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CAMPAGNEFOCUS Welzijnszorg 2009

Welzijnszorg: armoede uitsluiten!
 Armoede uitsluiten is onze opdracht en dus ook ons doel!  Ar-

moede is méér dan ‘geen geld hebben’.  Het staat voor het kluwen 

aan achterstellingen op verschillende domeinen: arbeid, gezond-

heid, school, voeding, enz.  Daarom is armoede de meest ex-

treme vorm van sociale uitsluiting, en die moeten we structureel 

aanpakken!

De aanklacht van de campagne 

‘Werk armoede weg’
Vaak wordt werk hebben beschouwd als de beste weg uit armoe-

de.  Voornamelijk omdat werk samenhangt met een inkomen en 

dus in de meeste gevallen de financiële armoede verkleint.  Dat 

klopt, maar niet helemaal.  Iedereen wil zichzelf ontplooien en een 

nuttige invulling geven aan het leven.  Arbeid speelt ook hierin 

een belangrijke rol, en dat kan verschillende vormen aannemen: 

voltijds, deeltijds, contractueel of ad interim, als zelfstandige of 

als werknemer, betaald of niet betaald.  Daarnaast zijn er nog 

allerlei vormen van vrijwillige arbeid: verenigingsleven, zorgtaken 

en vrijwilligerswerk.

Welzijnszorg wil in deze campagne al die vormen van arbeid aan 

bod laten komen.  Vertrekkend vanuit de talenten van de mensen 

en het recht op arbeid stellen we de vraag welke kansen mensen 

in armoede krijgen en op welke manier we die kansen kunnen 

vergroten.  

Minder kansen op de arbeidsmarkt 

De arbeidsmarkt biedt niet aan iedereen evenveel kansen.  Ver-

schillende groepen komen moeilijker aan hun trekken, waardoor 

ze een groter armoederisico lopen.  Hoe lager je op de sociale 

ladder staat, hoe minder kansen je hebt op de arbeidsmarkt: leef-ladder staat, hoe minder kansen je hebt op de arbeidsmarkt: leefladder staat, hoe minder kansen je hebt op de arbeidsmarkt: leef

tijd, geslacht, afkomst en scholingsgraad zorgen voor achterstel-

ling.  2/3 van de mensen die in armoede leven, kunnen niet gaan 

werken omdat zij nog te jong, al te oud of invalide zijn.  

Te lage lonen of uitkeringen

Armoede is complex, maar in het dagelijks leven komt het toch 

vooral neer op de eindjes aan elkaar zien te knopen.  In de cam-

pagne focussen we naast het ‘recht op waardig werk’ ook op ‘een 

waardig inkomen’.  Iedereen heeft recht op een inkomen dat het 

mogelijk maakt om waardig te leven.  Dat moet gegarandeerd zijn 

voor wie werkt én voor wie niet werkt.  De uitkeringen die onder 

de armoedegrens liggen, zijn te laag om menswaardig te leven.  

Wie wel aan het werk is, maar vastzit in bepaalde statuten of maar 

deeltijds kan werken, heeft het ook snel moeilijk.  Onderzoek wijst 

uit dat 4% van de werkenden onder de armoedegrens leeft.

Niet iedereen vindt gepast werk.  Daarbij is een betaalde job in het 

gewone arbeidscircuit niet voor iedereen mogelijk.  

De gereedschapskist De gereedschapskist De gereedschapskist De gereedschapskist De gereedschapskist De gereedschapskist De gereedschapskist De gereedschapskist De gereedschapskist De gereedschapskist De gereedschapskist De gereedschapskist De gereedschapskist De gereedschapskist De gereedschapskist De gereedschapskist De gereedschapskist De gereedschapskist De gereedschapskist De gereedschapskist De gereedschapskist De gereedschapskist 
Wat?  Een interactieve werkvorm waarmee je inzoomt op de 

campagne van Welzijnszorg

Voor wie?  Voor 12- tot 18-jarigen in het secundair onderwijs of 

de jeugdbeweging

Duur?  45 minuten

Materiaal?  Een gereedschapskist, lijm of plakband, schaar

Ten geleide 

Ieder van ons gaat vroeg of laat aan het werk.  Iedereen droomt 

van die ene toffe job.  Goed werk voor een goed inkomen.

Toch moet de helft van alle werkende mensen in de wereld rond-

komen met niet meer dan 1,50 euro per dag en dat is te weinig 

voor een leven zonder armoede.  

11.11.11 voert samen met een heleboel partners twee jaar lang 

campagne voor waardig werk.

Werknemers zijn geen gereedschap!  Maar de wereldeconomie 

bekijkt werknemers meer en meer als vervangbare wegwerppro-

ducten.  Bedrijven zoeken het alsmaar goedkoper.  Ze trekken 

alsmaar verder, op zoek naar de goedkoopste productiemogelijk-

heden.  Werknemers worden al te vaak beschouwd als onkosten, 

iets waarop je kunt besparen als het te duur is.  Even vervangbaar 

als een stuk gereedschap.

Bij ons in België zijn de werkomstandigheden een heel stuk beter.  

Toch loopt er ook hier het één en ander mis.  

Ook in ons land zijn er mensen die uit de boot vallen.  Daar gaat 

de campagne van Welzijnszorg ‘Werk armoede weg’ over.  In de 

werkvorm ‘De gereedschapskist’ ontdekken de spelers dat men-

sen in armoede niet makkelijk aan een droomjob geraken.  Op 

verschillende vlakken zijn er hindernissen, en die leren de spelers 

kennen.

Voorbereiding

1.  Kies de stellingen, getuigenissen en vragen die je in het spel 

wilt gebruiken en knip die uit.

2.  Elke stelling, getuigenis en vraag kleef je telkens op een voor-

werp uit de gereedschapskist (de hamer, de meter, enz.).

3.  Voorzie voor elke speler een stoel en plaats die in een cirkel.  

De gevulde gereedschapskist staat in het midden van die cirkel.

Aan de slag! 

- Om de beurt neemt een speler iets uit de gereedschapskist.

Is het een stelling, dan leest de speler die voor.  Wie vindt dat 

de stelling juist is, gaat aan de linkerkant van het lokaal staan.  

Wie niet akkoord gaat, staat rechts.  Iedereen beslist dat voor 

zichzelf.  Daarna kun je als begeleid(st)er nog even peilen naar 

de meningen.

-Is het de vraag “Wat vind je zelf heel belangrijk als je denkt aan 

een toekomstige job?”, dan geeft de speler daar een antwoord op.  

Hij of zo probeert te formuleren wat op de eerste plaats komt.  Als 

dat wat moeilijk op gang komt, kun je ook wat suggesties meege-

ven: veel verdienen, niet in het weekend werken, toffe collega’s, 

boeiende job, elke dag van 9 tot 17 uur werken, veel variatie, 

enzovoort.

-Is het een getuigenis, dan leest de speler die voor en mag ieder-

een van de groep erop reageren.

Serveer met je jeugdbeweging of school een 

kom soep en steun zo Welzijnszorg. Alle info 

vind je op www.soepopdestoep.be
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bepaald deelthema.  

Diploma en talenten

Stelling
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anders weten ze niet wie ze in huis halen.  

Getuigenis
“Ik heb geen diploma en vind geen job die mij echt aanspreekt in de “Ik heb geen diploma en vind geen job die mij echt aanspreekt in de “Ik heb geen diploma en vind geen job die mij echt aanspreekt in de “Ik heb geen diploma en vind geen job die mij echt aanspreekt in de 
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onderwijsaanbod op de arbeidsmarkt.

Werkomstandigheden

Stelling
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ze willen werken, kunnen ze werken.

Getuigenis 
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Spoor ZeS
Kipdorp 30

2000 Antwerpen

T 03-231 07 95

spoorzes@chiro.be

www.chiro.be/spoorzes

Welzijnszorg
Nationaal secretariaat Welzijnszorg

Huidevettersstraat 165

1000 Brussel

T 02-502 55 75

F 02-502 58 09

info@welzijnszorg.be

www.welzijnszorg.be

Regionaal secretariaat Antwerpen

Pastorijstraat 37

2060 Antwerpen

T 03-217 24 90

F 03-217 24 99

antwerpen@bdwzz.be

Regionaal secretariaat Limburg

Tulpinstraat 75

3500 Hasselt

T 011-24 90 20

F 011-21 41 16

hasselt@bdwzz.be

Regionaal secretariaat Vlaams-Brabant

Varkensstraat 6

2800 Mechelen

T 015-29 84 58

F 015-29 84 80

mechelen@bdwzz.be

Regionaal secretariaat Brussel

Huidevettersstraat 165

1000 Brussel

T 02-213 04 73

F 02-502 81 01

bdwzz.brussel@broederlijkdelen.be

Regionaal secretariaat Oost-Vlaanderen

St.-Salvatorstraat 30

9000 Gent

T 09-269 23 40

F 09-269 23 49

gent@bdwzz.be

Regionaal secretariaat West-Vlaanderen

Sint-Jorisstraat 13

8800 Roeselare

T 051-26 08 08

F 051-26 08 00

roeselare@bdwzz.be

Ouders die geen steun bieden, scheidingen, ouders zonder baan, 

geen gezin, een onzeker bestaan, enz.  Dat maakt de zoektocht naar 

werk er niet eenvoudiger op.  Het gebrek aan flexibele kinderopvang 

dat jonge moeders ondervinden, blijkt een grote rem te zijn in de 

zoektocht naar een stabiele job.  

Wanneer je dan werk gevonden hebt, blijkt de combinatie gezin-werk 

niet eenvoudig, en zeker niet voor alleenstaande moeders.  Voltijds 

werken blijkt zowat de norm te worden, maar combineer dat maar 

eens met een gezin!

Laag zelfbeeld 

Stelling
Mensen in armoede zien zichzelf als mislukkelingen en zijn daarom 

weinig ambitieus.

Getuigenis 
“Ik wil wel gaan werken en er mij voor inzetten, en ik heb veel moeite 

gedaan om aan werk te geraken.  Maar er is precies iets met mij, en 

je moet je er altijd maar bij neerleggen.  Je krijgt er een minderwaar-

digheidscomplex van.  Zo was ik tijdens mijn opleiding de enige in de 

klas die niet geslaagd was (wel voor al mijn praktijkvakken, maar niet 

voor rekenen).  Daarom moest ik terug naar de bijscholing.  Hiervoor 

was ik beschaamd en daarom ben ik gestopt.”

Achtergrondinfo 
Na hun studies komen jongeren relatief onervaren op de arbeids-

markt.  Ze dromen van een vaste, goed betaalde job, maar als ze al 

werk vinden, moeten ze helemaal onderaan op de ladder beginnen 

(vaak fysiek zwaar of vuil werk).  Interimwerk is het meest gangbaar 

bij die jongeren.  Meestal is er zeer weinig kans om een beetje carri-

ère te maken.  Dat heeft dus weinig met gebrek aan ambitie te maken!  

Bovendien voelen ze zich zeer snel afgewezen of vernederd zodra 

hun werkgever hen terechtwijst, net omwille van hun gebrek aan ei-

genwaarde.  Al die factoren zorgen ervoor dat velen hun werk niet 

lang volhouden.  Een hele tijd werkloos zijn is op dat moment opnieuw 

zeer slecht voor het zelfvertrouwen.  Zo raken mensen ontmoedigd en 

voelen ze zich letterlijk niemand.  De meesten hebben een fundamen-

teel gebrek aan eigenwaarde.  Het gevoel van permanente uitsluiting 

wordt dagelijks gevoed en versterkt door de vele stuntelige en vooraf 

tot mislukken gedoemde pogingen om aansluiting te zoeken bij de 

samenleving.

Niet toevallig komen veel kinderen uit kansarme gezinnen bijna auto-

matisch in het bijzonder onderwijs terecht.  Een kind dat voortdurend 

het gevoel heeft niemand te zijn, kan zijn geest onmogelijk vrijmaken 

om te studeren.  

“Veel jongeren zijn perfect in staat om te benoemen wat ze niet kun-

nen maar ze zijn niet in staat om te benoemen wat ze wel kunnen.”
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