
Armoede en de 
participatiesamenleving: de olifant in 
de kamer
Wim Van Lancker

Centrum voor Sociologisch Onderzoek, KU Leuven

Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck, Universiteit Antwerpen

wim.vanlancker@kuleuven.be

Beweging.net Zomeruniversiteit - 29 augustus 2017

mailto:wim.vanlancker@uantwerpen.be


Great Smokey Mountains
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Armoede is gebrek aan middelen

• Geldgebrek maakt het moeilijker om een goede ouder te zijn

• Geldgebrek maakt het moeilijker om voldoende te investeren 
in het materiële welzijn van kinderen

• Geldgebrek maakt het moeilijker om vooruit te plannen

• Armoede gaat om uitsluiting omwille van een gebrek aan
middelen

• Een gezinsinkomen op de armoedegrens voor een 
alleenstaande ouder met twee jonge kinderen betekent 38 
euro per dag om rond te komen
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Stabiliteit verhult beweging
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Stabiliteit verhult beweging

5



Risico op armoede is niet gelijk verdeeld

• 4% van de werkende Belgen

• 15% van de Belgen

• 41% van de alleenstaande ouders

• 30% van de laaggeschoolden

• 36% van de huurders

• 52% van de niet-EU migranten

• 80% van de kinderen die opgroeien in een gezin waar 
niemand werkt

(cijfers EU-SILC 2016)
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Armoedebeleid is een tweesporenbeleid

Om het armoedecijfer, zoals gemeten door het beleid, te 
laten dalen moet je een structureel beleid voeren dat 
gericht is op het verhogen van het gezinsinkomen van een 
grote groep mensen

Structureel: Beleid dat de lage inkomens van een grote 
groep gezinnen kan beïnvloeden.

Flankerend: Beleid om de gevolgen van leven in armoede te 
verzachten



Welvaartsstaat cruciaal voor structureel armoedebeleid

Zonder stelsel van uitkeringen: 42%
Met stelsel van uitkeringen: 15%



Kinderbijslag beschermt

AT

BE

BG

CY

CZ
DE

DK
EE

ES

FI

FR

GR

HU
IE

IS

IT
LT

LU

LV

NL

NO

PL

PT

RO

SESI

SK UK

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

R
e

d
u

ct
ie

 k
in

d
e

ra
rm

o
e

d
e

Uitgaven voor kinderbijslagen (% van het BBP)



…maar de welvaartsstaat is niet goedkoop
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Flankerend beleid

• De beleidsinstrumenten (vaak op een lager 
beleidsniveau) waarmee de verdeling van inkomens niet
wordt beïnvloed maar die tot doel hebben directe
noden te ledigen

• Opvoedingsondersteuning, budgetbeheer, gratis 
maaltijden op school, (kinder)armoedeprojecten, Uitpas, 
voedselbanken, 1 euro maaltijden…

• Noodzakelijk, maar dweilen met de kraan open indien
niet ingebed in een structureel beleid
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Rode draad

• Structureel kader bepaalt de handelingsvrijheid van 
lokale actoren

• Maar lokale actoren kunnen armoede erg moeilijk doen 
dalen
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Participatiesamenleving/Big 
Society/Vermaatschappelijking en 
armoedebestrijding
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“Het is onmiskenbaar dat mensen in onze huidige netwerk-
en informatiesamenleving mondiger en zelfstandiger zijn 
dan vroeger. Gecombineerd met de noodzaak om het 
tekort van de overheid terug te dringen, leidt dit ertoe dat 
de klassieke verzorgingsstaat langzaam maar zeker 
verandert in een participatiesamenleving. Van iedereen 
die dat kan, wordt gevraagd verantwoordelijkheid te 
nemen voor zijn of haar eigen leven en omgeving.”
Willem-Alexander – Troonrede 2013



Context van vergrijzing
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Context van vergrijzing

16

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

Evolutie sociale uitgaven, 2016-2060



Vlaanderen: vermaatschappelijking
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“De vermaatschappelijking van de zorg beperkt zich niet 
louter tot de welzijnssector. Ook beleidsdomeinen als 
economie, wonen, onderwijs, jeugd, mobiliteit, ruimtelijke 
ordening, justitie, cultuur en sport zijn direct betrokken 
partij. Het is een verhaal van inclusie.”

- Jo Vandeurzen, ‘Kracht van het engagement’ 2013
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Shift van verantwoordelijkheid

• Van centrale overheid naar lokale besturen

• Van overheid naar individu en omgeving

• Investeren in ex ante zelfredzaamheid, minder in ex post 
herverdeling
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…en een intergenerationele shift

• Formalisering zorg voor jonge kinderen met sterke focus 
op kinderopvang 

• Tegelijkertijd vermaatschappelijking zorg voor ouderen

• …en een focus op langer werken
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Het gevolg…

• En dus: focus op kinderarmoede in plaats van 
gezinsarmoede

• En dus: focus op lokaal beleid in plaats van de 
welvaartsstaat

• En dus: beleidsfocus op opvoeding en weerbaarheid in 
plaats van inkomensbescherming

• En dus: focus op kostenefficiëntie van de 
beleidsingrepen
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Warme solidariteit
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“Kinderarmoede, je kunt 
daar als land, als groot 
beleid, niet zo veel aan 
veranderen”

- Peter Adriaenssens (Ter 
Zake, VRT)



Sociale participatie
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Informele netwerken

Gebruik van informele opvangvormen naar inkomen, 2011, 
België
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Zorg geven…
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…of werken?
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De ‘sandwich’ generatie
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De ‘sandwich’ generatie

• Voornamelijk vrouwen

• Voornamelijk hoger opgeleiden

• Voornamelijk hogere inkomens

• Bron: Albertini, M. (2016), 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2781299

• Hoe participatiesamenleving verzoenen met 
ongelijkheid en langer werken?
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Eigen keuze?
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Eigen verantwoordelijkheid
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Laenen, T. et al. (2016) De Vlaming over zijn sociale zekerheid: voor wat, 
hoort wat? Centrum voor Sociologisch Onderzoek, KULeuven



Participeren voor nieuwkomers
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Laenen, T. et al. (2016) De Vlaming over zijn sociale zekerheid: voor wat, 
hoort wat? Centrum voor Sociologisch Onderzoek, KULeuven



En wat als je niet wil participeren?
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Quid kostenefficiëntie?

• In Vlaanderen:
• ‘TripleP’ als opvoedingsondersteuning

• ‘Signs of safety’ in de jeugdhulp
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• “The Early Intervention Foundation (EIF), a charity set up in 2013 with 
Mr Cameron’s support, summarised the evidence on 75 parenting 
programmes in Britain. It was distinctly mixed. Only three had robust 
evidence of long-lasting improved outcomes; 58 had only shaky 
evidence, or none.”

- The Economist

• ‘Troubled Families’ in UK, van experiment naar implementatie naar 
totale mislukking

https://www.theguardian.com/society/2016/oct/17/governments-448m-troubled-families-
scheme-has-had-little-impact-thinktank

https://www.theguardian.com/society/2016/oct/17/governments-448m-troubled-families-scheme-has-had-little-impact-thinktank


De structuren mogen niet genegeerd worden
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De structuren mogen niet genegeerd worden
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Problemen met het structureel beleid

• Nieuwe jobs komen vooral ten goede aan gezinnen waar al iemand aan 
het werk was
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Problemen met het structureel beleid

• Uitgaven voor nieuw beleid komen voornamelijk ten goede aan de 
midden- en hogere inkomensgroepen (Mattheuseffect)
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De olifant in de kamer: ongelijkheid

• Sociale netwerken, zorgpatronen, toegang tot 
dienstverlening, toegang tot de arbeidsmarkt zijn 
allemaal geënt op onderliggende ongelijkheden

• Een doorgeschoten participatiesamenleving dreigt een 
samenleving in twee snelheden te worden

• …Zonder het probleem van armoede op te lossen

• ‘Koude solidariteit’ via een goed functionerende 
welvaartsstaat noodzakelijk, met toegankelijke en 
universele voorzieningen en voldoende 
inkomensbescherming

• …Daar is nog veel werk aan de winkel
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