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Het slimste web neemt quizmethodieken over van een 
gelijkaardig genoemd tv-concept. Leerlingen maken op deze 
speelse manier kennis met de specifieke termen van het 
armoedeweb en elementen die gelinkt zijn aan armoede. Ze 
leren de aspecten linken aan een armoedeverhaal.
In vier rondes kun je met vier of vijf ploegen aan de slag in je 
klas.

MateriaaLLijst

> Handleiding
> Interactieve PDF van het slimste web
> Computer en beamer
> Een chronometer of timer
> Print van deze handleiding

Eventueel:
> Per groep een armoedeweb of groot in het lokaal
> Puntenblad en pen per groep
> Een prijs voor de winnende groep

tiMinG

> Uitleg: 5 minuten
> spel: 40 minuten

voorbereidinG

Stel op voorhand vijf groepjes samen en laat hen per groep 
plaatsnemen rond een tafel of op enkele banken die bij elkaar 
geschoven zijn. Om snel de verdeling te maken, kun je hen 
bijvoorbeeld bij het binnenkomen een gekleurd stuk papier met 
hun naam op geven en hen laten plaatsnemen aan de tafel waar 
een blad met dezelfde kleur ligt. Op dat blad kun je meteen 
groepsnummers vermelden zodat je gemakkelijk kunt aanduiden 
voor welke groep de volgende vraag is.

Het slimste web
speLUitLeG

Het slimste web is een quiz om met vijf groepen vier ronden te 
spelen. Iedere ronde heeft zijn eigenheid, de exacte regels worden 
per ronde omschreven.
puntentelling: aangezien tijd laten aftellen en punten aan 
de tijd toevoegen technisch moeilijk is, werken we met vaste 
tijden om te antwoorden op vragen en kun je enkel punten 
winnen per goed antwoord. Die punten turven we. Gebruik 
hiervoor het puntenblad op p. 19.
klassikale opstelling: de vijf groepjes zitten verspreid over 
de klas en hebben een nummer op hun centrale tafel staan 
om de groep aan te duiden. De leerlingen zitten allemaal 
achter de bank, terwijl er elke ronde één afgevaardigde 
voor de bank zit. Die afgevaardigde geeft voor die ronde 
de antwoorden. Kies zelf of de leerlingen van de achterban 
antwoorden mogen influisteren of niet.
start iedere ronde op dezelfde manier: kies zelf of je de 
eerste vraag van iedere ronde wilt toekennen aan groep 1, 
aan de groep die het laatst aan beurt was in de vorige ronde 
of aan de groep met het minste punten. Je kunt er ook voor 
kiezen om voor iedere ronde een korte doe-opdracht te 
doen, waarbij de winnaar mag starten met de eerste vraag 
van de ronde.

tips
Naargelang de voorkennis kun je het armoedeweb nog 
ter beschikking stellen. Als je na de eerste les meegaf 
dat het armoedeweb gekend moet zijn, kun je ervoor 
kiezen om geen armoedeweb te voorzien tijdens de 
quiz. Deed je deel 1 van Het webeffect niet, leg het 
armoedeweb dan duidelijk uit met voorbeelden.

Het kan zijn dat de quiz begeleiden een grotere 
coördinatie vraagt dan een gemiddelde les. Je moet 
immers je vragen lezen, de interactieve PDF bedienen, 
een score bijhouden, je handleiding vasthouden, enz. 
Zoek uit wat het voor jou makkelijker zou maken. Laat 
leerlingen bijvoorbeeld zelf hun scores bijhouden. Of 
vraag per les een of twee leerkrachten die een springuur 
hebben om je te komen assisteren. Punten bijhouden of 
jury spelen met af en toe een humoristische noot, wie 
weet wil een collega dat wel doen.

De interactieve PDF op het volledige scherm bekijken 
doe je via ‘Beeld Modus Volledig Scherm’.
Geen idee wat je prijs voor de winnende groep kan 
zijn? Je kunt het bij klassieke snoepjes, koekjes of fruit 
houden, maar je kunt de winnende groep ook laten 
beslissen op welke van twee dagen de volgende toets 
zal zijn. Of hou bij wie won, en laat hen op de volgende 
toets een vraag schrappen.
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De eerste ronde bestaat uit vijftien vragen. Dat zijn vooral 
klassieke quizvragen. Elke derde vraag – dus vragen 3, 6, 9, 
12 en 15 – levert een punt op voor de groep die het goede 
antwoord geeft. Bij een fout antwoord mag de volgende 
groep een antwoord geven. Als geen van de kandidaten het 
juiste antwoord weet, geeft de quizmaster de oplossing.
Groep 1 is als eerste aan de beurt om een antwoord te 
formuleren op de eerste vraag. Antwoorden zij juist, 
dan mogen ze ook de volgende vraag beantwoorden. Is 
het antwoord fout, dan gaat de volgende vraag naar de 
eerstvolgende groep. Enzovoort. De groepen proberen 
zo veel mogelijk juiste antwoorden te geven en aan zet 
te blijven, aangezien er maar om drie vragen punten te 
verdienen zijn.

Bij cijfervragen mag de volgende groep sowieso ook een gok 
doen. De groep die er bij de cijfervraag het dichtst bij zit, 
krijgt het punt en mag op de volgende vraag antwoorden.  
Bij open vragen mag de eerstvolgende groep nog gokken als 
de groep die aan zet is een fout antwoord heeft gegeven.  
De doe-vraag wordt gespeeld door alle groepen. Wil je dit 
beperkter houden, laat dan de groep die aan zet is en de 
eerstvolgende groep spelen. De overige spelers stemmen 
wie wint.
Bij een vraag met slechts twee antwoorden vraag je geen 
antwoord meer van de volgende groep.

ronde 1: 
‘Het kortste antwoord’

tips
Gaf je al veel informatie in vorige lessen of schat je de 
achtergrondkennis hoog in, stap dan af van het principe 
dat de groep die juist antwoordde ook het volgende 
antwoord mag geven. Stel dan iedere vraag aan een 
andere groep en geef een punt per juist antwoord, en 
niet enkel bij iedere derde vraag. Zo blijven de vragen 
niet te lang hangen bij de eerste groepen.

Wil je deze ronde wat dynamischer maken? Vervang 
dan enkele vragen door een doe-opdracht. Laat termen 
als inkomen, OCMW of zakgeld uitbeelden of tekenen, 
de groep krijgt 30 seconden om het juiste woord te 
raden. Laat twee afgevaardigden een keer grabbelen 
in een zak met kleingeld. Wie het dichtst bij € 2,30 
zit, wint de opdracht. Of geef twee afgevaardigden elk 
een tijdschrift en geef de opdracht zo snel mogelijk het 
woord armoede te vormen met uitgescheurde letters.

HET 
KORTSTE 

ANTWOORD

RONDE 1

ElkE dErdE vraag – dus vragEn 3, 6, 9, 12 En 15 – lEvErt EEn 
punt op voor dE groEp diE hEt goEdE antwoord gEEft.  
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Ronde 1: 
‘Het kortste antwoord’

1 is er meer armoede op 
het platteland dan in de 
grootsteden?

4 Zet de volgende voedingswaren 
van goedkoop naar duurder: 

•	 1	kilogram	peren,	
•	 1	liter	halfvolle	melk,	
•	 1	kg	varkenskoteletten.

2 in welke maand is het jaarlijks 
de internationale werelddag 
van verzet tegen armoede?

5 Hoeveel procent van de 
belgische bevolking leeft in 
armoede?

3 wat hangen de mensen op 
 17 oktober uit het raam om 

de aandacht te vestigen op de 
werelddag van verzet tegen 
armoede?

6 Hoeveel procent van de 
kinderen in belgië leeft in 
armoede?

Nee
12,7 % op het platteland tegenover 
22,8 % in de grootsteden

• 1 liter halfvolle melk (€ 0,55)
• 1 kilogram peren (€ 1,80)
• 1 kg varkenskotelet (€ 7,5)

(Bron: budgetkoken.be/prijslijst.php)

oktober
Meer bepaald op 17 oktober

15,5 % 
Dat is meer dan een op de zeven
   

(Geknoopt) wit laken
Geknoopte lakens die uit het raam hangen, staan 
voor de boodschap ‘ontsnappen uit armoede is een 
zaak van iedereen’. Het laken uit het raam verbeeldt 
de ontsnapping.  De knoop erin verwijst naar de 
slogan ‘bind mee de strijd aan tegen armoede’.  

20 % 
Dat is een op de vijf kinderen!
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Ronde 1: 
‘Het kortste antwoord’

7 bij welke gemeentelijke dienst 
moet je langsgaan als je geen 
inkomen hebt en een leefloon 
wilt aanvragen?

10 Doe-vraag: De groep die aan de beurt 
is en de eerstvolgende groep sturen 
een afgevaardigde naar voren.  Zij 
proberen in tien seconden de opdracht 
zo goed mogelijk uit te voeren. De 
spelers van drie andere groepen die op 
de antwoordstoel zitten, stemmen na de 
doe-opdracht wie gewonnen heeft.

doe een straathond na

Is één van de groepen nog niet aan de 
beurt geweest deze ronde, geef dan nu de 
overwinning aan hen.

8 welk soort woningen bestaan 
er voor mensen voor wie huren 
op de privémarkt te duur is?

11 wat is er bijzonder aan een 
ervaringsdeskundige in de 
armoede sector? 

9 als je niet goed kunt schrijven en 
lezen,	waardoor	je	onvoldoende	
aan onze samenleving kunt 
participeren,	ben	je	...	

12 Hoe noemen we armoede die 
van ouders op de kinderen (of 
van generatie op generatie) 
doorgegeven wordt? 

een oCMw, voluit openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk welzijn, verzekert een aantal 
maatschappelijke dienst verleningen en zorgt 
zo voor het welzijn van iedere burger.  elke 
gemeente of stad heeft een eigen oCMw dat 
een brede waaier aan diensten aanbiedt.

soCiale woninGen Ze Hebben Zelf ervarinG 
in De arMoeDe 

opgeleide ervaringsdeskundigen in 
armoede worden ingezet om vorming te 
geven over armoede.

laaGGeletterD 
vroeger spraken we van analfabetisme. 
‘analfabeet’ kun je goedkeuren, al verwijst het in 
principe naar mensen die niet kunnen lezen en 
schrijven.  laaggeletterden kunnen onvoldoende 
lezen om te participeren aan de maatschappij.

GeneratiearMoeDe
Generatiearmoede staat tegenover nieuwe 
armoede.  Met nieuwe armoede bedoelen 
we: mensen die arm geworden zijn door 
omstandigheden, bijvoorbeeld een ongeval, 
ziekte, faillissement, enz.
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Ronde 1: 
‘Het kortste antwoord’

13 welk gerecht – met als 
belangrijkste ingrediënten 
tomaten,	(gemengd)	gehakt	
en water – kun je volgens de 
website van het tv-programma 
‘dagelijkse kost’ maken 
voor minder dan € 3 per 
persoon?leefloon wilt aanvragen?

14 welzijnszorg is een vzw.  
 wat betekent de afkorting 

vzw?

15	 Als	je	naar	de	dokter	gaat,	moet	je	een	
deel zelf betalen (remgeld).  Het andere 
deel rekent de dokter voor mensen met 
een verhoogde tegemoetkoming (mensen 
in armoede) rechtstreeks af met een 
instelling.  Mensen zonder verhoogde 
tegemoetkoming moeten met hun briefjes 
zelf naar die instelling.  Hoe noemen we de 
instelling waar we naar verwijzen?

 vereniGinG ZonDer 
winstooGMerk

toMatensoep Met (veel) 
balletjes

Mutualiteit
ook gekend als ziekenfonds
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ronde 2: 
wat weet je over …

RONDE 2
WAT WEET 
JE OVER

…

In de volgende ronde wordt telkens een vraag gesteld, 
waarna de groep die aan de beurt is, probeert te raden 
welke vier elementen met het thema of de vraag te maken 
hebben.  Ze hebben dertig seconden de tijd, voor ieder juist 
antwoord krijgen ze een punt.  De volgende groep krijgt 
eventueel nog vijftien seconden om aan te vullen wat niet 
geraden werd.
Zie op de volgende bladzijden  afbeeldingen van de 
interactieve PDF, zo weet je op welk vakje je moet klikken 
om een woord zichtbaar te maken.

tips
>  Wil je de quiz leuker maken?  Film telkens een 

collega die een vraag stelt en plak de filmpjes in 
de interactieve PDF of speel ze af voor je naar de 
volgende vraag gaat.

>  Vraag 5 is moeilijk zonder voorkennis.  Zorg ervoor 
dat je enkele termen aanhaalt in de vorige les, of 
wees mild in het toekennen van juiste antwoorden.  
Ook bij vraag 2 zul je mild moeten zijn.

VOORBEELD

Vraag 1
Wat weet je over de Internationale Dag  
van Verzet tegen armoede?

Ò 

Ò Buiten hangen

Ò 17

Ò Oktober

Vraag 1
Wat weet je over de internationale dag 
van verzet tegen armoede

Ò Laken

Ò Buiten hangen

Ò 17

Ò Oktober

Vraag 1
Wat weet je over de Internationale Dag  
van Verzet tegen armoede?

Ò

Ò

Ò

Ò 

Vraag 1
Wat weet je over de Internationale Dag  
van Verzet tegen armoede?

Ò  

Ò Buiten hangen

Ò 

Ò 

Vraag 1
Wat weet je over de Internationale Dag  
van Verzet tegen armoede?

Ò 

Ò Buiten hangen

Ò 

Ò Oktober

HET JUISTE ANTWOORD LICHT OP 
BIJ HET AANKLIKKEN VAN HET

BIJHORENDE PIJLTJE
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Ronde 2: 
Wat weet je over …

vraaG 1
wat weet je over de internationale dag 
van verzet tegen armoede

vraaG 4
wat zijn veelgehoorde drempels 
voor mensen in armoede om naar de 
jeugdbeweging te gaan?

vraaG 2
welke vier ingrediënten zitten er in 2016 
in de voedselpakketten van de Colruyt 
naast	plantaardig	broodsmeersel,	tonijn,	gebroken	
prinsessenbonen,	doperwten	en	jonge	wortelen?

vraaG 5
wat weet je over welzijnszorg?

vraaG 3
wat weet je over het CLb?

Ò laken
Ò buiten hangen
Ò 17
Ò oktober

Ò schaamte
Ò uniform te duur
Ò te veel materiaal om op kamp  

te gaan
Ò lidgeld te duur

Ò tomatenblokjes
Ò appelmousseline
Ò rijst
Ò aardbeienconfituur

Ò samen tegen armoede
Ò structurele hulp
Ò Campagne oktober-december
Ò armoedeweb

Ò studiekeuze
Ò Centrum leerlingenbegeleiding
Ò Medisch onderzoek
Ò psychologische hulp
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ronde 3: 
de verbandronde

RONDE 3
DE 

VERBAND-
RONDE

Iedere groep krijgt negen woorden te zien, die per drie bij 
elkaar horen en naar een antwoord verwijzen.  Je moet dus 
de juiste verbanden leggen en drie antwoorden vinden.  
Iedere groep krijgt dertig seconden de tijd voor hun opgave, 
elk gevonden woord levert een punt op.  Als ze antwoorden 
niet vinden, krijgt de volgende groep nog vijftien seconden 
om aan te vullen.  Zij krijgen daar ook punten voor.

vraag 1

Æ ONDERWIJS
Æ ELECTRICITEIT
Æ ANALFABETISME

(Zonder) diploma

Niet schrijven

Budgetmeter

Gsm opladen

Leerplicht

Laaggeletterd

Windmolen

Niet lezen

Watervalsysteem

Æ2

vraag 1

(Zonder) diploma

Niet schrijven

Budgetmeter

Gsm opladen

Leerplicht

Laaggeletterd

Windmolen

Niet lezen

Watervalsysteem

vraag 1

Æ ONDERWIJS 

(Zonder) diploma

Niet schrijven

Budgetmeter

Gsm opladen

Leerplicht

Laaggeletterd

Windmolen

Niet lezen

Watervalsysteem

vraag 1

Æ ONDERWIJS
Æ ELECTRICITEIT 
 

(Zonder) diploma

Niet schrijven

Budgetmeter

Gsm opladen

Leerplicht

Laaggeletterd

Windmolen

Niet lezen

Watervalsysteem

È

È

È

VOORBEELDVOORBEELD

DE JUISTE COMBINATIE LICHT 
OP BIJ HET AANKLIKKEN VAN 
1 VAN DE 3 TREFWOORDEN.

HET JUISTE ELEMENT KOMT 
TE VOORSCHIJN
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vraag 1

Æ ONDERWIJS
Æ ELECTRICITEIT
Æ ANALFABETISME

(Zonder) diploma

Niet schrijven

Budgetmeter

Gsm opladen

Leerplicht

Laaggeletterd

Windmolen

Niet lezen

Watervalsysteem

Æ2

vraag 4

(Kopen)  
op afbetaling

Uitsluiting

Ziek

Live now, pay later

Doktersbezoek  
uitstellen

Onrechtmatig onderscheid 
(tussen mensen of groepen)

Weinig medicatie

Geld lenen

Minderheden

Æ GeZOnDheiD 
Æ DiscriMinatie Æ VOOrOOrDeLen 
Æ schULDen Æ5

vraag 2

Ontslagen

(Duur) lidgeld

C4

Jeugdbeweging

Recht op eigendom

Universeel

Tekenschool

Geen loon

Recht op vereniging

Æ VRiJe TiJD 
Æ WeRkLOOS
Æ MenSenReChTen Æ3

vraag 5

Æ Inkomen 
Æ koud Æ Vooroordelen 
Æ Armoedeweb

Geen verwarming

dunne kleren

maandbudget

web

Tien aspecten

enkel glas

loonbrief

uitkering

Samen Tegen Armoede

Ronde 3: 
De verbandronde

vraag 3

Æ Huisvesting 
Æ vooroordelen 
Æ Armoede

tegenovergestelde  
van welstand

Woning

dakloos

niet in levensbehoeften  
kunnen voorzien

Alle marokkanen  
rijden met een BmW

geen geld voor eten,  
wel voor smartphone

Wit laken

Als je arm bent,  
ben je lui

Huurwaarborg

Æ4

vraag 2

Ontslagen

(Duur) lidgeld

C4

Jeugdbeweging

Recht op eigendom

Universeel

Tekenschool

Geen loon

Recht op vereniging

Æ VRiJe TiJD 
Æ WeRkLOOS
Æ MenSenReChTen Æ3

vraag 5

Æ Inkomen 
Æ koud Æ Vooroordelen 
Æ Armoedeweb

Geen verwarming

dunne kleren

maandbudget

web

Tien aspecten

enkel glas

loonbrief

uitkering

Samen Tegen Armoede

vraag 3

Æ Huisvesting 
Æ vooroordelen 
Æ Armoede

tegenovergestelde  
van welstand

Woning

dakloos

niet in levensbehoeften  
kunnen voorzien

Alle marokkanen  
rijden met een BmW

geen geld voor eten,  
wel voor smartphone

Wit laken

Als je arm bent,  
ben je lui

Huurwaarborg

Æ4

vraag 1

Æ ONDERWIJS
Æ ELECTRICITEIT
Æ ANALFABETISME

(Zonder) diploma

Niet schrijven

Budgetmeter

Gsm opladen

Leerplicht

Laaggeletterd

Windmolen

Niet lezen

Watervalsysteem

Æ2

vraag 4

(Kopen)  
op afbetaling

Uitsluiting

Ziek

Live now, pay later

Doktersbezoek  
uitstellen

Onrechtmatig onderscheid 
(tussen mensen of groepen)

Weinig medicatie

Geld lenen

Minderheden

Æ GeZOnDheiD 
Æ DiscriMinatie Æ VOOrOOrDeLen 
Æ schULDen Æ5



12

ronde 4: 
Het fotoweb

Iedere groep krijgt na elkaar vijf foto’s te zien die telkens 
maar zeven seconden zichtbaar zijn. Terwijl het beeld 
verschijnt, linkt de groep het beeld aan een aspect van het 
armoedeweb. Sommige afbeeldingen kunnen gelinkt worden 
aan twee aspecten. Als de leerlingen een van die aspecten 
aanhalen, ken je het punt toe.
De leerlingen mogen maximaal twee aspecten per 
afbeelding roepen.

Ze kunnen dus enkel kiezen uit de volgende lijst:  

>  Vrije tijd
>  Huisvesting
>  Gezondheid
>  Inkomen
>  Hulpverlening
>  Justitie
>  Sociale contacten
>  Arbeid en tewerkstelling
>  Gezin
>  Onderwijs

Deze lijst vind je terug naast elke foto.

Na iedere fotoronde probeert de groep de link tussen de 
afbeeldingen te raden, dat levert een extra punt op. 
De linken of thema’s zijn de hieronder staande titeltjes. 
Nadien mag de volgende groep raden welke aspecten niet 
gevonden zijn.

RONDE 4
HET

FOTOWEB

vraag 1

vraag 1

vrije tijd 

Huisvesting 

gezondHeid 

inkomen 

Hulpverlening 

justitie 

sociale contacten 

arbeid en 
tewerkstelling 

gezin 

onderwijs

vraag 1

vrije tijd 

Huisvesting 

gezondHeid 

inkomen 

Hulpverlening 

justitie 

sociale contacten 

arbeid en 
tewerkstelling 

gezin 

onderwijs

STAP 1

STAP 2

STAP 3
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Ronde 4: 
Het fotoweb

jUstitie vrije tijd

GeZondHeid soCiaLe ContaCten 
arbeid en tewerksteLLinG

onderwijs
link uniformEn
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Ronde 4: 
Het fotoweb

inkoMen HULpverLeninG

soCiaLe ContaCten vrije tijd

HUisvestinG
link gEbouwEn
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Ronde 4: 
Het fotoweb

soCiaLe ContaCten GeZondHeid

HUisvestinG • 
arbeid & tewerksteLLinG

onderwijs

GeZondHeid
Link witte prodUCten
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Ronde 4: 
Het fotoweb

GeZondHeid HUisvestinG

HULpverLeninG  
onderwijs

HULpverLeninG  
arbeid- en tewerksteLLinG

jUstitie

Link LoGo’s
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Ronde 4: 
Het fotoweb

inkoMen HUisvestinG • GeZin

vrije tijd soCiaLe ContaCten

vrije tijd
GeZondHeid

Link ZeGswijZen
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Bij ieder juist antwoord turf je in het juiste vakje.(Puntenblad 
zie volgende blz.)

Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 TOTAAL

Groep 1

Groep 2

Groep 3

Groep 4

Groep 5

afronden

Tel de punten op en maak de winnaar bekend.
Zit je met een ex aequo, dan kunnen de onderstaande 
schiftingsvragen soelaas bieden. Wie het dichtst bij het 
percentage zit, is de eindwinnaar.
Geef het juiste armoedecijfer bij beide groepen:
Lage opleiding (geen diploma) => 26 %
Hoge opleiding (hogeschool of universiteit) => 7 %

Of anders geformuleerd:

15,5	%	van	de	Belgische	bevolking	leeft	in	armoede.	Als	bij	
de mensen die geen diploma behaalden 26 % in armoede 
leeft,	hoeveel	procent	van	de	mensen	met	een	opleiding	
aan de hogeschool of universiteit leeft er dan in armoede?

Ò 7 %

puntentelling



Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 1 totaaL

Groep 1

Groep 2

Groep 3

Groep 4

Groep 5

Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 1 totaaL

Groep 1

Groep 2

Groep 3

Groep 4

Groep 5
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waarschijnlijk niet. want de meesten doen er alles aan om hun 
problemen zo goed mogelijk te verbergen. als het over armoede 
gaat,	hebben	we	immers	heel	wat	vooroordelen.	Ze	hebben	het	
vast	zelf	gezocht,	toch?	Zijn	liever	lui	dan	moe?	En	zijn	het	geen	
moeilijke tijden voor iedereen?

vandaag leven 1 700 000 belgen 
onder de armoedegrens
Armoede, dat is niet beschikken over (gezond) voedsel of 
huisvesting, geen toegang hebben tot de gezondheidszorg, 
of geen mogelijkheden hebben om verder te studeren. Maar 
ook het sociale leven staat onder druk, omdat er geen geld is 
voor een sportclub of vereniging, voor schoolactiviteiten of 
een ontspannende daguitstap.

Ook in ons land grijpt armoede om zich heen. 1,7 miljoen 
mensen in ons land leeft in armoede, dat is meer dan een 
op de zeven! Nog veel meer mensen worden er tijdens 
een bepaalde periode in hun leven mee geconfronteerd. 
Sommige groepen hebben een grotere kans om in armoede 
te belanden: kinderen, ouderen, mensen afkomstig van 
buiten Europa, alleenstaande ouders en huurders zijn extra 
kwetsbaar. En dat allemaal in ons rijke land.

“Armoede is een breder en complexer fenomeen dan het loutere 
financiële plaatje. Het gaat ook over een tekort aan sociale 
contacten.”
Ervaringsdeskundige Marina

armoedeweb
Armoede is een complex probleem waarbij mensen 
uitgesloten worden op verscheidene vlakken in het leven. 
Het is een schending van hun grondrechten.

Linda is 48 jaar.
“Ik werkte vroeger in een fabriek. Door zware rugproblemen 
ben ik thuis met een kleine invaliditeitsuitkering. Ik kon maar 
tot mijn vijftiende naar school gaan en moest thuis helpen in 
het huishouden. Mijn rugproblemen maken het moeilijker om 
een job te vinden. Onlangs ben ik gescheiden en nu leef ik 
samen met mijn twee kinderen. Door de hoge kosten wonen 
we in een kleine woning met veel vochtproblemen en tocht. 
Door de ongezonde leefomstandigheden heb ik vaak last van 
longontstekingen. Maar ik houd me sterk en probeer het beste 
te geven aan mijn kinderen.
Zelf eet ik amper een warme maaltijd. Die uitgespaarde kost 
geeft me de mogelijkheid om de schoolkosten te betalen. 
Mijn jongste zoon heeft grote leerproblemen en zou naar de 
logopedist moeten. Ik balanceer op de rand van een depressie 
door de dagelijkse stress. De dokter raadt mij aan om een 
ontspanningsactiviteit te doen. Maar daar heb ik het geld niet 
voor.
Mensen in de straat zeggen dat ik te lui ben om te gaan werken 
...”

Onderzoek leert ons dat armoede een netwerk 
is van sociale uitsluiting dat zich manifesteert op 
verschillende levensdomeinen. De uitsluitingen binnen die 
levensdomeinen staan met elkaar in verband en versterken 
elkaar. Zo vormt armoede een negatieve spiraal, waaruit het 
vaak moeilijk ontsnappen is.

Kinderen die opgroeien in armoede hebben vaak al een 
achterstand opgelopen. Doordat kansarme leerlingen 
met een andere bagage naar school gaan, ontstaan er 
bijkomende problemen binnen de schoolmuren. Leerlingen 
worden uitgesloten en voelen zich niet thuis op school.

De kansen die jongeren krijgen, bepalen in grote mate hun 
kansen op de arbeidsmarkt. Niet iedereen heeft zomaar 
uitzicht op een kwaliteitsvolle job. Bovendien zijn jobs onder 
aan de arbeidsmarkt vaak ongezond en bieden ze weinig 
perspectief op een goede verloning of werkzekerheid.

Campagnetekst ‘samen tegen armoede’
Campagne welzijnszorg 2016

armoede is een verhaal van een op de zeven.  
wist je dat?
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Onzekerheid op de werkvloer dwingt mensen vaak naar 
de huurmarkt omdat een eigen woning bezitten geen 
optie is. Anno 2016 wonen nog veel mensen in armoede 
in erbarmelijke omstandigheden en raken ze niet aan 
kwaliteitsvolle, betaalbare en aangepaste woningen. 
Hun woonsituatie is telkens weer een directe en harde 
confrontatie met de realiteit.

Een ongezonde woonomgeving zorgt vaak voor 
gezondheidsproblemen. Maar niet alleen de woonsituatie, 
ook de dagelijkse stress en de materiële beperkingen 
van een leven in armoede wegen door op iemands 
lichamelijke en geestelijke gezondheid. De toegang tot 
de gezondheidszorg blijft echter beperkt voor wie het met 
weinig middelen moet stellen of voor wie vaak ziek is. Ook 
de betaalbaarheid van de zorg blijft een knelpunt voor wie in 
armoede leeft.

En in een samenleving waar tegenwoordig alles draait 
rond time’ en ontspanning vallen mensen in armoede nog 
eens uit de boot. Ze ondervinden verschillende drempels 
om te kunnen deelnemen aan het sociale leven. Uit 
angst om niet rond te komen, gaan ze besparen op hun 
ontspanningsmogelijkheden. De gevoelens van uitsluiting 
en schaamte zitten soms zo diep dat ze niet altijd de nodige 
levensmoed en fut hebben.

“Sommige dingen zie je maar als je er ook echt oog voor hebt. 
Achter vele gevels schuilt een veel complexer verhaal dan je denkt.”
Jeugdwerker Femke

samen tegen armoede
Het is tijd voor actie, tijd om ‘Samen Tegen Armoede’ in te 
gaan. Armoede is geen natuurfenomeen. Wij kunnen het 
bestrijden, wij kunnen kiezen voor een samenleving zonder 
armoede. Dat is niet enkel een zaak van mensen in armoede 
zelf. Daarvoor hebben we iedereen nodig!

“Ik heb van jongs af aan geleerd al wat je hebt te delen met 
anderen. Waar zouden we het recht halen meer voor onszelf op 
te eisen dan wat hoeft?”
Vrijwilliger Maurits

Het betekent dat we schouder aan schouder staan met 
mensen in armoede. Dat we zonder vooroordelen, zonder 
te veroordelen, leren van elkaar. Dat we – door het contact 
met elkaar – eenzaamheid en uitsluiting tegengaan en het 
wederzijds begrip vergroten.

“Het chemische proces van een burn-out heeft veel weg van 
wat mensen met armoede-ervaring meemaken. Chronische 
stress, constante spanning, stigma’s, schaamte ... En alles 
behalve de macht om in te grijpen of iets te veranderen aan de 
situatie.”
Vrijwilliger Thomas

‘Samen Tegen Armoede’ betekent samen zoeken naar 
oplossingen voor armoede. Het betekent steun voor 
lokale projecten voor tewerkstelling, ontmoeting, 
huistaakbegeleiding, gezondheidspreventie en huisvesting. 
Die initiatieven maken ter plaatse het verschil en zijn een 
inspiratie voor onze werking.

Samen Tegen Armoede is structureel armoede aanpakken. 
Je lost het niet op met mensen een maaltijd aan te bieden 
of goedkope tweedehandsspullen, daarmee lenig je jammer 
genoeg enkel de ergste nood. Wij gaan verder. We willen 
mensen hun rechten garanderen, zodat ze zelf keuzes 
kunnen maken, zelf hun toekomst in handen kunnen nemen, 
opnieuw dromen, opnieuw vooruitgaan en verder kunnen 
kijken dan de dag van morgen.

samen tegen armoede
Het is de kracht van onze samenleving. Vele kleintjes 
maken een groot. Jij en ik, mensen in armoede, groepen 
en verenigingen, vrijwilligers, politici, pers, bedrijven, 
vakbonden, mutualiteiten: we zijn met velen. We willen 
overtuigen en verbinden. Overtuigen dat armoede niet 
thuis hoort in ons land, verbinden opdat armoede en 
uitsluiting uitgesloten worden van in de dorpsstraat tot in de 
Wetstraat.
De kracht van ons allemaal: dat is ‘Samen Tegen Armoede’.

”Volgens mama zijn er vele kindjes in ons land die leven zoals 
Robby. Daarom wilde ik graag iets extra’s doen voor mensen in 
armoede in onze buurt.”
Kleine held Bas
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Welzijnszorg slaat dit jaar een nieuwe weg in en voert 
voortaan campagne onder de naam ‘Samen Tegen 
Armoede’.
‘Samen Tegen Armoede’ wil alle taboes doorbreken en de 
complexiteit van het armoedeweb opnieuw zichtbaar maken. 
Armoede is geen keuze, maar een ingewikkeld samenspel 
van oorzaken en gevolgen. Geen ver-van-ons-bedshow, 
maar een verhaal van mensen, vrienden, kennissen. Het 
kan ook jou, je collega, buurvrouw of de winkelier om 
de hoek overkomen. Onze medewerkers, vrijwilligers en 
ervaringsdeskundigen maken samen werk van structurele 
armoedebestrijding in eigen land. Samen ondersteunen we 
ruim honderd regionale en lokale organisaties en projecten. 
Elke actie telt. Ook jij kunt helpen!

ontdek zeven sterke solidariteitsverhalen en steun 
ons op www.samentegenarmoede.be.

adressenlijst welzijnszorg
Nationaal secretariaat
Huidevettersstraat 165
1000 Brussel
02-502 55 75
info@samentegenarmoede.be

Regionaal secretariaat Antwerpen
Rolwagenstraat 73
2018 Antwerpen
03-217 24 90
antwerpen@welzijnszorg.be
 
Regionaal secretariaat Brussel
Huidevettersstraat 165
1000 Brussel
02-213 04 73
brussel@welzijnszorg.be

Regionaal secretariaat Limburg
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt
011-24 90 20
hasselt@welzijnszorg.be

Regionaal secretariaat Oost-Vlaanderen
Sint-Salvadorstraat 30
9000 Gent
09-269 23 40
gent@welzijnszorg.be 

Regionaal secretariaat Vlaams-Brabant en Mechelen
Varkensstraat 6
2800 Mechelen
015-29 84 58
mechelen@welzijnszorg.be

Regionaal secretariaat West-Vlaanderen
Sint-Jorisstraat 13
8800 Roeselare
051-26 08 08
roeselare@welzijnszorg.be 



Meer spoor Zes! 
Meer spoor Zes-spelen voor +12? 
Op chiro.be/jongerenspel vind je nog veel meer 
jongerenspelen die Spoor ZeS maakte in samenwerking met 
Samen Tegen Armoede, een campagne van Welzijnszorg.

Meer Spoor ZeS-materialen over deze Welzijnszorgcampagne? 

spoor Zes
Kipdorp 30
2000 Antwerpen
03-231 07 95
spoorzes@chiro.bechiro.be/spoorzes
spoorzesindeklas.be

Meer info via chiro.be/spoorzes of op spoorzesindeklas.be.
UIT: ‘Verstrikt’, tekstenboekje Spoor ZeS advent 2016. 
Meer info op chiro.be/tekstenboekj


