
10 ARMOEDEBAROMETERS, EEN 
DECENNIUM 

ARMOEDIG BELEID



6 DOELEN

 Een halvering van de gezondheidsongelijkheid tussen 
rijk en arm;

 een halvering van het aantal gezinnen waar niemand 
werkt;

 voor elk gezin, ongeacht de samenstelling, minstens 
een inkomen dat de Europese armoederisicodrempel 
bereikt;

 een toename van het aantal goede en betaalbare 
huurwoningen met 150.000 eenheden, waarvan 
minstens de helft sociale woningen zijn;

 een daling tot 3% van de laaggeletterdheid en 
laaggecijferdheid bij jongeren, in alle 
onderwijsvormen en voor alle jongerengroepen;

 Mensen in armoede verbreden hun netwerken en 
Vlaanderen wordt meer inclusief.



MEER BELOFTES OF … NIET?

 Federaal: 

 De sociale minima tot de armoedegrens verhogen 
tegen … of niet?

 Tussen 2008 en 2018 380,000 armen minder

 Tegen 2030 een halvering van de armoede

 Vlaams:

 Kinderarmoede zal gehalveerd worden tegen…  of 
niet?

 In 2020 scoort Vlaanderen op het vlak van 
armoedebestrijding als beste van de EU-27

 in 2020 in Vlaanderen elk gezin minstens een 
inkomen heeft dat de Europese 
armoederisicodrempel bereikt



Een bilan van 10 jaar 
armoedig beleid



ARMOEDE HALVEREN OF … NIET?



ARMOEDE HALVEREN OF … NIET?

NA 10 JAAR AMPER 30.000 PERSONEN MINDER



ARMOEDE HALVEREN OF … NIET?

ARMOEDE HALVEREN OF … NIET?

EU15: ARMOEDE NIET-EU BURGERS - VLAANDEREN 

13e PLAATS VOOR SPANJE EN GRIEKENLAND



ARMOEDE HALVEREN OF … NIET?



ARMOEDE HALVEREN OF … NIET?

Het Decenniumdoel, een halvering van de 
armoede, wordt niet gehaald, meer, er is nog 
geen begin van een vermindering van de 
armoede ondanks 10 jaar armoedebeleid. 

“Vanwaar dat dramatisch gebrek aan 
resultaten? Een halvering van de 
kinderarmoede is voor een welvarende regio 
geen onmogelijke opdracht.” Bruno 
Vanobbergen en Naima Charkaoui



DE MINIMA VERHOGEN OF … NIET?



DE MINIMA VERHOGEN OF … NIET?

VOEDSELBANKEN ALS TOP VAN DE IJSBERG. 

2016: 143.000 PERSONEN (+3,5% tov 2015 en +17,4% tov 2014)



DE MINIMA VERHOGEN OF … NIET?

Het Decenniumdoel, voor elk gezin 
minstens een inkomen dat de Euro-pese 
armoederisicodrempel bereikt, wordt 
ook na 10 jaar beloften en beleid niet 
gehaald.

“Een sociaal beleid gebaseerd op sociale 
correcties waarin alleen gegeven wordt 
aan wie het nodig heeft, is gedoemd om 
te falen” Wim Van Lancker en Julie Vinck



WERKT WERK TEGEN ARMOEDE OF … NIET?

IN 2016 LEEFT 1 OP 2 WERKLOZEN ONDER DE ARMOEDEGRENS



WERKT WERK TEGEN ARMOEDE OF … NIET?



WERKT WERK TEGEN ARMOEDE 
OF … NIET?

Het Decenniumdoel, de halvering van 
het aantal gezinnen waar niemand 
werkt, wordt ook na 10 jaar niet 
gehaald.

“Het recente arbeidsmarktbeleid is de 
strijd tegen armoede niet ten goede 
gekomen. Het is op sommige punten 
zelfs een strijd tegen de armen 
geworden.” Ides Nicaise



GELIJKE ONDERWIJSKANSEN OF … NIET?

LEERLINGEN MET EEN BUITENLANDSE HERKOMST 

SCOREN 82 PUNTEN LAGER



GELIJKE ONDERWIJSKANSEN OF … 
NIET?

Het Decenniumdoel, een daling tot 3% van de 
laaggeletterdheid/laaggecijferdheid, ligt na 10 
jaar heel ver af. Er is zelfs geen daling te 
bespeuren, enkel een forse achteruitgang met 
5% tegenover 2006.

“Wie de demografische evolutie ernstig neemt, 
kan niet langer om de noodzaak van een 
nieuwe democratisering én een grondige 
interculturalisering van ons onderwijs heen. 
Maar in het onderwijsbeleid is dit nog geen 
prioriteit” Meryem Kanmaz en Dirk Geldof



MEER WONINGEN OF … NIET?



MEER WONINGEN OF … NIET?

AMPER + 0.08 SOCIALE WONINGEN 

PER 100 HUISHOUDENS OP 10 JAAR



MEER WONINGEN OF … NIET?

EIGENAARS ONTVANGEN 88% MEER SUBSIDIES DAN HUURDERS



MEER WONINGEN OF … NIET?

Het Decenniumdoel, een toename van het 
aantal goede en betaalbare huurwoningen met 
150.000 eenheden, waarvan minstens de helft 
sociale woningen zijn, wordt ook na 10 jaar 
investeren niet gehaald.

“Als het de Vlaamse overheid echt menens is 
met het recht op wonen, zijn op zijn minst 
verschuivingen tussen begrotingsposten nodig” 
Sien Winters



GELIJKE GEZONDHEID OF … NIET?

17% VAN DE LAAGGESCHOOLDEN VOELEN ZICH ONGEZOND +7pcp



GELIJKE GEZONDHEID OF … NIET?



GELIJKE GEZONDHEID OF … NIET?

Het Decenniumdoel, een halvering van de
gezondheidsongelijkheid tussen rijk en arm,
wordt niet gehaald: steeds meer mensen die
leven in of nabij armoede voelen zich
ongezond.

“Bovendien dreigt de gezondheidskloof alleen
nog verder toe te nemen omdat er
onvoldoende middelen worden uitgetrok-ken
om onze gezondheidszorg betaalbaar en
toegankelijk te houden voor iedereen.” Sigrid
Vancorenland en Evelyne Hens



NEMEN DEEL AAN … OF NIET?

SINDS 2002 LEIDDE GEEN ENKELE INBREUK OP ANTI-DISCRIMINATIE-

REGELS TOT STRAFRECHTERLIJKE VERVOLGING



NEMEN DEEL AAN … OF NIET?

Het Decenniumdoel, mensen in armoede 
verbreden hun netwerken, wordt na 10 jaar 
beleid niet gerealiseerd. Integendeel, uit alle 
indicaties blijkt dat zij minder mogelijkheden 
hebben om deel te nemen aan de samenleving. 
Het Decenniumdoel, een inclusieve 
samenleving, wordt niet behaald.

“ Het verbale discours over het belang van 
participatie is er, maar de implementatie schort 
en waar blijft de impact?” Tine Van 
Regenmortel



10 ARMOEDEBAROMETERS



*   Stijgende ongerustheid over toenemende ongelijkheid

*   Verhoogde bezorgdheid over de toename armoede en 

onzekerheid 

*    Verontwaardiging over niet billijke spreiding van de  

bezuinigingen

*    Politiek thema geworden :  armoede op politieke agenda, 

ongelijkheid als economisch thema,  groter draagvlak voor 

samenhorigheid, kwaliteit van samenleven, herverdeling,… ; 

HOOP



Ander verhaal en andere politiek  

• Armoede definiëren als een onrecht (EVRM art 25, GW art 23)

*    Armoede is geen zaak van ‘armen’ maar een samenlevingsprobleem. Is niet 

louter een individueel maar een maatschappijprobleem 

• Waarden als gelijkheid en solidariteit benadrukken’. ‘Gelijkere 

samenlevingen zijn meer gelukkige samenlevingen’; 

*    Heroriënteren van democratische instrumenten (fiscaliteit, sociale 

zekerheid, energie,…) in functie van rechtvaardigheid, billijkheid en 

herverdeling (Waarden-shift)



aanbevelingen



LEEFWERELD EN SYSTEEMWERELD

*  Verbinden maken met de samenleving en wat er leeft aan opinies, 

denkbeelden,…. ;  Aanwezig zijn in de samenleving, niet alleen in de sector;

*   Verbindend verhaal ontwikkelen : armoede en ongelijkheid. Armoede is ook 

slecht voor de ganse samenleving ; 

*  Politiseren : armoede is niet alleen een ‘welzijnsprobleem’  maar ook een 

politiek- maatschappelijk probleem. Weerbaarheid onderstelt politisering.

Verlaten van het welzijnsjargon, de verhullende terminologie en het 

medelijdendiscours. Politiseren van de problematiek door 

programmapunten te vertalen in politieke eisen.



INVLOED MAAKT MACHT

• ‘Politiek’ uit zich niet alleen in parlementaire zetels maar ook in 

maatschappelijke ideeën die zo dominant worden dat iedereen ze 

aanvaardt. Maatschappelijke invloed – het creëren van krachtsverhoudingen 

rond ideeën en belangen - is belangrijk om politieke resultaten te 

verwerven. Het komt er dus op aan van belangrijke thema’s 

maatschappelijke kwesties te maken die aansluiten bij de verzuchtingen, bij 

de belangen en stromingen in de samenleving.

Ga het (ideologisch) debat aan. Een conflict met overheden soms 

productiever dan het overloos overleg. Wees geen louter onderaannemer  

als je pretendeert zelfstandig te zijn. Daar zit de plus in. Niet door het 

gebruik van managementstaal ( ‘stakeholders’ ), vakjargon( ‘de insteek’) of 

containerbegrippen (‘goed bestuur’).  



Foto en beeld van de armoede bijstellen.

Beeld van de armoedebeweging bijstellen : het is niet alleen 

een ‘netwerk van beweging van armen’ maar een (brede) 

beweging tegen ongelijkheid



MAAK BEWEGING: STRAAT EN 

WETSTRAAT

*   Leg verbanden met gelijkgezinde en/of gelijksoortige organisaties. Sluit 

coalities. Verwar autonomie in werking niet met ‘splendid isolation’ Het 

middenveld is breed en divers, koester deze rijkdom, maar werk samen 

binnen een algemeen vertoog, een verbindend verhaal. Denk niet alleen in  

(subsidie)projecten maar in (samenlevings)processen tot verandering. 

*   Er bestaan geen simpele laat staan simplistische oplossingen. Maar je 

maakt geen beweging met 194 doelstellingen, wel met maatschappelijke 

bondgenoten uit het brede middenveld en goed uitgekozen prioriteiten. 



*    Wees flexibel in uw presentatie en eenvoudig in de communicatie.  

Verwar een perscommuniqué niet met communicatie. Kom niet met 

procedurele antwoorden op inhoudelijke vragen.Creëer nieuwswaarde.  

Maak gebruik van het moment. Kom niet af met tien prioriteiten als je twee 

minuten spreektijd hebt 



‘ wees arglistig als een slang en argeloos als een duif’


