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DEEL 1: INLEIDING   

1 Probleemstelling  

 

ArmenTeKort vzw is een organisatie die, gebruikmakend van een buddywerking met opgeleide 

buddy’s, wil aantonen dat kansarmoede op structureel niveau te bestrijden is (Armentekort vzw, 

2020). Onderzoek stelt vast dat transformatief vrijwilligerswerk het mogelijk maakt voor individuen 

om een “sense of beloning” te ontwikkelen in een politieke gemeenschap via identificatie met 

waarden zoals gelijkheid, respect en sociale rechtvaardigheid (Tawil, 2013). Het is belangrijk om te 

weten hoe mensen armoede begrijpen omdat men zo weet wat ze bereid zijn om eraan te doen. 

Mensen die armoede toeschrijven aan externe factoren menen vaker dat de overheid 

verantwoordelijk is voor het terugdringen van armoede en ongelijkheid. Degenen die armoede 

toeschrijven aan een gebrek aan inspanning van de arme persoon zijn in mindere mate voorstander 

van overheidsinterventies (Wiwad et al., 2021).   

 

Armoedesimulaties, zoals de opleiding en buddywerking bij ArmenTeKort, worden gezien als een 

middel om na te denken over de uitdagingen waarmee mensen met een laag inkomen, gezinnen en 

gemeenschappen in hun dagelijks leven mee te maken hebben (Keeney et al., 2019). 

Armoedesimulaties kunnen omschreven worden als een ervaringsgerichte leerinterventie die 

gebruikt wordt om mensen te onderwijzen over ervaringen van mensen in armoede (Turk & Colbert, 

2018; Wang & Yang, 2020). Simulaties met een affectieve leerbenadering en rollenspel, stelt 

deelnemers in staat om een holistisch beeld over armoede bij te brengen en om kritischer te kijken 

naar sociale vraagstukken (Northrup et al., 2020). Dergelijke simulaties blijken het bewustzijn over 

de sociale en materiële omstandigheden van armoede te ontwikkelen en te verbeteren (Steck et al., 

2011). Toch blijkt dat er nog onderzoek naar inzichten en uitgebreide effecten op de deelnemers 

van dergelijke stimulaties mist (Clarke et al., 2016). 

  

Bovendien suggereert de contacttheorie van Allport dat, onder de juiste omstandigheden, persoonlijk 

contact een van de meest doeltreffende manieren is om mutuele stereotypen en vooroordelen tussen 

leden van verschillende groepen te verminderen (Allport, 1954, in Van de Maat, 2016). Het begrip 

armoede heeft dan ook te kennen met verschillende vooroordelen doordat mensen bepaalde 

kenmerken associëren met armoede, bijvoorbeeld: ziekte of een gebrek aan hygiëne/opleiding 

(Cozzarelli et al., 2001). Deze vooroordelen zorgen ervoor dat er een soort barrière bestaat voor 

mensen met een hoge sociaal-economische positie om een relatie aan te gaan met mensen in deze 

situatie (Lott & Bullock, 2001). Dit is een probleem omdat door vooroordelen verschillende 

ongelijkheden in stand worden gehouden (Lemieux & Pratto, 2003). Daarnaast kunnen mensen met 

een bevoorrechte sociaal-economische achtergrond mogelijks weinig begrip hebben over de 

oorzaken, effecten en ervaringen die met armoede samenhangen, en kunnen zo (misschien 

onbedoeld) negatieve stereotypen en/of vooroordelen in standhouden Smith-Carrier et al. (2018). 
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Eerder onderzoek van Wittenauer et al. (2015) bij verpleegkundigen over attitudes over armoede, 

duidde dat onderzoek naar dit topic gunstig is aangezien armoede een wereldwijd probleem is. 

Verpleegkundigen die zich bewust zijn van hun eigen houding en vooroordelen ten opzichte van 

armoede, zijn wellicht beter in staat om op te komen voor mensen die arm zijn en daarnaast kunnen 

zij een rolmodel zijn voor anderen, wat doorgetrokken kan worden naar de kansbiedende buddy’s 

bij ArmenTeKort. Het onderzoek concludeerde dat het verwerven van kennis over attitudes en de 

factoren die deze attitudes beïnvloeden, belangrijk is om de ongelijkheden die met armoede gepaard 

gaan te helpen bestrijden. Echter blijkt dat onderzoeken naar deze attitudes voornamelijk gebeurd 

zijn binnen het farmaceutisch en verpleegkundig onderzoeksveld (Merlin-Knoblich et al., 2022).  

 

Vanuit ArmenTeKort ontstond de vraag om de persoonlijke ervaring als kansbiedende buddy te 

onderzoeken op vlak van bewustwording over kansarmoede. De organisatie vraagt zich af of contact 

met een persoon in deze situatie zorgt voor een andere kijk naar deze thematiek en vooroordelen 

hieromtrent. 

 

Daarnaast wil ArmenTeKort graag weten of deze bewustwording leidt tot acties die ondernomen 

worden door de kansbiedende buddy’s en dit op politiek vlak. ArmenTekort is van mening dat om 

kansarmoede op te lossen er veranderingen nodig zijn op het maatschappelijk niveau, zoals het 

beleidsniveau. Verschillende politici willen volgens hen deze maatregelen niet nemen omdat deze 

beslissingen niet populair zijn en ze daarnaast vrezen hiervoor electoraal afgestraft te worden. De 

organisatie wil aantonen dat mensen wel achter deze maatregelen staan en dit gebruiken in hun 

lobbywerk naar politici toe. Vooroordelen vormen de basis voor dat maatschappelijk draagvlak. 

ArmenTeKort wil aantonen dat het probleem zich op maatschappelijk niveau situeert en er dus 

sprake is van een maatschappelijk schuldmodel. Meer specifiek wil men door de opleiding en de 

contactmomenten met een persoon in kansarmoede, de vrijwilligers laten inzien dat er in de 

maatschappij bepaalde structuren moeten veranderen (K. Van Camp, persoonlijke communicatie, 

21 mei 2021). 

 

Het doel van het onderzoek is om de kansbiedende buddy’s te bevragen over hun visie over 

kansarmoede. Op die manier hoopt ArmenTeKort een beter inzicht te krijgen over de bewustwording 

en vooroordelen rond kansarmoede waardoor begeleiding, training, ondersteuning en lobbywerk 

naar de overheid hierop afgestemd kunnen worden. Daarnaast wordt gekeken of deelname aan het 

project, kansrijke vrijwilligers aanzet om meerdere acties te doen inzake kansarmoedebestrijding. 
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2 Literatuurstudie  
In onderstaand gedeelte zal een overzicht gegeven worden van de gevonden literatuur. Er wordt 

gestart met een sectie rond kansarmoede. Hierin staat onder meer een definitie en cijfermateriaal 

toegelicht. In een volgend onderdeel wordt het begrip ‘vrijwilligerswerk’ in kaart gebracht. Meer 

specifiek gaat het hier om een definiëring en wordt er daarnaast een nadruk gelegd op de vrijwilliger 

zelf (motivaties en voordelen). Het derde aspect van de literatuur tracht de contacthypothese te 

verduidelijken. Tot slot is er aandacht in de literatuurstudie over het politiek bewustzijn.  

2.1    KANSARMOEDE 

In dit onderdeel wordt er meer duiding gegeven over kansarmoede gezien ArmenTeKort doelt om 

deze thematiek structureel aan te pakken. Dit gebeurt via een definiëring en cijfermateriaal. Zo loopt 

in Vlaanderen 10% van de bevolking een risico op armoede en dit percentage ligt het hoogste in de 

provincie Antwerpen (12%) (Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken, z.d.). Tevens komen 

verklaringsmodellen, gevolgen van kansarmoede en beeldvorming van dit begrip ter sprake. Tot slot 

is er aandacht voor het beleid rond kansarmoede. 

2..1.1    Begripsomschrijving 

De begripsomschrijving van armoede heeft door de jaren heen verschillende veranderingen 

doorstaan. Zo werd armoede vroeger omschreven in termen van absolute armoede (Coene et al., 

2021). In 1975 werd het begrip door de Raad van de Europese Gemeenschappen gedefinieerd (1975, 

geciteerd in Coene et al., 2021, p. 53) als “personen of gezinnen wier middelen zo ontoereikend zijn 

dat zij uitgesloten zijn van de minimaal aanvaardbare leefpatronen in de Lidstaat waarin zij leven”. 

‘Middelen’ hadden betrekking op goederen, inkomen in geld en diensten, zowel van particuliere 

herkomst als van overheidswege (Coene et al., 2021). Nadien is er een tendens merkbaar naar een 

meer multidimentionale benadering. Vranken en Geldof omschrijven in het eerste jaarboek Armoede 

en Sociale Uitsluiting kansarmoede als volgt: 

 

… een netwerk van achterstellingen. Dit netwerk strekt zich uit over meerdere gebieden van 

het individuele en collectieve bestaan van de armen, maar wortelt hoofdzakelijk in een 

marginale positie ten aanzien van het productieproces. Het gevolg is dat de armen dermate 

van de rest van de samenleving gescheiden worden, dat ze uitgesloten geraken van de 

algemeen aanvaarde leefpatronen van die samenleving. Deze kloof kunnen ze niet op eigen 

kracht overbruggen. (Vranken & Geldof, 1992, p. 19 geciteerd in Coene et al., 2021)  

 

De auteurs leggen uit dat de definitie, naast inkomen en consumptie, rekening houdt met alle 

mogelijke aspecten van burgerschap: gezondheid, huisvesting, onderwijs, cultuur, politiek. 

Vervolgens was er in 2017, door de theorieën van filosoof Martha Nussbaum, meer aandacht voor 

menselijke waardigheid (Coene et al., 2021). 
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Een netwerk van sociale uitsluitingen dat zich uitstrekt over meerdere gebieden van het 

individuele en collectieve bestaan. Het verhindert mensen in armoede om een leven te leiden 

dat voldoet aan de menselijke waardigheid. Deze kloof die in de samenleving wordt 

geproduceerd, kunnen ze niet op eigen kracht overbruggen. (Raeymaeckers, Noël, Boost 

e.a., 2017, p. 25) 

 

De manier waarop de term wordt geconceptualiseerd, bepaalt ook hoe het wordt gemeten en de 

beleidsmaatregelen hieromtrent. Als armoede wordt gezien als een multidimensionaal gegeven, is 

ook actie nodig op flankerende beleidsterreinen als onderwijs, huisvesting en gezondheidszorg 

(Coene et al., 2021). Daarnaast bestaan er verschillende soorten van armoede: absolute armoede, 

relatieve armoede, generatiearmoede, sociale armoede en kansarmoede. Kansarmoede is dus een 

soort armoede (Verlent, 2018).   Er wordt in de literatuur vaak enkel over armoede gesproken zonder 

dat de auteurs specifiëren over welk type armoede het gaat. In dit onderzoek wordt gebruikgemaakt 

van de term kansarmoede. 

2.1.2 Cijfers Vlaanderen 

Cijfers van statistiek Vlaanderen tonen aan dat ongeveer 1/10 bewoners van het Vlaams Gewest in 

2019 in een huishouden leefden met een inkomen onder de armoedegrens. De armoedegrens 

bedraagt 60% van het nationaal mediaan huishoudinkomen na sociale transfers. Dit risico is het 

hoogste bij werklozen, eenoudergezinnen en personen geboren buiten de Europese Unie. Het 

armoederisico neemt af naarmate het opleidingsniveau stijgt. Daarnaast is dit risico in Vlaanderen 

het hoogst in de provincie Antwerpen (Statistiek Vlaanderen, 2020). Zo bleek de provincie in 2020 

te maken te hebben met een werkloosheidsgraad van 4%, zo wordt ook duidelijk in de onderstaande 

figuur (Nationale Bank van België, z.d.). Verder bleek in de bevolkingstelling van 2011 de provincie 

ook koploper te zijn met het aantal inwoners geboren buiten de Europese Unie met een aandeel van 

8,01% (Census, 2011). 

 

Figuur 1 

Werkloosheidsgraad Belgische provincies 

 

 

Noot. Overgenomen uit “Werkloosheidsgraad in de Belgische provincies”, door NBB 
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(https://www.nbb.be/nl/publicaties-en-onderzoek/statistische-ontwikkelingen-inzake-

werkgelegenheid/arbeidsmarkt-6)  

2.1.3   Verklaringsmodellen 

Armoede wordt niet door iedereen op eenzelfde manier waargenomen. Er bestaan dus verscheidene 

meningen over wie nu de verantwoordelijkheid draagt voor dit fenomeen. Zo bestond er vroeger het 

onderscheid tussen “Deserving” en “Undeserving” poor uit de English Poor Law uit 1834 waarbij 

deserving poor diegenen zijn die niet verantwoordelijk zijn voor hun situatie, bijvoorbeeld door 

ziekte. Hun situatie is te wijten aan structurele factoren. “Undeserving” poor worden beschouwd als 

mensen die wel schuld aan hun situatie hebben en dus geen steun verdienen (Bridges, 2017; 

Chauhan & Foster, 2014; Golightley & Holloway, 2016).   Barrientos en Neff (2010) tonen aan dat 

Europeanen mensen in armoede voornamelijk zien als undeserving poor. Hun studie toont aan dat 

zo’n 70,5% à 82,6% van de ondervraagde Europeanen armoede ziet als een gevolg van de 

maatschappij die hen oneerlijk behandelt. Daar tegenover staat de overige 17,4 – 29,5% die mensen 

in armoede zien als deserving poor. Voor die groep is armoede een gevolg van luiheid en een gebrek 

aan wilskracht (Mesens, 2016). 

 

Vandaag de dag bestaan er ook verschillende verklaringsmodellen, onder meer ontwikkeld door Jan 

Vranken. Volgens de theorie van Vranken spreken we van een individueel schuldmodel wanneer 

men van mening is dat mensen ‘het zelf hebben gezocht’ (Geldof, 1994, p. 2; Vranken, 1997b, p. 

33) in Moerman, 2008). Iemand leeft dus in armoede door zijn eigen schuld. Het individueel 

schuldmodel stigmatiseert mensen in deze situatie en minimaliseert de knelpunten en sociale 

uitsluitingen met een oorzaak in de structuren van de maatschappij (Van Parys & Fobelets, 2019). 

 

Het individueel ongevalmodel gaat er dan weer vanuit dat mensen tegenslagen hebben gekend 

waardoor zij in deze positie zijn beland (Blow, Van de Velde & Van Gorp, 2004, p. 189; Geldof, 1994, 

p. 3; Vranken, 1997b, p. 33) in Moerman, 2008). Dit schuldmodel omvat ook generatiearmoede. Zo 

worden kinderen benaderd vanuit deze optiek waar hun ouders dan vallen onder het individueel 

schuldmodel (Van Parys & Fobelets, 2019). Bovenstaande schuldmodellen zijn van mening dat de 

oorzaak bij de persoon zelf ligt en er dus geen rekening gehouden wordt met de maatschappelijke 

context. 

 

Er bestaan dan ook twee modellen waarbij wel sociale en economische ontwikkelingen, ten grondslag 

van de armoede worden gelegd (Alcock, 1993, p. 9; Geldof, 1994, p. 3; Townsend, 1979, p. 916-

917 en Vranken, 1997b, p. 33-3, in Moerman, 2008). Als eerste bestaat er het maatschappelijk 

ongevalmodel dat stelt dat economische crisissen, oorlogen of milieurampen aan de oorsprong 

liggen. Tot slot stelt het maatschappelijk schuldmodel dat armoede wordt voortgebracht door de 

samenleving (Geldof, 1994, p. 3 en Vranken, 1997b, in Moerman, 2008). Het model stelt dat “de 

verklaring voor armoede zit bij de inrichting van de maatschappij eerder dan bij persoonlijke 

tegenslagen of afwijkend gedrag” (Steenssens, 1996, p. 13, in Moerman, 2008). Bij 

armoedebestrijding vanuit het maatschappelijk schuldmodel wordt er vertrokken vanuit een 

gedeelde verantwoordelijkheid (Van Parys & Fobelets, 2019). 

https://www.nbb.be/nl/publicaties-en-onderzoek/statistische-ontwikkelingen-inzake-werkgelegenheid/arbeidsmarkt-6
https://www.nbb.be/nl/publicaties-en-onderzoek/statistische-ontwikkelingen-inzake-werkgelegenheid/arbeidsmarkt-6
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Naderhand werden er nog twee modellen toegevoegd door Driessens, Geldof, Van Regenmortel en 

Vranken in 1998. Zo gaat het institutioneel schuldmodel ervanuit dat de schuld van armoede ligt 

bij de gemeenschappen of organisaties. Tot slot bestaat er nog het institutioneel ongevalmodel 

dat gericht is processen die de hulpvrager kan ervaren. Zo spelen er mogelijks onbedoelde 

stigmatiseringsprocessen (Van Parys & Fobelets, 2019). 

 

Ook bij het model van Vranken zien we dus het aspect van de underserving en deserving poor terug. 

Echter is dit verder genuanceerd door een onderscheid te maken in interne verklaring (schuld) en 

externe verklaring (Mesens, 2016). Studies naar armoedepercepties bij de bevolking tonen de 

dominantie van maatschappelijke verklaringen aan (Barrientos & Neff, 2011). 

 

Figuur 2 

Schuldmodellen Vranken 

 

Noot. Overgenomen uit “Armoede uitsluiten, mensen insluiten” door Cavaria vzw, 2019, p. 14 

 

2.1.4   Beeldvorming armoede 

Er bestaan in de Belgische samenleving veel soorten beeldvormingen over armoede. Zowel kinderen 

als hun ouders komen in aanraking met verschillende stereotypen (Van Gorp, 2015). Traditioneel 

wordt een stereotype gedefinieerd als over-generaliseerde attributen die geassocieerd worden met 

de leden van een sociale groep met de implicatie dat het van toepassing is op alle leden van de 

groep (Hinton, 2000). 
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Zo wordt armoede vaak opgevat als enkel een gebrek aan elementaire consumptiegoederen. Toch 

heeft, zoals eerder vermeld, armoede niet alleen een gevolg op materiële zaken, maar ook op sociale 

betrekkingen. Vandaag de dag bestaan er nog steeds verschillende vooroordelen ten opzichte van 

mensen in armoede (Derdziuk, 2015). Jaloezie, afgunst, gebrek aan dankbaarheid, luiheid, gebrek 

aan initiatief, gulzigheid zijn er enkele voorbeelden van (Derdziuk, 2015). Verder wordt van personen 

uit gezinnen met een laag inkomen stereotiep gezegd dat zij over minder intellectuele capaciteiten 

beschikken dan hun leeftijdgenoten uit gezinnen met een hoog inkomen (Wang & Yang, 2020).  

2.1.5   Gevolgen van armoede 

Volgens Vranken et al. (2009) is kansarmoede meer dan een te kort aan financiële middelen. De 

gevolgen van kansarmoede spreiden zich uit over een netwerk van sociale uitsluiting op meerdere 

gebieden van het individuele en collectieve bestaan. Dit wordt in standgehouden door de manier 

waarop de samenleving naar hen kijkt. Op die manier wordt hun sociale uitsluiting dus in 

standgehouden.   

 

Armoede kent verscheidene gevolgen en dit op korte-, midden- en lange termijn. De kern van de 

kortetermijneffecten van armoede bestaan uit ongemak en sociale uitsluiting. Naast de daling van 

het welzijn wijst Hoff (2017) erop dat de maatschappelijke participatie van arme huishoudens is 

afgenomen. Kinderen uit arme gezinnen worden ook benadeeld in sociale participatie. 

Maatschappelijke participatie omvat ongeorganiseerde vormen van vrijetijdsbesteding (bijvoorbeeld 

uitstapjes maken, buiten spelen, etc.) en incidentele activiteiten (bijvoorbeeld schoolreisjes, 

zomerkampen, etc.). Bovendien is het hebben van sociale connecties een vorm van sociale 

betrokkenheid (Hoff, 2017). Op middellange termijn blijkt uit onderzoek dat, indien kinderen 

opgroeien in armoede, dit een negatieve invloed heeft op schoolprestaties. Volgens Guiaux (2011) 

en Peruzzi (2015) bepaalt armoede het bereikte opleidingsniveau. De armoede breidt zich dus uit 

naar meerdere domeinen. 

 

Op lange termijn zijn er ook gevolgen van armoede, men spreekt dan over het ‘littekeneffect’.  

Guiaux (2011) toonde bijvoorbeeld aan dat als iemand in de kindertijd armoede heeft ervaren, het 

risico om op volwassen leeftijd in armoede te vervallen groter is dan dat van mensen die geen 

armoede hebben ervaren. Mensen in armoede hebben zelden de kans om volledig deel te nemen 

aan de maatschappij, kunnen hun gezinsleden minder kansen aanbieden, kennen een beperkte 

toegang tot socioculturele activiteiten en moeten medische zorg vaak uitstellen (Verschuere & 

Hermans, 2020).  Armoede heeft een impact op de ontwikkeling van kinderen en hun academische 

prestaties. Omgekeerd verhoogt een laag opleidingsniveau het risico op armoede (Geerts et al., 

2011). Er kan geconcludeerd worden dat armoede een maatschappelijk probleem is wat maakt dat 

er een armoedebeleid nodig is (Verschuere & Hermans, 2020).   
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2.1.6 Armoedebeleid 

In 1998 werd het ‘Samenwerkingsakkoord tussen de federale staat, de gemeenschappen en 

gewesten wat betreft de bestendiging van het armoedebeleid’ ondertekend. Een belangrijke pijler 

hierbij was dat de doelgroep zo veel mogelijk betrokken diende te worden bij de ontwikkeling van 

het beleid rond armoede. Ook het integrale en gecoördineerde aspect van het beleid kwamen aan 

bod (Verschuere & Hermans, 2020).   

 

De verschillende beleidsniveaus in België kennen andere verantwoordelijkheden over het 

armoedebeleid. Waar de federale overheid verantwoordelijk geacht wordt voor het verlenen van 

sociale bijstand en het opstellen van het Federaal Plan Armoedebestrijding, zijn de gemeenschappen 

verantwoordelijk voor het ‘Armoededecreet’ (Verschuere & Hermans, 2020). Hierin staat onder meer 

vermeld dat men werkt aan preventie. Er worden daarnaast nog andere pijlers nagestreefd en dit 

gebeurt door structurele financiering van organisaties waar armen het woord nemen. Daarnaast 

voorziet de Vlaamse overheid ook in de opleiding van ervaringsdeskundigen en maken ze jaarlijks 

een overzicht van concrete acties van ministers om armoede te bestrijden. (Verschuere & Hermans, 

2020). Tot slot is er nog het lokale bestuur dat het dichtst bij de noden staat van de kansarme 

burger. Het OCMW, Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Werk, is werkzaam op dit niveau en 

vormt een belangrijke focus voor armoedebestrijding. Het lokaal niveau heeft dus als 

verantwoordelijkheid om opdrachten van bovenaf uit te voeren alsook het dichtst bij de noden van 

de burger te staan (Verschuere & Hermans, 2020).  

2.2  VRIJWILLIGERSWERK  

Zoals besproken in het vorig hoofdstuk, zijn er verschillende organisaties actief op diverse niveaus 

die rond armoede werken. Zo is er op lokaal niveau het OCMW. Daarnaast zijn er nog organisaties 

actief op dit niveau, zoals ArmenTeKort. ArmenTeKort tracht kansarmoede te bestrijden door middel 

van vrijwilligerswerk. 

 

2.2.1   Definitie 

Vrijwilligerswerk kan omschreven worden als "werkzaamheden uitgevoerd in elke georganiseerde 

omgeving, vrijblijvend en zonder betaling ten behoeve van anderen of de samenleving" (Dekker & 

Hart, 2009, p. 17). 

 

Verder bestaat er een opdeling tussen formeel en informeel vrijwilligerswerk. Formeel 

vrijwilligerswerk omvat activiteiten binnen een organisatorische context, terwijl informeel 

vrijwilligerswerk activiteiten omvat die buiten een organisatorische context worden uitgevoerd 

(Ajrouch & Tesch-Roemer, 2017). Formeel vrijwilligerswerk kan gezien worden als onbetaalde 

activiteiten die mensen doen. Ze besteden hun tijd aan groepen of organisaties en vragen niet voor 

een compensatie hiervoor (Borgonovi, 2008). Mensen die aan vrijwilligerswerk doen, kiezen ervoor 

om vreemden te helpen zonder enige verplichtingen of economische vergoeding (Vecina et al., 

2021).  
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2.2.4 Functies van vrijwilligerswerk  

Vrijwilligerswerk vervult een economische functie omdat vrijwilligers nuttige diensten verlenen aan 

de gemeenschap. Deze activiteiten ondersteunen verschillende functies zoals maatschappelijke 

dienstverlening, onderwijs enzovoort (Koning Boudewijnstichting & Universiteit Gent, 2015).  

Vrijwilligerswerk kan ook vanuit een sociologisch perspectief bekeken worden, aangezien het 

bijdraagt tot sociale integratie, het creëren van netwerken en samenwerkingen tussen leden van 

de samenleving (Koning Boudewijnstichting en Universiteit Gent, 2015). 

 

Onderstaande grafiek toont de verdeling van vrijwilligersactiviteiten per sector. 16,5% van de 

vrijwilligersactiviteiten doet zich voor bij maatschappelijke dienstverlening, zoals bij ArmenTeKort.  

Daarnaast besteedt men gemiddeld jaarlijks 160,4 uur aan vrijwilligersactiviteiten in deze sector 

(Koning Boudewijnstichting & Universiteit Gent, 2015).   

Figuur 3 

Verdeling vrijwilligersactiviteiten per sector 

 

 

Noot. Overgenomen uit “Het vrijwilligerswerk in België Kerncijfers”, p. 34, door Koning 

Boudewijnstiching & Universiteit Gent, 2015 (https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/het-belgisch-

vrijwilligerswerk-in-cijfers/) 

 

2.2.5 Motivatie om aan vrijwilligerswerk te doen 

Ortega et al. (2017) deden een studie naar de motivaties van vrijwilligers binnen niet-

gouvernementele organisaties (NGO’s) die proberen het bewustzijn rond armoede te vergroten. Zij 

stelden vast dat de term altruïsme sterk naar voren komt als men spreekt over motivaties bij 

vrijwilligerswerk. Haski-Leventhal (2009) zegt dat vrijwilligerswerk beschouwd kan worden als de 

meest georganiseerde en formele manier van altruïsme omdat het plaatsvindt binnen een 

organisatorisch verband (Vecina et al., 2021). Verder zijn niet alleen de motivaties voor 

vrijwilligerwerk verschillend, maar ook de specifieke activiteiten, de context waarin de activiteiten 

plaatsvinden en de groepen die er baat bij hebben (Dekker & Hart, 2009). 

 

https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/het-belgisch-vrijwilligerswerk-in-cijfers/
https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/het-belgisch-vrijwilligerswerk-in-cijfers/
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2.2.6 Vrijwilligerswerk bij ArmenTeKort 

ArmenTeKort werkt via een buddywerking, ook wel een duo-methodiek genoemd. De term kan 

worden omschreven als een project waarin vrijwilligers één-op-één worden gematcht met mensen 

(of gezinnen) met een lage socio-economische positie. Dekker en Braam (2010) omschrijven de 

term duo-methodiek als een belangrijke aanvulling op de professionele hulpverlening en hoort dus 

onder vermaatschappelijking van de zorg.  De vermaatschappelijking van de zorg betekent dat we 

een beroep doen op de eigen krachten en mogelijkheden van burgers en hun omgeving. In de 

praktijk zijn deze mensen meestal vrijwilligers (Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 

2019). 

 

Bij de duo-methodiek ligt dan ook een nadruk op actief burgerschap (Van Robaeys & Lyssens-

Danneboom, 2016). Vrijwilligers worden gezien als bondgenoten. Dit betekent dat de methodiek 

doelt op uitsluiting van hulpvragers te voorkomen. De verbinding tussen de vrijwilliger en de 

hulpvrager staat centraal, evenals de voldoening die beide partijen eraan ontlenen (Van Robaeys & 

Lyssens-Danneboom, 2016). Daarnaast blijkt uit onderzoek dat vrijwilligerswerk bij organisaties 

zoals ArmenTeKort belangrijk is. Het verbreedt de kritische blik van de deelnemers op de 

leefomgeving. Bovendien stimuleert vrijwilligerswerk acties die leiden tot sociale transformatie, 

waarbij vrijwilligers een belangrijke rol spelen (Ortega Carpio et al., 2017). 

 

2.2.7 Voordelen vrijwilligerswerk 

De duo-methodiek kent allerlei positieve opbrengsten voor de hulpvrager gaande van meer 

zelfvertrouwen op psychologisch vlak, tot een verruiming van de eigen leefwereld. In de literatuur 

staat beschreven dat het een combinatie is van kleine opbrengsten die leiden tot een zichtbare 

verbetering op lange termijn (Van Robaeys & Lyssens-Danneboom, 2016). Deze duo-methodiek 

bevordert de participatie van maatschappelijk kwetsbare groepen in de samenleving en anderzijds 

sociale netwerkversterking. Verder kunnen deze buddywerkingen zorgen dat negatieve taboes over 

mensen in deze maatschappelijke kwetsbare situaties uit de wereld geholpen worden (Amssoms et 

al., 2015). Toch besluit het onderzoek van Vecina et al. (2021) dat voordelen niet altijd gezien 

moeten worden als belangrijkste motivator om aan vrijwilligerswerk te doen. Velen zien de voordelen 

eraan eerder als een extra cadeau. 

2.3  CONTACTHYPOTHESE 

In dit hoofdstuk wordt meer duiding gebracht rond de theorie van Allport. Zijn theorie stelt dat 

stereotypen over de outgroup veranderen als men meer in contact komt met deze outgroup leden. 

Een outgroup kan omschreven worden als een groep waar men zich niet mee identificeert. Deze 

theorie wordt benut omdat bij ArmenTeKort vrijwilligers in het buddyschap, naast de opleiding, in 

hun buddytraject een vriendschapsrelatie, en dus een contactmoment, aangaan met een persoon 

in kansarmoede. 
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2.3.1 Theorie  

Gordon Allport beschreef de contacttheorie in 1954. De theorie houdt in dat verschillende groepen 

met vooroordelen ten opzichte van elkaar, een betere houding over elkaar kunnen ontwikkelen 

wanneer ze elkaar ontmoeten en leren kennen (Kennisplatform Integratie & Samenleving, 2018). 

De contacthypothese van Allport stelt dat negatieve stereotypen/attitudes van de outgroup 

veranderen wanneer een persoon meer contact heeft met de groep. Samenlevingen worden steeds 

diverser en om de sociale wereld te begrijpen, hebben mensen de neiging om mensen in te delen 

in sociale groepen. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen groepen waarvan zij vinden dat 

zij er deel van uitmaken, dit wordt omschreven als ingroups. Groepen waar men zich niet mee 

identificeert worden outgroups genoemd (Tajfel, 1981; Tajfel & Turner, 1979 in Pfister, 2020). 

 

De theorie van Allport is wel onderhevig aan vier voorwaarden waarbij een verandering in de attitude 

kan optreden (Pettigrew & Tropp, 2006). Groepen moeten bijvoorbeeld een gelijke status hebben, 

gemeenschappelijke doelen hebben, er mag geen competitie zijn tussen beide groepen en er dient 

institutionele ondersteuning te zijn. Hiermee wordt bedoeld dat er een gezaghebbende autoriteit 

aanwezig is om het contact te ondersteunen. Deze vierde voorwaarde blijkt ook de belangrijkste 

conditie (Pettigrew et al., 2011). Tevens werd er later nog een vijfde voorwaarde aan toegevoegd, 

namelijk: de contactsituatie moet een vriendschapspotentieel hebben (Pettigrew, 1998).  

 

Onderzoek van Pettigrew en Tropp (2006) stelt dat deze voorwaarden van Allport uit 1954 niet-

essentieel zijn om positieve effecten te verkrijgen. Zo werd de tweede voorwaarde, gelijke status, 

al eerder ontkracht door het onderzoek van Works (1961), waarbij vastgesteld werd dat bij contact 

tussen witte en Afro-Amerikaanse vrouwen met een ongelijke status, toch het intergroup contact 

gerelateerd was aan meer positieve gevoelens in vergelijking met de ingroup. Daarnaast stellen 

Pettigrew en Tropp (2006) dat de voorwaarden eerder gezien moeten worden als een samenhangend 

geheel dan als onafhankelijke factoren. Ook bij ArmenTeKort is er niet altijd sprake van een gelijke 

status tussen de kansbiedende en kanszoekende buddy. Bij de organisatie gaat men uit van een 

gelijkwaardige relatie en dit wordt ook gestimuleerd in de workshops en in het buddyschap (K, Van 

Camp, 18 oktober 2021, persoonlijke communicatie).  Tot slot suggereren Pettigrew en Tropp (2006) 

dat de contacttheorie, die oorspronkelijk gericht was op de ontmoeting tussen raciale en etnische 

groepen, kan worden uitgebreid tot andere groepen.  

 

2.3.2 Processen attitudeverandering   

Een tekortkoming van de contacttheorie van Allport is dat deze alleen voorspelt wanneer contact zal 

leiden tot een attitudeverandering, maar niet ingaat op het proces van hoe en waarom. Dit is wel 

gebeurd door Pettigrew (1998) die spreekt over vier gerelateerde processen die leiden tot 

attitudeverandering. Een eerste proces gaat over kennisverwerving over de outgroup. Wanneer 

nieuwe kennis, negatieve opvattingen corrigeert, zou het vooroordelen verminderen. Daarnaast 

kunnen attitudes ook verbeterd worden (Pettigrew, 1998). Zo toonde bijvoorbeeld de studie van 

McCall et al. (2017) aan dat kennis over inkomensverschillen leidt tot verschillende overtuigingen 

met betrekking tot de oorzaak hiervan. Deelnemers van het onderzoek werden verdeeld in twee 
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groepen waarbij één groep een tekst te lezen kreeg over inkomensongelijkheid, een controlegroep 

over baseball. Nadien werd er een vragenlijst afgenomen waaruit bleek dat deelnemers uit de eerste 

groep structurele factoren eerder als oorzaak zagen dan individuele factoren. 

 

Bij ArmenteKort wordt er aan dit proces gewerkt door een informatiesessie en een opleiding aan te 

bieden om de kansbiedende vrijwilligers op te leiden. In deze workshops krijgen ze informatie over 

het buddyschap, kansarmoede, de sociale kaart en problematieken. Daarnaast wordt er aandacht 

besteed om verschillende vaardigheden aan te leren zoals onbevooroordeeld kijken en 

gelijkwaardigheid (K, Van Camp, 8 november 2021, persoonlijke communicatie). De 

organisatie biedt deze sessies aan voor zogenaamde “kansbiedende buddy’s”, dit zijn kansrijke 

personen. De kansbiedende buddy’s gaan een ontmoeting aan met een “kanszoekende buddy”, 

iemand die leeft in een kansarmoede situatie. 

 

Een tweede proces gaat over gedragsverandering. Intergroup contact werkt in een positieve manier 

in op gedragsverandering. Nieuwe situaties vereisen vaak dat men zich aanpast aan verwachtingen.  

Indien deze situaties leiden tot acceptatie van de leden van de outgroup, heeft dit het potentieel om 

een attitudeverandering te weeg te brengen (Pettigrew, 1998). Ten derde bestaat er het proces van 

affectieve banden aangaan. Herhaald contact kan het gevoel van angst bij ontmoetingen 

verminderen. Tot slot is herwaardering van de ingroup belangrijk voor attitudeverandering 

(Pettigrew, 1998). 

2.4  HET POLITIEK BEWUSTZIJN 

Politieke ideologie is één van de sterkste voorspellers van attributies rond rijkdom en armoede. Het 

is van cruciaal belang om na te gaan op welke manier mensen al dan niet steun geven aan 

maatregelen rond armoedebestrijding en wetten die ongelijkheid verminderen (Davidai, 2021).  

2.4.1 Alles is politiek 

“We leven niet in een samenleving waarin politiek verdwenen is, maar eerder in een samenleving 

waarin mogelijks niets apolitiek is. In die zin wordt er ook weleens verwezen naar het cliché dat 

vandaag alles politiek is” (Nancy, 2000; Dean, 2000, 2006; Vardoulakis, 2010; Lockerd, 1994 in 

Meurs, 2021, pp. 47-48).  Met dit citaat wordt duidelijk dat alle uitspraken gezien kunnen worden 

als politieke uitspraken. Ons politiek bewustzijn is dan ook een belangrijke pijler waarop ons sociaal 

en politiek systeem is gebaseerd (Al-Khaza’leh & Lahiani, 2021). Volgens Marx en Engels is ons 

bewustzijn een sociaal construct en gekleurd door de maatschappelijke context. Voor hen zijn sociale 

en historische praktijken dan ook funderend voor de vorming van ons bewustzijn en onze politieke 

ideeën (Marx en Engels, 1998, p. 29 in Meurs, 202). In wat volgt wordt er een definitie geschetst 

rond het begrip politiek bewustzijn. 

2.4.2 Begripsomschrijving 

Zaller (1990, p. 129) definieert het begrip politiek bewustzijn als: "de mate waarin een individu 

aandacht besteedt aan politiek en begrijpt wat hij of zij tegenkomt”. Het bewustzijn weerspiegelt 

volgens hem de intellectuele of cognitieve betrokkenheid bij publieke zaken (Zaller, 1990). 
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Alsati en Ghanem (2017) beweren dat onderwijsinstellingen de grootste rol spelen in het vormen 

het politieke bewustzijn. Deze instellingen bereiden individuen voor om in termen van 

bewustwording de leiding te nemen in publieke zaken, leren hun verantwoordelijkheid opnemen en 

stelt men in staat om plichten te vervullen. Dit alles gebeurt via educatieve benaderingen zoals 

lezingen, conferenties, onderwijscursussen, ect. Brody, Tetlock en Sniderman (1991, in Goren, 

2012) beweren dan ook dat mensen met een groter politiek bewustzijn, meer aandacht besteden 

aan abstracte cognitieve overwegingen bij het maken van politieke keuzes. 

2.4.3 Politieke participatie 

Het politieke landschap omvatte lang een sterke polarisatie en een dalend vertrouwen in overheden 

(Lodewijckx, 2019). Dit dalend vertrouwen is sinds 2018 gestagneerd. Toch is overal ter wereld 

ontgoocheling in het functioneren van de regering duidelijk (The Economist Intelligence Unit, 2019). 

Opvallend is dat politieke participatie overal ter wereld toeneemt, de erosie van het democratisch 

systeem leidt tot meer burgerparticipatie. Dit komt omdat de bevolking overal ter wereld boosheid 

over de politieke instellingen omzet in actie (Lodewijckx, 2019). 

 

Daarnaast gaf eind 2021 27% van de volwassen inwoners uit Vlaanderen aan politiek te participeren. 

Een petitie tekenen wordt het vaakst gedaan (14%). 2% van de deelnemers gaf aan deelgenomen 

te hebben aan een betoging (Statistiek Vlaanderen, 2022). Verder blijken er geen genderverschillen 

te bestaan op vlak van politieke participatie. Alleenstaanden en ouderen nemen het minst vaak deel 

en hooggeschoolden vaker dan laaggeschoolden (Statistiek Vlaanderen, 2022). 
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3 Onderzoekvragen en conceptueel model 

Het onderzoek focust op de volgende vragen: 

 

- In welke mate verschillen de vrijwilligers bij ArmenTekort op vlak van schuldmodel per 

subgroep? (Mensen die een informatiesessie volgen, mensen die workshops volgen en 

mensen die een buddytraject zijn aangegaan)? 

- Wat voor rol heeft een contactmoment met een persoon in kansarmoede of het volgen van 

een opleiding bij ArmenTeKort op de visies van de deelnemers over kansarmoede? 

• Wat verstaan de deelnemers van ArmenTeKort onder kansarmoede? 

- Hoe ervaren vrijwilligers van ArmenTeKort politiek bewustzijn over kansarmoede? 

• Op welke manier zijn de vrijwilliger op de hoogte over het beleid rond kansarmoede? 

• Op welke manier leidt het al dan niet contact hebben met een persoon in kansarmoede 

of het volgen van de opleiding, tot het deelnemen aan politieke acties tegen 

kansarmoede? 
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DEEL 2: DATA EN METHODE 

In het volgende onderdeel wordt de dataverzamelingstechniek toelicht. Startend wordt er informatie 

gegeven over de onderzoekcontext ArmenTeKort. Nadien wordt ingezoomd op de respondenten op 

basis van inclusie- en exclusiecriteria. Vervolgens wordt de techniek van mixed method toegelicht 

waarvan gebruik wordt gemaakt in dit onderzoek. Tot slot is er aandacht voor de analyseprocedure 

van de data alsook het nodige materialen om dit onderzoek tot een goed einde te brengen. 

1 Onderzoekcontext  

ArmenTeKort vzw beoogt om via een tienjarig demonstratieproject aan te tonen dat kansarmoede 

op grote schaal te bestrijden is en zelfs overwonnen kan worden. Deze doelstelling trachten ze te 

behalen met opgeleide buddy’s (ArmenTeKort vzw, 2021). 

Hun missie luidt als volgt: 

"Onze missie is door innovatie en empowerment samen met opgeleide buddy's kansarmoede te 

overwinnen". Aldus Theo Vaes, oprichter van ArmenTeKort (ArmenTeKort vzw, 2020). 

ArmenTeKort kent enerzijds een buddywerking waarbij kansbiedende buddy’s een 

vriendschapsrelatie aangaan met kanszoekende buddy’s. Daarnaast beoogt men het doel om een 

maatschappelijk draagvlak te creëren rond kansarmoede (K. Van Camp, persoonlijke communicatie, 

8 november 2021). 

 

De workshops, die de kansbiedende buddy’s volgen, maken deel uit van de opleiding ‘Practitioner in 

empowerment’ en hebben als doel om mensen de nodige voorbereiding te geven op het buddyschap 

met een persoon in kansarmoede. Er ligt een nadruk op kennis (kansarmoede, de sociale kaart, ect.) 

en kunde (vaardigheden) (K. Van Camp, persoonlijke communicatie, 8 november 2021). De 

kansbiedende buddy’s kunnen zich aanmelden voor het project en dienen een opleiding te volgen. 

ArmenTeKort gelooft dat een ontmoeting tussen de kansbiedende en kanszoekende buddy kan 

helpen bij armoedebestrijding. Het doel is dan ook om deze twee personen twee jaar lang met elkaar 

op pad te laten gaan. Daarnaast gelooft men sterk in gelijkwaardigheid in deze relatie en dat de 

gearrangeerde vriendschap leidt tot eigenwaarde- en sociale netwerkversterking (ArmenTeKort vzw, 

2021).  

2  Dataverzamelingsmethode  

Dit onderzoek beoogt de visie over kansarmoede bij kansrijke buddy’s, al dan niet in opleiding, te 

bevragen die zich vrijwillig engageren bij de organisatie ArmenTeKort. Meer specifiek wordt gepeild 

naar de perceptie over kansarmoede. Dit onderzoek verzamelde data op basis van een mixed 

method methode. Een mixed method onderzoek is een onderzoekbenadering waarin een 

combinatie gebeurt van zowel kwantitatieve als kwalitatieve methoden (De Boer, 2006). De 

combinatie van deze technieken zorgt voor een verhoging van de validiteit en betrouwbaarheid 

(Zohrabi, 2013). 
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Allereerst, zal het kwantitatieve luik belicht worden. Het kwantitatief onderdeel bestaat uit een 

enquête. De enquête werd ingeleid met demografische kenmerken zoals: leeftijd, geslacht en 

opleidingsniveau. Daarnaast werd bevraagd in welke van de drie groepen vrijwilligers een 

respondent zich situeert. Als volgt kwam de “Attitudes Towards Poverty Short Form” aan bod in de 

vragenlijst. Dit is een gevalideerde schaal dat werd vertaald naar het Nederlands. Deze schaal wordt 

verder toegelicht onder “Hoofdstuk 4. Materiaal”. De vragenlijst werd online afgenomen tussen 

oktober 2021 en november 2021 bij de vrijwilligers van ArmenTeKort. De afname van de enquête 

gebeurde door ArmenTeKort. Zo werden mensen die zich aangemeld hadden voor de opleiding, 

mensen die de opleiding volgden en mensen die actief waren/zijn als buddy gecontacteerd via een 

mail. 

 

Om meer diepgang te krijgen over de thematiek werden er voor het kwalitatieve luik 

semigestructureerde interviews afgenomen. Er werd geopteerd voor een semigestructureerd 

interview gezien de interviewer mag afwijken van de vooropgestelde vragenlijst. Het voordeel van 

een semigestructureerde interview is dat men snel informatie krijgt over veel onderwerpen en kan 

doorvragen indien nodig (Baarda & Van der Hulst, 2013). Voor dit onderzoek lag op die manier de 

volgorde van de verschillende onderwerpen vast (Baarda & Van der Hulst, 2013).  Verder kan de 

onderzoeker doorvragen en is er de mogelijkheid dat er tijdens het interview onverwachte 

onderwerpen aan bod komen (Busetto, Wick & Gumbinger, 2020). Het interview werd ingeleid met 

een introductie waarin zaken zoals het onderwerp, duur interview, randvoorwaarden en eventuele 

vragen van de respondent besproken worden. Verder werd de informed consent besproken om 

nadien over te gaan naar het primaire doel van het interview. Dit is gebeurd via een vooraf 

opgestelde topiclijst die gebaseerd is op de literatuur en onderzoeksvragen. Nadien werd het 

interview afgesloten met de vraag naar opmerkingen, vragen en feedback over het interview. De 

interviewleidraad is terug te vinden in bijlage 5. Er werd vooraf ook gevraagd of het interview 

opgenomen kon worden. Indien er na de opname nog interessante dingen vermeld werden, werd 

gevraagd of de opname eventueel herstart kon worden. 

 

Deelnemers aan het kwantitatieve deel werden gerekruteerd via de organisatie ArmenTeKort. Voor 

het kwalitatief onderdeel werden deelnemers van het interview persoonlijk geïnformeerd met een 

informatiebrief via mail (bijlage 2) door de student zelf. In overleg met de deelnemers werd een 

contactmoment gekozen voor het interview. 

 

De afname van het interview kon plaatsvinden op het kantoor van ArmenTeKort. Indien op het 

moment van data-afname er COVID-19 maatregelen van kracht waren, werd geopteerd om het 

interview digitaal te laten plaatsvinden. Enkele dagen voor het interview plaatsvond, werd een 

geïnformeerde toestemming (bijlage 4) aan de respondenten bezorgd alsook een videolink voor de 

deelnemers die een onlinegesprek prefereerden. De interviews vonden plaats tussen februari 2022 

en april 2022 en er werden twintig deelnemers bevraagd. De deelnemers uit de groep die de 

informatiesessie hadden gevolgd, bleken het moeilijkst te bereiken. Om extra respondenten voor 

deze groep te verkrijgen, werd er een oproep gedaan tijdens de fysieke informatiesessie te 

Antwerpen op 5 april 2022 door de student. 
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3  Respondenten 

De respondenten die bevraagd werden in kader van dit onderzoek zijn op te delen in drie 

verschillende groepen. Een eerste groep bestond uit mensen die zich aangemeld hadden om de 

workshops (opleiding tot kansbiedende buddy) bij ArmenTeKort te volgen. Deze mensen hadden 

dan ook een eerste informatiesessie doorlopen. Verder werd er ook een groep bevraagd die de 

opleiding aan het volgen waren of afgerond hadden, maar nog geen contactmoment met een persoon 

in kansarmoede hebben gehad. Het verschil met de vorige groep zit erin dat ze al enkele workshops 

gevolgd hebben die handelen over bewustwording, sociale kaart, inzicht in de leefwereld van mensen 

die leven in kansarmoede enzovoort. Tot slot werd een groep respondenten bevraagd die in het 

buddytraject zitten. Deze respondenten hebben zowel de opleiding gevolgd alsook contactmomenten 

met een kanszoekende buddy (gehad). Voor het kwaltitatief luik werden alle deelnemers die de 

enquête hebben ingevuld gecontacteerd. Guest, et al. (2006) stelden dat twaalf interviews 

voldoende zijn op voorwaarde dat het doel van het onderzoek bestaat uit het begrijpen van 

percepties en ervaringen. Daarom werd getracht uit iedere groep minstens zes personen te 

bevragen. Echter blijkt dat datasaturatie op verschillende manieren wordt gedefinieerd in de 

literatuur en er ook onduidelijkheid heerst over wanneer deze bereikt wordt (Saunders et al., 2017). 

Baarda (2013) argumenteert dan ook dat je bij kwalitatief onderzoek vaak niet van tevoren weet 

hoe groot de steekproef zal zijn. De deelnemers van dit onderzoek konden actief zijn in Antwerpen, 

de Kempen, Roosendaal en Genk en dienen Nederlands te spreken. In dit onderzoek wordt over de 

groepen heen gewerkt, hetzelfde topic wordt dus bevraagd per onderzoeksgroep en nadien vindt er 

een vergelijking plaats. In totaal werden twintig deelnemers bevraagd. Een overzicht is terug te 

vinden in onderstaande tabel. 

 

 

Tabel 1 

Overzicht respondenten 

Respondent Code Groep 

(1): Informatie  

(2): Opleiding  

(3): Buddy 

 

Geslacht Datum 

interview 

Plaats/Medium 

1 B1 3 M 07/02/2022 Telefonisch 

2 B2 3 M 07/02/2022 Microsoft Teams 

3 B3 3 V 08/02/2022 Zoom 

4 B4 3 V 08/02/2022 Kantoren Armentekort 

5 B5 3 V 10/02/2022 Kantoren Armentekort 
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6 B6 3 V 10/02/2022 Kantoren Armentekort 

7 O1 2 V 14/02/2022 Zoom 

8 O2 2 V 15/02/2022 Zoom 

9 O3 2 M 17/02/2022 Zoom 

10 O4 2 V 18/02/2022 Microsoft Teams 

11 O5 2 V 19/02/2022 Telefonisch 

12 I1 1 M 28/02/2022 Telefonisch 

13 B7 3 M 8/03/2022 Fysiek  

14 B8 3 M 8/03/2022 Fysiek  

15 O6 2 M 9/03/2022 Zoom  

16 I2 1 V 11/03/2022 Telefonisch  

17 I3 1 M 27/03/2022 Microsoft Teams 

18 I4 1 M 29/03/2022 Telefonisch 

19 I5 1 M 09/04/2022 Telefonisch 

20 I6 1 M 11/04/2022 Telefonisch 

 

 

4  Materiaal 

Allereerst wordt het kwantitatief luik belicht. Er werd een gevalideerde meetschaal benut in de 

vragenlijst. Zoals hierboven neergeschreven staat, werd de ‘Attitudes Towards Poverty  

Short Form’ schaal afgenomen bij de deelnemers. Yun en Weaver (2010) ontwikkelden de Attitudes 

Toward Poverty-Short Form op basis van de Attitudes Toward Poverty schaal, een 37-item schaal 

gepubliceerd door Atherton en collega's in 1993. Yun en Weaver (2010) ontwikkelden een nieuwe 

vorm van de ATP om een kortere versie van de schaal te creëren en te onderzoeken of de schaal 

meer dan één factor bevatte. De onderzoekers vonden een 21-item, drie-factor oplossing bestaande 
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uit drie subschalen. Een eerste is de personal deficiency subschaal en deze gaat ervanuit dat een 

persoon vindt dat armoede een gevolg is van factoren zoals luiheid. Een tweede subschaal, de stigma 

scale, gaat over de stigmatisering bij mensen in armoede. Tot slot is er een derde subschaal, 

structural perspective, die handelt over de wil om sociale programma’s te steunen (Cozzarelli et al., 

2001). De test omvat een 21-item Likert schaal en de items worden beoordeeld op een 5-punts 

Likert-schaal (1 = helemaal mee eens en 5 = helemaal mee oneens). Indien een respondent hoog 

scoort op deze test, wordt ervan uitgegaan dat deze in een meer maatschappelijk schuldmodel 

gelooft. Een lagere score gaat uit van het individueel schuldmodel (Cozzarelli et al., 2001). Deze 

schaal is terug te vinden in bijlage 1.  

 

Als volgt, wordt dieper ingegaan op het materiaal voor het kwalitatief deel. Een interviewschema 

werd opgesteld na een grondige lezing van relevante literatuur. De topiclijst is opgebouwd naar 

volgende structuur:  

Onderzoeksvraag Hoofdtopic Subtopic Manier van 

vraagstelling 

Alvorens er een testinterview plaatsvond, werd de leidraad besproken met begeleidster Kirsten Van 

Camp en de promotor professor Sarah Dury van dit onderzoek. Enkele weken voor de start van de 

interviews, vond er een testinterview plaats. Na dit testinterview werden vragen en vraagvolgorde 

aangepast. Respondenten zijn geïnformeerd over het onderzoek aan de hand van een informatiebrief 

en poster (bijlage 2 en 3). Daarnaast dienden de respondenten een informed consent in te vullen 

voorafgaand aan hun deelname. Verder werd er opnamemateriaal geleend bij de 

Wetenschapswinkel. Opnamemateriaal, zoals een audiorecorder, is een belangrijk hulpmiddel om 

betrouwbaarheid van het interview te verhogen (Baarda & Van der Hulst, 2013).  

5 Analyseprocedure  

De analyse van het kwantitatieve luik werd volbracht via het verwerkingsprogramma SPSS Statistics 

27 (IBM, z.d.). Er werd gekeken of het volgen van de opleiding of het contact hebben met een 

persoon in kansarmoede, zorgt voor verschillen in attitudes naar kansarmoede wat resulteert in een 

neiging naar een bepaald schuldmodel. Na het ontvangen van de data, werd allereerst een data 

cleaning uitgevoerd waarbij missende items werden aangeduid met “999” en onnodige variabelen 

werden verwijderd. Onnodige variabelen zoals etniciteit en postcodes bleken niet-relevant in kader 

van dit onderzoek. Dit proces werd gevolgd door items te groeperen in de juiste subgroep zodat de 

analyses konden plaatsvinden. Zo waren er negen antwoordmogelijkheden op de vraag in welke fase 

van het project men zich begaf. Deze mogelijkheden werden gereduceerd tot de drie 

onderzoeksgroepen tot een nieuwe variabele ‘Groepen’. Op nominaal niveau werd er dan ook een 

onderscheid gemaakt per respondent om te bepalen tot welke groep vrijwilligers deze behoort. De 

schaal “Attitudes Towards Poverty Short Form” en de demografische kenmerken werden gemeten 

op ordinaal niveau. Dit maakte dat er een bivariate analyse kon gebeuren op basis van een Kruskal-

Wallis test. Uit deze test bleek wat de verschillen zijn tussen groepen en of deze statistisch significant 

zijn. Een resultaat werd aangenomen als significant indien p < 0,05 (Andrade, 2019).  
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Om de interviews te analyseren en verwerken, werden deze eerst getranscribeerd en werd er nadien 

een analyse uitgevoerd in het computerprogramma MaxQDA 2020 (MAXQDA, z.d.). De transcripten 

werden gebruikt om de betrouwbaarheid te verhogen. De woorden van de respondenten zijn letterlijk 

uitgetypt aan de hand van de gemaakte opnames. De interviews werden anoniem verwerkt en er 

werd gebruikgemaakt van gecodeerde namen. Er werd getracht om via een thematische analyse de 

verwerking te doen volgens de zes-stappenfasen van Braun en Clarke (2006) met als doel een 

beschrijving te doen per thema of subthema die voortkomen uit de literatuurstudie. Eerst werd er 

vanuit de literatuur deductief gewerkt om de thema’s te bepalen, de verschillende codes werden 

nadien inductief toegevoegd tijdens het coderen en verwerken van de interviews. 
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DEEL 3: RESULTATEN 

In het volgende onderdeel worden de resultaten van het onderzoek besproken. Eerst volgt er meer 

duiding rond de kwantitatieve resultaten. In de tweede sectie van de resultaten komen de 

kwalitatieve analyses aan bod. 

1 Kwantitatieve resultaten 

In de vragenlijst werd gepeild naar de eerste onderzoeksvraag: In welke mate verschillen de 

vrijwilligers bij ArmenTekort op vlak van schuldmodel per subgroep?  

 

Aan dit kwantitatief onderzoekdeel namen 219 respondenten deel, diens antwoorden werden 

geanalyseerd met het programma SPSS versie 27 (IBM, z.d.). Al startend komen enkele 

demografische variabelen aan bod. Vervolgens gebeurde er vergelijkende analyses op de data 

tussen de drie groepen vrijwilligers. Tot slot werd de statistische toets Kruskal Wallis toegepast 

gezien er gewerkt werd met een splitsingsvariabele waarbij het om meer dan twee onafhankelijke 

variabelen ging en verder omdat de testvariabele minstens op ordinaal niveau is gemeten (Baarda 

& De Goede, 2011), namelijk op schaal niveau.  

1.1 INTERNE CONSISTENTIE 

Voor de start van de data-analyse, waarbij de Attidues Towards Poverty Short Form werd afgenomen 

bij de respondenten, werd de interne betrouwbaarheid nagegaan. Deze Cronbach’s alfa bedraagt (α 

= .87) (Yun & Weaver, 2010). Daarnaast overschrijden de drie subschalen het minimale niveau voor 

interne betrouwbaarheid vanaf 0.70. De waarden weergeven dus een hoge mate van interne 

consistentie (Field, 2005). 

1.2 DEMOGRAFISCHE STATISTIEK 

In dit onderdeel worden kort enkele demografische variabelen besproken. Zo blijkt dat 31,5% van 

de respondenten man is, terwijl 68,5% vrouwen deelnamen aan het onderzoek (N = 219). De 

gemiddelde leeftijd van de respondenten bedroeg 52,97 jaar (SD = 13,4). De respondenten 

werden verder opgedeeld aan de hand van de drie bevraagde groepen. Groep 1 (N = 79), de 

mensen die een informatiesessie hebben gevolgd, bevat 36,1% van de sample, groep 2 bestaat uit 

(N = 58) 26,5% van de respondenten. Dit is de groep mensen die momenteel deelneemt aan de 

opleiding of deze afgerond heeft. Tot slot is er groep 3, de buddy’s, (N = 82) die 37,4% van de 

respondenten omvat.  
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Tabel 2 

Frequentietabel groepen vrijwilligers 

 

Frequentietabel groepen vrijwilligers 

 Frequentie Percentage 

 Groep 1 79 36,1% 

Groep 2 58 26,5% 

Groep 3 82 37,4% 

Totaal 219 100,0% 

 

1.3 DESCRIPTIEVE STATISTIEK 

In volgend onderdeel worden de resultaten per subschaal afgewogen op basis van het gemiddelde. 

Bovendien wordt er gekeken naar de verschillen tussen de groepen vrijwilligers. 

 

Cumulatieve cijfers van de schaal laten zien dat er een toename is als men stijgt per groep op de 

Attitudes Towards Poverty Short Form schaal (groep 1: 81,37; groep 2: 82,33; groep 3: 84,66).  Op 

de personal deficiency subschaal scoort groep 3 (buddy) het hoogste (M = 27,86) gevolgd door 

groep 1 (informatiesessie gevolgd) (M = 26, 949) en tot slot groep 2 (opleiding) (M = 26,672). De 

personal deficiency subscale meet individualistische overtuigingen die aangeven of iemand vindt dat 

armoede te wijten is aan persoonlijke factoren zoals een gebrek aan capaciteiten of een gebrek aan 

inspanning (Budowski, 2019). Vervolgens zien we ook verschillen bij de structural perspective 

subschaal. Hier kent groep 1 een gemiddelde van M= 24,14, bij groep 2 zien we een stijging (M = 

24,91), het gemiddelde van groep 3 ligt lager op M= 24,8. Deze subschaal kent, zoals bij de 

voorgaande subschaal, geen hoger gemiddelde naargelang men stijgt in de groep. Met andere 

woorden, mensen die verder in het traject staan, scoren niet hoger op de subschaal structural 

perspective dat meet of een individu bereid is om sociale programma’s te steunen (Budowski, 2019). 

Die stijging per groep zien we wel terug bij de derde subschaal, de stigmaschaal. Deze subschaal 

meet of iemand een stigma heeft ten opzichte van personen die in armoede leven, zoals de perceptie 

hebben dat personen in armoede vaker fraude plegen en lui zijn (Budowski, 2019), met 

respectievelijk volgende uitkomsten: groep 1 (M = 30,28), groep 2 (M= 30,74) en tot slot groep 3 

(M = 31,96). 

 

Om na te gaan of de resultaten statistisch significant zijn, is de Kruskal Wallis test toegepast. De 

resultaten van deze test zijn terug te vinden in het volgend onderdeel. 
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Tabel 3 

Cumulatieve scores ATP-schaal 

 

 

N 

Groep 1 

(Informatiesessie) 

2 

(Opleiding) 

3 

(Buddy) 

Valid 79 58 82 

Missing 0 0 0 

Gemiddelde 81,3671 82,3276 84,6585 

Standaard Deviatie 8,82911 8,85039 8,66698 

 

 

Tabel 4 

Subschalen groep 1 (Informatiesessie) 

 

 

 

 

 

Tabel 5  

Subschalen groep 2 (Opleiding) 

 

Groep 2 

Subschaal Personal 

Deficiency 

Structural 

Perspective 

Stigma 

N Valide 58 58 58 

Missing 0 0 0 

Gemiddelde 26,672 24,91 30,74 

Standaard Deviatie 4,2152 2,550 4,896 

Minimum 16,0 17,0 18,0 

Maximum 35,0 30,0 40,0 

 

 

 

 

Groep 1 

Subschaal Personal 

Deficiency 

Structural 

Perspective 

Stigma 

N Valid 79 79 79 

Missing 0 0 0 

Gemiddelde 26,949 24,14 30,28 

Standaard Deviatie 3,8059 2,977 4,624 

Minimum  18,0 18,0 18,0 

Maximum 35,0 30,0 40,0 



 

 

 

24 
 

 

 

Tabel 6 

Subschalen groep 3 (Buddy’s) 

Groep 3 

Subschaal Personal 

Deficiency 

Structural 

Perspective 

Stigma 

N Valide 82 82 82 

Missing 0 0 0 

Gemiddelde 27,866 24,83 31,96 

Standaard Deviatie 3,8579 3,200 4,111 

Minimum 18,0 16,0 20,0 

Maximum 35,0 30,0 39,0 

 

 

1.4 INFERENTIËLE STATISTIEK 

De resultaten tonen aan dat er een verschil bestaat tussen de drie verschillende subschalen bij de 

drie groepen deelnemers bij ArmenTeKort. Tussen de verschillende gemiddelden zien we verschillen, 

echter blijkt enkel de stigma subschaal significant te zijn (Sig: 0,037 p< 0,05). Hiervoor kijken we 

naar p-waarde, deze is p<0,05 waardoor we de nulhypothese kunnen verwerpen. Er is een statistisch 

significant verschil tussen groep 1, groep 2 en groep 3 en dus tussen de drie soorten vrijwilligers bij 

ArmenTeKort, die al dan niet een opleiding of buddytraject hebben doorlopen op vlak van de stigma 

subschaal in de Attitudes Towards Poverty Short Form. Personen die in groep 1 (mean rank = 30,28) 

zitten, hebben een lagere score op de attitudes poverty scale op de subschaal stigma. Hogere scores 

zien we bij groep 3 (mean rank = 31,96). Er kan gesteld worden dat mensen uit groep 3 minder aan 

stigmatisering doen omtrent mensen in kansarmoede.  De structural perspective en personal 

deficiency kennen ook een verschil in mean rank bij de drie soorten vrijwilligers maar er is geen 

sprake van statistische significantie omdat de p-waardes hoger liggen dan 0,05.  
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Tabel 7 

Test Statistics 

 Personal 

Deficiency 

Structural 

Perspective 

Stigma 

Kruskal-Wallis H 3,343 3,343 6,610 

df 2 2 2 

Asymp. Sig. ,188 ,188 ,037 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Groepen 
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2  Kwalitatieve resultaten 

In het volgende onderdeel worden de resultaten van het kwalitatief onderdeel weergeven. In totaal 

namen twintig personen deel aan de interviews waaronder acht buddy’s, zes mensen die de 

opleiding al dan niet hebben afgerond en zes mensen die een informatiesessie hebben gevolgd. 

2.1  VERSCHILLEN IN SCHULDMODEL 

Vooroordelen - Zoals besproken in het kwantitatief onderdeel, is er een significant verschil 

tussen de verschillende groepen respondenten op vlak van stigmatisering. Ook tijdens de 

interviews werd duidelijk dat voor verscheidende respondenten er een verschil bestond in de 

manier waarop ze naar kansarmoede keken zoals naar vooroordelen. Respondenten gaven aan dat 

enerzijds vooroordelen ontkracht werden, anderen werden zich dan weer bewust van de 

vooroordelen die ze mogelijks hadden. 

 

Ik vond het een super goeie opleiding met die filmpjes en die dingen en ook over 

vooroordelen, we hebben allemaal vooroordelen ook al denken we van niet en er zijn zo 

bepaalde dingen die me enorm zijn bijgebleven. – Respondent O6 

Ik heb ondertussen wel al denk ik heel wat concepten en ideeën, ofwel, een paar dingen 

geleerd he, zo dat ik dacht van: Het is waar dat ik ook wel met vooroordelen rondliep. – 

Respondent O3 

De respondenten gaven aan dat ze zich door het buddyschap of door de opleiding meer bewust 

geworden zijn van vooroordelen. Naast deze bewustwording, zijn er nog andere veranderingen 

over de respondenten hun begripsomschrijving van kansarmoede merkbaar, deze zijn te lezen 

onder sectie 2.2.1 

Stelling schuldmodel - Tijdens de interviews werden twee stellingen bevraagd. Voor de eerste 

stelling dienden respondenten zich te situeren op een schaal tussen 1 en 5 en de vraag luidde: “In 

welke mate vindt u dat kansarmoede een structureel probleem is? Dus 1, dat betekent dat de 

oorzaak van kansarmoede in de maatschappij ligt of een 5, dat de oorzaak van kansarmoede bij 

het individu ligt?”. Geen enkele deelnemer gaf hier een 5 aan. De meerderheid van de deelnemers 

opteerden echter voor neutrale optie 3. Opvallend is dat dit vooral gebeurd is door de mensen uit 

de informatiesessie en de opleiding. De rest van de buddy’s neigt naar een 1 of naar een 2 wat 

maakt dat ze dus meer neigen naar een structureel niveau. 

Goh, euh, ja als ik zo rond mij zie, ja dan zit ik toch ook weer tussen die drie en die vier 

euh, en ik ga toelichten euh, sommige mensen in inderdaad zie ik van oke der waren 

mogelijkheden aangeboden maar nemen ze gewoon niet aan, en en, blijven in in ja, in een 

patroon zitten, ja waar dat ge eigenlijk op voorhand weet van als ge daar blijft, ja dan 

blijft ge ook wel in dat, euh, ja in dat probleem zitten. – Respondent I2 

Ik denk dat er soms ook wel een individuele oorzaak is door individuele fouten maar  dat 

het vooral komt door onvoldoende bijstand van de overheid. – Respondent I6 
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Ja ik, laat dan ons dan zeggen, in het midden he want dat kan echt wel zijn dat er iemand 

zo veel ongeluk heeft gehad en foute dingen gedaan heeft dat die persoon daardoor in 

armoede is geraakt. Maar het kan ook zijn, dat iemand door pech of door een partner of 

dergelijke of door ouders daar, van generatie daarin zit en daar niet uitgeraakt, dus ik, het 

kan alle twee denk ik. – Respondent O4 

Stelling ATP - Een tweede stelling kwam voort uit de Attitudes Towards Poverty Scale Short 

Form. Deze stelling werd bevraagd zodat er een mondelinge toelichting kon plaatsvinden over de 

stelling. De stelling die bevraagd werd luidde als volgt: “Ik zou een beleid dat resulteert in hogere 

belastingen om zo sociale maatregelen voor arme mensen te financieren, steunen.”  

Over het algemeen keken de buddy’s hier het meest kritisch naar. Zij gaven gemiddeld een score 

dat neigde naar een 2 (eerder oneens) of 3 (neutraal). 

Ik heb al gezegd, financiën gaan het niet oplossen. Het is mentaliteit en een stuk, ale ik 

denk dat er genoeg financiën vrij gemaakt worden. – Respondent B1 

Goh dat vind ik ne moeilijke, ik zal ook zeggen waarom. Omdat ik vind dat op dit moment 

heel veel belastingen worden betaald die eigenlijk niet goed besteed worden eigenlijk. Dus 

ik vind het daarom niet juist om te zeggen: er moet een beleid zijn met hogere belastingen 

maar eerder een beleid met welbestede belastingen. – Respondent B2 

In de groep van buddy’s en de opleiding zijn zowel deelnemers die volledig eens als volledig 

oneens aangeven op deze stelling. Tot slot is er de groep uit de informatiesessie, deze groep neigt 

het meest naar een 4 (eerder eens), op voorwaarde dat deze middelen effectief besteed worden. 

Als het juist gebruikt wordt ben ik het daarmee eens. – Respondent I4 

Ik zou akkoord zijn dat bepaalde voorzieningen/subsidies/diensten van de overheid wat 

minder worden of efficiënter worden georganiseerd om meer in kansarmoede te 

investeren. – Respondent I3 

De meningen rond deze stelling liggen dus verdeeld. Vijf van de twintig bevraagden gaven aan het 

volledig eens te zijn met deze stelling terwijl drie respondenten het volledig oneens waren. Zes 

respondenten opteerden voor de neutrale optie. Die verdeelde visie zien we later ook terug als het 

gaat over doneren aan organisaties. Hier valt meer over te lezen onder punt 2.3.2.  

Verandering positionering door deelname - Daarnaast werd bevraagd of men zich anders zou 

positioneren op de stellingen voor de deelname aan het project. Dit bleek vooral het geval te zijn 

voor de respondenten die deelnamen aan het buddyschap of de opleiding. Toch gaf ook een 

respondent uit de groep van de informatiesessie aan dat zij zich anders zou gepositioneerd hebben 

op de stelling uit de ATP-schaal indien zij niet had deelgenomen aan de informatiesessie. 

 

Ja, voor deelname aan ArmenTeKort denk ik wat meer naar de andere kant zou gezeten 

hebben. Ik denk dat ik eerder bij een vier zat dan, meer bij het individu had gezeten, ja, 

omdat ik altijd ook van het idee ben geweest van: er zijn eigenlijk zoveel vangnetten 
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ingebouwd in de maatschappij zoals werkloosheidssteun en ziekenkas en dergelijke zaken, 

ja als je het daar niet mee kan redden ligt het aan jezelf. – Respondent B2 

 

Euh, ja ja, dat zou ik inderdaad toch wel meer ook wel gerichte naar dat het aan de 

andere, aleaja dat het niet aan het beleid ligt maar het vooral ook aan de mens zelf. – 

Respondent I3 

2.2 VISIE KANSARMOEDE 

Zoals in de literatuur vermeld staat, is het belangrijk om te weten hoe mensen denken over 

kansarmoede om te begrijpen wat ze eraan willen doen (Coene et al., 2021). 

2.2.1  Wat verstaan deelnemers onder kansarmoede? 

Omschrijving kansarmoede - Maar liefst dertien respondenten schoven de term 

generatiearmoede naar voren, deze term werd ook beschreven in de literatuur. Daarnaast werd 

deze term vernoemd door respondenten uit iedere onderzoeksgroep. 

 

Ik denk dat die mensen ook een stuk, uh, zich, vergenoegen in hun situatie, zich 

vermengen in hun situatie, heel raar he, waarom? Omdat ze niks anders gewoon geweest 

zijn. En dat zijn kansarmoede generaties he, die mensen zijn niet gewoon euh hun ouders 

hebben al, ja leefden in een bepaalde stijl, zij hebben die stijl overgenomen. – Respondent 

B1 

Waar uwe wieg staat, is verschrikkelijk belangrijk, welke kansen dat ge krijgt en euh, ja, 

generatiearmoede. – Respondent B7 

In bovenstaande quote zien we ook een tweede kenmerk, het aspect van een gebrek aan kansen. 

Verder haalden de deelnemers ook het aspect aan dat kansarmoede zich afspeelt op meerdere 

domeinen dan louter het financiële, hetgeen ook voortkomt uit de literatuur. 

 

Dat kan om gezinsredenen zijn, om financiële redenen, dat kan om een psychische reden 

zijn, morele reden, politieke redenen, redenen van racisme, redenen van anders 

geaardheid uh, en dergelijke. Dus mensen die buiten de normen vallen en daardoor 

maatschappelijk eigenlijk in de clinch geraken hé, het financiële is maar 1 van de 

aspecten. Er zijn genoeg mensen die op moreel, psychisch, of puur sociaal-normalistisch 

vlak uit de boot vallen dan financiële armoede, dat is zowat mijn opzicht. – Respondent B1 

 

Naast deze aspecten kwamen nog verschillende omschrijvingen aan bod in de interviews zoals een 

pechsituaties en zitten in een situatie waar je moeilijk zonder hulp van buitenaf komt. Naast het 

vragen naar een omschrijving, werd gevraagd aan de respondenten of deze omschrijving 

veranderd is door hun deelname. 
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2.2.2 Op welke manier heeft een deelname aan het ArmenTeKort project een invloed op 

de deelnemers hun visie over kansarmoede? 

Verandering - Voor verschillende deelnemers was er een verandering merkbaar in hun manier 

van denken over kansarmoede door hun deelname aan het project van ArmenTeKort. Zo gaven 

enkele respondenten aan dat ze zich meer bewust zijn geworden over kansarmoede tijdens de 

opleiding of het buddyschap. Dit op verschillende manieren, zoals eerder vermeld op vlak van 

vooroordelen en dat de problematiek een groot aantal mensen in onze samenleving aangaat. Een 

andere deelneemster gaf aan dat ze tijdens de informatiesessie al zich bewust was geworden van 

de vooroordelen die ze mogelijks had. 

 

Ik moet zeggen van als ik dan iemand op straat zag zitten, ne dakloze bijvoorbeeld, moet 

eerlijk zijn, ik liep daar eigenlijk in een boog rondom omdat ik dat niet heel goed begreep 

en ook de perceptie had van: dit zijn mensen die, goh, misschien heel zwart-wit gezegd, 

niet willen werken of ergens een, zichzelf wat in de nesten hebben geholpen of weinig 

inspanningen doen om eruit te raken, dat zie ik nu wel anders van dat ze, dat er van alles 

kan betekenen van waarom mensen daar terecht komen. – Respondent B2 

Euh, het heeft mij laten inzien dat er een groep mensen is die echt aan het overleven is. 

Die ik eigenlijk inderdaad niet kende, dus dat heeft dat wel teweeggebracht, zo ver zelfs 

dat ik het eerste half jaar, daar toch wel een beetje mee euh, gewroet heb van euh, hoe 

ga ik daarmee om? Want armoede krijgt dan ook een gezicht als ge met mensen werkt. – 

Respondent B7 

De opleiding heb ik gevolgd omdat ik merkte dat in die informatiesessie dat ik er, ja, 

bijvoorbeeld die vooroordelen, die we onbewust allemaal hebben, ze gaven dan de 

typische vooroordelen en ik val daaronder en dacht: shit ik heb ook die vooroordelen. - 

Respondent O5 

Oorzaak verandering - Nadien werd bevraagd hoe deze verandering tot stand kwam. Voor velen 

was dit een som van de delen. Hiermee wordt bedoeld dat dit kwam door deelname aan alle 

onderdelen van het ArmenTeKort traject. Anderen spraken over een specifiek moment uit de 

opleiding zoals een workshop over communicatiestrategieën of over getuigenissen van mensen in 

kansarmoede. Daarnaast gaven respondenten aan dat ze sneller inzien dat kansarmoede iedereen 

kan overkomen. Verder waren respondenten vaak niet op de hoogte van de verschillende 

regelgevingen en organisaties werkzaam rond deze thematiek, hetgeen ook wordt toegelicht in de 

opleiding. 

 

Kansarmoede is een veel breder woord, euh, dat heb ik ook gemerkt in de opleiding. Veel 

breder dan eh alleen maar het financiële he! Maar dat is wel een van de belangrijke 

factoren waardoor mensen echt in de miserie kunnen geraken he! – Respondent O2 

Een som van alle delen denk ik, van wat dat ik daar allemaal heb gehoord in die opleiding, 

toch wel een aantal weken en dat is toch stillekes aan echt wel gegroeid. – Respondent B2 
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Andere respondenten dachten dan weer niet anders over kansarmoede door de informatiesessie, 

de opleiding of het buddyschap. Deze opmerking was merkbaar bij respondenten die al langer 

actief bezig waren met de thematiek, op professioneel of privé vlak of zelf uit een kansarme 

situatie kwamen. 

 Ja goh, op vlak van kansarmoede hebben die mij niet zo veel bijgeleerd, nee het ging 

vooral over communicatie maar niet meer, maar over kansarmoede heb ik er eigenlijk niet 

zo heel veel, omdat ik er al zolang inzit, neen, ik kan niet zeggen dat ik zoveel heb 

bijgeleerd, neen. – Respondent O6 

 

Mentaliteitsverandering - Tot slot werd bevraagd aan de respondenten of ze geloven dat 

ArmenTeKort voor een mentaliteitsverandering kan zorgen bij deelnemers van het project. 

Respondenten zijn over het algemeen zeer lovend over de opleiding bij ArmenTeKort, anderen 

geloven sterk in het project maar denken dat dit eerder een proces van lange adem zal zijn. 

Ik denk het wel maar het is denk ik wel moeilijk en een lange weg want uhm, het is de 

bedoeling dat je onbevooroordeeld naar iemand kijkt en luistert, ja dat is best moeilijk 

want ik zei net al, onbewust zet je soms een etiket op. – Respondent B4 

2.3 POLITIEK BEWUSTZIJN VRIJWILLIGERS 

2.3.1 Op welke manier zijn de vrijwilliger op de hoogte over het beleid rond kansarmoede? 

Aan de deelnemers werd gevraagd in welke mate ze op de hoogte zijn over het beleid over 

kansarmoede aan de hand van een schaalvraag (1 = niet op de hoogte zijn - 5 = voldoende op de 

hoogte zijn). Verschillende respondenten gaven aan dat ze het gevoel hadden in beperkte mate op 

de hoogte te zijn over het beleid. De kennis was vaak gericht naar hulporganisaties, het OCMW en 

lokale initiatieven. Daarnaast werd de sociale kaart aangehaald die aangeleerd werd tijdens de 

opleiding. Twee andere respondenten, gaven aan op professioneel vlak hier mee bezig te zijn. De 

respondenten die gedeeltelijk op de hoogte waren van het beleid, spraken dan over de goede 

structuur in het Vlaamse systeem maar dat deze vaak nog te ingewikkeld verloopt. Deelnemers uit 

iedere subgroep kijken kritisch naar het beleid en haalden aan wat er mogelijks anders kan aan 

het beleid 

 

Ja het beleid, eigenlijk, hoor ik daar eigenlijk ook niet zo veel van eerlijk gezegd. Zeker 

niet lokaal, maar ik denk dat ik daar toch wel iets van oppik van de Stad Antwerpen 

bijvoorbeeld of provinciaal, maar als ik er dus iets over hoor zal het eerder federaal zijn of 

op Vlaams niveau dat ik daar, ale, ook allemaal heel beperkt omdat het heel weinig in de 

aandacht komt. – Respondent B2 

Dus armoede zal nooit niet uit de wereld gaan, kansarmoede zal nooit niet uit de wereld 

gaan. Het is naïef om dat te denken euh, als gij structureel iets wilt doen tegen armoede, 

dan het woord zegt het zelf, moet ge structuren aanpakken. – Respondent B8 
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Toch zijn er ook deelnemers die tevreden zijn met het beleid: 

 

België helemaal niet zo slecht hoor, hoewel historisch gezien qua tijdsgeest hebben we 

waarschijnlijk nog nooit zoveel gelijkheid gehad dan nu als mondiaal gezien, regionaal, zijn 

wij 1 van de landen waar die verschillen nog het kleinste zijn dus in die zin vind ik dat we 

het helemaal niet zo slecht doen en vind ik dat een reden te meer om te pleiten om dat 

vooral een stuk te behouden. - Respondent O5 

Tot slot werd aan de deelnemers gevraagd of ze hier graag meer mee bezig willen zijn. Slechts zes 

respondenten gaven aan dat ze graag meer bezig zouden zijn met het beleid of er meer van op de 

hoogte zouden zijn. Opvallend is dat drie van deze zes personen, buddy’s zijn. Andere 

respondenten gaven aan hier geen nood aan te hebben. 

Ik denk dat het zo goed is. Het beleidsmatige kan door de organisatie worden opgestart. Ik 

denk dat er genoeg hulpmiddelen zijn, politiek, sociaal-maatschappelijk om beleidsmatig 

van alles beter te maken. Ik denk dan ook aan groepen zoals NGO’s of vakbonden, 

politieke organisaties die gericht zijn naar arme mensen. Goed ja, die zijn er genoeg om 

het beleid uit te stippelen. Ik ambieer geen politieke of laat ons zeggen maatschappelijke 

attitude om dat te doen. – Respondent B1 

2.3.2 Op welke manier leidt het al dan niet contact hebben met een persoon in 

kansarmoede of het volgen van de opleiding, tot het deelnemen aan politieke acties tegen 

kansarmoede? 

Acties - Aan de deelnemers werd gevraagd of ze aan politieke acties doen met betrekking tot 

kansarmoede. Naast eigen voorbeelden, konden deze aangevuld worden met acties uit een 

ondersteunende lijst waar volgende acties op vermeld stonden: spreken met mensen over 

kansarmoede, deelnemen aan een betoging, een open brief of petitie ondertekenen, een persoon in 

kansarmoede rechtstreeks helpen, vrijwilliger zijn in een organisatie die strijd tegen kansarmoede 

(naast ArmenTeKort), doneren aan een organisatie en een politicus of lokaal mandataris 

contacteren. Over het algemeen kan gesteld worden dat de meerderheid van de deelnemers al 

ervaring had met zulke acties, vooral aan vrijwilligerswerk en het spreken over kansarmoede, zowel 

op professioneel vlak als privé. Verder gaf een kleine meerderheid van de deelnemers aan dat ze 

ooit iemand in kansarmoede al rechtstreeks hadden geholpen.  

 

De meeste motivaties voor deze acties komen voort uit altruïsme, het hebben van meer tijd, sociale 

rechtvaardigheid, of omdat ze zelf in een kansarme situatie hebben gezeten. Naast deze acties, 

werden nog talkrijke acties genoemd gaande van spullen naar een kringloopwinkel brengen en kleren 

doneren tot samen met collega’s op vrije dagen mee initiatieven gaan ondersteunen. Opvallend 

waren de verschillende visies over doneren tussen de respondenten. Zo stelden verschillende 

deelnemers, uit eender welke groep, dat doneren voor hen niet nuttig lijkt. Op die manier stond een 

respondent kritisch naar het doneren in België maar doneert deze persoon wel aan het buitenland. 
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Niet binnenlands, omdat er in het binnenland genoeg is maar het moet op de juiste plaats 

geraken maar naar het buitenland zoals plan internationaal bijvoorbeeld of, ja daar heb ik 

wel aan gedoneerd. -  Respondent I3 

Voor andere deelnemers is doneren dan weer een actie waar ze regelmatig aan deelnemen: 

 

Ja dat zo doneren doe ik ook vaak. Dat heb ik tijdens COVID dan meer gedaan omdat ik dan 

thuis zat en veilig zat. – Respondent B5 

Ik doneer ook nog wel aan goede doelen eigenlijk die soms ook iets met kansarmoede te 

maken hebben zoals de voedselbanken bijvoorbeeld. -  Respondent B2 

Een derde groep deelnemers bleek kritisch te zijn naar het doneren van geld. 

Het financiële, dat euh, geld geven, dat vind ik er een beetje over in in het standpunt van 

ge weet nooit waar het terecht komt. En meestal nooit bij degenen die het echt echt nodig 

hebben. En daar heb ik het wel moeilijk mee. Dan geef ik liever niks en dan geef ik liever 

zelf iets tot het moment zich aanbiedt. – Respondent O2 

Ik ben daar echt tegen. … geld geven, dat is voor mij zo, ja, dat is raar zo, ja, ge weet 

eigenlijk niet hoe of wat en ook omdat er soms van die negatieve verhalen de ronde doen, 

dat het dan eigenlijk eerder voor naar de medewerkers gaan en dat die winst maken en 

noem maar op en dan denk ik: neen, dat schiet zijn doel voorbij dus daar ben ik tegen. Maar 

het is goed dat mensen het doen want anders blijft de boel niet draaien maar puur voor 

mezelf. – Respondent B3 

Naast de kritische blik naar het doneren, bleek dit ook het geval te zijn voor betogingen. Slecht twee 

respondenten gaven aan dit gedaan te hebben, sommige anderen deden dit vroeger en anderen 

waren er dan weer volledig tegen. 

Deelnemen aan een betoging doe ik nooit, ik heb een hekel aan betogingen, ik vind  dat 

verschrikkelijk, ik geloof er ook niet in ja, ik doe er niet aan mee, nooit. – Respondent O6 

Een respondent gaf ook aan hier vroeger actief mee bezig zijn geweest maar dat het op heden niet 

veel meer uithaalt. 

We kunnen morgen gaan betogen he, en dan na de betoging valt dat terug stil ... ik had de 

indruk dat vroeger als we op straat kwamen, dat er veel meer werd geluisterd, nu  is 

het allemaal, ja, een beetje ver van mijn bed show, en ik weet nog, er wordt heel weinig 

 rekening gehouden met de democratie, met die waarden van betogen en protest en 

zo, dat is mijn idee. – Respondent I6 

Er bleek geen verschil te zijn tussen de verschillende groepen. Zo waren er respondenten die al 

eerder aan acties hadden deelgenomen en er mogelijks zelfs professioneel mee bezig zijn geweest, 

voor andere deelnemers was ArmenTeKort dan weer de eerste actie waar ze aan deelnamen. 
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ArmenTeKort was totaal nieuw voor mij en het enige dat ik tot hier gedaan heb. – 

Respondent O2 

Invloed ArmenTeKort op deelname acties - Verder werd aan deelnemers gevraagd of ze door 

hun deelname aan het project aan meer politieke acties zijn gaan doen. Voor slechts een klein deel 

van de deelnemers is dit effectief het geval. Verschillende respondenten deden al aan zulke acties 

voor hun deelname aan het project en merkte daardoor mogelijks geen verschil op. Voor degenen 

waarbij dit wel het geval was, werd er aangegeven dat dit wel door ArmenTeKort kwam. 

Ik moet mezelf daar ook een beetje in beschermen, ik denk van: “oh ik kan nog wat 

huiswerkbegeleiding doen met kinderen”, neen, mijne tijd is beperkt. Nu dit doen, en dit 

fatsoenlijk afronden en dan is er weer tijd voor iets anders maar anders. – Respondent B6 

Euh, nee, ik denk dat eigenlijk niet, gewoon omdat het voor mij, ATK was een extra project 

op een extra manier was om daar op de een of andere manier bewust mee bezig te zijn 

terwijl dat ik denk dat we er gewoon vaak al onbewust al mee bezig zijn door het feit dat ik 

daar professioneel gezien ook al mee bezig ben. - Respondent B3 

De donaties deed ik al langer maar voor de rest ben ik er ook eigenlijk sinds ArmenTeKort 

zopas echt bij betrokken geraakt en door geënthousiasmeerd, eigenlijk die opleiding die ik 

heb gekregen van Theo Vaes heeft me echt overtuigd op een aantal vlakken dat het echt 

een meerwaarde kan betekenen. – Respondent B2 

Tot slot stelden twee deelnemers dat ze niet meer aan andere acties zijn gaan doen maar wel anders 

zijn gaan nadenken over deze acties door hun deelname aan het project. 

Euh, ja het het, het zet u wel aan het denken he, en het ja, alea, het euh, het ja, het het 

beweegt. - Respondent I2 

Gewoon dat ik meer ben gaan nadenken van wat kan ik nog meer doen? Maar niet per se 

andere acties of dat heeft misschien dezelfde vorm maar dan is er wel een andere invulling 

ofzo. - Respondent B5 

Invloed beleid - Maar liefst zeven van de twintig deelnemers gelooft niet of in beperkte mate dat 

deze politieke acties een invloed hebben op het beleid, terwijl zes andere deelnemers hier sterk in 

geloven. De anderen deelnemers gaven aan het niet te weten. Ook hier zit in elke antwoordcategorie 

een verdeling van iedere subgroep vrijwilligers. Toch blijken zes van de acht buddy’s niet of in 

beperkte mate te geloven dat er een invloed van deze acties is op het beleid. 

 

Beperkt denk ik. Ik denk ja, het is vooral zo, zo brieven en en handtekeningen en weet ik, 

ik denk dat er zoveel initiatieven dat doen dat dat voor beleidsmakers niet de doorslag 

gaat geven. Het kan bijdragen tot maar je gaat toch een andere rugbaarheid moeten 

geven dan die dingentjes. – Respondent B6 

Ja ik ben der een beetje, omdat de mensen daar niet van wakker liggen, euh, ale, ik 

bedoel, de politiekers liggen daar niet van wakker. – Respondent B8 
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DEEL 4: DISCUSSIE EN CONCLUSIE  

In dit onderdeel worden de resultaten van het onderzoek besproken. Verder worden er 

aanbevelingen gedaan voor verder onderzoek en ArmenTeKort. Daarnaast komen in dit onderdeel 

de beperkingen van de studie aan bod. Tot slot wordt er een algemene conclusie gegeven. 

Discussie  

In dit onderdeel wordt getracht een antwoord te geven op de onderzoeksvragen. De resultaten 

worden hier gekoppeld aan gevonden literatuur.  De eerste onderzoeksvraag belicht de vraag of er 

een verschil bestaat tussen de groepen vrijwilligers op vlak van schuldmodel. 

In welke mate verschillen de vrijwilligers bij ArmenTekort op vlak van schuldmodel per 

subgroep? (Mensen die een informatiesessie volgen, mensen die workshops volgen en 

mensen die een buddytraject zijn aangegaan)? 

Deze onderzoeksvraag is enerzijds kwantitatief bevraagd via de Attitudes Towards Poverty Scale 

Short Form en aangevuld met kwalitatieve data. De mean ranks op de schaal, stijgt naarmate men 

stijgt in het traject. Mensen uit de onderzoeksgroep “Buddy” scoorden dus hoger dan de groepen 

“Opleiding” en “Informatiesessie”.  Zoals vermeld in de literatuur, wijst een hogere score op de ATP-

schaal naar een maatschappelijk schuldmodel. Echter blijkt uit de statistische data dat er slechts 

één subschaal statistisch significant is, namelijk de stigma subschaal (Sig: 0,037 < 0.05). De 

resultaten wijzen dus uit dat er een statistisch significant verschil is op de stigma subschaal maar 

niet op de andere twee subschalen die elk een p-waarde van Sig: 0,188 > 0,05 kennen. Gezien 

slechts een van de drie subschalen significant blijkt te zijn, kan er niet gesteld worden dat er een 

neiging is naar een bepaald schuldmodel. Dit resultaat komt overeen met het onderzoek van 

Patterson & Hulton (2011) waar ook enkel de stigma subschaal statistisch significant was. 

  

Dat deelnemers een veranderde attitude hebben op vlak van vooroordelen, komt ook duidelijk naar 

voren in de kwalitatieve data. Respondenten gaven zelf aan dat ze minder vooroordelen hebben 

door hun deelname. Onderzoek (2003) van Bowman toonde aan dat vooroordelen over armoede 

verminderd kunnen worden als mensen eraan ‘blootgesteld’ worden, net zoals de contacthypothese 

van Allport (1954). Pettigrew (1998) stelt dat het belangrijk is om kennis te vergaren over de 

outgroup omdat deze kennis eerdere opvattingen kan corrigeren en vooroordelen verminderen. 

 

Aan de deelnemers werd verder gevraagd om zich op een schaal te situeren die varieerde naar een 

individueel of maatschappelijk schuldmodel. Hier gaven buddy’s het vaakst aan om meer geneigd te 

zijn naar het structureel schuldmodel. Uit onderzoek van Oorschot en Halman (2000) blijkt dat België 

laag scoort om te neigen naar het structureel schuldmodel en het meest geneigd is naar een 

individueel schuldmodel. Verder gaven deelnemers uit dit thesisonderzoek aan dat ze, mede door 

hun deelname aan het project, zich meer positioneren naar het structureel schuldmodel dan 

voordien. Indien dit niet het geval was, had dit mogelijks te maken met het feit dat de deelnemer 

al ervaring had met de thematiek, bijvoorbeeld als vrijwilliger, op professioneel vlak of zelf in een 

kansarme situatie had geleefd.  
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Wat voor rol heeft een contactmoment met een persoon in kansarmoede of het volgen van 

een opleiding bij ArmenTeKort op de visies van de deelnemers over kansarmoede? 

Voor de tweede onderzoeksvraag is er gekeken of de deelnemers anders zijn gaan denken over 

kansarmoede door hun deelname aan het project. Uit eerder onderzoek blijkt dat het belangrijk is 

om te weten hoe deelnemers denken over kansarmoede omdat dit meer inzicht geeft of ze in staat 

zijn om er iets aan te doen (Coene et al., 2021). 

 

Uit de analyses blijkt dat deelnemers kansarmoede vaak omschrijven in termen van 

generatiearmoede, een gebrek aan kansen en iets dat zich afspeelt op andere domeinen dan louter 

het financiële. Deze begripsomschrijvingen stroken dan ook met de eerder gevonden literatuur. Zo 

omschrijft Kind & Gezin (z.d) kansarmoede als een multi-aspectuele armoedesituatie. Bovendien 

omschrijven sommige respondenten kansarmoede als een pechsituatie wat overeenkomt met een 

fatalistische verklaring van kansarmoede zoals beschreven in de literatuur (Nickols & Nielsen, 2011).  

Deelnemers gaven aan dat ze anders zijn gaan denken over kansarmoede door de informatiesessie, 

opleiding, buddyschap of deelname aan alle eerdergenoemde delen. Deelnemers gaven tevens aan 

zich bewust te zijn geworden van kansarmoede en de vooroordelen hieromtrent. Ook dit komt 

overeen met de literatuur. Eerder onderzoek toont aan dat armoedesimulaties kunnen zorgen voor 

veranderde attitudes en overtuigingen over de oorzaken, complexiteit en stereotypen die er zijn 

over kansarmoede (Todd et al., 2011). 

 

Een deelname aan het project van ArmenTeKort, door de opleiding te volgen of actief te zijn als 

buddy, kan er dus mogelijks voor zorgen dat men anders gaat nadenken over kansarmoede. Niet 

voor alle deelnemers was dit echter het geval, een mogelijke verklaring is eerdere ervaring met de 

thematiek. 

Hoe ervaren vrijwilligers van ArmenTeKort politiek bewustzijn over kansarmoede? 

Aan de hand van de volgende deelvragen werd getracht een antwoord op te bieden op de vraag in 

welke mate deelnemers aandacht besteden aan politiek rond kansarmoede. Zo omschreef Zaller 

(1990, p. 129) het politiek bewustzijn als "de mate waarin een individu aandacht besteedt aan 

politiek en begrijpt wat hij of zij tegenkomt”. Aan de deelnemers werd gevraagd in welke mate ze 

op de hoogte zijn over het beleid over kansarmoede. Daarnaast werd hun politieke participatie 

omtrent kansarmoede bevraagd maar ook de invloed van ArmenTeKort op deze politieke acties.  

Op welke manier zijn de vrijwilliger op de hoogte over het beleid rond kansarmoede? 

Allereerst werd aan de deelnemers gevraagd in welke mate ze op de hoogte zijn over het beleid rond 

deze thematiek, dit op lokaal niveau, gemeenschapsniveau, nationaal niveau en/of globaal niveau. 

De meerderheid van de respondenten gaf aan hier niet betrokken over te zijn en wil hier niet meer 

van op de hoogte zijn of mee bezig zijn. Eerder onderzoek wees al uit dat België van alle Europese 

naties op de laatste plaats staat wat betreft politieke participatie. Daarnaast is lidmaatschap van een 

politieke partij en deelname aan het maatschappelijk middenveld, ver van populair onder de 

Belgische deelnemers aan dit onderzoek (Vandenbroele, 2019). Tevens blijken Belgen weinig 
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interesse te hebben in de politiek, slechts 7% van de Belgen heeft een sterke interesse in de politiek 

(Statista, 2022). 

Op welke manier leidt het al dan niet contact hebben met een persoon in kansarmoede of 

het volgen van de opleiding, tot het deelnemen aan politieke acties tegen kansarmoede?  

Met betrekking tot de vraag rond deelname aan politieke acties, bleek dat de meerderheid van de 

deelnemers hier al ervaring in had, vooral met het ondertekenen van een petitie of het spreken over 

kansarmoede. Echter blijkt dat in België er nog onvoldoende mensen zich dagelijks bezighouden met 

het nieuws of bereid zijn om te gaan betogen (Vandenbroele, 2019). Deelnemers uit dit onderzoek 

beamen dit door kritisch te zijn over betogen. Verder bleek dit ook het geval te zijn voor doneren 

(Vandenbroele, 2019).  Dit komt niet overeen met eerder onderzoek. Zo geeft een onderzoek aan 

dat 80% het belangrijk tot essentieel vindt om te doneren en meer dan 6 op de 10 Belgen zeggen 

te geven aan goede doelen. Toch blijkt 65% van de Belgen dan weer kritisch te kijken naar de 

overheid en vindt dat deze onvoldoende doet voor thema's van de goede doelen (Koning 

Boudewijnstichting, 2020). Een groot deel van de deelnemers oordeelden negatief over doneren in 

België. Andere deelnemers doneren dan wel weer aan organisaties zoals de voedselbank. Er is dus 

sprake van deelname aan deze acties maar toch wordt er door velen nog kritisch naar gekeken. 

  

Aan deelnemers werd gevraagd of de deelname aan de armoedesimulatie van ArmenTeKort hun 

aanzet tot het meer gaan doen van deze politieke acties, zoals doneren, petities ondertekenen, 

vrijwilligerswerk, ect. Slechts voor een minderheid is dit het geval. Een mogelijke verklaring hiervoor 

is dat verschillende deelnemers al voor hun deelname aan zulke acties deden. Net zoals uit het 

onderzoek van Smith-Carrier et al. (2018), kan er dus gesteld worden dat de simulaties geen enorme 

doorslag geeft aan deelnemers om zich op politiek te engageren, slechts voor enkelingen. Wat wel 

blijkt uit deze thesis, is dat deelnemers door de armoedesimulatie anders kunnen gaan denken over 

deze acties.  

 

Aan de deelnemers werd tot slot gevraagd of ze geloven dat deze acties een invloed kunnen hebben 

op het beleid. Deze meningen lagen in dit onderzoek erg verdeeld. Opvallend is dat maar liefst zes 

van de acht buddy’s niet of in beperkte mate hierin gelooft. 

Beperkingen eigen onderzoek  

In dit onderdeel worden de beperkingen van het onderzoek besproken. Al startend, kan er kritisch 

gekeken worden naar de verschillende subgroepen die gekozen werden voor dit onderzoek. De 

mensen uit de subgroep “opleiding” zaten verschillend in het traject van de opleiding. Zo kon iemand 

net gestart zijn met de workshops, terwijl iemand anders deze aan het afronden was. Dit maakt dat 

binnen deze groep grote verschillen kunnen bestaan qua kennis en vaardigheden uit de opleiding. 

Ook de subgroep “buddy” kent dit probleem gezien het gaat om een tweejarig traject. Daarnaast 

had er ook gewerkt kunnen worden met andere groepen die niet gelinkt waren aan ArmenTeKort 

maar voortkwam uit de algemene bevolking. 

 



 

 

 

37 
 

Indien er eerder aandacht was besteed aan het onderdeel over politiek bewustzijn, had dit mogelijks 

ook bevraagd kunnen worden op een kwantitatieve manier met een bestaand meetinstrument zoals 

de Political Awareness Scale ontworpen door Kușcu Karatepe & Yildrim (2020). Echter werd in dit 

onderzoek gebruikgemaakt van een mixed-method methode. Een combinatie van kwantitatief en 

kwalitatief onderzoek zorgt voor een verhoging van de validiteit en betrouwbaarheid (Zohrabi, 

2013). 

 

Voor de data-afname zijn er ook kritische bedenkingen merkbaar. Zo kon er op een andere manier 

aan respondenten rekrutering gedaan worden voor het kwalitatief onderdeel.  Doordat mensen van 

de informatiesessie mogelijks binnen enkele dagen al aan de opleiding konden starten, en dus tot 

een andere subgroep horen, was er maar een beperkte tijd om deze te bereiken. Uiteindelijk is een 

deel van deze respondenten bereikt door fysiek een informatiesessie bij te wonen. Dit had al van de 

start kunnen gebeuren. Op die manier hadden er mogelijks meerdere respondenten uit deze groep 

bevraagd kunnen worden wat op zijn beurt leidt tot een hogere betrouwbaarheid.  

 

Verder is de afname van de kwantitatieve vragenlijst gebeurd door ArmenTeKort zelf gezien hier 

bredere analyses op dienden gebeuren dan louter deze thesis. Doordat de vraag vanuit ArmenTeKort 

kwam en niet vanuit de student voor de vrijwilligers, kan hier mogelijks sociaal wenselijk op 

geantwoord zijn. Sociaal wenselijk antwoorden is de drang respondenten om reactie geven die naar 

verwachting goed zijn (Rovers & Wouters, 1996). Dit kan ervoor zorgen dat deelnemers een mening 

rapporteren die overeenkomen met waarden die sociaal aanvaardbaar zijn maar ook dat er sociaal 

onwenselijke antwoorden worden ondergerapporteerd (Neeley & Cronley, 2003). Hierdoor kan de 

interpretatie en validiteit van het onderzoek in vraag worden gesteld (Heirwegh, 2004).  

 

Tot slot is er in de laatste interviews meer doorgevraagd door verder ontwikkelde 

interviewvaardigheden. Dit maakt dat er meer bruikbare data werd bekomen. Door de huidige 

COVID-situatie werd aan de deelnemers de keuze gegeven om de interviews digitaal of fysiek te 

laten doorgaan, wat maakt dat vele interviews online plaatsgevonden hebben. Online-interviews 

hebben als dat nadeel er verwacht wordt dat een deelnemer internettoegang alsook de nodige 

vaardigheden bezig (Jowett et al., 2011). Een ander nadeel van online-interviews is dat er sprake 

kan zijn van een selectiebias (Tripepi et al., 2010). Deelnemers zonder internettoegang werden 

daardoor niet bereikt. 

Aanbevelingen voor verder onderzoek  

Verder onderzoek bij deze thematiek kan gebeuren op verschillende manieren. Een volgend 

verkennend onderzoek kan worden uitgevoerd naar de manieren waarop ArmenTeKort kan inzetten 

op de personal defeciency en structural perspective subschaal binnen hun opleiding of het 

buddyschap. Dit kan mogelijks door te kijken naar andere armoedesimulaties waar er wel een 

significant verschil op deze subschalen te zien is.  

 

Bovendien blijkt uit dit onderzoek dat verschillende deelnemers al ervaringen hadden met 

kansarmoede, dit op privé- of professioneel vlak of door eigen geleefde ervaringen. Het zou 
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interessant kunnen zijn om deze groep te vergelijken met een groep deelnemers zonder enige 

ervaring met de thematiek om zo te kijken wat de invloed van de opleiding en het buddyschap is. 

Verder kan er ook op een kwantitatieve manier data verzameld worden over het politiek bewustzijn. 

Door een kwantitatieve methode te benutten, kunnen er meer respondenten bevraagd worden en 

kan het onderzoek makkelijker worden gerepliceerd over de jaren heen (Goertzen, 2017). 

 

De geschiedenis van vrouwenrechten leert ons dat “door een sterke politisering, via verschillende 

subpolitieke, agonistische en deliberatieve mobilisaties en organisaties, de maatschappelijke rol en 

rechten van de vrouw gaandeweg op de politieke agenda is geraakt” (Meurs, p. 53). Indien 

ArmenTeKort dus kansarmoede nog meer in de aandacht wil brengen en een maatschappelijk 

draagvlak wil creëren, dienen ze dit te beseffen en te onderzoeken tot welke acties hun buddy’s 

bereid zijn. Echter, in dit onderzoek lag de focus op welke acties buddy’s al deden of zijn gaan doen 

door hun deelname. Er dient dus nog bekeken te worden in welke mate deelnemers bereid zijn om 

tot actie over te gaan en op welke manier. 

Praktische aanbevelingen  

Dit onderzoek toont aan dat de opleiding en het buddyschap bij ArmenTeKort voor een significant 

statistisch verschil zorgt op vlak van vooroordelen. Gezien vooroordelen ervoor zorgen dat er een 

barrière ontstaat tussen mensen die niet in kansarmoede leven om een relatie aan te gaan met 

kansarme mensen (Lott & Bullock, 2001), kan het voor ArmenTeKort interessant zijn om hun 

opleiding aan meerdere groepen mensen aan te bieden zoals aan scholen, bedrijven of aan 

politiekers.  

 

Verder kan de organisatie longitudinaal gegevens verzamelen door de vragenlijst jaarlijks te 

herhalen en zo de data door de tijd te analyseren. Tevens zouden zij deelnemers kunnen bevragen 

die het tweejarig traject hebben afgerond. Toekomstig onderzoek kan dus op die manier de effecten 

op lange termijn van deelnemers in beeld brengen. 

 

Daarnaast kan in de opleiding of het buddyschap extra aandacht komen voor zelfreflectie. Dit omdat 

deelnemers op die manier ruimte krijgen om over hun waarden en overtuigingen na te denken en 

alternatieven te overwegen. Zonder reflectie stelt Vandsburger et al. (2010) dat de 

armoedesimulatie resulteert in oppervlakkig leren en op die manier negatieve stereotypen en 

vooroordelen in stand kunnen worden gehouden. Verder kan er, indien gewenst, in de opleiding 

extra aandacht komen op ervaringsgerichte activiteiten die deelnemers in staat stelt actief bezig te 

zijn met kansarmoede.  

 

Deelnemers zijn bereid om deel te nemen aan politieke acties tegen kansarmoede. Toch ziet de 

meerderheid het nut niet in van acties zoals doneren of betogen. ArmenTeKort kan mogelijks ook in 

hun opleiding het nut van deze politieke acties duiden zodat er meer kans is dat vrijwilligers hier 

ook aan deelnemen, naast hun inzet voor het buddyproject, om zo het maatschappelijk draagvlak 

te vergroten. 
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Conclusie  

Dit onderzoek trachtte drie soorten groepen vrijwilligers bij ArmenTeKort te vergelijken op basis van 

hun attitudes en beschrijving over kansarmoede. Verder was er in dit onderzoek aandacht voor het 

politiek bewustzijn van de deelnemers. 

 

Uit dit onderzoek blijkt dat er geen verschil bestaat tussen de drie bevraagde groepen inzake de 

neiging naar een bepaald schuldmodel over armoede. Doordat er slechts een van de drie subschalen 

statistisch significant blijkt te zijn, kan er niet gesproken worden van een neiging naar een 

schuldmodel en dus ook niet naar een verschil tussen de groepen. De stigma subschaal is wel 

statistisch significant wat maakt dat de mensen die deelnemen aan het buddyschap, mensen in een 

kansarmoede minder stigmatiseren, mogelijks dankzij de opleiding en het buddyschap en dit ten 

opzichte van mensen uit de twee andere groepen. Ook stigmatiseren de mensen uit de opleiding 

mensen in kansarmoede minder dan de mensen uit de groep “informatiesessie”. Dit werd verder 

ondebouwd door het interviews.  Deelnemers aan het onderzoek verschillen niet-significant op de 

twee andere sub-schalen (structural perspective en personal deficiency) van de Attitudes Towards 

Poverty Short Form.  

 

Daarnaast zijn deelnemers, die nog geen eerdere geleefde ervaring hadden met kansarmoede, 

mogelijks anders gaan denken over kansarmoede door de opleiding of het buddyschap. Dit was ook 

het geval voor enkele deelnemers die wel al ervaring hadden met de thematiek. Deze ervaring is 

mogelijks toe te wijzen aan ervaring op professioneel- of privévlak of doordat men zelf in 

kansarmoede heeft gezeten of momenteel nog in leeft. 

  

De bevraagde deelnemers zijn over het algemeen in beperkte mate op de hoogte over het beleid 

rond kansarmoede, de meeste kennis bevond zich op het lokaal- of gemeenschapsniveau. Slechts 

een kleine groep deelnemers gaf aan om meer te willen bezig zijn op politiek vlak met de thematiek. 

Verder blijkt uit dit onderzoek dat respondenten deelnemen aan politieke acties tegen kansarmoede 

maar er kritisch wordt gekeken naar betogen en doneren. Enkele deelnemers namen voor hun 

deelname nog niet deel aan politieke acties waar dat voor anderen wel het geval was. Deelnemers 

die voor hun deelname nog niet bezig waren met politieke acties, gaven dan wel aan dat ze door 

deelname meer aan acties zijn gaan doen of dit mogelijks overwegen. Er blijkt dat slechts een 

minderheid van de respondenten gelooft dat deze acties werkelijk een invloed hebben op het beleid.  

 

Verder onderzoek kan gebeuren door verschillende subgroepen te betrekken zoals een groep 

mensen zonder ervaring met kansarmoede. Als nadien nog blijkt dat er geen statistisch significante 

verschillen op de personal deficiency en structural perspective bestaan, kan gekeken worden hoe dit 

wel tot stand kan gebracht worden.  Daarnaast kan longitudinale dataverzameling een interessante 

piste zijn om data op lange termijn te verzamelen. 

 

Tot slot kunnen we concluderen dat dit onderzoek praktische aanbevelingen voor ArmenTeKort 

weergeeft. Zo kan er ingezet worden op polariserende acties omtrent kansarmoede en kan er 

aandacht komen voor reflectie in de opleiding. Daarnaast kan het interessant zijn dat ArmenTeKort 
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hun opleiding aanbiedt aan mensen met een machtige positie in de samenleving gezien 

vooroordelen voor een soort drempel zorgen om een relatie aan te gaan met mensen in 

kansarmoede. 
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Bijlagen  

1. Attitudes Towards Poverty Short Form 

Er volgen nu een aantal stellingen over kansarmoede en mensen in kansarmoede. Jij mag 

aangeven of je het (helemaal of een beetje) eens of oneens bent met de stelling.  

1. Helemaal oneens 

2. Eerder oneens 

3. Neutraal 

4. Eerder eens 

5. Helemaal mee eens 

 

Stelling 1: Mensen in kansarmoede worden gediscrimineerd. 

Stelling 2: Werkloze, arme mensen zouden werk kunnen vinden als ze meer hun best zouden 

doen. 

Stelling 3: De samenleving heeft de verantwoordelijkheid om mensen in kansarmoede te helpen. 

Stelling 4: Het krijgen van een uitkering maakt mensen lui. 

Stelling 5: Mensen in kansarmoede mogen niet de schuld krijgen van hun tegenslag. 

Stelling 6: Mensen in kansarmoede denken dat ze het verdienen om een uitkering te krijgen. 

Stelling 7: Mensen zijn arm door omstandigheden buiten hun wil om. 

Stelling 8: Er is veel fraude onder uitkeringsgerechtigden.  

Stelling 9: Arme mensen zijn anders dan de rest van de maatschappij 

Stelling 10: Arme mensen zijn niet oprecht 

Stelling 11: De meeste arme mensen zijn vies. 

Stelling 12: Arme mensen gedragen zich anders. 

Stelling 13: Kinderen van wie de ouders een uitkering krijgen, zullen nooit succesvol worden. 

Stelling 14: Ik geloof dat arme mensen andere waarden hebben dan andere mensen. 

Stelling 15: Arme mensen zijn over het algemeen minder intelligent dan niet-arme mensen. 

Stelling 16: Sommige ‘arme’ mensen leven beter dan ik, gezien alle voordelen die ze krijgen. 

Stelling 17: Moeders die leven van een uitkering krijgen kinderen om meer geld te krijgen. 

Stelling 18: Een valide persoon die een uitkering krijgt, bedriegt het systeem. 

Stelling 19: Uitkeringen van arme mensen maken een groot deel uit van het overheidsbudget. 

Stelling 20: Als ik arm zou zijn, zou ik een uitkering aanvaarden 

Stelling 21: Ik zou een beleid dat resulteerde in hogere belastingen om zo sociale maatregelen 

voor arme mensen te financieren, steunen 
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2. Informatiebrief 

Beste, 

 

Mijn naam is Elien Thijs. Ik ben Masterstudente Agogische Wetenschappen aan de Vrije Universiteit 

Brussel. Voor het behalen van mijn Master, dien ik onderzoek te doen en daarvoor ben ik op zoek 

naar vrijwilligers binnen het ArmenTeKort project voor een interview over kansarmoede.  

 

Meer specifiek doe ik onderzoek naar de percepties en attitudes van (potentieel) kansbiedende 

buddy’s bij ArmenTeKort. Doel van het onderzoek is om via een interview en vragenlijst meer 

inzicht te krijgen in die visie en percepties over kansarmoede bij drie soorten vrijwilligers: 

vrijwilligers die zich aanmelden voor de opleiding, vrijwilligers die de opleiding volgen en vrijwilligers 

die de opleiding hebben afgerond en momenteel contact hebben met een kanszoekende buddy. 

 

Om mijn onderzoek te kunnen beantwoorden, ben ik dus op zoek naar respondenten en aangezien 

u zich engageert voor dit project lijkt u me de ideale deelnemer. Dankzij uw deelname krijgt 

ArmenTeKort meer inzicht over kansbiedende buddy’s en kan de opleiding hierop afgestemd worden.  

 

Het onderzoek verloopt via een interview dat ongeveer 30 minuten tot 1 uur in beslag neemt, 

afhankelijk van het verloop van het interview. De interviews kunnen zowel digitaal als fysiek 

doorgaan. We kiezen een manier in samenspraak waar u zich het meest comfortabel bij voelt.  Indien 

het interview digitaal doorgaat, zal dit verlopen via het medium “Zoom” of “Microsoft Teams”. 

Fysieke interviews kunnen plaatsvinden op het kantoor van ArmenTeKort in Antwerpen. Het 

interview zal afgenomen worden in het Nederlands door de thesisstudent.   

Indien u graag wil deelnemen aan mijn onderzoek, kan u mij contacteren via mail 

(Elien.Thijs@vub.be) of telefonisch via +32470055077. 

Contactgegevens onderzoeker(s) en promotor 

Indien u nog vragen heeft of verduidelijking wenst, kan u terecht bij volgende personen:  

Thijs Elien 

Elien.Thijs@vub.be 

+32470055077 

Faculteit Psychologie en 

Educatiewetenschappen 

Master Agogische Wetenschappen 

Vrije Universiteit Brussel 

 

Professor Sarah Dury 

Sarah.Dury@vub.be 

Faculteit Psychologie en 

Educatiewetenschappen 

Vrije Universiteit Brussel 

 

 

Ik wil u alvast bedanken voor uw interesse en hoop te rekenen op uw deelname 

Met vriendelijke groeten 

Elien Thijs      

 

 

 

 

 

mailto:Elien.Thijs@vub.be
mailto:Sarah.Dury@vub.be
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3. Poster 
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4. Geïnformeerde toestemming 

Dit is de geïnformeerde toestemming voor een onderzoek naar percepties rond kansarmoede bij 

kansbiedende van ArmenTeKort. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Elien Thijs, Masterstudent 

agogische wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel in samenwerking met Professor Sarah 

Dury.  

 

Ten eerste moet u weten dat ik als onderzoeker een vertrouwelijkheidsplicht heb ten aanzien 

van de verzamelde gegevens. Dit betekent dat ik er mij tot toe verbind om, bijvoorbeeld in de 

context van een publicatie of een conferentie, nooit uw naam of andere gegevens te onthullen die 

u zouden kunnen identificeren. Er worden ook nooit individuele resultaten gepubliceerd.  

 

Ten tweede worden er tijdens dit onderzoek persoonsgegevens verzameld over/van u. De 

verzameling en verwerking van uw gegevens is mogelijk omdat ik wetenschappelijk onderzoek 

uitvoer en ik uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor krijg. 

 

Privacy en vertrouwelijkheid 

De gegevens van het interview zullen steeds vertrouwelijk verwerkt worden. De oorspronkelijke 

gegevens die ik zal verzamelen over u zijn niet anoniem. Deze persoonsgegevens en antwoorden 

worden in een tweede fase herleid tot vertrouwelijke codes in de rapportering van de gegevens. 

Enkel de onderzoeker (Elien Thijs) heeft toegang tot deze code. Op deze manier kunnen resultaten 

nooit rechtstreeks tot u herleid worden. 

Waarvoor worden deze gegevens gebruikt?  

De gegevens worden enkel gebruikt voor de wetenschappelijke onderzoeksdoeleinden in de 

context van een publicatie, conferentie of thesis.  

Is deelname verplicht? 

Dit onderzoek is niet verplicht. Deelname is vrijwillig. U kan op elk moment stoppen zonder dat u 

daarvoor een reden dient op te geven. Ook na afronding van het onderzoek kan u zich terugtrekken. 

Het stoppen van uw medewerking zal verder geen negatieve implicaties hebben. Alle verzamelende 

informatie zal dan worden vernietigd. Daarnaast bent u niet verplicht om op alle vragen te 

antwoorden. Het is dus geen probleem als u liever niet antwoordt op vragen.  

Risico’s  

Dit onderzoek houdt geen risico’s in voor de respondent 

Bij deelname wordt gevraagd akkoord te gaan met de informed consent in bijlage.  

De verzameling en verwerking van de gegevens gebeurt in overeenstemming met de wettelijke 

principes die de nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

oplegt, die sinds 25 mei 2018 van kracht is. De Vrije Universiteit Brussel ziet toe op de correcte 

verwerking van uw persoonsgegevens en de informatieplicht die daarmee gepaard gaat. 

 

Ik ondergetekende, 

………………………………………………………………………………………………………………………………….., verklaar hierbij 

dat ik, als deelnemer aan het onderzoek: 

1. Ik verklaar dat ik geïnformeerd ben over de aard, het doel, de duur, de voordelen en 

risico’s van de studie en dat ik weet wat van mij verwacht wordt.  

2. Ik begrijp dat er tijdens de studie persoonsgegevens over/van mij verzameld zullen 

worden en dat de onderzoeker de vertrouwelijkheid van deze gegevens verzekert 

overeenkomstig de Belgische wetgeving ter zake (Cf. AVG/GDPR). 

3. Ik neem uit vrije wil deel aan dit onderzoek. 

4. Weet dat uw gegevens enkel gebruikt worden voor de wetenschappelijke 

onderzoeksdoeleinden in de context van een publicatie, conferentie of thesis 

5. De toestemming geef aan de onderzoeker om mijn resultaten vertrouwelijk te bewaren, te 

verwerken en te rapporteren. 

6. Ik behoud het recht om op elk moment mijn deelname aan het onderzoek stop te zetten. 

7. Ik stem toe dat het individueel interview opgenomen zal worden met een audio-

/videorecorder.  
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8. Ervan op de hoogte ben dat ik een samenvatting van de onderzoeksbevindingen kan krijgen. 

9. Weet dat ik elk moment kan stoppen met het interview, zonder een reden te geven. 

10. Ik stem in met de verwerking van mijn persoonlijke gegevens volgens de modaliteiten die 

zijn beschreven in het onderdeel “Privacy en vertrouwelijkheid”.  

11. Ik geef toestemming voor de publicatie van de onderzoeksresultaten. Mijn naam wordt 

daarbij niet gepubliceerd en de vertrouwelijkheid van de gegevens is in elk stadium van 

het onderzoek gewaarborgd.  

12. Dat indien u uw rechten wenst uit te oefenen of verdere vragen rond uw rechten en de 

verwerking van uw persoonsgegevens zou hebben, u hiervoor steeds terecht kan bij de 

functionaris voor gegevensbescherming van de VUB: dpo@vub.be.  

13. Tot slot heeft u ook het recht om een klacht in te dienen over hoe uw gegevens worden 

behandeld. Dit kan u doen bij de Belgische toezichthoudende instantie die verantwoordelijk 

is voor het handhaven van de wetgeving rond gegevensbescherming, met name: 

 

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) 

Drukpersstraat 35 

1000 Brussel 

Tel. +32 2 274 48 00 

e-mail:  contact@apd-gba.be 

Website: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be 

Ik ga akkoord om deel te nemen aan de studie en met de verwerking van mijn persoonsgegevens.  

Ik heb een exemplaar ontvangen van het ondertekende informatie- en toestemmingsformulier.  

 

Gelezen en goedgekeurd te ………………………………………………………………… Op ………………………….…… 

 

 

 

Naam en handtekening participant: 

 

 

Naam en handtekening van de onderzoeker: 

Elien Thijs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dpo@vub.be
http://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/
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5. Interviewleidraad 

 

Introductie  

Hallo, 

Alvorens we van start gaan met het interview, geef ik nog een informatie. Mijn naam is Elien en ik 

studeer Agogische Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel. Voor mijn thesis werk ik samen 

met ArmenTeKort maar dit onderzoek loopt onafhankelijk van hen. Ik bedoel daarmee dat zowel 

ATK als de Vrij Universiteit Brussel enkel met thesis te lezen krijgen. Zij weten dus niet wat u nu 

specifiek tegen mij zal zeggen want uw antwoorden worden geanonimiseerd.  

Het doel van het onderzoek is om verschillende percepties rond kansarmoede te bevragen bij de 

vrijwilligers van ArmenTeKort. Ik bevraag 3 soorten groepen respondenten: mensen die informatie 

hebben gehad over ArmenTeKort door een informatiesessie, mensen die een opleiding volgen en 

mensen die een buddytraject zijn aangegaan. Doel van mijn thesisonderzoek is om meer te weten 

te komen over deze thematiek zodat ArmenTeKort hiermee aan de slag kan en de opleidingen, 

begeleidingen of het lobbywerk naar de overheid hierop kunnen afstemmen.  

Omdat u dus deel uitmaakt van deze doelgroep lijkt me u de geknipte respondent voor mijn 

onderzoek. Ik wil u er graag nog op wijzen dat deelnemen niet verplicht is, dat u uw deelname altijd 

stop kan zetten en dat de gegevens gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast 

worden uw gegevens anoniem verwerkt en wordt er een opname gemaakt van dit gesprek. Tot slot 

kan het interview 30 minuten tot een uur in beslag nemen. 

Indien u akkoord gaat met hetgeen ik vertel, kan u de informed consent tekenen. Deze is in 

tweevoud opgemaakt en 1 exemplaar is dan ook voor u.  

*Ondertekenen IC* 

 

Heeft u, voor we van start gaan, nog vragen? 

 

Ik hoop dat u dit een aangenaam gesprek zult vinden. 

*starten opname* 
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Onderzoeksvragen: 

We zijn aangekomen bij het eerste deel van het interview. In dit interview ga ik op zoek naar 

antwoorden rond mijn onderzoeksvragen. De eerste vragen zullen gaan over het maatschappelijk 

niveau rond kansarmoede en uw mening of de aanpak hiervan. 

 

 

 

Onderzoeksvraag: In welke mate zijn vrijwilligers bij ArmenTekort politiek bewust rond 

kansarmoede? 

Subthema: politiek bewustzijn – beleid 

Vraag Manier van stellen 

Wat verstaat u onder kansarmoede? 
 
Als u uzelf op een schaal zou kunnen zetten van 
1 tot 10, 1 is niet en 10 is wel, op welke manier 

bent u dan bezig met/ op de hoogte over het 

beleid rond kansarmoede? 
 
Wat betekent dit cijfer voor u? 
 
Wat zou er nodig zijn om .. of .. te halen op de 
schaal?  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Vindt u dat kansarmoede op een correcte 
manier worden aangepakt door de overheid? 
 
Indien ja: 

-  Wat vindt u goed aan het beleid? 
 
Indien nee: 

- Wat zou er anders kunnen volgens u? 
- Zijn er dingen die u wel goed vindt? Zo 

ja, kan u deze toelichten 

Om te beginnen ga ik u wat vragen stellen rond 
de thematiek van kansarmoede. U neemt deel 
aan het project van ArmenTeKort waarbij deze 
thematiek sterk aan bod komt.  Wat verstaat u 

eigenlijk onder kansarmoede? 

 
Kansarmoede is een problematiek dat vaak in 
de media komen en waarrond een beleid 
uitgewerkt is.  Ik zou u willen vragen om uzelf 
te plaatsen op volgende schaal aan de hand van 
de vraag: “in welke mate bent u bezig met het 
beleid over kansarmoede?”. We zullen stellen 

dat 1 niet is en 10 wel. Waar zou u uzelf dan 
plaatsen?  
 
U geeft uzelf het cijfer ..., wat betekent dat 
cijfer voor u? 
 
Is er een cijfer waar u naartoe wilt? 

Indien ja:  

- Wat is ervoor nodig om van cijfer 
(eerste gegeven cijfer) naar (nieuw 
gegeven cijfer) te gaan?  

 
 

De verschillende beleidsniveaus in ons land, dus 
zowel het federale, Vlaamse en lokale niveau, 
kennen een verantwoordelijkheid rond het 
armoedebeleid. Wat weet u hierover?  
 
Wat zijn dingen die u goed vindt aan het beleid? 
Het kan ook zijn dat u niets goed vindt 

natuurlijk. 
 
Wat zijn dingen die u minder goed vindt aan het 
beleid? Het kan ook zijn dat u het beleid goed 
vindt natuurlijk.  

 
Zijn er dingen die dan anders kunnen? Kan u 

dat toelichten? 
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Onderzoeksvraag: In welke mate leidt het al dan niet contact hebben met een persoon in 

kansarmoede of het volgen van de opleiding, tot het maken van andere keuzes? 

Bijvoorbeeld het aanspreken van netwerken of mensen in machtspositie? 

Subthema: acties  

Vraag Manier van stellen 

Heeft u zelf acties ondernomen op politiek vlak 
of op vlak van armoedebestrijding?  

Indien ja:  
-  Aan wat voor acties heeft u al gedaan? 
- Deed u voor uw deelname aan het ATK-

project hier ook al aan mee?  
- Wat is uw motivatie om dit te doen?  
- Zou u in de toekomst willen deelnemen 

aan andere acties?  

Zo ja, welke acties? Waarom?  

 

Indien neen: 
 

- Bent u dit van plan te doen door uw 
deelname aan het ArmenteKort 
project? 

 
Denkt u dat deze acties een invloed hebben op 

de politiek? Kan u dit toelichten?  
 
Heeft een deelname aan het project van 
ArmenTeKort uw deelname aan deze actie 
bevorderd?  

 

Indien wel: 
- Op welke manier? 

Armentekort zet in op armoedebestrijding, dit 
onder meer op politiek vlak. Heeft u zelf ook al 

deelgenomen aan bepaalde acties? Wat voor 
acties waren dat dan? (los zien van het ATK-
project) 
 
 Ik heb zelf een lijst gemaakt met potentiële 
acties, zijn er acties waar u nog niet aan dacht?  

 

Indien wel: 
- U vertelde me zojuist dat u aan actie X 

al gedaan hebt, wat was uw motivatie 
om dit te doen? 

 
- Zijn er naast deze acties nog andere 

acties waar u aan denkt?  
 

- Kan u deze acties situeren in tijd? Sinds 
wanneer neemt u hieraan deel?  

 
Indien niet: 

- Als u in de toekomst toch een actie zou 

ondernemen, wat voor actie zou dat 
dan zijn?  

 

- Zijn er dingen die u zouden motiveren 
om dat wel te doen?  

 
Zoals te lezen in de lijst zijn er dus veel soorten 

acties. Denkt u dat deze acties een invloed 
hebben op de politiek? Kan u dit toelichten? 
 
1 van die acties is natuurlijk ook het project van 
ATK. Zet dit project u op een bepaalde manier 
aan om ook aan andere acties te doen? Zo ja, 

op welke manier? 
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Onderzoeksvraag: Welke invloed heeft een contactmoment met een persoon in 

kansarmoede of het volgen van een opleiding bij ArmenTeKort op vooroordelen hebben 

ten opzichte van deze hele groep? 

Subthema: definiëring kansarmoede  

Vraag Manier van stellen 

U bent dus aangesloten bij het project van 
ArmenTeKort, hoe bent u daarbij terecht 
gekomen? 
 
Wat zijn uw motivaties om deel te nemen aan 
het project?  

 
Het project gaat natuurlijk over kansarmoede, 
hoe dacht u voor uw deelname aan het ATK-
project over kansarmoede? 

 
 
 

 
 
 
 
 

U bent dus aangesloten bij het project van 
ArmenTeKort, hoe bent u daarbij terecht 
gekomen? 
 
Wat heeft ervoor gezorgd u zich engageert voor 
het ArmenTeKort project? 

 
Het project gaat natuurlijk over kansarmoede, 
hoe dacht u voor uw deelname aan het ATK-
project over kansarmoede? 

 

Is dat beeld over kansarmoede ondertussen 

veranderd? 
 
Indien ja: 

- Op welke manier is dit veranderd? 
 

- Is deze verandering er gekomen door 

uw deelname aan het ATK-project? 
 

- Was er voor u een 
sleutelmoment/triggermoment dat 
deze verandering er een verandering 
kwam of was het eerder een som van 
alles? 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Wat kunnen voor u de 
workhops/buddyschap/infosessie bijdragen tot 

zo’n verandering? 

 
In welke mate vindt u dat armoede een 
structureel maatschappelijk probleem is? of ligt 
het probleem bij de mensen in armoede zelf? 
 
 
 

 
 
 
Waarom dat cijfers? 

Dat beeld dat u zonet beschreef (over hoe u 

vroeger dacht over kansarmoede) is dat nu 
anders? Kan u dat beschrijven? 
 
  
Zijn er dingen dat u heeft geleerd over 
kansarmoede tijdens uw deelname? Zo ja, wat? 

Indien wel: 
- Wat heeft u geleerd over kansarmoede?  

 
- Wat heeft gemaakt dat die verandering 

er is gekomen? 
 

-  Is deze verandering er gekomen door 

uw deelname aan het ATK-project? 
 

- Was er voor u een 
sleutelmoment/triggermoment dat 
deze verandering er een verandering 
kwam of was het eerder een som van 
alles? 

 
Wat kunnen voor u de 
workhops/buddyschap/infosessie bijdragen tot 
zo’n verandering? 
De volgende vraag gaan we benaderen zoals de 

stelling in het begin waar u weer een cijfer mag 

geven van 1 tot en met 5. De stelling luidt als 
volgt: In welke mate vindt u dat armoede een 
structureel maatschappelijk probleem is (of ligt 
het probleem bij de mensen in armoede zelf)  
1 is een structureel maatschappelijk probleem 
en 10 is eerder: het probleem ligt bij de mensen 
zelf? 

 
- Waarom dat cijfer? 
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Stelling 21 bevragen: 
Stelling 21: Ik zou een beleid dat resulteerde in 
hogere belastingen om zo sociale maatregelen 
voor arme mensen te financieren, steunen 
  

- Zou u zich voor uw deelname hier 

anders op hebben gepositioneerd? Zo 
ja, richting welk cijfer? 
 

De laatste stelling gaan we niet benaderen met 
een cijfer maar met: eens, eerder eens, 
neutraal, eerder oneens en oneens, en de 

stelling luidt:  
“Ik zou een beleid dat resulteerde in hogere 
belastingen om zo sociale maatregelen voor 
arme mensen te financieren, steunen.” 
 

- Waarom X? 
- Zou u zich voor uw deelname hier 

anders op hebben gepositioneerd? Zo 
ja, richting welke 
antwoordmogelijkheid? 
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6. Labellijst 

1. Kansarmoede 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Omschrijving 

kansarmoede 

Generatie armoede 

Gebrek aan kansen 

Pech  

Meerdere domeinen dan louter het financiële 

Structurele oorzaak 

Anders 

Beleid 
kansarmoede 

Op de 
hoogte over 

beleid 

Goede zaken aan beleid 

Minder goede zaken aan beleid 

Wilt meer weten over het beleid 

Wilt niet meer weten over het beleid  

Kennis over 
beleid  
 
 

Lokaal niveau 

Gemeenschapsniveau 

Federaal niveau 

Europees/globaal niveau 

Politieke 
acties tegen 
kansarmoede 

Motivatie Persoonsgebonden 
motivaties 

Altruïsme 

Sociale 
rechtvaardigheid 

Bewustzijn rond 
kansarmoede 
vergroten 

Samenhorigheidsgevoel 
maatschappij 

Het hebben van meer 
tijd 

Eigen ervaringen met 
kansarmoede 

Anders 

Externe motivaties  

Invloed op 

beleid 

Wel een invloed op het beleid 

Beperkte invloed op het beleid 

Geen invloed op het beleid 

Acties Spreken met andere mensen over 

kansarmoede 

 

Een politicus of lokaal mandataris 

contacteren over kansarmoede 

 

Een petitie of open brief ondertekenen over 
kansarmoede 

Actief zijn (als vrijwilliger of medewerker) in 
een organisatie die strijd tegen 
kansarmoede 

Doneren aan een organisatie die armoede 
tegengaat 

Deelnemen aan een betoging tegen 
kansarmoede 

Je professioneel netwerk inschakelen tegen 
kansarmoede 

Deelnemen aan een andere actie tegen 
kansarmoede  

Iemand in kansarmoede rechtstreeks 
geholpen 

Anders  

 Politieke 
acties 
voor/na 
deelname 

ATK-project 

Acties gedaan voor deelname aan ATK-
project 

Acties gedaan na deelname aan ATK-project 
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 Invloed 

ATK-project 
op 
deelname 
acties 

 

2. ArmenTeKort Hoe leren 
kennen? 

Sociale 
media 

 

Kennis 

Posters 

Anders 

Motivaties 
deelname 

 Persoonsgebonden 
motivaties 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Altruïsme 

Sociale 
rechtvaardigheid 

Bewustzijn rond 
kansarmoede 
vergroten 

Anders 

Extern  

Organisatorische 
motivaties 

Omkadering project 

Inhoud project 

Verandering 

definiëring 
kansarmoede 

Verandering  Oorzaak 

verandering 

Informatiesessie 

Opleiding 

Buddyschap 

Som van de delen 

Soort 
verandering 

Vooroordelen  

Mentaliteitsverandering  

Anders  

Geen 
verandering  

 

Stelling 
oorzaak 
kansarmoede 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1: 
Structureel 

 

2: Eerder 
structureel 

3: Neutraal 

4: Eerder 
individueel 

5: 
Individueel 

Andere 
perceptie 
door 
deelname 

Andere perceptie door deelname 

Geen verschil in perceptie door deelname 



 

 

 

62 
 

Stelling 

verhoogde 
belastingen 

Eens   

Eerder eens  

Neutraal 

Eerder 
oneens  

Oneens   

 Positief over 
ArmenTeKort 

Andere 
perceptie 
door 

deelname 

Andere perceptie door deelname 

Geen verschil in perceptie door deelname 

3. Varia Positief over 
ArmenTeKort 
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7. Uitgetypt interview 

Datum: 10/02/2022 

Duur: 00:37:11 

- Voorgaand aan de start van het interview, werd er informatie gegeven, de informed consent 

wordt getekend en vragen beantwoord. -  

Dus we zitten hier op de kantoren van ArmenTeKort, een organisatie waar u actief bent 

als buddy die een visie beoogt dat ze kansarmoede willen bestrijden enerzijds maar ook 

ervoor zorgen dat het zich in de toekomst niet meer voordoet. Wat verstaat u onder de 

thematiek van kansarmoede? 

Ik ga gewoon even kijken naar wat ik zie bij mijne buddy, mijne buddy oke, die heeft een uh, als ik 

ga kijken, puur financieel, zij zit wel op ziektekas maar zij geraakt wel rond uiteindelijk dus zij moet 

uitkijken, zij moet tellen zij moet, maar ze zit niet in schuldbemiddeling, zij kan redelijk goed leven 

uiteindelijk wat dat natuurlijk wel consequenties afhangen als zij opgenomen wordt in een 

ziekenhuis, zit zij krap, alle extra kosten dus, voor haar is het echt krap bij kas maar niet, geen, 

dramatische dingen qua armoede uiteindelijk dus ze kan haar kinderen voorzien van eten alles erop 

en eraan, de basisbehoeften zijn er allemaal maar bij haar is het eerder, en dat is voor mij ook wel, 

die kansarmoede die ik dan zie, is ook van, het, heel beperkt zijn in wat daarrond zit en dat vind ik 

ook als mama uiteindelijk heel beperkt aantal kansen gekregen uiteindelijk, niet gestudeerd, ziek 

gevallen, een heel klein netwerk hebben, en als je dan gaat kijken naar haar jongens ook, zie je dat 

heel hard terugkomen uiteindelijk. Zij hebben, ze kunnen niet deelnemen aan activiteiten, ze wonen 

op een heel klein appartementje, ze moeten ja, ze doet echt wel haar best he. Dat is niet dat zij dat 

niet goed doet maar je ziet dat het in kansen om te ontwikkelen zoals ik die mijn kinderen kan 

bieden, veel beperkter zijn of er niet zijn zelfs. 

Ik hoor u al een brede beschrijving geven over uw buddy, ik hoor u ook zeggen dat het 

niet louter het financiële is, maar er meerdere aspecten, begrijp ik het goed dat het een 

uitsluiting op meerdere domeinen is? 

Ja het is niet enkel, vaak zien mensen enkel het enkel financieel gericht maar het is veel breder, 

waar het voor mij vroeger ook de insteek was van: niet rond geraken, naar een voedselbank moeten 

op het einde van de maand, een gat hebben en geen eten kunnen kopen bij wijze van spreken, dat 

is in mijn geval zeker niet het geval. Het zit hem eerder in die uitsluiting op andere gebieden 

uiteindelijk.  

Rond kansarmoede is er op veel beleidsstructuren in onze samenleving een beleid 

uitgewerkt, dat gaat van lokaal niveau tot zelfs Europees niveau, wat weet u zoal over dat 

beleid? Zijn er dingen dat u bijvoorbeeld weet over een niveau? 

Neen daar weet ik eigenlijk qua beleid, ja ik weet natuurlijk wel van, er zijn overheidsinstanties 

uiteindelijk he dus, je zit met instanties van de overheid die begeleiding geven, over lokale 

voedselbanken weet ik wat maar hoe dat dat helemaal georganiseerd wordt, op welk niveau dat dat 

zit, welk subsidies van waar komen, neen. Dat weet ik eigenlijk niet. Daar ben ik niet zo helemaal 

in thuis denk ik. 

U zegt dat u daar iets weet maar ook niet specifiek? 

Ja inderdaad! 

De dingen dat u weet, zijn daar dingen dan die u goed vindt aan het beleid? 

-Denkt na- 

Of net niet? 

Als ik aan het beleid denkt, is het redelijk directief, als je aan die voorwaarden voldoet, oke dan krijg 

je dat, en als je dat niet hebt dan val je er net naast. Zo zit het heel, wat waarschijnlijk ook een 

beetje moet als je een beleid uitvoert, waar leg je grenzen en waar niet?  Dus dat zie ik qua beleid 

op dit moment, dus qua beleid heel goede initiatieven uiteindelijk. Er zijn initiatieven die ondersteund 

worden en weet ik wat maar heel moeilijk te bereiken voor de mensen. Je moet goed weten waar 

het beleid zich vindt, waar mogelijkheden zich bevinden en dan is het heel moeilijk om de dingen te 

begrijpen. Als ik soms dinges moet uitzoeken voor mijne buddy.  

Kan u daar een specifiek voorbeeld over geven? 

Euh, dat ging over verlaagd tarief voor elektriciteit. Dus ze, ik, ze woont in een sociale woning dus 

ik zei van volgens mij moet je dat al hebben. “ama kunt je dat nakijken?”, ik zeg “Ja, ik zal dat wel 
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eens nakijken.” Maar op alle websites gezocht maar ja, sociaal wonen, dan staat er dat zo op die 

manier dat ik denk van “ja”, en dan drie zinnen later staat er zoiets van dat het kan van niet, bij 

wijze van spreken. En dan is het zo van ja, heel moeilijk toegankelijk als ge dat niet uwe tijd neemt 

om dat helemaal uitzoekt, ge moet echt wel u eraan zetten, assertief genoeg zijn, de telefoon 

oppakken voor het uit te spitten en te kijken waar ge dan staat uiteindelijk. Ook voor ja, bepaalde 

tarieven voor ziekenhuizen dat je dan nultarief valt en die dingen. Ik vind dat heel complex en dan 

ben ik dan nog iemand die gestudeerd heeft en echt in een omgeving zit waar ik toch wat assertief 

moet zijn. 

We hebben het nu dus over dat beleid, de volgende vraag is een schaalvraag waarbij u 

zelf een cijfer mag geven tussen een en vijf en we zullen stellen dat 1 niet bezig zijn met 

het beleid is en 5 bezig zijn met het beleid is, waar zou u uzelf dan plaatsen op de schaal? 

Op dit moment in deze context eigenlijk? 

Ja 

Goh, beperkt bezig met het beleid, pak maar twee. 

Wat betekent dat cijfer voor u, ik hoor u zeggen beperkt? 

Ja eigenlijk heel weinig, ik hoor wel dingen en ik pak wel dingen op als ik het in de krant zie of dan 

lees ik een artikel die past in de begeleiding doe. Ja, dingen waar mijn buddy tegenaan loopt 

uiteindelijk dat ik zeg: “Waar kan ik helpen in die dingen om een beetje op te zoeken?” maar echt 

met beleid, ja je zou dat ook kunnen zeggen van ArmenTeKort, en dat weet ik ook niet, ik lees wel 

hun Facebookpagina maar dat heb ik minder van, hoe dat zij, bijvoorbeeld financieel georganiseerd 

zijn, hoe dat zij subsidies krijgen, ja dat minder.  

Heeft u daar nood aan om dat te weten? 

Ja, maar ik wil eerst dit afronden. Ik wil eerst een beetje praktisch zien van waar gaat dit naartoe 

uiteindelijk, want ik vind de insteek van ArmenTeKort heel waardevol en ik dacht echt wel dat je 

daar toegevoegde waarde meekrijgt maar dat eerst zelf ervaren, misschien dat ik daar ook wel 

ergens iets, blijvend mee wil doen. Maar oke, ik ben nog niet ver. Ik zit nog maar in het eerste 

halfjaar dat ik iemand begeleid. Ik wil het eerste zelf ervaren voor ik het mee, meedenk aan het 

beleid bijvoorbeeld bij ArmenTeKort. 

Kan u dat terug situeren naar een cijfer waar u naartoe wilt? 

Ja dan wel naar een drie-vier, als ik nu zie hoe dit evolueert, hoe dat ik dat, hoe dat dat kan 

bijdragen, hoe dat die persoon terug in hun kracht kan staan en ik geloof erin maar ik wil het ook 

zelf ervaren. 

Dus voor u is het dan nodig om die ervaring te hebben dat het werkt? 

Ja absoluut. 

Zijn er nog andere dingen dat er daar mogelijks voor nodig zijn? Om van die twee naar 

een drie-vier te gaan voor u? 

Neen, want dat is eerder het realistische voor mij. In mijn context uiteindelijk. Ik ga me niet zien 

als beleidspersoon binnen weet ik wat uiteindelijk. Daar ga ik niet naartoe gaan. Het gaat eerder 

van: “Oke welke ervaringen doe ik hierop? Denk ik dat ik hier een toegevoegde waarde kan zijn?” 

Bijvoorbeeld, beleidsniveau binnen ArmenTeKort, als dat niet is, misschien op andere vlakken dan 

uiteindelijk. Ik zie bij mijn buddy bijvoorbeeld nog tekortkomingen dat ik dan van oei misschien, een 

andere richting uiteindelijk maar op dit moment niet, op dit moment denk ik van “ja als dees lukt, 

dan wil ik wel een volgende stap daarin nemen.” 

Ja, ArmenTeKort hier is een, ale door het buddyschap, neemt u eigenlijk deel aan een 

soort politieke actie. Om armoede te bestrijden eigenlijk. Zijn er nog andere politieke 

acties die u doet over, van, voor kansarmoede? 

Neen 

Ik heb nog een lijst bij met mogelijke acties waar u mogelijks niet aan gedacht heeft, 

zullen we deze samen overlopen?  

Ja  

Het is nu niet dat ik er heel veel doe maar, in de job die ik nu doet niet maar in het vorige bedrijf 

hadden wij ook zo van die dagen die georganiseerd waren van het bedrijf uit waarop allemaal van 

die initiatieven dat ge zo, de zaterdag zo veel keer per jaar zo een u een dag inzetten en dat, dat 

was ook soms ja, iets gaan schilderen bij zoiets, een dinge, was er elke keer de link met 
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kansarmoede? Neen. Niet altijd. Dus maar voor de rest denk ik niet echt, spreken met andere 

mensen over kansarmoede 

Wat vertelt u dan over kansarmoede? 

Of wat moet ik me bij zo’n gesprek voorstellen? 

Het is ook beperkt uiteindelijk want ik vind het niet altijd gemakkelijk om erover te praten met 

mensen want als je daarover vertelt uiteindelijk, als ja, waar begin je nu toch aan uiteindelijk? Het 

is, hebt ge nu nog niet genoeg aan uw eigen hoofd en weet ik wat. En wat gaat dat opleveren 

uiteindelijk? Dus ik ben wel heel selectief, als ik daar met mensen over spreek, want ik vind dat er 

niet zo, enthousiast onthaald, ik vind dat mensen daar eigenlijk zo, ja, kritisch een beetje tegenover 

staan toch wel. 

Wie moet ik mij bij die mensen voorstellen? 

Vrienden, collega’s, weet ik wat. En dat wordt daar wel aanhoort en er wordt wel eens gevraagd 

maar niet dat ze er allemaal in geloven. Dat voelt je wel aan uiteindelijk ja, dus ik spreek daar wel 

over maar beperkt uiteindelijk.  

En wat is voor u dan de kernboodschap dat u mee probeert te geven? 

Ik vind echt wel de sterkte van dit is, mensen terug in hun eigenwaarde te krijgen, mensen terug, 

terug veerkrachtig te maken dat ze terug, terug, dingen zien, dan enkel die ja, die beperkte of dat 

beperkt wereldje uiteindelijk. Maar op je blik wat breder te trekken uiteindelijk. Dus dat probeer ik, 

dat is voor mij eigenlijk het grote doel eindelijk. Als ik ga kijken van, iemand terug in kracht zetten, 

terug goesting krijgen in dingen te ondernemen. En, eens iets ondernemen wat ze normaal niet zou 

doen uiteindelijk. Iets anders, ja. Dus ja.  

Zijn er nog andere acties waar u aan denkt? 

Neen, in een vorig werk deden we ook wel zo dat wij soms analyses deden ook voor organisaties, 

maar dat ja, dat was ook een organisatie in Antwerpen die ook kinderen begeleidde dan ook in 

armoede en daar deden wij zo, ja, gratis deden we daar dan een beetje beleidsniveau zaken, 

ondersteunend dan. Dat waren, dat was ook wel iets dat ik deed. Maar dat is het eigenlijk ja. 

En wat zijn zo uw motivaties om aan die acties te doen, los van het ArmenTeKort project?  

Ik denk gewoon van oke, ik heb chance gehad om te kunnen studeren, om in een omgeving te leven 

die mij kansen geeft uiteindelijk wat ik tot nu toe hard gewerkt hebt, echt goed mijne boterham 

verdiend heb, kinderen worden ouder, ik heb meer tijd en nu is het tijd dat ik ook wel eens iets 

anders doe. Dat ik iets kan, op een ander niveau kan bijdragen eigenlijk.  

En denkt u dat die acties een invloed hebben op de politiek? 

Ik denk wel dat zoals een ArmenTeKort dat heel veel, die, dat buddysysteem heel hard probeert uit 

te breiden, denk ik wel dat ze hun statement moeten kunnen maken 

En hoe denkt u daarover bij de andere acties? 

Beperkt denk ik. Ik denk ja, het is vooral zo, zo brieven en handtekeningen en weet ik, ik denk dat 

er zoveel initiatieven dat doen dat dat voor beleidsmakers niet de doorslag gaat geven. Het kan 

bijdragen tot maar je gaat toch een andere rugbaarheid moeten geven dan die dingentjes. 

Zou dat dan wel bij ArmenTeKort zijn? 

Ik denk dat wel, doordat zij dat zo promoten en zo een massa bereikt, denk ik wel dat zij dat 

statement kunnen maken uiteindelijk, ja dat denk ik wel. 

Oke super, ik ga eens even kijken, kan u die acties situeren aan tijd? Dan denk ik aan die 

acties los van ArmenTeKort? 

Dat was ervoor, dat was ervoor uiteindelijk. Dat was gewoon, we waren, dat was niet verplicht, dat 

waren zaterdagen, dat was weet ik wat, je kon inschrijven uiteindelijk, dat werd wel geregeld door 

die firma en dan ja, dan dan kon je deelnemen of niet deelnemen uiteindelijk en ik vond dat nu wel 

eens fijn zo voor ne zaterdag. Ik vind ook wel van ja, een job, kinderen, alles erop en eraan, mijn 

tijd was ook wel beperkt en op dat ogenblik kon ik dit er niet bijplakken. Dat was ook wel, nu dat ik, 

ik heb nu een andere job, het is veel rustiger, kinderen zijn wat groter dus ik kan het erbij pakken. 

Zet het ArmenTeKort-project u aan om aan nog andere acties te doen? 

Ik moet mezelf daar ook een beetje in beschermen, ik denk van: “oh ik kan nog wat 

huiswerkbegeleiding doen met kinderen”, neen, mijne tijd is beperkt. Nu dit doen, en dit fatsoenlijk 

afronden en dan is er weer tijd voor iets anders maar anders. Zoals nu ook die kinderen zitten dan 

in pleegzorg en dan denk ik: “Ik laat die een dag komen”, en dat is al buiten mijne scope eigenlijk 

van, dan denk ik van, ja oke, dan lees ik iets en denk ik van: “Oh eens even met die kleine zijn 
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huiswerk proberen maken.” Nu mag ik mij buiten dat, niet meer engageren, anders verbrand ik me 

eraan. Een beetje mijn grenzen bewaken daarin. 

Oke super, we zijn aangekomen bij het einde van deel 1 van het interview, heeft u daar 

nog vragen over of een aanvulling? 

Neen, het is van, ik vind dat heel interessant maar ik weet er nog te weinig van. Ik wil er zeker nog 

verder in gaan maar, ik weet daar te weinig van op dit moment. 

Moest er nog iets te binnenschieten, onderbreek me gerust! 

Als dat goed is, gaan we over naar het tweede deel. Dat gaat meer over uw persoonlijke ervaring 

binnen het ArmenTeKort-project, maar ook de infosessie en dergelijke. 

Hoe bent u bij ArmenTeKort-terecht gekomen? 

Ja, ergens opgevangen, dat iemand iets zei dat dat interessant was en dat dat zo was blijven hangen 

en dan zo eens opgezocht en dan: “Nee ik kan dat toch niet”, en dan nog eens gekeken, ik dan dacht 

ik van: “Ik wil iets doen” maar ik wist niet wat en hoe en dan heb ik verschillende sessies gevolgd, 

hier als op kantoor en dan ook iets met kinderen heb ik dan gedaan en dan nog iets gedaan? Ah ja, 

ook wel in een psychiatrisch ziekenhuis in onze buurt. Ik probeer wel bepaalde dingen te vergelijken 

en ja dan heb ik voor dit gekozen omdat dat dat op dat moment toen was van: “oke ja.” En dan, 

ook dat kader daarrond, die begeleiding vond ik ook wel heel sterk. 

Hoelang bent u nu actief als buddy? 

Ik ben in augustus vorig jaar begonnen!  

En wanneer bent u met de opleiding gestart? 

Ja, ergens corona. (Lacht), ja dat was zo online. 

U heeft net al verteld hoe u bij ArmenTeKort terecht bent gekomen, wat zijn zo uw 

motivaties om hieraan deel te nemen, u heeft dat al kort toegelicht maar zijn er nog 

andere motivaties die speelde om toch de overgang te maken naar ARMENTEKORT? 

Om de keuze ArmenTekort te doen?  

Ja, ik heb altijd wel zoiets dat ik dat wel wilde doen maar dat er gewoon geen tijd voor was en dat 

dat voor mij nu iets was van, oke ik heb meer tijd en nu wil ik het echt wel doen uiteindelijk. En dan 

het ArmenTeKort project, het is van ja, dat kader errond uiteindelijk. En ook het, het, niet het duwen 

van mensen in iemand, in een bepaalde richting uiteindelijk van te zeggen van: “oke en nu gaan we 

dat en dat en dat doen” maar eerder van: het op u af laten komen en door, gewoon diefje insteek 

vind ik wel heel, heel apart eigenlijk door gewoon eigenlijk gewoon iets te ontwikkelen is dat een 

vriendschap, dat durf ik nu nog niet zeggen uiteindelijk maar door samen te komen, door samen te 

praten dat je mensen toch wel in hun krachten krijgt en dat vind ik wel, op zich, ne schone, ook wel 

voor mij denk ik nogal, dat ik zeg van:”Ik zal het hier gauw efkes doen” en dan ja, dus deze is voor 

mij ook wel, best wel moeilijk.  

Begrijp ik het dan goed dat er, een motivatie, u uw tijd anders wilde besteden en dat de 

manier waarop ArmenTeKort werkt? 

Inderdaad! Het zien van die opleiding te krijgen, daar ook achter zat, die topics uiteindelijk waar dat 

het dan toch ging over luisteren, over ja, verbinding maken uiteindelijk, die zaken, hoe je dat op de 

een of andere manier wat toch, op alle vlakken voor mezelf ook een verrijking kan zijn. 

Oke, interessant! 

We hebben daarstraks besproken over hoe u nu over kansarmoede denkt, hoe zou u 

kansarmoede voor uw deelname aan het ArmenTeKort project? Hoe dacht u er toen over? 

Gewoon mensen die op het einde van de maand niet meer rond geraakte eigenlijk, mijn 

kansarmoede was echt financieel gerelateerd. 

Is die verandering er gekomen door het ArmenTeKort-project? 

Ja, en ook zo gauw al ge daarmee begint wordt ge u ook bewuster, begint ge dingen te lezen, ook 

websites te bekijken, ook programma’s, ik vind ook dat het meer en meer in de media uiteindelijk 

van, ja, of ja, ge staat er meer voor open uiteindelijk, dat dat niet enkel iets is over ja, te weinig 

financiële middelen. 

Wat heeft er voor die verandering gezorgd? 

Ja, al die dingen samen uiteindelijk. De dingen, omdat je dan erin stapt in zo’n project. Dan staat je 

al wat meer open voor informatie, leest je meer, ja het is op die cursussen hier dat, dat wat ge 

meekrijgt, dat kansarmoede wel veel meer is dan enkel te weinig financiële middelen uiteindelijk, 

ja. 
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Mijn volgende vraag is of het sleutelmoment voor u een specifiek moment was of eerder 

een som van de delen, hoe is dat bij u? Dat kan een moment zijn in de opleiding of tijdens 

het buddy schap. 

Neen, dat er zo ergens was ik dacht van, neen. Het is van, ik vind wel van, gelinkt dat omdat dat 

gemakkelijkheid halve, dat is armoede, oke te weinig in kansarmoede, je denkt er dan niet echt bij 

na maar het is niet dat dat echt vreemd was uiteindelijk. Het is wel van als je erover nadenkt, weet 

je dat eigenlijk ook wel van, als je, ja, niet echt heel veel dingen dat daar kansen beperken, hun 

netwerk is kleiner, mensen ja, die dingen uiteindelijk en wat dat dan doet op hun persoonlijk leven 

uiteindelijk ja, het is hier wel zeker meer bevestigd geweest, meer opengetrokken, weet ik wat 

allemaal.  

We hebben het nu over u gehad, dat die opleiding, dat dat contact voor verandering zorgt, 

denk dat dat voor alle deelnemers aan het project zo is? 

Dat weet ik niet, ik denk dat er wel mensen, ja ik weet eigenlijk die profielen, bij mij was het echt 

wel corona tijd dus ik heb ook totaal geen zicht van, wat voor profielen hier zit maar als ik dan kijk 

naar (onverstaanbaar), zie ik een heel aantal mensen die ik op een training zag die ik nu op een 

poster zie of in een filmpje dus wel mensen die ergens sociaal geëngageerd zijn eigenlijk denk ik, 

en die daar meer van willen weten en de ene zal wel wat meer kennis hebben als ge hier aan begint 

maar ik denk dat er echt ja, al die mensen hier instappen met het idee of met de volledige 

background van wat is kansarmoede en hoe moeten we dat aanpakken en weet ik wat. Ik denk dat 

er heel veel mensen van een beetje sociale bewogenheid dat doen en ja vandaaruit proberen een 

steentje bij te dragen uiteindelijk. Ja.  

Oke, dan zijn we bijna aangekomen bij het einde van interview. De laatste twee vragen 

zijn twee stellingen. We hebben daarstraks ook al een stelling gedaan waar ik u vroeg om 

uzelf te plaatsen op een schaal, volgende vraag gaan we op dezelfde manier aanpakken 

dus dat wordt een schaalvraag waar u u zelf op mag plaatsen. We zullen stellen dat 1 een 

structureel probleem is en 5 een individueel probleem, waar zou u uzelf dan plaatsen op 

de vraag: ‘in welk mate is kansarmoede een structureel probleem of een individueel 

probleem?’ 

-Denkt na- 

Een structureel probleem eigenlijk, het is zo moeilijk denk ik om eruit te geraken. Ge hebt zoveel 

kracht en energie nodig om daar, om die cirkel te doorbreken uiteindelijk en ge kunt natuurlijk wel 

zeggen, ik moet gaan werken en ik moet dat ik moet dat en dat doen allemaal en dan gaat het beter, 

ja neen, het is, zo veel dingen nodig of zoveel radartjes die kunnen maken dat je ernaast valt ja, 

dat het beter gaat uiteindelijk. 

Kan u daar een cijfer opplakken? 

Ja het, ge kunt dat allemaal niet op de noemer zetten maar ja dat is natuurlijk wel zo, ge kunt pech 

hebben en dan kunt ge erin geraken maar ja, dat wilt ook wel zeggen dat er structureel iets, ik denk 

echt wel structureel, twee. 

En als we dan kijken naar de oorzaak van kansarmoede, waar zou u zelf dan plaatsen? 

Neen, het is niet de schuld van het individu zelf, er zijn dingen die gebeuren waardoor je in 

kansarmoede komt maar nee dat ligt niet aan, dus dan zet ik me weer bij twee. Het is natuurlijk 

niet alles en iedereen natuurlijk. 

Kan u dat toelichten? 

Ja er zijn ook mensen die er ook van, ja, wat is dat, ik weet het niet. Kunt ge dat echt individueel 

toewijzen? Neen ik denk dat niet. Neen, het is structureel, ja 

Oke, bedankt. Dan gaan we over naar de laatste vraag. Dit keer gaan we niet werken met 

een cijfer maar met eens, eerder eens, neutraal, eerder oneens en neutraal. Waar zou u 

uzelf dan plaatsen bij de stelling: ik zou een beleid dat resulteert in hogere belastingen 

om op die manier sociale maatregelen voor mensen in kansarmoede te financieren, 

ondersteunen? 

-Denkt na- 

Hogere belastingen? Het is natuurlijk voor dat te ondersteunen zijn er middelen nodig, dat wel maar 

met middelen alleen gaan we er niet geraken uiteindelijk.  

Wat is er dan nog voor nodig? 
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Ja, het is dat sommige mensen, ja het is, je hebt een een, kader ook nodig om die mensen te 

begeleiden in zake, er zijn mensen die in schulden zitten op een of andere manier zijn die in schulden 

gekomen, je hebt goedkopere woningen nodig dus daar is geld voor nodig dus je hebt zeker een 

beleid nodig dus je hebt, je hebt middelen nodig dus als je daar belastingen, hogere belastingen, ja, 

dan zit je weer bij (onverstaanbaar) uiteindelijk. Uhm, neutraal, ja. Dat is ook van, ik denk dat ik, 

sta wel achter van meer middelen maar we hebben allemaal veel, elk project heeft middelen nodig 

en ook projecten, gaat het eerder de goede dingen met het geld dat we hebben. En uhm, daar moet 

ge uwe focus leggen denk ik, dat dat beter is dan, op al de initiatieven ondersteunen waar men 

weet: eigenlijk is het verschil niet zo groot, ja.  

Oke goed, dan zijn we aangekomen bij het einde, heeft u nog verdere vragen voor we 

afronden? 

 

 

 

 

 

 


