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1. Opzet van het kennisplatform 

 

Waarom wachten drukbezette mensen vaak tot het laatste moment om een deadline 
te halen? Waarom is armoede een vicieuze cirkel? Waarom is het moeilijk te blijven 
weerstaan aan dat koekje wanneer we op dieet zijn? Deze vragen lijken niets met 
elkaar te maken te hebben, maar worden in de theorie van hun boek ‘Schaarste’ op 
interessante wijze door Sendhil Mullainathan en Eldar Shafir1 met elkaar verbonden. 
Wat leert deze theorie van schaarste ons nu over armoede en armoedebestrijding? 
Deze vragen waren aanleiding voor het VLAS om in samenwerking met vzw De Link 
een studiedag te organiseren rond dit thema. Het doel was om kennis van deelnemers 
uit middenveld, beleid en de onderzoekswereld aan te wenden om het beleid te 
stofferen.  
In de voormiddag kwam gastspreker Eldar Shafir (Psycholoog aan Princeton 
University) aan het woord. Hij deelde hij zijn baanbrekende nieuwe inzichten in de 
mechanismen van armoede met het publiek aan de hand van eigen onderzoek en veel 
spraakmakende voorbeelden. Hij maakte duidelijk hoe de gevolgen van schaarste veel 
verder gaan dan tot nu toe bekend was. Veel mensen ervaren een gebrek aan tijd; bij 
velen zorgt dit er wel eens voor dat er schijnbaar onverstandige beslissingen worden 
genomen. De schaarste in tijd kaapt veel aandacht weg waardoor ons denkvermogen 
wordt beperkt. Onze ‘bandbreedte’ vermindert als het ware en het leidt tot een 
tunnelvisie. Shafir illustreerde hoe bij mensen in armoede, die vaak langdurig met 
schaarste worden geconfronteerd, die schaarste een groot beroep doet op hun 
bandbreedte waardoor het hen meer moeite kost om bepaalde zaken te leren of 
organiseren. Zij concentreren zich zo sterk op de dwingendste problemen dat zij 
weinig oog kunnen hebben voor de lange termijn of de bredere context. 
De interesse voor het onderwerp bleek zeer groot te zijn, ongeveer 240 personen uit 
middenveld, beleid en de onderzoekswereld namen deel aan deze dag.  

 

Programma 

Voormiddag 
9u00 Onthaal met koffie & thee 
9u30 Welkomstwoord & Introductie 
9u50 Lezing Eldar Shafir (met vertaling Engels – Nederlands) 
10u50 Pauze met doe-opdracht 
11u20 Vragenpanel 
12u45 Broodjeslunch 
Namiddag 
13u30 Onthaal nieuwe deelnemers 
13u45 Kennisplatform VLAS – keuze uit 6 werkgroepen 
15u45 Terugblik en slot 
16u15 Einde 
  

                                                        
1
 Schaarste, Hoe gebrek aan tijd en geld ons gedrag bepalen. Sendhil Mullainathan en Eldar 

Shafir. Maven publishing, Amsterdam. ISBN 9789490574994. 



 

 
 

2. Aanbevelingen uit de werkgroepen 

In de thematische werkgroepen werd gewerkt rond de toepassing van de theorie 
rond schaarste in de praktijk van armoedebestrijding. De zes thema´s waren: 
onderwijs, werk, inkomen, gezin, ‘de rol van de ervaringsdeskundigen in armoede en 
sociale uitsluiting’ en ‘opleidingen en trajecten voor mensen in armoede’. Deelnemers 
werden ingedeeld op basis van de twee voorkeursthema’s die ze op voorhand konden 
doorgeven. 
De werkgroepen kregen de opdracht om na te denken over hoe ze elementen uit de 
theorie rond  ‘Schaarste’ ervaren in hun eigen leven en in hun werk met mensen in 
armoede. Ze werden uitgenodigd om een aantal acties te formuleren die ze zelf 
zouden kunnen uitvoeren of die ze als aanbeveling aan anderen kunnen meegeven 
waardoor rekening kan worden gehouden met de schaarste of de beperking in 
bandbreedte waarmee mensen in armoede worden geconfronteerd. 
Hieronder de weerslag van de brainstormsessies en de hieruit resulterende 
aanbevelingen voor mogelijke acties die in de verschillende werkgroepen werden 
geformuleerd. De aanbevelingen zijn een verzameling van bediscussieerde acties, 
zonder dat er per definitie een consensus moest worden gevormd onder alle 
deelnemers.  
 

Werkgroep 1: Onderwijs 

 
In de werkgroep onderwijs kwamen vier thema’s naar voor waarvoor concrete acties 
werden uitgewerkt: 

 Aandacht voor de balans tussen school en thuis met realistische 

verwachtingen van het thuisfront, specifiek wat betreft huiswerk 

 Armoededetectie en link naar hulpverlening als taak voor scholen 

 Positieve benadering van kinderen en gezinnen, onderwijskwaliteit is meer 

dan alleen goede punten 

 Vorming rond armoede voor schoolpersoneel, betrokkenheid van cliënt én 

professional is van groot belang 

 
ACTIE 1: BALANS TUSSEN SCHOOL EN (T)HUIS(WERK) 

Omschrijving van de actie 
 Het huiswerk dat wordt gegeven in het lager onderwijs kan (extra) stress 

teweegbrengen in gezinnen, en zeker in gezinnen in armoede aangezien hier 

sowieso al stress aanwezig is. Rekening houdend met de verminderde 

bandbreedte moet onnodige stress worden voorkomen. Daarom is een 

bewuste keuze nodig bij leraren wat betreft het al of niet geven van huiswerk; 

dit is zeker het geval in het lager onderwijs. Als men besluit om wel huiswerk 

te geven moet de keuze voor de opdracht bewust afgewogen worden en een 

(bewezen) voordeel met zich meebrengen. 

 De concrete actie die kan worden genomen is om regelmatig bijscholingen te 

organiseren rond dit thema om leraren bewust te maken van wat het al of niet 

geven van huiswerk aan kinderen voor hen en hun familie thuis teweeg kan 



 

 
 

brengen. Zo worden leraren in staat gesteld om hun huiswerkbeleid aan te 

passen. 

 
Wie moet de actie nemen en wat is je eigen rol? 

 Het begint bij beleidsmakers/onderwijsnetten, vervolgens directies en 

uiteindelijk de leraren zelf.  

Aan welke voorwaarden moet voldaan zijn?  
 Bewustwording van de stress die het thuis werken voor school met zich mee 

kan brengen, zeker voor gezinnen met problemen zoals armoede, en daarna 

het engagement om daar iets aan te willen doen.  

 Aan bod laten komen in de lerarenopleiding en in bij- en nascholingen. 

 
ACTIE 2: ARMOEDEDETECTIE OP SCHOOL 

Omschrijving van de actie 
 Doordat ze in contact komt met een breed scala aan gezinnen is een school als 

instelling zeer geschikt om signalen kunnen opvangen die kunnen wijzen op 

financiële problemen. 

 Als schoolpersoneel dergelijke signalen opvangt, kan men gezinnen helpen 

door actie te ondernemen en door te verwijzen naar relevante organisaties. Dit 

geldt voor alle niveaus van onderwijs: lager, secundair en hoger. 

 Een vertrouwenspersoon op school kan hierbij helpen 

 Automatisering van schooltoelagen is een goed hulpmiddel  

Wie moet de actie nemen en wat is je eigen rol? 
 Leerkrachten, directie en eventueel ander schoolpersoneel.  

Aan welke voorwaarden moet voldaan zijn? 
 Vorming van leerkrachten waarbij betrokkenheid wordt gekweekt en/of 

verhoogd en waarbij men leert om niet te stigmatiseren. 

 Duidelijkheid over wie wanneer waarheen kan worden doorverwezen 

 Goede samenwerking met hulpverlenende organisaties. 

 Voldoende middelen voor scholen om tijd en energie te kunnen steken in 

armoede 

 
ACTIE 3: POSITIEVE BENADERING  

Omschrijving van de actie 
 Scholen moeten zoveel mogelijk werken vanuit positiviteit, niet vanuit 

tekortkomingen 

o talenten van kinderen als uitgangspunt nemen (bijvoorbeeld 

talentenrapport) 

o positieve feedback bij rapporten en testen, waarbij vooruitgang wordt 

benoemd. 

 Communiceren mét gezinnen en niet over gezinnen op basis van wederzijdse 

erkenning. De verwachting is dat de ouderbetrokkenheid hierdoor zal stijgen. 

Wie moet de actie nemen en wat is je eigen rol? 
 Leerkrachten: kinderen positief bekrachtigen (pygmalion). 



 

 
 

 Organisatieniveau: positieve benadering van gezinnen door scholen. 

 Beleidsniveau: werken aan een andere beeldvorming over armoede, waarbij 

groepen niet langer gestigmatiseerd worden. 

Aan welke voorwaarden moet voldaan zijn? 
 Middelen voor extra zorg voor kinderen die het moeilijk hebben, zeker geen 

besparingen op onderwijs 

 Luisterbereidheid en empatisch vermogen van de professionals 

 
ACTIE 4: VORMING ROND ARMOEDE VOOR SCHOOLPERSONEEL MET 
ERVARINGSDESKUNDIGEN 
Omschrijving van de actie 

 Vorming van leerkrachten. Door middel van getuigenissen van 

ervaringsdeskundigen leerkrachten bewustmaken van en inzicht geven in de 

belevingswereld van armen en in oorzaken en gevolgen van armoede. Wat 

houdt het in om arm te zijn en welk effect heeft dit? Wat hebben mensen in 

armoede nodig? Bijvoorbeeld: duidelijkheid in afspraken, geen onnodige 

kosten, vriendelijkheid, aandacht en betrokkenheid in communicatie, vaste 

contactpersoon voor vertrouwensband. 

 Het onderwerp ‘armoede’ inclusief de theorie i.v.m. ‘Schaarste’ moet een plaats 

krijgen in de opleiding en (verplichte) nascholing van leraren. 

 Huisbezoeken kunnen helpen om begrip te ontwikkelen voor de context 

waarbinnen gezinnen in armoede leven. 

Wie moet de actie nemen en wat is je eigen rol? 
 Onderwijsnetten en directies.  

 Verenigingen waar armen het woord nemen, ervaringsdeskundigen, experts 

 Beleidsniveau 

Aan welke voorwaarden moet voldaan zijn? 
 Fundamentele keuze van de overheid voor armoedebeleid op school en 

voldoende middelen hiervoor  

 Verplicht in lerarenopleiding - schaarste 

 Deel uitmaken van inspectie 

 Deel uitmaken van gelijke kansen beleid 

 Scholen delen wat ze geleerd hebben met andere scholen 

Werkgroep 2: Werk 

 
De deelnemers zochten in een brainstormsessie eerst een antwoord op volgende drie 
vragen: 

1. Hoe kan men in rechtstreeks contact met mensen in armoede rekening houden 

met/omgaan met de beperkte bandbreedte van cliënten of deelnemers (bv. In 

hulpverlening, opleidingstrajecten, groepswerk, …)? 



 

 
 

2. Hoe kan men in organisaties op het terrein van deze workshop rekening 

houden met/omgaan met de beperkte bandbreedte van mensen die in 

armoede leven? 

3. Hoe kan men in het beleid rekening houden met/omgaan met de beperkte 

bandbreedte van mensen die in armoede leven? 

 
In rechtstreeks contact:  

 Men moet vertrekken vanuit respect voor iedereen (niet alleen voor mensen in 

armoede). Hulpverleners moeten tijd maken voor iemands verhaal, geduld 

uitoefenen/bewaren, rust bieden en niet oordelen (het gedrag loskoppelen 

van de persoon). Er moet tijd zijn voor een menswaardige begeleiding, voor 

maatwerk, voor het opbouwen van een vertrouwensrelatie. Hulpverleners 

moeten stapsgewijs (duidelijk en eenvoudig) informeren, vriendelijk zijn, 

empathie tonen en cliënten positief benaderen.  

 Taalgebruik moet op maat (niet te formeel, aandacht voor anderstaligen). Er 

kan gebruik worden gemaakt van visualisatie (bv. afspraken noteren op een 

kaartje). 

 Hulpverleners moeten zich meer bewust zijn van de impact van de context op 

het contact met de cliënt (bv. wanneer de cliënt een negatieve gebeurtenis 

heeft ervaren, heeft dit impact op het verloop van het gesprek). 

 Mensen die starten op de werkvloer moeten een kans krijgen en moeten  

worden gecoacht. Ze moeten worden versterkt (leren vissen i.p.v. vis geven), 

er moet worden bekrachtigd wat ze wel kunnen. Er moet aandacht zijn voor 

hun werkintentie/inzetsherkenning. 

 Hulpverleners moeten de cliënt vaardigheden aanleren indien nodig (bv. 

sollicitatievaardigheden) en warm kunnen doorverwijzen. 

In organisaties: 
 Tijd en ruimte voor het verhaal van de cliënt moet ook mogelijk gemaakt 

worden op het niveau van de organisatie: hulpverleners moeten voldoende 

tijd kunnen maken voor hun cliënten (geen te zware caseload, minder 

administratie, inzetten op huisbezoeken). Ook het beleid moet hierop inspelen. 

Verder is een rustgevende omgeving met voldoende privacy nodig. 

 Meer organisaties moeten een ervaringsdeskundige in dienst nemen. Wel 

moet precies worden bepaald wie welke taken opneemt. 

 Personeel moet vorming krijgen over bandbreedtemechanismen. 

 Organisaties moeten overleg plegen met elkaar. Ook intern is er nood aan 

intervisie/uitwisseling met collega’s. 

 Organisaties moeten toegankelijk zijn: onthaal, communicatie, informatie op 

maat.  

 Organisaties moeten vertrekken vanuit wat de deelnemers willen (vs. wat 

beleid/begeleider wil) en al doende samen leren. 

 Alle startende werknemers (niet alleen kansengroepen) moeten jobcoaching 

krijgen: onafhankelijk van inkomen/opleiding/cultuur: dit werkt minder 



 

 
 

stigmatiserend dan wanneer alleen kansengroepen een jobcoach krijgen 

toegewezen 

 Tests (bv. bij selor) moeten cultuurneutraal zijn (in functie van opleiding en 

tewerkstelling), maar ook rekening houden met de vereiste vaardigheden (bv. 

geen examen voor een functie bij de groendienst). 

In beleid: 
 Het beleid moet motiveren i.p.v. bestraffen: met het motiveren van mensen om 

werk te aanvaarden, bereikt men meer dan met het schorsen van een 

uitkering. Uitkeringen schorsen leidt er bovendien toe dat er enkel 

verplaatsing van het probleem is van RVA naar OCMW. 

 De arbeidsmarkt moet ruim genoeg zijn om keuze van werk te kunnen 

garanderen. Tewerkstellingsmaatregelen moeten worden herbekeken om 

meer tewerkstelling te creëren. Er zijn meer jobs nodig op maat van 

laaggeschoolden. 

 Vereenvoudiging van de regels bij de overgang van uitkering naar werk, 

simulatie van de gevolgen voor wie de overstap maakt. 

 Rechten moeten zoveel mogelijk automatisch worden toegekend. 

 Discriminatie moet worden bestreden. 

 De flexibele loopbaan moet worden bevorderd. 

 Werk/solliciteren moet worden gefaciliteerd (bv. mobiliteit, kinderopvang). 

Combinatie werk en gezin moet worden mogelijk gemaakt (gratis universele, 

flexibele kinderopvang voor kinderen tot en met 2de graad secundair 

onderwijs). 

 Extralegale voordelen waar mogelijk (hospitalisatieverzekering voor 

iedereen). 

 Langere trajecten voor wie het nodig heeft. 

 
Aan de hand van deze ideeën werden een aantal thema’s gekozen om een concrete 
actie uit te werken:  

 Respect voor iedereen, tijd maken voor het verhaal van de cliënt op een 

geduldige en vriendelijke manier (ook binnen de visie van de 

organisatie/beleid). 

 Motiveren i.p.v. bestraffen 

 Meer tewerkstelling creëren 

 Inzetten op toegankelijkheid van werk 

 Automatische rechtentoekenning 

 Jobcoaching voor alle werknemers 

 
Uiteindelijk werden er 2 thema’s uitgekozen waarrond de deelnemers wilden verder 
werken: 

 Respect/tijd/geduld  

 Toegankelijkheid van werk 

 



 

 
 

ACTIE 1: RESPECT 
Omschrijving van de actie 

 Organisaties moeten hulpverleners een vorming aanbieden (door een externe 

instantie) over ‘respectvol omgaan met mensen’. Hierbij moet worden 

uitgeklaard: ‘wat is respect?’ 

 Wie moet de actie nemen en wat is je eigen rol 

 Het management van de organisatie. Hiervoor kan ze een beroep doen op een 

psycholoog of ervaringsdeskundige in de armoede.  

 Hulpverleners moeten mensen in armoede erkenning geven, betrokkenheid 

creëren.  

Aan welke voorwaarden moet voldaan zijn? 
 Binnen de organisatie is er nood aan teamoverleg/intervisie, waarbij moet 

worden vermeden dat dit een praatbarak wordt. Iedereen moet participeren 

om een draagvlak te creëren bij alle partners.  

 Hulpverleners moeten regelmatig reflecteren over de vraag ‘ben ik nog wel 

goed bezig?’ 

 Een aangename gespreksruimte met aandacht voor privacy, warmte, 

gezelligheid 

 De boodschap van ‘respect’ moet blijven herhaald worden 

 
ACTIE 2: TOEGANKELIJKHEID VAN WERK – SUBWERKGROEP 1 
Omschrijving van de actie? 

 Er moet een inlooptraject worden voorzien (werkgevers mogen niet 

verwachten dat iemand 100% inzetbaar is) via een jobcoach. Tijdens dit 

inlooptraject is er tijd nodig om bedrijfscultuur, collega’s, werkomgeving, … te 

leren kennen. Er moet een duurzame trajectbegeleider zijn, die voldoende tijd 

kan vrijmaken (en/of meer begeleiders inzetten).  

Wie moet de actie nemen en wat is je eigen rol? 
 Alle overheidsdiensten en gerelateerde partners: OCMW, VDAB, GTB, GOB, 

CAW, vakbonden, SLO, sociale economie, scholen. Deze moeten zich 

organiseren via lerende netwerken en elkaar ondersteunen. 

 Werkgevers 

Aan welke voorwaarden moet voldaan zijn? 
 Organisaties moeten op regelmatige basis verbinding maken met elkaar. Ze 

moeten kunnen experimenteren en leren van fouten. 

 Werkgevers moeten openstaan voor mensen in armoede, een 

bewustwordingsproces doorlopen (bv. via stage bezoeken, job coaching). Ook 

politici moeten (partijoverschrijdend) worden gesensibiliseerd: mensen in 

armoede moeten hen informeren en inspireren. 

 De sociale kaart moet worden vereenvoudigd en geüpdatet (bv. in de vorm van 

een stroomdiagram met ja/nee-vragen) 

 Overheid kan werkgevers stimuleren via subsidies 



 

 
 

 Er moet jobcreatie (van eenvoudige jobs, op maat) zijn en de minimumlonen 

moeten worden opgetrokken. 

 
ACTIE 2: TOEGANKELIJKHEID VAN WERK – SUBWERKGROEP 2 
Omschrijving van de actie? 

 Alle aspecten van werk moeten toegankelijker worden: vervoer, combinatie 

werk en gezin (kinderopvang, ook buitenschools), menswaardig inkomen, … 

 Mogelijkheid tot goedkope maaltijden op het werk 

Wie moet de actie nemen en wat is je eigen rol? 
 Overheid, Kind en Gezin, VDAB, NMBS en de Lijn, werkgeversorganisaties, 

provinciebesturen en lokale besturen, sociale organisaties 

 M.b.t. mobiliteit: werkgevers kunnen bv. fietsen ter beschikking 

stellen/carpool regelen (i.t.t. werknemers die zelf initiatief moeten nemen, 

werkgevers moeten beseffen dat evidenties niet altijd evidenties zijn) 

 M.b.t. kinderopvang: werkgevers kunnen ook zelf betaalbare kinderopvang 

voorzien 

 Eigen rol: belangenbehartiging, eigen deskundigheidsbevordering, 

sensibilisering, solidariteit op de werkvloer, samenwerken en netwerken 

Aan welke voorwaarden moet voldaan zijn? 
 Rekening houden met de complexiteit van armoede, versnippering tegengaan 

 Kinderopvang: voldoende plaatsen op korte termijn, flexibele uren, 

weekendopvang, tot en met 2de jaar secundair onderwijs, voldoende spreiding 

van locaties 

 Vervoer: gratis rijbewijs kunnen halen, autodelen, cambio terugbetalen, 

openbaar vervoer terugbetalen, fietsen ter beschikking stellen en voorzien in 

fietslessen. 

 

Werkgroep 3: Gezin 

 
Uit de brainstorm kwamen de volgende thema’s naar voor: 
In rechtstreeks contact:  

 Tijd nemen om met mensen in gesprek te gaan en op maat werken  

 Veiligheid ervaren is belangrijk (vb. door informatie te geven,…); Het gevoel 

hebben dat je gelijk bent. 

 Niet te dirigerend optreden, zodat nog tot echt begrijpen kan worden gekomen 

 Menselijk zijn is iets anders voor iedereen, moeilijk te vatten. Referentie aan 

mensenrechten kan hier wel een houvast bieden.  

 Vriendelijkheid, hartelijkheid, vertrouwensband opbouwen 

 Aandacht voor de krachten en sterktes van mensen 

In organisaties: 
 Kennis blijven delen, van elkaar leren 

 Meer tijd/middelen/ruimte nodig om het hele plaatje te kunnen zien 



 

 
 

 Zelfreflectie: wat wij als hulpverlening zien is niet noodzakelijk de 

hulpverlening die mensen zelf verwachten. Als wij denken ‘het is opgelost’, is 

dat voor de mensen in kwestie niet noodzakelijk het geval. Belangrijk om 

beslissingen te kunnen herbekijken, te evalueren,…  

 Voorbij het symptomatische gaan. Niet enkel: vriendelijk zijn aan een loket, 

maar ook streven naar een mense(n)(rechte)lijk beleid. 

 Aandacht voor beeldvorming naar het beleid toe 

In beleid: 
 minder macht aan de consumptie (consuminderen);  

 minder op korte termijn denken/streven naar snelle resultaten,… omdat je 

daardoor te weinig speelruimte krijgt om te experimenteren en om fouten te 

kunnen en te mogen maken. Vb. een project is vaak pas gestart wanneer het al 

afgerond moet worden. 

 Bureaucratie werkt log en traag: tegengewicht is belangrijk 

 Automatische rechtentoekenning. 

 Aandacht voor preventie  

 
Hieruit werden drie kernthema’s genomen die in sub-werkgroepjes verder werden 
uitgewerkt als mogelijke actie: 

 Zelfreflectie organisatie 

 Kennis delen  

 Belang van veiligheid  

 
ACTIE 1: ZELFREFLECTIE ORGANISATIE EN BELEID 
Omschrijving van de actie? 

 Vertrouwen opbouwen 

 Bevragen, voelsprieten krijgen, toetsen 

 Openstellen voor iedereen binnen de organisatie 

 Zorgen voor veiligheid van iedereen 

 Duidelijke en concrete informatie 

 Het is een proces dat tijd vraagt, belangrijk om die tijd ook te nemen 

Wie moet deze actie nemen en wat is je eigen rol 
 Rol is afhankelijk van de positie 

Aan welke voorwaarden moet voldaan zijn? 
 Er moet een draagvlak zijn, iedereen moet mee zijn (bestuur, werknemers, 

cliënten,…) 

 Veiligheid 

 Openheid/eerlijkheid 

 Flexibiliteit 

 Actie ondernemen: ondervindingen omzetten naar daden 

 Zelfreflectie 

 
 



 

 
 

ACTIE 2: KENNIS DELEN 
Omschrijving van de actie? 

 Meer uitwisselen met elkaar  

 Daar ook tijd voor nemen 

 Vanuit ontmoeting en op gelijke voet 

Wie moet deze actie nemen en wat is je eigen rol 
 Wij: uitnodigen 

 Beleid 

 Doelgroep 

 Vrijwilligers 

Aan welke voorwaarden moet voldaan zijn? 
 Iedereen is eigenaar van kennis 

 Wisselwerking 

 Niet misbruiken 

 Niet vervormen 

 Niet achterhouden 

 Mag niet opgelegd worden 

 Op respectvolle manier aanbrengen 

 
ACTIE 3: VEILIGHEID 
Omschrijving van de actie? 

 Brede zorg voor het “onthaal” 

 Thuisgevoel 

Wie moet deze actie nemen en wat is je eigen rol 
 Duidelijkheid over de rol van de hulpverlener (onderscheid: 

verplicht/vrijwillig) 

Aan welke voorwaarden moet voldaan zijn? 
 Respecteren als men niet verder wil participeren 

 Zorg voor omgevingsfactoren 

 Mensen moeten eigenaar kunnen blijven van wat met hun probleem gebeurt 

 

Werkgroep 4: Inkomen 

 
Eerste kennismaking aan de hand van interviews over herkenbaarheid van schaarste 
in eigen leven/werk & reflecties: 

 
 Veel groepjes noteerden schaarste van tijd, de druk van keuzes, deadlines, 

ervaren van tunnelvisie en stress. Mensen verliezen andere zaken uit het oog, 

moeilijke combinatie werk-gezin 

 Maar bij schaarste aan tijd kan je er vaak mee omgaan, lijstjes opmaken, 

rustigere periodes inlassen. Enkelen geven duidelijk aan dat er nog een groot 

verschil is tussen schaarste van tijd en van geld; bij het laatste is er geen 

speelruimte, kan je weinig keuzes maken. 



 

 
 

 Een groepje noteerde ook schaarste aan middelen binnen organisatie, dit kan 

gevolgen hebben voor werking en kan ook voor belasting bandbreedte en 

tunnelvisie zorgen 

 
Thema’s die aan bod kwamen in de eerste brainstormsessie in groepjes rond omgaan 
met schaarste: 
In rechtstreeks contact:  

 Positieve houding, tijd nemen, niet te veel verwachten, uitgaan van kleine 

bandbreedte, balans zoeken tussen begeleiding en eigen 

verantwoordelijkheid, menswaardige benadering, rechten erkennen, 

bondgenoot zijn en betrokken zijn 

 Focus op prioriteiten  

 Zien dat mensen voldoende inkomen hebben als ze opleiding moeten volgen 

 Begrip leefwereld, vooroordelen aan de kant 

 Keuzes aanbieden 

Op vlak van organisatie: 
 Voldoende begeleiding van hulpverleners, bandbreedte verruimen van 

personeel, lage werkdruk, aantal cliënten per hulpverlener beperken,  

 Kennis over armoede/schaarste,  

 Automatische toekenning rechten, goed gebruik rechtenverkenner, 

verminderen bewijslast, informatie over mogelijkheden 

 Verplichting referentieadres 

 Geïntegreerd aanbod: rekening houden met randvoorwaarden om dit mogelijk 

te maken bv. kinderopvang bij werk, zelf armoede ervaren?  

 Proactief beleid, ontmoeting/presentie, onvoorwaardelijkheid 

Op vlak van beleid 
 Rechten toekennen automatisch, eenvoudigere administratie (o.a. 

formulieren) en taalgebruik, centraliseren inkomensonderzoek,  

 Rechten langzamer uitdoven (zoals voorbeeld kinderbijslag), 

voorwaardelijkheid in vraag stellen (bv. Verplichte cursussen VDAB), 

collectieve schuldhulpverlening moet meer speelruimte geven 

 Basisinkomen, werkloosheidsval oplossen, lage inkomens boven (Europese) 

armoedegrens, menswaardig basisinkomen met regulerende overheid. 

 
Aan de hand van deze ideeën werden drie thema’s gekozen om een concrete actie 
voor uit te werken:  

 
ACTIE 1: GEFUNDEERDE ARMOEDELIJN 
Omschrijving van de actie? 

 Gefundeerde armoedelijn met referentiebudgetten als mogelijke piste 

 Impact sociale voordelen of voorzieningen, minder strikte inkomensgrenzen 

Wie moet de actie nemen en wat is je eigen rol 



 

 
 

 Onderzoek voeren naar meer empirische armoedelijn: wat hebben mensen 

minimaal nodig (referentiebudgetten) en hierbij gerelateerde minder 

arbitraire inkomensgrenzen voor voordelen 

 Dan kostenplaatje berekenen 

 Overheid moet geld vrij maken, bijvoorbeeld door aftrekposten af te schaffen, 

of subsidie op bedrijfswagens af te bouwen 

 
Aan welke voorwaarden moet voldaan zijn? 

 Pro-actief beleid 

 Automatische rechtentoekenning 

 Open mindset 

 
ACTIE 2: VRAAGGESTUURDE HULPVERLENING 
Omschrijving van de actie? 

 Vraag gestuurde hulpverlening samen met de cliënt en alle relevante 

hulpverleners 

Wie moet de actie nemen en wat is je eigen rol 
 Elke betrokken organisatie & medewerker vanuit persoonlijk engagement 

Aan welke voorwaarden moet voldaan zijn? 
 Politieke wil om versnippering tegen te gaan en samenwerking te stimuleren 

 
ACTIE 3: AUTOMATISCHE RECHTENTOEKENNING 
Omschrijving van de actie? 

 Automatische rechtentoekenning: het individu dient geen stappen te 

ondernemen om de diverse tussenkomsten te kunnen bekomen 

 Transparante wetgeving die op elkaar is afgestemd 

Wie moet de actie nemen en wat is je eigen rol 
 De overheid (afhankelijk van bevoegdheden)  

 Onderzoekscentrum (bv. vastleggen referentiebudgetten in samenspraak met 

mensen in armoede) 

Aan welke voorwaarden moet voldaan zijn? 
 Vertrekken van actuele inkomenssituatie en leeftijd 

 Aanpassen van privacywetgeving zodat digitale netwerken verbonden kunnen 

worden 

 Samenwerking tussen regionale en federale overheden 

 “Getrapt” systeem: werken met schijven waarop rechten gebaseerd zijn (zoals 

belastingsysteem -> gefaseerd) + rekening houden met geheel (bv. hogere 

huur sociale woning) 

 Rekening houden met plaats waar je woont (referentieadres) 

 
 



 

 
 

Werkgroep 5: Opleidingen en trajecten voor mensen in armoede 

 
Uit de brainstorm kwamen de volgende thema’s naar voor: 
In rechtstreeks contact:  

 TIJD en RUIMTE 

 Gelijkwaardige behandeling van cursisten.  

 Behandelen op maat – een empatische brug slaan – tijd nemen – rust brengen. 

 Noden, behoeften detecteren, maar ook bandbreedte bevragen, er niet vanuit 

gaan dat problemen de bandbreedte noodzakelijk verkleinen 

 Positief bekrachtigen = erkennen, maar dit heel authentiek doen, niet 

geforceerd omdat er in de boekjes staat dat dit werkt. 

 Nazorg verlenen = checken of de info / boodschap / vraag is overgekomen en 

eventueel aanvullen als dingen niet duidelijk zijn of niet blijven hangen zijn. 

Zich onwetend opstellen over de bandbreedte van de ander. Er niet van 

uitgaan dat de brandbreedte klein is, maar als een constante mogelijkheid en 

dito hindernis beschouwen. 

 Ouders betrekken bij het onderwijsgebeuren en/of  leerproces. 

 Rekening houden met de interesse van de cursisten. 

 “Wat wil jij?” – de cursisten de regie over hun eigen leven laten behouden of 

zelfs teruggeven. 

 Een bemiddelende houding aannemen – niet willen oplossen, maar 

beschikbaar zijn. 

 Kort op de bal spelen. 

In organisaties: 
 Tijd geven aan werknemers om essentiële dingen in rechtstreeks contact te 

verwezenlijken.  

 Vormingen voorzien rond verbinden en empatisch communiceren en werken. 

 Zorgen dat er ruimte is (voor de lesgever) om de randvoorwaarden van de 

cursisten te optimaliseren / zorgen weg te nemen, vb. vervoer, opvang, eten … 

voorzien. 

 Uitgaan van een flexibele organisatie. Geen rigide structuur beogen. 

 Ruimte voorzien voor nazorg, bv. jobcoaching. 

In het beleid: 
 Momenteel is er een grote prestatiedruk. Men houdt geen rekening met de 

bandbreedte van de werknemers, men beperkt ze zelfs. 

 Stimuleren van leren in modules, zodat cursisten vakken kunnen afronden en 

zich op een nieuw vak kunnen storten = goed voor de bandbreedte = traject op 

maat, mét goede opvolging. 

 Ruimte voor kinderopvang en betaalbaarheid. 

 Investeren in randvoorwaarden die een succesvol opleidingstraject mogelijk 

maken, bv. vrijstellingen tijdens opleiding. 

 Investeren in een uitzicht op duurzaam werk voor de doelgroep. 



 

 
 

 Subsidies voorzien voor nazorg. 

 Langdurige projecten inschrijven in doelstellingen. Niet vooral inzetten op 

korte – resultaatsgerichte projecten.  Niet enkel naar cijfers kijken, maar ook 

naar proces. 

 
Hieruit werden drie kernthema’s genomen die in sub-werkgroepjes verder werden 
uitgewerkt als mogelijke actie: 

 Op maat werken 

 Zorg wegnemen  

 Empathische brug leren slaan vanuit context  

 
ACTIE 1: OP MAAT WERKEN 
Omschrijving van de actie? 

 Kijk naar de persoon zelf 

 Kijk naar de noden van de mens – wat heb je nodig om mens te zijn, voor je op 

weg gaat naar werk – opleiding beschouwen als voortraject op werk. 

 Geef de persoon een stem. 

 Ontdek de krachten van de mens. 

 Talentgericht werken 

Wie moet deze actie nemen en wat is je eigen rol 
 Op alle niveaus: persoon, middenveld en beleid 

 Zelf: echt luisteren – samen zoeken 

Aan welke voorwaarden moet voldaan zijn? 
 Tijd en ruimte creeëren -> geen deadlines! 

 Begint bij de opleiding van de leerkrachten: meer aandacht nodig voor welzijn 

en communicatie. 

 Voldoende middelen. 

 Voortraject / traject / nazorg. 

 
ACTIE 2: ZORGEN WEGNEMEN 
Omschrijving van de actie? 

 Samen eten / contact leggen. 

 Met twee begeleiders / docenten. 

 Administratie MET hen in orde brengen. 

 Kinderopvang voorzien in de buurt – regulier als het kan, anders occasioneel 

 PC aanwezig in schoolgebouw 

Wie moet deze actie nemen en wat is je eigen rol 
 Tijd en geld vanuit het beleid 

 Belang aantonen van het proces – niet alleen op korte termijn 

 Creatief durven / willen zijn. 

Aan welke voorwaarden moet voldaan zijn? 
 Middelen, visie en draagvlak. 

 
 



 

 
 

 
ACTIE 3: EMPATHISCHE BRUG SLAAN VANUIT CONTEXT 
Omschrijving van de actie? 

 Brugfiguren inzetten die een brug slaan tussen het perspectief van de 

cursisten en dit van de opleider / het traject. 

 Vorming van de professionals. 

Wie moet deze actie nemen en wat is je eigen rol 
 Organisatie en beleid dienen de brugfiguren te detecteren. 

 Vorming aanbieden aan professionals en vrijwilligers  

Aan welke voorwaarden moet voldaan zijn? 
 Tijd en middelen 

 Duurzame visie – prioriteiten durven stellen. 

 Draagvlak in alle echelons van de organisatie en in het beleid 

 

Werkgroep 6: De rol van de ervaringsdeskundige in armoede en sociale 

uitsluiting 

 
Acties die werden uitgewerkt op basis  van de brainstormsessie: 
 
ACTIE 1: RECHTEN AUTOMATISCH TOEKENNEN 
Omschrijving van de actie? 

 Ingewikkeld papierwerk vermijden door rechten automatisch toe te kennen 

via Kruispuntbank en/of belastingaangifte (bv. studietoelage in onderwijs) 

 Vereenvoudiging van taalgebruik voor mensen die moeilijk lezen en/of 

schrijven (bv. bij VDAB, OCMW) 

Wie moet deze actie nemen en wat is je eigen rol 
 De overheid, zowel Federaal als Vlaams 

Aan welke voorwaarden moet voldaan zijn? 
 Privacywetgeving 

 Tunnelvisie politici doorbreken 

 
ACTIE 2: ZORG EN ONDERSTEUNING VOOR ERVARINGSDESKUNDIGEN 
STRUCTUREEL INBOUWEN IN DE ORGANISATIE  
Omschrijving van de actie? 

 Variatie in job-inhoud: zowel begeleidingswerk als consultatiewerk 
 Mogelijkheden tot uitwisseling met andere ervaringsdeskundigen in armoede 

en sociale uitsluiting 
 Beschikbare opvang aanpassen aan de belasting/impact van de anderen en het 

eigen verhaal/achtergrond/rugzak van de ervaringsdeskundige 
Aan welke voorwaarden moet voldaan zijn om deze actie mogelijk te maken? 

 Gedragen keuze van een gans team in de organisatie 
 Voorbereid zijn op de komst van de ervaringsdeskundige:  gedragenheid en 

ondersteuning voor de tandempartner 
 



 

 
 

ACTIE 3: EMPATHIE, INLEVINGSVERMOGEN EN VERBINDING IN BASISHOUDING 
VAN MENSELIJKE RELATIES  
Omschrijving van de actie? 

 Oog hebben voor wat we gemeenschappelijk hebben, wat kan verbinden 
Wie moet deze actie nemen en wat is je eigen rol 

 De organisatie 
 Zowel ervaringsdeskundige als hulpverleners 

Aan welke voorwaarden moet voldaan zijn? 
 Open houding en groot inlevingsvermogen van zowel de ervaringsdeskundige  

als hulpverleners 
 
ACTIE 4: HET BELEID MEER RICHTEN OP KWALITEIT I.P.V. KWANTITEIT  
Omschrijving van de actie? 

 Het beleid meer richten op kwaliteit en niet alleen kwantiteit – 
evenwichtsoefening 

 “Wij moeten aan 50 mensen komen” Dit is geen goede redenering bij acties of 
trajecten want dat heeft gevolgen voor de keuze en screening en inhoud van de 
begeleiding … 

Wie moet deze actie nemen en wat is je eigen rol 
 Iedereen is betrokken partij, belang van de gevolgen inschatten, een 

ervaringsdeskundige kan aanwijzen 
 Zowel op lokaal, Vlaams en federaal niveau 

 
Thema’s die werden uitgekozen, maar waarvoor de actie niet werd uitgewerkt 
wegens tijdsgebrek: 
 
ACTIE 5: HET BELANG VAN CONTEXT (H)ERKENNEN EN BETREKKEN 
De cliënt in armoede meenemen in het hulpverlenings- of begeleidingstraject (niveau: 
individu, organisatie). 

 
ACTIE 6: INBREKEN OP ALLE OPLEIDINGEN DIE MET MENSEN IN ARMOEDE 
WERKEN  
Open houding, kunnen luisteren, empatisch zijn, communicatieve vaardigheden, 
positieve benadering (niveau: organisaties en beleid). 
 
ACTIE 7: SCHAARSTE  
Gedefinieerd als geldgebrek, woninggebrek, opleidingstekorten, job tekort, … niet als 
psychologisch fenomeen bij de mens zoals gedefinieerd door Shafir)  structureel 
wegwerken door middel van herverdeling (niveau: beleid). 
 
ACTIE 8:  “Voor elk cijfer 10 verhalen”  
Niet alles moet vertaald worden naar economische return, dit is zelfs niet wenselijk. 
Niet alles moet in cijfers worden uitgedrukt. Verhalen die een contextuele verklaring 
geven zijn cruciaal om armoede te bestrijden – de ervaringsdeskundige heeft hier  
een taak in (niveau: beleid en organisaties). 

 

 


