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OVER GEVESTIGDEN EN BUITENSTAANDERS     Arm
oede, diversiteit en stedelijkheid

Armoede en een moeilijke omgang met diversiteit verdelen de samenleving in geves-

tigden en buitenstaanders. Wie tot de groep van gevestigden behoort heeft ruime 

toegang tot de materiële middelen die nodig zijn voor een comfortabel leven. Hij of zij 

geniet ook een vanzelfsprekende maatschappelijke waardering en domineert de poli-

tieke besluitvorming. Buitenstaanders ontberen dit alles. De dynamiek tussen geves-

tigden en buitenstaanders is het scherpst zichtbaar in de stad. Centrum OASeS van de 

Universiteit Antwerpen doet al 25 jaar trendsettend onderzoek naar armoede, diversiteit en 

stedelijkheid. 

Ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan presenteert dit boek een staalkaart van recent 

onderzoek van Centrum OASeS. Het boek bevat bijdragen over het activerings- en bijstands-

beleid, de problematiek van de schuldenlast, netwerken tussen hulpverleningsorganisaties, 

een structurele visie op armoede, solidariteit en diversiteit in een achtergestelde stadswijk, 

verenigingen en vestigingspatronen van migranten en hun positie in suburbane gemeen-

schappen, de verstatelijking en centralisatie van de integratiesector, stedelijk burgerschap 

en poëzie-activisme onder jongeren. Dit boek is een must voor wie kennis wil nemen van 

het nieuwste onderzoek naar armoede, diversiteit en stedelijkheid in Vlaanderen en geïnfor-

meerd wil deelnemen aan het levendige maatschappelijke debat over deze thema’s.

 OASeS is een onderzoekscentrum binnen het Departement Sociologie van de Universiteit 

Antwerpen. Het Centrum doet conceptueel vernieuwend onderzoek naar armoede en sociale 

uitsluiting, de stad en leefomgeving, kennis en organisaties. Dat onderzoek positioneert zich 

al 25 jaar op het snijpunt tussen wetenschap, middenveld en beleid. Getuige daarvan is de 

jaarlijkse publicatie van het Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting. Academisch onderzoek 

is de bestaansreden van OASeS maar de onderzoeksgroep vindt inspiratie in een sterke 

toewijding aan een meer rechtvaardige, gelijke en leefbare maatschappij.
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DEEL I

25 JAAR ONDERZOEK NAAR 
ARMOEDE, DIVERSITEIT EN 
STEDELIJKHEID



Hoofdstuk 1

Inleiding
Stijn Oosterlynck
Danielle Dierckx
Frédéric Vandermoere
Gert Verschraegen

Vijfentwintig jaar geleden ontstond CASUM, de voorloper van onderzoekscentrum OASeS. 

Een van de eerste contracten legde al onmiddellijk een deel van het DNA van het onder-

zoekscentrum vast. Het ging om de beoordeling van subsidiedossiers die ingediend werden 

in het kader van het Vlaams Fonds voor de Integratie van Kansarmen (VFIK). Het VFIK 

zette financiële middelen in voor de bestrijding van kansarmoede in een 15-tal gemeenten 

waar de concentratie van kansarmen en migranten het grootst was. In dit dossier kwamen al 

meteen de interesses in kansarmoede, migratie en diversiteit en stedelijk beleid samen, drie 

thema’s die tot op vandaag centraal staan in de onderzoeksagenda van het centrum. Het geeft 

aan hoe OASeS er de voorbije 25 jaar in geslaagd is om een consistent inhoudelijk profiel uit 

te bouwen. In deze inleiding beogen we geen overzicht te geven van het wedervaren van het 

onderzoekscentrum gedurende de voorbije 25 jaren. Dat wedervaren krijgt u te lezen in drie 

hoofdstukken geschreven door zij die er bij waren en het onderzoekscentrum uitbouwden, 

de ‘oud-strijders’ van de onderzoeksgroep. Dit hoofdstuk is geschreven door zij die vandaag 

het profiel van het onderzoekscentrum vormgeven, en kijkt dus vooral naar waar OASeS 

vandaag staat en welke toekomstige onderzoeksagenda daaruit naar voren komt.

Onderzoekscentrum OASeS onderging de voorbije jaren een ingrijpende personeelswis-

sel. De professoren Jan Vranken en Luc Goossens, die het centrum tot voor enkele jaren 

leidden, vertrokken op emeritaat. Drie nieuwe professoren vervoegden de voorbije jaren 

het centrum en we verwelkomden een grote groep nieuwe onderzoekers. Vanzelfsprekend 

brengt deze vernieuwing in personeel nieuwe thema’s, benaderingswijzen en methoden in 

het onderzoek van het centrum binnen. Stadstudies nemen een prominentere positie in. 

Onderzoek naar duurzaamheidstransities en ruimere vraagstukken rond de interactie tussen 

maatschappij en leefomgeving vormen nieuwe en uitdagende kwesties waarover het cen-

trum zich buigt. Met de nieuwe expertise over cultuur, kennis en organisaties neemt ook de 
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onderzoeksaandacht voor deze dimensies van het menselijk samenleven toe. De vernieuwing 

van het onderzoekscentrum betekent echter geenszins dat het doorlopen onderzoekstraject 

niet meer doorweegt op de huidige onderzoeksagenda. Dat is uiteraard wel het geval. De 

verschillende hoofdstukken in het kerndeel van dit boek geven de lezer aan de hand van de 

resultaten van lopende onderzoeksprojecten een goed inzicht in de huidige onderzoeksagen-

da van OASeS, maar in deze inleiding willen we kort stilstaan bij wat dit onderzoek, en het 

afgelopen en toekomstig onderzoek, tot OASeS-onderzoek maken. We proberen het DNA 

van het onderzoekscentrum te vatten. We doen dit aan de hand van drie krachtlijnen: de 

karakteristieke focus op gevestigden en buitenstaanders, het grenswerk tussen wetenschap, 

beleid en middenveld, het streven naar conceptuele vernieuwing en interdisciplinariteit.

1. GEVESTIGDEN EN BUITENSTAANDERS

Het onderzoekscentrum heeft zich van meet af aan ingeschreven in de sociologische visie 

dat een samenleving geen harmonisch of organisch geheel is, maar gestructureerd is langs 

een geheel van maatschappelijke breuklijnen. Rond die breuklijnen vormen zich sociale 

groepen, die met elkaar in conflict en competitie treden, maar evengoed samenwerkingsver-

banden aangaan. Op die breuklijnen zetten zich onvermijdelijk ook machtsverhoudingen 

vast, wat zorgt voor een onderscheid tussen gevestigde groepen en buitenstaanders. Wie tot 

de groep van gevestigden behoort, heeft ruime toegang tot de materiële middelen die nodig 

zijn voor een comfortabel leven. Hij of zij geniet ook een vanzelfsprekende maatschappe-

lijke waardering en domineert de politieke besluitvorming. Buitenstaanders ontberen dit al-

les. De dynamiek tussen gevestigden en buitenstaanders is het scherpst zichtbaar in de stad.

Twee maatschappelijke breuklijnen in het bijzonder hebben altijd de aandacht van 

 OASeS-onderzoek weggedragen. Enerzijds is dat de sociaaleconomische breuklijn, de kloof 

tussen arm en rijk in de samenleving. Anderzijds is dat de culturele breuklijn, die met de blij-

vende internationale migratie alleen maar aan belang wint. De aandacht van OASeS is daar-

bij altijd uitgegaan naar de buitenstaanders, naar mensen in armoede en etnisch-culturele 

minderheden. Een focus op buitenstaanders biedt een scherp perspectief op het functioneren 

van de samenleving. Sociale orde creëren in een situatie waarin de materiële en immateriële 

middelen ongelijk verdeeld worden, gaat onvermijdelijk samen met processen van uitslui-

ting, marginalisering, disciplinering en onderdrukking. Het is door die processen de inzet 

van wetenschappelijk onderzoek te maken dat de samenleving het best begrepen kan worden.

2. CONCEPTUELE VERNIEUWING

Dat brengt ons naadloos bij een tweede krachtlijn van het OASeS onderzoek. De focus 

op processen van uitsluiting, marginalisatie, disciplinering en onderdrukking die onver-
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mijdelijk samengaan met het ordenen van de samenleving, veronderstelt een creatieve en 

open onderzoekshouding. Buitenstaanders laten zich niet steeds gemakkelijk in statistie-

ken of andere grootschalige en officiële vormen van dataverzameling vatten. Buitenstaan-

ders zijn bijna per definitie minder zicht- en hoorbaar in de samenleving. Ze krijgen een 

perifere rol toegewezen in de sociale orde. Dat betekent niet dat ze geen bijdrage leveren 

aan de samenleving, integendeel, maar wel dat die bijdrage minder zichtbaar is en onder-

gewaardeerd wordt.

Dat veronderstelt dat de onderzoeker zicht- en hoorbaar maakt wat dat vandaag niet 

is. Daarvoor moet de onderzoeker, als onderdeel van de gevestigde orde, in contact treden 

en sociale relaties ontwikkelen met diegenen die de gevestigde groepen en sociale orde 

vaak niet vertrouwen of waarvan ze weinig goeds verwachten. Maar naast vernieuwende 

methoden vergt deze oefening ook conceptuele vernieuwing. Het gaat erom datgene te 

conceptualiseren wat onzichtbaar en onhoorbaar gemaakt wordt door de gevestigde so-

ciale orde, en om net datgene te benoemen dat minder goed past binnen de bestaande 

officiële categorieën. Denken we aan het onderzoek naar de mensen wiens officiële naam 

‘mensen zonder papieren’ is. Zij zijn met andere woorden subjecten die in onze samenle-

ving juridisch niet bestaan en hier alleen maar kunnen overleven door zich uit het zicht 

van de overheid te houden. Onderzoek naar deze mensen kan hun levenstraject, hun 

feitelijke rol en bijdrage aan de samenleving in beeld brengen, terwijl ze afwezig zijn in de 

officiële statistieken en dominante beeldvorming.

De sociologie die OASeS-onderzoekers bedrijven, gaat daarbij uitdrukkelijk verder 

dan het louter ontdekken van nieuwe ‘sociale feiten’. Het gaat er niet alleen om het aantal 

mensen in armoede in een migrantengemeenschap of de evolutie van het aantal mensen 

in energie-armoede te identificeren. Alhoewel belangrijk voor wetenschappelijk onder-

zoek, kan de ontdekking van deze sociale feiten slechts het begin van een wetenschap-

pelijke analyse zijn. Dieper graven naar de sociale processen die aanleiding geven tot deze 

feiten is de opdracht die OASeS-onderzoekers zich stellen. Die sociale processen laten 

zich moeilijk verkavelen in wetenschappelijke disciplines. Vandaar dat het onderzoek-

centrum altijd heel bewust onderzoekers uit verschillende disciplines gerekruteerd heeft. 

Niet om de inzichten uit die disciplines simpelweg op te tellen als netjes van elkaar te 

onderscheiden dimensies van een problematiek, maar wel om van de verhouding tussen 

disciplines de inzet van theoretisch en methodologisch debat te maken.

3. GRENSWERK

Onderzoekscentrum OASeS positioneert zich niet alleen qua onderzoeksthema’s en disci-

plinair perspectief op de grens. Ook in haar onderzoekspraktijk en hoe die zich verhoudt 

tot de bredere samenleving verricht de groep grenswerk, in die zin dat onderzoekers re-

gelmatig expliciet een publiek van beleidsmakers en middenveldorganisaties opzoeken en 

beleid en middenveld als relevante actoren in het maken van de samenleving beschouwen. 
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Voor OASeS is wetenschap dus geen sociale praktijk die losstaat van andere sociale prak-

tijken zoals het maken van beleid of het definiëren van een bepaalde situatie als een sociaal 

probleem via sociale actie. Het bedrijven van wetenschap is een gesitueerde praktijk die 

onvermijdelijk ook doorkruist wordt door processen van beleidsvorming of sociale actie 

van middenveldorganisaties. Wetenschap intervenieert dus in de samenleving, moet van 

tijd tot tijd die samenleving ook interpelleren, maar kan evengoed ter verantwoording 

geroepen worden door de maatschappij.

Het meest succesvolle voorbeeld van dit grenswerk is te vinden in het armoede-

onderzoek van OASeS. De jaarlijkse publicatie van het Jaarboek Armoede en Sociale Uit-

sluiting, waarin een staalkaart van het recente armoedeonderzoek in Vlaanderen gebun-

deld en voorgesteld wordt aan de armoede- en welzijnssector, is een van de instrumenten 

hiervoor. Het is geen overdreven stelling dat het armoedeonderzoek van OASeS en de 

ontwikkeling van de armoedesector elkaar wederzijds versterkt en geïnspireerd hebben. 

Ook in het stedelijke beleid draagt OASeS met wetenschappelijke inzichten systematisch 

bij tot het ontwikkelen en versterken van de sociale dimensie van stedelijke vernieuwing. 

Hoewel de inbedding van de wetenschappelijke onderzoekspraktijk in maatschappelijke 

debatten en bewegingen onder druk komt te staan van de eenzijdige performantiecriteria 

die vandaag aan de Vlaamse universiteiten gelden, blijft OASeS investeren in regelmatige 

contacten en samenwerking met beleid en middenveld.

In de verschillende bijdragen aan deze bundel komen de karakteristieke krachtlijnen 

van het OASeS-onderzoek – een focus op gevestigden en buitenstaanders, het grenswerk 

tussen wetenschap, beleid en middenveld, het streven naar conceptuele vernieuwing en 

interdisciplinariteit – duidelijk naar voren.

In het eerste empirische hoofdstuk, ‘Solidariteit in superdiversiteit: het transformatief 
potentieel van een complementaire munt in een superdiverse wijk’, gaan Bart Van Bouchaute, 

Anika Depraetere, Stijn Oosterlynck en Nick Schuermans op zoek naar het transfor-

matief potentieel van een complementaire munt in een superdiverse wijk. In hun zoek-

tocht naar de effecten van nieuwe solidaire praktijken wordt afgestapt van de historisch 

gegroeide en de cultureel homogene nationale gemeenschap. In plaats daarvan worden 

solidariteitspraktijken gelokaliseerd en bestudeerd in het hier en nu. In casu behandelt 

dit hoofdstuk het alternatief waarderingssysteem De Torekes in de Rabot-Blaisantwijk in 

Gent. Verder bouwend op de inzichten van Jacques Rancière wordt onderzocht wat de 

integrerende dan wel transformatieve werking is van dit muntsysteem in de domeinen 

van arbeid, publieke ruimte en de interne sociale verhoudingen in de wijk. Inzake arbeid 

komt men tot de conclusie dat de solidaire praktijken gevat zijn in een spanningsveld 

tussen integratie en transformatie. Treffend is hier dat een alternatief geldsysteem de re-

guliere interdependentie in het bestaande arbeids- en muntsysteem wil transformeren, 

maar er tegelijk ook kwetsbare deelnemers zijn met een vraag tot integratie van dit al-

ternatief in het dominante muntsysteem. Wat publieke ruimte betreft, stellen de auteurs 

voornamelijk een transformatieve werking vast, gaande van de verstoring in de routines 

van aanleg en beheer, het versterken van de toe-eigening van de publieke ruimte tot de 
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toekomstige invulling ervan. Ten slotte blijkt inzake interne sociale verhoudingen vooral 

integratie voorop te staan, en dit zowel op informele als formele wijze. Door middel van 

diverse voorbeelden wordt echter geïllustreerd dat de effecten van de deelname van kwets-

bare wijkbewoners aan het Torekes-project voor hun plaats in de lokale gemeenschap 

ook ‘subjectiverend’ kan werken. Een sprekend voorbeeld, met andere woorden, van hoe 

solidariteit in een superdiverse wijk kan groeien, niet op basis van ‘één gemeenschap, één 

cultuur, één territorium’ maar op basis van concrete praktijken in nabijheid.

In ‘De suburbane droom aan diggelen? Gevestigden en buitenstaanders in veranderende 
gemeenschappen’ gaan Ympkje Albeda en Nick Schuermans dieper in op de relatie tussen 

suburbanisatie en diversiteit. Nu steeds meer mensen met een migratieachtergrond in 

suburbane gebieden wonen, is het de vraag op welke manier dit het gemeenschapsleven in 

de anti-stedelijke suburb beïnvloedt. Voortbouwend op de gevestigden-buitenstaanders-

theorie van Elias en Scotson wordt een onderzoeksagenda uitgewerkt. Daarbij staan twee 

vragen centraal: Hoe gaan gevestigden in de suburbs om met nieuwkomers? En worden 

mensen met een migratie-achtergrond anders behandeld dan nieuwkomers met diepge-

wortelde roots in Vlaanderen? Als aanzet voor toekomstig onderzoek wijzen de auteurs op 

het veranderende proces van gemeenschapsvorming. Een eerste belangrijke verandering 

die wordt belicht is de toegenomen mobiliteit. Op basis van een literatuurstudie wordt 

de vraag gesteld of er omwille van die toegenomen mobiliteit nog wel sprake kan zijn 

van sterke gemeenschappen van gevestigden, dan wel van lichte gemeenschappen met 

inclusieve werking. Een tweede belangrijke verschuiving die wordt beschreven betreft de 

toegenomen etnische en culturele diversiteit in de suburbs. De auteurs verwachten dat 

het aantal suburbaniserende mensen met een migratieachtergrond in de nabije toekomst 

alleen maar zal stijgen. De vraag is dan of het voor nieuwkomers met een migratieach-

tergrond moeilijker is, en zal zijn, om deel te worden van een lokale gemeenschap. Men 

komt tot de conclusie dat de klassieke indeling van gevestigden en buitenstaanders de 

complexiteit van de verschillende gemeenschappen onderschat. Om iets zinnigs te zeggen 

over de dynamiek tussen ‘oude bewoners’, ‘nieuwkomers’ met Vlaamse roots en ‘nieuw-

komers’ met wortels in de migratie, zullen we volgens hen meer aandacht moeten hebben 

voor de specificiteit van de lokale context.

In ‘Verenigingen van migranten in Antwerpen: de historische contouren geschetst’ geven 

Nicolas Van Puymbroeck, Sylvie Van Dam en Danielle Dierckx een belangrijke aanzet 

om de dynamiek van het verenigingsleven van migranten in de stad Antwerpen te analy-

seren. Er wordt van start gegaan met een bespreking van de intrinsieke en institutionele 

factoren die de ontstaansgeschiedenis van migrantenverenigingen bepalen. Het ontstaan 

en voortbestaan van migrantenorganisaties wordt daarbij dus verklaard op basis van de 

kenmerken van migranten en hun migratieproces enerzijds, en de institutionele setting 

waarin personen van buitenlandse herkomst zijn ingebed anderzijds. Er wordt gesteld dat 

het de combinatie van beide perspectieven is die een genuanceerd begrip van migranten-

verenigingen oplevert. Vervolgens identificeren de auteurs vijf periodes in het Antwerpse 

migrantenmiddenveld vanaf het einde van de jaren 1960 tot vandaag. Op basis van tal 
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van interviews met sleutelfiguren, secundaire literatuur en documentanalyse worden de 

contouren geschetst van de historische ontwikkeling van het Antwerpse ‘migrantenmid-

denveld’. Voor elke periode wordt met oog voor detail beschreven hoe het verenigingsle-

ven tot stand kwam op basis van de wisselwerking tussen intrinsieke en institutionele fac-

toren. De auteurs besluiten het stuk met drie bedenkingen. Ten eerste stelt men vast dat 

dezelfde institutionele context vaak op verschillende manieren inwerkt op uiteenlopende 

migrantengroepen. Een tweede voorname vaststelling heeft betrekking op de evolutie 

van enkele heel grote migrantengroepen naar een superdiverse samenstelling bestaande 

uit vele kleine groepen. Als gevolg van deze diversificatie ontstaan ook in Antwerpen 

representatiestructuren die niet langer georganiseerd zijn op één nationaliteit of etnische 

afkomst. Men besluit het hoofdstuk met een laatste kritische bevinding: migrantenvereni-

gingen hebben zich tot nog toe amper een instrumentele rol aangemeten.

In ‘Word is bond?’ bespreken Pieter Cools en Frédéric Vandermoere de resultaten van 

een exploratief onderzoek over de opkomende spoken-wordscene. In dialoog tussen prak-

tijkervaring en literatuur onderzoeken ze wat emanciperend werken met jongeren rond 

poëzie voor sociale rechtvaardigheid betekent en kan betekenen in Vlaanderen. Hiervoor 

gingen de auteurs te rade bij drie ervaren poëzieactivisten: Herman Axters, Tunde Ade-

fioye en Seckou Ouologuem. Allen zien ze in performancepoëzie een alternatief medium 

om te werken met jongeren in het algemeen en gemarginaliseerde jongeren in het bij-

zonder. Verder bouwend op enkele van de inzichten uit het werk van Paulo Freire en 

Nancy Fraser worden verschillende gevalstudies ontleed. Centraal daarbij staat de span-

ning tussen het streven naar de erkenning en opwaardering van de culturele eigenheid 

van een bepaalde groep enerzijds en de strijd voor meer economische rechtvaardigheid 

en principiële culturele gelijkheid anderzijds. Poëzieactivisten kunnen twee gerelateerde 

leerprocessen in gang zetten: een leerproces tussen de jongere en de poëet als mentor 

enerzijds, en tussen de bereikte groep jongeren en de bredere samenleving (de school, 

de buurt, de overheid etc.) anderzijds. Uit de interviewdata blijkt verder dat elk van de 

sterkhouders zich hoofzakelijk richt op het culturele niveau. Wat structurele verande-

ring betreft, wordt een incrementele ondertoon vastgesteld. Hun benadering sluit nauw 

aan bij de probleemstellende methode van Freire, in die zin dat ze de leefwereld en de 

beleving van de jongere centraal stellen, vanuit de jongeren zelf. Het kritisch bespreken 

en in vraag stellen van hun leefwereld is deel van het proces waarin jongeren onder an-

dere hun taal- en voordrachtvaardigheden verder ontwikkelen. Verschillend echter met 

de context van spoken-wordeducatie in Vlaanderen komen ze tot de vaststelling dat de 

relatie onderdrukker-onderdrukte niet altijd even tastbaar is. Ten slotte zetten de auteurs 

de these van Fraser op haar kop: affirmatief handelen werkt niet enkel als uitsluitingsme-

chanisme. Het is weliswaar geen voldoende, maar vaak wel een noodzakelijke voorwaarde 

tot stapsgewijze verandering.

In het hoofdstuk ‘Sociaal-ruimtelijke patronen van migranten’ schetsen Elise Schille-

beeckx en Ympkje Albeda een eerste beeld van de nieuwe sociaal-ruimtelijke patronen van 

migranten in de regio Antwerpen. Aan de hand van kaartmateriaal onderzoeken de au-
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teurs of migranten nog steeds hoofdzakelijk de stad verkiezen of zich liever in suburbane 

wijken vestigen. Ze gaan ook na of vestigingspatronen van migranten verschillen volgens 

herkomst en welke verklaringen er in de wetenschappelijke literatuur worden gegeven 

voor die diverse vestigingspatronen. Een cruciale vraag die ze hierbij naar voren schuiven 

is of de toenemende suburbanisatie van migranten het gevolg is van sociale stijging of van 

sociale verdringing.

Op basis van de kaarten die ze maakten, stellen de auteurs dat het klassieke idee van 

de migrant die in de stad leeft vandaag de dag niet meer geldig is. De ruimtelijke dimen-

sie van migratie wordt steeds complexer; niet alleen verandert het karakter van de sub-

urb, ook het karakter van de stad lijkt fundamenteel te zullen veranderen. In Antwerpen 

en omgeving zien de auteurs hiervoor eerste aanwijzingen. Zo goed als alle Antwerpse 

randgemeenten vertonen een positief migratiesaldo vanuit Antwerpen voor mensen met 

niet-Belgische nationaliteit. Deze evolutie doet de vraag rijzen hoe suburbane wijken zul-

len reageren op de komst en noden van nieuwkomers, in het bijzonder van de minder 

welgestelde nieuwkomers.

In hun bijdrage ‘Nationalisme in de integratiesector: een proces van verstatelijking en 
centralisering’ onderzoeken Nicolas Van Puymbroeck en Arne Saeys hoe institutionele 

veranderingen in de Belgische staat het beleidskader voor het onthaal en de integratie 

van inwijkelingen grondig hebben beïnvloed. Naarmate Vlaanderen zich sterker is gaan 

profileren als een aparte politieke entiteit binnen de Belgische federale structuur, is het 

Vlaamse integratiebeleid inhoudelijk geëvolueerd van een multicultureel beleid naar een 

nieuwe vorm van assimilationisme waarbij een verplicht individueel inburgeringstraject 

nieuwkomers moet aanzetten de taal, de normen en de waarden van de Vlaamse natie 

aan te leren. Van Puymbroeck en Saeys stellen dat er een evolutie plaatsgegrepen heeft 

van verstatelijking en centralisering van het Vlaamse integratiebeleid, die zo ten dienste 

kwam te staan van het Vlaams-nationalistische project. Tijdens de jaren 1990 vond er 

reeds een verstatelijking plaats toen het zwaartepunt van de integratiesector van het mid-

denveld verschoof naar lokale overheden. Vanaf 2003 leidde de nieuwe focus op inbur-

gering tot een gestandaardiseerd integratietraject dat vanop een centraal Vlaams niveau 

werd opgelegd aan lokale overheden. Terwijl de verstatelijking van de integratiesector 

reeds langer aan de gang was, introduceerden recente institutionele hervormingen ook 

een verregaande centralisering. De auteurs besluiten dat de processen van verstatelijking 

en centralisering in de integratiesector uiteindelijk de institutionele uitdrukking zijn van 

een assimilationistische ideologie die de culturele homogeniteit van Vlaanderen nastreeft.

In het hoofdstuk ‘Is de stad van iedereen? Stedelijk burgerschap en voorwaardelijke in-
clusie in Antwerpen’ analyseren Nicolas Van Puymbroeck, Paul Blondeel en Robin Van-

devoordt hoe het Antwerpse stadsbestuur gedurende de periode 2003-2012 invulling 

gaf aan het stedelijke burgerschap. Ze gaan na welke visie werd ontwikkeld op de relatie 

tussen het individu en de stedelijke gemeenschap en welke beleidsmaatregelen het stads-

bestuur gebruikte om die visie te verwerkelijken. Als leidraad voor hun reconstructie 

nemen de auteurs de slogan ‘Het stad is van iedereen’. Die laat zich op het eerste gezicht 
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lezen als een universalistische claim: iedereen, ongeacht zijn of haar afkomst, rijkdom of 

overtuiging, heeft in dezelfde mate recht op de stad. De auteurs argumenteren echter dat 

de wijze waarop het vage ‘iedereen’ in de slogan werd omgezet in beleidstechnieken, bij-

komende voorwaarden en grenzen heeft gesteld aan het stedelijke burgerschap. Ze staven 

hun argument door grondig te analyseren welke invulling de notie ‘iedereen’ krijgt in drie 

verschillende beleidscases, die elk een discussie hebben uitgelokt over de grenzen van ste-

delijk burgerschap. Het gaat over de neutraliteit van de dienstverlening in loketfuncties, 

het inperken van lage en het aantrekken van hoge inkomensgroepen, en het gebruik van 

gemeentelijke administratieve sancties. Deze drie voorbeelden tonen volgens de auteurs 

aan dat de stad niet zomaar in gelijke mate aan iedereen toekomt. Voor wie altijd een 

hoofddoek wil dragen, te weinig geld heeft om stijgende huurprijzen te betalen of onge-

wenst rondhangt, lijkt er geen plaats in de stad. In deze drie gevallen behouden mensen 

hun juridische grondrechten, maar wordt hun gedrag, veel actiever dan voorheen, gecon-

troleerd door de politieke overheid en hun burgerschap in grote mate ‘voorwaardelijk’.

Jill Coene, Danielle Dierckx en An Van Haarlem focussen hun bijdrage ‘Investeren 
versus herverdelen: verschuivingen in het activerings- en bijstandsbeleid in België en Vlaan-
deren’ op de actuele beleidsparadigma’s sociale investering en herverdeling. Sociale inves-

tering wint vooral in Europese contreien aan belang en bepaalt op die manier mee de 

contouren van het sociale beleid in België. Sociale investering is een paradigma dat doelt 

op de bescherming en versterking van het individu. Europese beleidsverantwoordelijken 

zijn ervan overtuigd dat door in te zetten op sociale investering, de capaciteit van men-

sen om deel te nemen aan het productieproces kan worden verhoogd, wat de welvaart 

ten goede komt. Herverdeling is een beleidsdoelstelling die van sociale investering wordt 

onderscheiden door haar sterkere nadruk op het disfunctioneren van het systeem dat 

welvaart en welzijn voor elke burger zou moeten garanderen. Aan de basis ervan ligt de 

idee van sociale bescherming van het individu. Dit hoofdstuk heeft twee ambities: (1) het 

herformuleren van de theoretische basiskenmerken van deze paradigmata naar armoede-

bestrijdingsbeleid en (2) het analyseren van inhoudelijke wijzigingen in het arbeidsmarkt- 

en bijstandsbeleid gedurende de voorbije legislaturen aan de hand van deze concepten. 

De auteurs bekijken in welke mate deze beleidsparadigma’s gedurende de jongste twee 

decennia hun ingang hebben gevonden en/of elkaar hebben beconcurreerd op dit deel 

van het sociale beleid.

De bijdrage van Peter Raeymaeckers is getiteld ‘Naar geïntegreerde netwerken: de rol 
van generalistische hulpverleningsorganisaties’. Netwerken bestaan uit een grote diversiteit 

aan organisaties die de differentiatie van de externe netwerkomgeving in grote mate weer-

spiegelt. Elk netwerk staat voor de uitdaging om deze differentiatie op een voldoende 

mate te integreren. Hoe groter de integratie van het netwerk, hoe meer hulpverlenings-

organisaties toegang verkrijgen tot de flow van hulpbronnen en hoe meer voordelen ze 

verkrijgen vanuit hun relaties met andere organisaties. Hoe groter de integratie, hoe res-

ponsiever de hulpverlening van de diverse reeks aan hulpverleningsorganisaties naar doel-

groepen van mensen met complexe problemen. Raeymaeckers onderzoekt in welke mate 
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generalistische hulpverleningsorganisaties de integratie van een netwerk tussen hulpver-

leningsorganisaties beïnvloeden. Hij analyseert hiervoor de netwerken tussen hulpver-

leningsorganisaties in vier districten van Antwerpen (Deurne, Berchem, Borgerhout en 

Antwerpen-Noord). Hij gebruikt mixed methods, een combinatie van een kwantitatieve 

sociale netwerkanalyse met kwalitatieve interviews bij hulpverleners in de geselecteerde 

organisaties. De sociale netwerkanalyse wordt gebruikt om de integratie van de vier net-

werken in beeld te brengen. De interviews van de hulpverleners tonen aan hoe we de 

integratieverschillen tussen de vier cases kunnen verklaren.

In ‘Naar een structurele theorie van armoede’ ontwikkelt Tuur Ghys een aanzet tot struc-

turele theorie van armoede en kadert die in een model van systemische (re)productie van 

armoede. Eerst worden de begrippen structuur en armoede besproken. Ghys gaat daarbij 

het debat aan over de rol van economische middelen in de definiëring van armoede. 

Daarop volgt zijn eigenlijke model, dat uit twee delen bestaat. Het eerste deel bespreekt 

enkele van de belangrijkste uitsluitingsmechanismen, die door hun samenspel armoede 

produceren op systemisch niveau. Hierin plaatst hij vertrouwde aspecten als ongelijkheid, 

individualisering van noden, economische risico’s en het onderscheid tussen twee types 

van sociale uitsluiting. Het tweede deel voegt enkele condities voor de reproductie van 

armoede aan het model toe, zoals ongelijke risico’s, de functionaliteit en de ideologische 

mystificatie van armoede, die leiden tot de culturele aanvaarding van armoede als een pro-

bleem dat niet hoeft of kan opgelost worden. In de conclusie worden enkele implicaties 

van deze analyse besproken.

In zijn bijdrage ‘Krediet, schuld en betalingsproblemen. Een blik op de sociale problema-
tiek van schuldoverlast’ ontwart Elias Storms het debat over armoede en de schulden-

problematiek. Steeds vaker wordt verwezen naar het toenemende aantal gezinnen dat 

met problematische schulden te maken krijgt. Ook plannen ter bestrijding van armoede 

benadrukken de integrale en preventieve aanpak van schuldenoverlast. Wat echter vaak 

uit het oog wordt verloren, argumenteert Storms, is de grote verscheidenheid aan proble-

matische schuldenlasten. De schuldenproblematiek is ‘meervoudig’ omwille van de ver-

schillende soorten schuld waar gezinnen mee geconfronteerd worden. Van het publiek dat 

een beroep doet op een schuldbemiddelaar, al dan niet via de procedure van collectieve 

schuldenregeling, blijkt slechts een deel te worden geconfronteerd met kredietschulden. 

Wanneer naar de totale omvang gekeken wordt, komt het gros van de schulden voort 

uit achterstallige betalingen die niets met krediet te maken hebben. Dit zijn kredietloze 

schulden. Het denken over schuld, zowel als het beleid dat rond schulden wordt gevoerd, 

zou dan ook meer rekening moeten houden met het onderscheid tussen ‘kredietloze’ beta-

lingsproblemen enerzijds en problematische kredietschulden anderzijds. Problematische 

kredietschulden verwijzen naar aanhoudende moeilijkheden om kredieten tijdig af te los-

sen. Achterstallige betalingen zijn van algemenere aard en gaan over structureel onvermo-

gen om rekeningen (gaande van rekeningen voor gezondheidszorg tot facturen voor ener-

gie) tijdig te vereffenen, waardoor betalingsachterstanden zich opstapelen. Belangrijk aan 

dit onderscheid is dat niet iedereen met betalingsproblemen ook kredietschulden heeft.
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OVER GEVESTIGDEN EN BUITENSTAANDERS     Arm
oede, diversiteit en stedelijkheid

Armoede en een moeilijke omgang met diversiteit verdelen de samenleving in geves-

tigden en buitenstaanders. Wie tot de groep van gevestigden behoort heeft ruime 

toegang tot de materiële middelen die nodig zijn voor een comfortabel leven. Hij of zij 

geniet ook een vanzelfsprekende maatschappelijke waardering en domineert de poli-

tieke besluitvorming. Buitenstaanders ontberen dit alles. De dynamiek tussen geves-

tigden en buitenstaanders is het scherpst zichtbaar in de stad. Centrum OASeS van de 

Universiteit Antwerpen doet al 25 jaar trendsettend onderzoek naar armoede, diversiteit en 

stedelijkheid. 

Ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan presenteert dit boek een staalkaart van recent 

onderzoek van Centrum OASeS. Het boek bevat bijdragen over het activerings- en bijstands-

beleid, de problematiek van de schuldenlast, netwerken tussen hulpverleningsorganisaties, 

een structurele visie op armoede, solidariteit en diversiteit in een achtergestelde stadswijk, 

verenigingen en vestigingspatronen van migranten en hun positie in suburbane gemeen-

schappen, de verstatelijking en centralisatie van de integratiesector, stedelijk burgerschap 

en poëzie-activisme onder jongeren. Dit boek is een must voor wie kennis wil nemen van 

het nieuwste onderzoek naar armoede, diversiteit en stedelijkheid in Vlaanderen en geïnfor-

meerd wil deelnemen aan het levendige maatschappelijke debat over deze thema’s.

 OASeS is een onderzoekscentrum binnen het Departement Sociologie van de Universiteit 

Antwerpen. Het Centrum doet conceptueel vernieuwend onderzoek naar armoede en sociale 

uitsluiting, de stad en leefomgeving, kennis en organisaties. Dat onderzoek positioneert zich 

al 25 jaar op het snijpunt tussen wetenschap, middenveld en beleid. Getuige daarvan is de 

jaarlijkse publicatie van het Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting. Academisch onderzoek 

is de bestaansreden van OASeS maar de onderzoeksgroep vindt inspiratie in een sterke 

toewijding aan een meer rechtvaardige, gelijke en leefbare maatschappij.
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