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Netwerk tegen Armoede 



De buitenkant van armoede 
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De verwevenheid van armoede 

 

 

“In de horeca is een combinatie met een gezin vaak moeilijk. Thuiszorg lijkt misschien goed, maar dan heb je een auto nodig. Ook 

jobs als keukenmedewerker of in een ploegenstelsel zijn vaak zeer moeilijk te combineren met privé omwille van vroege of late uren 

(beschikbaarheidsproblemen met openbaar vervoer, opvang kinderen, ...).”  
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De binnenkant van armoede 

 

 

“In armoede leven werkt verlammend. Waardoor je vaak meer tijd nodig hebt dan er is/je krijgt. Het is een enorm vermoeiende 

zoektocht om de eindjes aan mekaar te knopen. Wat zal ik morgen eten, hoe zal ik de huur betalen… Dit drukt mij echt neer. 

Wanneer het financieel wat beter gaat ben ik veel actiever en kan ik beter de koe bij de horens vatten.” 
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Armoede is… 

1 

2 
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Een definitie van armoede (Oases/Vranken) 

 

 

Armoede is een netwerk van sociale uitsluitingen op verschillende 

domeinen van het maatschappelijk en individueel leven. 

Tewerkstelling, 
onderwijs, 

huisvesting,…  

De ene vorm van uitsluiting kan een andere vorm van uitsluiting in de hand 
werken of versterken – ze staan niet los van elkaar 

Sociale contacten, 

vrienden, familie, 

hobby’s 

Het scheidt de armen van de algemeen aanvaarde leefpatronen van de 
samenleving. Deze kloof kunnen ze niet op eigen kracht overbruggen. 

  



De fundamentele attributiefout 



Wetenschappelijk onderzoek 

https://twitter.com/deafspraaktv/status/1067738716754579456


Wetenschappelijk onderzoek 

Recente doorbraken in onderzoek naar impact van armoede op onze hersenen: 

 

• inzicht in het gedrag van mensen in armoede 

 

• tips voor een betere begeleiding van mensen in armoede op de werkvloer 

 

• belangrijke concepten: bandbreedte/tunnelvisie 

 



Ons aanbod 

● Coachingtrajecten 

● Vormingen 



Coachingtrajecten 

Intake 

• Behoefteanalyse 

• Succesindicatoren 
(ROI) 

Workshops 

• Basismodule (1d) 
• Inzicht in armoede 

• Armoede herkennen 

• Communicatie 
 

• Topics (1d) 
• Aanwezigheidsbeleid 

• Werken in team 

• Beschikbaar inkomen 

• Levensstijl 

• Doorverwijzen 

Coaching 

• Implementatie 

• Opvolging 

• Bijsturing 
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Contactgegevens 

Heleen Dom | Projectmedewerker ESF duurzame tewerkstelling 

0473/63.33.68 

heleen.dom@netwerktegenarmoede.be  

 

 

www.netwerktegenarmoede.be 
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http://www.netwerktegenarmoede.be/

