
 Woord vooraf

Hoe durf je, dacht ik, een boek te schrijven over kinderen in armoede; je leeft in 
een bevoorrecht land, jij hebt het altijd goed gehad en je kinderen krijgen ook 
alles of toch veel om in welzijn op te groeien. Je zal je empathische gaven uit 
de kast moeten halen om dit onderwerp zinvol te behandelen. Een buikgevoel 
van afschuw en verontwaardiging1 voor deze schandvlek volstaan niet. 

Devenir pauvre2… of zelf arm worden om mensen in armoede te begrijpen, dat 
is een verantwoorde weg om een functionele strategie te bedenken, om kinder-
armoede aan te pakken. Dat betekent helemaal niet dat men zelf geen geld of 
bezit zou mogen hebben – daarvan overtuig ik mezelf tenminste – maar dat men 
de empathie heeft om zich in te leven in een minderheid, concreet in de mensen 
in armoede, de zwakkeren van onze samenleving. Een minderheid denkt anders 
dan een meerderheid, en omgekeerd.

Een meerderheid3 denkt zelfverzekerd dat de minderheid zich aan hen moet 
aanpassen: goed studeren, een hoog diploma behalen, de taal van de regio en 
liefst nog veel andere talen spreken, hard werken, een niet te groot gezin stichten, 
gezond eten en leven, voldoende sporten, gebruikmaken van goede preventieve 
geneeskunde… Ieder individu is verantwoordelijk voor zijn eigen welzijn. De 

1. ‘Indignez-vous’, een pamflet waarin redenen te vinden zijn waarom we ons weer boos moeten 
maken over de ongelijkheid tussen rijk en arm. Stéphane Frédéric Hessel (Berlijn 1917-Parijs 
2013) was diplomaat, ambassadeur, schrijver, voormalig strijder van het Franse verzet en 
overlever van de naziconcentratiekampen. Geboren in Duitsland naturaliseerde hij in 1939 en 
nam daarmee de Franse nationaliteit aan. Volgens Ignaas Devisch (doceert ethische filosofie en 
ethiek aan UGent en Arteveldehogeschool) houdt deze houding het risico in het probleem bij 
de andere te leggen om zelf buiten beeld te blijven (column in De Standaard van 3 oktober 2017).

2. Naar de Franse filosoof Gilles Deleuze.
3. De etymologie verantwoordt dit denken: “Het zal wel een vertaling zijn van zowel superiorité 

als pluralité. Het Franse majorité verwijst naar maior of iemand van hogere rang. Cfr. Majoor.”

Kinderen in armoede PROEF 4.indd   7 9/24/2018   11:51:00 AM



8 Woord vooraf

kansen die geboden worden, moet men gebruiken. In het andere geval moet 
men op de blaren zitten. Als je arm bent, is dat je eigen schuld.4 Medelijden is 
contraproductief. Indien men zo denkt én ernaar handelt, komt alles wel goed. 
Daar is heel het beleid op gericht en zo behoudt de meerderheid als norm haar 
superioriteit. Het is een houding die een schijn van moralisatie en het lesspellen 
niet kan verbergen.

Op gebied van armoede past geen schuldvraag5 en ook geen cliché.6 Wel is het 
zo dat mensen de schuld graag op iemand anders steken. De minderheid is met 
een andere gedachtewereld bezig, omdat ze andere beslommeringen heeft die 
haar totaal in beslag nemen, zoals eten, een dak boven je hoofd hebben, één 
kamer warm stoken, schulden afbetalen, rekeningen betalen en kijken waar je 
wat geld kan vinden. Gezond eten, een mooie woning in een keurige omgeving 
en culturele participatie staan niet in het woordenboek. We zouden het kunnen 
vergelijken met een burn-out, waarbij zoveel basisdingen moeten gebeuren dat 
men uiteindelijk niets meer doet.

De vraag is in wiens denkwereld we ons kunnen en willen inleven: de meerder-
heid of de minderheid? Een wereld van verschil. Wij kiezen in dit boek voor 
‘devenir minorité’, in ons geval ‘devenir pauvre’ in plaats van ‘être riche’ of 
‘être majorité’.

Mijn eerste reflectie in dit boek gaat naar hoe ‘de minderheid’ denkt over kin-
deropvang. Als je zelf geen werk hebt, dan geef je je kinderen, je enige bezit, 
toch niet af aan wildvreemden? Wat hebben zij te bieden dat jij als ouder niet 
kan bieden? Misschien vindt de directeur van het kinderdagverblijf wel dat je je 

4. “Als we geloven dat iedereen het product is van zijn eigen merites, dan kunnen ook de ‘losers’ 
hun falen enkel aan zichzelf wijten” (Ruud Goossens in De Standaard, ‘Boeiende tijden’ van 
11.05.2018).

5. “Er is door de jaren heen zo een schuldmodel ontstaan: wie niet in staat is om voor zijn per-
soonlijke inkomen te zorgen, is daar zelf verantwoordelijk voor. Onzin natuurlijk maar feit 
is dat dat idee veel te lang heeft geleefd en mee maakte dat armoede heel lang geen prioriteit 
was voor onze politici” (Jos Geysels in De Morgen van 24 mei 2013). Het is ook gemakkelijk 
want als de mensen in armoede schuld hebben aan hun armoede moet de overheid niets doen, 
niets structureels veranderen.

6. Er bestaan veel clichés over armoede: ze zijn te lui om te werken, te dom, geen zin voor 
verantwoordelijkheid, spilzieke mensen, ze werken niet hard genoeg, ze profiteren van de 
samenleving…
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kinderen niet goed opvoedt of verwaarloost omdat ze geen merkkledij dragen. 
Als je niet voorzichtig bent, geraak je je kinderen nog kwijt. Aangezien kinderen 
én armoede een voltijdse job vormen, is er geen tijd om werk te zoeken. Als er 
dan toch onverwacht werk aangeboden wordt, is er geen plaats in het kinder-
dagverblijf of in een ander netwerk. Kunnen we ons inleven in deze manier 
van denken?

Mijn tweede reflectie gaat naar een kind van 2,5 jaar dat naar de kleuterschool 
gestuurd wordt. Dat doe je toch alleen als het echt moet? Een kind is toch niet 
gemaakt om al een hele dag stil te zitten en naar de juf te luisteren? Als het vijf 
of zes jaar is, heeft het nog alle tijd om in te stromen. Door in de grote klas-
groep te zitten zijn ze bovendien voortdurend ziek en dat loopt hoog op aan 
dokterskosten. Ik ga niet veel naar de dokter maar als mijn kind ziek is, ben ik 
snel ongerust en… dokters werken niet gratis. Kunnen we ons inleven in deze 
manier van denken?

Mijn derde reflectie gaat naar de basisschool. Ook al zegt men dat het onder-
wijs gratis is, toch kost het geld. Voor iemand die weinig geld heeft, is zelfs de 
maximumfactuur een aderlating. Niet betalen zou je niet durven, want dan 
zouden de leerkrachten je kind scheef bekijken. Dus moet je wel op iets anders 
besparen. Dankzij een lotgenote zitten de kinderen op een goede school. Het is 
een heel goede school, ook al is het een concentratieschool. Het is niet te gelo-
ven hoe de juffen en meesters de kinderen kunnen boeien en doen luisteren. 
Ik zou dat ook wel willen kunnen. Deze school heeft ook een akkoord met de 
school waar leerkrachten opgeleid worden en die aan huis komen om kinderen 
te begeleiden.

De kronkelweg gaat in de richting van het secundair onderwijs. Mijn vierde 
reflectie volgt dezelfde weg. De kinderen kiezen zelf naar welke school ze gaan. 
“Mijn kinderen kiezen dezelfde school als hun vrienden omdat die beweren dat 
het een goede school is.” Kan je je inleven in deze visie op een goede school? Is 
een goede school een school waar het opleidingsniveau heel hoog is en dus ook 
het watervalsysteem welig tiert of is een goede school een school waar men met 
veel zorguren voor de kinderen en niet al te grote groepen het beste uit iedere 
leerling tracht te halen zodat men bij ieder kind maximale progressie realiseert? 
Moeten we ons hierbij niet laten spiegelen aan het ‘stapelsysteem’ – met zijn 
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motiverende schakelklassen en zijn extra doorgangen – dat in Nederland op dit 
vlak een beter resultaat geeft?7

In een beroepsafdeling kunnen ze een goed beroep leren. De keuze voor het 
beroepsonderwijs vind je goed. Als ouder vraag je je af of ze niet beter al deels 
zouden kunnen werken en deels naar school zouden kunnen gaan. Het zou 
alleszins goedkoper zijn en ze zouden hun stiel zeker zo goed kennen en kun-
nen. ‘Hoger’ mikken hoort niet bij de stand. Trouwens, hoe langer de kinderen 
studeren, hoe harder ze van hun afkomst vervreemden. Ze worden misschien 
beschaamd omdat hun ouder(s) van een leefloon leven en niet of weinig wer-
ken. Misschien vinden ze wel dat het de fout van hun ouders is.8 Maar werk 
zoeken is een koers met hindernissen. Kunnen we ons inleven in deze manier 
van denken?

Ik wil gerust werken, maar dan moet er ook werk zijn dat ik aankan en dan moet 
het wel iets meer opbrengen dan wat ik nu trek. Meestal, na extra onkosten voor 
kinderopvang, verplaatsingen en extra kledij, heeft men nog minder dan met 
een leefloon. Gaan werken om de baas rijk te maken heeft ook geen zin. Ik ben 
beschaamd wanneer ik moet zeggen dat ik niet werk, maar als je in armoede 
geboren wordt, is het niet eenvoudig. Een leefloon is ook maar net genoeg om 
te overleven, maar daardoor kan je nog niet eens een internetaansluiting beta-
len. Wat me ongerust maakt, is dat je langs alle kanten hoort dat men aan de 
uitkeringen gaat knabbelen. Ik begrijp ook wel dat iemand anders het moet 
betalen, want gratis bestaat niet. Toch was het gratisverhaal een onmogelijke 
maar creatieve manier om te herverdelen. Wellicht is alleen de voedselbank 
gratis, want anders wordt het toch maar vernietigd. Kunnen we ons indenken 
in deze manier van denken?

7. Stapelen wil zeggen dat leerlingen makkelijk naar een niveau hoger kunnen doorstromen. 
Dit werd mogelijk gemaakt met de Mammoetwet in 1968. Toen werd namelijk het systeem 
van mavo, havo en gymnasium ingevoerd. En het werkte goed. Een behoorlijk aantal leerlin-
gen stapelde succesvol van mavo naar havo naar vwo. Momenteel wordt er minder gebruik 
van gemaakt.

8. Uit studies blijkt dat wie geld heeft, egoïstischer is dan wie geen geld heeft. Wie werkt en 
goed verdient, zorgt dus niet voor wie geen werk heeft. Maar de populistische visie luidt dat 
werklozen het aan zichzelf te danken hebben (interview van Jean Jacques Cassiman in De 
Standaard van 1 augustus 2016).
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Waarom?

Ik schreef dit boek omdat ik me wil engageren om kinderarmoede uit de wereld 
te helpen en hierbij zoveel mogelijk mensen wil betrekken. Ik deed het dus 
principieel omdat leven in een gezin in armoede een fundamentele schending is 
van de rechten van het kind. Het is de morele plicht van eenieder om zich hier-
voor in te zetten op zijn eigen wijze, opdat kinderen thuis veilig kunnen leven 
en volwaardig kunnen participeren aan de gezondheidszorg, het onderwijs en 
vrijetijdsactiviteiten. Wellicht ben ik wel ijdel genoeg om te hopen dat ik een 
hinderlijk steentje kan verleggen in de rivier van de kinderarmoede, zodat de 
doorstroming vlotter verloopt dan voorheen.9

Wie wil ik aanspreken?

Jonge gezinnen in armoede, beleidsmakers, vroedvrouwen, maatschappelijk 
werkers, kinderdagverblijven en hun verzorg(st)ers, het onderwijs, opvoeders, 
gezinsbegeleiders, politici… Kortom, iedereen? Inderdaad, alle stakeholders wil 
ik stimuleren zelf plaatselijk een platform kinderarmoede op te richten om te 
signaleren, te overleggen, te sensibiliseren, probleemsituaties in de plaatselijke 
gemeenschap in kaart te brengen, concrete structurele hulpverlening op gang 
te brengen en een kenniscentrum te vormen voor de overheid.

Maar ook iedere burger: misschien is er wel verdoken kinderarmoede in uw 
buurt? Als je plotseling in nood bent en dringend hulp nodig hebt, heb je 
behoefte aan nabijheid. Een goede buur is dan beter dan een familielid ergens 
in Vlaanderen. Daarom is het belangrijk dat men beschikt over een lokaal net-
werk. Kinderarmoede ga je niet alleen te lijf: iedereen doet mee. Kinderarmoede 
is een dusdanige hardnekkige kwaal, dat iedere positieve bijdrage belangrijk is. 

9. Bram Vermeulen, Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde.
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“De bestrijding van de armoede zou de hoogste prioriteit moeten zijn van alle 
mensen die meer hebben dan wat ze zelf nodig hebben om te leven.”10

Het is geen onthulling te melden dat politici, de vertegenwoordigers in een 
representatieve democratie, er niet meer in slagen grote problemen zoals kinder-
armoede alleen op te lossen. Er is hulp nodig van burgerinitiatieven. Die zijn er 
voldoende, zoals blijkt uit de lijst van goede praktijkvoorbeelden. Maar ook zij 
zullen het probleem niet oplossen zolang er geen gedeeld partnerschap ontstaat 
tussen politiek en burgerschap, waardoor een synergie kan ontstaan waarbij één 
en één meer is dan twee.

Bij gedeeld partnerschap gaat het om meer dan het aanmoedigen van bepaalde 
goede initiatieven. Van partnerschap, van gedeeldheid kan geen sprake zijn 
wanneer de ene, wie dat ook is, zich als expert opstelt en de andere toelating 
moet vragen om zijn ideeën uit te voeren. Partnerschap impliceert dat men zich 
bewust wordt van het feit dat men als burger ‘samen’ bezig is iets op te bouwen 
dat nog niet bestaat: een stukje meer, waaraan ieder zijn bijdrage levert. Grondige 
oplossingen hebben behoefte aan burgers die willen meedenken en meewerken, 
maar ook aan politici die de inspraak ernstig nemen, niet alleen met woorden. 
De betrokkenheid van de burger gaat nog een stukje verder, omdat die ook 
impliceert dat burgers medeverantwoordelijk mogen en kunnen zijn voor het 
oplossen van kinderarmoede.11 Hun inzet zal een weerslag hebben op wat de 
gemeenschap doet, en omgekeerd.

Als we het niet willen doen uit rechtvaardigheidszin of altruïsme, laten we het 
dan doen uit berekening of overlevingsdrang. Ook Darwin wees ons al deze 
weg. Naast de natuurlijke en seksuele selectie heb je ook een groepsselectie. Het 
is een vorm van natuurlijke selectie die resulteert in gedrag ten voordele van 
de overleving van de groep. Als we immers in een maatschappij leven waarvan 
we weten dat we ‘allemaal iets doen voor de ander’, dan weten we ook dat er 

10. Citaat van Peter Singer, aangehaald in Knack nr. 34, augustus 2015. Hij is een Australische 
filosoof en professor bio-ethiek in Princeton en auteur van Animal Liberation en The Most 
Good You Can Do. Hij wordt voor bepaalde uitspraken betwist, zeker over de zin of onzin 
van gehandicapte boorlingen. Hij bedacht de term ‘effectief altruïsme’ waarbij het verstand 
ons zegt dat het verstandig is zoveel mogelijk goeds te verrichten om gelukkig te zijn omdat 
zelfrespect een deel is van het geluksgevoel.

11. “Goede zorg is niet alleen een kwestie van budget. Het is de verantwoordelijkheid van ons 
allemaal” (Jo Vandeurzen, minister van Welzijn, in De Standaard van 25 augustus 2014).
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iets voor ons gedaan wordt of gedaan kan worden als dat nodig is. Laten we 
niet vergeten dat men in het leven een dosis geluk nodig heeft om er in welzijn 
door te geraken.

Wanneer we niet de nodige energie steken in het bestrijden van kinderarmoede, 
dan lopen die kinderen een achterstand op en komen ze later als volwasse-
nen aan onze deur of die van onze kinderen kloppen en dan zullen de kosten 
veel hoger liggen.12 Dat kunnen we ons alleen al economisch gezien niet per-
mitteren. Bovendien werd een samenhang aangetoond tussen de mate waarin 
kinderen regelovertredend gedrag vertonen, en de mate waarin ze moeten leven 
in armoede.13

Wanneer kinderen en jongeren in een gezin leven waarin de ouders langdurig 
werkloos14 zijn, heerst er vaak wantrouwen tegenover de politiek, waardoor 
extremistische ideeën en een ‘leefwereldbotsing’ kunnen ontstaan.15 Het is zeker 
een van mijn laatste ideeën om kinderen in armoede te beschouwen als een 
tijdbom die ooit weleens tot ontploffing komt. Angst is ook hier een slechte 
raadgever. Maar, indien een enkeling zo evolueert, is het al te gemakkelijk om 
zijn handen in onschuld te wassen en te wijzen op de eigen verantwoordelijkheid 
van ieder individu. De belangrijkste bijdrage die de politiek kan bieden aan het 
geluk van de burgers, ligt in het herstel van vertrouwen in de daadkracht van 
de democratische instellingen.16

12. Kinderen uit welstellende gezinnen en de middenklasse kunnen hun talenten ontwikkelen. 
Bij kinderen in armoede is dit niet het geval. Daarin investeren is zinvol op verschillende 
terreinen: “Elke geïnvesteerde dollar levert de maatschappij op lange termijn een veelvoud 
op: lagere criminaliteit, minder ziekten, hogere inkomsten betekenen ook het betalen van 
hogere belastingen” (naar Andreas Tirez die in De Tijd van 08/08/2014 een artikel in The 
Economist besprak).

13. Kinderen en jongeren in armoede lopen viermaal meer kans om in de jeugdhulp terecht te 
komen. Daar vinden hulpverleners zich geen specialisten rond kinderarmoede. Ook het omge-
keerde is waar. Vandaar dat samenwerking zich opdringt (naar Thijs Smeyers in Jeugdhulp 
tegen gezinsarmoede).

14. Cijfers uit 2014 geven aan dat het om 5% mannen en 2,5% vrouwen gaat.
15. “Chronische uitsluiting van arbeid houdt ook een gevaar in van politieke vervreemding. 

Zo suggereert sociologisch onderzoek een verband tussen sociale en politieke breuklijnen. 
Wanneer burgers uitgesloten worden van werk, dreigt het gevaar dat ze aansluiting verliezen 
op de dominante levensstijl en de cultuur van de samenleving met inbegrip van politieke 
vervreemding en extremisme waardoor de democratie zelf wordt bedreigd” (Financiële vallen 
in de werkloosheid en in de bijstand, Bea Cantillon e.a.).

16. Peter Van Rompuy in Economie zoekt geluk (o.c.), blz. 97.
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Laten we dit onthouden: als kinderen in armoede moeten leven, heeft dit steevast 
gevolgen op lange termijn.17 Hierdoor gaat belangrijk menselijk kapitaal voor de 
samenleving verloren, komt de sociale cohesie onder druk te staan en wordt de 
maatschappelijke kost vergroot omdat deze mensen later vaker een beroep doen 
op ondersteuning, zoals sociale bijstand en gezondheidszorg.”18 Daarom – en 
vooral omdat menswaardig leven een grondrecht19 is – staat kinderarmoede ook 
boven de concrete partijpolitiek. Over de concrete aanpak mogen en kunnen par-
tijen verschillen. Laten we de gemeenten ombouwen tot plaatsen waar mensen 
in armoede het woord nemen en waar er naar hen geluisterd wordt.

Nog een kritische vraag aan onze politici? Is dat het België, het Vlaanderen, de 
stad of het dorp waarop ik fier ben? “Ik dacht altijd dat je aan twee zaken het 
niveau van humaniteit van een gemeenschap kunt aflezen: aan wat ze overheeft 
voor het immateriële (cultuur, onderwijs, levensbeschouwing en middenveld) 
en aan wat ze toestopt aan hen die door de lotgevallen van het leven materieel 
tekortkomen (de armen, de zieken, de ouderen en de personen met een handi-
cap). Anders gezegd, de menselijke kwaliteit van een overheid wordt bepaald 
door de mate waarin ze de mens laat voorgaan op de economie.”20 Laten we 
even de concrete kiezers vergeten, want de strijd tegen kinderarmoede mag niet 
partijgevoelig zijn. Daarvoor is het te zwaarwegend. Ik denk dat voor iedere 
politicus – die het hart op de juiste plaats draagt – de strijd tegen kinderarmoede 
een prioriteit is of moet zijn.

17. Anne-Catherine Guio (IWEPS) en Julie Vinck (Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck 
– Universiteit Antwerpen): “De situatie is onrustwekkend en dringende maatregelen zijn 
nodig op alle politieke niveaus, zowel federaal als regionaal. Kinderarmoede heeft namelijk 
ook gevolgen op lange termijn. De ontberingen waaronder kinderen vandaag lijden – op vlak 
van onder meer gezondheid, opvoeding en voeding – riskeren blijvende gevolgen te hebben 
zowel voor hen als voor hun eigen kinderen.”

18. Iris Roosen en Reinhilde Pulinx: “De maatschappelijke en economische kost zou circa 264 
miljoen euro bedragen” (studie KU Leuven, prof. M. Swyngedouw).

19. Voor een moderne versie van de grondrechten verwijzen we naar de tien hartenwensen van 
Hart boven Hart: http://www.hartbovenhard.be/10-hartenwensen/.

20. Mark Van de Voorde.
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Kinderen in armoede moeten een uitzondering worden

Kinderarmoede in een gemeente is een blaam voor het gevoerde beleid. Het 
toont zichtbaar dat die gemeenschap mislukt is in haar taak iedere bewoner een 
menswaardig leven te bieden. Als we erin zouden slagen – en dat moet kunnen 
indien we dat echt willen – om kinderen in armoede tot een uitzondering te 
maken en kinderen en jongeren goed op te leiden zodat ze allen gekwalificeerd 
en geïntegreerd de school verlaten, dan staat de maatschappij met dit kapitaal 
aan jongeren er heel goed voor.21

We moeten echter realistisch blijven, want de totale maakbaarheid van mens en 
samenleving is een illusie: we zullen de armoede niet totaal kunnen uitschakelen. 
We stellen zelfs vast dat verschillende regeringen met verschillende armoede-
plannen niet in staat blijken te zijn om de armoede te doen dalen, integendeel. 
Toch hoop ik dat de lezer in dit boek voldoende redenen vindt om zich daarvoor 
te engageren, in het geloof dat opwaartse sociale mobiliteit22 voor kinderen in 
armoede ook echt mogelijk is en dat de huidige toestand voor velen maar tij-
delijk is.23

Kinderen in armoede bevinden zich in de situatie van veel van onze ouders en 
grootouders die als kinderen van arbeidersgezinnen of kleine keuterboeren toe-
gang kregen tot het college of atheneum en verder studeerden aan de hogeschool 
en universiteit. Maar hoe is de kentering ontstaan en hoe kunnen we nu die ken-
tering realiseren voor de kinderen uit gezinnen in armoede? Wanneer ik daarover 

21. Vroegtijdige schoolverlaters in Europa: in 2008 = 14,7% en in 2013 = 12%; en in België: in 2013 
= 11,2%. Doel is om in 2020 onder de 10% te blijven (Europa). Vlaanderen had in 2015 9,7% 
vroege schoolverlaters en in 2018 10,4%. Wanneer de economie het goed doet, verlaten meer 
jongeren vroegtijdig de school omdat er werk zat is.

22. We leven in een samenleving waarin de sociale positie van een mens niet onveranderlijk 
vastgelegd is. We kunnen op de sociale ladder opwaarts klimmen of neerwaarts dalen. Deze 
mogelijkheid biedt kansen maar ook onzekerheid. Toch stellen we een kleverigheid vast van de 
armste aan de bodem en van de rijkste aan het plafond, waaruit blijkt dat iemand in armoede 
meer dan 100 jaar nodig heeft om uit de kleverige armoede te kruipen en bij de middenklasse 
te belanden (zie Visie van 13.07.2018).

23. In De Standaard van 26 juli 2014 roept Daniël Termont, burgemeester van Gent, op met twee 
voeten op de grond te blijven. Hij zegt: “Als lokaal bestuur hebben we te weinig wapens om 
structureel iets te doen aan armoede. En het wordt altijd maar erger. De groep armen wordt 
groter en de kloof tussen arm en rijk wordt dieper. Toen ik burgemeester werd, had ik de 
ambitie om de armoede te verminderen. Tot mijn scha en schande moet ik zeggen dat dat niet 
is gelukt.” 
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met mijn vader praat, geeft hij aan dat er in zijn tijd (1950-1960) veel hinderpalen 
waren om verder te studeren, zeker in het defaitistisch denkend Haspengouw. 
Het was de tijd waarin waardering vooral uit de stand voortvloeide. Jongeren 
werden thuis meestal niet erg aangemoedigd en het gemeentelijk lager onderwijs 
was niet goed. Vaak waren er ook onvoldoende middelbare scholen in de buurt. 
De enige middelbare school in de gemeente was meestal een huishoudschool 
tot zestien jaar, die om te overleven de begaafde leerlingen niet stimuleerde of 
doorstuurde naar het voortgezet onderwijs. Sommigen werden wel gestimuleerd 
te blijven komen tot achttien jaar. Meisjes moesten goed voorbereid worden op 
het huishouden.

Na de Tweede Wereldoorlog kwam een tegengestelde beweging op gang met sti-
mulansen vanuit de regering en vanuit de kerk. De regering kwam over de brug 
met kinderbijslagen, zelfs verhoogde studiebeurzen en verminderde inschrij-
vingsgelden. De priesters hielden slimme kinderen (zeg maar jongens) in het 
oog en gingen met de ouders praten en stimuleerden hen hun kind naar het 
college of klein seminarie te sturen om er Latijn te studeren. Via een of andere 
tussenkomst probeerden ze dan nog een internaat te regelen, omdat ze dan meer 
in een studiemilieu terechtkwamen. Thuis ontbrak vaak die stimulans. Mogelijk 
is het geen absurd idee om eens te onderzoeken of het voor gezinnen waarin 
kinderen en jongeren in een problematische opvoedingssituatie leven, niet goed 
zou zijn om deze mogelijkheid te integreren als een positieve bijdrage om uit de 
armoede te komen. In andere omstandigheden kan een pleeggezin mee sociale 
mobiliteit vergemakkelijken. Het is een kwestie van de juiste wegen te vinden.

Omdat dit boek over kinderen in armoede in Vlaanderen gaat, wil dit niet zeggen 
dat we niet verder kijken. Onze wereld bestaat voor één derde uit kinderen van 
wie er bijna de helft (47%) in extreme armoede moet leven en van wie honderd 
miljoen kinderen geen toegang hebben tot het basisonderwijs.24 Volgens Unicef 
sterven er dagelijks 22.000 kinderen ten gevolge van die extreme armoede. Ook 
zij bezorgen ons een slecht geweten omwille van onze keuze voor partijdig 
altruïsme.25

24. UNESCO-rapport 2015.
25. Term en idee van Stijn Bruers: www.eavlaanderen.org.
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We weten ook wel dat we met dezelfde investering meer kinderen zouden helpen 
in Afrika of waar dan ook. Toen men Mohammed vroeg wie ze moesten helpen, 
zei hij dat ze maar moesten beginnen met de mensen naast hun huis. Trouwens, 
het ene sluit het andere niet uit.

Na de praatfase en de beslissingsfases tijd voor de 
uitvoeringsfase

De strijd tegen kinderarmoede is al geruime tijd een woordenstrijd. Enerzijds is 
dit goed omdat men politici geregeld een spiegel moet voorhouden. Ook al heb 
ik nog altijd vertrouwen in de kracht van het woord, toch gaat er veel tijd en 
energie verloren om met andere woorden hetzelfde te schrijven of te bespreken 
zonder dat dit zichtbaar iets oplevert voor kinderen en gezinnen in armoede. 
Indien men zich al die tijd daadwerkelijk ingezet had in de strijd tegen kinder-
armoede, dan was de kinderarmoede ongetwijfeld afgenomen.

In België en ook in Vlaanderen scoren we maar matig in onze strijd tegen (kinder-)
armoede.26 Dat is niet verwonderlijk, als men leeft in een stop-and-go-beleid27. 
Iedere minister of staatssecretaris wil eigenhandig het warm water uitvinden in 
de strijd tegen kinderarmoede. Dit leidde steeds tot een homeopathische aanpak.

Dit boek beoogt een kritische bundeling van ideeën te zijn met de nodige tools 
en constructieve voorstellen – goede praktijken uit binnen- en buitenland – om 
aan het werk te schieten met een plan en een aanpak op lange termijn. Het decor 
is een collage van veerkrachtige kinderen die in gezinnen in armoede leven, een 
onstabiele samenleving, de rechten van het kind, progressief universalisme, een 
multidisciplinaire aanpak en een participatieve mentaliteit.

26. “Mijn grootste ergernis is dat er zoveel over geschreven, gepubliceerd, bewust wordt gemaakt, 
folders worden gedrukt, artikels verschijnen, inzamelingen worden georganiseerd, lief-
dadige organisaties in het leven geroepen, acties gevoerd, inleefsituaties geschetst, maar 
dat er niets verandert, dat concreet de arme hier allemaal niets of heel weinig aan heeft” 
(Ervaringsdeskundige Helena).

27. Verwijst naar het start- en stopsysteem voor wagens om brandstof te besparen.
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Kinderen zijn niet de oorzaak van armoede, wel een deel 
van de oplossing

Kinderen zijn niet de oorzaak van armoede; ze leven toevallig in een gezin in 
armoede. De kiem om uit de armoede te geraken is bij hen aanwezig, maar door 
de ongunstige omgeving verloopt het ontkiemen moeilijk. Ze zijn geen passieve 
wezens. Ze willen een deel van de oplossing zijn. Daarom moeten we weten wat 
de kinderen28 en jongeren die in armoede leven, hierover denken en wat hun 
ervaringen zijn met de verschillende deelaspecten. Het zijn ervaringsdeskundi-
gen. Na het beluisteren van de kinderen komt de vraag naar hun advies over de 
te nemen beslissingen, want kinderen hebben vaak heel positieve en creatieve 
voorstellen. Belangrijk is dat steeds het kind centraal staat.29 Daarom worden 
bij voorkeur scholen benaderd om kinderen vanuit het progressief universa-
lisme te bevragen30 zonder precies te weten waartoe het zal leiden. Vragen zoals: 
komen zij in de school echt in contact met kinderen in armoede? Hoe reageren 
ze daarop? Kunnen ze in kringgesprekken op zoek gaan naar voorstellen om de 
armoedesituatie te veranderen?31

Kinderen zijn een kostbaar bezit met wie we zorgzaam en respectvol moe-
ten omgaan: ze zijn de schatten van onze samenleving.32 Hierbij kan men niet 

28. Kinderen staan centraal in een goede aanpak. “Participatie van kinderen aan het beleid rond 
armoedebestrijding zou een evidentie moeten zijn. Het geeft hen de kracht om voor zichzelf 
op te komen en zelfvertrouwen en zelfbewustzijn te ontwikkelen. Kinderen zijn afhankelijk 
van hun familie maar ze zijn ook burgers met eigen rechten” (Elk kind telt, blz. 28 en 55).

29. “Er is voor elk probleem (schulden-, psychische en/of verslavingsproblematiek) een gespeciali-
seerde dienst- of hulpverlening, die op een deskundige en efficiënte manier het basisprobleem 
aanpakt. Veelal wordt daarbij geen of te weinig aandacht besteed aan de impact van de situaties 
en van de oplossingen voor de kinderen” (Uitgangspunten kinderrechtenplan Zottegem).

30. In eerste instantie moet men informatie verkrijgen over de armoede op specifiek kindniveau, 
met oog voor het standpunt en de levenskwaliteit van de jongeren zelf. Ten tweede moeten 
we ook rekening houden met de specifieke behoeften van het kind die niet dezelfde zijn als 
die van volwassenen. Kinderen worden als volwaardige doelgroep beschouwd en ook hun 
middelen moeten dus gekend zijn (Cyrulnik, 2008).

31. In Bijlage 1 is de schoolbevraging van de kinderen uitgewerkt samen met een kringgesprek.
32. Keizer Valerianus had geld nodig en eiste de schatten van de kerk op. Omdat keizer Valerianus 

wist dat Laurentius als diaken gul was voor de armen, vermoedde hij dat Laurentius veel geld 
en goederen tot zijn beschikking had. De keizer zette hem gevangen en eiste veel geld. Als 
Laurentius verlof vraagt om het gevraagde op te halen, besteedt hij zijn tijd nuttig door alles 
wat er is aan de armen uit te delen. Als hij met lege handen, maar met een grote groep arme 
mensen terugkeert bij zijn rechters, verklaart hij, wijzend op de stoet van mensen: “Zie daar 
de schatten van de Kerk.” Het verhaal zou zich afgespeeld hebben in Rome in de 3de eeuw.
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voorbijgaan aan het feit dat kinderen leven in een gezin, en wanneer het daar 
slecht gaat hebben ook de kinderen het slecht. Wanneer het daar goed gaat, heb-
ben de kinderen meer kans dat het hen goed of behoorlijk goed gaat. Dit betekent 
dat ook dat gezin een deel van de oplossing moet worden. Dit kan alleen door 
alle leden van het gezin te betrekken.33 Ze beschikken immers over een specifieke 
kennis, competenties en vaardigheden die voor een oplossing essentieel zijn, 
zoals het besef dat het leven duur is, moed, onderhandelingskunst, ‘zijn plan 
kunnen trekken’, weerbaarheid, zin voor rechtvaardigheid, een rijpheid die bij 
een moeilijk leven hoort… Bovendien zal iedere oplossing zonder betrokkenheid 
of gedeeldheid uiteindelijk een schijnoplossing worden.

Die gedeeldheid moet er zijn, omdat kinderen, jongeren, ouders het recht hebben 
en moeten krijgen om in een democratie hun mening te geven.34 Iedere burger 
mag invloed uitoefenen op zijn leefomgeving. Meegenomen is dat deze partici-
patie voor jongeren een educatief element heeft, namelijk het zich ontwikkelen 
tot bewuste burgers. Kinderen en jongeren leren zo veel35 dat ze kunnen gebrui-
ken om zich te ontwikkelen tot een verantwoordelijke, sociale burger. Verder 
weet ik uit ervaring dat wat je bottom-up doet kwalitatief veel beter is, ook al 
verloopt het trager. De reden is duidelijk: door de inbreng van de jongeren zijn 
de voorzieningen beter afgestemd op de jongeren.

Het is dus maar logisch dat een gemeente, een OCMW, burgers betrekt en sti-
muleert om hun visie te uiten bij het vormgeven van het beleid. Zonder naar 
hen te luisteren kan geen goede aanpak ontwikkeld worden. De ene vorm van 
participatie is de andere niet. Participatie is het resultaat van een sterk geloof 
dat het mogelijk is om stilaan de sociale ladder te bestijgen in het bewustzijn dat 
alles niet kan op elk moment met iedereen. Het is een langdurig proces waarbij 
men zich op ieder moment afvraagt: wat is nu het maximale haalbare? Het zou 
gevaarlijk zijn boven aan de ladder te beginnen. Daarvoor dient geen enkele 
ladder, ook de sociale ladder niet.

33. Een goede werkwijze is het Wraparound Care model (WCM): https://www.youtube.com/
watch?feature=player_embedded&v=CgOQHqQlKWM 

34. Artikel 12 van het Verdrag voor de Rechten van het Kind: “Het kind heeft het recht om zijn 
of haar mening te geven over alle zaken die het kind aangaan. De overheid zorgt ervoor dat 
het kind die mening kan uiten en dat er naar hem of haar wordt geluisterd. Dit geldt ook voor 
gerechtelijke en bestuurlijke procedures.”

35. Ze ontwikkelen zo zelfvertrouwen, zelfrespect, sociale verantwoordelijkheid, kritisch denken. 
Deze eigenschappen zal hun schoolontwikkeling ten goede komen.
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Mijn ervaring, het ingewonnen advies van ervaringsdeskundigen en hun vereni-
gingen en de visie van mensen die thuishoren in een overlegplatform36, werden 
meegenomen in de uitwerking. Aan verschillende OCMW’s werd gevraagd hoe 
zij het aanpakken. Onderzoek en werkveld horen immers samen. Ik heb me 
hierbij niet laten leiden door politieke programma’s en standpunten van een 
bepaalde partij. Met een beetje gezond verstand en een lichte voorkeur voor 
deze kinderen heb ik voor en met hen naar oplossingen gezocht.

Kinderarmoede bespreken kan niet zonder maatschappijkritiek. Het pacifi-
catiemodel van onze politiek zorgt ervoor dat zelfs bij essentiële items zoals 
kinderarmoede er altijd nog wel iemand is die, blijkbaar zonder schroom, het 
beschikbare geld voor iets anders opeist. Moeten partijen met gemeenschaps-
geld hun partijkas rijk kunnen maken of kan het in deze context alleszins beter 
besteed worden? Het blijft geven en nemen, tenzij…

Onstabiele samenleving

Onze samenleving is geen stabiele gemeenschap waarin hoogstens wat ver-
schuivingen als een stille evolutie plaatsvinden, maar een gemeenschap waarin 
veranderingen – soms positief, soms negatief – weleens met schokken gebeuren.37 
Een decor dat het niet gemakkelijker maakt. Zo’n schok was de financiële crisis 
die ons, wat de zorg betreft, duidelijk maakte dat het geld beperkt, heel beperkt 
is, dat de kloof tussen arm en rijk er niet op verbetert en dat het aantal kinderen 
in armoede ondanks veel goede wil veeleer toeneemt dan afneemt. Zij worden 
door de economische crisis zelfs het ergst van al getroffen.38 Die schok maakte 
ons ook klaar en duidelijk dat de economische opvatting een dooddoener is. “Als 
het goed gaat in de samenleving – periodes van economische groei –, profiteert 
iedereen ervan.” Cijfers die periodes van welvaart vergelijken met periodes 
van recessies tonen aan dat de armen er niet beter of slechter van worden als de 
economie het goed of slecht doet. Tijdens de economische groei stellen we geen 

36. Bijlage 3: Format bevragingen overlegplatform: “De strijd tegen kinderarmoede”
37. “Het is voor de mens een overlevingsstrategie om de wereld als iets redelijk stabiels te zien. 

Maar eigenlijk is de wereld chaotisch. Verandering gaat niet altijd geleidelijk aan, maar komt 
soms met een grote, onverwachte schok” (Carl Folke a.c.).

38. Report Card 12, Children of the Recession: The impact of the economic crisis on child well-being in 
rich countries. www.unicef-irc.org; publicaties, series nr. 16.
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duidelijke vermindering van de kinderarmoede vast. Op de rijken heeft het wel 
invloed. Dit bewijst alleen dat er iets misloopt met de herverdeling van de wel-
vaart. Dit beseffen is een rijkdom. Nu nog de oplossingen bedenken en uitvoeren.

Een andere schok is het vluchtelingenprobleem en het heel nabij komen van 
zinloos geweld in onze contreien.

Al die schokken schudden mensen wakker, maken mensen bewust dat er veel 
ellende in de wereld is. We moeten niet alleen de schokken opvangen, maar via 
de veerkracht van ons solidariteitssysteem een meerwaarde aan de zorg geven.

De rechten van de mens en van het kind

Kinderrechten, de mensenrechten van kinderen, zijn van essentieel belang, zeker 
voor kinderen en jongeren uit kwetsbare groepen, zoals kinderen en jongeren in 
armoede. Het is wellicht het belangrijkste decorelement dat steeds duidelijk in 
zicht moet blijven. Het is evident dat de rechten van iedere mens39 en van ieder 
kind40 steeds op de achtergrond aanwezig zijn. Essentieel is het recht van ieder 
kind een kindwaardig leven te kunnen leiden.

Veerkrachtige aanpak?

Wanneer je symptomen van ziekte bij je kind merkt, meet je zijn/haar tempera-
tuur. Bij koorts ga je snel de middeltjes van je ouders gebruiken om de koorts te 
doen dalen. Maar wanneer de koorts terugkomt, wil je ook graag weten vanwaar 
die koorts komt. Op die manier kan je de koorts immers grondig aanpakken.

Wanneer je symptomen van kinderen in armoede in de samenleving ziet, weet 
je dat die samenleving erg ziek is. Je grijpt dan traditioneel naar de middeltjes 
die voorhanden zijn om de koorts, de kinderarmoede, te doen dalen. Gezien de 
ernst van kinderen in armoede besef je dat er iets grondigs, iets structureels aan 

39. http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/dut.pdf 
40. http://www.kinderrechtencommissariaat.be/sites/default/files/bestanden/kinderrechtenver-

drag_officiele_nederlandse_vertaling.pdf 
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de hand is en dat filantropie en geld het niet alleen kunnen oplossen maar wel 
een essentiële rol spelen. Zoals een dokter je slechts gezond kan maken indien 
je voldoende weerbaarheid hebt en meewerkt, indien je gezond gaat leven… 
Zo mogen we onze strijd tegen kinderarmoede niet professionaliseren, niet in 
de handen leggen van politici, maatschappelijk werkers, sociologen… alleen. 
Het kan en mag nooit gebeuren zonder te steunen op de weerbaarheid van de 
kinderen, jongeren, gezinnen in armoede.

Ik vraag me bij iedere confrontatie en bewustwording af: “Wat zou men voor 
mij kunnen doen – of liever met mij – om eruit te geraken, indien ik in armoede 
zou belanden?” Eén simpel antwoord: “Zeg niet: ‘We hebben dit en dit voor jou. 
Kan je je hiernaar schikken?’ Zeg wel: ‘Hoe zouden we dit of dat aanbod kunnen 
verbeteren zodat het bij jou past?’”

En dan komt de vraag: “Ben je ook als samenleving, als zorgsector, als OCMW 
veerkrachtig en leerkrachtig genoeg om nieuwe paden te bewandelen aangezien 
de oude paden hun werk niet goed doen?”41 Een veerkrachtige aanpak voorkomt 
dat je je laat gebruiken door het oude systeem van medelijden. Het gaat om een 
nieuw systeem dat gelooft in de kracht en mogelijkheden die bij kinderen en 
gezinnen in armoede aanwezig zijn. Daarom is de enige optie: een sterk geloof 
in een ‘krachtgerichte aanpak’.

We klaren het wel42

Het heeft geen zin om een boek te schrijven over kinderen in armoede als je geen 
(deel)oplossingen op het oog hebt. Je moet er echt in geloven. Die oplossingen 
zijn er wel degelijk, indien het beleid zich richt op een multidisciplinaire aanpak43 
waarbij rekening gehouden wordt met de economische en sociale wetmatighe-
den die binnen de kinderarmoede aanwezig zijn. Om te slagen moet deze aanpak 

41. In het kader van complexiteitsdenken spreekt men van generatieve complexiteit als de 
beproefde oplossingen het niet meer doen en een creatieve oplossing zonder angst maar met 
durf zich opdringt (Sharmer). 

42. Naar een uitspraak van Angela Merkel over de opvang van vluchtelingen: “Wir schaffen das.”
43. Jos Geysels in ‘Armoede is geen kinderspel’ van Welzijnszorg 2011 noemt armoede een veel-

koppig monster. Omwille van zijn multi-aspectualiteit is ook een multidisciplinaire aanpak 
noodzakelijk.
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op een structurele, proactieve en preventieve44 wijze gebeuren met als hoofddoel 
individuen, gezinnen en gemeenschappen te versterken.45

Door een verhoogde uitkering alleen zal het merendeel niet geholpen worden. 
Er is doorgaans meer nodig. Armoede heeft niet in elk gezin hetzelfde effect. 
Mijn grootmoeder zei altijd: “Sommige mensen kunnen met weinig geld veel 
en anderen met veel geld weinig.” Ik begrijp dit als: “Sommige mensen kunnen 
beter met een moeilijke situatie zoals armoede omgaan dan anderen, omdat 
financiële armoede maar een deeltje – hoe belangrijk ook – is van het hele leven. 
Voor de rest staan ze sterk.” Zulke mensen zijn gemakkelijk te helpen met finan-
ciële steun omdat ze weerbaar zijn. In andere gezinnen is het juist omgekeerd: 
de armoede is een deel van de vele problemen. Hier is het probleem en het weer 
op de rails brengen veel complexer en volstaat het niet enkel geld toe te steken. 

44. “Ik ben ervan overtuigd dat als we preventief zouden beginnen te werken en daar volop geld 
voor zouden vrijmaken, we aan één generatie genoeg zouden hebben om echt een ommekeer 
teweeg te brengen” (Chris Van Lysebetten in Knack van 2 oktober 2013). Persoonlijk denk ik 
dat een preventieve benadering zich te zeer toespitst op het voorkomen van problemen en niet 
voldoende aandacht heeft voor het stimuleren van positieve eigenschappen van de mensen 
in armoede zoals zelfredzaamheid.

45. “De ultieme doelstelling van versterkend werken moet zijn dat mensen en gemeenschap-
pen weer controle krijgen over hun eigen leven en dat ze zelf de mogelijkheden krijgen om 
hun intenties ook effectief waar te kunnen maken” (Armoede in Beeld, Provincie Limburg 
2014, blz. 67).

Figuur 1. Multidimensionele armoede
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Er moet gelijktijdig op verschillende fronten gewerkt worden: generalistisch, 
multidisciplinair46, op het materiële en immateriële vlak…

Naar al die domeinen gaan we in dit boek sporen trekken en we bekijken elk 
spoor eens van dichterbij én in een groter geheel. Hierbij mogen we de con-
crete context niet vergeten en vooral niet de mens achter de vraag. Er is geen 
andere weg dan kinderarmoede te zien in zijn veelvormigheid en complexiteit. 
Eenvoudige oplossingen bestaan niet, tenzij zich gewoon spiegelen aan mensen 
die erin slaagden zelf uit de armoede te kruipen. Van hun ervaring kunnen we 
veel leren. Momenteel is het armoedebeleid door de crisis en geldprioriteiten 
vaker een curatief beleid zowel op federaal, Vlaams, provinciaal als lokaal vlak. 
We willen aantonen dat het anders en beter kan en moet.

Progressief universalisme

Om iedere vorm van ‘hokjesdenken’ te vermijden vormt het idee van progressief 
universalisme een rode draad doorheen het boek.47

Ieder kind heeft recht op een kwalitatief hoogstaand aanbod, maar als er behoefte 
is mag het wat meer zijn, mag er naast het basisaanbod ook een supplementair 
aanbod aangepast aan de hulpvrager gegeven worden, zodat er maximale wel-
zijnswinst is voor ieder gezin, voor ieder kind. Het gaat om meer dan gelijkheid; 
het gaat om rechtwaardigheid.48

46. “De kloof tussen de armen en de rest van de samenleving kan enkel duurzaam worden over-
brugd wanneer de samenleving het beschikbare economische, sociale en culturele kapitaal 
voor hen toegankelijk maakt, wat een fundamentele herinrichting van de samenleving ver-
onderstelt. De strijd tegen armoede moet op al die domeinen tegelijkertijd gevoerd worden 
door het herstellen van de sociale grondrechten” (uit Armoede in zicht).

47. Een inspiratiebron vinden we bij de Family Centres. “Er wordt binnen de Family Centres 
universele dienstverlening aangeboden voor alle gezinnen, vanuit het idee dat ieder kind 
telt en dat de mogelijkheid tot ontmoeting, ondersteuning en verrijking er moet zijn voor 
ieder ouder. Tegelijkertijd wordt ook een complementair aanbod opgebouwd dat gericht is 
op specifieke noden en/of op specifieke gezinnen, waaronder kansarme gezinnen” (Memorie 
van toelichting, voorontwerp van decreet houdende de organisatie van preventieve gezins-
ondersteuning. Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen).

48. Het woord dankt zijn bestaansrecht aan een tikfout.
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 Gelijkheid  Recht(v)(w)aardigheid

Figuur 2. Gelijkheid vs. recht(v)(w)aardigheid
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