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 Voor kinderen, jongeren, ouders en professionals

 Vertrouwelijk en gratis
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Perspectieven op armoede

Analyse Baldwin Van Gorp (KUL) naar 

beeldvorming van kinderarmoede:

Frame ‘de slechte ouder’

 Armoede als een mentaliteitsprobleem

 Ouder in armoede als slecht rolmodel

Frame ‘het onschuldige slachtoffer’

 Kind moet gered worden 

 Medelijden

‘Thuis wordt praktisch niet aan opvoeding 

gedaan. (…) Ik vind dat allemaal, eerlijk 

gezegd, tussen aanhalingstekens “sukkelaars”.’
Bron: N. Clycq e.a., Oprit 14



Perspectieven op armoede

Van een liefdadigheidsperspectief…

 Beschavingsoffensief

 Mensen in armoede als moreel en cultureel 

minderwaardig



Perspectieven op armoede

… over een mensenrechtenperspectief…

 Armoede als maatschappelijk probleem

 Herverdeling van hulpbronnen en macht

 Uitbouw sociale zekerheid en sociale 

voorzieningen

… tot een sociaal investeringsdenken

 Het kind als kapitaal voor de toekomst

 Hoge ‘return on investment’

“Every dollar invested in quality early childhood
development for disadvantaged children produces a 
7 percent to 10 percent return, per child, per year.”
Prof. James Heckman



Perspectieven op armoede

Analyse Baldwin Van Gorp (KUL) :

Counterframe ‘het réveil’

 Wake-up call aan samenleving

 Oproep tot solidariteit o.b.v. fundamentele 

waarden

‘Ik voelde de drang om een engagement op te 

nemen.’

Counterframe ‘de kiem’

 Focus op potentieel, capaciteiten

 Ingrijpen op omgeving



Kinderrechtenperspectief op 

kinderarmoede

Definitie: armoede bedreigt mensenrechten

Kinderarmoede:

 Armoede bij kinderen is specifiek

 Kinderen zijn volwaardige spelers

 Belang gezinsniveau

 Structurele armoedebestrijding

 Kind zien in context

Bron: Kind en 

Samenleving



Kinderrechtenperspectief op 

kinderarmoede: 5 kapstokken

Participatie

Empowerment

Non-discriminatie

‘Accountability’

Link met mensenrechten



Participatie

Participatie aan samenleving en aan beleid

 Erbij horen

 Meedoen 

 Aandacht voor eigen beleving

 Stem laten horen

Basisvoorzieningen

 Toegankelijkheid: betaalbaar, bereikbaar, 

beschikbaar, begrijpbaar, bruikbaar

 Kwaliteit



Empowerment

Versterken van ‘kracht’ en ‘macht’

individueel – collectief 

- politiek-maatschappelijk

Empowermentprocessen mogelijk maken!

“Aan de eenzijdige focus van ‘eigen kracht’ wordt bijna 

automatisch de notie ‘eigen verantwoordelijkheid’ gelieerd 

die snel doorschiet naar ‘eigen schuld, dikke bult’ en 

leidt tot negatieve gevoelens en een aanpak gestoeld op 

repressie en sancties.” (Van Regenmortel, 2008)



Non-discriminatie & gelijkheid

Discriminatie van mensen in armoede

Binnen groep mensen in armoede: aandacht 

voor verschillen - verhoogde kwetsbaarheid

Aandacht voor selectiemechanismen

Beeld: Expoo



Accountability

Overheden op verschillende beleidsniveaus

Bij uitbreiding: sectoren, organisaties, 

praktijkwerkers

 Eigen werking

 Anderen aanspreken op verantwoordelijkheid



Link met mensenrechten

Expliciteren

Mensenrechten = kader

 Ondeelbaar: samenhang tussen rechten
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