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MVO Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
MVR Maatschappelijke verantwoordelijkheid en rekenschap
N Aantal
NAP Nationaal Actieplan
NBB Nationale Bank van België
NEC Normaal Economisch Circuit
NWWZ Niet-Werkende Werkzoekenden
OASeS Centrum Ongelijkheid, Armoede, Sociale Uitsluiting en de Stad (UA)
OB Organisational Behavior
OCM Open Coördinatiemethode
OCMW Openbaar centrum voor Maatschappelijk Welzijn
OESO Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
ONET Occupational Network
P Probability
PAO Permanent Armoede Overleg
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PH Personen met een Handicap
POD MI Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie
POP Persoonlijk Ontwikkelingsplan
PPE Prime Pour l’ Emploi
Ppt Procentpunt
PROGRESS EU-programma voor werkgelegenheid en maatschappelijke solidariteit
PWA Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap
Ref. Referentiecategorie
RIC Regionaal Incubatiecentrum
RII Relative index of inequality
RIZIV Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
RKW Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers
RMH Recht op Maatschappelijke Hulp
RMI Recht op Maatschappelijke Integratie
RSZ Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
RTI Routine Taak Intensiteit
RVA Rijksdienst voor Arbeidsvoorzieningen
RVP Rijksdienst Voor Pensioenen
SBC Beroepsscore
SeP School en Politiek
SERV Sociaal Economische Raad voor Vlaanderen
SES Socio-economische Status
Sig. Signifi cantie
SILC Statistics on Income and Living Conditions
SINE Sociale Inschakelingsinitiatieven
SO Secundair Onderwijs
SONAR Studiegroep van Onderwijs naar Arbeidsmarkt
SPC Social Protection Committee
SSL Studie- en schoolloopbanen van leerlingen en studenten
STASIM Statisch Standaardsimulatiemodel (CSB)
SVR Studiedienst Vlaamse Regering
TEW Toegepaste economische wetenschappen
TSO Technisch Secundair Onderwijs
UA Universiteit Antwerpen
UAMS Universiteit Antwerpen Management School
UNIV Universiteit
VA Vader
VAPA Vlaams Actieplan Armoedebestrijding
VAPH Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
VDAB Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling
VIA Vlaanderen in Actie
VIP Vlaamse Inschakelingspremie
VJVT Volledig jaar voltijds
VK Verenigd Koninkrijk
VMSW Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen
VOP Vlaamse Ondersteuningspremie
VOSEC Vlaams Overleg Sociale Economie
VREG Vlaamse reguleringsinstantie voor de elektriciteits- en gasmarkt
VS Verenigde Staten
VTE Voltijds Equivalent
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W2 Werk – Welzijn
WB Werkbonus
WEP Werkervaringsplan
WFTC Working Family Tax Credit
WGO Wereld Gezondheidsorganisatie
WIGW Weduwen, Invaliden, Gepensioneerden en Wezen
WIP Werkgelegenheids- en Investeringsplan
WIV Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid
WSE Werk en Sociale Economie
WTC Working Tax Credit
ZIV Ziekte- en Invaliditeitsverzekering



Woord vooraf

Dit negentiende Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting is geschreven in een 
bijzonder jaar.

2010 is een jaar waarin de gevolgen van de economische crisis zich blijvend 
laten voelen. Zoals al in de voorbije editie van het Jaarboek aangehaald, is de im-
pact hiervan op armoede en op armoedebestrijding niet te onderschatten. Steeds 
meer wordt dit ook in cijfers duidelijk. De economische crisis legt de focus van 
het beleid opnieuw op werk. Het behouden van bestaande tewerkstelling en creë-
ren van nieuwe arbeidsplaatsen, moet in dit verhaal de crisis stoppen en ook de ge-
volgen aanpakken. Het themadeel rond werk in dit Jaarboek is dan ook bijzonder 
actueel. In deze focus op economische groei, werk en activering schuilt echter een 
gevaar, zeker op het vlak van armoedebestrijding, want we weten dat de afstand 
tot de arbeidsmarkt voor de kwetsbaarsten ook vóór de crisis al erg groot was. Het 
hebben van een betaalde job volstond ook toen al niet om uit de armoede te blijven 
of te geraken. Een kwaliteitsvolle job is werk met gunstige arbeidsvoorwaarden 
dat perspectieven biedt en toelaat om de levensomstandigheden te verbeteren. De 
kwaliteit van de arbeid verwijst naar de arbeidsvoorwaarden. Het bevorderen van 
gunstige arbeidsvoorwaarden is hierbij essentieel, aangezien een job slechts toe-
laat om duurzaam uit armoede te ontsnappen, indien het om een kwaliteitsvolle 
job gaat. De tendens naar een tweedeling in het economische wezen, namelijk 
de sociale en de reguliere economie, wordt sterker. We moeten opletten dat deze 
trend zich niet verder zet naar een tweedeling in onze maatschappij, tussen de 
high-skilled populatie en de populatie die de huidige snelheid van de samenleving 
niet kan volgen. Dat armoede veel meer is dan een tewerkstellingsprobleem wordt 
ook in deze editie van het Jaarboek opnieuw duidelijk, wanneer de auteurs ook de 
uitsluiting op andere levensdomeinen belichten.

2010 is ook het Europees Jaar van de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting, 
dat in de tweede helft van het jaar samenvalt met het Belgisch Voorzitterschap 
van de Europese Unie. Het is ook het jaar waarin de Europese Commissie haar 
nieuwe EU 2020-strategie voorstelde. Deze strategie is een belangrijke vooruit-
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gang voor een sociaal Europa, want voor het eerst is hierin een doelstelling over 
armoedebestrijding opgenomen. Men wil 20 miljoen Europeanen uit de armoede 
halen tegen 2020. Vooralsnog is echter niet duidelijk hoe elke lidstaat zal bijdra-
gen tot dit doel. We willen er vanuit Vlaanderen op blijven toezien dat er concrete 
afspraken gemaakt worden om deze doelstelling te bereiken. Het Europees Jaar 
moet immers meer zijn dan enkel een jaar van conferenties, seminaries en verga-
deringen. Het moet ook een jaar zijn van echte verandering. We willen hier vanuit 
Vlaanderen het voortouw in nemen en houden vast aan de doelstelling die we in 
het kader van Vlaanderen in Actie vooropstelden: tegen 2020 moet in Vlaanderen 
elk gezin, ongeacht de samenstelling, minstens een inkomen hebben dat de Eu-
ropese armoederisicodrempel bereikt. We leggen hierbij ook een specifi eke focus 
op kinderarmoede, die moet gehalveerd worden, om zo mee de armoedespiraal te 
doorbreken.

2010 is tenslotte ook het jaar waarin een nieuw Vlaams Actieplan Armoede-
bestrijding werd goedgekeurd. In dit actieplan heeft de Vlaamse Regering 194 
doelstellingen goedgekeurd, die ze tijdens deze legislatuur wil realiseren. Uiter-
aard doelstellingen over werk, waarbij aandacht is voor werk op maat van mensen 
in armoede. Maar ook doelstellingen over de andere sociale grondrechten: partici-
patie, maatschappelijke dienstverlening, inkomen en schulden, gezin, onderwijs, 
huisvesting en energie, vrijetijdsbesteding en gezondheid. Daarnaast willen we 
ook de instrumenten waarover we als Vlaamse overheid beschikken, optimaliseren 
en alle nodige actoren betrekken bij het beleid. Door dit nieuwe Actieplan willen 
we armoede in Vlaanderen op een integrale en gecoördineerde manier bestrijden.

Tot slot, dit Jaarboek is een referentiewerk binnen de armoedebestrijding. Met 
de publicatie van deze 19de editie, begint voor de auteurs het werk aan het 20ste 
Jaarboek, een jubileumeditie. Ik zal in overleg met hen bekijken hoe dit Jaarboek 
het armoedebestrijdingsbeleid kan blijven onderbouwen. Ik wens hen alvast veel 
succes om er een speciale editie van te maken. Ik wens u, door het lezen van dit 
exemplaar, veel inspiratie om ook in uw omgeving een steentje te verleggen.

Ingrid Lieten
Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Innova-
tie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding



Dankwoord

Het Jaarboek is altijd een werk van velen. Het is dan ook gepast deze negentiende 
editie van het Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting te openen met een uitdruk-
kelijke dank aan iedereen die deze editie hielp realiseren.
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Ook dit jaar konden we rekenen op heel wat private en publieke diensten om de 
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lijk om tot een kwaliteitsvol resultaat te komen. We denken daarbij aan: Sarah 
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Inleiding

Jan Vranken

Het wordt moeilijk om platgetreden paden te verlaten wanneer het gaat over de 
relatie tussen armoede en arbeid. De ene kant van de weg wordt afgebakend door 
de geruststellende vaststelling dat arbeid nog altijd de beste remedie is tegen ar-
moede, terwijl de andere kant afgezoomd wordt door de minder geruststellende 
ontdekking dat arbeid geen mirakeloplossing is en dit om drie redenen. De eerste 
is, dat arbeid zo slecht betaald kan zijn dat je zelfs met een voltijdse job de eindjes 
van je huishouding niet altijd aan elkaar kan knopen. De tweede is dat de kwaliteit 
van de jobs die een grote en misschien wel groeiende groep van mensen moet op-
nemen, niet voldoende duurzaam is om daarmee te overleven in een steeds fl exi-
belere arbeidsmarkt; ze kunnen niet voldoende arbeidskapitaal accumuleren om 
hun positie te behouden, laat staan te verbeteren. Daarmee gaan ontwikkelingen 
gepaard in de richting van een polarisering van de arbeidsmarkt. De positieve pool 
daarvan is de toename van hooggekwalifi ceerde jobs; de negatieve dat de gevraag-
de competenties zo hoog liggen dat velen daarvan worden uitgesloten, zelfs met 
een opleidingsniveau dat hen een generatie vroeger nog tegen alle dreigingen had 
beschut. Een laatste reden is dat arbeid sowieso slechts voor een beperkte groep 
van mensen in armoede een uitweg biedt; niet voor de ouderen of de kinderen, niet 
voor de zieken en de personen met een handicap. Daar staat dan wel tegenover 
dat arbeid ook voor hen indirecte positieve effecten heeft op armoede. Een stevi-
gere arbeidsloopbaan zorgt voor een beter pensioen; ouders met een stabiele en 
behoorlijk betaalde job kunnen hun kinderen een betere omgeving bezorgen om in 
op te groeien; een minder op winst gericht productieproces kan er misschien toe 
bijdragen dat uitstoting door (fysieke en psychische) aandoeningen en ongevallen 
wordt teruggeschroefd.

Maar ook dat laatste spoor is niet zo eenduidig als het lijkt, want heel wat al-
leenstaande ouders – en dan gaat het vooral over alleenstaande moeders – moeten 
de verscheurende keuze maken tussen hun taak als opvoed(st)ers en behoed(st)ers 
van de toekomst van hun kinderen en hun taak als kostwinnaar en rolmodel voor 
de kinderen. Werken is nog altijd synoniem met deugdelijkheid en deugdzaam-
heid in onze samenleving.
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Daarmee komen we bij de plaats van arbeid in deze samenleving: wat valt 
daarover te vertellen dat betekenisvol is voor het thema van dit Jaarboek? Ver-
schillende en elkaar soms tegensprekende paradigma’s over de impact van arbeid 
op armoede doen de ronde. Polariseert de arbeidsmarkt, zoals dat door de prota-
gonisten van de ‘nieuwe sociale kwestie’ wordt verondersteld? Is die polarisering 
een recent fenomeen of heeft de onderkant van de arbeidsmarkt al langer in een 
kwalitatief verschillend statuut gewerkt, zoals dat vele jaren geleden al door de 
theorie van de duale arbeidsmarkt werd gesuggereerd? Is die arbeidsmarkt zelf 
een onderdeel van een maatschappelijke tweedeling, waarbij het onderscheid tus-
sen wie over een productiefactor beschikt en wie op dat vlak bezitloos is, zich 
voegt bij Marx’ oppositie inzake bezit en bezitsloosheid van productiemiddelen 
(Vranken, 1971, 1977)? Een tweedeling die ook verschijnt op andere maatschap-
pelijke terreinen, zoals inzake consumptie, woonomstandigheden, leerkansen, 
gezondheid(szorg). Hebben de bezitslozen niet altijd al in een risicomaatschappij 
geleefd, voorheen industrieel en vandaag globaal van aard? Voorheen werden ze 
bedreigd door arbeidsongevallen, beroepsziektes en slechte woonomstandighe-
den; vandaag zijn die risico’s gebleven en komen er een aantal nieuwe bij. Er is de 
technologisering en informatisering van het productieproces en van het dagelijkse 
leven, de verhuis van mindergeschoolde jobs naar andere landen en continenten 
en de verslechtering van de ecologische leefomgeving. Is er na jaren van decom-
modifi catie geen proces van recommodifi catie gestart, waarbij de kloof groeit tus-
sen ‘zij die bijdragen/betalen’ en ‘zij die ontvangen/profi teren’, waarbij althans 
die kloof zichtbaarder is geworden toen de ‘sluier der onwetendheid’ werd opge-
heven (Rosanvallon)?

Wat met de gevolgen van de economische crisis, die we in het vorige Jaar-
boek trachtten te inventariseren? Is deze crisis ‘gewoon maar’ de uitdrukking van 
structurele veranderingen of om Marx nog eens te citeren: is het niet zo dat met de 
‘verandering van de economische basis zich de gehele kolossale bovenbouw lang-
zamer of sneller omwentelt’? Zelfs erg voorzichtige aanhangers van de dominante 
neoklassieke school in de economie wagen zich, in wat voor hen voorheen een 
ideologisch mijnenveld van veronderstellingen was, op zoek naar verklaringen. 
Dat de Francqui-prijs dit jaar toegekend werd aan François Maniquet (CORE, 
UCL) is tekenend voor het zoeken van verklaringen en oplossingen bij een meer 
institutionele benadering van de economie. Zijn uitgangspunt is dat de economie 
enkel rechtvaardig is als zij de middelen gelijk verdeelt onder de burgers; zodanig 
dat zij, in hun ogen, een ‘geslaagd leven’ kunnen leiden. Om dit te bereiken moet 
de overheid ingrijpen door ongelijkheden die het gevolg zijn van persoonlijke 
kenmerken, zoals familiale achtergrond en talenten, te compenseren via externe 
middelen, zoals monetaire overdrachten en de fi nanciering van scholing en van 
gezondheidszorg. Cruciale factor in zijn raamwerk is de mate van ‘ongelijkheids-
afkerigheid’ en hoe die te bepalen. Bij afwezigheid van dit principe kijkt men 
enkel naar de omvang van de te verdelen taart en wordt dus gestreefd naar het 
maximaliseren van het nationale product. Bij toenemende afkerigheid voor on-
gelijkheid daarentegen is men bereid om de groei van de taart op te geven als dit 
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ten goede komt aan de minderbegoeden. Maniquet vindt de radicaal-egalitaire 
aanpak (Kolm en Rawls) het enige valabel alternatief: alleen een oneindige on-
gelijkheidsafkerigheid is ethisch aanvaardbaar als men gelijkheid van middelen 
nastreeft en hierbij rekening houdt met de subjectieve oordelen die de mensen 
uitdrukken in de keuzes die ze maken. Zijn inzicht vormt een uitnodiging om de 
idee van rijkdombestrijding, die ervoor zorgde dat ooit een editie van het Jaarboek 
de irritatie van een fi nancieel-economisch weekblad opwekte, terug op te nemen 
en te verdiepen.

Vanuit dit perspectief is de sociale economie deel van de oplossing en niet van 
het probleem, zoals sommige beleidsvoerders het zouden willen. Er gaan stem-
men op om komaf te maken met de idee dat de sociale economie een aparte sector 
vormt – de meest toekomstgerichte, het best inspelend op de nieuwe noden en 
recente ontwikkelingen – en maar moet worden ingevoegd in het ‘normale econo-
mische circuit’; vooral dan als specifi eke aanpak van wie het moeilijk heeft om op 
eigen kracht die reguliere bedrijven binnen te dringen en daar te overleven. Dat 
zou mooi zijn, als de invoeging van deze nieuwe benadering van het arbeidsge-
beuren de reguliere economische sector zou ‘besmetten’. Tussen droom en daad 
staan evenwel veel hinderpalen, alle gekenmerkt door het gevaar dat elke inclusie 
van een nieuwe logica door de dominante logica wordt bedreigd en dat ze haar 
eigenheid kwijtraakt. Het extreem liberale raamwerk van de EU-regelgeving duwt 
niet enkel de gedachten, maar ook de werkelijkheid verder weg van elk soort van 
solidaire economie, of die nu sociaal of coöperatief heet.

Een peerreview op het gebied van sociale bescherming en sociale inclusie uit 
2008 besloot over de situatie in België dat ‘de sociale economie de sociale uitslui-
ting van mensen die ver van de arbeidsmarkt afstaan, kan bestrijden. Toch moet 
men ook oog hebben voor de andere maatschappelijke functies van de sociale 
economie, met name het genereren van sociaal kapitaal, de versterking van de 
sociale samenhang en het waarborgen van een bloeiend maatschappelijk midden-
veld. Veel voorstanders waarderen bovendien het feit dat de sociale economie een 
type economie creëert dat niet alleen gebaseerd is op democratische waarden, 
maar tevens de gemeenschap op de eerste plaats zet en duurzame ontwikkeling 
ondersteunt.’ (Spear, 2008: 43).

De defi nitie van armoede

In onze analyses van armoede en sociale uitsluiting vermelden we dat armoede 
plaatsvindt op verschillende domeinen tegelijk en in verbondenheid met elkaar en 
daar neemt arbeid een centrale plaats in, ook al wordt die niet altijd uitgesproken.

Armoede is een netwerk van sociale uitsluitingen dat zich uitstrekt over meer-
dere gebieden van het individuele en collectieve bestaan. Het scheidt de armen 
van de algemeen aanvaarde leefpatronen van de samenleving. Deze kloof kunnen 
ze niet op eigen kracht overbruggen.
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Belangrijk is dat deze defi nitie thuishoort in een theoretisch raamwerk, waar-
van ondertussen deel uitmaken: de identifi catie van vier dimensies van de ar-
moede (zie het ‘vierdimensionele model’ van armoede uit het Jaarboek 2005), de 
zes perspectieven op armoede (voor het eerst alle zes in het Jaarboek 2004) en, 
natuurlijk, de situering van armoede in een generiek schema van ‘verschillende 
soorten van verschillen’.

De tijdsdimensie verwijst in de eerste plaats naar het dynamische karakter en 
de reproductie van de armoede: intergenerationele bestendiging, sociale overer-
ving, in- en uitstroom; in ruimer perspectief natuurlijk naar de historische bepaald-
heid van toestanden en percepties van armoede. De tweede dimensie – de hoogte – 
verbinden we met de omvang van de armoede. Hoeveel mensen zitten in armoede 
en andere vormen van uitsluiting? De derde dimensie – de breedte – reserveren 
we voor het multiaspectuele (of veelvoudig) karakter van de armoede: op hoeveel 
verschillende gebieden (aspecten, vlakken, domeinen, terreinen) vinden we uit-
sluiting, deprivaties of ongelijkheden? Daarbij maakt juist de cumulatie en verwe-
venheid van die ongelijkheden en uitsluitingen de eigenheid van armoede uit.

De diepte vormt de vierde dimensie. Kwantitatief gaat het over de armoede-
kloof; het bedrag dat – of ruimer, de maatschappelijke inspanning die – nodig 
is om de kloof met de rest van de samenleving te overbruggen. Dat mensen in 
armoede dat niet op eigen kracht kunnen, staat hier centraal. Ze hebben daartoe 
hulp nodig: van de overheid, van de welzijnssector en van het middenveld. De 
meer emancipatorische weg is die van de zelforganisatie, de meest structurele is 
die waarbij de samenleving zo geordend wordt dat de kloven verdwijnen of zo 
klein worden dat je er op eigen kracht overheen kan geraken.

De indruk kan worden gewekt dat iedereen het eens is over defi nitie en oorza-
ken van armoede. Neen dus. We hebben zes grote benaderingen van armoede en 
andere vormen van sociale uitsluiting geïdentifi ceerd. Onze typologie steunt op 
twee criteria. Het eerste geeft een antwoord op de vraag: op welk niveau wordt 
de oorzaak van de armoede gezocht (micro, meso of macro)? Het tweede, op 
die of de oorzaak intern is aan dat niveau (‘schuld’) of extern (‘ongeval’). De 
zes perspectieven die daaruit voortvloeien zijn: het individuele schuldmodel, het 
individuele ongevalmodel, het institutionele ongevalmodel en het institutionele 
schuldmodel, het maatschappelijke ongevalmodel (of conjuncturele model) en het 
maatschappelijke schuldmodel (of structurele model). Voor meer details verwij-
zen we naar de hogergeciteerde jaargangen van het Jaarboek of naar onze (ver-
nieuwde) website www.oases.be.

De onderstroom van onze bijdragen in dit Jaarboek is dus structureel van aard. 
Zal zo’n invalshoek tot ontmoediging leiden? Er is geen reden tot ongerustheid. Na-
tuurlijk moeten samenlevingsstructuren grondig veranderen om armoede ten gron-
de te bestrijden, maar zoiets is onmogelijk van de ene dag op de andere en evenmin 
op alle domeinen tegelijk. De geschiedenis heeft ons dat geleerd en het zijn wijze 
lessen. We moeten de blik gericht houden op het verre doel van onze reis, maar om 
dat doel te bereiken, moet een hele weg worden afgelegd en die bestaat uit vele 
kleine, enkele minder kleine en af en toe grotere stappen op velerlei gebieden.



Inleiding  ⏐  39

Actieve inclusie

Nadat jarenlang een vrij beperkte interpretatie van activering het forum van het 
EU-beleid en dat van haar lidstaten domineerde – activering naar de reguliere ar-
beidsmarkt toe – ziet het er nu naar uit dat daarin verandering komt; stilaan, wel-
iswaar, maar toch. Dat komt door een aanbeveling van de Europese Commissie 
die we al verschillende keren ter sprake brachten: die over actieve insluiting van 
3 oktober 2008, ondersteund door de Raad in haar besluiten van 17.12.2008 en 
nogmaals bevestigd door een resolutie van het Europese Parlement in een resolutie 
van 06.09.2009. Het lijkt ons dat deze tekst bijzondere aandacht verdient omdat ze 
een stevig, doelmatig en wenselijk fundament vormt voor coherent EU-beleid.

De drie lijnen die erin worden uitgezet bestrijken vrijwel het hele veld van 
armoede en sociale uitsluiting. Er wordt tegelijkertijd gepleit voor voldoende in-
komenssteun, inclusieve arbeidsmarkten en toegang tot kwaliteitsvolle dienstver-
lening. Eén, de lidstaten moeten het recht van individuen op voldoende middelen 
en sociale bijstand erkennen en toepassen als onderdeel van hun consistente en 
alomvattende inspanningen om sociale uitsluiting te bestrijden. Twee, de lidstaten 
moeten wie kan werken, (opnieuw) aan werk helpen dat best past bij hun arbeids-
mogelijkheden of helpen om dat werk te houden. Drie, de lidstaten moeten ervoor 
zorgen dat gepaste sociale steun verleend wordt aan wie dat nodig heeft, om zo 
hun sociale en economische insluiting te bevorderen.

Daarenboven wordt duidelijk gemaakt dat deze drie lijnen niet los van elkaar 
staan, maar in een strategie moeten worden gecombineerd en dat de uitvoering er-
van op een geïntegreerde manier moet gebeuren. Daarmee wordt de eerste dimen-
sie van wat we een governancemodel van armoede en sociale uitsluiting kunnen 
noemen, op papier gezet: tegelijk en in samenhang op verschillende domeinen 
werken. Meer nog, ook de twee andere dimensies van zo’n model worden uitdruk-
kelijk vermeld: dat de verschillende betrokken besluitvormingsniveaus – lokaal, 
regionaal, nationaal en Europees – moeten samenwerken (de ‘multilevel-gover-
nance dimensie) en dat alle relevante actoren moeten worden betrokken bij de 
ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de strategie (de actordimensie).

Er staan overigens nog enkele mooie dingen in deze aanbeveling, zowel van 
eerder inhoudelijke aard als van meer formele aard. Tot de eerste soort behoort 
dat het inclusiebeleid moet bijdragen tot het voorkomen van de intergeneratio-
nele overdracht van armoede. Tot de tweede soort, dat informatie over rechten en 
maatregelen wijd verspreid moet worden, dat administratieve procedures moeten 
worden vereenvoudigd en ook dat de toegang tot beroepsprocedures moet worden 
vergemakkelijkt.

Wordt hiermee tekort gedaan aan de belangrijke rol die arbeid – zelfs verengd 
tot ‘participatie aan de arbeidsmarkt’ – speelt in de bestrijding van armoede en 
sociale uitsluiting? Neen. Het is overduidelijk dat een duurzame en kwaliteits-
volle job nog altijd het beste wapen is om mensen uit de armoede te helpen en te 
houden, maar dat dit wapen erg bot is, wanneer ermee in het luchtledige wordt 
rondgezwaaid. Er bestaat nog altijd geen betere formulering van het belang van 
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arbeid als de latente functies die Marie Jahoda (1907-2001) in 1979 formuleerde; 
het is nuttig om ze regelmatig te berde te brengen. De manifeste functie is natuur-
lijk typisch voor betaalde arbeid; latente functies van arbeid zijn eigen aan vele 
soorten van arbeid, ook van niet-betaalde arbeid, of zouden dat kunnen zijn.

Arbeid structureert de tijd van individuen en is een belangrijke bron van soci-
ale contacten en ervaringen. Arbeid verbindt een individu met doeleinden die zijn 
of haar persoonlijke voorkeuren overstijgen. Arbeid levert status en identiteit en 
draagt zo bij tot iemands positie in de samenleving. Arbeid dwingt tot activiteit en 
biedt kansen om handelingen te stellen met zichtbare consequenties en om com-
petenties en vaardigheden te ontwikkelen en uit te drukken.

Bij deze latente functies gaat het dan nog enkel om de zin van (betaalde of 
niet-betaalde) arbeid voor het individu. De impact van arbeid op de kleinere en 
grotere samenlevingsverbanden zijn mogelijk nog belangrijker. Mensen bevinden 
zich, via hun arbeid, niet uitsluitend meer in de positie van ‘ontvanger’, maar 
kunnen ook iets in ruil geven. Dat bevordert de solidariteit tussen de leden van 
die samenlevingsverbanden. Tegelijk wordt de sociale cohesie van groepen, col-
lectiviteiten en samenlevingen versterkt.

Dit alles en de relevantie ervan voor het begrijpen van de effecten van armoede 
en sociale uitsluiting moet vooral, maar niet uitsluitend, blijken uit de bijdragen 
in het themadeel van dit Jaarboek, dat over de relaties tussen armoede en arbeid 
gaat.

Armoede is multiaspectueel...

We brachten enkele van de bijdragen al ter sprake, maar we besluiten naar goede 
gewoonte dit inleidende hoofdstuk met een systematisch overzicht – zodat alle 
auteurs krijgen wat hen toekomt.

Ook in dit 19de Jaarboek overlopen we in het eerste deel het recente feiten-
materiaal over armoede en sociale uitsluiting en wat er aan beleid is gebeurd in 
Vlaanderen. (We verzekeren de lezers dat onze betrokkenheid bij de voorberei-
ding en de opvolging van het Vlaamse Actieplan Armoede generlei invloed zal 
hebben op onze beoordeling daarvan).

Zowel ontwikkelingen in de feiten als in het beleid – dat natuurlijk zelf ook 
deel uitmaakt van die feiten, althans wanneer het (zoete of wrange) vruchten af-
werpt – worden natuurlijk in belangrijke mate bepaald door de economische crisis 
en de werkgelegenheidscrisis. Over hoe zwaar deze crisis zal wegen en welke 
richting zij zal nemen, zijn zelfs de economische voorspellers het oneens; dat 
we ons moeten beperken tot onderbouwde gissingen over de impact ervan op 
armoede en sociale uitsluiting, wordt ons dus wel vergeven. Tot nog toe sluiten de 
werkelijke ontwikkelingen goed aan bij onze vermoedens.

In een uitvoerig hoofdstuk neemt An Van Haarlem de vele dimensies van het 
beleid inzake armoede en sociale uitsluiting onder de loep, geen gemakkelijke op-
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dracht wanneer het gaat over een jaar waarin verschillende markante evenementen 
inzake armoede en sociale uitsluiting samenvallen: het Europese Jaar ter Bestrij-
ding van Armoede en Sociale Uitsluiting, het Belgisch voorzitterschap van de 
Europese Unie met een aantal duidelijke prioriteiten rond armoede, het lanceren 
van het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding. Deze evenementen en vele andere 
worden systematisch beschreven en besproken. We overlopen eerst de structuur 
van het hoofdstuk en brengen, als smaakmaker, enkele vaststellingen.

Het Vlaams Regeerakkoord schuift de bestrijding van armoede naar voor als 
een topprioriteit, waarvoor voor het eerst een coördinerend minister werd aange-
duid. Omdat deze minister tevens viceminister-president is en geen andere be-
voegdheden heeft die traditioneel met armoede worden verbonden, zet men met-
een een stap naar het losser maken van de sterke band tussen armoede en welzijn 
die in de loop der jaren is gegroeid. Het appel aan de verantwoordelijkheid van 
de andere ministers en hun bevoegdheidsdomeinen wordt daardoor dringender en 
misschien ook dwingender.

Wat met het Pact van Vilvoorde, dat in 2001 beloofde om tegen 2010 van 
Vlaanderen een sterk presterende regio te maken? Is dat dezelfde weg opgegaan 
als het Verdrag van Lissabon? Niet als het inkomensarmoede betreft; daar heeft 
Vlaanderen zijn doelstelling gehaald, in casu om in de top vijf van Europa te 
staan. Evenwel blijft vooral voor de ouderen, maar ook voor andere kwetsbare 
groepen zoals de eenoudergezinnen en de werkloze huishoudens met kinderen, 
het armoederisico ver boven de doelstelling liggen. Bovendien blijken twee van 
de drie indicatoren (nog) niet te monitoren, wat een opvolging van de armoede-
bestrijding erg bemoeilijkt. Wordt het beter met de doelstellingen die in het Pact 
2020 werden gelanceerd, in het kader van het toekomstproject ‘Vlaanderen in 
Actie’? Althans voor de doelstelling rond armoedebestrijding is men grondiger te 
werk gegaan, vergeleken met het Pact van Vilvoorde.

Het Vlaams Actieplan Armoede, gebaseerd op het Horizontaal en Verticaal 
Permanent Armoede Overleg (PAO) lijkt betere voorwaarden te bieden voor rea-
lisatie dan zijn voorlopers. Men houdt rekening met kritieken op het vorige actie-
plan; zo wil men met behulp van een indicatorenset het actieplan meetbaar evalue-
ren. Door de armoedetoets wil men ervoor zorgen dat nieuwe beleidsmaatregelen 
eerst getoetst worden aan hun mogelijke effecten voor mensen in armoede. Ook 
dat armoedebestrijding in elk beleidsdomein moet opgenomen worden, is een po-
sitieve zaak, evenals de vertaling van de algemene doelstellingen in te onderne-
men acties.

De snel opeenvolgende federale regeringen en de langdurige periodes waarin 
enkel lopende zaken konden worden afgehandeld, zijn allerminst een zegen voor 
het sociaal en armoedebeleid in tijden van crisis; zeker niet wanneer dan nog het 
voorzitterschap van de Europese Unie moet worden opgenomen – in het Europees 
Jaar ter Bestrijding van Armoede en Sociale Uitsluiting. Ingrijpende maatregelen 
die de gevolgen van de crisis op de armoede moeten tegengaan, werden voorals-
nog niet genomen. De bespreking van het federale niveau werd dan ook beperkt 
tot het recentste tweejaarlijks verslag van het Steunpunt tot bestrijding van de 
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armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting en de Algemene Beleidsnota 
van de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. 
Wat er van deze laatste voornemens ondertussen werd verwezenlijkt, wordt uit de 
doeken gedaan.1

In zekere zin is het Europese voorzitterschap een godsgeschenk, omdat daar 
initiatieven kunnen worden genomen die de stilstand op het federale vlak kunnen 
verdoezelen, misschien zelfs compenseren. Men streeft een transversaal beleid na, 
zodat de armoedebestrijding doorsijpelt in alle beleidsdomeinen. Drie prioriteiten 
werden vooropgesteld inzake armoede en sociale uitsluiting: kinderarmoede, ac-
tivering en dakloosheid. Meer algemeen wilde men een stevige brug slaan tussen 
het economische beleid, de werkgelegenheidsstrategie en de armoedebestrijding.

Europees is de belangrijkste vaststelling dat de Lissabonstrategie niet heeft 
gewerkt, althans niet op de domeinen waarover dit Jaarboek gaat. De twee econo-
mische crisissen (in 2001 en 2008) en de sociodemografi sche tendensen (de toe-
nemende immigratie en de fragmentatie van gezinnen) kon men niet (helemaal) 
voorzien, maar de andere oorzaken die armoede en sociale ongelijkheid in de 
hand werken, zijn al langer bekend; zoals de logica van de vrije markt waarop het 
Europese beleid gebaseerd is.

Het falen van de Lissabonstrategie en de nieuwe uitdagingen waarmee de EU 
wordt geconfronteerd – het bekampen van de gevolgen en liefst ook de oorzaken 
van de fi nanciële crisis, de vergrijzing en de begrotingsproblemen van verschil-
lende lidstaten – hebben geleid tot een nieuwe strategie: Europa 2020. Die stelt 
drie prioriteiten voorop: groei, groei en groei, telkens wel vergezeld van een ander 
adjectief: slim, duurzaam en inclusief. Veel belooft dit niet voor wie in armoede 
en andere vormen van sociale uitsluiting moet opgroeien, want zij worden meestal 
geslachtofferd op het altaar van de groei. Toch weerhoudt de EU als doelstelling 
dat het aantal mensen voor wie armoede dreigt, in 2020 met 20 miljoen moet zijn 
gedaald, wat gelijk is met een vierde van het huidig aantal. Van de onzinnige ‘to-
tale uitroeiing van armoede tegen 2010’ van de Lissabonstrategie is in elk geval 
geen sprake meer, maar evenmin van een multidimensionele en coherente armoe-
destrategie; ook al is er voor de bestrijding van de armoede en sociale uitsluiting 
het ‘Flagship’ (‘Vlaggenschip’) ‘Europees platform tegen armoede’ ontwikkeld. 
Dat het concept ‘actieve inclusie’, ontwikkeld in aanbeveling 2008/867/EC van 
de Europese Commissie van 3 oktober 2008 over de actieve insluiting van men-
sen uitgesloten van de arbeidsmarkt en geratifi ceerd door het Europese Parlement 
op 6 mei 2009, wordt doodgezwegen, is een – hopelijk niet bewust – gemiste 
kans. Deze aanbeveling steunde niet alleen op de drie pijlers voor elke doelma-
tige armoedebestrijding, maar wist ze ook uitstekend op elkaar aan te sluiten: de 
invoering van een gewaarborgd minimuminkomen in alle landen, de maximale 
inschakeling op de arbeidsmarkt en de effectieve toegang tot allerlei diensten.

Geert Campaert stelt vast dat de cijfers over inkomensarmoede voor Vlaan-
deren al enkele jaren stabiel blijven, maar het aantal mensen dat aangeeft van de 
eindjes moeilijk aan elkaar te kunnen knopen, stijgt duidelijk. De economische 
crisis en gemakkelijke kredietverlening zorgen ervoor dat meer en meer mensen 
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schulden oplopen of ophopen. Omdat mensen in armoede door allerlei drempels 
vaak niet alle uitkeringen en voordelen ontvangen waarop ze recht hebben, zet 
het beleid al enkele jaren in op de automatische toekenning van deze rechten; tot 
vandaag heeft dat nog niet tot veel concrete realisaties geleid. De vroegtijdige val 
van de federale regering en de lange formatieperiode, maken dat er het afgelopen 
jaar op dat niveau weinig beleid is gevoerd. De Vlaamse regering wil de komende 
jaren haar sociaal beleid verder uitbouwen, de plannen zijn er al, de concrete uit-
werking is voor de volgende jaren.

Seppe De Blust verzorgde de hoofdstukken over onderwijs en wonen. Inzake 
onderwijs blijven we vaststellen dat het Vlaamse onderwijs gekenmerkt wordt 
door een Clijsteriaanse grand ecart: het is tegelijk een van de beste ter wereld en 
een van de meest ongelijke; dat terwijl het belang van goed onderwijs in een doel-
matige armoedebestrijding nauwelijks kan worden overschat. De schoolloopbaan 
bepaalt niet enkel in hoge mate de arbeidsmarktkansen, ze zorgt ook voor een 
aanloop tot maatschappelijke integratie en voor persoonlijke en collectieve eman-
cipatie. Daarom mogen bestaande ongelijkheidsmechanismen door het onderwijs 
niet verder geïnstitutionaliseerd geraken. Eerst beschrijft hij de effecten van het 
onderwijs op sociale ongelijkheid doorheen de schoolloopbaan. Vervolgens gaat 
hij in op de hiermee verbonden beleidsinitiatieven. Hij besluit met enkele uitda-
gingen voor beleid en onderzoek rond onderwijs en sociale ongelijkheid in Vlaan-
deren.

Ook het hoofdstuk over wonen opent De Blust met een klassieke vaststelling. 
De Vlaamse woonmarkt kent een toenemende discrepantie tussen de eigendoms-
markt en huurmarkt, waardoor sociaaleconomisch zwakke gezinnen voornamelijk 
op de private huurmarkt terechtkomen en dat is het zwakkere marktsegment. Ze 
worden geconfronteerd met serieuze problemen qua woonkwaliteit en betaalbaar-
heid. De vraag is dan: hoe komt het dat het recht op wonen nog niet voor iedereen 
is gegarandeerd? Eerst worden de beleidslijnen van de laatste zes jaar geschetst 
aan de hand van de jaarlijks vastgelegde algemene uitgavenbegroting. Vervolgens 
belicht hij de structurele ongelijkheid op de Vlaamse woningmarkt. In een derde 
sectie vertaalt De Blust per type woonsector de geselecteerde uitdagingen naar 
recente beleidsinitiatieven en onderzoek.

Een eerste uitdaging voor de toekomst vertrekt van het recente inzicht dat ook 
de ruimtelijke ordening (onbedoeld) kan leiden tot meer ongelijkheid, zoals door 
een intergenerationele vermogenstransfer van jongeren naar personen van mid-
delbare leeftijd en ouderen. Ook de veranderende bevolkingssamenstelling heeft 
belangrijke impact op de woningmarkt en noodzaakt het organiseren van nieuwe 
leefvormen. Of de verschillen tussen leven in de stad of op het platteland ook 
een geografi sche differentiatie van leefvormen en de woningmarkt noodzakelijk 
maken, is een volgende uitdaging. Het laatste aandachtspunt betreft het recent ur-
gentere probleem van dak- en thuisloosheid. Deze extreme inbreuk op het recht op 
wonen valt niet langer te herleiden tot een randfenomeen van onze samenleving.

Voor een van de hoofdstukken uit het algemene deel leverden Van Oyen & 
Demarest, van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid ons gegevens aan 
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uit de recentste gezondheidsenquête en Seppe De Blust en An Van Haarlem ver-
werkten die in een eerste analyse. Ondanks deze bijgewerkte gegevens over het 
verband tussen gezondheid en armoede blijven de conclusies helaas dezelfde als 
jaren geleden. Ook voor wat betreft sociale ongelijkheid inzake fi nanciële toegan-
kelijkheid van de gezondheidszorg, de sociale gezondheid en de omgevingsfac-
toren kunnen we duidelijk vaststellen dat mensen in lagere socio-economische 
groepen, kwetsbaarder zijn dan mensen met hogere socio-economische status: 
mensen met een lagere opleiding moeten meer medische consumptie uitstellen 
wegens geldgebrek, zijn minder tevreden over hun sociale netwerk en ondervin-
den veel meer hinder in hun woonomgeving. We kunnen dus aannemen dat er een 
verschil is in leef-, woon- en werkomgeving tussen mensen met een verschillende 
socio-economische status.

... maar wortelt in het arbeidsproces

Aan werk werd in het algemene deel geen aandacht besteed, om de eenvoudige 
reden dat het themadeel er helemaal aan is gewijd. Daar treffen we volgende spe-
cifi eke topics aan.

Wim Herremans, Wouter Vanderbiesen & Michelle Sourbron gaan na waar we 
op dit moment staan in de arbeidsmarktcrisis en welke groepen het hardst getrof-
fen werden door (de dreiging van) jobverlies. Vandaag lijkt het dieptepunt van de 
crisis achter de rug en zijn we aanbeland bij een aarzelend economisch herstel. 
Niettemin zal de impact van de crisis op de Vlaamse arbeidsmarkt nog een tijd 
blijven aanslepen. De arbeidsmarkt reageert immers steeds met enige vertraging 
op een conjunctuuromslag.

Eerst staan de auteurs stil bij de economische groeicijfers die de aanzet en het 
verloop van de recessie duiden. Terugkijkend naar het begin van de crisis stellen 
ze vast dat de trendreeksen voor de verschillende conjunctuurindicatoren vanaf de 
tweede helft van 2008 steil bergaf gingen en in de loop van 2009 hun dieptepunt 
bereikten. Sinds begin dit jaar – voor de uitzendarbeid al iets eerder – gaat het 
voorzichtig de betere kant op. Al is het voor indicatoren die later reageren op een 
economisch herstel, zoals falingen en vacatures, nog afwachten welke richting ze 
uitgaan. Toch lijkt de jobcreatie terug op gang te komen, in de eerste plaats van 
jobs die omwille van de crisis waren weggevallen. Dit blijkt uit de terugval van de 
tijdelijke werkloosheid en de heropleving van de uitzendarbeid. Zodra de produc-
tiviteitsstijging een duurzaam karakter krijgt, zal dit in een latere fase leiden tot 
een meer uitgesproken toename van de vacatures.

De eerste zwaluwen van de economische heropleving zien ze ook in een be-
perktere instroom in de werkloosheid. Sinds kort is er een daling van de kortdu-
rige werkloosheid; voor de langdurige werkloosheid is dat voorlopig nog niet het 
geval. Door de vertraagde reactie van de arbeidsmarkt op de prille conjunctuur-
opleving, dreigt een grote groep van (crisis)werklozen toch nog in de langdurige 
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werkloosheid terecht te komen. Gegeven de zeer lage hertewerkstellingskansen 
voor 50-plussers, arbeidsgehandicapten en laaggeschoolden, lopen vooral deze 
kansengroepen een verhoogd risico op blijvende schade in de vorm van structu-
rele werkloosheid of beroepsinactiviteit.

Bovendien blijken langdurige werkloosheidsperiodes ook het armoederisico 
signifi cant te verhogen. Bij een aanhoudend lage jobcreatie is dit ook een reëel 
risico voor de nieuwe crisiswerklozen, en vooral als ze tot de kansengroepen be-
horen. Daarom besteden de auteurs specifi eke aandacht aan de kansengroepen. 
De jongeren werden bijzonder getroffen tijdens de crisis; zij werden geconfron-
teerd met de relatief sterkste werkloosheidsstijging en een signifi cante toename 
van langdurige werkloosheid. Bovendien bestaat het risico dat deze jongeren de 
negatieve gevolgen van jeugdwerkloosheid lang meedragen. Zonder een doelge-
richt ondersteuningsbeleid loert het gevaar van een ‘verloren generatie’ voor de 
Vlaamse arbeidsmarkt.

Daarnaast situeren de auteurs Vlaanderen in een Europese context met betrek-
king tot de integratie van kansengroepen op de arbeidsmarkt. De relatieve achter-
stand in arbeidsdeelname van bepaalde kansengroepen komt in iedere Europese 
lidstaat terug. Qua ongelijkheidskloven maken België en Vlaanderen geen al te 
beste beurt in een Europese rangschikking. Enkel op het gebied van werkzaam-
heid bij vrouwen slaagt Vlaanderen erin om beter te presteren dan het Europese 
gemiddelde. Voor de ouderen en niet-EU-burgers hoort Vlaanderen echter bij de 
slechtst presterende landen. Deze kansengroepen hebben door hun beperktere 
deelname op de arbeidsmarkt een grotere kans om in de armoede terecht te ko-
men. De lage arbeidsdeelname op individueel niveau wordt bovendien bevestigd 
op het niveau van het huishouden. Naast de beduidend kleinere kans om aan werk 
te geraken, leven de kansengroepen immers ook vaker in een huishouden waar 
niemand werkt en dat op fi nancieel vlak afhankelijk is van een sociale uitkering. 
Ook hier doet Vlaanderen het beduidend minder goed dan andere Europese lidsta-
ten. Er is met andere woorden nog een ruime marge om de arbeidsdeelname van 
kansengroepen in Vlaanderen te bevorderen en zo een verdere segmentering van 
de arbeidsmarkt tegen te gaan.

Seppe De Blust en Danielle Dierckx nemen de verhouding tussen het Vlaamse 
actief arbeidsmarktbeleid en de sociale integratie onder de loep en plaatsen dit 
in Europees perspectief. Het inzicht in het wetenschappelijke veld dat een ac-
tief arbeidsmarktbeleid niet automatisch tot meer sociale inclusie leidt en dat het 
misschien wel het risico inhoudt van polarisering en van een averechts effect op 
sommige doelgroepen, dringt maar moeilijk door tot het beleid. In een eerste deel 
situeren de auteurs het arbeidsmarktbeleid binnen een breder raamwerk van ar-
moedebestrijding. Daarna beschrijven ze het Europese, federale en Vlaamse ar-
beidsmarktbeleid en confronteren ze de beleidskeuzes met het theoretisch kader. 
Ze doen dit met behulp van een beleidsanalyse en van door Eurostat verzamelde 
Labour Market Policy data (2008). Ze eindigen voor elk beleidsniveau met een 
selectie van maatregelen of structuren die een rol (kunnen) spelen bij de integratie 
van het beleid gericht op arbeidsmarktparticipatie en maatschappelijke integratie.
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Anna Salomons onderzoekt de kwetsbaarheid van Belgische beroepen voor 
verschillende groepen werkenden. Dit sluit aan op het algemene thema van de rol 
van de arbeidsmarkt in de problematiek van armoede en ongelijkheid: hoewel het 
hebben van een baan het armoederisico verlaagt, zijn niet alle banen gelijkwaar-
dig. Zelfs bij dezelfde lonen bestaan grote verschillen in werkgelegenheidsper-
spectief tussen beroepen, veroorzaakt door economische evoluties op de korte en 
lange termijn. Deze verschillen kunnen leiden tot ongelijkheid als verschillende 
groepen werkenden niet gelijkmatig over deze beroepen zijn verdeeld.

De kwetsbaarheid van beroepen defi nieert de auteur op twee manieren. Be-
roepsfragiliteit op de lange termijn, veroorzaakt door trends zoals technologische 
verandering, en beroepsfragiliteit op de korte termijn, veroorzaakt door recessies. 
De oorzaken van deze twee soorten beroepsfragiliteit worden in kaart gebracht 
door een analyse van het samenspel van de goederen- en arbeidsmarkten.

Eerst identifi ceert Salomons welke beroepen kwetsbaar zijn, zowel qua ver-
schuivingen op de lange termijn als in termen van recessiegevoeligheid. Daarna 
brengt ze de oorzaken van deze twee soorten van kwetsbaarheid in kaart, op lange 
termijn en op korte termijn en vergelijkt ze beide. Ook de rol van de goederen-
markt in de kwetsbaarheid van bepaalde beroepen wordt meegenomen. Ten slotte 
wordt de beroepsfragiliteit op lange en korte termijn gerelateerd aan de uitkom-
sten voor verschillende groepen werkenden zoals lageropgeleiden, jongeren, ou-
deren, vrouwen en immigranten.

Uit de vele conclusies citeren we de volgende. Vrouwen, hoogopgeleiden en 
werkenden op beroepsleeftijd zijn minder kwetsbaar vergeleken met mannen, lager- 
en gemiddeldopgeleiden en jongere en oudere werkenden en dat op zowel de lange 
als de korte termijn. Tussen de kwetsbaarheid van de beroepen van allochtonen en 
autochtonen is er gemiddeld genomen niet veel verschil, maar dat is het resultaat 
van elkaar opheffende effecten voor werkenden van verschillende opleidingsni-
veaus: hoogopgeleide autochtonen zijn in het nadeel ten opzichte van hoogopge-
leide allochtonen, terwijl het omgekeerde het geval is voor gemiddeldgeschoolde 
en laaggeschoolde allochtonen en autochtonen. Voor andere groepen kan de kwets-
baarheid ook verschillen naar opleidingsniveau: hoogopgeleide vrouwen werken in 
kwetsbaardere beroepen dan hoogopgeleide mannen, hoewel dit doorheen de tijd is 
afgenomen. Laaggeschoolde en gemiddeldgeschoolde vrouwen zijn daarentegen in 
het voordeel ten opzichte van laag- en gemiddeldgeschoolde mannen.

Wat betreft evoluties tussen 1993 en 2006 gaan gemiddeldgeschoolden er in 
termen van kwetsbaarheid van hun beroepen op achteruit, vergeleken met laag-
geschoolden: gemiddeldgeschoolden werken vaker in routinematige banen en zijn 
hier in alle waarschijnlijkheid ook productiever dan laaggeschoolden, zodat sor-
teringseffecten ervoor zorgen dat hun aandeel in dit soort kwetsbare banen stijgt. 
Vooral laaggeschoolde jongeren hebben qua kwetsbaarheid van hun beroepen een 
inhaalslag gemaakt – dit is consistent met de bevinding dat routinematige be-
roepen ‘verouderen’. Ook in termen van recessiebestendigheid verbeteren de be-
roepen van de laaggeschoolden: de persoonlijke dienstverleningsbanen zijn meer 
gediversifi eerd dan productiebanen.
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Tot voor kort waren de ‘working poor’ – het onderwerp van de bijdrage van Ive 
Marx, Josefi ne Vanhille en Gerlinde Verbist – een bijna uitsluitend Angelsaksisch 
thema. Ze werden immers geassocieerd met laagbetaald, precair werk, vooral dan 
in de dienstensector – de spreekwoordelijke hamburgerjobs. Bijgevolg nam men 
aan dat het vooral een bekommernis was in landen met zwak gereguleerde ar-
beidsmarkten, lage of onbestaande minimumlonen en lage en/of restrictieve uit-
keringsstelsels die mensen dwongen laagbetaalde, precaire jobs aan te nemen. 
Ondertussen weten we wel beter: het percentage mensen dat werkt en toch in 
fi nanciële armoede leeft, is in verschillende landen op het Europese continent 
zelfs hoger dan in landen zoals het Verenigd Koninkrijk of Ierland.

In België heeft zowat een op de vijf mensen op actieve leeftijd in fi nanci-
ele armoede, een job. Dat België, in vergelijking met de meeste andere Euro-
pese landen, relatief weinig werkende armen kent, komt voor een stuk omdat 
er zoveel mensen zonder een arbeidsinkomen zijn; die moeten niet zelden wél 
rondkomen met een laag vervangingsinkomen. Het fenomeen van de ‘werkende 
armen’ hangt dan ook sterk samen met een onvermogen om voldoende arbeids-
inkomen te genereren op gezinsniveau in een tijdperk waarin de gemiddelde le-
vensstandaard in essentie wordt bepaald door het tweeverdienersinkomen. Tot 
het vrij lage aandeel werkende armen in België dragen daarenboven volgende 
factoren bij: een relatief gunstige sociaaldemografi sche structuur (gemiddeld 
aandeel eenoudergezinnen), een relatief gecomprimeerde loonstructuur, een ze-
kere ondersteuning van zowel kostwinnerschap als tweeverdienerschap (de re-
latief sterke uitbouw van kinderopvang) en quasi-universele kindertoeslagen op 
een relatief hoog niveau.

De werkende armen vormen een diverse groep. Dat is een van de redenen 
waarom volgens de auteurs een adequaat inkomensbeleid voor ‘werkende armen’ 
een meersporenbeleid moet zijn: een diverse groep vraagt om een gediversifi eerde 
aanpak. Daarnaast leent elke beleidsparameter – zij het loonzetting, fi scaliteit, pa-
rafi scaliteit, uitkeringen – zich in de regel slechts tot incrementalistische aanpas-
singen. Die beleidsmix bestaat bijgevolg uit de volgende elementen: minimumlo-
nen die gelijke tred houden met de algemene loonontwikkeling; een volgehouden 
beleid van lage fi scale en parafi scale lasten op de laagste arbeidsinkomens; een 
beleid dat mensen toelaat om maximaal hun verdienpotentieel te realiseren (met 
name dus kinderopvang die betaalbaar en daadwerkelijk beschikbaar is, ook op 
niet-standaard momenten) en een meer kostendekkend stelsel van kindergerela-
teerde uitkeringen. Daarbij dient dan wel te worden aangetekend dat fi nanciële 
maatregelen zelf ook maar een dimensie vormen van een doelmatig beleid tegen 
armoede bij werkende armen.

In hun hoofdstuk onderzoeken Ignace Glorieux en Ilse Laurijssen met behulp 
van Vlaamse gegevens de positie van allochtonen bij de start van hun arbeids-
loopbaan. In een eerste sectie situeren ze het onderzoek en schetsen ze de ach-
tergrond van allochtonen in Vlaanderen. Vervolgens beschrijven ze de intrede op 
de arbeidsmarkt van deze allochtonen. Ten slotte overlopen en toetsen ze enkele 
verklaringen voor de moeilijke situatie van allochtonen.
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Uit hun analyses blijkt dat zowel toegeschreven als verworven kenmerken 
een belangrijke rol spelen bij het bepalen van de arbeidsmarktpositie die (al-
lochtone) jongeren innemen bij hun intrede op de arbeidsmarkt. Toch is er een 
verschil. Waar de sociale achtergrond een deel van de verschillen tussen autoch-
tonen en allochtonen bepaalt, zijn het vooral de verworven kenmerken (in casu 
het opleidings niveau) die de verschillen wég verklaren. Als allochtone jongeren 
in dezelfde mate uit dezelfde sociaaleconomische milieus zouden komen, maar 
belangrijker nog, als zij over hetzelfde opleidingsniveau zouden beschikken als de 
autochtone jongeren, dan zouden zij gelijkaardige posities innemen op de arbeids-
markt; dit bleek ook al onrechtstreeks uit de analyse van Salomons. Dit geldt voor 
het beroepsprestige verbonden aan de eerste baan en de mate waarin men werkt in 
slechte werkomstandigheden.

De achterstelling van allochtonen op de arbeidsmarkt heeft dus in eerder be-
perkte mate te maken met een gebrekkig functioneren van de arbeidsmarkt, maar 
veel meer met defi ciënties in de selectie tijdens het onderwijs. Dit betekent dat 
de arbeidsmarkt veel meer meritocratisch functioneert dan het onderwijssysteem. 
Waar ons onderwijssysteem het hart van de meritocratische samenleving zou 
moeten zijn – dat het talent selecteert en het voorbereidt op de arbeidsmarkt – be-
invloeden mechanismen die niets met meritocratische principes te maken hebben, 
heel sterk de kansen in het onderwijs.

Het huidige activeringsdiscours biedt kansen, maar herbergt ook valkuilen; 
niet in het minst voor kwetsbare personen met een meervoudige problematiek, 
stellen Katrien Steenssens, Inge Van Regenmortel en Leen Sannen in ‘Ook een 
sluitende aanpak kan uitsluiten’. Op basis van een recente analyse van de inte-
gratiemogelijkheden en -grenzen van arbeidsparticipatie, blijkt dat de sluitende 
aanpak ook uitsluitend kan zijn voor wie zich ver van de (reguliere) arbeidsmarkt 
bevindt. Volgens de auteurs geldt dit in het bijzonder wanneer vanuit het raam-
werk van empowerment naar activering en sociale inclusie wordt gekeken. Tege-
lijk biedt empowerment een overkoepelend en verbindend perspec tief voor een 
beleid en praktijk van activering in armoedesituaties.

Activering zien ze in functie van maatschappelijke integratie, het volwaardig 
kunnen deelnemen aan de samenleving. Activering dient mensen te prikkelen, hen 
aan te spreken op hun krachten, talenten, interesses, mits erkenning van en zorg 
voor de kwetsbaarheden op individueel, sociaal en maatschappelijk vlak. Een be-
taalde baan bezit heel wat troeven inzake maatschappelijke integratie en sociale 
inclusie, maar er bestaan ook andere middelen. Vrijwilligerswerk is hiervan een 
voorbeeld bij uitstek; het biedt heel wat troeven en dit in het bijzonder voor kwets-
bare groepen – mensen in armoede, mensen met een psychische of psychiatrische 
problematiek en allochtonen. Met het oog op het komende Europees Jaar van het 
Vrijwilligerswerk is dit een interessante conclusie.

Mieke Frans traceert in haar bijdrage de ontwikkeling van de sociale econo-
mie, een begrip dat al heel lang bestaat, maar de laatste decennia een veranderde 
invulling heeft gekregen. Dat hangt, in Vlaanderen althans, in hoge mate samen 
met initiatieven vanuit ‘het veld’ die al dan niet werden vergezeld van overheids-
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optreden. Achtereenvolgens brengt ze voor het voetlicht: de werkervaringspro-
jecten (‘het prille begin’), de sociale werkplaatsen, de invoegbedrijven, de onder-
steuningsstructuren (zoals de Regionale Incubatiecentra, de adviesbureaus in de 
sociale economie, het Vlaams Overleg Sociale Economie en het Vlaams Participa-
tiefonds voor Sociale Economie), de ‘recyclage’ van de Beschutte Werkplaatsen.

De meerwaarde die de sociale economie ‘in enge zin’ oplevert, zeker al op het 
vlak van werkgelegenheid, wordt nog meer uitgesproken wanneer de analyse niet 
beperkt blijft tot die organisaties die als doel hebben om kansengroepen sociopro-
fessioneel te herintegreren. Frans wijst erop dat deze sociale inschakelingsecono-
mie eigenlijk maar een beperkt onderdeel vormt van de sociale economie en dat 
blijkt uit de defi nitie die het VOSEC hanteert. Dit verbreden van de doelstellingen 
maakt dat we ook de coöperaties tot de sociale economie mogen rekenen. Omdat 
deze niet alleen tewerkstelling van kansengroepen op het oog hebben, behoren ze 
niet tot de sociale-inschakelingseconomie. Toch is het niet vreemd dat er vaak en 
gauw een link wordt gelegd tussen sociale economie en doelgroeptewerkstelling. 
De voorrang die mens en arbeid krijgen op kapitaal zorgt voor de noodzakelijke, 
beschermende arbeidsomgeving.

Niet alleen de maatschappij, de overheid en de economie, maar zeker ook het 
individu wint daardoor bij het bestaan van sociale economie; ook al heeft de regu-
liere economie niet altijd het gevoel dat de sociale economie effectief ook winst 
voor hen betekent. De overheid lijkt wel overtuigd van de baten die de sociale 
economie heeft voor de maatschappij en het individu; ze is althans bereid om 
fl inke budgetten te besteden aan de sociale economie. Dit betekent niet dat alles 
peis en vree is in het huwelijk tussen overheid en sociale economie; de organisa-
ties bieden immers dikwijls heel eigen antwoorden op vaak heel lokale noden, op 
manieren die niet goed passen in het regulerend raamwerk van de overheden. Dat 
blijkt onder meer uit de omzetting van de buurt- en nabijheidsdiensten naar het 
decreet lokalediensteneconomie, waarbij heel wat organisaties ter ziele gingen; 
meer daarover in het hoofdstuk van Carmen Mathijssen. Kortom, het blijft voor 
de sociale economie ‘balanceren op een slappe koord’ tussen de sociale doelstel-
lingen en de economische noodzakelijkheden.

Bij haar evaluatie van de sociale economie betrekt de auteur velerlei aspecten, 
zoals de impact op het inkomen van de mensen en daarmee samenhangend de 
moeilijkheid om de zelfredzaamheid en de emancipatie in rekening te brengen die 
uit zinvolle arbeid resulteert of de relevantie van doorstroming naar de reguliere 
economie als vorm van opwaartse sociale mobiliteit. Hier wordt zelfs Sen ter hulp 
geroepen. Ook op het vlak van de effecten voor de hele samenleving blijft de 
vraag, of het realistisch is om de kosten en baten van de sociale economie enkel 
en alleen in geld uit te drukken.

Hoewel ze hier en daar op wat verrassende onderzoeksresultaten stootte, durft 
ze besluiten dat de sociale economie haar nut heeft; niet alleen voor de samenle-
ving, voor de overheid en voor de economie, maar zeker ook voor het individu. 
Wat niet betekent dat er geen uitdagingen zijn. In de eerste plaats is er nood aan 
vereenvoudiging van het bestaande instrumentarium van de sociale economie; niet 
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alleen van de verschillende werkvormen, maar ook van de ondersteuningsstructu-
ren. Vervolgens is er behoefte aan degelijke meetinstrumenten; ten eerste, om de 
afstand tot de arbeidsmarkt precies te bepalen en, ten tweede, om het effect van 
sociale tewerkstelling op het individu vast te stellen. Als al deze randvoorwaarden 
zijn vervuld kan de sociale economie ten volle haar rol spelen, omdat ze de sterke 
kanten van de privésector combineert met waarden uit de publieke sector. Dan 
hoeft ze niet langer te dansen op die slappe koord.

Over buurt- en nabijheidsdiensten had Mieke Frans het al in haar hoofdstuk; 
Carmen Mathijssen gaat uitvoerig in op deze initiatieven. Deze diensten waren 
een zich ontwikkelende sociaaleconomische werkvorm met uiteenlopende ver-
schijningsvormen. Naast het ontwikkelen van werkgelegenheid voor uitgesloten 
groepen en dienstverlening op maat, om tegemoet te komen aan door markt en 
overheid verwaarloosde of niet-geïdentifi ceerde behoeftes, vormde participatie – 
vooral van uitgesloten groepen – een even centrale doelstelling. De onderhande-
lingen rond het decreet op de lokalediensteneconomie gingen gepaard met een 
afwending van deze oorspronkelijke doelstellingen van de buurt- en nabijheids-
diensten ten voordele van de creatie van tewerkstelling en doorstroom naar de 
reguliere arbeidsmarkt.

De spanning tussen participatie als middel (om een breder sociaal draag-
vlak te bekomen of om beter ‘op maat’ te kunnen werken) en participatie als 
democratisch burgerschap (als doel op zich) werd in de geobserveerde buurt- 
en nabijheidsdiensten zichtbaar. Doorheen de analyse van de verzamelde data 
kwam participatie in de tweede betekenis naar voren als dé centrale functie van 
de onderzochte buurt- en nabijheidsdiensten. Dat staat in schril contrast tot het 
decretale kader van de buurt- en nabijheidsdiensten, waar participatie wordt af-
geslankt tot één criterium: er moet ‘op regelmatige basis overlegd worden met de 
werknemers’.

Kunnen individuele buurt- en nabijheidsdiensten actief betrokken zijn op het 
beleidsgebeuren? Het antwoord van Mathijssen is negatief: hun koepel slaagde 
er niet in om de rol te spelen van sociale beweging, die de belangen van indi-
viduele buurt- en nabijheidsdiensten verdedigt. Hoe komt dat? De auteur zoekt 
een verklaring onder meer daarin dat ook binnen KBN het beleidsdiscours do-
minant blijft; de nadruk ligt op conventionele strategieën qua onderhandeling en 
dialoog met beleidsmakers. Deze vanzelfsprekendheid van het effi ciëntiedenken 
noemt ze een bedreiging voor de democratische instelling die KBN als koepel 
en belangenverdediger van alle buurt- en nabijheidsdiensten wil zijn. De onder-
handelingen tussen KBN en het kabinet Sociale Economie zijn een voorbeeld 
van beleid gericht op consensus. KBN brengt de politieke inzet van de buurt- en 
nabijheidsdiensten niet voldoende ter sprake. De maatschappelijke breuklijnen 
waarrond deze diensten werken, worden niet in de kijker gezet – terwijl individu-
ele buurt- en nabijheidsdiensten vaak juist vertrekken vanuit een confrontatie met 
breuklijnen en confl icten.

Hoe moet het dan met arbeidszorg, de recentste vrucht aan de stam van ‘bui-
tengewone’ arbeidsvormen? Het gaat immers over een verzameling initiatieven 
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die helemaal in de marge staan van herintegratie op de arbeidsmarkt. Peggy De 
Prins en Jos Motmans zijn ervan overtuigd dat toegang tot niet-verloonde arbeid 
een effectief middel kan zijn in armoedebestrijding, in de mate dat het aansluit 
bij doelen die mensen belangrijk en waardevol vinden. Het niet-verlenen van die 
toegang daarentegen en het duwen van arbeidsmarktparticipatie in een eng en 
dwingend activeringsverhaal kan sociale uitsluiting net versterken. Arbeidszorg 
onttrekken aan de enge activeringslogica en inpassen in een capability-benadering 
biedt nieuwe mogelijkheden. Op basis van een kwalitatief onderzoek formuleren 
ze drie clusters van aandachtspunten voor het beleid, die dit soort van omzetting 
mogelijk maken.

Deze beleidsvoorstellen kunnen de indruk wekken dat arbeidszorg niet thuis-
hoort in de (sociale) economie. Doordat ze evenwel Sens model van capability 
approach hanteren, keren ze de traditionele vraagstelling om en die wordt dan: 
‘Wat kan de actieve welvaartsstaat doen opdat mensen met duidelijk minder per-
soonlijke mogelijkheden toch aansluiting behouden en arbeid kunnen invullen 
op een waardevolle wijze?’ Zo krijgt het concept arbeidszorg een substantiële 
uitbreiding en een meervoudige en expliciete maatschappelijke rol. Arbeidszorg 
kan een volwaardige eigen werkvorm worden in de sociale economie en tegelijk 
een instrument in armoedebestrijding; op voorwaarde van een nieuw perspectief 
op arbeidszorg en het toekennen van een ruimere opdracht.

Pieter Vandenbroucke beschrijft en bespreekt het Vlaams arbeidsmarktbeleid 
voor personen met een arbeidshandicap en hun inkomenssituatie, een groep die 
over alle stelsels verspreid ligt. Dit stuk arbeidsmarktbeleid is in volle ontwik-
keling, zowel bij de VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Be-
roepsopleiding) die meer medische expertise in huis wil halen, als bij het RIZIV 
(Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering) die meer activerende ele-
menten in de uitkeringen en omkadering wil. Eerst bespreekt hij de verschillende 
defi nities van arbeidsongeschiktheid en handicap die worden gehanteerd in de 
uitkeringen, vergoedingen en andere faciliteiten voor personen met een (arbeids)
handicap. Hij toont de dualiteit aan van het arbeidsmarktbeleid, door te wijzen op 
de verschillende taken van de adviserend geneesheren (en RIZIV) en de VDAB. 
Ook gaat hij in op de recente veranderingen in het regionale beleid, met inbegrip 
van het protocolakkoord tussen VDAB en RIZIV waarin gezocht wordt naar sy-
nergie tussen de verschillende diensten.

In een tweede sectie komt de inkomenspositie van personen met een arbeids-
handicap aan bod. De auteur werkt met recente gegevensbronnen om de armoe-
derisicograad en werkzaamheidsgraad van personen met functiebeperkingen te 
becijferen en te duiden. Zo schetst hij het socio-economische profi el van personen 
met een arbeidshandicap. Ten slotte staat hij stil bij de adequaatheid van de uitke-
ringen en het activerend karakter ervan.

De auteur besluit dat er in Vlaanderen weinig is geweten over de relatie tussen 
arbeidsdeelname, gezondheid en inkomen, vooral van de ruime groep van mensen 
die hinder ondervinden op de arbeidsmarkt omwille van hun aandoening. Toch 
is de relatie tussen handicap en tewerkstelling duidelijk, net zoals de hoge cor-



52  ⏐  Inleiding

relatie tussen de hoogte van het inkomen en de aanwezigheid van een handicap. 
Hetzelfde patroon tekent zich af bij de relatie tussen gezondheid en armoede: hoe 
slechter de subjectieve gezondheid, hoe groter de armoede. Hij merkt op dat de 
regelgeving van alle uitkeringen activerend werkt behalve in de ziekte- en invali-
diteitsverzekering en vraagt zich af of de meeropbrengsten door te gaan werken 
niet te laag liggen voor alle uitkeringen. Slechts enkele uitkeringen halen de ar-
moedegrens.

Wie vaardigheden verwerft in een bepaalde fase van de levenscyclus, verwerft 
gemakkelijker bijkomende en andere soorten vaardigheden in de volgende levens-
fasen. Tegen deze achtergrond exploreert Walter van Trier in zijn bijdrage de rol 
en betekenis van de overgang van school naar werk als een schakel in het cumu-
latieve en dynamische proces van ontwikkeling van vaardigheden. In een arbeids-
markt waarin ‘levenslang leren’ en ‘competentieontwikkeling’ steeds belangrijker 
worden, moeten we meer inzicht krijgen in de mechanismen die maken dat jonge-
ren in hun eerste baan al dan niet hun rijkdom aan vaardigheden zien toenemen, 
evenals in de mate waarin eerste banen een belangrijke rol spelen in het al dan niet 
vergroten van de kansenongelijkheid. Meer specifi ek bekijkt de auteur in welke 
mate de ‘leercapaciteit’ die jongeren opbouwen tijdens de onderwijsloopbaan, het 
bijkomend verwerven van ‘arbeidsmarktvaardigheden’, tijdens de initiële periode 
van hun arbeidsloopbaan, beïnvloedt.

Welke antwoorden formuleert de auteur op de centrale – dubbele – onder-
zoeksvraag? Het antwoord op de eerste vraag – ‘Welke factoren oefenen een 
invloed uit op het verwerven van nieuwe vaardigheden tijdens de eerste baan?’ 
– is duidelijk. Naast het geslacht zijn zowel het onderwijsniveau waarmee men 
in de eerste baan stapt als de karakteristieken van die eerste baan belangrijk. 
Mannen leren meer en ruimer bij dan vrouwen; hogeropgeleiden leren meer en 
ruimer bij dan lageropgeleiden; wie de arbeidsloopbaan begint met een actieve 
baan leert meer en ruimer bij dan wie dit doet in een passieve of een stressvolle 
baan.

Of deze analyses wijzen in de richting van een toenemende ongelijkheid in 
vaardigheden – ‘Hebben deze factoren een versterkend of een afzwakkend effect 
op de verschillen in vaardigheden waarmee jongeren de arbeidsmarkt betreden?’ 
– is niet echt evident. Een belangrijke vraag in dit verband is de betekenis van 
de mismatchvariabelen. In vergelijking met adequaat geschoolden leren onderge-
schoolden meer en ruimer bij; overgeschoolden leren in verhouding minder bij. 
Mogelijk wijst dit op invloeden die de oorspronkelijke verschillen afzwakken. 
Wel durft de auteur stellen dat, met het oog op toenemende kansenongelijkheid 
tijdens de arbeidsloopbaan, niet enkel de invloed van de verschillen in ‘leercapa-
citeit’ van belang is, maar ook die in ’potentiële vaardighedenrijkdom van banen’. 
Daarmee verwijst hij naar het verschil tussen banen die ‘armer’ of ‘rijker’ zijn aan 
mogelijkheden om vaardigheden te verwerven, zelfs in die mate dat men bij de 
beoordeling van de kwaliteit van een (eerste) baan ook (en misschien vooral) met 
dit criterium rekening zou moeten houden.
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Een gepast besluit

‘Want tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren’ – het 
is wellicht een van de meest bekende citaten uit de Nederlandstalige poëzie. Het 
is een zin die bijzonder toepasselijk is als het gaat over de hinderpalen die staan 
tussen de droom om armoede en andere vormen van sociale uitsluiting eens en 
voorgoed van de aarde te doen verdwijnen (vooraleer de aarde zelf verdwijnt) 
en de daden die daartoe moeten worden gesteld. Alleen staat er meer in de weg 
dan wetten en praktische bezwaren – wetten kunnen en moeten zelfs bijdragen 
tot de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting. Moet deze samenleving an-
ders worden ingericht, wat een fundamentele herverdeling van inkomen, macht en 
status impliceert? Moeten we meer greep krijgen op de sociale en economische 
veranderingen? Moeten de drempels van de organisaties in het maatschappelijke 
middenveld worden geslecht? Moeten de stigma’s worden verwijderd die rusten 
op alles wat en wie met de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting te maken 
heeft? Moeten de sociale ongevallen worden voorkomen en, als ze zich voordoen, 
voldoende worden gecompenseerd en dat niet alleen fi nancieel? Moeten de men-
sen in armoede worden ‘empowered’ – ook als ze daar geen zin in hebben? Moe-
ten we voor een van deze perspectieven kiezen of moeten – kunnen – ze worden 
geïntegreerd in één omvattend beleidsmodel?

Als we deze lijst herlezen, dan kunnen we – op de drempel van het twintigste 
Jaarboek – aan Elssschots bekende vers enkel het vervolg toevoegen: ‘... en ook 
weemoedigheid, die niemand kan verklaren’.

NOOT

1. Dat gebeurde ook al in een vroegere publicatie: Dierckx, D,, Vranken, J. & Van Herck, N., 
eds (2010), Armoede in België. Leuven/Voorburg, Acco.


