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Abstract 
Referentiebudgetten zijn geprijsde korven van goederen en diensten die een bepaalde 

levensstandaard weerspiegelen. Die levensstandaard (of de monetaire vertaling ervan) 

werd in eerder onderzoek vastgelegd op datgene wat minimaal nodig is om volwaardig 

aan de samenleving te participeren. 

Referentiebudgetten kennen al een lange traditie. Opvallend is dat in de hedendaagse 

stromingen vaak een beroep wordt gedaan op focusgroepen om te bepalen wat 

minimaal noodzakelijk is. Er bestaan echter grote verschillen in het gebruik en de 

opzet van deze focusgroep methode. Bovendien wordt er een duidelijk onderscheid 

gemaakt tussen focusgroepen als centrale en bepalende onderzoeksmethode om 

referentiebudgetten op te stellen of focusgroepen die eerder als additionele 

informatiebasis in de onderzoeksdesign worden geïntegreerd. De Belgische methode 

sluit zich aan bij de laatste strekking en kent naast wetten, richtlijnen, 

wetenschappelijk evidentie en expertoordelen ook een belangrijk plaats toe aan 

informatie uit focusgroep discussies. Omwille van de grote variatie in focusgroep 

onderzoek en om de betrouwbaarheid en validiteit van de data te verzekeren, is het 

echter essentieel om deze onderliggende methodische keuzes te expliciteren en 

kritisch te onderzoeken. 

In de paper gaan we op zoek naar een passende, constructieve integratie van de 

methodiek van de focusgroepen in het opstellen van referentiebudgetten. Dit doen we 

op basis van een recent eigen onderzoek. Hiermee trachten we de meerwaarde van 

het gebruik van focusgroepen aan te geven en geven we enkele concrete richtlijnen 

voor de samenstelling, opzet en analyse van focusgroepen. Dit resulteert in het 

beschrijven van vier meerwaardelagen voor het gebruik van focusgroepen in ons 

onderzoeksopzet. 

Voorliggende paper draagt ertoe bij om enerzijds de Belgische referentiebudgetten 

robuuster te maken en dient anderzijds als een belangrijk element voor de uitwerking 

van een gemeenschappelijke methode om in fine (op Europees niveau) crossnationaal 

vergelijkbare referentiebudgetten te ontwikkelen. 

Ten slotte bespreken we enkele praktische problemen bij het gebruik van 

focusgroepen in ons onderzoek en doen we aanbevelingen hieromtrent. Meer bepaald 

gaan we in op de optimale groepssamenstelling (met als dominante factor het 

betreffende gezinsinkomen van de respondenten), de rekrutering van deelnemers en 

de onderzoeksomvang. 
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1. Inleiding 

Referentiebudgetten zijn geprijsde korven van goederen en diensten die een bepaalde 

levensstandaard weerspiegelen voor specifieke gezinstypes (Bradshaw, 1993). Ze 

geven een absoluut consumptieniveau weer en zijn tegelijkertijd relatief aan het 

tijdperk en de samenleving waarbinnen ze geconstrueerd zijn. In dit artikel gebruiken 

we de benaming ‘referentiebudgetten’ bij voorkeur op de term ‘budgetstandaarden’. 

Een standaard kan immers eng en prescriptief worden geïnterpreteerd, alsof 

individuele gezinnen zich hoeven te schikken naar de ‘standaard’ (Warnaar & Luten, 

2009). De constructie en het gebruik van referentiebudgetten is internationaal wijd 

verspreid, desalniettemin met grote variaties in de beoogde levensstandaard en de 

gebruikte methode (Storms et al., 2014). Dit beïnvloedt uiteraard de uitkomst, d.i. de 

samenstelling en hoogte van de uiteindelijke referentiebudgetten.  

 

In het Belgische onderzoek werd de beoogde levensstandaard vastgelegd op datgene 

wat minimaal noodzakelijk is om volwaardig aan de samenleving te participeren 

(Storms & Van den Bosch, 2009; Storms, 2012; Van Thielen et al., 2010). De korven 

met noodzakelijke goederen en diensten worden daarnaast ontwikkeld voor wel 

omschreven type gezinnen of referentiehuishoudens, bv. voor een alleenstaande of 

voor een koppel met twee kinderen van een bepaalde leeftijd. Deze type gezinnen 

krijgen bepaalde kenmerken en onderliggende assumpties, zoals het feit dat de 

gezinsleden gezond en goed geïnformeerd zijn en gemakkelijk toegang hebben tot 

beschikbare publieke goederen en diensten. Dit betekent dat er abstractie wordt 

gemaakt van variaties in individuele en maatschappelijke condities en dat, eens 

ontwikkeld, de budgetten aangepast moeten worden wanneer niet aan deze 

voorwaarden voldaan is. Referentiebudgetten geven op die manier een financiële 

ondergrens weer die kan worden gebruikt om leefsituaties te beoordelen in functie van 

de menselijke waardigheid (Storms, 2012: 45-50). Als dusdanig kunnen ze dienst 

doen als toetssteen voor de effectiviteit van sociale bescherming. Ook in de financiële 

hulpverlening kunnen ze nuttig worden gebruikt, bijvoorbeeld voor de toekenning van 

(aanvullende) financiële steun door OCMW’s of het bepalen van leefgelden in het 

kader van de schuldhulpverlening (Storms, 2012, 2013).  

 

Aan de constructie van dergelijke maatstaf gaan echter een resem methodische 

keuzes vooraf. De belangrijkste methodische keuze die we in deze paper onderzoeken, 

is de plaats die focusgroepen innemen in de constructie van referentiebudgetten. We 

trachten de latente keuzes te expliciteren en kritisch te onderzoeken. We oordelen dat 

de referentiebudgetten op die manier niet enkel aan robuustheid winnen, bovendien is 

dergelijk onderzoek een aanzet om te komen tot een methodisch kader dat de creatie 

van internationaal vergelijkbare referentiebudgetten toelaat. Referentiebudgetten 

staan immers in the picture. Zo is er recente interesse van de Europese Commissie om 

referentiebudgetten als maatstaf te betrekken in het kader van de implementatie van 

de aanbeveling over actieve inclusie uit 2008: “The Commission will, as part of the 

European Semester, monitor the adequacy of income support and use for this purpose 

reference budgets once these have been developed together with the Member States” 

(European Commission, 2013). 
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Focusgroepen eisen in het internationale onderzoek naar referentiebudgetten een 

belangrijke plaats op. Discussies met gewone burgers moeten er immers voor zorgen 

dat de opgestelde korven aanvaardbaar en haalbaar zijn door diegenen die ervan 

moeten leven. Eerder dan individuele interviews of schriftelijke vragenlijsten laten ze 

toe de mening te horen van goed geïnformeerde burgers over wat minimaal 

noodzakelijk is om menswaardig te kunnen leven. Vergeleken met schriftelijke 

bevragingen hebben ze als voordeel dat op elk moment kan worden gecorrigeerd 

wanneer respondenten in hun antwoorden niet refereren naar de beoogde 

levenstandaard, en bijvoorbeeld teveel argumenteren vanuit de eigen voorkeuren of 

wensen.  Een pluspunt ten opzichte van individuele interviews is dat door de interactie 

tussen deelnemers interessante inzichten naar boven kunnen komen. Bovendien laten 

groepsdiscussies toe dat deelnemers van mening kunnen veranderen op basis van 

argumenten die door andere deelnemers worden verwoord. 

Er zijn echter grote verschillen in de manier waarop focusgroep data worden 

verzameld, geanalyseerd en geïntegreerd in de constructie van referentiebudgetten. 

Bovendien varieert het gewicht dat onderzoekers geven aan de informatie vergaard uit 

focusgroepen en de combinaties die worden gemaakt met andere informatiebronnen, 

zoals nationale richtlijnen, wetenschappelijke kennis of survey data. Aan de ene kant 

van het spectrum bevinden zich de zogenaamde expertbudgetten of 

referentiebudgetten gebaseerd op survey data, die geen of nauwelijks focusgroepen 

gebruiken. Een voorbeeld hiervan is de Low cost but acceptable (LCA) standaard 

ontwikkeld door Bradshaw et al. (1993). Hier wordt, naast wetenschappelijke kennis 

en richtlijnen een beroep gedaan op survey data en huishoudbudgetenquêtes. Deze 

worden gebruikt om de budgetstandaard verder uit te werken op basis van de 

feitelijke bezitsgraad en de indicatieve beoordelingsgraad van een representatieve 

steekproef van respondenten. Ook de Minimum Income for Healthy Living (MIHL) van 

Morris et al. (2000, 2004, 2007) die een minimuminkomensdrempel weergeeft 

gebaseerd op nationale en internationale wetenschappelijke resultaten rond ‘gezond 

leven’ kan aan deze zijde worden geplaatst. 

 

Het andere uiterste is de consensual budget standard (CBS) ontwikkeld in het Centre 

for Research in Social Policy (CRSP) aan de universiteit van Loughborough, waarbij 

modale burgers worden samengebracht in verschillende fases van focusgroepen om op 

een democratische wijze referentiebudgetten te ontwikkelen (Middleton, 2001: 1-2) 

die gebaseerd zijn op het oordeel van wat burgers minimaal noodzakelijk vinden. Voor 

hun aanpak, baseren de onderzoekers zich op Walker (1987) die het gebruik van 

survey methoden om 'ervaringskennis' te verzamelen bekritiseert. Volgens hem 

krijgen mensen hier vragen voorgelegd over complexe en gevoelige kwesties die 

onmiddellijke antwoorden vereisen en waaraan weinigen op voorhand veel aandacht 

hebben besteed. Deze methode meet volgens hem dan ook eerder consensus by 

coincidence, dan wel  consensus by consent. Deze laatste soort kennis kan volgens 

hem maar voortvloeien uit een interactief proces in geïnformeerde groepsdiscussies. 

Walker’s idee is voornamelijk in een Angelsaksische context verder uitgewerkt en 

veelvuldig geïmplementeerd. Recenter (Angelsaksisch) onderzoek maakt hergebruik 

van het kader dat Walker en Middleton vooropstelden (Middleton, 2001; Bradshaw et 

al., 2008; Vincentian Partnership for Social Justice, 2006 & 2012; Davis et al., 2012). 

Bradshaw et al. (2008) ontwikkelden de MIS methode die de visie van experten tracht 

te verzoenen met hetgeen de bevolking zelf denkt over wat een adequaat 
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minimuminkomen is. De nadruk is echter steeds meer komen liggen op de rol van de 

focusgroepen, waarbij experts een minimale input hebben bij slechts een beperkt 

aantal gebieden. 

 

Het Belgisch onderzoek naar referentiebudgetten situeert zich ergens tussen de twee 

uiteinden van het spectrum. Bij het ontwerpen van de Belgische referentiebudgetten, 

worden focusgroepen als additionele onderzoeksmethode gebruikt naast het gebruik 

van wetenschappelijke kennis en (inter)nationale standaarden en richtlijnen. De 

onderzoekers vertrekken vanuit een algemeen normatief kader over maatschappelijke 

participatie dat vertaald wordt naar respectievelijk universele en intermediaire 

behoeften en vervolgens naar concrete korven van noodzakelijke goederen en 

diensten (Storms et al., 2013). Deze geprijsde korven die werden opgesteld door 

onderzoekers en experts, worden voorgelegd aan focusgroepen om de 

aanvaardbaarheid te testen en om informatie te verzamelen daar waar 

wetenschappelijke kennis ontbreekt of ontoereikend is. Bovendien hebben 

focusgroepen in het Belgische onderzoek de essentiële functie om de onderliggende 

maatschappelijke en individuele voorwaarden te toetsen aan de realiteit en zo de 

contextualiteit van referentiebudgetten bloot te leggen. De ervaringen van reële lage 

inkomensgezinnen binnen onze samenleving zijn immers van groot belang wanneer de 

referentiebudgetten gebruikt worden om onder andere armoede te meten, de 

menswaardigheid van minimuminkomens te bepalen of (aanvullende) financiële steun 

toe te kennen. We argumenteren dat deze aanpak een breed draagvlak creëert voor 

het bouwen aan een internationaal bruikbare, gezamenlijke en gedragen 

onderzoeksmethode. 

 

Voor het gebruik van focusgroepen werden een aantal aandachtspunten geformuleerd 

(o.a. Vranken, 2010; Deeming, 2011). Die aandachtspunten maken deel uit van het 

VLAS-onderzoeksprogramma. Meer bepaald trachten we in deze paper een visie te 

ontwikkelen over de wijze waarop focusgroepen idealiter worden geïntegreerd in het 

onderzoeksdesign en gaan we specifiek in op de groepssamenstelling, de rekrutering 

van respondenten en de vraagstelling enerzijds en de betekenis, transfereerbaarheid 

en vergelijkbaarheid van de bekomen resultaten anderzijds. We behandelen deze 

vragen op basis van een literatuurstudie aangevuld met een eigen onderzoek op basis 

van een achttal focusgroepen die we in het eerste kwartaal van 2013 organiseerden. 

 

De paper is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 verduidelijken we eerst hoe 

focusgroepen binnen de sociale wetenschappen gedefinieerd worden en de 

verschillende visies hierover. Aansluitend bespreken we de sterktes en zwaktes van 

deze methode die uit de literatuur naar voor komen. In hoofdstuk 3 bespreken we de 

resultaten van een eigen onderzoek naar de rol en het gebruik van focusgroepen bij 

de ontwikkeling van referentiebudgetten en komen we op basis daarvan tot 

aanbevelingen voor toekomstig onderzoek. Concreet gaan we in op de functies en 

meerwaarde van focusgroepen en de manier waarop de data het best geanalyseerd 

worden. Een specifieke focus gaat naar de groepssamenstelling: we onderzoeken of 

heterogene groepen een mogelijkheid zijn voor toekomstig onderzoek naar 

referentiebudgetten en hoe verschillende inkomensgroepen interageren. Ten slotte 

geven we nog enkele praktische richtlijnen in verband met de rekrutering, 

groepsgrootte en het aantal focusgroepen. Hoofdstuk 4 is het besluit, waarin we de 
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belangrijkste bevindingen en aanbevelingen overlopen en afsluiten met enkele 

relevante discussiepunten voor toekomstig onderzoek. 
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2.  Literatuurstudie: definitie, stromingen en sterktes en 
zwaktes van focusgroepen 

In dit deelhoofdstuk geven we meer duiding bij de definitie, de verschillende 

stromingen en de preliminaire vragen waarmee we te maken krijgen wanneer we een 

onderzoek aanvatten waarbij focusgroepen worden gebruikt om data te verzamelen. 

Vooraleer te rapporteren over het eigen onderzoek starten we met een korte 

literatuurstudie over verschillende stromingen m.b.t. het gebruik van focusgroepen in 

de sociale wetenschappen en bespreken we enkele sterktes en zwaktes van deze 

onderzoeksmethode.  

 

2.1.1. Definitie en stromingen 

Morgan (1996) definieert focusgroepen als een onderzoeksmethode die 

dataverzameling beoogt door middel van groepsinteracties over een door 

onderzoekers bepaald thema. De definitie bestaat uit drie kerncomponenten: (i) 

focusgroepen beogen dataverzameling; (ii) de bron van deze data zijn 

groepsdiscussies; (iii) de onderzoeker neemt een actieve rol op door het ‘creëren’ van 

de groepsdiscussies.1  

 

De manier waarop onderzoekers met de verschillende elementen van deze definitie 

omgaan kan sterk verschillen en hangt samen met hun visie op wat focusgroepen zijn 

en hoe ze idealiter gebruikt worden. We trachten dit hieronder beknopt te duiden aan 

de hand van Freeman’s (2006) epistemologisch onderscheid tussen twee stromingen 

in het onderzoek dat gebruik maakt van focusgroepen: namelijk het onderscheid 

tussen ‘sociaal constructivisten’ en ‘realisten’. Dergelijke filosofische opsplitsing vinden 

we ook terug in meer algemene werken over kwalitatief onderzoek (cf. Mortelmans, 

2013, hoofdstuk 3).  

Freeman (2006) stelt dat het ‘sociaal constructivisme’ en het ‘realisme’ uiteenlopende 

visies hebben op het vlak van de beoogde segmentatie en samenstelling van groepen, 

de rol van interactie, de vergelijkbaarheid en de mate van generaliseerbaarheid van 

de data. Bijgevolg houden ze er ook andere opvattingen op na over de meest 

aangewezen manier om focusgroepen te gebruiken. 

 

Realisten (bijv. Krueger, 1994 en Krueger & Casey, 2000) focussen in eerste instantie 

op de individuele bijdragen van respondenten in de focusgroepen. Ze willen de 

groepseffecten die tot ‘vertekende’ resultaten leiden, zoveel mogelijk vermijden met 

het oog op de vergelijkbaarheid van de resultaten tussen verschillende groepstypes 

langs de ene kant en het kunnen generaliseren van de resultaten tot een bepaalde 

(sub)populatie langs de andere kant. Contextueel constructivisten daarentegen (o.a. 

Kitzinger, 1994) beschouwen de interacties in de focusgroepen als de primaire 

onderzoeksdata. Zij menen dat focusgroepen ons vooral inzicht moeten verschaffen in 

het delen van informatie en het ontstaan van opvattingen en ideeën in een 

                                                        
1
 Naast de definitie van Morgan (1996) bestaan er nog verschillende andere definities van focusgroepen. Een 

eenvoudig overzicht hiervan vinden we bijvoorbeeld in de becommentarieerde bibliografie van Blanchard & 
Vanderlinden (2009). 



11 
 

groepscontext.2 De verschillen tussen beide stromingen komen het meest tot uiting in 

de volgende vier punten (eigen interpretatie o.b.v. Freeman, 2006): 

 

- Ten eerste de groepssamenstelling en de gehanteerde rekruteringscriteria. 

Realisten schuwen voor het gebruik van bestaande groepen in hun onderzoek. Door 

voort te bouwen op bestaande relaties hebben deze een eigen dynamiek en 

bevestigen ze een vooraf bestaande hiërarchie. Bovendien hypothekeren ze de 

externe validiteit: de verklaringskracht en de intervergelijkbaarheid van de 

resultaten wordt erdoor beperkt. Contextueel constructivisten zien het gebruik van 

bestaande groepen net als een sterkte. Ze verschaffen immers inzicht in de manier 

waarop mensen in een concrete groepscontext over een onderwerp praten. De visie 

op relationele context is verschillend tussen beide stromingen (cf. Hollander, 2004): 

realisten stellen dat ‘vreemden’ sneller (persoonlijke) informatie zullen ontsluiten in 

de groepscontext (Morgan, 1988), waar contextueel constructivisten dit net stellen 

bij het gebruik van bestaande groepen (Gamson, 1992; Sasson, 1995; Kitzinger, 

1994). 

- Een tweede tegenstelling op het vlak van de groepssamenstelling betreft de mate 

van homogeniteit die wordt nagestreefd. Realisten claimen dat je verschillende 

segmenten of subgroepen moet creëren om achteraf de opinies van de 

verschillende subgroepen met elkaar te kunnen vergelijken. Bovendien stellen ze 

dat teveel heterogeniteit ertoe leidt dat sommige respondenten niet meer 

deelnemen aan de discussie (Morgan & Krueger, 1993) en er op die manier 

belangrijke informatie achterwege blijft (Krueger, 1993). Homogeniteit moet de 

ontsluiting van de werkelijke meningen van respondenten faciliteren. Zo stellen 

Krueger & Casey (2000): “The intent of focus groups is to promote self-disclosure 

among participants. We want to know what people really think and feel”. 

Voor Kitzinger (1994) hebben heterogeen samengestelde groepen wel een 

meerwaarde. De heterogene samenstelling leidt tot diversiteit enerzijds en dwingt 

participanten anderzijds om hun meningen en de redeneringen die er achter 

schuilgaan goed te verduidelijken ten opzichte van elkaar. Op die manier zijn 

focusgroepen een goede methode om te achterhalen hoe kennis en ideeën zich 

ontwikkelen in een sociaal-culturele context. Contextueel constructivisten zijn, in 

tegenstelling tot realisten, niet op zoek naar de werkelijke, individuele meningen 

van respondenten. Zij erkennen dat de oordelen die deelnemers er in 

groepscontext op nahouden kunnen verschillen van de individuele meningen van 

respondenten (cf. Hollander, 2004).  

Het verschil in visie tussen beide stromingen berust op een andere focus: de ‘bias’ 

waarnaar realisten verwijzen – namelijk dat individuen hun werkelijke mening niet 

onthullen in heterogene focusgroepen – en de ‘contaminatie’ waarover realisten 

spreken wanneer respondenten deel uitmaken van bestaande groepen, gaat terug 

op het feit dat zij individuen, dan wel de groep als eenheid van analyse beschouwen 

(Wilkinson, 1998). 

- Ten derde is er een fundamenteel verschil in visie over de rol van interactie. Voor 

constructivisten is de interactie in de focusgroep de centrale analytische bron; 

interactie is voor hen intrinsiek waardevol en niet enkel waardevol in functie van de 

                                                        
2
 Hun omschrijving van focusgroepen is bijgevolg erg inclusief: “Any group discussion may be called a focus 

group as long as the researcher is actively encouraging of, and attentive to, the group interaction” (Kitzinger & 
Barbour, 1999).  
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data die je bekomt. Realisten zullen de interacties tussen deelnemers eerder 

instrumenteel gebruiken. Interactie tussen deelnemers stimuleert immers discussie 

en discussie leidt ertoe dat je verschillende, individuele meningen hoort. Het zijn 

die laatste meningen die voor realisten belangrijk zijn (Freeman, 2006). 

- Voor constructivisten is generaliseerbaarheid en transfereerbaarheid (cf 2.1.3.) van 

de resultaten geen doel, in tegenstelling tot realisten. Die laatste claimen dat de 

data omwille van het gebruik van homogene groepen en segmentatie vergelijkbaar 

en generaliseerbaar zijn (Krueger, 1994). Constructivisten stellen echter dat de 

focusgroepdata op zijn best conceptuele inzichten of een theorie kunnen 

ondersteunen, maar niet zomaar generaliseerbaar zijn naar een bepaalde populatie 

(Kitzinger, 1995). 

 

2.1.2. Algemeen en niet-limitatief overzicht van sterktes en 
zwakten 

Hieronder geven we een niet-limitatieve opsomming van enkele sterktes en zwaktes 

m.b.t. het gebruik van focusgroepen als onderzoeksmethode. We zijn ons er 

tegelijkertijd van bewust dat lezers deze opsomming anders kunnen interpreteren, 

afhankelijk van bovengeschetste epistemologische verschillen. 

 

Hollander (2004) herleidt de zwaktes van focusgroepen tot een tegenstelling tussen 

problematische stiltes en problematische communicatie: 

- Met problematische stilte of problematisch zwijgen bedoelt ze dat respondenten 

hun werkelijke of relevante gedachten en ervaringen mogelijks verhullen 

tijdens het gesprek. Dit is voornamelijk een probleem in de realistische traditie 

– cf. Krueger & Casey (2000): “The intent of focus groups is to promote self-

disclosure among participants”. Zij stellen dat segmentatie de onthulling van 

dergelijke informatie faciliteert. In de constructivistische traditie is dergelijke 

verhulling minder een probleem: de groepsinteractie en de in groep gedeelde 

informatie is er immers net de relevante informatie. 

- Met problematische conversatie wijst ze er op dat deelnemers mogelijks 

informatie delen die eigenlijk niet overeenstemt met hun individuele 

opvattingen. Zo kan er een Bandwagon-effect optreden (cf. Aronson et al., 

1990), waardoor enkel sociaal wenselijke informatie wordt gedeeld. Opnieuw is 

dit vooral een probleem in de realistische stroming. Morgan & Krueger (1993) 

stellen in die zin nogal simplistisch dat de moderator conformiteit hoort te 

verhinderen en moet zorgen voor voldoende openheid. 

 

Op basis van deze dubbele zwakte concluderen we dat de beperkingen van 

focusgroepen als methodiek gerelateerd zijn aan de visie op focusgroepen die we er 

op nahouden.  
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Sterktes Zwaktes 

Focusgroepen geven inzicht in de complexe 

gedragingen en motivaties van mensen 

(Morgan & Krueger, 1993; Morgan, 1996).  

Hoge interactiesnelheid; niet elk topic wordt 

met dezelfde mate van detail besproken 

gedurende de focusgroep – of tussen 

focusgroepen onderling.  

Op basis van focusgroepen worden uitgebreide 

reacties van een brede waaier aan deelnemers 

gegenereerd (Morgan, 1996). De reacties zijn 

open en de respons is divers, bijvoorbeeld in 

vergelijking met de respons op surveys. 

De transfereerbaarheid en 

generaliseerbaarheid van focusgroep-

resultaten is beperkt (Bloor et al., 2001; 

Kitzinger, 1994; Vicsek, 2010). 

Hoewel je als onderzoeker weinig controle hebt 

over de data die worden gegenereerd (Gibbs, 

1997) kan je op basis van je actieve rol als 

moderator de interacties beïnvloeden en zelfs 

verstoren (Morgan, 1996) 

Focusgroepen kunnen gedrag, attitudes en 

rapporten beter duiden; ze ‘geven betekenis’, 

bijvoorbeeld aan surveyresultaten (Kitzinger, 

1994; Bloor et al., 2001) 

Het is goed mogelijk dat semantische 

verwarring gedurende een focusgroep net 

wordt versterkt (Morgan, 1996). 

De interactie leidt tot een groep-effect: Focus 

group-interacties zijn meer dan de som van de 

individuele opinies van hun deelnemers 

(Kitzinger, 1994). Op basis van de interacties 

kunnen onverwachte meningen gevormd 

worden, komen vergeten details aan de 

oppervlakte en kunnen deelnemers van 

mening veranderen. Men bevraagt, 

verduidelijkt en heroverweegt (cf. Gibbs, 

1997). Focusgroepen doen in die zin aan 

retrosceptive introspection (Bloor et al., 

2001). 

Men is niet zeker dat deelnemers hun 

‘werkelijke mening’ delen tijdens 

focusgroepen.  

De in-groep variatie blijft vaak beperkt omdat 

respondenten conformeren naar de meest 

populaire of dominante opinie binnen de groep 

(cf. Bloor et al., 2001). 

Sommige, gevoelige topics kunnen 

onbespreekbaar zijn in focusgroepen (Morgan, 

1996; Hollander, 2004). 

Tabel 1: niet-limitatieve lijst met sterktes en zwaktes van focusgroepen als onderzoeksmethode 

 

 

 

Focusgroepen worden meestal ingepast in onderzoek dat aan de hand van 

verschillende onderzoeksmethoden wordt benaderd (Barbour, 2007; Kidd & Parshall, 

2000; Morgan, 1996). Uit de sterktes weergegeven in tabel 1 kunnen we opmaken dat 

focusgroepen ons inkijk geven in originele inzichten die we niet uit andere 

onderzoeksmethoden kunnen genereren. Ze kunnen bevindingen uit (individuele) 

diepte-interviews verdiepen of ontkrachten (cf. Hollander, 2004), bovendien kunnen 

ze een meerwaarde bieden in combinatie met surveyonderzoek – zie Morgan (1996) 

voor de bespreking van vier combinatiemogelijkheden. Waar we op basis van een 

survey een brede waaier van variabelen bevragen, ligt de meerwaarde van 

focusgroepen eerder in het verdiepen van het begrip over een bepaald onderwerp 

(Morgan, 1996). Als onderzoekers moeten we bewust zijn van de begrenzingen van de 

methodiek: focusgroepen kunnen een andere onderzoeksmethode complementeren, 

maar zijn geen alternatief voor diepte-interviews en surveys. Focusgroepen passen 
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binnen het opzet van data-triangulatie, waarbij het de bedoeling is om data uit de ene 

methode te laten ondersteunen door data die uit een andere methode gepuurd 

worden. Tegelijkertijd is voorzichtigheid geboden: triangulatie is geen synoniem voor 

validatie van de ene methode door de andere: “Running focus groups alongside other 

methods may act as an aid to interpretation (…), but it is not a means of validation by 

triangulation” (Bloor et al., 2001:15). 

 

2.1.3. De generaliseerbaarheid, betrouwbaarheid en validiteit 
van focusgroep data 

Vooraleer we overgaan naar de eigen onderzoeksopzet, zoomen we eerst nog dieper 

in op het nadeel van de beperkte generaliseerbaarheid, betrouwbaarheid en validiteit 

van focusgroep data. Statistische generalisatie vereist een representatieve en een 

aselecte steekproef zodat met een bepaalde zekerheid, binnen bepaalde 

betrouwbaarheidsintervallen uitspraken kunnen worden gedaan over de populatie 

waaruit de steekproef werd getrokken. Respondenten betrokken in focusgroepen zijn 

niet ad randum geselecteerd en vormen meestal geen goede afspiegeling van de 

totale bevolking waarnaar ze refereren. Het generaliseren van focusgroepdata is dus, 

zoals Vicsek (2010) argumenteert niet evident. Hij brengt ook onder de aandacht dat 

het niet onmiddellijk duidelijk is wat men op basis van focusgroepen beoogt te 

generaliseren: zijn dat individuele meningen in de groep, groepsfenomenen of 

bijvoorbeeld de relatie tussen het individu en de groep? Indien het individuele opinies 

zijn, dan is het beter om als onderzoeker te opteren voor individuele bevragingen en 

niet voor een focusgroep. 

 

Guba & Lincoln (1985) spreken in deze zin over de transfereerbaarheid 

(transferability) van kwalitatieve data: “(…) the degree of transferability is a direct 

function of the similarity between (…) two contexts, what we shall call fittingness. 

Fittingness is defined as the degree of congruence between sending and receiving 

contexts. If Context A and Context B are ‘sufficiently’ congruent, then working 

hypotheses from the sending originating context may be applicable in the receiving 

context” (Guba & Lincoln, 1985: 124). De auteurs beschrijven het transfereren als een 

proces waarbij een lezer van studie A de besluiten transfereert naar een nieuwe 

context B, zijnde zijn onderzoekscontext. Vicsek (2010) introduceert nog een andere 

manier om focusgroepdata te generaliseren, die ze tentative incidence generalisation 

noemt. In dit geval vertrekken onderzoekers van een bepaald perspectief of aspect 

dat deelnemers die tot eenzelfde sociale categorie behoren, gemeenschappelijk 

hebben. Dit perspectief gaan ze vervolgens generaliseren naar de subpopulatie 

waartoe de deelnemers behoren. De argumenten die men hiervoor aanhaalt zijn alles 

behalve statistisch. “This form of extrapolation can be considered at most as a 

hypothesis and not a final conclusion. Moreover, I find it important to emphasize that 

tentative incident generalization is only applicable if certain conditions are fulfilled (…) 

and even then this kind of generalization is very risky and should be treated with 

caution” (Vicsek, 2010: 125). Het voorstel van Vicsek is een kwalitatief alternatief dat 

sterk aanleunt bij de kwantitatieve logica in verband met generalisatie. Deze vorm van 

generalisatie suggereert dat wanneer we sterke convergenties tussen focusgroepen 
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opmerken, de resultaten betekenis kunnen geven aan situaties die voorbij gaan aan 

de context van het onderzoek. 

 

Nauw aanleunend aan generaliseerbaarheid, is er het aspect van betrouwbaarheid 

en validiteit van focusgroepdata. Ten eerste is er de consistentie van resultaten. 

Focusgroepen kunnen niet worden gerelateerd aan kwantitatief-positivistische ideeën 

over replicatie of equivalentie. Dit is een algemeen gegeven bij kwalitatief onderzoek: 

wanneer we kwalitatief onderzoek aanvatten, erkennen we, dat andere onderzoekers, 

die de facto in een andere sociale context handelen, tot andere resultaten kunnen 

komen (cf. Neuman, 2011). De context waarbinnen het onderzoek wordt gevoerd is 

niet eenvoudigweg repliceerbaar. Focusgroepen zijn immers niet-gestandaardiseerde 

onderzoekssituaties: hoewel de moderator telkens een zelfde vraagstramien kan 

volgen, verschilt elke focusgroep en verschilt de discussie en de richting ervan van 

groep tot groep. Zowel de groepssituatie, groepsdynamiek als de groepssamenstelling 

heeft zijn invloed op de uitkomst (Bloor et al., 2001).  

 

Ten tweede is er het aspect van de validiteit, dat in kwalitatief onderzoek een andere 

invulling krijgt. Neuman (2011) stelt dat we validiteit in kwalitatief onderzoek eerder 

als authenticiteit moeten invullen: “Authenticity means offering a fair, honest and 

balanced account of social life from the viewpoint of the people who live it every day”. 

Poortman & Schildkamp (2012) spreken over ‘analytische veralgemening’ een begrip 

dat nauw aanleunt bij de betrouwbaarheid van de onderzoeksresultaten: 

focusgroepdata kunnen worden vergeleken met bestaande theoretische concepten en 

empirische resultaten om zo te achterhalen of ze kunnen worden gegeneraliseerd naar 

meer bredere conclusies.  

 

De interne validiteit van de via focusgroepen verkregen resultaten kan bovendien 

worden verhoogd door het feit dat de moderator te allen tijde gericht kan doorvragen 

om er voor te zorgen dat de beoogde levensstandaard door iedereen op eenzelfde 

wijze wordt begrepen. De moderator heeft ook steeds de mogelijkheid om de 

verkregen informatie en interpretatie tijdens bijeenkomsten terug te koppelen naar de 

respondenten om zich te vergewissen van een juiste interpretatie ervan (Poortman & 

Schildkamp, 2012).  
  

Op basis van deze beknopte literatuurstudie hebben we getracht om de lezer een 

basisinzicht te geven in focusgroepen, de manier waarop ze veelal gebruikt worden en 

de sterktes en zwaktes van deze methode. In de volgende sectie onderzoeken we de 

meerwaarde en de rol van focusgroepen bij de ontwikkeling van referentiebudgetten.  
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3. Het belang van focusgroepen bij de constructie van 
referentiebudgetten. Rapportage eigen onderzoek. 

Uit de literatuur over focusgroepen kunnen we concluderen dat afhankelijk van de 

visie en toepassing van deze methode, er verschillende sterktes en zwaktes aan 

verbonden zijn. Vooral de beperkte generaliseerbaarheid van de uit focusgroepen 

verkregen data vereist een nauwkeurige omschrijving van de rol en invulling van 

focusgroepen wanneer ze worden gebruikt in het onderzoek naar de ontwikkeling van 

referentiebudgetten. In de eerste plaats om de referentiebudgetten sterker te 

onderbouwen. Tegelijkertijd is deze doelstelling belangrijk in een internationale 

context, namelijk om de fundamenten van een gemeenschappelijke methodologie te 

bepalen die toelaat om cross-nationaal vergelijkbare referentiebudgetten te 

ontwikkelen. 

 

Tegemoetkomend aan deze doelstelling, hebben we in de eerste helft van 2013 een 

focusgroepenonderzoek opgezet met een negental focusgroepen, waarvan één test-

focusgroep (pilot group). Vooraleer we de onderzoeksvragen, het opzet en de 

methode beschrijven, gaan we eerst nog dieper in op enkele theoretische bedenkingen 

in verband met de groepssamenstelling bij focusgroepen. De rol van de 

groepssamenstelling is immers een cruciaal element in de verdere bespreking van de 

resultaten van het onderzoek waar aan de hand van vier meerwaardelagen het 

gebruik van focusgroepen bij de constructie van referentiebudgetten wordt 

geëxpliceerd.  

3.1. Vooraf: de rol van de groepssamenstelling 

De groepssamenstelling is niet alleen een belangrijk issue in de onderzoeksopzet van 

focusgroepen, ze vormt ook een van de elementen waarop we dieper willen ingaan in 

ons onderzoek naar de rol van focusgroepen voor het ontwikkelen van 

referentiebudgetten. Daarom gaan we hieronder eerst wat dieper in op enkele 

inleidende en theoretische bedenkingen met betrekking tot de groepssamenstelling. 

We komen hier verder nog op een meer praktische wijze op terug (3.3.8 en 3.3.9).  

 

Hierboven vermeldden we al dat vanuit het kennistheoretisch realisme (o.a. Krueger, 

1994) focusgroepen best zo homogeen mogelijk worden samengesteld. Homogeniteit 

vergemakkelijkt de vergelijking van de resultaten tussen verschillende subgroepen, en 

wordt vooral aanbevolen om de gesprekken tussen de deelnemers binnen groepen te 

faciliteren. Volgens de realisten is het bijvoorbeeld plausibel dat lage-

inkomensgezinnen een drempel ervaren om informatie te delen in een focusgroep 

waar ook deelnemers met een modaal tot hoog gezinsinkomen aanwezig zijn. We 

plaatsen dit gevaar binnen de expectation states theory (cf. Berger et al., 1972): die 

stelt dat leden met een hogere status in een taak-georiënteerde groep meer aan bod 

zullen komen dan deelnemers met een lagere status. Hoewel we status hier 

interpreteren als de sociaaleconomische status van de participanten, zou een andere 

benadering bijvoorbeeld eerder op verschillen in gender, gezinscontext of afkomst 

kunnen focussen.  
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Hier tegenover staat dat individuen zich tijdens de gesprekken ook kunnen ‘wapenen’ 

tegen de verwachtingen en net compenserend gedrag (compensatory behavior) 

vertonen en de verschillen of ongelijkheden op die manier trachten te reduceren. Het 

focusgroepenonderzoek van Hollander (2004) over (huiselijk) geweld stelt 

bijvoorbeeld dat segmenteren op gender niet leidt tot een hogere disclosure – i.e. 

vrouwen die slachtoffer zijn van huiselijk of seksueel geweld zullen dit niet sneller 

onthullen in een focusgroep die enkel uit vrouwen is samengesteld. Segmentatie 

gebeurt steeds op basis van bepaalde criteria die relevant worden geacht voor de 

bekomen resultaten. Volgens Hollander (2014) vergeten onderzoekers echter vaak dat 

in focusgroepen multipele contexten tegelijkertijd spelen: zowel gender, 

arbeidsmarktpositie, inkomen als bijvoorbeeld gezinsomvang en -samenstelling 

kunnen op bepaalde momenten een doorslaggevende rol spelen in de wendingen die 

de gesprekken nemen.  

 

We kunnen daarom stellen dat er vanuit theoretisch oogpunt tegelijkertijd veel en 

weinig te zeggen valt over de nastrevenswaardige groepssamenstelling binnen een 

focusgroep. De stelling van Vicsek (2010: 124) is in die zin interessant: “(…) those 

who actually agree to join the focus group can be considered ‘special people’ because 

they undertake to participate in a group discussion on a particular subject and are 

even willing to travel for this purpose (…)”. In die zin ligt achter elke focusgroep een 

latente selectiekeuze verscholen. In dit onderzoek gaan we dieper in op de invloed van 

de groepssamenstelling op de uitkomst van de gesprekken. We zijn hierbij in het 

bijzonder geïnteresseerd in de vraag of segmentatie op basis van ‘gezinsinkomen’ wel 

of niet aanbevelenswaardig is met het oog op het verhogen van de interne validiteit 

van de onderzoeksresultaten.  

 

De focusgroepen in het onderzoek naar Belgische referentiebudgetten worden 

uitsluitend bevolkt door personen die deel uitmaken van lage-inkomensgezinnen – 

meer in het bijzonder betreft het gezinnen van wie inkomen 15% schommelt rond de 

Europese armoedelijn. Dit gebeurde vanuit de argumentatie dat, vanuit de dagelijkse 

praktijk van nauwgezet budgetteren, deze gezinnen het best geplaatst zijn om te 

beoordelen wat minimaal noodzakelijk is en wat niet. Bovendien beogen de 

onderzoekers dat de referentiebudgetten aanvaardbaar moeten zijn voor zij die ervan 

leven (Storms & Van den Bosch, 2009; Storms, 2012). 

 

Op die argumentatie komt echter kritiek. In haar peer review (op het domein van 

sociale bescherming en sociale inclusie) over referentiebudgetten stelt de Europese 

Commissie (Vranken, 2010) dat personen met een laag inkomen inspraak moeten 

hebben bij het vastleggen van een adequate minimumnorm, maar wijst zij er 

tegelijkertijd op dat het betrekken van louter lage-inkomensgezinnen een reëel risico 

oplevert dat de minimumnormen dalen en het referentiebudget los komt te staan van 

een ‘algemeen aanvaardbare levensstandaard’ (cf. Vranken, 2010: 21). Over 

focusgroepen en de optimale groepssamenstelling stelt het rapport van de Europese 

Commissie het volgende: 

“(…) de groep in kwestie [moet] representatief zijn en bestaan uit mensen met een 

verschillende sociaaleconomische achtergrond. Dit verzekert namelijk verschillende 

soorten expertise (van wetenschappelijk, empirische, professionele en beleidsmatige 

aard, en van de sociale partners) en verschillende invalshoeken. Ook hier is het 
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belangrijk dat mensen in armoede goed vertegenwoordigd zijn en hun stem gehoord 

wordt; het gebruik van bestaande woordvoerders is beter dan het oprichten van ad-hoc 

groepen. (…) Ten slotte stelt zich de vraag of het debat binnen de focusgroepen voor 

een breder publiek gevoerd moet worden. De actieve deelname van vertegenwoordigers 

uit alle relevante bevolkingsdelen (sociale partners, ngo’s en het middenveld) heeft een 

positieve invloed op de transparantie van het besluitvormingsproces. Een dergelijke 

dialoog kan, indien in goede banen geleid, helpen om de kloof tussen 

budgetstandaarden en de algemene levensstandaard te dichten” (Vranken, 2010: 20-

21). 

 

Het rapport stelt expliciet dat het onderzoek er baat bij heeft om personen van 

verschillende sociaaleconomische achtergronden in de focusgroepen te betrekken om 

op die manier “(…) te verzekeren dat de budgetstandaarden empirisch onderbouwd 

zijn” (Vranken, 2010: 23). 

 

De kritiek op de groepssamenstelling impliceert dat lage-inkomensgroepen, 

argumenterend vanuit het eigen referentiekader en reële levensstandaard, de 

referentiebudgetten naar beneden toe aanpassen. Deeming (2011) deelt deze kritiek 

en verwijst daarvoor naar Bourdieu’s taste of necessity. Bourdieu (1979) stelt dat 

leden van de laagste sociale klasse niet in staat zijn om een specifieke ‘smaak’ te 

ontwikkelen. In plaats daarvan beperkt deze klasse zich tot een vrij homogene of 

uniforme taste of necessity. In een zeker contrast daarmee staan de bevindingen van 

Stitt (1994). Die laatste stelt dat beter begoeden er, wat een minimale 

levensstandaard betreft, vanuit hun bevoorrechte sociale positie net een stringentere 

visie op nahouden. Van den Bosch (2001) echter argumenteert in zijn oefening om 

een consensuele levensstandaard uit surveygegevens af te leiden (infra, 2.2.1), dat 

niet zozeer de verticale ongelijkheden tussen mensen – met name deze tussen sociale 

strata – bijdragen tot een andere visie op een minimale levensstandaard, maar dat 

verschillende visies eerder terug te brengen zijn tot horizontale verschillen tussen 

respondenten – namelijk verschillen in gezinstype en generatiekloven.3 

 

De argumentatie is dus divers en tegelijkertijd niet gerelateerd aan focusgroepdata of 

bevindingen geënt op focusgroepgesprekken. Daarom willen we de rol van de 

focusgroepen binnen de ontwikkeling van referentiebudgetten kritisch onderzoeken 

door ons te baseren op focusgroepdata. Daarbij nemen we de groepssamenstelling – 

in het bijzonder het opnemen van respondenten met verschillende sociaaleconomische 

achtergronden of sociale strata – als een expliciet uitgangspunt. In het volgende 

hoofdstuk staan we stil bij het onderzoek dat we uitvoerden om, uiteindelijk, te komen 

tot enkele concrete aanbevelingen voor toekomstig onderzoek inzake 

referentiebudgetten.  

  

                                                        
3
 “Views on necessities do not differ much between different social strata, whether these are distinguished 

according to income, education or professional class. (…) the largest differences in perceptions of necessity 
are often found between different social or demographic groups, such as age brackets and household types.” 
(Van den Bosch, 2001: 82).  
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3.2. Beschrijving van het onderzoek en de 
onderzoeksdoelstellingen 

Hieronder geven we duiding bij de centrale onderzoeksdoelstellingen, beschrijven we 

de wijze waarop we het onderzoek hebben opgezet en uitgevoerd en gaan we nader in 

op de nagestreefde methodiek. 

3.2.1. Probleemstelling 

De nagestreefde onderzoeksdoelstellingen zijn drieledig. Ten eerste beogen we met dit 

onderzoek om de impact van de groepssamenstelling op de resultaten van de 

focusgroepen na te gaan. Daarbij gaan we na of en in welke mate het gezinsinkomen 

en de gezinssamenstelling van de deelnemers bepalend is voor hun opvattingen en de 

discussies over wat een gezin in onze samenleving minimaal nodig heeft om er 

volwaardig aan te kunnen deelnemen. Op die manier trachten we uitspraken te doen 

over een optimaal onderzoeksopzet voor toekomstig Vlaams onderzoek dat 

tegelijkertijd een antwoord biedt op de bedenkingen over de groepssamenstelling die 

in het vorige punt werden geformuleerd. 

 

Ten tweede beogen we met dit onderzoek bredere aanbevelingen te formuleren 

omtrent een passende integratie van de focusgroepen in de ontwikkeling van 

referentiebudgetten. Hiermee bedoelen we voornamelijk een methodiek, waarvan de 

fundamenten gelegd werden in Storms et al. (2013), die internationaal kan worden 

geïmplementeerd en derhalve bijdraagt aan de interlandelijke vergelijkbaarheid van 

referentiebudgetten. Indien we focusgroepen zinvol willen integreren in een breder 

methodologisch kader dat zowel het Belgische als het internationale onderzoek naar 

referentiebudgetten dient, is het immers van belang om hun functie en meerwaarde 

duidelijk aan te tonen.  

 

Tot slot willen we vanuit dit onderzoek een aantal zinvolle suggesties doen over het 

aantal benodigde focusgroepen, hun grootte en samenstelling, de 

rekruteringsfaciliteiten en –criteria en de manier waarop focusgroep discussies 

geanalyseerd en nuttig gebruikt kunnen worden in wetenschappelijk onderzoek naar 

referentiebudgetten. 

3.2.2. Opzet en uitvoering van het onderzoek: algemene 
kenmerken 

In de loop van het eerste kwartaal van 2013 hebben we, na het uitvoeren van een test 

focusgroep, acht focusgroepen georganiseerd. De groepssamenstelling was telkens 

verschillend, voornamelijk gebaseerd op het gezinsinkomen van de deelnemers. 

Afhankelijk van de beoogde groepssamenstelling werden respondenten ook op 

verschillende wijzen gerekruteerd. Op aspecten over de rekruteringskanalen en de 

beoogde groepsgrootte komen we uitvoerig terug in paragraaf 3.3.8. In deze 

paragraaf houden we ons aan een eerder informatieve bespreking van het gevoerde 

onderzoek. 
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Respondenten werden ten eerste gerekruteerd aan de hand van de volgende criteria: 

(i) partner zijn in een gezin met kinderen of alleenstaande ouder zijn, (ii) woonachtig 

zijn in Antwerpen-stad of haar districten; (iii) de kinderen in het gezin zijn 

schoolgaand, (iv) er zijn geen zware gezondheidskosten in het gezin verbonden aan 

een handicap of een ernstige chronische ziekte. Bij rekrutering werd gepeild naar het 

(equivalent) besteedbaar gezinsinkomen van de respondenten, ingedeeld in vier 

inkomenscategorieën. Respectievelijk: (i) een zeer laag inkomen (het besteedbare 

equivalent4 gezinsinkomen ligt minstens 10% onder de Europese armoedegrens), (ii) 

een laag inkomen (equivalent gezinsinkomen schommelt tussen 90% van de Europese 

armoedegrens en 70% van het mediane gezinsinkomen), (iii) een modaal inkomen 

(equivalent gezinsinkomen schommelt tussen 70% en 130% van het mediane 

gezinsinkomen) en (iv) een hoog inkomen (dat hoger ligt dan 130% van het mediane 

gestandaardiseerde gezinsinkomen). 

 

Equivalent gezinsinkomen 

Categorie 1 Categorie 2 Categorie 3 Categorie 4 

0–900,38 900,39–1167,15 1167,16–2167,57 2167,58–… 

Tabel 2: Gebruikte inkomenscategorieën voor opdeling respondenten
5
 

 

Op basis van hun gezinsinkomen werden respondenten ondergebracht in drie 

verschillende types van focusgroepen. Type 1 werd samengesteld uit respondenten 

met een laag tot zeer laag gezinsinkomen (inkomenscategorieën 1 en 2). De 

focusgroepen van Type 2 noemen we ‘gemengde groepen’ omdat ze werden 

samengesteld uit de vier verschillende inkomenscategorieën. De focusgroepen van 

Type 3 ten slotte bestaan uit respondenten met modale en hoge gezinsinkomens 

(inkomenscategorieën 3 en 4). In tabel 3 geven we een bondig overzicht van de 

gerealiseerde onderzoekspopulatie. 

  

                                                        
4 Onder besteedbaar inkomen verstaan we het totale, netto, vrij te besteden inkomen uit arbeid, vermogen en 
sociale zekerheid. Dit wil zeggen na aftrek van belastingen, sociale zekerheidsbijdragen, afbetalingen van schulden 
of te betalen alimentatiegelden en na optelling van sociale zekerheidsuitkeringen (met inbegrip van 
kinderbijslagen, studiegelden, ontvangen alimentatiegelden). Onder gezinsinkomen verstaan we alle inkomens 
van personen die onder één dak wonen en grotendeels samen hun uitgaven delen. Voor het berekenen van 
equivalent gezinsinkomen delen we het gezinsinkomen door de ‘equivalente grootte’ van het huishouden. De 
‘equivalente grootte’ van het huishouden wordt berekend door aan elk lid van het huishouden een gewicht toe te 
kennen en vervolgens de gewichten op te tellen. Dit gebeurt volgens de ‘aangepaste OESO-schaal’: de ‘eerste’ 
volwassene krijgt het gewicht 1,0 toegekend; alle andere gezinsleden van 14 jaar of ouder 0,5 en alle kinderen 
jonger dan 14 jaar 0,3. Voor een huishouden met twee volwassenen, een kind van 15 jaar, een kind van 12 en een 
kind van 9 is de equivalente huishoudgrootte gelijk aan 2.6. 
5
 De inkomensgrenzen werden bepaald op basis van de Europese armoedelijn en het mediaan inkomen in de EU-

SILC bevraging van 2011. De bovengrens voor categorie 1 ligt 10% onder de Belgische armoedelijn, de ondergrens 
voor categorie 2 ligt 30% onder het mediane inkomen en de bovengrens voor categorie 3 ligt 30% boven het 
mediane inkomen. De deelnemers kregen in de bevraging afgeronde cijfers te zien over inkomensgroepen 
geordend naar frequente gezinssamenstellingen. Op basis hiervan en op basis van een mondelinge verduidelijking 
door de onderzoekers schaalden de respondenten zichzelf in in één van de vier inkomensgroepen. 
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FG3: type 1 5 2 3 0 0 2 2 1 0 0 1 4 46 

FG6: type 1 4 2 2 0 0 3 0 0 0 1 2 2 39 

FG7: type 1 7 4 0 3 0 0 2 1 1 3 0 7 45 

FG8: type 1 9 6 2 1 0 3 1 2 2 1 0 9 42 

FG1: type 2    9 (*) 2 1 4 2 6 2 1 0 0 1 8 38 

FG2: type 2 5 2 1 2 0 3 1 0 1 0 1 4 42 

FG4: type 3 4 0 0 4 0 4 0 0 0 0 2 2 36 

FG5: type 3 7 0 1 4 2 7 0 0 0 0 1 6 39 

TOTAAL 50 18 10 18 4 28 8 5 4 5 8 42 41 

(*) Een tiende deelnemer was niet tijdig aanwezig en is niet opgenomen in de tabel 

Tabel 3: Overzicht uiteindelijke deelnemers aan de focusgroepen 

 

In totaal werden 50 mensen betrokken, verdeeld over acht focusgroepen. De 

gerealiseerde grootte varieert van vier tot negen deelnemers. Wat de samenstelling 

betreft, maakt de tabel zichtbaar dat de indeling van de respondenten naar 

inkomenstypologie niet volledig werd gerealiseerd. Enerzijds was er de problematiek 

dat sommige deelnemers niet kwamen opdagen (FG2 bijvoorbeeld hadden we 

oorspronkelijk als een focusgroep van type 2 opgevat, maar de respondenten uit de 

hoogste inkomenscategorie hadden wel toegezegd maar uiteindelijk niet 

deelgenomen), anderzijds gaven sommige deelnemers een andere inkomenscategorie 

op bij het begin van de focusgroep dan bij hun rekrutering, waardoor bijvoorbeeld aan 

FG7 en FG8 ook enkele personen met een modaal inkomen participeerden.  Toch uit 

de antwoorden die deze personen gaven tijdens het gesprek bleek dat zij door een 

grote schuldenlast geen volledige aanspraak konden maken op hun volledige inkomen. 

Hierdoor bevinden zij zich in feite in dezelfde situatie als mensen met een laag tot zeer 

laag inkomen. Vrouwelijke deelnemers zijn, met meer dan 80% van de totale 

deelnemers, oververtegenwoordigd. 28 van de 50 deelnemers zijn aan het werk 

(voltijds of deeltijds), de overige deelnemers zijn ofwel werkloos, niet-beroepsactief, 

leefloongerechtigd of invalide. Ondanks het selectiecriterium dat er zich geen ernstige 

gezondheidsproblematiek mocht voordoen in het gezin, zijn er niettemin vijf 

deelnemers die aangaven een invaliditeitsuitkering te ontvangen. 

 

Tijdens de gesprekken werden bepaalde korven van de referentiebudgetten uitvoerig 

besproken. In het bijzonder zoomden we in op de goederen en diensten die een 

Vlaams gezin minimaal nodig heeft om volgende intermediaire behoeften te kunnen 

vervullen: gezonde voeding, ontspanning, onderhouden van relaties, veilige kindertijd 

en mobiliteit.  



22 
 

 

Gezonde 

Voeding 

Argumentatie Aangezien de korf afwijkt van reële eetpatronen in de 

samenleving is het aangewezen dit te bespreken met 

respondenten. De korf werd gevisualiseerd voor de 

deelnemers aan de hand van voorbeeldmenu’s en een 

afbeelding van de voedingsdriehoek. 

Type-vragen - Is het volgens jullie haalbaar dat dergelijke menu’s (cf. 

het voorbeeldmenu dat we toonden) op dagelijkse basis 

gekookt worden binnen het gezin?  

- De referentiebudgetten vertrekken van gemiddeld 100gr. 

vlees (of vervangproduct) per persoon per dag. Hebben 

jullie opmerkingen bij die keuze? Is dit haalbaar voor het 

geschetste type-gezin? 

- Zijn er redenen om af te wijken van het principe van 

gezonde voeding en bv. snoepgoed te voorzien in een 

referentiebudget voor dit type-gezin? 

Ontspanning, 

relaties en 

veilige 

kindertijd 

Argumentatie Gezien hun aard is het moeilijker voor experts om op basis 

van wetenschappelijke evidentie korven van goederen en 

diensten samen te stellen  

Type-vragen - Vinden jullie het noodzakelijk dat het typegezin bepaalde 

feesten kan vieren? Zo, ja waarom en om welke feesten 

gaat het dan? Wat is jullie visie over het budget dat voor 

verjaardagsfeestjes wordt voorzien? 

- Vinden jullie de aanwezigheid van een televisie 

noodzakelijk in een minimumbudget dat een menswaardig 

leven beoogt? 

Mobiliteit en 

duurzame 

goederen 

Argumentatie Er wordt, vanuit het gegeven dat  in Vlaanderen 90% van de 

woonzones goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer, 

standaard geen auto voorzien in de referentiebudgetten.  

Type-vragen - Vind je dat een wagen standaard deel moet uitmaken van 

het referentiebudget (gegeven het type-gezin in een 

stedelijke omgeving woont)? 

- Zijn er omstandigheden waarvan je vindt dat een wagen 

ook deel moet uitmaken van een minimumbudget? 

Bespreking 

totaalbudget 

Argumentatie Visualisatie van het totaalbudget zorgt voor een 

verassingseffect bij deelnemers. Afzonderlijk lijken de 

budgetten eerder beperkt waardoor respondenten schrikken 

van de hoogte van het eindbedrag. 

Type-vragen - Wat zijn jullie indrukken van het totale budget? Denken 

jullie dat het type-gezin menswaardig kan leven met de 

voorziene budgetten? 

- Wat denken jullie van het totaalbudget/de voorziene 

leefgelden/vaste kosten/reserveringsuitgaven? 

Tabel 4: Besproken korven, motivatie daarvoor en type-vragen tijdens de focusgroepen 
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Daarnaast peilden we naar de visie van de deelnemers op bepaalde duurzame 

cosumptiegoederen en vroegen we naar hun mening over de totaalbudgetten. Om hun 

expliciete focus te houden legden we hen daarbij een typegezin voor bestaande uit 

een koppel met twee kinderen (jongen van 15 jaar oud en meisje van 8 jaar oud), 

wonend in de stad op wandelafstand van enkele voorzieningen zoals scholen en 

supermarkten. Hieronder bespreken we onze motivatie/argumentatie om 

bovenstaande korven te bevragen tijdens de focusgroepen en geven we een beperkte 

selectie van de typevragen weer die we gebruikten tijdens de gesprekken.6 

 

Naast deelname aan de focusgroepen zelf hebben we de respondenten eveneens een 

vragenlijst voorgelegd waarbij we hen vroegen om de noodzaak van bepaalde items te 

beoordelen op een Likert-schaal. Bij deze kwantitatieve bevraging geven we verderop 

meer toelichting, met name in paragraaf 3.3.0. 

 

3.2.3. Verwerking van de onderzoeksdata 

Een kwalitatieve analyse is niet neutraal, maar steeds waardengedreven – in die zin 

bekennen we ons ook eerder tot het hoger geschetste constructivisme. Anderzijds 

richten we onze analyse zowel op het groepsniveau als op het deelnemersniveau en 

kunnen we onze aanpak niet eenduidig als louter constructivistisch of realistisch 

beschouwen. Ze houdt ergens het midden tussen beide stromingen. De analyse werd 

opgebouwd op basis van ‘constante vergelijking’ (constant comparisons) en het 

gebruik van een coderingsparadigma. Die vergelijking situeert zich zowel op het inter-

groepsniveau als op het individuele, intra-groepsniveau.7 De analyse werd uitgevoerd 

met behulp van het softwarepakket NVivo 10. De ‘in vivo’ gecodeerde nodes werden in 

een beperkt aantal uiteindelijke clusters gebundeld. Onderstaande analyse zal van 

daaruit vertrekken. 

 

De data-analyse vertrekt niet vanuit het niets, maar is onvermijdelijk en grotendeels 

gegrond in de theoretische basis van de Belgische referentiebudgetten, die opgebouwd 

werden op Doyal & Gough’s Theory of Human Need (1991). We hebben de codering in 

Nvivo echter tegelijkertijd aangevat vanuit de discours- en rolkenmerken die 

respondenten en groepen typeerden gedurende de gesprekken. Op die manier hopen 

we enerzijds meer te doen dan simpele storytelling, maar trachten we ook de 

(potentiële) meerwaarde van focusgroepen in het creëren van robuuste 

referentiebudgetten bloot te leggen. Op volgende overkoepelende coderingsknopen – 

uitgebreid met aanvullende bevindingen – enten we de meerwaarde die we 

focusgroepen toekennen in het licht van ons onderzoeksonderwerp:  

 

- de kritische evaluatie en de aanvaardbaarheid van de bestaande korven; 

                                                        
6
 De concrete aanpak van de focusgroepen werd door de onderzoekers uitgebreid beschreven in een 

draaiboek. 
7
 Cf. “An analytic approach hinges on the ‘constant comparative method’, which involves, as the name 

suggests, constantly comparing and contrasting participants’ comments, looking for – and seeking to explain – 
differences between individuals and groups; distinction that individuals or groups may make; and justifications 
advanced and arguments pursued” (Barbour, 2007: 142).  
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- de aan referentiebudgetten onderliggende competenties en maatschappelijke 

voorwaarden;  

- het genereren van nieuwe argumentatie; 

- de explicitering van de ouderrol en de visie op goed ouderschap; 

- enkele aanvullende bevindingen over de interculturele aanvaardbaarheid van de 

referentiebudgetten. 

 

Hieronder vatten we de analyse van de focusgroepen aan. We doen dit door ze te 

clusteren rond de bovenvermelde gespreksknopen. In de rapportering trachten we ook 

indien mogelijk te verwijzen naar wat in de literatuur significant events (Hughes, 

1994) of magnified moments wordt genoemd. Hollander (2004) citeert Hochschild 

(1994: 4), die de volgende, treffende beschrijving gaf aan dergelijke verheven 

momenten: “(…) episodes of heightened importance, either epiphany, moment of 

intense glee or unusual insight, or moments in which things go intensively but 

meaningfully wrong. In either case, the moments stand out, it is metaphorically rich, 

unusually elaborate, and often echoes [later]”. 

3.3. Bespreking van de onderzoeksresultaten 

In dit deelhoofdstuk geven we een overzicht van de belangrijkste 

onderzoeksresultaten. 

We vertrekken daarvoor van de gespreksknopen en meerwaardelagen die we in 

paragraaf 3.2.3 schetsten (3.3.2 tot 3.3.6). Daarna staan we stil bij de rol van de 

groepssamenstelling en het gezinsinkomen aan de hand van de visies over de 

totaalbudgetten (3.3.7). Ten slotte bespreken we nog twee aparte elementen, nl. 

groepsgrootte en rekrutering in paragraaf 3.3.8 en het aangewezen aantal 

focusgroepen in paragraaf 3.3.9.  

 

In de analyse van de focusgroepdata onderscheiden we, op basis van de rol van de 

groepssamenstelling die we hierboven beschreven, twee elementen. We zullen hier 

ten eerste stilstaan bij de verschillen tussen gemengde focusgroepen (type 2), niet-

gemengde focusgroepen met hoge en modale gezinsinkomens (type 3) en de niet-

gemengde focusgroepen met eerder lage gezinsinkomens (type 1). In onze analyse 

trachten we dus in eerste instantie te focussen op de verschillen tussen focusgroepen 

(groepsniveau). Ten tweede onderzoeken we de statusverschillen (o.a. vanuit de 

hoger aangehaalde expectation states theory) en hun impact op de uiteindelijke 

focusgroepsdata. Dit onderdeel van de analyse richt zich als dusdanig ook op de 

verschillen binnen focusgroepen. 

 

Vooraleer we beginnen met de bespreking van de focusgroepdata, geven we nog eerst 

kort de belangrijkste bevindingen uit de kwantitatieve bevraging weer. 

3.3.1. Kwantitatieve beoordeling van enkele items door de 
respondenten 

Voorafgaand aan en na afloop van de focusgroepgesprekken vroegen we de 

respondenten om een vragenlijst in te vullen waarin ze het belang van verschillende 
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items uit de referentiebudgetten op een Likert-schaal met vijf keuzemogelijkheden 

konden beoordelen. Concreet werd hen volgende stelling voorgelegd: “Om volwaardig 

aan de samenleving te kunnen participeren vind ik dat mensen zich minimum het 

volgende moeten kunnen veroorloven. Duid aan hoe belangrijk je dit vindt.” 

Vervolgens konden ze de items beoordelen op een vijfpunten schaal van ‘helemaal 

niet belangrijk’ tot ‘uitermate belangrijk’. Zowel items die eerder fysieke als items die 

vooral sociale noden ledigen, gerelateerd aan de inhoud van de korven van de 

referentiebudgetten, werden bevraagd8. Vanzelfsprekend zijn deze data enkel 

indicatief en doen ze enkel uitspraak over het belang dat de respondenten in de 

focusgroepen aan de verschillende items hechten. Het gering aantal bevraagde 

respondenten en het feit dat ze niet ad randum werden geselecteerd uit de populatie 

van Vlaamse gezinnen met kinderen maakt dat ze niet veralgemeend kunnen worden. 

Toch menen we dat het interessant is om ze te kunnen weergeven omdat ze contra-

intuïtieve resultaten opleveren, die hopelijk in grootschaliger, representatief 

vervolgonderzoek kunnen worden bevestigd of gefalsifieerd.  

 

De analyse van de antwoorden leert dat respondenten in onze studie  een andere 

waarde toekennen aan bepaalde goederen en diensten naargelang hun 

gezinsinkomen. Globaal, over alle items bekeken, kennen respondenten met een zeer 

laag tot laag besteedbaar gezinsinkomen (inkomenscategorieën 1 en 2) voorafgaand 

aan het groepsgesprek een significant hoger belang toe aan de bevraagde items dan 

de deelnemers uit gezinnen met een hoger besteedbaar inkomen 

(inkomenscategorieën 3 en 4).  Dit wordt geïllustreerd in grafiek 1. Bekeken voor de 

afzonderlijke items, stellen we op basis van een eenwegs-variantieanalyse vast dat 

lagere inkomens voorafgaand aan het gesprek het belang van volgende variabelen 

significant (p<0,05) hoger inschatten dan hogere inkomens: het bezit van een 

televisie, het toekennen van zakgeld aan kinderen, het nuttigen van een warme 

maaltijd per dag, een verjaardagsfeestje thuis voor kinderen jonger dan 12 en een 

aparte slaapkamer voor elk kind in het gezin. De hogere scores die de lage 

inkomensgezinnen toekennen zijn tegengesteld aan wat we zouden verwachten vanuit 

bovenstaande commentaren (cf. infra, 3.1: Vranken, 2010; Deeming, 2011). Op basis 

hiervan zouden we een omgekeerd patroon verwachten, waarbij lage 

inkomensgezinnen net eerder lagere scores toekennen aan de bevraagde variabelen9. 

Tijdens de focusgroepgesprekken haalden respondenten uit lage inkomensgezinnen 

zeer vaak aan dat het niet kunnen meedoen, het niet bezitten van goederen en 

diensten die de meeste mensen in de samenleving wel bezitten tot grote frustraties en 

vaak ook tot sociale uitsluiting leidt. Daarnaast kwam ook vaak terug dat de beperkte 

keuzevrijheid van lage inkomensgezinnen in de aanschaf van goederen en diensten 

                                                        
8
 Concreet bevroegen we onder deze vraagstelling de volgende items: droogkast, afwasmachine, diepvriezer, 

televisie, centrale verwarming, computer, internetaansluiting, gsm, het uitoefenen van een hobby, lid zijn van 
een vereniging, vieren van speciale dagen (bijv. verjaardagen, Kerstmis, Nieuwjaar), kinderen (minstens) één 
cadeau per jaar geven, aangepaste kledij bezitten voor speciale aangelegenheden, elk jaar minstens voor vijf 
opeenvolgende dagen op vakantie kunnen, drie maaltijden per dag gebruiken, iedere dag een warme maaltijd 
nuttigen, om de twee dagen een (warme) maaltijd met vlees, vis, of kip  (of een vegetarisch alternatief) 
nuttigen, tuin, wagen, huisdier, digitaal fototoestel, geboorte- en communiefeest (of alternatief), aparte 
slaapkamer voor elk kind, een consult per jaar bij de huisarts, zakgeld, huis goed kunnen verwarmen, elke 
maand alle verwachte kosten kunnen betalen, een onverwachte kost van ongeveer 1.000 euro kunnen 
betalen.  
9
 Voor acht van de 30 items kenden de respondenten uit lagere inkomensgroepen vooraf een lagere score toe 

dan respondenten uit de hogere inkomensgroepen. Deze verschillen bleken echter niet significant. 
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het belang ervan doet toenemen (bijvoorbeeld als enkele de televisie je de 

mogelijkheid verschaft om je blik op de wereld te verruimen, dan wordt de televisie 

veel belangrijker dan wanneer ook andere goederen en diensten (reizen, computer, 

lectuur, ruim en gevarieerd sociaal netwerk, …) deze functie kunnen vervullen. Dit zou 

kunnen verklaren waarom ze aan de meeste van de in figuur opgesomde items een 

hogere  score toekennen.  

 

 

 

 Figuur 1: Gemiddeld belang dat respondenten hechten aan items voorafgaand en na afloop van de FG, naar 
inkomensgroep 

 

Na afloop van het gesprek blijft het verschil tussen hoge en lage inkomensgezinnen 

significant voor het geheel van de bevraagde items. Voor de afzonderlijke items, blijft 

het verschil in belang door de twee inkomensgroepen significant voor de variabelen 

televisie, zakgeld en het hebben van een aparte slaapkamer voor de kinderen. 

Opvallend is wel dat beide inkomensgroepen meer belang hechten aan een televisie 

voor dan wel na het focusgroepgesprek. Voor de variabele zakgeld geldt het 

omgekeerde. Deze wijzigingen in belang zijn echter niet significant. Daarnaast blijken 

ook het bezit van een auto en een droogkast na het gesprek significant te verschillen 

tussen lage en hoge inkomensgezinnen. De auto blijkt na het gesprek vooral minder 

belangrijk te worden bevonden door hoge inkomens, en de droogkast blijkt na afloop 

van het gesprek door de lagere inkomens belangrijker te worden bevonden dan 

ervoor, terwijl voor de hogere inkomens het tegenovergestelde geldt. Deze 

verandering bij de hogere inkomens blijkt bovendien significant. 

 

Ook voor enkele andere items blijkt op basis van een gepaarde t-test het belang dat 

eraan wordt gehecht significant (p <0.05) gewijzigd te zijn na het gesprek. Het betrof 

hier het lidmaatschap van een vereniging, de mogelijkheid om jaarlijks vijf 

opeenvolgende dagen op vakantie te kunnen gaan, een computer en het uitoefenen 

van een hobby. Deze vier items werden na afloop van de focusgroep significant 

belangrijker gevonden dan ervoor.  Deze significante wijzigingen deden zich wat 

betreft het toenemend belang dat aan een vakantie wordt gehecht voor in beide 
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inkomensgroepen. Het toenemend belang aan het lidmaatschap van een vereniging 

deed zich enkel voor bij de lagere inkomensgroepen. Dan bekijken we of de 

samenstelling van de focusgroepen belangrijk is wanneer blijkt dat mensen hun 

mening herzien met betrekking tot bepaalde items. In focusgroepen met uitsluitend 

respondenten uit lage inkomensgezinnen en in focusgroepen met modale en hoge 

inkomens, blijken respondenten hun mening significant herzien te hebben voor het 

belang dat aan vakantie wordt gehecht. In naar inkomen gemengde focusgroepen 

blijken zowel het kunnen uitoefenen van een hobby als het kunnen deel uitmaken van 

het verenigingsleven significant belangrijker te worden bevonden. Hoewel de toename 

in belang veel groter is voor de lage dan voor de hoge inkomensgezinnen zijn de 

verschillen binnen dit type van focusgroep niet significant. 

 

Een tweede interessante oefening bestaat erin om het verband te bekijken tussen het 

belang dat wordt gehecht aan de verschillende items en het bezit ervan. Deze laatste 

variabele blijkt immers zeer sterk samen te hangen met het gezinsinkomen (r²=.61). 

Men zou kunnen veronderstellen dat niet zozeer de inkomenspositie van mensen het 

belang bepaalt dat wordt gehecht aan goederen en diensten, maar wel het bezit 

ervan. Deze hypothese blijkt echter niet op te gaan. De negatieve samenhang tussen 

beide variabelen (mensen die veel items bezitten vinden ze minder belangrijk voor 

volwaardige maatschappelijke participatie en vice versa) blijkt noch voor (r²=0.21), 

noch na (r²=0.16) het focusgroepgesprek significant. Verder onderzoek op een groter, 

representatief staal van de bevolking zou moeten uitwijzen of de negatieve 

samenhang tussen het belang dat wordt gehecht aan en het bezit van noodzakelijke  

goederen en diensten met het oog op maatschappelijke participatie  

 

Met deze resultaten in het achterhoofd, vatten we hierna de kwalitatieve analyse van 

de focusgroepresultaten aan. We gaan hierbij vooral op zoek naar welke meerwaarde 

focusgroepen hebben in het onderzoeksdesign voor het ontwikkelen van 

referentiebudgetten en welke rol de groepssamenstelling hierbij speelt. 

 

3.3.2. Kritische evaluatie en aanvaardbaarheid van de 
bestaande korven aan de hand van enkele voorbeelden 

Tijdens de gesprekken werd er kritiek geuit, zowel op de keuze voor bepaalde items 

als op het voorziene budget ervoor. Tegelijkertijd was er gedragenheid voor diezelfde 

items en hun hoeveelheid. Hieronder bespreken de aanvaardbaarheid en gedragenheid 

aan de hand van de budgetten voor ontspanning en voeding en illustreren dit met 

enkele relevante dialogen. 

 

Een eerste interessant voorbeeld, parallel aan bovenstaande kwantitatieve bevinding, 

is de betekenis die respondenten aan een televisie geven. De invulling van de nood 

aan een televisie verschilt tussen deelnemers met een verschillend inkomen. 

Respondenten met een hoger gezinsinkomen stellen vaak dat er eerder andere 

prioriteiten moeten worden gelegd binnen een minimumbudget. Bijvoorbeeld, 

“Deelnemer 23: Maar er zijn ook heel veel mensen die nog steeds geen televisie 

hebben en die hebben ook geen mensonwaardig bestaan”. Zij wijzen erop dat andere 
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ontspanningsfaciliteiten belangrijker zijn, zoals surfen op internet, maar ook een 

gezinsvakantie of andere ontspanningsactiviteiten buitenshuis. Respondenten met een 

laag gezinsinkomen hebben ook kritiek op het voorziene televisiebudget, maar dan in 

de omgekeerde richting. Zij achten het eerder aan de lage kant. Cf. “Deelnemer 40: 

250 euro. Daarvoor heb je geen tv of het is een heel kleintje”. Tegelijkertijd kennen zij 

belangrijke functies toe aan televisie: “Deelnemer 7: Ook weer goed tegen de 

eenzaamheid (…) Deelnemer 8: (…) Een tv is uw kijk, uw gaatje naar de 

maatschappij, ontspanning, tegen de eenzaamheid, vluchten uit de realiteit. (…) Als je 

weinig kan deelnemen in de samenleving, wordt die tv nog belangrijker heb ik de 

indruk. Want, wat heb je anders nog?”. Dergelijke bevindingen zijn niet nieuw, maar 

ze maken wel duidelijk dat er belangrijke visieverschillen zijn in de kijk naar bepaalde 

items en de beoordeling ervan in functie van de menswaardigheid van iemands leven. 

Vergelijkbare verschillen naar inkomenscategorie vinden we bijvoorbeeld terug bij de 

bespreking van de rol van huisdieren of de rol van zakgeld in een minimumbudget (op 

dit laatste komen we terug in paragraaf 3.3.5). 

 

De meeste kritieken richtten zich op de voedingskorf en het bijhorende budget,  maar 

tegelijkertijd stelden we een sterke gedragenheid vast voor de keuzes inzake gezonde 

voeding. Respondenten konden zich goed vinden in de keuze om de korf gezonde 

voeding op te bouwen rond de voedingsdriehoek. De kritiek richtte zich voornamelijk 

op volgende elementen: (i) De prijs van de items wordt volgens de respondenten 

onderschat omdat deze gebaseerd is op het aankopen van grotere verpakkingen daar 

waar mogelijk. De vermelde prijzen zijn volgens de respondenten enkel haalbaar 

wanneer er in het groot wordt aangekocht en er zeer efficiënt met producten wordt 

omgegaan en alle restjes worden opgebruikt.10 Cf. “Deelnemer 8: Er mag ook totaal 

niets fout gaan he, je kan eens niet een stukje vlees laten vallen”; (ii) de kostprijs van 

fruit en groenten vinden velen een onderschatting. Cf. “Deelnemer 38: (…) als je echt 

kookt met verse groenten dan kom je er niet”; (iii) De hoeveelheid vlees, geraamd 

aan gemiddeld 100gr. per persoon per dag, acht men rekening houdend met bepaalde 

gezinssamenstellingen, ontoereikend. Bijvoorbeeld, “Deelnemer 16: Als je oudere 

jongens hebt, dan hebben die wel wat meer nodig denk ik”; (iv) de ruimte voor 

buitenshuis eten en kant-en-klaar maaltijden wordt erg beperkt in de budgetten. Dit 

relateren verschillende respondenten aan de competentieproblematiek, waarop we in 

3.3.2 terugkomen. 

 

Een belangrijke kritiek kwam er ook bij de bespreking van het huisvestingsbudget. 

Veel respondenten oordelen dat de private huurprijzen mogelijks onderschat worden. 

Woningen die verhuurd worden aan deze prijzen zijn volgens hen meestal niet 

kwaliteitsvol waardoor bepaalde andere noden niet kunnen worden vervuld en 

bepaalde sociale rollen niet volwaardig kunnen worden ingevuld.  Onderstaande 

dialoog relateert de noden in functie van een veilige kindertijd aan adequate 

huisvesting. De discussie vat aan bij de bespreking van een verjaardagsfeestje voor 

kinderen dat thuis plaatsvindt. 

 

                                                        
10

 Een argument dat sterk overeenkomt met de algemene kritiek op budgetstandaarden van Rein (1970). Rein 
stelt dat budgetstandaarden stringent zijn en vertrekken van de onrealistische assumptie dat gezinnen hun 
inkomens aanwenden zonder enige vorm van verspilling. Dit vereist echter net die competenties die vaak 
afwezig zijn bij lage-inkomensgezinnen (cf. Rein, 1970). 
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Deelnemer 36: Maar als je dan mijn situatie bekijkt. Wij gaan dat niet doen. Wij wonen in een 

sociale woning en al die andere kinderen van de Steinerschool, dat zijn mensen die 

in villa’s wonen. Hij is daar al eens naar een feestje geweest. (…) 

Deelnemer 38: Mijn zoon is in januari 12 geworden en ik heb tegen hem gezegd ‘nodig een paar 

maten uit en breng ze mee naar huis’. In het begin zei hij ‘Ha ja, mama’ en daarna 

‘Ha nee mama, ik zou verlegen zijn als die vragen of ze naar het toilet mogen’. Hij 

heeft ook geen eigen slaapkamer, maar slaapt bij mij op de kamer. Als er dan 

vriendjes vragen of ze eens naar zijn kamer mogen… 

Deelnemer 40: Inderdaad, er zijn veel kinderen die vragen naar Quick of McDonalds omdat ze zich 

thuis te benepen voelen. Dan zitten ze op een neutrale plek. En ook als je het 

[verjaardagsfeest] thuis geeft, je gaat wat chips gaan halen en frisdranken en uw 

25 euro [budget voorzien in de Vlaamse referentiebudgetten in 2008 voor het 

organiseren van een verjaardagsfeestje] is er heel snel door. 

Tabel 5: fragment FG7, relatie tussen verjaardagsfeestje en adequate huisvesting 

De verschillen tussen focusgroepen zijn sterk gecorreleerd aan de verschillen naar 

gezinsinkomen zoals blijkt uit de eensgezindheid over de niet adequaatheid van een 

verjaardagsfeestje thuis in FG 7 (type 1). Doch, wat de groepsprocessen betreft is het 

interessant om stil te staan bij de dialogen in focusgroepen van type 2. De mix van 

respondenten uit lage en hogere gezinsinkomens leidt ertoe dat men af en toe wordt 

beïnvloed door opvattingen die het noodzakelijk karakter van bepaalde items vanuit 

een ander perspectief bekijken. De interactie tussen hogere en lagere inkomens leidt 

soms tot interessante gesprekken omdat ze de discussie verruimt met inzichten uit 

verschillende leefwerelden. Om terug te komen op het voorbeeld van de televisie, zien 

we bijvoorbeeld volgende uitspraak van Deelnemer 3: “Voor ik het verhaal van 

[deelnemer 5] hoorde [zij beargumenteerde dat een tv-abonnement voor haar zoon 

erg belangrijk is], vond ik dat het tv-abonnement niet nodig was, want mijn kinderen 

thuis mogen enkel naar dvd’s zien, maar dat is dan weer iets anders. Ik vind TV…, 

mijn kinderen kijken heel weinig TV want ik heb liever dat ze spelen. Het toestel vind 

ik wel nodig, maar het abonnement veel minder. (…)”. Deelnemer 3 wordt in die zin 

beïnvloed door deelnemer 5, met een lager gezinsinkomen en begrijpt dat, wegens 

beperkte keuzemogelijkheden in referentiebudgetten die een minimale, maar 

voldoende levenstandaard beogen, een TV verschillende noodzakelijke functies vervult 

en daarom moet worden opgenomen.  

 

Een vergelijkbaar voorbeeld vinden we in FG1, bij de bespreking van het 

verjaardagsfeestje voor kinderen. Daar waar deelnemers met een hoger 

gezinsinkomen de organisatie van een verjaardagsfeest in een openbaar park als een 

hip alternatief beschouwen, is dit voor respondenten met een lager gezinsinkomen een 

alternatief dat niet werkbaar is, cf. “Deelnemer 12: legt dat je kind maar uit”. De 

discussie tussen respondenten uit beide inkomensgroepen bracht het inzicht dat low 

cost alternatieven enkel worden aanvaard zolang ze niet de enige keuzemogelijkheid 

voor gezinnen vormen. Indien dit wel zo is, wordt dit als beschamend en 

stigmatiserend ervaren. Omwille van deze en andere interessante interactie-effecten 

beschouwen we de naar inkomen heterogene focusgroepen als een 

aanbevelenswaardig alternatief mits inachtneming van een aantal aspecten die we 

verder bespreken. 
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3.3.3. Onderliggende competenties en maatschappelijke 
voorwaarden 

3.3.3.1. Onderliggende competenties die tijdens de focusgroepen worden 
uitgedaagd 

Referentiebudgetten vertrekken van diverse aannames. De Belgische 

referentiebudgetten (Storms, 2012) worden gebouwd op een theoretisch kader 

waarbij gezondheid en autonomie als twee universele behoeften worden erkend. 

Slechts wanneer zij vervuld zijn, kunnen personen volwaardig aan de samenleving 

deelnemen. Daarbij veronderstelt men dat mensen autonoom handelen “when they 

have the ability to make informed choices about what should be done and how to go 

about doing it” (Doyal & Gough, 1991: 53). Daarenboven worden referentiebudgetten 

ontwikkeld voor welomschreven typegezinnen met een bepaalde gezinsomvang en -

samenstelling en waarvan de leden een goede gezondheid hebben, tevens goed 

geïnformeerd zijn en alle noodzakelijke competenties hebben om economisch het 

gezinsbudget te beheren. Omwille van deze redenen moeten de Belgische 

referentiebudgetten dan ook worden gezien als een ondergrens voor menselijke 

waardigheid: onder deze grens is menswaardig leven haast voor niemand mogelijk en 

gezinnen waarin extra medische of zorgkosten noodzakelijk zijn hebben een hoger 

bedrag nodig. Hetzelfde geldt voor gezinnen die in andere (lees: moeilijkere) 

leefomstandigheden leven dan deze beschreven voor de modelgezinnen.  

 

In het bijzonder bij het bespreken van de korf voeding werden onderliggende 

competenties aan de oppervlakte gebracht en kritisch bevraagd. Hieronder (tabel 6) 

staan we stil bij een discussie uit FG2 die exemplarisch is – een verheven moment 

zoals we dat eerder noemden. Tijdens de bespreking van de korf gezonde voeding, in 

het bijzonder de veronderstelling dat er op dagelijkse basis thuis, gezond en efficiënt 

wordt gekookt, ontstaat er een dialoog tussen twee deelnemers. Aan het eind van de 

discussie verlaat één van beide tijdelijk het gesprek.  
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Deelnemer 5: 
(…) een groot percentage van de kansarmen eet ongezond en dat heeft te maken met de 

zaken die [deelnemer 1] zegt. 

Deelnemer 1:  Ik wil gerust over kansarmoede praten. 

Deelnemer 5: Het is hier toch niet losgekoppeld van dat he. 

Moderator 

Jullie beslissen in grote mate zelf wat je er wel of niet onder verstaat. Denk je dat Sonja 

de competentie heeft?  Je kan vanuit je eigen context kijken naar de situatie van Sonja en 

Peter [voorgelegde case-study, gezin met twee kinderen] 

Deelnemer 5: 

Ik kan het maar vanuit mijn eigen context zien en ik vind het wat moeilijk. Ik voel me hier 

helemaal niet meer op mijn gemak. In de zin, gij daar [richt zich tot deelnemer 1] zegt, 

“zegt dan uw mening”, maar ik voel iets en dat ligt bij mij se, [deelnemer 1]. Als je elke 

keer zegt hier gaat het nu niet of daar gaat het nu niet over dan is dat…, voor mij gaat het 

er wel over maar als je dat altijd zegt, heeft het op mij het effect dat ik mij afblok om nog 

mijn mening te geven en raak ik heel verward van wat mag ik nog zeggen of wat moet ik 

nog zeggen en raak ik ook mijn eigenheid kwijt en door dat altijd te zeggen, ik weet niet 

waarvan… Allez ja, ge moet hier wel bij de zaak, ge moet hier wel bij de. Ja, ik geraak uit 

mijn… 

Deelnemer 1: 
Neen, maar ik wil over alles praten, maar ik denk: de bijeenkomst duurt tot 12u30 en als 

de mensen vragen hebben gesteld, ja. 

Deelnemer 5: 
Maar dan geeft ge mij het gevoel dat wat ik er naast leg dat dat niets is… [Aantal 

deelnemers praten tegelijkertijd]. 

Deelnemer 1: Voor mij blijft het gelijk over wat we praten. 

Deelnemer 3: Moeten we niet uitgaan van het gezin van Sonja? 

Moderator: 

Ja inderdaad. Het gezin van Peter en Sonja, maar die hun context kent ge niet he, dus als 

[deelnemer 5] vanuit haar context zegt, als ze het moeilijk hebben met structuur en 

dingen te organiseren, dan is het inderdaad moeilijk om die maaltijden elke dag te 

bereiden. Dus kunnen we vanuit haar context wel aangeven dat dat niet zo evident hoeft 

te zijn. 

Deelnemer 3: 
Maar voor Sonja zou het wel gaan want zij is thuis, maar ja als je dan de gescheiden 

Sonja pakt dan is dat anders. 

Deelnemer 5: 

Maar dat is een evidentie. Allez, ik hoor hier ook zeggen, als ge thuis zijt dan moet ge in 

staat zijn om te koken, neen, ik ken, alle moeders die ik ken werken niet, maar koken 

niet… Sorry, maar ik ga opstappen. Ik voel mij… dat ik hier niet op mijn plaats zit. 

Tabel 6: Fragment uit Focusgroep 2 over de veronderstelde competenties bij de korf voeding
11
 

 

Dit fragment leert ons niet enkel iets over veronderstelde competenties, maar ook 

over de verschillende motivatie van respondenten. De verwachting van deelnemer 5 is 

duidelijk verschillend van de verwachting van deelnemer 1. Waar de eerste zichzelf 

emotioneel engageert en bereid is om persoonlijke informatie te ontsluiten, blijft de 

tweede deelnemer gereserveerd in zijn antwoorden. Pas wanneer een derde 

                                                        
11

 Deze discussie, nl. of er op dagelijkse basis thuis kan worden gekookt o.b.v. de voorschriften van de 
referentiebudgetten, komt in de meeste focusgroepen terug. Omdat we in de bespreking enkele 
nuanceverschillen ontwaren, komen we hier nog op terug in 4.2 en 4.3.1 waar we het segmenteren van de 
focusgroepen naar inkomensgroepen en de meerwaarde van persoonlijke ervaringen nader bespreken. 
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deelnemer tussenkomt, en deelnemer 5 zich geïsoleerd voelt, verlaat zij de ruimte. Na 

bemiddeling van de moderator sluit zij later opnieuw aan bij het gesprek. 

 

Ofschoon het een erg moeilijk moment was, is dit fragment ook exemplarisch en 

betekenisvol. Het expliciteert de uitgangspunten van de budgetkorven en stelt ze ter 

discussie. Het budget voor gezonde voeding berust immers op een aantal 

onderliggende competenties, vertrekkende van de weloverwogen en autonome keuzes 

die we gebruikers toedichten: (i) dat gezinnen effectieve kennis hebben van gezonde 

voedingsingrediënten, die ze (ii) efficiënt kunnen selecteren, (iii) aan een goedkope 

prijs inkopen en (iv) de geselecteerde ingrediënten bovendien op dagelijkse basis 

kunnen klaarmaken voor alle gezinsleden. Die veronderstellingen werden veelvuldig, 

maar het meest expliciet door deelnemer 5 en in bovenstaande dialoog ter discussie 

gesteld.  

 

Daarenboven is de gezinssituatie voor veel deelnemers bepalend in het al dan niet 

volstaan van het voedingsbudget. Heel wat respondenten achten de dagelijkse 

realisatie van de voedingskorf moeilijk haalbaar wanneer het om een eenoudergezin 

gaat.  

 

Hoewel competenties in het kader van de voedselkorf het meest geprononceerd 

werden, kwamen ook andere competenties aan bod. De belangrijkste die deelnemers 

in dit kader aanhaalden, zijn onder andere: 

- Mobiliteit en organisatietalent. In de referentiebudgetten wordt standaard geen 

wagen opgenomen in de mobiliteitskorf. Mobiliteit wordt ingevuld op basis van 

een budget voor openbaar vervoer en het gebruik van een persoonlijke fiets. In 

het bijzonder lage inkomensgroepen – daarbij voornamelijk gezinnen met 

meerdere kinderen – kwamen terug op die keuze: het veronderstelt immers 

een groter organisatietalent van mensen om op dergelijke wijze, zonder 

wagen, hun dagelijkse leven in te vullen. Hoger geschoolde deelnemers 

stonden hier minder bij stil. Hoewel ze het wegvallen van een wagen uit hun 

persoonlijk gezinsbudget problematisch vinden, redeneerden ze eerder dan de 

lage-inkomensgroepen vanuit een ‘publiek perspectief’ tijdens de focusgroepen. 

Bijvoorbeeld, “Deelnemer 13: Vanuit de overheid vind ik dat het autogebruik 

niet gestimuleerd moet worden, als je dicht bij je werk woont en bij de school.” 

- Mobiele telefonie en multimedia. Het gsm-budget werd niet alleen druk 

besproken, maar eveneens werd het gerelateerd aan een competentieverhaal. 

Een adequate budgetaanwending veronderstelt immers dat gezinnen providers 

en abonnementsformules zeer doelmatig kunnen vergelijken en een passende 

selectie maken, wat opnieuw erg specifieke competenties veronderstelt. 

Bepaalde deelnemers (i.h.b. ervaringsdeskundigen) stonden ook stil bij de 

leefsituatie van lage inkomensgezinnen, die volgens hen meer dan gemiddeld 

telefonisch contact opnemen met bijvoorbeeld vakbonden of 

energieleveranciers, waar hoger opgeleiden sneller via mail contact opnemen. 

Deelnemer 8 verwoordde dit als volgt: “Je moet ook vaak vaardigheden hebben 

om uw vraag te stellen in mail, via telefoon is dat veel makkelijker. Ik stel mij 

een multi-problem gezin voor. (…) Als je op de meeste levensdomeinen goed 

zit, klinken alle voorstellen hier menswaardig, maar vanaf dat je ergens niet 

goed zit, veegt dat mogelijkheden van de kaart.”  



33 
 

Meer in het algemeen verbinden respondenten het leven met een minimumbudget ook 

aan vaardigheden als ‘creativiteit’ en het ‘uitbouwen en beroep doen op een sociaal 

netwerk’. Creativiteit bijvoorbeeld om met een beperkt vakantiebudget een 

herinneringswaardige gezinsvakantie te beleven. Maar creativiteit werd tegelijkertijd 

anders gepercipieerd door verschillende sociale strata. Dit kwam bijvoorbeeld tot 

uiting wanneer we de functie en invulling van een verjaardagsfeest voor jonge 

kinderen bespraken ( cfr. supra). Gelijklopend is de vaardigheid om een sociaal 

netwerk uit te bouwen en er beroep op te kunnen doen. Zo zijn de mobiliteitskeuzen 

gemakkelijker verteerbaar wanneer je indien nodig een beroep kan doen op een 

sociaal netwerk dat bijspringt of kan een onbereikbare gezinsvakantie gerealiseerd 

worden door als kookouder met de kinderen mee op kamp te gaan. 

 

3.3.3.2. Onderliggende maatschappelijke voorwaarden geëxpliciteerd 

Naast individuele competenties wijzen respondenten eveneens op een aantal 

maatschappelijke voorwaarden en belemmeringen die de levenskwaliteit en 

menswaardigheid sterk beïnvloeden. Daarbij komen de volgende elementen het 

sterkst naar voren: de impact van reclame op het beeld van menswaardigheid, de rol 

van een adequate huisvesting, de invloed van de school op de leefgewoonten van 

kinderen en de potentiële rol van de overheid in de prijszetting van telecommunicatie. 

  

Ten eerste wordt de bril waarmee respondenten kijken naar de referentiebudgetten 

gekleurd door de rol die reclame speelt op de perceptie van mensen. Zo stelt 

Deelnemer 17 het volgende: “(…) als je op een eilandje woont is dit menswaardig 

omdat er dan al die andere prikkels niet zijn. Maar als je in deze maatschappij woont, 

met al die agressieve appèls die worden gedaan om ouders en kinderen…”. De 

referentie naar de maatschappij en de erin aanwezige consumptiepatronen om te 

bepalen wat minimaal noodzakelijk is, is echter dubbel zoals blijkt uit tabel 7.  

 

Deelnemer 20 (…) Maar de referentie is de maatschappij. Je moet kunnen meedraaien. 

Deelnemer 21 Maar je moet ook toegeven dat de maatschappij ook dingen kiest die niet 

goedkoper zijn. Bijvoorbeeld kraantjeswater, geen auto hebben, geen digitale 

televisie. Er zijn heel veel mensen die bewuste keuzes maken om dat niet te 

doen en de keuzes maken niet omdat ze dat geld niet hebben maar omdat ze 

duurzaamheid belangrijk vinden. (…) Ik denk niet dat de maatschappij zegt 

dat meer consumeren, meer geluk tot gevolg heeft. Ik denk dat we een 

kantelingsmoment meemaken. Dat zijn wel meestal het type mensen die aan 

andere korven meer besteden natuurlijk. 

Tabel 7: Fragment FG4 omtrent maatschappelijke voorwaarden 

 

Bij de bespreking van de korf ‘onderhouden van relaties’ blijkt mobiele telefonie een 

belangrijk element. Respondenten wijzen op onvoldoende bewustwording rond de 

huidige gsm-tarieven. Deelnemer 13 beschrijft dit bijvoorbeeld als volgt: “(…) ik denk 

niet dat de goedkoopste abonnementen bij de armste mensen zitten. (…) Ik denk 

gewoon dat je kwetsbaarder bent, dat je sneller iets duur aangesmeerd krijgt. Je hebt 

niet de mogelijkheid om op internet dingen op te zoeken”. Deze deelnemer maakt het 
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debat breder dan een competentieverhaal,12  ook de overheid zou hier een actieve rol 

kunnen spelen om ervoor te zorgen dat de juiste abonnementen op de juiste plaats 

zitten. 

 

Allicht het meest cruciale element is het beschikken over een adequate huisvesting. 

Respondenten met een laag gezinsinkomen verwijzen meermaals naar een 

schaamtegevoel rond hun woonsituatie: verjaardagsfeestjes voor de kinderen worden 

erdoor onmogelijk  (cfr. supra), maar ook de extra kosten verbonden aan ongezonde 

of te kleine woningen werden meermaals vermeld. Bijvoorbeeld bij de discussie over 

de noodzaak van een droogkast, gaven deelnemers uit midden- en hoge inkomens 

veelal aan dat dit een overbodige luxe is, terwijl deelnemers met een lager 

gezinsinkomen dit sneller koppelden aan de huisvestingssituatie – kleine ruimtes en/of 

vochtproblemen. Cfr. “Deelnemer 48: Als je een droogruimte hebt, heb je het niet 

nodig maar op een heel klein appartement heb je het wel nodig.” 

 

Respondenten refereerden ook aan bestaande sociale initiatieven die ze soms 

onvoldoende doordacht vinden of te weinig toegankelijk voor mensen met een laag 

inkomen. Zo is ‘vakantieparticipatie’ volgens deelnemer 12 uit FG1 zeker zinvol, maar 

toch botst men ondanks de sociale tarieven op financiële drempels: “Je hebt ook 

vakantieparticipatie, da’s met partners voor sociale tarieven. Ondanks veel kortingen, 

bots je op financiële drempels waarmee men geen rekening heeft gehouden. Je kunt 

het dan uiteindelijk betalen, je krijgt het geld bijeen om iets te huren maar activiteiten 

kun je niet doen. En als je dan ziet wat er nog allemaal rond is. Mensen krijgen dan 

het gevoel van we gaan liever niet want de confrontatie om weeral niet te kunnen 

deelnemen en weeral dingen niet te kunnen doen. En je kinderen die vragen ‘oh gaan 

we dat doen en dat doen’ en je moet weeral nee zeggen. We gaan dan op veilig spelen 

en blijven thuis of delen het budget anders in. Er blijken wel veel meer drempels dan 

enkel de korting op het vakantieverblijf”. 

 

3.3.3.3. Besluiten en aanbevelingen m.b.t. veronderstelde competenties en 
maatschappelijke voorwaarden 

Hoewel referentiebudgetten maatschappelijk gegrond zijn, vertrekken ze van 

concrete, welomschreven typegezinnen13 waarvan de leefsituaties niet noodzakelijk 

dezelfde zijn als deze van de deelnemers uit de focusgroepen. De techniek van de 

focusgroepen laat net toe om contextualiteit aan het onderzoek naar 

referentiebudgetten toe te voegen. Of, anders gesteld, ze laten toe om de 

                                                        
12

 Ook dat verhaal is dubbel voor respondenten. Enerzijds wijzen ze op de nood om tariefformules voor 
mobiele telefonie constant te vergelijken: “Deelnemer 17: (…) ik denk dat het een gewoonte moet worden, van 
te zien welke provider nu het goedkoopste is. Je kan nu elke maand overschakelen. (…).” Langs de andere 
kant wordt erop gewezen dat het gebruik van duurdere herlaadkaarten misschien meer aangewezen is 
wanneer je dient te leven met een minimumbudget: “Deelnemer 15 of 18: Een herlaadkaart is veilig he. Dan 
ga je niet over het budget. Allez ja, we hebben het hier over een minimumbudget. Over wat menswaardig is, 
en dan is een herlaadkaart wel veilig, want als je een abonnement neemt, dan ga je er heel snel over.” 
13

 Referentiebudgetten hebben de bedoeling om een financiële ondergrens te geven van wat nodig is om 
volwaardig aan de samenleving deel te nemen. Vanuit dit perspectief vertrekken ze vanuit een context waarin 
individuen voldoende toegang hebben tot publieke voorzieningen, goed geïnformeerd zijn, over voldoende 
competenties beschikken en geen bijkomende (medische) zorgen nodig hebben. Vervolgens gaan ze op zoek 
naar wat in de gegeven context een noodzakelijk en haalbaar uitgavenpatroon is voor verschillende 
typegezinnen. 
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referentiebudgetten te toetsen aan de dagelijkse realiteit en de context waarin 

Vlaamse gezinnen leven. In die zin ontdekken we verschillende aanbevelingen en 

meerwaardelagen in het gebruik van focusgroepen om de aan referentiebudgetten 

onderliggende competenties en maatschappelijke voorwaarden te expliciteren en 

bevragen:  

 

- Focusgroepen stellen ons in staat om de veronderstellingen die achter de 

verschillende korven schuilgaan, te toetsen op hun realiseerbaarheid en 

aanvaardbaarheid. Ze laten ons bijvoorbeeld toe om na te gaan of de keuzes 

m.b.t. de korf gezonde voeding aanvaardbaar en in de praktijk ook haalbaar 

zijn voor gezinnen. 

- Hoewel het niet steeds gemakkelijk was om een publiek referentiekader in te 

nemen, hadden respondenten die een hogere scholing genoten het over het 

algemeen makkelijker om hun persoonlijk perspectief te onderscheiden van een 

publiek perspectief met het oog op een algemenerreferentiebudget. 

Bijvoorbeeld: ik kan mijn wagen absoluut niet missen (“Deelnemer 23: ik zou 

niet meer zonder kunnen hoor, maar in de tijd dat ik zonder auto zat heb ik er 

nooit eentje nodig gehad”), maar wanneer het perspectief menswaardigheid is, 

is een wagen geen vereiste (“Deelnemer 23: het is een gewoonte, maar het is 

niet nodig”). Op basis van hun interactieve dialogen zijn focusgroepen een 

aangewezen techniek om de contextualiteit te expliciteren en mee te nemen in 

de onderzoeksrapportage. 

- Onderzoekers hebben er baat bij te rapporteren over de bedenkingen over 

latente vaardigheden die respondenten uiten. De rapportage wordt er rijker 

door en maakt op die manier duidelijk dat referentiebudgetten geen 

afspiegeling zijn van de reële noden van gezinnen met een inkomen op of rond 

de referentiebudgetten. 

- Het bespreekbaar maken van bredere, maatschappelijke kenmerken, 

inzonderheid de toegankelijkheid van publieke goederen en diensten is een 

grote meerwaarde. Concreet, op basis van bovengenoemd voorbeeld: indien 

daguitstappen en gezinsvakanties gebaseerd zijn op de prijzen en voorwaarden 

die het Steunpunt Vakantieparticipatie hanteert, is het belangrijk dit te 

erkennen en tegelijkertijd de beperkingen daarvan te expliciteren.  

 

3.3.4. Genereren van nieuwe argumentatie in de focusgroepen 

Van de geïdentificeerde meerwaardelagen neemt de ontwikkeling van nieuwe 

argumentatie de laagst beoordeelde plaats in (zie verder, tabel 13). We kunnen stellen 

dat geen enkele van de gevoerde focusgroepen echt uitblonk in het genereren van 

nieuwe argumentatie die de samenstelling van de referentiebudgetten grondig doet 

wijzigen. Tegelijkertijd moet die stelling ook genuanceerd worden: 

- De tijdens de focusgroepen besproken korven zijn reeds het resultaat van 

eerder onderzoek – waarbij voordien reeds focusgroepen werden betrokken. De 

ruimte voor nieuwe argumentatie is daardoor ook beperkter. 

- Nieuwe argumentatie werd hier eng geïnterpreteerd, namelijk als het aangeven 

van alternatieve items om op te nemen in de referentiebudgetten. De lezer kan 
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bepaalde van de onder 3.3.1 besproken kritieken immers als nieuwe 

argumentatie interpreteren. 

 

Een voorbeeld van nieuwe argumentatie vinden we op het vlak van mobiele telefonie. 

Quasi-unaniem suggereren respondenten dat het beter en goedkoper is om een 

abonnementsformule op te nemen in de referentiebudgetten in plaats van 

herlaadkaarten. Omtrent de huiselijke media (televisie, internet en telefonie) halen 

deelnemers aan dat het vandaag allicht beter is om een pakketaankoop op te nemen 

in de referentiebudgetten. 

 

Hoewel het aantal nieuw aangebrachte items eerder beperkt bleef vinden we die 

functie toch erg waardevol. Het is belangrijk dat we hierbij niet kijken naar de 

hoeveelheid respondenten die items, hoeveelheden of levensduren wil aanpassen, 

maar naar de kwaliteit van de argumenten die worden aangehaald met het oog op 

sociale participatie en die wetenschappelijke kennis kunnen aanvullen, versterken of 

ondermijnen.  

 

3.3.5. Het benadrukken van goed ouderschap en de invulling 
van de ouderrol 

De focusgroepen werden bevolkt door ouders met schoolgaande kinderen. De ouderrol 

die ze opnemen was een spontaan voorwerp van gesprek en referentiekader voor de 

deelnemers. Daarom stellen we dat het hebben van kinderen een bindmiddel is voor 

de dialoog in de focusgroepen; een common ground voor de gesprekken tussen 

onbekenden. De relationele context tussen de deelnemers werd erdoor bevorderd. Het 

is daarom nuttig om stil te staan bij de mate waarin de loutere deelname van ‘ouders’ 

aan de focusgroepen bepalend was voor de dialoogvorming. Hoewel de focus van 

deelnemers op hun ouderrol universeel was, willen we ook wijzen op de verschillende 

invulling van de ouderrol over de verschillende inkomenscategorieën waartoe de 

respondenten behoren. Hieronder bespreken we enkele relevante voorbeelden in dit 

verband. 

 

De ouderrol fungeert als een belangrijk bindmiddel bij de bespreking van de nood aan 

een pc met internetverbinding in het referentiebudget. Unaniem vinden respondenten 

de aanwezigheid ervan noodzakelijk en voornamelijk in functie van de kinderen. 

Tegelijkertijd zijn er nuanceverschillen: hogere inkomens achten het sneller een 

mogelijkheid om de kinderen via bijvoorbeeld de bibliotheek of een internetcafé te 

laten werken op internet. Het moet niet noodzakelijk een persoonlijk bezit zijn. 

Respondenten met een lager beschikbaar gezinsinkomen zien dit duidelijk anders: 

“Deelnemer 46: je moet altijd reserveren”; “Deelnemer 38: (…) Dan moet dat kind 

naar zo’n internetcafé en wat loopt daar niet allemaal rond. Sorry, dan besparen we 

wel op andere dingen, maar ik heb wel internet in huis gehaald”. Een ander 

nuanceverschil: waar lagere inkomens de aanwezigheid van een pc met 

internetverbinding beargumenteren vanuit de noodzaak ervan voor de kinderen, 

achten respondenten uit hogere inkomenscategorieën dit even belangrijk vanuit het 

perspectief van de ouders. Het volgende voorbeeld illustreert dit duidelijk: “Deelnemer 
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25: (…) wat ik wel denk is dat computer en internet niet per se verplicht is voor de 

kinderen (…) er is wel een alternatief voor hen, de bibliotheek of zo, het is niet per se 

noodzakelijk, maar het maakt het wel gemakkelijk. Maar ik denk dat het noodzakelijk 

is voor de volwassenen, niet per se voor de kinderen. (…) als je uit je minimale 

situatie wil geraken ga je iets met de computer moeten kunnen.” 

 

De lagere inkomenscategorieën hechten tevens een groter belang aan de rol van 

zakgeld voor de kinderen. Ook hier gaat het echter niet om fundamentele verschillen 

in visie, maar eerder om nuanceverschillen. Respondenten met een lager 

gezinsinkomen vinden zakgeld voornamelijk belangrijk om kinderen zo snel mogelijk 

te leren om zelf met een bepaald budget om te gaan; een aantal deelnemers vindt dit 

belangrijk om kinderen vaardigheden aan te leren opdat ze later ‘niet dezelfde fouten 

maken als hun ouders’. Respondenten met een hoger gezinsinkomen kennen 

vergelijkbare sociale functies toe aan zakgeld, maar stellen zich stringenter op naar de 

voorziene bedragen en startleeftijd toe. Bovendien koppelen die laatsten zakgeld 

sneller aan het opknappen van klusjes. Een zelfde patroon merken we wanneer we in 

het kader van de voedingskorf de rol van buitenshuis eten en ongezonde 

voedingsitems bespreken. Lagere inkomensgroepen vermelden de noodzaak hiervan 

‘als beloning voor de kinderen’, ‘om mee te zijn met het levenspatroon van hun 

klasgenoten’. Respondenten uit hogere inkomensgroepen gebruiken dezelfde 

argumenten, hoewel zij de benodigde hoeveelheden en de frequenties veel lager 

inschatten.    

 

Een tweede bevinding die naar voren kwam tijdens de focusgroepen is het 

onderscheid tussen ouders van jonge kinderen en respondenten die eerder oudere 

kinderen hadden. In het bijzonder viel op dat ouders van jongere kinderen items die 

betrekking hebben op oudere kinderen (zoals een gsm-budget of zakgeld) lager 

inschatten dan respondenten die er reeds mee te maken kregen, wat als dusdanig ook 

onderwerp van gesprek was tijdens de focusgroepen: “Deelnemer 21: Ik denk dat het 

ook te maken heeft met de leeftijd van de kinderen. Uw kinderen zijn wat ouder dan 

die van mij. Ik kan hun wereld nog grotendeels creëren en dat stopt wanneer ze 

tieners zijn, (…) dan krijg je vragen waar je dan nee op moet zeggen. (…)”.  

 

Verder stelden we vast dat de input van respondenten uit lagere inkomenscategorieën 

in sommige gevallen ook wordt gestuurd vanuit een bepaalde angst voor instanties of 

instellingen. Bijvoorbeeld de volgende uitspraak in FG7 naar aanleiding van de keuzes 

rond vlees (beperkt tot gemiddeld 100gr. per dag per persoon in de 

referentiebudgetten): “Deelnemer 40: Ja, maar kinderen zonder charcuterie op de 

boterham naar school sturen (…) Dan moet je anders nog naar het CLB komen en 

moet je je nog verantwoorden.” 

 

Naar toekomstig onderzoek toe is het belangrijk om met deze bevindingen rekening te 

houden. Niet zozeer met de nuanceverschillen tussen deelnemers, maar wel met het 

bindmiddel dat het ouderschap is doorheen de focusgroepen. Tijdens de focusgroepen 

redeneerden de meeste deelnemers primair vanuit hun rol als ouder, wat van de 

invulling van dat ouderschap een gespreksonderwerp maakte tussen mensen met 

verschillende achtergronden en contexten die elkaar (m.u.v. enkele deelnemers aan 

FG7 en FG8) voorheen niet kenden. De vergelijkbare gezinssituatie (laat ons het 
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‘horizontale gelijkwaardigheid’ noemen) primeerde vaak op het verschillende 

inkomensniveau (of ‘verticale ongelijkheid’) tussen respondenten. 

 

Om dit onderdeel af te ronden, geven we een voorbeeld uit FG8 waar verschillende 

meerwaardelagen tegelijkertijd aan bod komen. 

 

Moderator En dus hoort het [alcoholische en frisdranken] niet thuis in het budget om 

menswaardig te leven. 

Deelnemer 48: Neen, maar wel wanneer je sociale contacten hebt, daar hoort het wel bij. Maar 

het is niet nodig om gewoon te leven. 

Moderator Vindt iedereen dat? 

Deelnemer 46: Wij als Marokkaanse mensen drinken dat niet en hebben geen alcohol in huis 

Deelnemer 43: Maar dan is het wel belangrijk dat er frisdrank in huis is 

Deelnemer 44: In plaats van alcohol drinken wij thee [gelach] 

Deelnemer 48: Dat moet erbij, bij een warme maaltijd hoort er altijd frisdrank 

Deelnemer 50 (onz.): Water is ook goed 

Deelnemer 43: Maar je gasten water geven dat vind ik niet 

Deelnemer 46: Nee, bij ons is dat een schande 

Deelnemer 50 (onz.): Maar als ze het vragen… 

Deelnemer 46: Ja, als ze het vragen is dat iets anders, maar je moet dat [frisdrank] op tafel 

hebben (…) niet alleen een fles water 

Deelnemer 48: Ja, zelfs water als je gasten hebt dan haal ik toch het liefst flessenwater. Het is 

heel moeilijk om gasten kraantjeswater aan te bieden 

Deelnemer 45: Ik drink zelfs geen kraantjeswater, alleen maar flessenwater 

Deelnemer 49: Ik kan daar ook niet tegen 

Deelnemer 48: Neen, ik ook niet. Je hebt daar wel werk aan, aan kraantjeswater. Als dat uit de 

kraan komt is dat nog geen drinkbaar water. Je moet het in de ijskast zetten… 

Deelnemer 46: Als je op gelijkvloers woont misschien wel, maar als het water in de leidingen tot 

op het tweede verdiep komt, dan heeft dat een rare smaak. 

Deelnemer 48: Best is om het in een open karaf in de ijskast te zetten 

Deelnemer 43:  Maar je hebt zo’n filter, hoe noem je dat ook alweer? Dat is dan weer mijn 

bezuiniging. Dat filtert alles en dan kunnen ze daar uit drinken. 

Tabel 8: fragment uit FG8 met verschillende kernelementen 

 

De aanvaarbaarheid van de referentiebudgetten wordt er kritisch beoordeeld; de 

discussie over de aanvaardbaarheid krijgt een interculturele connotatie door de  

aanwezigheid van deelnemers van niet-EU herkomst (7 op de 9 deelnemers) in de 

focusgroep; de sociale functie van bepaalde items worden er aangekaart; tenslotte 

vinden we in de laatste quote van deelnemer 3 ook nieuwe argumentatie terug, nl. het 

opnemen van een waterfilter in de korven. 
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3.3.6. De interculturele aanvaardbaarheid van de 
referentiebudgetten 

In eerdere discussies over referentiebudgetten kwam de interculturele vertaalbaarheid 

en toepasbaarheid ter sprake. In ons onderzoek waren er focusgroepen met 

verschillende deelnemers van buitenlandse afkomst – bijvoorbeeld in FG8 lag de 

origine van 7 op de 9 deelnemers in een niet EU land. Dit gaf ons de mogelijkheid om 

de relevantie van de referentiebudgetten na te gaan met gezinnen die er (mogelijks) 

andere leefpatronen op nahouden. Hoewel zij soms sceptisch reageren op bepaalde 

items (“Deelnemer 2: (…) Allez, wij eten zo niet”; “Deelnemer 46: wij als Marokkaanse 

mensen drinken dat niet, wij hebben geen alcohol in huis”) was er bij de deelnemers 

van buitenlandse komaf meestal een brede gedragenheid voor de referentiebudgetten. 

De samenstelling van de voedingskorf werd positief beoordeeld: “Deelnemer 43: onze 

kookkunst, de tajine, bevat wortelen, boontjes, aardappelen, veel groenten en vlees. 

Alle groenten en vlees zitten in één stoofpot en de kinderen lusten het erg graag. En 

op school moeten de kinderen fruit en een koekje meenemen (…). Dus dat vind ik 

allemaal wel goed.” Verschillende deelnemers geven ook aan dat ze elders kunnen 

besparen doordat bijvoorbeeld Marokkaanse buurtwinkels hun koopwaar goedkoper 

aanbieden (“Deelnemer 43: er zit wel twee euro verschil op bij Marokkaanse slagers”; 

“Deelnemer 48: en fruit en groenten van de markt, ook veel goedkoper”).  

 

Een ander heikel punt leek ons het vakantiebudget dat is opgenomen in de 

referentiebudgetten (een jaarlijkse midweekvakantie in België), maar ook daar bleken 

de respondenten opvallend mild over. Hoewel hun voorkeur gaat naar een vakantie in 

hun herkomstland achten ze het onnodig om daarmee rekening te houden in een 

minimumbudget. Met het voorziene budget voor een jaarlijkse midweekvakantie 

achten ze het mogelijk om, om de paar jaar een langere vakantie naar hun 

herkomstland in te plannen. Zoals eerder aangegeven kunnen we op basis van 

focusgroepen geen representativiteit beogen, maar de bespreking van de 

budgetkorven tijdens de focusgroepen leidde eerder tot gedragenheid van de 

budgetten bij deelnemers met een andere herkomst. 

3.3.7. De eindbeoordeling van de referentiebudgetten volgens 
deelnemerskenmerken en types van focusgroepen 

De eindbeoordeling van de deelnemers is gebaseerd op de totaalbudgetten uit 2008 

die in een overzichtelijke tabel werden getoond aan het einde van het gesprek. Op die 

manier konden deelnemers een oordeel vellen over het totaalbedrag. Het is 

interessant om enerzijds de bevindingen volgens verschillende deelnemerskenmerken 

(i.h.b. het gezinsinkomen van de respondenten) naast elkaar te leggen en anderzijds 

de uitspraken volgens de verschillende types van focusgroepen te vergelijken. 

 

In het algemeen kunnen we stellen dat de meeste respondenten erg schrikten van de 

hoogte van het totaalbedrag, dat namelijk, 2.293,34 euro bedraagt voor het 

voorgelegde typegezin (koppel een koppel met twee kinderen, van negen jaar en 

vijftien jaar oud) en 1.994,17 euro voor een alleenstaande ouder met twee kinderen 

van dezelfde leeftijd. De volgende uitspraken van deelnemer 8 illustreren dit treffend: 
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“Ik vind het een moeilijke oefening deze”; “Als je het er zo opzet vind ik het er los 

over. We moeten niet alles hebben van de lijst maar wel een budget om een keuze te 

kunnen maken. Ik moet niet het bedrag hebben om alles te kunnen doen wat op de 

lijst staat maar ik wil wel een bedrag om te kunnen kiezen waar ik dat ga spenderen.” 

Een aantal deelnemers vond het totaalbedrag aanvaardbaar terwijl ze tijdens de 

bespreking van afzonderlijke items meer kritiek uitten op de beperktheid van bepaalde 

items en hun budget. Deelnemer 33 verwoordt dit gevoel als volgt: “Wat ik wel gek 

vind, is dat als ik dat zo [afzonderlijk] bekijk, vind ik vaak dat het weinig is, maar alles 

samen dan denk je van ‘tiens’…”. 

  

In de eerste plaats trachten we stil te staan bij de verschillen in dialoog over de totale 

korven tussen de verschillende types van focusgroepen. Wanneer we focussen op wat 

er gezegd wordt in de focusgroepen van type 3 (uitsluitend respondenten met modale 

tot hoge gezinsinkomens), dan merken we dat zij sneller geneigd zijn om te stellen 

dat het voorziene budget aan de hoge kant is en er gesnoeid kan worden. Hieronder 

geven we een voorbeeld uit de dialogen over het totaalbudget in deze groepen. 

 

Fragment uit FG4 (type 3) Fragment uit FG5 (type 3) 

Deelnemer 23: 

 

 

Deelnemer 22:  

 

Deelnemer 23: 

 

Deelnemer 21: 

 

 

Deelnemer 22: 

 

 

 

Deelnemer 20: 

Dat lijkt mij een klein beetje aan 
de hoge kant maar wel mooi om 
een menswaardig leven mee te 
leiden. 
 
Er zijn mensen die werken en niet 
zo veel hebben.  
Veel mensen zelfs. En die doen 
het op hun manier en dat lukt. 
 
Ik denk niet dat iedereen die 
minder kan besteden, een 
mensonwaardig bestaan heeft.  
 
Met 2 kinderen, zelfs als 
alleenstaande, of met het eten 

enzo erbij lijkt mij dat geen 
probleem.  
 
Ik vind het een beetje voldoende 
eigenlijk. Het is voldoende maar 
misschien is het een minimum om 
een menswaardig bestaan te 
hebben. 

Deelnemer 24: 
 
 
Deelnemer 27: 
Deelnemer 28: 
 
Deelnemer 26: 
 
 
 
 
 
Deelnemer 27: 
 
 
 

Deelnemer 30: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ik denk dat het wel ongeveer kan. 
De huur van het appartement vind 
ik niet realistisch 
Ik denk dat dat kan ja. 
Ik ben het er met eens, een goed 
bedrag, daar kan je dat mee doen. 
Wel, dit bedrag voor in een sociale  
woning te wonen is het wel heel 
goed te doen. … In een sociale 
woning met wel maar 300-350 
euro aan huur per maand…maar 
als je privé huurt moeilijk, heel 
moeilijk. 
Ik zie het bedrag. Ik zou er allerlei 
sociale conclusies kunnen van 
maken. Ik hoop dat het met 

minder kan.  
200-300 euro, zoiets (kan er af). 
Je hebt als alleenstaande wel veel 
vaste kosten waar je niets op kan 
bezuinigen. 
(…) 

Tabel 9: Fragmenten uit FG4 en FG5 m.b.t. de hoogte van de totale budgetten 

 

In beide focusgroepen wordt er een eerder streng oordeel geveld over het eindbedrag 

en achten deelnemers het eerder aan de hoge kant. Tegelijkertijd is er ruimte voor 

nuance die we bijvoorbeeld terugvinden in de uitspraak van deelnemers 24, 26 en 30.  

  

In de focusgroepen van type 1 merken we op dat de dialoog een andere richting 

uitgaat en er een grote gedragenheid bestaat voor de hoogte van de 

referentiebudgetten en indien men niet akkoord gaat met de hoogte van de bedragen 

worden ze (voor sommige korven) eerder aan de lage kant gezien.  

  



41 
 

Fragment uit FG 3 (type 1) Fragment uit FG 7 (type 1) 

Deelnemer 17: 

Deelnemer 16: 

 
 
Deelnemer 19: 

 

 
Deelnemer 15: 

 

 
 
Deelnemer 17: 

 

 
 
Deelnemer 15: 

Ja dat (menswaardig leven) lukt 
zeker 

Ja 
 

Het kan hoor. Ik zou ze graag wat 
meer geven… Het kan wel, maar 
2500, dat heb ik in gedachten. 

 

Dat is haalbaar, maar dat is 
inderdaad overleven ze… Zonder 
zorgen is het iets te weinig vind 
ik. Dan zou ik ook zoals jij meer 
naar 2500 gaan. 

(Voor voeding) moet je dan echt 
krabben. Is het menswaardig als 
je ‘s avonds naar de winkel moet 
om te kijken wat er aan 50% en 
dat de volgende dag vervalt? 

Uw gevoel van eigenwaarde is… 
Als dat uw systeem moet zijn… 
Maar als je dat doet, als je gaat 
kijken naar wat er bijna vervalt, 
dan denk ik dat je daar mee kunt 
leven. 

Deelnemer 36: 

 
Deelnemer 39: 

 
Deelnemer 38: 

 

 

 

 

 

Deelnemer 40: 

 

 

 

Deelnemer 41: 

Ja, dat mag je mij 
ook geven 

Ja, dat is een 
schoon bedrag 

Dat hangt er van 
af. … als 
alleenstaande 
moeder met vier 
kinderen denk ik 
wel dat het kan als 
je hebt leren leven 
met wat je krijgt.. 
… Voor 2 kinderen 
is het genoeg. De 
huishuur bepaalt 
wel heel veel. 

Dees is wel het 
minimum. Ge moet 
ermee leren leven, 
ze gaan u niet 
bijgeven. Als ze 
zien wat ze gaan 
kopen lukt het wel. 

Het is meer dan 
genoeg 

Tabel 10: Fragmenten uit focusgroepen van type 1 m.b.t. de hoogte van de totale budgetten 

 

Respondenten in dit type van focusgroepen zijn snel geneigd om naar hun eigen 

situatie terug te koppelen. – cf. “Deelnemer 31: Ja, ik zou gelukkig zijn, amai.”; 

“Deelnemer 40: ge moet ermee leren leven, ze gaan u niet bijgeven”. In vergelijking 

met de dialogen in de focusgroepen van type 3 merken we duidelijk dat het voor de 

respondenten in dit type van focusgroepen moeilijk is om vanuit een breder 

perspectief te redeneren. Ze komen tot een oordeel over de menswaardigheid vanuit 

hun persoonlijke financiële situatie en ervaringen.  

 

Voor de focusgroepen van type 2 is het moeilijker om een duidelijk patroon te 

benoemen. 
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Fragment uit FG1 (type2) 

Deelnemer 10: Ik vind dit een heel moeilijke oefening. Het is allemaal goed en wel als er niets 

gebeurt. Je hebt geen financiële ruimte, kan niets opzij zetten. Zo zou ik niet kunnen. 

Als het moet, moet het maar. Zeker met kinderen moet het een zeer onaangenaam en 

onveilig gevoel geven. 

Deelnemer 8: Er zit ook geen spaarruimte in he, geen appeltje voor de dorst, geen onvoorziene 

kosten. 

Deelnemer 10: Ik heb vaak te horen gekregen ‘deze maand niet, er is geen geld’. Als je dat goed 

aanpakt kun je kinderen daar wel een bepaalde waarde in bijbrengen. Maar ik denk 

dat het niet zo simpel is. Het budget vind ik heel abstract. Ik denk dat ik het hier aan 

de alleenstaande mama’s is om te bepalen of het genoeg is of niet. 

Deelnemer 14: Ik vind de vaste uitgaven inderdaad laag. Ik vind dit een budget voor een korte 

termijn, (…) maar voor een lange termijn is het te laag. 

Tabel 11: Fragment uit focusgroep van type 2 m.b.t. de hoogte van de totale budgetten 

 

In bovenstaand fragment uit FG1 vinden we een erg genuanceerd oordeel: de 

referentiebudgetten zijn aanvaardbaar, maar de respondenten plaatsen vraagtekens 

bij hun duurzaamheid en capaciteit om onvoorziene kosten op te vangen. In deze 

focusgroep wordt er vanuit een breed perspectief op menswaardigheid geredeneerd. 

In FG2, tevens een gemengde FG vinden we dit amper terug en zien we eerder een 

samenvoegen van wat we onder de voorgaande types 1 en 2 beschreven: een oordeel 

vanuit de eigen levenservaring enerzijds (cf. “Deelnemer 5: Ik vind niet dat het 

minder moet zijn, want ik zou heel blij zijn als ik dat krijg”) en het oordeel dat het 

totale geraamde cijfer eerder aan de hoge kant is anderzijds.14 

 

Waar we in de bespreking volgens focusgroep type stilstonden bij de 

groepsuitkomsten van de gesprekken, kunnen we ook nader gaan kijken naar de 

verschillen in uitspraken van respondenten uit verschillende inkomensclusters. 

Aangezien de inkomenscategorieën sterk overeenstemmen met de verschillende types 

van focusgroepen, zijn de discoursverschillen gelijkaardig. Uit de focusgroep 

resultaten blijkt dat de meeste respondenten van de lagere inkomenscategorieën de 

referentiebudgetten aanvaardbaar vinden, maar er tegelijkertijd op wijzen dat veel 

afhankelijk is van de kost van de huisvesting. Voor wie zich vandaag op de private 

huurmarkt begeeft, denken de respondenten dat het in de referentiebudgetten 

begrootte bedrag ontoereikend is. Zoals eerder opgemerkt in de focusgroepen van 

type 1 is het voor deze respondenten moeilijk om vanuit een breder perspectief te 

redeneren. Eerder vergelijken ze de bedragen met het eigen gezinsinkomsten en -

uitgaven. 

 

De modale en hogere gezinsinkomens (categorieën 3 en 4) staan meer verdeeld ten 

opzichte van de aanvaardbaarheid van de totale bedragen. Langs de ene kant is er 

een zekere aanvaarding van het totale bedrag, langs de andere kant ook scherpe 

kritiek, ingegeven vanuit de vergelijking met andere minima: “Deelnemer 13: Ik denk 

                                                        
14

 Dit vinden we onder meer terug in volgende uitspraak. “Deelnemer 1: Ik denk dat op een aantal posten 
zoals kleding, vervoer, ontspanning, onderhouden van relaties en zakgeld, dat dat zelfs met iets minder zou 
kunnen. Op gezondheid en verzorging. Als je gezond bent, kan ik me niet voorstellen dat je zoveel per maand 
uitgeeft. Ik denk dat het voor dat gezin zeker voldoende is.” 
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dat er veel mensen zijn die met veel minder moeten rondkomen, dus dan hebben we 

een probleem he”. 

 

Hiermee ronden we de inhoudelijke bespreking van de focusgroep resultaten af. In 

3.3.8 en 3.3.9 bespreken we nog twee praktische zaken m.b.t. het 

focusgroepenonderzoek, namelijk de groepsgrootte en rekrutering enerzijds en het 

aangewezen aantal focusgroepen anderzijds. 

3.3.8. Groepsgrootte en rekrutering: praktijk en bedenkingen 

Een bepaalde groepssamenstelling kan maar worden nagestreefd wanneer we 

voldoende participanten rekruteren, wat op zich geen sinecure is. Gebaseerd op vooraf 

vastgelegde rekruteringscriteria bepalen we de manier waarop we participanten 

rekruteren. Typisch wordt een groepsgrootte van zes tot acht deelnemers als ideaal 

naar voren geschoven, hoewel we in rapportage groepsgroottes van drie tot veertien 

personen terugvinden (Bloor et al., 2001). Kleine groepen worden vaak geassocieerd 

met diepgaande discussie en zijn eerder aangewezen bij gevoelige onderwerpen, waar 

grotere groepen gerelateerd worden aan meer meningen en visies. Te grote groepen 

riskeren chaotisch te worden en bemoeilijken de analyse achteraf. Te kleine groepen 

kunnen ertoe leiden dat de interactie beperkt is wanneer de groep uit zwijgzame types 

bestaat (Bloor et al., 2001). 

 

In de rekrutering kunnen we in de eerste plaats beroep doen een bestaande pool van 

participanten, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de diensten van een 

marktonderzoeksbureau. Deze wervingswijze werd in het onderzoek naar 

referentiebudgetten toegepast: o.a. in het Nederlandse onderzoek van Hoff et al. 

(2009) en de studie van Davis et al. (2012).15 Hoewel deze optie de meest 

comfortabele  en efficiënte lijkt – als onderzoeker moet je geen actieve rol opnemen in 

het zoeken van geschikte deelnemers; het marktonderzoeksbureau kan de 

geschiktheidscriteria eenvoudigweg ingeven in haar consumentendatabank –, zijn er 

ook een aantal nadelen aan verbonden. Beroep doen op een marktonderzoeksbureau 

heeft niet alleen zijn prijs, waar onderzoeksbudgetten veelal beperkt zijn, daarnaast 

bestaat ook het risico dat de focusgroepen bevolkt worden door beroepsrespondenten 

zonder enige specifieke interesse in het onderzoeksonderwerp. In ons onderzoek 

hebben we geen respondenten op deze manier gerekruteerd. 

 

Ten tweede kunnen we deelnemers persoonlijk en individueel rekruteren door hen op 

een bepaalde, gepaste plaats aan te spreken – indien we bijvoorbeeld geïnteresseerd 

zijn in de opinie van bejaarden over een bepaald onderwerp kunnen we postvatten 

aan een bejaardentehuis. Deze methode is tijdrovend, maar laat de onderzoeker toe 

om de geschiktheidscriteria rechtstreeks af te toetsen. In ons eigen onderzoek hebben 

we hier beperkt beroep op gedaan. Meer bepaald door post te vatten in Antwerpse 

districtshuizen en aan een vakbondsinstelling. Naast tijdrovend bleek deze methode 

niet erg succesvol. Slechts een zestal deelnemers werd op deze wijze gerekruteerd. 

Een alternatief voor deze zelf-selecterende methode is het versturen van gerichte 

                                                        
15

 Voor Davis et al. (2012) blijkt dit niet uit het rapport zelf, maar wel op basis van een interview over de studie: 
http://www.bbc.co.uk/news/uk-18768447 (laatste toegang oktober 2013). 

http://www.bbc.co.uk/news/uk-18768447
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mails. In ons onderzoek werden mails verstuurd naar het universiteitspersoneel, de 

werknemers van een vakbondsorganisatie en werknemers van bedrijven actief in de 

sociale economie. Voornamelijk deelnemers die behoren tot de derde en vierde 

inkomenscategorie werden op deze manier benaderd. 

 

Ten derde kunnen we deelnemers rekruteren door een beroep te doen op 

tussenpersonen of organisaties. De meeste deelnemers aan ons onderzoek werden op 

deze manier gerekruteerd. Ten eerste werden deelnemers benaderd via (strategische) 

tussenpersonen. Op deze manier werden een vijftiental deelnemers aangetrokken. De 

Antwerpse organisaties waarop we een beroep deden (het OCMW, de Centra voor 

Algemeen Welzijnswerk, Samenlevingsopbouw, Centrum Kauwenberg en De Link 

vzw), leverden het leeuwendeel van de deelnemers aan het onderzoek. Voornamelijk 

lage inkomensgezinnen werden op deze manier geworven.16 Door beroep te doen op 

tussenpersonen en organisaties met een uitgebreid netwerk verlichten we enerzijds de 

rekruteringsinspanningen, maar leggen we de controle op de selectie van deelnemers 

anderzijds in de handen van derden (Bloor et al., 2001). Nadeel is dat die overdracht 

potentieel tot verkeerde rekrutering kan leiden. Vandaar verklaren we bijvoorbeeld de 

aanwezigheid van gerechtigden op een invaliditeitsuitkering onder de deelnemers (cf. 

de effectieve groep). Naast personen met een invaliditeitsuitkering waren er 

bijvoorbeeld ook twee deelnemers aanwezig met uitsluitend volwassen kinderen die 

niet langer thuis woonden. Dit is een belangrijk aandachtspunt bij toekomstig beroep 

op contactpersonen en –organisaties bij de rekrutering van respondenten. 

 

Een bijkomend onderscheidend element bij het samenstellen van focusgroepen is het 

in rekening brengen van de onderliggende relationele context tussen deelnemers. Dat 

focusgroepen uitsluitend moeten bestaan uit ‘vreemden’ is één van de mythes die 

rond focusgroepenonderzoek hangen (Bloor, 2001: 22). Voornamelijk bij marketing 

onderzoek wordt dit als een belangrijk uitgangspunt beschouwd. De argumentatie is 

echter tweezijdig. Enerzijds wordt gesteld dat personen die elkaar voorheen niet 

kenden sneller informatie zullen ontsluiten tijdens een focusgroep (bijv. Morgan, 

1988), anderzijds stellen sommige onderzoekers dat deelnemers die elkaar voorheen 

kenden sneller informatie zullen delen en in de diepte over een onderwerp van het 

onderzoek zullen converseren (bijv. Sasson, 1995). De relationele context kan al dan 

niet in verband staan met de effectieve ‘conversationele context’ van de focusgroep. 

Zo kan de verwachting om (persoonlijke) informatie te delen in de focusgroep, of de 

motivatie om actief deel te nemen aan de discussie, sterk verschillen tussen 

deelnemers - cf. het fragment uit ons onderzoek dat we in tabel 6 bespraken. FG7 en 

FG8 in ons onderzoek bestonden (minstens gedeeltelijk) over respondenten die elkaar 

voorheen al kenden. 

 

Deels berust de rekrutering (of beter, de effectieve deelname) van respondenten op 

toevalsfactoren, niettemin wordt er een duidelijke selectie gemaakt door bepaalde 

tussenpersonen of organisaties te contacteren. Anders dan het 'verwarrend' streven 

naar representativiteit dat in sommige onderzoeken tot foutieve conclusies leidt, was 

ons aandachtspunt in de rekrutering van respondenten eerder “(…) their relevance to 

                                                        
16

 De lezer kan hier meer informatie vinden over de betrokken organisaties: http://www.de-link.net/; 
http://www.kauwenberg.be/; http://www.riso-antwerpen.be/start_12.aspx; http://www.cawmetropool.be/; 
http://www.cawdeterp.be/ [Laatste toegang op 22/07/2013]. 

http://www.de-link.net/
http://www.kauwenberg.be/
http://www.riso-antwerpen.be/start_12.aspx
http://www.cawmetropool.be/
http://www.cawdeterp.be/
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the research topic rather than their representativeness which determines the way in 

which the people to be studied are selected” (Flick, 1998: 41). 

 

3.3.9. Bedenkingen over het aangewezen aantal focusgroepen 

In elk onderzoek komt de vraag naar de grootte van de te bevragen populatie op de 

proppen. In tegenstelling tot kwantitatief onderzoek bestaat er echter geen eenduidige 

vuistregel om te bepalen hoeveel focusgroepen in het kader van een bepaalde 

onderzoeksvraag aangewezen zijn. In de literatuur zien we twee relevante concepten 

naar voren komen om het aantal te voeren focusgroepen op te baseren: segmentatie 

en data-saturatie. 

 

Ten eerste segmentatie. Het antwoord op de vraag of en in welke mate je 

focusgroepen gaat segmenteren, zoals we in ons onderzoek deden door drie types van 

focusgroepen samen te stellen, is afhankelijk van de aard van het onderzoek en de 

onderzoeksvragen die de onderzoeker stelt. Morgan (1996) stelt dat vooraf moet 

worden nagedacht over welke graad van standaardisatie we doorheen het ganse 

onderzoek wensen na te streven: stellen we in elke focusgroep dezelfde vragen en 

doorlopen we telkens dezelfde procedures? Hoe meer we streven naar dezelfde 

standaard, hoe meer we de resultaten tussen groepen kunnen gaan vergelijken. 

Wanneer we de beoogde populatie opdelen in homogene groepen zal het totale aantal 

te voeren focusgroepen echter gelijkaardig toenemen. De homogeniteit binnen de 

groepen kan de discussie weliswaar faciliteren, maar teveel homogeniteit kan er 

evenzeer toe leiden dat de discussie onvoldoende gestoffeerd is (cf. Bloor et al., 

2001). Hoewel in de literatuur meestal tussen de vier en de zes focusgroepen worden 

aangewezen (Morgan, 1996), vergroot het aantal wanneer je segmenteert of wanneer 

je vragen diverser zijn. Zoals uitvoerig besproken hebben we onze focusgroepen in de 

eerste plaats gesegmenteerd op basis van het gezinsinkomen van de deelnemers. De 

graad van standaardisatie was ook relatief hoog; het vragenstramien was gelijkaardig 

voor de verschillende typen van focusgroepen. 

 

Ten tweede data-saturatie. Hiermee bedoelt men dat het onderzoek uitgeput is 

wanneer bijkomend onderzoek geen nieuwe argumenten of ideeën oplevert. In de 

ondersteunende literatuur wordt veelal gesteld dat beslissen over het vereiste aantal 

focusgroepen samenvalt met het bereiken van data-saturatie (o.a. Flick, 1998). 

Anderen stellen dan weer dat ze geen richtlijnen kunnen geven over het vereiste 

aantal focusgroepen (o.a. Stewart et al., 2007). Data-saturatie stelt dat het aantal 

gevoerde groepen volstaat wanneer argumentatie zich louter herhaalt. Dit maakt dat 

het aantal te voeren focusgroepen, in tegenstelling tot de vereiste steekproefomvang 

in kwantitatief onderzoek, niet a priori kan worden vastgelegd. Het concept werd 

ontleend aan de theoretical saturation die Glaser & Strauss (1967) met hun grounded 

theory introduceerden.  

 

Hoewel data-saturatie een interessant concept lijkt, blijft het tegelijkertijd sterk op de 

vlakte: wat wordt bedoeld met nieuwe argumentatie en hoe weet je wanneer alle 

relevante meningen over een bepaalde problematiek aan bod zijn gekomen? 

Tegelijkertijd beschikken onderzoekers slechts over beperkte tijd en middelen, die de 
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omvang van hun onderzoek limiteert. In de praktijk blijkt er als dusdanig veel minder 

overeenstemming over wat ‘saturatie’ nu juist betekent. Dit blijkt onder andere uit het 

onderzoek van Carlsen & Glenton (2011). Zij voerden een meta-onderzoek uit, waarbij 

ze in het domein van de gezondheidswetenschappen onderzochten hoeveel 

focusgroepen onderzoekers doen, hoeveel participanten daarbij betrokken werden en 

de argumentatie die eventueel wordt aangehaald voor het voeren van n aantal 

focusgroepen. Ze identificeerden (na voorselectie) 220 onderzoeken gepubliceerd in 

2008 die focusgroepen gebruikten in hun onderzoeksdesign. Van die 220 onderzoeken 

gaven er 183 (83,2%) geen enkele reden voor het uiteindelijke aantal gevoerde 

focusgroepen – weliswaar gaven sommigen wel informatie over het aantal 

deelnemers. Van de 37 die wel een verklaring hadden, gaven er 28 aan dat ze 

saturatie bereikten. Van die 28 waren er 15 die Carlsen & Glenton (2011) niet konden 

overtuigen – bijvoorbeeld omdat het aantal focusgroepen eigenlijk al op voorhand was 

vastgelegd. Daarnaast waren er 3 studies die praktische redenen gaven en 6 die 

verwezen naar richtlijnen uit de literatuur om het aantal groepen te verantwoorden. 

De auteurs besluiten dan ook dat er, misschien meer dan toepasselijke richtlijnen, 

nood is aan transparante rapportering over de onderzoeksomvang en de argumentatie 

daarvoor. 

 

In tabel 15 vertalen we de studie van Carlsen & Glenston (2011) naar ons 

onderzoeksonderwerp. We verwijzen naar enkele onderzoeken waar 

referentiebudgetten geconstrueerd worden op basis van focusgroepdata. We merken 

op dat niet enkel de rapportering over het aantal gevoerde focusgroepen, maar tevens 

de focusgroeprapportage zelf in het merendeel van de gevallen onder de 

verwachtingen blijft. 
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Onderzoek Aantal FG Aantal 

deeln. 

Kenmerken FG Verklaring 

voor n FG 

Storms & Van den 

Bosch (2009) 

9 Niet 

weerge-

geven 

Gezinnen met inkomen rond 

armoedelijn (doelstelling: 

verwerven van informatie over 

actuele uitgavenpatronen, 

testen van de 

aanvaardbaarheid van de 

expertbudgetten) 

Geen 

verklaring 

Vincentian 

Partnership for 

Social Justice (2006) 

 

18 (sampling: 

3 FG per 

gezinstype) 

161 Gebaseerd op CBS-methode 

(cf. hoofdstuk 2.2.3) 

Geen 

verklaring 

Lehtinen (2011) 7 preliminai-re 

FG, 6 

‘workshops’, 6 

FG aan het eind 

van het 

onderzoek  

53 (?) De focusgroepen werden 

preliminair gebruikt bij het 

definiëren van commodities en 

achteraf om de finale 

budgetkorven te evalueren 

Geen 

verklaring 

Bradshaw et al. 

(2008) 

39  Niet 

weerge-

geven 

(6 tot 8 

per FG) 

CBS-methode: 8 oriëntatie FG; 

15 taakgeoriënteerde FG;  10 

checkback FG; 3 afsluitende  

FG; 3 bijkomende FG op een 

andere locatie 

Geen 

verklaring 

Davis et al. (2012) 21 (waarvan 15 

gezinnen met 

kinderen en 6 

voor 

alleenstaanden) 

Niet 

weerge-

geven 

(6–10 

per FG) 

Gebaseerd op CBS-methode: 7 

taakgeoriënteerde FG;  6 

checkback FG; 2 afsluitende  

FG. (De zes andere FG zijn de 

FG voor alleenstaanden en 

gepensioneerden die niet 

rebasing, maar louter reviewing 

werkten.) 

Geen 

verklaring 

Hoff et al. (2010) 

 

4 (elke FG 

kwam drie-

maal samen, 

geen uitval) 

46 3 FG: verschillende 

inkomensniveaus en 

gezinstypes per FG. 

1 FG: uitsluitend lage 

inkomensgezinnen. 

Drie fasen, gebaseerd op CBS-

methode. 

Geen 

verklaring 

Tabel 12: Overzicht aantal en samenstelling FG bij onderzoek naar referentiebudgetten
17

 

 

  

                                                        
17

 Gezien we de transparantie en mate van detail van het onderzoek zelf nagaan, baseren we ons uitsluitend 
op de in de tabel vermelde rapporten en houden we bijvoorbeeld geen rekening met informatie over het 
onderzoek dat we via de onderzoekers zelf bekwamen. (In het bijzonder kunnen we meer informatie 
verschaffen bij het Vlaamse onderzoek doch hebben we ons uitsluitend beperkt tot effectief gerapporteerde 
gegevens.)  
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In het eigen onderzoek waarover we hierboven rapporteerden werd het aantal 

groepen bepaald door: 

- Ondersteunende literatuur die stelt dat twee tot vijf focusgroepen aangewezen 

zijn, vermenigvuldigd met de onderliggende sampling (cf. Morgan, 1996). Die 

laatste gebeurde in ons geval op basis van de drie vermelde types 

focusgroepen. Voor elk van deze drie stelden we voorop om minstens twee 

focusgroepen te organiseren. 

- Daarnaast werd het aantal bepaald – of beter, beperkt – omwille van 

praktische redenen. In het bijzonder de beperkte rekruteringsmogelijkheden 

van modale en hoge inkomens en de respons bepaalden het effectief gevoerde 

aantal focusgroepen. 

 

Door het ontbreken van eenduidige en algemeen aanvaarde handvaten over het aantal 

aangewezen focusgroepen, blijft de beslissing over het aantal te voeren focusgroepen 

een subjectieve aangelegenheid die vaak door praktische overwegingen beperkt en a 

priori gemaakt wordt. Vaak is er immers geen tijd om de data-analyse tussen 

focusgroepen tijdig rond te hebben of is het staal respondenten beperkt in omvang en 

hoogstens tijdelijk beschikbaar. Transparante rapportage over bovenstaande gegevens 

lijkt in de eerste plaats aangewezen. De volgende uitspraak van Barbour & Kitzinger 

(1999) lijkt hier bijzonder treffend: “Every decision in the course of designing, 

conducting and analyzing focus group research is interdependent. A ‘one size fits all’ 

formula would be no substitute for serious critical engagement with the political, 

theoretical and practical issues around group work”. 
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4. Besluit en bemerkingen 

4.1. Met betrekking tot de meerwaarde van focusgroepen 

Zoals we voordien aanhaalden schuilt er een gevaar in het kwantificeren van 

focusgroepdata. Al te vaak leidt dit tot nietszeggende of pseudo-kwantificatie – 

Barbour (2007) spreekt in die zin over bogus quantification. Tegelijkertijd bestaan er 

zinvolle manieren om patronen in de evaluatie van focusgroepdata weer te geven. 

Hieronder vatten we de kern van bovenstaand onderzoek samen aan de hand van een 

raamwerk dat tegelijkertijd een visueel instrument is om patronen in de data te 

identificeren.18 In onderstaande matrixtabel vinden we in de rijen de drie verschillende 

typen van focusgroepen en in de kolommen de vier gespreksknopen die we afleidden 

uit de data.19 

 

 Ouderrol en 

goed 

ouderschap 

Onderliggende 

competenties 

Genereren van 

nieuwe 

argumentatie 

Aanvaarding 

en kritische 

evaluatie van 

expertkorven 

Gemengde FG √√ √√ √ √√ 

Modale en hoge 

inkomens FG 

√√ √ √ √√√ 

Laag 

gezinsinkomen FG 

√√√ √√ √ √√√ 

Tabel 13: Vier centrale gespreksknopen in de focusgroependata 

 

We oordelen dat de invulling van de ouderrol een cruciaal element is in alle 

focusgroepen. Niettemin worden er tijdens de gesprekken andere klemtonen gelegd 

zoals we hierboven bespraken. Tegelijkertijd werd er in meerdere mate naar de 

ouderrol verwezen in de focusgroepen met uitsluitend respondenten met een eerder 

laag gezinsinkomen. Onderliggende competenties worden het sterkst bevraagd in de 

gemengde focusgroepen en in de focusgroepen met lage inkomens. Hoewel dit geen 

expliciete doelstelling was bij het aanvatten van de focusgroepen, merken we dat de 

focusgroepen in beperkte mate ook nieuwe argumenten of items aanbrachten 

waarmee de referentiebudgetten kunnen worden uitgebreid. Ten slotte stonden 

focusgroepen kritisch ten aanzien van een aantal items opgenomen in de 

budgetkorven Ook het prijzen van de items werd soms kritisch geëvalueerd. Ondanks 

nuanceverschillen, was de aanvaardbaarheid en kritische evaluatie van de korven een 

belangrijk gespreksonderwerp in alle typen van focusgroepen. 

 

                                                        
18

 We geven hiervoor een eigen invulling aan de aanpak voorgesteld in Barbour (2007) en Ritchie en Spencer 
(1994). Het belang van elk van deze vier overkoepelende en inhoudelijke gespreksknopen wordt tussen één 
en drie ingeschaald in de tabel. De inschaling is in de eerste plaats gebaseerd op een inhoudelijke, tekstuele 
analyse die tot stand komt op basis van relevante matrix coding queries in Nvivo – matrices van 

focusgroeptype (rijen) en inhoudelijke nodes (kolommen). 
19

 Hoewel de tabel gegrond is in de data is ze in de eerste plaats een interpretatie van de onderzoekers. De 
gegrondheid werd onderzocht met behulp van de applicatie matrix coding queries in Nvivo. (In de kolommen 
selecteerden we de axial codes die terug te vinden zijn in de tabel  13, in de rijen de drie typen van 
focusgroepen – geselecteerd op basis van de attributes toegekend op het niveau van de ‘focusgroepcoding’ ). 
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4.2. Met betrekking tot de werkbaarheid van gemengde 
focusgroepen en de rol van het gezinstype 

Gemengde focusgroepen zijn een werkbaar alternatief. De interacties in deze 

focusgroepen leverden vaak interessante discussies en inzichten op vooral met 

betrekking tot de veronderstelde leefomstandigheden en competenties die aan de 

typegezinnen werden toegeschreven. Daarbij lijkt hun werkbaarheid in de eerste 

plaats verbonden met het ‘gezinstype’ dat als bindmiddel voor de gesprekken 

fungeert. Hiermee bedoelen we dat de ouderrol vaak een bindmiddel was in de 

dialogen tussen verschillende deelnemers. In de tweede plaats werd de werkbaarheid 

gefaciliteerd door de betrokkenheid van ervaringsdeskundigen in de armoede bij deze 

focusgroepen. In het bijzonder werkten zij ten eerste drempelverlagend voor 

respondenten met een laag gezinsinkomen om actief bij te dragen aan het gesprek. 

Ten tweede expliciteerden ze, meer dan andere deelnemers, vanuit hun 

ervaringsgegronde kennis de aan de referentiebudgetten onderliggende competenties.  

 

4.3. Discussie: over een publiek referentiekader en concepten van 
consensus 

Tot slot willen we nog wijzen op een tweetal conclusies die we onrechtstreeks uit het 

onderzoek puren en die relevant zijn voor verdiepend onderzoek ter zake. 

 

4.3.1. Het innemen van een publiek referentiekader 

Uit de kwalitatieve analyse van de focusgroepdata blijkt het redeneren zoeken naar 

een aanvaardbare minimale levensstandaard vanuit een publiek referentiekader geen 

gemakkelijke evenwichtsoefening is voor vele respondenten. In het bijzonder 

respondenten met een lager gezinsinkomen redeneerden sterker vanuit de eigen 

persoonlijke ervaringen en context om de samenstelling van de referentiebudgetten te 

beoordelen20. Doch dergelijke bijdragen vanuit een ‘privaat perspectief’ getuigen ons 

inziens echter niet van onderzoeksarmoede, integendeel, de contextvolheid verrijkt 

hun bijdrage, zoals ons betoog onder 3.3.3 aantoont. Deze argumenten leggen de 

zwakheden in de samenleving, zoals de beperkte toegankelijkheid van publieke 

goederen en diensten voor lage inkomensgroepen, en de verschillen in individuele 

competenties en mogelijkheden bloot. Zoals al eerder aangehaald is dit een 

belangrijke functie van focusgroepen, voornamelijk wanneer ze effectief gebruikt 

worden om de levenssituatie van mensen in armoede te beoordelen in functie van 

menswaardigheid. Overmatige focus op een publiek referentiekader tijdens 

focusgroepen lijkt ons bovendien eerder het risico in te houden dat lage-

inkomensgezinnen worden uitgesloten van de feitelijke dialoog en verengde 

gesprekken. In die zin is een eerder statistische, survey-gerelateerde bevinding 

                                                        
20

 Deze bevindingen nuanceren de stelling van Goedemé & Rottiers (2010), die in de lijn van Van den Bosch 

(2001: 391-399) argumenteren dat respondenten een verschillende referentiegroep hanteren naargelang ze 
hun eigen levensstandaard of eerder een algemene levensstandaard evalueren.  



51 
 

omtrent het bevragen van een publiek perspectief niet zomaar vertaalbaar naar het 

onderzoek over referentiebudgetten. 

 

4.3.2. Over de invulling van consensus 

We merken op dat er in het onderzoek naar referentiebudgetten verwarring bestaat 

rond de invulling van het begrip consensus. Bijvoorbeeld in de Europese peer review 

(Vranken, 2010) vinden we een Babylonische verwarring terug tussen twee 

verschillende invullingen voor het creëren van een draagvlak rond de 

referentiebudgetten. Wanneer we teruggrijpen naar het citaat uit Vranken (2010) dat 

de lezer terugvindt onder paragraaf 3.1, dan merken we dat er enerzijds wordt 

verwezen naar focusgroepen bestaande uit respondenten uit verschillende 

sociaaleconomische klassen en er anderzijds wordt gerefereerd aan de actieve 

deelname van vertegenwoordigers uit alle maatschappelijke geledingen. Ons inziens 

gaat het hier om twee verschillende zaken die door elkaar worden gehaald. Het 

onderscheid tussen beide en de mogelijk verschillende plaats die zij in het 

onderzoeksproces kunnen innemen wordt er onvoldoende geëxpliciteerd.  

 

Ten eerste onderscheiden we het streven naar een consensus zoals die naar voren 

komt in het Angelsaksische onderzoek waarin het generaliseren naar een ‘publieke 

consensus’. Wordt beoogd. Dit foutieve kwantitatieve gebruik van focusgroep data 

hebben we voorheen bekritiseerd omwille van haar ontoereikendheid. Ten tweede 

vinden we in Vranken (2010) een beleidsmatige invulling terug: ‘vertegenwoordigers 

uit verschillende maatschappelijke geledingen’ treden er op als gesprekspartners. 

Vanuit die tweede invulling is het beogen van consensus allicht wel 

nastrevenswaardig. Ons inziens kan een breder maatschappelijk debat over 

referentiebudgetten, in concreto opgezet door ex-post groepsgesprekken met 

vertegenwoordigers uit het middenveld een bijkomende meerwaarde opleveren, willen 

we van referentiebudgetten een relevante beleidsindicator maken. Ex-post gesprekken 

omdat de constructie van de korven zelf onderwerp is van een participatorische 

wisselwerking tussen (geëngageerde) burgers en wetenschappelijke domeinexperten. 

Door vertegenwoordigers uit het middenveld achteraf te betrekken kunnen we 

trachten om referentiebudgetten te ‘institutionaliseren’ als een adequate indicator. Het 

lijkt ons in ieder geval een belangrijke uitdaging om de maatschappelijke 

gedragenheid van referentiebudgetten op die manier verder te bewerkstelligen. 

 

Met deze paper hebben we willen aantonen dat referentiebudgetten verder aan 

robuustheid winnen wanneer we de rol die we de (geëngageerde) burger in het 

onderzoek toekennen, degelijk afbakenen en expliciteren. Referentiebudgetten zijn in 

onze opvatting het resultaat van de wisselwerking tussen academische 

domeinexperten en burgers. Onderzoekers hebben er alle belang bij om de 

argumentatie en kritische bemerkingen van respondenten serieus te nemen, wel te 

overwegen, terug te koppelen naar de domeinexperten en in hun rapportage 

systematisch en helder te beargumenteren waarom zaken wel of niet werden 

aangepast aan bepaalde korven. Enkel op dergelijke wijze winnen referentiebudgetten 

verder aan robuustheid.  
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