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Netwerk tegen Armoede: Wouter Cox



Netwerk tegen armoede:
• 59 erkende verenigingen waar armen het woord 

nemen

• Waaronder 2 landelijke: (WZS en ATD vierde wereld)

• 7 toegetreden leden (vb Vonkje, de Kar)

• Netwerk tegen armoede: beleidsmedewerkers, 

ondersteuningsteam





De 6 Criteria



Heel wat partners … (afhankelijk van 

behandeld thema)

• CGG

• Welzijnszorg

• Samenlevingsopbouw

• CAW’s / SAW (overkoepelt ook straathoekwerk)

• Uit de Marge

• VVSG (steden en gemeenten/ ocmw’s)

• POD maatschappelijke integratie

• OASES, CSB, HIVA, VLAS

• Cera, KBS, Nationale loterij,…

• Armoede-In-Zicht , CEDES, Bind-Kracht, TAO

• …



Ik geef deze workshop niet alleen!



Advies armoede en hoger 
onderwijs

Wat is armoede ter inleiding:

• Heb je dit al gehoord?

• Hoe vaak heb je vroeger op school ‘t kofschip 

gekregen?

• Een koppel dat een kind krijgt: de ouders 

passen zich aan en niet het kind!



armoede

Een schematische voorstelling



gezin

Arbeid en tewerkstelling

Justitie Welzijn

Inkomen en schulden

Huisvesting

Gezondheid

Onderwijs Cultuur

Sociale contacten

buitenkant van armoede



gezin

Arbeid en tewerkstelling

Justitie Welzijn

Inkomen en schulden

Huisvesting

Gezondheid

Onderwijs Cultuur

Sociale contacten

buitenkant van armoede

- armoede gaat over verschillende levensdomeinen,        

slechte huisvesting, laag inkomen, …

- armoede gaat over uitsluiting op meerdere domeinen

- armoede gaat over de toegankelijkheid van onze 

samenleving

“Mensen in armoede zijn laaggeschoold en hebben vaak geen of 
minder hoog aangeschreven jobs. In verhouding zitten er minder 
mensen in armoede in het hoger onderwijs”



gezin

Arbeid en tewerkstelling

Sociale contacten

Justitie Welzijn

Inkomen en schulden

Huisvesting

Gezondheid

Onderwijs Cultuur

verwevenheid van armoede



verwevenheid van armoede

gezin

Arbeid en tewerkstelling

Sociale contacten

Justitie Welzijn

Inkomen en schulden

Huisvesting

Gezondheid

Onderwijs Cultuur

- armoede gaat over het op elkaar inspelen van al die 
verschillende domeinen (meestal negatief!)

- deze verwevenheid vormt geen vangnet 
eerder een net waar je in vastplakt en zeker geen hangmat! 

-van oorzaak – gevolg denken naar de vicieuze cirkel 

“Het is moeilijk om mij te concentreren op mijn studies. We hebben 
het niet breed en wonen in een klein appartementje. Ik heb drie 
kleine broertjes die de hele tijd rond mij draaien, ik moet ook 
inspringen in het huishouden. Mama moet vaak werken en ik help 
dan bij het huishouden”



binnenkant van armoede

gezin

Arbeid en tewerkstelling

Sociale contacten

Justitie Welzijn

Inkomen en schulden

Huisvesting

Gezondheid

Onderwijs Cultuur



binnenkant van armoede

gezin

Arbeid en tewerkstelling

Sociale contacten

Justitie Welzijn

Inkomen en schulden

Huisvesting

Gezondheid

Onderwijs Cultuur

- Wat doet het met een mens om in armoede te leven?

- Het gaat niet over iets niet of wel ‘hebben’, het gaat over de 

effecten hiervan op het ‘zijn’ 

- Mensen in armoede voelen zich meestal niet (h)erkent en 
hebben een zeer groot wantrouwen tegenover de samenleving 

Het bepaalt je zijn, je denken, je handelen 

“Kiezen ouders voor een lege brooddoos? Een moeder die ik ken 
houdt de kinderen thuis als ze geen brood kan meegeven.”



Hoe omgaan met deze 
binnenkant?

• Appèl doen op capaciteiten van mensen in 

armoede!

• Tijd nemen om respect en begrip te tonen voor 

deze binnenkant…

• Binnenkant helpen verwoorden, soms wordt 

binnenkant fout begrepen omdat men niet 

voldoende tijd neemt om te luisteren.



armoede 

… is een netwerk van sociale uitsluitingen op 
verschillende domeinen van het maatschappelijk en 

individueel leven…

Tewerkstelling, onderwijs, 
huisvesting,…

De ene vorm van uitsluiting kan een andere vorm van uitsluiting in 
de hand werken of versterken – ze staan niet los van elkaar

Sociale contacten, 
vrienden, familie, hobby’s

Het scheidt de armen van de algemeen aanvaarde leefpatronen van 
de samenleving.   Deze kloof kunnen ze niet op eigen kracht 

overbruggen.

Oases / Vranken



verbinding met 

=>zichzelf, (zich laten gaan, geen rekening kunnen houden met eigen 

waarden en normenpatroon)

=>de anderen, (eerst zoek ik een uitvlucht om niet mee weg te 

gaan. Op termijn vragen ze je niet meer mee) 

=>de maatschappij (studentenclub, verenigingsleven,…)

=>de toekomst (te veel stress vandaag maakt dat ik niet meer aan kan 

en wil denken).



1

2
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armoede is



armoede 
in evolutie

gezin

Arbeid en tewerkstelling

Sociale contacten

Justitie Welzijn

Inkomen en schulden

Huisvesting

Gezondheid

Onderwijs Cultuur

2005

2009





Verhaal van Silvia



• Wachtuitkering bij aanvang studie (40j)

(hoe komt het dat je zo lang een wachtuitkering ontving?)

• Bij inschrijving vraag of er goedkeuring is door RVA 

(gelukkig goedgekeurd en vrijgesteld van zoeken 

naar werk) Wie heeft er toestemming moeten vragen om te 

studeren? 

• Gedurende aanvraag geen uitkering! Ge moet 

goesting hebben om eraan te beginnen!

Goedkeuring vragen om te mogen 
studeren!



Continuïteit in het beleid

• Na 2 jaar beslist om wachtuitkering te beperken in 

tijd; (heb zo mensen zien stoppen met studie)

• Na twee jaar teruggevallen op Leefloon van 

OCMW



Menselijke benadering

• Bij intake wordt de vraag aan het OCMW om te 

studeren door de MA beantwoord met een vraag 

naar werkervaring

• Uiteindelijk aanvraag goedgekeurd mits 

ondertekenen GPMI (geïndividualiseerd project 

voor maatschappelijke integratie) toen enkel voor -

25 jarigen



GPMI kan leiden tot extra druk, stress 

en rigide afhandeling
• Uitzonderlijk niet bij jongere (was toen niet wettelijk 

zo geregeld)

• Opgelegd, niet in samenspraak opgesteld

• Inhoud: in 1e zittijd erdoor zijn

werkbereidheid tonen 

By the way: nooit gevraagd naar inhoud van 

eindwerk door maatschappelijk werkster van OCMW



• Bij aanvang GPMI aangegeven dat 1e zittijd niet 

zou lukken, maar weigering om flexibel om te gaan 

met GPMI (alle energie in eindwerk gestoken)



Slechte timing en te weinig 

empathie
• Gehoord in juni, tijdens examens, door bijzonder 

comité (zij zagen het eindwerk als een stageverslag, 

niet als eindwerk met bijhorend onderzoek), verslag 

van deze zitting nooit gezien…

• Begin juni schorsing uitgesproken, schorsing ging in 

augustus in, de maand waarin ik mijn eindwerk 

moest indienen. 

• Steun van praktijklector en medestanders



• 16 augustus indiendatum eindwerk, op 17 augustus 

afspraak op OCMW om attest binnen te brengen 

dat eindwerk afgeleverd werd en dat er 

werkbereidheid getoond werd

• In september eindwerk verdedigen terwijl ik ook bij 

de arbeidsrechtbank mijn situatie moest 

verdedigen => allesbehalve ideaal!



• Bij verdediging nog paar euro om trein naar Leuven 

te kunnen nemen om verdediging te doen. 

• Psychische en conditionele conditie waren niet 

optimaal door de omstandigheden



En toch zijn er mogelijkheden…of 

niet!?

• Voor de maand september Maatschappelijke hulp 
aangevraagd bij OCMW maar na financieel 
onderzoek, geweigerd vanwege nog 20€ op de 
rekening en begin september naar de winkel 
geweest (rekening van 15€ bij de beenhouwer)

• Ik kon ook bij sociale dienst terecht, maar dan 
moest ik mij terug aanmelden in Leuven (treinticket-
verplaatsing-tijdsinvestering). Ik was op dat moment 
ook niet zeker dat dit ging lukken, dus geld geleend 
binnen mijn netwerk.



Op dit moment:

• Nu in GPMI werkbereidheid: verplicht in 

trajectbegeleiding.

• Voorscreening om te zien of je werkvaardigheden 

hebt, niet leren solliciteren, CV opstellen,… bij vraag 

naar doel: zien of je toeleidbaar bent naar Art.60 of 

sociale economie

• Wachten op uitspraak om dan in beroep te gaan



Conclusie: financieel
• Zou aangepast moeten worden aan situatie en 

totaal budget zou binnen onderwijs moeten zitten. 
Nu stuk bij ocmw, stuk beurs, stuk RVA en je moet 
maar rondlopen en aan voorwaarden voldoen om 
alle middelen bij elkaar te krijgen

• Studeren is niet enkel een vak leren, maar een 
levensperiode waar je een stukje ‘het leven’ leert. 
Dit wordt vaak vergeten bij een kostenraming voor 
een studietraject (uitstap, vervoer, drankje,…) 
Waardoor mensen in armoede vaak buitenbeentje 
blijven



Conclusie: Sociaal

• Financiële steun: van familielid (kon ook bij sociale 

dienst)

• Verhaal kunnen doen aan mensen binnen eigen 

netwerk helpt om medestanders te vinden en boost 

te geven aan eigen wilskracht, brengt ook anderen 

iets bij over gang van zaken binnen OCMW…



Conclusie: maatschappelijke 
verwachting

Studeren om mezelf te verbeteren en een betere 

positie te hebben op de arbeidsmarkt

vs

Werken zonder vooruitzicht als arbeider met 

precairder statuut



Conclusie 
voorbestemdheid

• Drempels zijn er al in de crèche, de kleuterschool, 

secundair…

• Voor geboorte reeds veel kinderen in armoede 

veroordeeld tot bijzonder onderwijs!

• ondanks diploma, nog steeds pogingen om naar 

art.60 of sociale diensteneconomie toe te leiden



Mens



Tijd



Focus op 

Capaciteiten 

en niet op 

zwakheden


