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Wat is het 
Netwerk tegen Armoede?

www.netwerktegenarmoede.be



Onze missie? 
Armoede de wereld uitbannen!



Armoede is niet
leven met een laag inkomen
of geen werk hebben
of in een slecht huis wonen
of het moeilijk hebben op school
of geen goede gezondheid hebben
of alleen staan met alles
of …
Armoede is alle problemen op een hoop,
tegelijkertijd en door elkaar heen

Waar is iedereen? Verhalen over 
Armoede. ’t Hope 2003



Strijd tegen armoede
=

Vechten voor grondrechten

Transversaal / beleidsdomeinen
Meerlagig / beleidsniveau’s

Intersectioneel / kruisen van kenmerken



Armoedecijfers in Vlaanderen
9% van de huishoudens: inkomen onder de armoedegrens
610.000 personen in Vlaanderen

• Armoede grootst bij eenoudergezinnen (21%)

• Armoederisico hoogst bij werklozen (37%)

• Armoederisico groter bij huurders (22%) dan bij eigenaars (6%)

• Armoederisico daalt als opleidingsniveau stijgt

• Personen geboren in België hebben een armoederiscio van 7%, 
geboren buiten de EU 33%

https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/bevolking-onder-de-armoededrempel
Cijfers EU-SILC 2020



Vooraf: Lokaal, de graal van het gezinsbeleid?

- Balans tussen nabijheid en gelijkheid (= gelijke toegang tot 
grondrechten) 

- Onze reflecties op gezinsbeleid/armoedebeleid op de 
volgende topics: 

1. Groeipakket
2. Buitenschoolse Opvang en Activiteiten (BOA)
3. Wonen
4. Europese Kindgarantie



1. Het Groeipakket in de strijd tegen armoede?

- Dé hefboom VR om inkomen van gezinnen met kinderen in 
armoede te ondersteunen: automatisering ++ 

- Pleidooi voor structurele verhoging sociale toeslagen voor laagste
inkomens

- Verschuiving participatietoeslag, kleutertoeslag … naar sociale
toeslag

- Behoud indexering 2%   Septemberverklaring VR 2021: 
teleurstellende vertraging in de groei van het groeipakket
wat dan met ‘Vroeg en Nabij’? ‘Eerste 1000 dagen’-retoriek?

Kinderarmoede is altijd gezinsarmoede!



2. Buitenschoolse kinderopvang en activiteiten, BOA 
in de strijd tegen armoede?

https://www.netwerktegenarmoede.be/nl/nieuws/2021/buitenschoolse-
opvang-en-activiteiten-als-sterke-schakel-van-geintegreerd-lokaal-beleid

BOA is:
- bereikbaar, beschikbaar bruikbaar en begrijpbaar
- betaalbaar
- biedt ontplooingskansen
- geeft positieve kijk op diversiteit
- heeft een diverse medewerkersploeg (cfr.doelgroepmedewerkers)
- is verbindend met buurt en betrekt ouders
- is alert voor uitval +10-jarigen (cfr.scharniermomenten)



3. Wonen: een huis als hoeksteen van het gezin in 
de strijd tegen armoede!

- Stimuleer geconventioneerd huren op de private markt
- Bredere en snellere toekenning van de huurpremie
- Versnel het bouwritme van sociale woningen
- Investeer in energiezuinige renovatie van sociale

woningen
- Haal taksen en heffingen uit de energiefactuur

Gezinsarmoede is ook altijd kinderarmoede!



4. De Europese Kindgarantie: een instrument in de strijd
tegen kinderarmoede?

Actieplan België tegen 15/3/2021?

- Focus op “essentiële diensten”?  
 lege brooddozen YES / onbetaalde schoolfacturen NO
- kind- en gezinsarmoede werkelijk doen dalen?
- nood aan heldere Belgische doelstelling over het 

verminderen van kinderarmoede én een strategie om die te
behalen

- Inzet op de strijd tegen de non-take up / onderbescherming



Besluit: gezinsbeleid /armoedebeleid?

- Kinderarmoede = gezinsarmoede 
=> vereist een ‘armoedegevoelig gezinsbeleid’ en 
‘multidimensioneel armoedebeleid’
- Hefbomen: inkomen en groeipakket, gelijke 

onderwijskansen, buitenschoolse kinderopvang 
en activiteiten, werkbaar werk, betaalbaar 
wonen, …



Bedankt!

www.netwerktegenarmoede.be


