? 

Yves Leterme:
Ik denk dat het belangrijk is dat we ervoor zorgen dat kinderen in een onderwijssituatie alle
kansen krijgen. Dat heeft te maken met centen, maar ook met het respectgevoel van jongeren.
Wanneer kinderen en jongeren in een school niet kunnen deelnemen aan de dingen die
worden aangeboden, sleept men dat een heel leven mee. Wij vinden dat het hele
leerplichtonderwijs kosteloos zou moeten zijn. Dat betekent dat alles gratis ter beschikking
wordt gesteld wat noodzakelijk is om de eindtermen te bereiken die voorop gezet worden
voor alle leerlingen en die behoren tot het verplicht lessenpakket. Een eerste fase kan
gerealiseerd worden op korte termijn voor het kleuter-, lager en bijzonder onderwijs. We
voorzien daarvoor 100, 150 miljoen € op voorwaarde dat de scholen ook hun kosten wat
inperken. De verantwoordelijkheid van de scholen voor activiteiten die buiten deze
eindtermen vallen moet worden benadrukt. 

Yves Desmet:
Het is niet de bedoeling dat de scholen een reisbureau voor skivakanties worden.
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Yves Leterme:
Vandaar dat het goed is dat we de verantwoordelijkheid van de scholen onderstrepen. 

Yves Desmet:
In het beroepsonderwijs - en nogal wat mensen uit armere gezinnen komen overproportioneel
in dat beroepsonderwijs terecht -  zijn de financiële kosten het hoogst: ga maar eens een
koksopleiding volgen: daar heb je vaak duur materiaal voor nodig. Daar zit de grootste nood
en daar spreekt u niet over.

Yves Leterme:
Ik wil hier wel beloven dat we dat gaan doen, maar daar is geen geld voor. Dus we moeten
stap voor stap werken: eerst het kleuter, lager en bijzonder onderwijs en op termijn heel het
leerplichtonderwijs.

Yves Desmet:
Dus u zegt dat u wel wilt maar dat de centen er niet zijn.

Frank Vandenbroucke:
Ik begrijp dat Yves Leterme zegt dat je niet morgen het hele leerplichtonderwijs gratis kan
maken, maar dat is wel de doelstelling. Ons idee is om met een soort maximumfactuur te
werken die voor alle richtingen de lat gelijk kan leggen. De kosten voor onderwijs mogen niet
boven een bepaald bedrag gaan, of het nu gaat over de eigenlijke kosten verbonden aan het
bereiken van de eindtermen over buitenschoolse activiteiten. Wij denken dat dat onmiddellijk
kan. Het streefdoel is dan om meer en meer richting 0 € te evolueren. Dat is nu echter niet
mogelijk. 

Guy Polspoel: 
Zou het geen goede afspraak zijn om aan de scholen te zeggen: jullie mogen niets organiseren
of je moet garanderen dat al je leerlingen er, hoe dan ook gefinancierd, aan kunnen
deelnemen? 

Frank Vandenbroucke:
Als je zegt dat er een maximumprijs is die je mag aanrekenen aan ouders van de eerste
september tot de dertigste juni, zullen scholen een aantal activiteiten niet doen, tenzij ze er
zelf het geld voor vinden. Dus dat zal het resultaat zijn, en daar zijn wij een grote voorstander
van.

Guy Polspoel: 
De bedoeling is dan om die prijs van die maximumfactuur verder naar beneden te halen?

Frank Vandenbroucke:
Wat betreft het leerplichtonderwijs moet je naar 0, en wat betreft buitenschoolse activiteiten
kan je tolereren dat er een zekere kost is, maar die moet je toch ook echt limiteren. 

Vera Dua:
Ik denk dat we nooit het principe mogen loslaten dat onderwijs in feite gratis zou moeten zijn.
De discussie over waarvoor moet betaald worden en voor wat niet is niet gemakkelijk. Het is
niet de bedoeling dat een school de boekentas betaalt van de kinderen, maar wel de boeken
die ze nodig hebben en al het materiaal. Ik denk dat we op dat vlak aan de scholen wat meer
autonomie moeten geven over hun budget. Ik zou niet graag zien dat die scholen zeggen: ‘het
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mag niet teveel kosten, we gaan heel veel boeken aan de leerlingen geven en we gaan geen
schoolreizen meer doen’. Ik denk dat het ook belangrijk is voor kinderen dat ze met de
omgeving in contact komen. Geen skivakanties - daar ben ik de eerste om neen te zeggen -
maar wel eens naar de zee, naar een bos, naar een museum. Ik denk dat het belangrijk is dat
onze kinderen dat meemaken. 
In het lager onderwijs zouden we naar kleinere klassen moeten gaan. Leraars zien in grote
klassen soms niet dat bepaalde kinderen in armoede leven en daardoor moeilijkheden kennen. 

Yves Desmet: 
Nogal wat kinderen van mensen uit de verenigingen komen terecht in het buitengewoon
onderwijs. Dat is een fenomeen. Men wil daar iets aan doen, men wil die kinderen naar andere
richtingen leiden, naar het technisch, het beroeps, en zelfs het algemeen onderwijs. Het
probleem hierbij is dat een heleboel voorzieningen in het buitengewoon onderwijs vandaag
gratis zijn: kine, logopedie en vervoer. Op het moment dat je ze uit die school haalt waar ze
eigenlijk niet thuishoren, verliezen mensen in armoede wel een heel pak voordelen. Hoe los je
dat op?

Els Van Weert:
Principieel zijn wij voorstander om zoveel mogelijk inclusief onderwijs te hebben. In het
gewone onderwijs willen we zoveel mogelijk kinderen meenemen, met de juiste begeleiding
en op een betaalbare manier. Ik denk dat Marleen Vanderpoorten daar een aanvang mee
gemaakt heeft maar er is nog niet voldoende in geïnvesteerd. We zullen daar extra
inspanningen voor moeten doen.
Verder denk ik dat we verplicht zijn om ervoor te zorgen dat de studietoelagen zo maximaal
en zo correct mogelijk bij de mensen terecht komen. Misschien moeten we daar een zekere
variabele factor inbrengen al naargelang de richting die men volgt. De kosten zijn inderdaad
hoger in een beroepsopleiding dan in een andere opleiding, dan moeten we daar bij de
studietoelage misschien rekening mee houden. En vooral: we moeten ervoor zorgen dat een
studietoelage meer en meer automatisch toegekend wordt, dat men daar geen hele papieren
rompslomp voor moet doorlopen. Waar het mogelijk is moeten mensen hetgeen waar zij recht
op hebben ook automatisch en vlot kunnen verkrijgen. 

Geert Bourgeois:
Voor de N-VA is gratis onderwijs absoluut een speerpunt. Ik denk dat het momenteel niet
kan, dat er niet voldoende geld is. Maar je moet het dan wel gradueel invoeren. Daar zijn
modellen voor; het CSB in Antwerpen van mevrouw Cantillon heeft dat uitgetekend: als het
niet kan voor iedereen, dan moet je zorgen dat het in de allereerste plaats kan voor de armsten
en dit voor het hele circuit van het hele leerplichtonderwijs.
Ik heb gelezen in het programma van het Vlaams Netwerk dat men enorm veel aandacht
schenkt aan betrokkenheid, niet alleen van de verenigingen, maar ook van de mensen. Ons
onderwijs schiet daar nu in tekort. Iedereen zou moeten kunnen meedoen aan schoolse maar
ook aan parascolaire activiteiten. Jeugdbewegingen bijvoorbeeld spelen op dit ogenblik een
enorme sterke rol inzake betrokkenheid van mensen. Jeugdbewegingen en sportclubs zijn
soms de enige plaatsen waar mensen uit arme gezinnen nog eens contact hebben met het
geheel van de groep. Van dergelijke initiatieven gaat een enorm socialiserend effect van uit. 

Guy Polspoel:
Deze morgen werd het idee geopperd om aan een school iemand als een “sociaal assistent/e”
te verbinden. Deze assistenten zouden én problemen kunnen detecteren én helpen oplossen en
een soort brugfunctie vervullen naast en met de leerkrachten. Goed idee?
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Annemie Neyts:
Ik denk dat de leerkrachten zelf daar een enorme grote rol in te spelen hebben. Er moet
respect zijn voor elk kind, voor elke mens, voor elke adolescent. Men moet zich als leerkracht
zelf ook hoeden voor de eigen vooringenomenheden. Ik heb lesgegeven in een school buiten
Brussel, waar ik bijvoorbeeld moest vaststellen hoe kinderen van 12, 13, 14 jaar gewoon niet
uit een familie kwamen waar men gewend was om de problemen te ‘bespreken’. Deze
jongeren begonnen nogal vlug te roepen. Als je dat kunt plaatsen en begrijpt hoe dat komt,
dan kun je daar op inspelen. Als een maatschappelijk assistent grote vaardigheden heeft, dan
kan die daar efficiënt in optreden, maar als dat een maatschappelijk assistent is die die
vaardigheden niet heeft, dan ben je niet erg veel geholpen. Er moet aandacht zijn van de
leerkrachten, aandacht van de ganse school en solidariteit tussen de leerlingen. We moeten
ervoor zorgen dat er geen activiteiten worden georganiseerd wanneer niet iedereen die dat
wenst daaraan kan deelnemen. En dan nog één element: de moderatoren hebben daarstraks,
alsof het de meest normale zaak van de wereld was, gezegd: heel wat kinderen uit arme
gezinnen komen terecht in beroepsonderwijs. En dat is juist. Ik weet alleen niet of dat zo
normaal is. En ook daar zouden we aandacht voor moeten hebben. 

Frank Vandenbroucke:
Ik ben heel hard voor het structureel financieren van een soort schoolopbouwwerk. Verder
zou voor een aantal gezinnen die in moeilijkheden zitten de thuisbegeleiding ook veel meer
moeten worden uitgebouwd. 

Lut Goossens (De Link vzw):
De mensen die we nodig hebben zijn mensen die armoede aan den lijve hebben ondervonden
zoals ervaringsdeskundigen. Zij kunnen de brug slaan tussen een wereld die wij niet kennen,
maar die zij maar al te goed kennen, en de onze.

Yves Desmet: 
Dat was nu net de slotvraag, en ook de vraag van de voorzitter. Als we de budgetten bekijken
die de overheid nu geeft aan de verenigingen waar armen het woord nemen komen we niet
eens aan 80 oude miljoen Belgische franken of 1,9 miljoen Euro. Met dat geld geven zij meer
en meer advies aan lokale overheden, bedrijven en noem maar op. Krijgen de verenigingen
meer geld om de steeds toenemende vragen te beantwoorden? En zo ja, hoeveel? 

Frank Vandenbroucke:
Ik zal hier niet zeggen hoeveel maar we nemen een engagement in ons verkiezingsprogramma
om het groeitraject te hernemen en er voor te zorgen dat er meer geld naar de verenigingen
gaat. Mijn eigen ervaring in gezondheidszorg is dat de enkele goede dingen die ik daar heb
kunnen doen inzake toegankelijkheid van de gezondheidszorg te danken zijn aan het feit dat
we daarover maanden intensief hebben kunnen discussiëren met de verenigingen die de armen
vertegenwoordigen. Dat soort samenwerking werkt.
  
Yves Desmet:
Dus ze krijgen meer, maar hoeveel weten we nog niet.

Annemie Neyts:
Ja, maar men moet dan wel weten dat er minder naar anderen zal gaan. Als men meer geeft
aan de organisaties die deel uitmaken van het Vlaamse Netwerk, dan zijn er andere
verenigingen die zich niet met armoede bezighouden die minder zullen krijgen. Ik heb daar
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geen bezwaar tegen, maar ik zeg u gewoon dat dat het gevolg zal zijn. Maar ik vind dat jullie
meer verdienen.

Yves Leterme:
Uiteraard verdienen deze verenigingen meer! Ik wil voldoende respect opbrengen en niet mee
doen aan een soort opbod. En ik heb nog de volgende bedenking: we gaan binnenkort 124
Vlaamse mannen en vrouwen kiezen die 5 jaar in het Vlaams Parlement gaan zetelen voor de
samenleving. Eigenlijk is het niet normaal dat u moet vragen om geld om gesteund door
professionelen wat inspraak te hebben. Eigenlijk zouden er in het Vlaamse Parlement ook
mensen moeten zetelen die aan den lijve hebben ondervonden wat het is om arm te zijn. 

Yves Desmet: 
En het is dat uw lijsten afgesloten zijn, anders zou u nu een plaats aanbieden. 

Yves Leterme: 
U zou moeten weten dat de lijsten neergelegd worden op 15 en 16 mei, dus er is nog plaats
over.

Vera Dua:
Bij ons is er nog veel plaats op de lijst maar dat garandeert u niet dat je verkozen zult
worden…Er is een decreet waarin is vastgelegd dat de verenigingen en de toeleiding tot de
opleiding van ervaringsdeskundigen kunnen ondersteund worden. Er zal meer geld op de
begroting moeten worden voorzien. In de volgende regering zullen we moeten zien dat het
traject dat afgesproken is effectief gevolgd word. De middelen moeten worden verhoogd
zodat de verenigingen en ervaringsdeskundigen overal kunnen worden ingeschakeld. Zo niet,
zullen we blijven fouten maken in het armoedebeleid. 

Geert Bourgeois:
Ik geloof heel sterk in de expertise van het middenveld. Deze verenigingen moeten voldoende
middelen krijgen in functie van afspraken die met de overheid worden gemaakt: wat gaan we
doen, welke doelstellingen gaan we samen nastreven. Er moeten voldoende middelen zijn
opdat ze dat op een professionele manier zouden kunnen doen. Daarnaast moet er ook een
goed statuut zijn voor vrijwilligers, want zonder vrijwilligers zal het nooit gaan. 

Els Van Weert:
Ja, wij vinden dat er meer middelen moeten komen. Voor ons is participatie echt een
kernbegrip. En ik zou een woord van mijnheer Leterme willen lenen, en dat is "respect".
Respect hebben voor die mensen die in de verenigingen zelf het woord willen voeren betekent
dat we met hun aanbevelingen ook echt iets moeten doen. We moeten echt luisteren en dat
omzetten. We moeten respect tonen voor die ervaringsdeskundigen door hen bijvoorbeeld op
cruciale posities in het parlement te plaatsen of in de kabinetten of administraties. 

Guy Polspoel: 
Conclusie: wat ook de uitslag van de verkiezingen moge zijn en welke coalitie er ook
gevormd wordt: meer geld, het is binnen. 
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Besluit 
Het valt op dat bepaalde voorstellen doorheen de bespreking van de specifieke rechten
terugkeren. Het gaat om specifieke sleutels om armoede te bestrijden. Als besluit geven we
een beknopt overzicht van deze voorstellen. We hopen dat ze worden opgenomen binnen een
algemene visie op armoedebestrijding over de beleidsdomeinen en beleidsniveaus heen. 

I. Krachtlijnen van beleidsevaluatie en toekomstverkenning

1. De kennis vanuit de armoede kan een essentiële bijdrage leveren tot een
armoedebeleid dat werkelijk haar doel bereikt: armoede bestrijden. De overheid kan
een voorbeeldrol spelen om deze kennis via participatie en vorming te gebruiken en te
verspreiden. 

2. Participatie is niet gratis: het bereiken en emanciperen van mensen in armoede om
deel te nemen aan beleidsoverleg is een arbeidsintensief proces. We vragen dat de
participatie van mensen in armoede als actieve burgers ernstig genomen wordt en
voldoende ondersteund.

3. Met het oog op de toekomst is een grondige evaluatie van het huidige sociaal,
economisch en fiscaal beleid in overleg met mensen in armoede nodig. De bestrijding
van uitsluitingsprocessen is een belangrijk aandachtspunt voor beleidsplannen. Op
lange termijn moet een armoede-effectrapport vanuit de gebruikers voor ieder
beleidsdomein worden opgesteld. Op korte termijn kunnen bestaande dossiers van de
verenigingen waar armen het woord nemen en van andere partners worden gebruikt. 

4. Heel wat sociale basisrechten zijn voor mensen in armoede niet beschikbaar,
onbetaalbaar of van slechte kwaliteit. Wonen, onderwijs, gezondheidszorg, werk en
vrije tijd zijn prioritaire thema’s voor mensen in armoede. Verstaanbare informatie
over maatregelen moet de mensen bereiken. 

5. Mensen in armoede en hun verenigingen zijn essentiële partners binnen het Lokaal
Sociaal Beleid. Participatie van mensen in armoede en andere sociale organisaties
moet ingeschreven worden in de uitvoeringsbesluiten als een democratisch recht. Wat
het Sociaal Huis betreft, vragen we niet één loket, maar één hulpverlener als
vertrouwenspersoon voor de rechthebbenden.

6. De automatische toekenning van rechten en tegemoetkomingen biedt een belangrijk
antwoord op onderbescherming en armoede. Niet enkel voor studietoelagen of
huursubsidies is dit van belang, maar voor zoveel mogelijk zaken binnen de Vlaamse
bevoegdheden.

7. Beleidsinitiatieven die via een lange weg van participatie tot goede
praktijkvoorbeelden zijn uitgegroeid, moeten structureel ondersteund worden. De
politieke logica mag niet leiden tot het afbreken van kostbare processen inzake
armoedebestrijding.
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8. Mensen in armoede zijn evenwaardige klanten binnen de verscheidenheid aan
dienstverlening. Zij hebben ook recht op klantgerichtheid, klachtenbehandeling en
wettelijke bescherming. 

9. Binnen ieder beleidsdomein moet armoedebestrijding en het verlagen van
armoederisico’s een prioriteit zijn. Belangrijke sleutels zijn: participatie, kennis vanuit
de armoede omtrent uitsluitingsprocessen en inclusie. We vragen specifieke
beleidsmaatregelen waar nodig, en zoveel mogelijk inclusieve maatregelen waar het
kan. 

10. Het Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen stelt vast dat de
Europese liberaliseringstendens een grote bedreiging vormt voor mensen in armoede.
We vragen inspraak van de verenigingen waar armen het woord nemen bij de
voorbereiding van Vlaamse standpunten in Europese dossiers. 

II. Naar een goede samenwerking met de Vlaamse Regering

De brede belangstelling van toppolitici en hun aanwezigheid op het Vooruitgangs- en
Toekomstverkennend congres armoede 2004 was een nieuw gegeven in een reeks van
armoedecongressen tijdens de voorbije legislatuur. Dit is een belangrijk signaal geweest dat
aantoonde dat armoede in ons land nog steeds een grote uitdaging voor het beleid is. 
De verenigingen waar armen het woord nemen  zijn  blij dat dit congres ernstig werd
genomen door de politieke partners. We hopen dat deze trend zich zal verder zetten zodat de
beleidsmakers en de mensen in armoede partners kunnen worden in het bestrijden van
armoede en sociale uitsluiting. 
Dit eindverslag kan als basis dienen voor verder overleg tussen het Vlaams Netwerk van
verenigingen waar armen het woord nemen, haar partners uit het middenveld , de
administratie en de nieuwe Vlaamse Regering . 
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