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Abstract 

Dit onderzoek brengt de problematiek omtrent stigmatisering van armoede aan het licht. Aan 

de hand van diepte-interviews met negen mensen die in armoede leven, twee medewerkers 

van een armoedeorganisatie en een opgeleide ervaringsdeskundige trachten we te achterhalen 

of er een stigma van armoede is en hoe de gestigmatiseerde dit ervaart. Dit doen we voor acht 

levensdomeinen: het emotioneel en sociaal welzijn, de consumptiecultuur, het onderwijs, de 

arbeidsmarkt, hulpverlening, huisvesting, gezondheidszorg en justitie. We ondervinden dat in 

al deze levensdomeinen sprake is van stigmatiserende praktijken, hoewel in mindere mate 

binnen de gezondheidszorg en justitie. Het grootste pijnpunt lijkt bij het onderwijs te liggen: 

kinderen worden er van bij het begin gestigmatiseerd. Dit kan verregaande gevolgen hebben 

op de latere levensloop, indien het stigma vroeg op jonge leeftijd wordt geïnternaliseerd. De 

impact van het stigma is bovendien niet gegeven, maar afhankelijk van de manier waarop de 

persoon in kwestie ermee leert omgaan.   

Sleutelwoorden:  kansarmoede, stigma, discriminatie, omgangsstrategieën 

1. Inleiding 

“Is een groot deel van de armoede in België niet door mensen die drugverslaafd zijn of hun 

geld hebben verkwist?” –W., 21 

Op het eerste zicht ziet het er naar uit dat dergelijke uitspraken over mensen in armoede 

gemeengoed zijn. Het lijkt erop dat het beeld van armoede dat in de maatschappij leeft vol 

stereotypes zit. Velen lijken armoede nog steeds te bekijken vanuit een individueel 

schuldmodel: de maatschappij biedt zoveel kansen en vangnetten, dus als je die mist is het je 

eigen schuld. Een dergelijk beeld werkt stigmatiserend en kan nefaste gevolgen hebben voor 

de mensen die met armoede te maken krijgen. Het legt immers de verantwoordelijkheid te 

zeer bij de persoon in armoede zelf, waardoor de vele structurele barrières waarmee men te 

maken krijgt in een situatie van materiële deprivatie uit het zicht worden gedreven.  

Om dit stigmatiserend beeld en de gevolgen ervan afdoende in kaart te kunnen brengen, 

moeten we vertrekken vanuit een ruime invulling van het begrip armoede. Volgens het OECD 

loopt men risico op armoede wanneer men minder dan 60% van de mediaan van het nationale 

huishoudinkomen verdient. Deze maatstaf belicht slechts één aspect van armoede, namelijk de 

financiële moeilijkheden. Sinds enkele jaren is er dan ook meer aandacht voor de complexiteit 

en alomvattendheid van het begrip, dat meerdere dimensies omvat die elk hun impact hebben 

op het dagelijkse leven. In dit onderzoek definiëren we armoede dan ook als:  
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“een netwerk van sociale uitsluitingen dat zich uitstrekt over meerdere gebieden van 

het individuele en collectieve bestaan. Het scheidt de armen van de algemeen 

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

kracht overbruggen” (Vranken, 2005). 

Deze definitie wijst ons op de breedte van de problematiek. Er is sprake van een netwerk van 

uitsluitingen die plaats vinden binnen verschillende domeinen van het samenleven: het 

onderwijs, de arbeidsmarkt, huisvesting, gezondheidszorg, cultuur, justitie, … Meerdere 

problemen binnen verschillende levensdomeinen cumuleren en verknopen uiteindelijk tot een 

kluwen van uitsluiting op deze verschillende domeinen. Het gaat in feite om een accumulatie 

van verschillende uitsluitingen die gelinkt zijn aan elkaar. Die onderlinge verbondenheid 

tussen uitsluitingen op verscheidene gebieden zorgt dat armoede diep doortast in het 

individuele en het sociale leven (Spiesschaart, 2005). In de vorm van sociale uitsluiting 

refereert het begrip naar het opeenvolgend of gelijktijdig voorkomen van slechte sociale 

gebeurtenissen die een vermindering van sociaal, economisch en cultureel kapitaal met zich 

meebrengt (Bourdieu, 1989). Armoede heeft ook een invloed op het bevredigen van sociale 

behoeften en het emotionele welzijn (Sen, 1983). Deze verbreding van het begrip tot een 

multidimensioneel fenomeen noemt men binnen het welzijnsjargon ook wel kansarmoede 

(Kochuyt, 2013).  

Sociologisch gezien is armoede niet alleen een kwestie van materiële deprivatie, maar net de 

maatschappelijke miskenning ervan (Simmel, 1908). Het is de perceptie van de omgeving die 

van de behoeftige een arme maken. De problematiek en de beoordeling ervan kunnen dus niet 

losgezien worden van de samenleving, haar welvaartsopvatting en haar zorgregime (Kochuyt, 

2013). Ook het bewustzijn van armoede is hieraan onderhevig: in een meer welvarende 

maatschappij zullen personen die in armoede leven zich er sterker bewust van zijn dat ze 

uitgesloten worden van verschillende welvaartsgoederen (Dierckx et al., 2012). Men wordt 

immers dagelijks geconfronteerd met een ander soort leven, één zonder al die financiële 

zorgen. Armoedebewustzijn is met andere woorden ook een schaarstebewustzijn.  

Dit onderzoek stelt dat de publieke perceptie rond de armoedeproblematiek stigmatiserend 

werkt en als een bijkomend mechanisme van uitsluiting gaat dienen. Mensen die in armoede 

leven worden in alle leefdomeinen geconfronteerd met het stigma door vooroordelen, 

etikettering en discriminatie.  

Mensen die in armoede leven worden in alle leefdomeinen geconfronteerd met  Net omdat 

men uitgesloten wordt, krijgt men te maken met extra uitsluiting. Figuur 1 demonstreert dit 

cyclische verband. Dit kan nefaste gevolgen hebben: het zorgt dat armen de toegang tot 
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bepaalde diensten missen en de ondersteuning die ze nodig hebben niet krijgen. Daarnaast 

kwetst het ook de binnenkant van mensen die in armoede leven. Wanneer stigmatisering lang 

aanhoudt, kan het ook als gevolg hebben dat diegene die bestempeld wordt, zijn stempel ook 

als waarheid zal gaan aanvaarden. Mensen zijn immers sociale wezens en verlenen hun 

identiteit dan ook aan hun sociale interacties (the Looking Glass Self, Cooley). Dit komt tot 

uiting in de hoge depressiecijfers onder de lagere sociaaleconomische klassen. In het ergste 

geval gaat men geloven dat men zelf schuldig is aan zijn eigen ongelukkige situatie of ziet 

men de hopeloosheid ervan in en gaat men zich schikken naar zijn lot. 

Binnen de sociologische literatuur is er een tekort aan onderzoek naar de bredere implicaties 

van stigmatisering voor de gestigmatiseerde groepen (McCormick et al., 2012). Eén van de 

grote vragen binnen de sociologie behandelt immers de verdeling van levenskansen, waarop 

stigmatisering een dramatische en onderschatte impact op heeft (Link & Phelan, 2001). 

Voorgaand sociologisch onderzoek lijkt vooral aandacht te hebben voor het perspectief van de 

buitenstaanders, dit zijn zij die stigmatiseren. De beleving en de gevolgen van het stigma 

worden wel belicht binnen psychologische literatuur, hoewel stigmatisering tot in de kern een 

sociaal thema is.  

We starten met het kaderen van het concept stigma, wat nodig is voor het formuleren van de 

onderzoeksvragen en de hypothesen. Vervolgens schijnen we in de literatuurstudie licht op 

het belang van de publieke perceptie op armoede en verschillende soorten perspectieven, 

waarbij we de nadruk leggen op de modellen die vertrekken vanuit het individu. Verder 

bekijken we de voorgaande literatuur omtrent stigmatisering van armoede en eventuele 

gevolgen. Stigmatisering dringt door in alle aspecten van het dagelijkse leven, om dit wat 

overzichtelijker te maken onderscheidden we acht levensdomeinen: het emotionele en sociale 

welzijn, de consumptiecultuur, het onderwijs, de arbeidsmarkt en sociale zekerheid, 

hulpverlening, huisvesting, gezondheidszorg en justitie.  Daarna bespreken we kort de 

gebruikte methoden, vooraleer we overgaan tot het bespreken van de resultaten. In de 

discussie bespreken we ten slotte de implicaties voor de beleidsvorming, de tekortkomingen 

van dit onderzoek en mogelijkheden voor bijkomend onderzoek.  
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2. Het concept stigma: een definitie 

Er heerst heel wat onduidelijkheid omtrent de term stigma. Het is een moeilijk en 

multidisciplinair begrip, dat in heel wat contexten besproken wordt en te pas en te onpas 

gebruikt wordt (Link & Phelan, 2001). Het begrip is in zekere mate ‘common speech’ 

geworden, wat maakt dat het geen precieze definitie heeft, maar dat men er vanuit gaat dat 

iedereen de betekenis ervan kent (Spicker, 1984). Daarom is het nuttig om even te bespreken 

wat we eronder verstaan. 

De term ‘stigma’ verwees bij de Oude Grieken naar de verminkingen die men aanbracht bij 

criminelen, om hen zichtbaar te onderscheiden van de rest van het volk. De littekens van 

sneden of brandmerken dienden als waarschuwing voor hun minderwaardige positie. Zo kon 

men na een enkele oogopslag te weten komen welke personen men best kon vermijden. 

Stigmatisering werkt dus als een soort “mental shortcut”, die het makkelijker maakt om snel 

en moeiteloos een beeld te vormen over mensen, zodat we een bedreiging kunnen herkennen 

en onze handelingen daarnaar kunnen aanpassen (Mccormick et al., 2012). In de 17
e
 eeuw 

werd het begrip opnieuw opgenomen, om de effecten van de Elizabethaanse Poor Laws in 

Groot-Brittannië te beschrijven (Spicker, 1984). Deze maakte een duidelijk onderscheid 

tussen armen die niet konden werken, die hulp verdienden en zij die dit wel konden en dus 

‘undeserving’ waren.  

 In 1963 nam de socioloog Erving Goffman het begrip onder de loep. Hij definieert 

stigmatisering als het toedienen van een negatieve connotatie aan een bepaald kenmerk van 

een persoon, dat diens identiteit in diskrediet brengt. Het omvat dus twee componenten: 

enerzijds is er de herkenning van een verschil, gebaseerd op bepaalde kenmerken en 

anderzijds de devaluatie van de persoon (Dovidio et al., 2000). Het begrip hangt dus sterk 

samen met deviantie en marginaliteit. Eigenschappen waarop een stigma plakt zijn steeds 

eigenschappen die afwijken van de sociale norm. Die deviantie krijgt vervolgens een label 

toegekend, dat het verschil met anderen benadrukt (Rubington & Weinberg, 1995). Becker 

(1963) beschrijft het in Outsider als volgt: “Social groups create deviance by making the rule 

whose infraction creates deviance, and by applying those rules to particular people and 

labeling them as outsiders.” (Becker, 1963, p. 9) 

Naast het herkennen van een verschil impliceert stigma ook steeds een devaluatie van de 

persoon op basis van vooroordelen. De sociale omgeving zal deviant gedrag ‘afstraffen’ door 

het een negatieve connotatie te geven. Dan spreken we van stigmatisering in de vorm van 

labeling, stereotypering en namecalling (Rubington & Weinberg, 1995). Het stigma omvat 
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niet alleen percepties omtrent afwijkend gedrag, maar breidt die deviantie ook uit tot een 

karaktertrek of een deel van iemands identiteit (Dovidio et al., 2000).  De buitenwereld gaat 

vervolgens de persoon enkel op basis van die afwijkende kenmerken beoordelen. Het stigma 

wordt dan een vermoeden over iemands aard, in plaats van enkel een beschrijving van een 

bepaald kenmerk (McCormick et al., 2012). De gehele persoon wordt met andere woorden 

herleid tot enkele stereotype kenmerken. Het stigma maakt niet alleen dat de betreffende 

persoon als anders, maar meestal ook als minderwaardig aan anderen zal worden gezien en 

behandeld (Goffman, 1963).  De gestigmatiseerde wordt gezien als iemand die vermeden 

moet worden, een bedreiging of een gevaar. Stigmatisering brengt met andere woorden de 

individuen die buiten de sociale norm vallen in diskrediet en werkt zo als een regulerend doel 

om de hiërarchische posities die in de maatschappij aanwezig zijn te beschermen (McCormick 

et al., 2012). De dominante klassen slagen erin hun levensstijl en smaak als de legitieme 

cultuur in te stellen. Afwijkingen van die legitieme cultuur wordt bijgevolg afgestraft. Op die 

manier legitimeert stigmatisering de nadelige positie waarin uitgesloten groepen zich 

bevinden. Sociale ongelijkheid en stigma zijn dus sterk aan elkaar gelinkt en versterken elkaar 

(McCormick et al., 2012).  

Stigma brengt dus persoonlijke, interpersoonlijke en sociale kosten met zich mee en is daarom 

een belangrijk onderzoeksopzet binnen psychologische en sociologische disciplines. Het 

welzijn van de persoon kan sterk beïnvloed worden zowel op een directe als indirecte manier. 

Stigmatisering heeft belangrijke gevolgen op de sociale participatie en het zelfbeeld (Becker, 

1963). Het kan zorgen voor stress, gevoelens van schaamte en angst, maar het kan ook voor 

minder toegang tot tewerkstelling, onderwijs, gezondheidszorg, huisvesting en andere 

diensten met zich meebrengen (Dividio et al., 2000; Jo, 2013). Op deze gevolgen zullen we 

verder ingaan in de literatuurstudie.  

Zeer veel verschillende kenmerken kunnen aanleiding zijn voor stigmatisering: uiterlijkheden, 

leeftijd, huidskleur, ziekte, … Welke kenmerken stigmatiserend zijn en welke connotaties ze 

meebrengen, hangt af van de maatschappij waarnaar we kijken. De meeste verschillen tussen 

mensen worden immers genegeerd. Er wordt dus een selectie gemaakt in menselijke 

verschillen waaraan men wel belang hecht (Link & Phelan, 2001). Stigma is dus grotendeels 

een sociale constructie, die gevormd wordt door culturele en historische factoren (Dovidio et 

al., 2000, Link & Phelan, 2001). In een kapitalistische maatschappij die zeer meritocratisch 

ingesteld is, kan sociale klasse ook een stigmatiserend kenmerk zijn (Goffman,, 1963). In dat 

geval brengt de socio-economische identiteit of het behoren tot een bepaalde sociale categorie 

met zich mee dat de persoon in diskrediet wordt gebracht in de ogen van anderen (Dividio et 
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al., 2000). Binnen dit onderzoek bekijken we het stigma dat aan armoede kleeft, waarbij we 

onder stigmatisering de samenloop van de herkenning van een verschil en de devaluatie van 

de gehele persoon verstaan. 

3. Literatuurstudie 

3.1. Het publieke beeld omtrent armoede 

Simmel (1908) wees op het sociaal geconstrueerde karakter van armoede: de behoeftige wordt 

in principe pas een arme wanneer zijn behoeftigheid door de maatschappij miskent wordt. Dit 

maakt dat we de problematiek en de publieke beoordelingen ervan steeds binnen de bredere 

maatschappelijke context en het welvaartsregime moeten bekijken.  We merken dan ook grote 

verschillen in de perceptie omtrent armoede tussen verschillende Westerse staten (Spicker, 

1984). In Angelsaksische staten hangt men een liberale visie aan, waarin men de 

maatschappelijke positie ziet als een eigen verwezenlijking (Kochuyt, 2013). Aldus wordt 

armoede er gezien als een individueel falen waarvoor men zelf verantwoordelijk is. In 

Continentaal Europa legt men in vergelijking de verantwoordelijkheid veel minder bij het 

individu en heeft men meer oog voor externe causaliteiten, zoals de zwaartekracht van sociale 

klasse (Kochuyt, 2013). Andere factoren die meespelen in de perceptie rond armoede zijn de 

eigen positie op de maatschappelijke ladder en de economische conjunctuur (Gallie en 

Paugum, 2002). Zo blijkt dat in de meeste Noord- en Centraal-Europese landen de schuld 

sneller en vaker bij het individu wordt gelegd wanneer het relatief goed gaat met de 

economie. Ook de hoogte van de werkloosheidsgraad (Gallie en Paugum, 2002) en de sociale 

ongelijkheid (Dierckx en Ghys, 2013) van een land hangen sterk samen met de publieke 

opinie.  

We zien in België dat maar liefst 45% sociale uitsluiting ziet als een gevolg van individuele 

interne en externe factoren (Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, 2004). Volgens de 

European Value Study, een waardenstudie die bij 1509 Belgen peilde naar hoe mensen 

denken over het leven, ziet maar liefst 38.8% luiheid en het gebrek aan wilskracht als één van 

de voornaamste factoren voor de armoede in ons land. We kunnen dus stellen dat er nog 

steeds sterk uitgegaan wordt van een individueel schuldmodel. Dit is één van de zes 

perspectieven die Vranken (1998) onderscheidde. In dit perspectief wordt de oorzaak van de 

armoede bij de persoon zelf gelegd. De welvaartsstaat biedt immers tal van kansen en 

vangnetten aan zijn bevolking. Zij die het daarmee nog steeds niet redden, zouden dan de 

oorzaak bij zichzelf moeten zoeken: ze zijn lui, spilzuchtig, drankzuchtig en/of 
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onverantwoord. Dit beeld werkt sterk culpabiliserend: men beschuldigt in feite het slachtoffer 

door enkel individuele kenmerken aan te duiden als oorzaak. Op die manier overziet men de 

bredere context van aanhoudende sociaaleconomische factoren en de zovele structurele 

barriéres waarmee armen te maken krijgen (Kochuyt, 2013). De structurele verklaring voor 

armoede maakt dan plaats voor een pathologische: armoede wordt gezien als een individueel 

falen in plaats van een grootschalig, structureel probleem. 

Vanwaar komt die negatieve houding tegenover armoede? Zoals blijkt uit de lange 

geschiedenis van het begrip ‘stigma’, gaat het om een fenomeen dat zich reeds lange tijd 

voordoet. Ook stigmatisering van armoede is een praktijk van lange adem. Vooral in Aglo-

Amerikaanse context werd armoede gestigmatiseerd sinds de Middeleeuwen. De Britse Poor 

Laws en andere, vergelijkbare beleidsmaatregelen in de VS hadden zelfs stigmatisering als 

doel (Phelan et al., 1997). Het beleid ging er dan ook samen met negatieve attitudes omtrent 

publieke steun voor armen en een perceptie vertrekkende vanuit het individueel schuldmodel. 

Na al die jaren zijn de beleidsmaatregelen dan wel minder hardhandig geworden, maar de 

publieke perceptie die de arme zelf de schuld geeft voor zijn situatie bestaat nog steeds 

(Phelan et al., 1997). Dalrymple’s analyse rond de onderklasse weerspiegelt deze 

Angelsaksische traditie goed (Engbersen, 2006). Hij beschreef deze klasse als een 

gedragsgestoorde en onverantwoorde groep van burgers. Het vraagstuk rond sociale 

ongelijkheid wordt hier herleid tot gedragsproblemen bij het individu of problemen die 

voortkomen uit de te genereuze sociale zekerheid (Engbersen, 2006). Gans (1995) wijst erop 

dat onderklasse een normatief begrip is, dat wijst op de armen die als ‘undeserving’ worden 

gezien. Het is een verzamelwoord geworden, een parapluterm waarin vele stereotypes 

verwerkt zitten: Lumperproletariat, pauperisme, des classes dangereuses en undeserving poor. 

Dit zijn stuk voor stuk 19
e
 eeuwse termen voor armen die geen hulp waardig zouden zijn 

(Kochuyt, 2013). Deze groep zou geen legitieme aanspraak kunnen maken op bijstand omdat 

ze persoonlijk verantwoordelijk zijn voor hun situatie. 

Ook de media speelt een rol in die negatieve publieke perceptie door eentonige en 

simplistische beeldvorming van de problematiek (Hamilton, 2011). Ze richt haar 

berichtgeving  vooral op de passiviteit van armen, crimineel en frauduleus gedrag en hun 

getraumatiseerde persoonlijkheid (Kochuyt, 2013). Door het onderbelichten van de bredere 

context vervalt men des te gemakkelijker in een pathologische verklaring van armoede, in 

plaats van een structurele (Kochuyt, 2013). 

Volgens Phelan en zijn collega’s (1997) resulteert stigmatisering van armoede uit twee 

sociaal-psychologische processen. Als eerste is er de fundamentele attributiefout, die inhoudt 
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dat de situationele invloed op mensen hun gedrag wordt onderschat en de invloed van 

persoonlijke kenmerken wordt overschat. Op die manier wordt de verantwoordelijk 

verschoven van structurele naar persoonlijke kenmerken. Het tweede proces gaat over het 

belang van waarden en attitudes die de sociale orde legitimeren (Phelan et al., 1997). Deze 

ideologietheorie sluit aan bij Bourdieu, die stelt dat stigmatisering één van de strategieën van 

de hogere sociale klassen is, om zichzelf te onderscheiden en te distantiëren van de andere 

klassen (Noordhoof, 2006). De dominante klasse slaagt er immers in om  zijn levensstijl en 

smaak als legitieme cultuur te doen aanvaarden(Noordhoff, 2006). Een gebrek aan smaak 

wordt als pretext gebruikt om de leden van lagere klassen uit te sluiten. Zij hebben dus geen 

enkele keuze behalve de legitieme cultuur te gaan imiteren. Indien ze dit niet doen, plaatsen 

ze zichzelf immers buiten het veld waarin posities worden toegeschreven. Wel imiteren biedt 

echter geen enkele garantie maar slechts een kleine kans op succes, omdat de habitus van hun 

lage afkomst steeds herkenbaar zal blijven. De hogere klassen ondermijnen de lagere klassen 

door veroordelende praktijken als stigmatisering en de daaruit volgende discriminatie.  

We merken dat stigmatisering van armoede voornamelijk voorkomt in geïndustrialiseerde 

landen met een kapitalistische economie. Deze brengt een inherente dynamiek van competitie 

met zich mee, wat zich automatisch vertaalt in winnaars en verliezers (Jo, 2013). Materiële 

goederen worden verdeeld volgens prestatie en worden op die manier de best zichtbare 

indicator voor sociale status. Armoede, ofwel een gebrek aan welvaart vertaalt zich dus in een 

lagere status. De lagere klassen moeten hun positie op de sociale ladder verantwoorden en dat 

brengt schaamtegevoelens met zich mee (Bullock & Limbert, 2003). Dit proces wordt 

versterkt door de focus op de individuele verantwoordelijkheid voor het vormgeven van het 

eigen leven en de neiging van het kapitalisme om de verschillen tussen mensen te 

benadrukken, te vieren en uit te dragen binnen het competitieve proces (Jo, 2013; Shildrick & 

MaxDonald, 2013). 

Bovendien leven we in een consumptiecultuur (Bauman, 2005): er worden van individuen 

verwacht dat ze reageren op de verleidingen van de markt en door hun consumptie hun 

identiteit opbouwen en onderhouden (Hamilton, 2011). Mensen die in armoede leven kunnen 

hieraan onvoldoende deelnemen en hebben dus niet de mogelijkheid om hun identiteit als 

consument continu vorm te geven (Bauman, 2005). De samenleving reageert hierop met 

sociale afkeur en stigmatisering (zie 4.2.4.). 
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3.2 Stigmatisering in de verschillende leefdomeinen 

3.2.1 Emotioneel welzijn 

We starten met het toelichten van de gevolgen van stigmatisering op het emotionele welzijn 

van personen die in armoede leven. Eén van de kernproblemen binnen de psychologische 

dimensie van armoede is immers de negatieve zelfwaardering (Thys et al. 2004). Dit is het 

gevoel van eigenwaarde, de affectieve representatie van de eigen persoon. Wanneer we 

spreken over het zelfbeeld, hebben we het over het beeld dat iemand over zichzelf heeft, 

ofwel de cognitieve representatie (Thys et al., 2004). Zonder deze psycho-sociale dimensie 

van armoede in beeld te brengen, kunnen we de problematiek  niet helemaal begrijpen (Jo, 

2013). Beiden oefenen een niet te onderschatten invloed uit op alle andere aspecten van het 

leven: de sociale interactie met anderen, de toegang tot de verschillende maatschappelijke 

diensten en de prestaties binnen de leefdomeinen. De relatie tussen armoede en verminderd 

emotioneel welzijn werd herhaaldelijk vastgesteld in psychologisch onderzoek (Smith et al., 

2013). De schadelijke gevolgen voor het leven en welzijn van armen komen niet enkel door 

de materiële deprivatie, stigmatisering speelt er ook een niet te onderschatten rol in (Smith et 

al., 2013). Stigmatisering heeft negatieve gevolgen voor het zelfvertrouwen en het 

psychologisch welzijn (Phelan et al., 1997). Andere gevolgen van stigmatisering zijn: 

beperkte en ongemakkelijke sociale interacties, beperktere sociale netwerken, lagere 

levenskwaliteit, laag zelfbeeld, depressie (Link &Phelan, 2001)  

Volgens Scheff (2000) wordt conformeren aan externe normen beloond met zelfvertrouwen 

en trots. Bijgevolg wordt niet conformeren afgestraft met afzondering en uitsluiting. Dit sluit 

aan bij de theorie van Bourdieu: externe normen zijn dan de legitieme cultuur zoals die 

opgelegd wordt door de dominante klasse. Ieder van ons verleent zijn zelfbeeld en 

zelfwaardering aan de reactie van anderen (Jo, 2013). Sociaal uitgesloten groepen, zoals 

kansarmen, voldoen niet aan de sociale en culturele verwachtingen, wat afgestraft wordt 

binnen sociale interactie (Hamilton, 2011). Het gevoel dat men deviant gedrag vertoont zorgt 

ervoor dat men stereotypes zal aanvaarden of zichzelf de schuld zal geven, wat leidt tot een 

lager zelfbeeld (Mickelson & Williams, 2008). In zijn attributietheorie van armen stelt 

Cuyvers (1999) dat armen hun mislukkingen vooral toeschrijven aan eigen onbekwaamheden, 

en succes aan toeval of geluk. Bovendien hebben ze het ook moeilijk om een het falen op één 

domein niet te zien als een falen van de gehele persoon (Kochuyt, 1999). Dit brengt een 

zelfstigma met zich mee: men aanvaardt de stereotype beelden omtrent hun situatie als 

waarheden en gelooft dat deze op hen van toepassing zijn. Men gaat zijn stigma met andere 
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woorden internaliseren, wat leidt tot negatieve gevoelens zoals schaamte, verlegenheid en 

minderwaardigheid  (Mickelson & Williams, 2008). Wanneer we spreken over zelfstigma, 

spreken we ook over zelfselectie. Hiermee bedoelt Bourdieu (1977) dat kansarmen zich 

bewust worden van hun geringe mobiliteitskansen en hun toekomstverwachtingen hieraan 

gaan aanpassen. Als in een self-fullfilling prophecy gaat men de hoop op beterschap opgeven 

en worden de ambities naar de toekomst toe ‘realistischer’.   

Schaamtegevoelens zijn geen basisemotie, maar een zelfbewustzijn: het komt voort uit het 

opvolgen en evalueren in welke mate het zelf overeenkomt met de dominante sociale 

waarden, moraal en culturele regels (Jo, 2013). Het is een krachtige emotie, met potentieel 

desastreuze gevolgen op de mentale en fysieke gezondheid. Sen (1984) wijst ons erop dat 

schaamte en sociale uitsluiting intrinsiek aan elkaar gelinkt zijn. De mogelijkheid om te 

participeren aan sociale activiteiten en zich thuis te voelen in de gemeenschap, hangen samen 

met de mogelijkheid om schaamte te vermijden. Schaamte voortkomt participatie en 

functioneert dus als een uitsluitingmechanisme (Jo, 2013).  

Bovendien hoeft men niet op een directe manier geconfronteerd worden met praktijken van 

stigmatisering om de gevolgen ervan te ervan (Link & Phelan, 2001). Discriminatie is niet 

verbonden aan de situatie, maar in het ontstaan en ontwikkelen van stereotypes. Mickelson & 

Williams (2008) ondervonden dat ook arme vrouwen die niet zo vaak gestigmatiseerd werden 

hun interacties er toch op afstemden, vanuit een algemeen geloof dat dit wel zou gebeuren. 

Het gevoel dat anderen je stigmatiseren, ofwel het gepercipieerd stigma is sterk gelinkt aan 

depressie (Mickelson & Williams, 2008). Men is zich bewust van bepaalde stereotypes, wat 

een negatieve impact heeft op sociale relaties omdat men angst heeft om afgewezen of slecht 

behandeld te worden. Dit heeft een negatieve impact op sociale relaties, omdat men angst 

heeft om afgewezen of slecht behandeld te worden.  

3.2.2. Omgaan met het stigma 

Om met die belastende impact van het stigma op het emotionele welzijn om te gaan, hebben 

kansarmen verschillende copingstrategieën ontwikkeld. Deze hebben twee grote functies: 

emotionele stress verminderen en het probleem dat die stress teweegbrengt oplossen of 

bijsturen (Hamilton, 2001). Emotionele omgangsstrategieën omvatten afstand nemen of het 

fantaseren over een betere toekomst. Men tracht zich te distantiëren van het stigma door zich 

te onderscheiden van mensen die het nog moeilijker hebben en/of door de nadruk te leggen op 

het feit dat ze zich weten te redden (Shildrick & McDonald, 2013). Onderzoek in de VS wijst 

uit dat de meerderheid zichzelf in de middenklasse plaats, omdat men zich wil identificeren 
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met een sociale klasse die wel gewaardeerd wordt (Bullock & Limbert, 2003). Dit reduceert 

het onbehaaglijke gevoel omtrent de eigen situatie en verkleint bijgevolg ook het stigma 

(Hamilton, 2001).  

Probleemoplossende strategieën omvatten: het inkomen maximaliseren (overwerken, 

meerdere jobs, informeel werk), familiebudget beheren (individuele uitgaven terugschroeven), 

financiële hulp zoeken bij anderen, schulden maken, … (Hamilton, 2001). Ook het aankopen 

en dragen van merkkledij of andere luxegoederen (Vranken & Steenssens, 1997) is een veel 

voorkomende, maar paradoxale copingstrategie (zie 4.2.4.). Armen proberen op die manier 

aan de hand van verschillende strategieën hun situatie te verbergen om vernedering en 

schaamte ten gevolge van stigmatisering te vermijden (Noordhoff, 2006).  

3.2.3. Armen in de consumptiecultuur 

Zoals reeds aangehaald worden mensen in armoede ook geconfronteerd met een stigma door 

hun beperkte keuzevrijheid in consumptie. We leven in een consumentencultuur, waarin er 

van consumenten wordt verwacht dat ze consumeren om hun identiteit vorm te geven en te 

onderhouden (Hamilton, 2001). Omwille van hun materiële deprivatie, hebben consumenten 

met een laag inkomen die mogelijkheid niet, waardoor ze uitgesloten en gestigmatiseerd 

worden (Hamilton, 2001). Niet alleen hun gelimiteerde koopkracht speelt hierin een rol, maar 

ook aan de aanbodzijde van de uitwisseling treden er beperkingen op: door prijsdiscriminatie 

in de vorm van hogere prijzen, lagere kwaliteit van goederen en gelimiteerde keuze (Hill & 

Stephens, 1997). Hierdoor worden arme consumenten afgescheiden worden van de 

consumptiecultuur, waardoor ze het gevoel krijgen de controle te verliezen. Ook om hiermee 

om te gaan gebruikt men emotionele en probleemoplossende omgangsstrategieën (zie 2.4.3.): 

voornamelijk het beheren van het familiebudget, shoppen in de alternatieve sector en in 

discountshops en zoeken naar koopjes (Hamilton, 2001). Emotioneel slagen sommigen erin 

om zich af te zetten tegen de verleiding, hoewel ze ook de verwachtingen van de 

consumptiecultuur geïnternaliseerd hebben (Hamilton, 2001; Kochuyt, 2004). Anderen geven 

er wel aan toe: ook het aankopen en dragen van merkkledij of andere luxegoederen is een 

mogelijke omgangsstrategie (Vranken & Steenssens, 1997). Het gaat hier om het winnen van 

zelfzekerheid, maar om schaamte te vermijden: zo kunnen ze zijn zoals anderen (Kochuyt, 

2004). Armen doen aan ‘conspicous consumption’ om de legitieme cultuur na te bootsen 

(Vranken & Steenssens, 1997) en om de zichtbaarheid van hun stigma te verkleinen 

(Goffman, 1963).  Zeker wanneer het om de kledij van hun kinderen gaat, wordt er vaker voor 

merkkledij gekozen (Hamilton, 2001; Kochuyt, 2004). Onderzoek toont aan dat arme ouders 
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aanzienlijk meer besteden aan hun kinderen: maar liefst  84% (Kochuyt, 2004). De literatuur 

rond het ‘Chav’-discours suggereert echter dat deze consumptiepraktijken het stigma 

versterken waarvoor men eigenlijk probeert te vluchten (Hamilton, 2001).  

3.2.4. Stigma in maatschappelijke diensten 

Een maatschappelijke dienst kan stigmatiserend werken op verschillende manieren. Spicker 

(1984) maakt de volgende opsomming: “A service is stigmatizing when it degrades the 

recipient, or undermines his dignity, when it embarrasses or humiliates him, and makes him 

feel guilty or ashamed, when it deters him, or makes him hesitate to seek help; when it 

deprives him of rights, or treats him with contempt, when it marks him out of others, or 

identifies him as someone who is socially rejected.”  

3.2.4.1. Onderwijs 

3.2.4.1.1. Het belang 

De democratisering van het onderwijs in de jaren zestig had tot doel iedereen gelijke kansen 

te geven in het onderwijs. Het zou het middel bij uitstek zijn om sociale ongelijkheid te 

overbruggen. Het onderwijs dient als voorbereiding op het maatschappelijk leven en het 

beroepsleven en is om die reden van cruciaal belang voor kinderen uit kansarme gezinnen. 

Ondanks alle gepropageerde gelijkheid blijft de onderwijsparticipatie van de lagere klassen 

kleiner, hun schoolloopbanen zijn korter en vertonen minder vooruitgang, waardoor hun 

prestaties ook inferieur blijken (Kochuyt, 1999). 

De studies die aantonen dat sociale klasse nog steeds een invloed heeft op de 

onderwijsprestaties zijn talrijk. Vanaf de intrede in het onderwijs brengt de sociale 

achtergrond een schoolse achterstand met zich mee, die in de verdere schoolloopbaan 

cumulatief zal toenemen (Kochuyt, 1999). Reeds in het eerste leerjaar is het percentage 

leerlingen met één jaar achterstand in de lagere sociale milieus een veelvoud van die in de 

hogere milieus (Nicaise et al., 2001). Bovendien is de kans op zittenblijven het grootste voor 

kinderen uit gezinnen met lage inkomens (Van Petegem et al., 2005). Kinderen uit lagere 

sociale klassen zitten in het secundair onderwijs ook voornamelijk geconcentreerd in het 

technisch- en beroepsonderwijs (Kochuyt, 1999). Daarbovenop is de kans om in het Bijzonder 

Onderwijs terecht te komen vijf tot zes maal hoger bij arme kinderen, dan voor het 

gemiddelde Vlaamse kind (Nicaise et al., 2001). Ook de PISA-resultaten (2012) wijzen ons 

erop dat hoewel de kwaliteit van het Belgisch onderwijs zeer goed is, we zeer slecht scoren 
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wat betreft het prestatieverschil tussen de zwakste en de sterkste leerlingen. Dit is een 

belangrijke indicator voor de gelijkheid in leerkansen en –uitkomsten.     

De afgelopen decennia groeit het belang van het opleidingsniveau gestaag, door de intrede 

van de kenniseconomie. Door de desindustrialisatie is er minder vraag naar laagopgeleide 

arbeid en de groeiende dienstensector maakt dat men bij de intrede op de arbeidsmarkt in 

groeiende mate afhankelijk is van zijn scholingsgraad (Kochuyt, 1999). VDAB wijst op de 

hogere werkloosheidsgraad onder laaggeschoolden. In 2004 was 15.8% van de mensen met 

enkel een diploma lager onderwijs werkloos, tegenover 4.7% van de universitair opgeleiden. 

Ook de hoogte van het inkomen wordt in sterke mate bepaald door de diploma’s die de 

werknemer al dan niet op zak heeft.  

De rol van het onderwijs als emancipatorische, maar ook als allocatieve instelling mag dus 

niet onderschat worden. Vooral binnen de problematiek rond armoede is deze instelling van 

cruciaal belang. Toch blijkt duidelijk dat sociale achtergrond nog steeds meespeelt in de 

schoolloopbaan, wat in de huidige kennismaatschappij diepgaande gevolgen heeft voor de 

verdere levensloop.  

3.2.4.1.2. Reproductie van sociale ongelijkheden 

Op het onderwijs is het institutioneel schuldmodel van toepassing, één van de perspectieven 

op armoede die Vranken (1998) formuleerde. Dit perspectief stelt dat er iets mis is met de 

instelling zelf, waardoor deze armoede (re)produceert. Ook de eigen waarden en normen van 

de gemeenschap (zoals de armoedecultuur) of andere socialisering binnen het gezin spelen 

hier mee. Bourdieu en Passeron (1977) wijten de verschillen in schoolloopbanen dan ook aan 

het in variabele mate beschikken over cultureel kapitaal. Alle soorten kapitaal zijn goederen 

die schaars zijn en waaraan een bepaalde waarde wordt gehecht, waardoor het 

nastrevenswaardig is om erover te beschikken. Vooral het cultureel kapitaal, - ofwel de 

cultureel gewaardeerde smaak en consumptiepatronen –is belangrijk binnen deze context. 

Binnen een klassengedifferentieerde maatschappij is er uiteraard een veelheid aan 

verschillende combinaties cultureel kapitaal terug te vinden. Uit die veelheid van verschillen 

ontstaat er toch een hiërarchische ordening van boven- en onderschikking door zogenaamd 

‘symbolisch geweld’. De dominante klasse slaagt er op die manier in om haar cultuurvariant 

als de legitieme te laten gelden. Afwijken van die sociale norm wordt dan ook sociaal 

afgestraft door stigmatisering.  

Bovendien wordt die legitieme cultuur ook aangehangen binnen de onderwijsinstellingen. De 

habitus van de dominante klassen wordt op school als vanzelfsprekend cultureel kapitaal 
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gezien, waardoor zij die daar reeds over beschikken het best gediend worden door het 

onderwijs. Het onderwijs ‘vergeet’ rekening te houden met de ongelijke verdeling van dat 

culturele kapitaal, waardoor sociale verschillen op school worden omgezet in persoonlijke 

deficiënties (Wesselingh, 2003). Het verschil in cultureel kapitaal leidt dus tot een devaluatie 

van de persoon, wat we eerder al definieerden als stigmatisering. Dit gebeurd omdat een 

bepaald cultureel kapitaal en de vaardigheden om daarmee om te gaan als voorwaarden 

worden gesteld binnen het onderwijs (Kochuyt, 1999). Zo is het dialect louter linguïstisch 

gezien evenwaardig aan de standaardtaal, maar in onderwijsinstellingen wordt het zelfs als 

ondergeschikt gezien (Kochuyt, 1999). Kinderen uit kansarme milieus worden van bij de start 

van hun schoolloopbaan gedwongen zich aan te passen aan de normen en gedragsregels van 

de middenklasse en krijgen al snel het etiket ‘moeilijk’ opgekleefd (Demyttenaere, 2013). Dit 

label is ook een vorm van stigmatisering. Ze krijgen dus niet de ondersteuning en de ruimte 

die ze nodig hebben om zich te ontplooien, omdat het onderwijs zich enkel richt op de 

legitieme cultuur.  

3.2.4.1.3. Zelfselectie 

Die selectie van het onderwijs in cultureel kapitaal gebeurt naast een soort zelfselectie bij de 

leerlingen uit lagere sociale klassen (Wesselingh, 2003). Bourdieu (1977) noemt dit een 

‘selectie zonder examen’. Kinderen uit een lager sociaal milieu ontbreken de juiste habitus of 

hebben een ‘lage habitus’, waardoor ze het moeilijk hebben in het onderwijs. De school 

vooronderstelt immers impliciet een bepaalde vertrouwdheid met de dominante cultuur. Ze 

bouwt voort op het cultureel kapitaal dat eerder verworven werd binnen het gezin, wat 

problemen veroorzaakt bij diegenen die daarover niet beschikken (Wesselingh, 2003). Deze 

kinderen worden zich bewust van hun geringe mobiliteitskansen en op basis van hun huidige 

situatie van materiële deprivatie, gaan zij vervolgens hun verwachtingen voor de toekomst 

aanpassen. Het klassenbewustzijn functioneert hier als een self-fullfilling prophecy: 

‘Schoolgaan is niet voor mensen zoals ons’ (Kochuyt, 1999), wordt er dan besloten. Op die 

manier bewerkstelligt het onderwijs ook dat kinderen uit lagere sociale milieus zich gaan 

neerleggen bij hun situatie en hun toekomstverwachtingen daaraan aanpassen.  
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3.2.4.2. Arbeidsmarkt en Sociale Zekerheid 

Binnen de armoedeproblematiek komt er voornamelijk een stigma van werkloosheid, hoewel 

er indicaties zijn om te stellen dat de werkende armen evenzeer als ‘undeserving poor’ 

worden gezien  (Spicker, 1984). Voor zij die wel werken maar niet voldoende verdienen om 

van te leven, brengt hun werk niet voldoende status en respect met zich mee om opgenomen 

te worden in de samenleving (Spicker, 1984). Werkloos zijn betekent in de meeste gevallen 

ook afhankelijk zijn van de staat, wat een stigma kan meebrengen, zeker bij langdurige 

werkloosheid.  Armen proberen dan ook vaak te verbergen dat ze van een uitkering leven 

(Noordhoff,2006). Dit wordt versterkt door het kapitalisme die de nadruk legt op de 

individuele verantwoordelijkheid voor het vormgeven van het leven (Jo, 2013). Ook de 

activeringspolitiek speelt hier een versterkende rol. Stigmatiseren van die afhankelijkheid van 

de staat kan er immers toe bijdragen dat zij die kunnen werken, gaan werken (Spicker, 1984). 

Maar dat heeft ook gevolgen: werkloosheidsuitkeringen worden verlaagd, om mensen aan te 

zetten te gaan werken. Dit terwijl armen ook bij de werkgever gediscrimineerd worden bij het 

zoeken naar werk. Het wordt over het algemeen steeds moeilijker voor laaggeschoolden om 

aan werk te raken. Door de desindustrialisering en mechanisering zijn vele 

laaggekwalificeerde jobs verloren gegaan (Engbersen, 2006). Activering en integratie naar 

werk zijn nodig, maar er moet ook gewerkt worden aan de werkgelegenheid (Bok & 

Simmons, 2009). Daarnaast heeft stigmatisering ook tot gevolg dat de publieke steun voor 

bijstand en andere hulpverlening kleiner wordt (Phelan et al., 2012).  

Werk is desalniettemin cruciaal. Zij die wel werken hebben meer sociale contacten en zijn 

beter ingebed in de legitieme cultuur (Bok & Simmons, 2009). Tewerkstelling tempert 

bijgevolg de stigmatisering en ook de gevolgen ervan. Desalniettemin zijn de jobs voor 

laaggeschoolden vaak fysiek zwaar werk en verlenen ze weinig status: fabrieksarbeider, 

poetsvrouw, etc. Ondanks dat ze tewerkgesteld zijn, behoren ze nog steeds niet tot de 

legitieme cultuur. 

3.2.4.3. Hulpverlening 

Het staat buiten kijf dat de hulpverlening goed en noodzakelijk werk doen. Toch worden 

hulpverleningsdiensten over het algemeen gezien als stigmatiserende instellingen (Spicker, 

1984). Ten eerste moet de persoon in armoede toegeven dat hij hulp nodig heeft, wat 

gevoelens van schaamte en minderwaardigheid met zich meebrengt. Op die manier zorgt het 

stigma ervoor dat mensen minder geneigd zijn om hulp te zoeken op een directe manier 
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(Mickelson & Williams, 2008).  Personen in armoede verstoppen en verzwijgen niet alleen 

makkelijker hun probleem, ze zullen ook eerder steun zoeken in hun eigen netwerk of hints 

geven omtrent hun problemen, in plaats van ze duidelijk uit te spreken tegenover 

hulpverleners.  

Anderzijds kan ook de instelling zelf een stigma dragen, waardoor personen in armoede 

minder geneigd kunnen zijn daar hulp te zoeken (Vranken, 2012). Dit wordt beoordeeld aan 

de hand van voorgaande ervaringen en de ervaringen van andere generaties (Spicker, 1984). 

Dit past binnen het institutioneel schuldmodel van Vranken (1998), maar de instelling zelf 

kan ook gezien worden als sociaal inadequaat, mislukking of liefdadigheid (Parker, 1967). In 

dat geval spreekt Vranken (1998) over het institutioneel ongevalmodel. Hier gaat het dan over 

stereotypering, stigmatisering en onvoldoende beleidsaandacht voor minderheden. Zo kan de 

sociale status van een instelling als het OCMW ook gevolgen hebben voor het functioneren 

van die instelling (Spicker, 1984). Diensten die ingericht zijn om met armen om te gaan, zoals 

de hulpverlening, zouden ook vaak minderwaardig zijn aan andere diensten, ten gevolge van 

het stigma dat aan armoede kleeft. Spicker (1984) meent dat dit op drie manieren kan. Ten 

eerste spelen eventuele veroordelende attitudes van de werknemers een rol. Deze hebben ze 

door voorgaande slechte ervaringen of omdat ze de publieke perceptie delen. Daarnaast maakt 

de lage sociale status van armen dat er weinig middelen worden ingezet op dergelijke 

diensten. Als derde wijst Spicker (1984) op de behandeling van armen: maatregelen als de 

middelentest tonen weinig tot geen respect voor iemands privacy, persoonlijke bezittingen en 

behoeften. De voorziening van deze diensten reflecteert de publieke perceptie omtrent 

armoede.  

3.2.4.4. Huisvesting 

Sociale woningen zouden over het algemeen een sociaal stigma dragen (Spicker, 1984). 

Huttman (1969) stelt dat dit inderdaad het geval is indien de sociale klasse van de bewoners 

laag is, de wachtlijsten kort zijn, het met tegenzin wordt aangevraagd, bewoners vaak 

verhuizen en kinderen snel uit huis zouden vertrekken. In Vlaanderen stonden 107.351 

mensen op de wachtlijst opgeschreven in 2012, dat is een stijging van 12% tegenover 2010 

(VRIND, 2013). Dit terwijl er toen 147.196 sociale woongelegenheden verhuurd werden. Het 

aanbod is ontzettend klein in ons land, terwijl de vraag wel groot is. Vermoedelijk valt het 

stigma van sociale woningen in ons land door die schaarste grotendeels weg.  

Wanneer er echter sprake is van een sterke ruimtelijke segregatie naar klasse, kan de buurt 

waarin men woont een stigma met zich meebrengen (McCormick et al., 2012; Van Eijk, 
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2011). Die negatieve reputatie is voornamelijk het gevoel van het stigma dat kleeft op 

armoede op zich (Van Eijk, 2011). Wonen in een gesegregeerde buurt heeft een beperkende 

invloed op de sociaal economische kansen en de sociale mobiliteit van mensen (Musterd et 

al., 2003; Van Eijk, 2011). Die impact is vooral zichtbaar bij de lagere klassen (Noordhoff, 

2006). Van der Klauw en Van Ours (2003) ondervonden dat jonge bijstandsontvangers in 

Nederland minder aan werk raken wanneer ze in buurten wonen met hoge 

werkloosheidscijfers. Op basis van deze kennis, werden in het verleden een aantal projecten 

opgezet om buurten met verschillende sociale achtergronden te creëren om dit stigma tegen te 

gaan. McCormick en zijn collega’s (2012) toonden aan dat het stigma dat mensen van buiten 

de buurt hadden hierdoor inderdaad verminderde. Maar anderzijds is er sprake van meer en 

nieuwe vormen van stigma onder buurtbewoners onderling. Door de ruimtelijke nabijheid van 

hogere sociale klassen, krijgen armen sterker het gevoel dat ze beoordeeld worden. Het 

creëren van gemengde buurten verandert niet veel aan de ongelijkheid zolang kansarmen en 

kansrijken geen sociaal contact met elkaar hebben (Van Eijk, 2013). 

3.2.4.5. Gezondheidszorg en Justitie 

Gezondheidszorg en justitie worden over het algemeen als neutrale instellingen gezien, die 

geen stigma met zich meebrengen (Spicker, 1984). Desalniettemin kunnen we toch een aantal 

praktijken van stigmatisering binnen deze leefdomeinen aanduiden. De gezondheidszorg kan 

zowel zelfstandigheid aanmoedigen als afhankelijkheid creëren (Spicker, 1984). Papper 

(1970) beschreef het profiel van de ‘ongewenste patiënt’: armen en laagopgeleiden behoorden 

tot deze categorie. Smith en haar collega’s (2013) merkten op dat mensen die in armoede 

leven ondergerepresenteerd zijn in de geestelijke gezondheidszorg en indien ze wel hulp 

ontvangen, zijn de resultaten minder gunstig dan die van de middelklasse. Therapeuten gaven 

aan dat ze de houding van de samenleving tegenover armoede grotendeels overnemen en dat 

dit ook een invloed heeft gehad op hun contacten met armen (Smith et al., 2013). Het resultaat 

daarvan is dat mensen in armoede minder geneigd zijn hulp te zoeken (Spicker, 1984).  

De politie en het gerechtsapparaat blijven ook niet helemaal neutraal. Chambliss (1995) 

toonde aan dat men toleranter is voor delinquent gedrag van de hogere sociale klassen dan 

voor dat van lagere klassen. De politie reageerde sneller, heviger en met zwaardere straffen op 

kleinere misdrijven in het geval van de jeugdbende uit een lagere sociaal milieu (Rubington & 

Weinberg, 1995). 
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4. Onderzoeksopzet 

Binnen dit onderzoek bekijken we het stigma waarmee mensen die in armoede leven worden 

geconfronteerd. Het stigmatiserende kenmerk is in deze context de precaire financiële situatie 

van de persoon. Deze problematiek kunnen we plaatsen binnen de psycho-sociale dimensie 

van armoede. We spreken met mensen die in armoede leven, opgeleide ervaringsdeskundigen 

en medewerkers van armoedeorganisaties om een antwoord te zoeken op onze tweeledige 

onderzoeksvraag. 

Als eerste stellen we ons de logische vraag of er sprake is van stigmatisering. Ervaren mensen 

die in armoede leven een stigma? Als eerste hypothese stellen we dat armen het stigma 

ervaren op alle aspecten van het dagelijkse leven. Daarnaast willen we ook een licht schijn op 

de manieren waarop het stigma zich manifesteert in verschillende levensdomeinen. Hoe 

ervaren mensen die in armoede leven het stigma? We categoriseren het dagelijkse leven aan 

de hand van acht verschillende leefdomeinen waarin personen in armoede uitsluiting ervaren. 

Deze zijn het emotioneel en sociaal welzijn, het onderwijs, de arbeidsmarkt, hulpverlening, 

huisvesting, gezondheidszorg en justitie. We vermoeden dat stigmatisering de kloof die armen 

moeten overbruggen vergroot, omdat het als bijkomend mechanisme van uitsluiting gaat 

dienen, of de andere mechanismen versterkt. Concreet geeft ons dit de volgende 

deelhypothesen: 

1. Emotioneel en sociaal welzijn: stigmatisering heeft negatieve gevolgen voor het 

zelfbeeld en de sociale participatie 

2. Onderwijs: Reeds in de kindertijd draagt het stigma bij tot een gevoel van er niet bij te 

horen. Het stigma draagt bij tot de achterstand die kansarme kinderen in het onderwijs 

oplopen. 

3. Arbeidsmarkt: Stigmatisering draagt bij tot lagere kansen op tewerkstelling. 

4. Hulpverlening:  

4.2. Het (zelf)stigma maakt het moeilijk voor kansarme mensen om hulp te zoeken. 

4.3. Het stigma dat op de hulpverlening zelf rust, creëert een extra drempel bij het 

zoeken naar hulp. 

5. Huisvesting:  

5.2. Het stigma bemoeilijkt de zoektocht naar een nieuwe woning.  

5.3. De buurt/ het huis waarin men woont kan een stigma met zich meebrengen 

6. Gezondheidszorg: Het (zelf)stigma maakt het moeilijk voor kansarme mensen om 

hulp te zoeken. 
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7. Justitie: Het stigma maakt dat mensen meer in contact komen met politie en justitie.  

5. Methoden 

5.1 Moeilijke bereikbaarheid 

We trachten het stigma dat aan armoede kleeft en de gevolgen ervan op het dagelijkse leven 

in kaart te brengen. Om de bestendigheid, complexiteit en ingrijpendheid van het leven in 

armoede te beklemtonen, richten we ons voornamelijk op kansarmen. Deze doelgroep is 

moeilijk bereikbaar, omdat armoede zoals in onze definitie vrijwel nergens geregistreerd staat 

(Thys et al., 2004). Het gaat immers niet om één bepaald kenmerk, maar een kluwen van 

verschillende problematieken en staan daarom niet geregistreerd in registers of andere 

steekproefbestanden (Vranken & Steenssens, 1996). Bovendien kan je kansarmoede pas 

beoordelen wanneer je zicht hebt op de achtergrond en het dagelijkse leven van armen, 

aangezien het om meer gaat dan enkel een materiële deprivatie (Thys et al., 2004). Om deze 

redenen kozen we ervoor om samen te werken met een armoedeorganisatie. De medewerkers 

daar staan dagelijks dichtbij onze doelgroep en kunnen dus beschouwd worden als 

bevoorrechte waarnemers (Vranken & Steenssens, 1996). Zij zijn dus de geschikte 

tussenpersonen om te helpen bij het bereiken van respondenten.  

5.2 Samenwerking met Centrum Kauwenberg vzw 

In voorgaand onderzoek rond het leven armoede werd reeds samengewerkt met 

armoedeorganisaties om die moeilijke bereikbaarheid van kansarmen te overkomen (Thys et 

al., 2004).  We werkten samen met Centrum Kauwenberg, een vereniging waar armen het 

woord nemen. Deze verenigingen hebben zes doelstellingen: het samenbrengen van armen, 

armen nemen zelf het woord, het nastreven van individuele en maatschappelijke integratie, 

het aangaan van de dialoog van andere groepen en blijvend zoeken naar de armsten in de 

samenleving (Thys et al., 2004). Centrum Kauwenberg werkt al meer dan veertig jaar met 

kansarmen in Antwerpen. De medewerkers zijn dan ook vertrouwenspersonen geworden van 

de mensen die in armoede leven (Vranken & Steenssens, 1996). De werking is gericht op het 

mondiger en sterker maken van de mensen en hen te betrekken in het verenigings- en 

culturele leven. Door groepswerking en –werk tracht men te werken aan de zelfwaardering en 

de identiteitsvorming van de armen.  Centrum Kauwenberg speelt ook een grote rol in de 

emotionele ondersteuning van de respondenten. De vragen die we stellen zijn immers niet 

gering en kunnen emotioneel heel zwaar zijn.  
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Vaak is het nodig om voor het aanvatten van de dataverzameling, enkele verkennende 

gesprekken te voeren met hulpverleners (Thys & Vranken, 2000). Zo konden we reeds 

vertrouwd raken met de wereld die we zouden binnentreden, om te vermijden dat we vanuit 

een gebrek aan kennis de respondenten zouden kwetsen. De leefwereld van de gemiddelde 

student ligt immers mijlenver verwijderd van die van personen die in armoede leven. Naast de 

contacten met de medewerkers van Centrum Kauwenberg, kregen we bij de voorbereiding 

van de gesprekken ook hulp van vzw De Link. Zij trachten een brug te slaan tussen de wereld 

van de hulpverleners en die van kansarmen, door opgeleide ervaringsdeskundigen in armoede 

en sociale uitsluiting in te schakelen. Door de interviews op voorhand te overlopen met een 

ervaringsdeskundige, trachten we de kloof met kansarmen ietwat te dichten.  

De samenwerking met  een dergelijke armoedeorganisatie maakt het ook makkelijker om het 

vertrouwen van de respondenten te winnen (Thys & Vranken, 2000). Kansarmen hebben vaak 

in hun jeugd te maken gehad met verstoorde of gebroken relaties en een gebrek aan 

basisveiligheid. Dit leidt tot een laag zelfbeeld, schaamtegevoelens en een gevoel van 

wantrouwen. Bovendien bewegen kansarmen zich in een andere, min of meer gesloten wereld 

omdat ze uitgesloten worden. Die geslotenheid demonstreert zich door het wantrouwig gedrag 

van kansarmen tegenover de buitenwereld (Steensens, 2001).  

Anderzijds kan het zijn dat we op een dergelijke manier een specifieke groep van kansarmen 

bereiken, namelijk zij met een lange hulpverleningsgeschiedenis (Thys & Vranken, 2000). 

Bovendien moeten we ook in rekening brengen dat de werking en de filosofie van de 

organisatie ook zijn invloed kan uitoefenen op de respondenten.  

5.3 Methode van dataverzameling 

Omwille van de doelgroep, maar ook door de complexiteit van de materie kozen we voor een 

kwalitatieve methode. Sociaal uitgesloten groepen worden om verschillende redenen 

nauwelijks of niet via kwantitatieve onderzoekstechnieken bereikt (Steensens, 2001). Het 

rigide en administratieve karakter van traditionele enquêtes kan afschrikkend werken voor 

kansarmen (Thys & Vranken, 2000). Kansarmen zijn dus niet alleen moeilijk bereikbaar, 

maar ook moeilijk bevraagbaar. De diepte-interviews lijken eerder een informeler gesprek, 

aangezien het verloop van het gesprek op voorhand niet te bepalen was (Thys et al., 2004). In 

dit type interview stellen we open vragen, gericht op het beantwoorden van de 

onderzoeksvragen (Thys et al. 2004). Tijdens het gesprek gebruikten we een korte lijst van de 

verschillende leefdomeinen die we wilden bevragen. We spraken met negen mensen die 

opgroeiden en leven in armoede, waaronder vijf vrouwen en vier mannen. Deze semi-
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gestructureerde vorm van het diepte-interview. Dit type interview geeft geen opsomming van 

antwoordcategorieën, maar vat de antwoorden open op. De vragen worden echter heel gericht 

gesteld, met het oog op het beantwoorden van de onderzoeksvragen (Thys et al., 2004). 

5.4 Kwalitatieve analyse en dataverzameling 

Een kwalitatief onderzoeksproces focust op betekenisgeving en de wisselwerking tussen 

betekenis en context (Thys et al., 2000). We trachten de sociale realiteit te begrijpen en dat 

begint steeds bij de ervaringswereld van de kansarme. Het kwalitatief onderzoek is dus 

cyclisch van aard, in navolging van de Grounded Theory benadering ofwel de Constant 

Vergelijkende methode (Mortelmans, 2009). In dit model staan onderzoeksdesign, theoretisch 

kader, het verzamelen van de data en de analyse in voortdurende wisselwerking (Thys et al., 

2000). We starten reeds na een eerste fase van dataverzameling de analyse, zodat de verdere 

interviews daaraan aangepast kunnen worden. Ook na iedere analyse wordt er weer 

vergeleken met de bijkomende data, zodat coderingen en analyse eveneens verfijnd kunnen 

worden.  

We begonnen met een inleidend groepsgesprek met vijf mensen die in armoede leven, waarop 

ook een medewerker van Centrum Kauwenberg aanwezig was. Het doel hiervan is de 

respondenten informeren omtrent het onderzoek en hun vertrouwen te winnen (Thys & 

Vranken, 2000). Na een woordje uitleg omtrent het onderwerp en het doel van het onderzoek, 

volgde een eerste gedachtewisseling.  Ter voorbereiding van de individuele diepte-interview 

werden de uitspraken die tijdens het groepsgesprek werden gedaan geanalyseerd. We 

selecteerden enkele relevante uitspraken, waar we tijdens de negen diepte-interviews naar 

terugkoppelden. Op die tweede fase van interviews volgde weer een analyse, waarnaar we 

terugkoppelden in een laatste groepsgesprek. Op dit laatste groepsgesprek waren vier van de 

respondenten aanwezig, drie andere kansarmen en drie medewerkers van Centrum 

Kauwenberg. 

Naast de gesprekken met kansarmen, spraken we ook met twee medewerkers van Centrum 

Kauwenberg en een opgeleide ervaringsdeskundige van vzw De Link. Deze gesprekken 

dienden als informatie over de bredere context, terwijl de interviews met kansarmen 

toespitsten op de eigen ervaring. Ook voor deze gesprekken gebruikten we dezelfde topiclijst 

met de verschillende leefdomeinen.  

Tijdens de interviewfase startten we reeds met het uittypen van de gesprekken. Het is van 

cruciaal belang voor het verdere verloop van het onderzoek om hetgeen de respondent gezegd 

en bedoeld heeft op een accurate wijze weer te geven (Vranken & Steenssens, 1996). We 
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trachten een letterlijk transcript van de gesprekken te bekomen, waarbij we een evenwicht 

zoeken tussen spreektaal en schrijftaal. Dit is een zeer tijdrovend, maar belangrijk aspect van 

de analyse. 

De tweede fase in de analyse is het coderen van de interviews. Daarbij zoeken we naar een 

thema’s die een draad doorheen de verschillende gesprekken vormen (Thys & Vranken, 

2000). Aan de hand van die thema’s stelden we informatiefiches op, waarop de informatie per 

thema voor alle respondenten werd geordend. Dit maakt dat we makkelijk kunnen vergelijken 

tussen de ervaringen van de respondenten en de achtergrondliteratuur.  

6. Resultaten 

6.1. Emotioneel en sociaal welzijn 

Omdat mensen hun zelfbeeld en –waardering ontlenen aan de reacties van anderen, heeft 

stigmatisering diepgaande gevolgen voor het emotioneel welzijn van kansarmen.  

Tabel 1 geeft de gevolgen weer die de respondenten rapporteerden. Opvallend is dat maar 

liefst acht van negen respondenten aangeven dat ze wel eens schaamtegevoelens hebben om 

hun situatie. De meesten rapporteerden ook in een andere categorie te zitten dan de rest van de 

samenleving. Dit wijst ons erop dat de kloof tussen de leefwereld van kansarmen en die van 

de middenklasse ook door hen wordt ervaren. Drie respondenten geven ook duidelijk aan dat 

het opvalt dat ze in armoede leven, de rest heeft dit gevoel echter niet.  

“Mensen kijken anders naar u. Ik heb op de bus of de tram altijd het gevoel dat mensen 

Tabel 1: Emotioneel en sociaal welzijn  Aantal respondenten (totaal: 9) 

Schaamte 8 

Minderwaardigheid 2 

Tot een andere categorie behoren 5 

Tot een lagere categorie behoren 3 

Depressie 3 

Zelfmoordneigingen 3 

Wantrouwen tegenover de buitenwereld 4 

Wantrouwen tegen hogere klassen 4 

Minder sociale contacten 6 

Laag zelfbeeld 3 

Verschil is opvallend 3 
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gewoon wéten dat ik in armoede leef.” –M. 

Een drietal respondenten beschrijven die andere categorie ook als een lagere categorie. 

Bovendien geeft men aan dat men altijd tot die andere categorie zal behoren, ook indien de 

financiële problemen opgelost zouden zijn. 

 

De meeste respondenten zeggen momenteel het stigma nog wel te voelen, maar zich er weinig 

van aan te trekken. Slechts drie respondenten hebben het stigma sterk geïnternaliseerd en 

kampen met serieuze minderwaardigheidsgevoelens. Dit geeft aan dat de gevolgen die 

stigmatisering heeft op het emotioneel welzijn niet gegeven zijn, maar afhangen van de 

manier waarop de persoon in kwestie ermee leert omgaan. Het gaat dus om een actief proces, 

dat zeer verschillende kanten uit kan gaan. 

De strategieën om met stigmatisering om te gaan, de gevolgen te vermijden of te temperen 

zijn erg uiteenlopend. De meesten trachten het verschil te verkleinen door aandacht te 

besteden aan hygiëne en hun uiterlijk te verzorgen. Men probeert ook hun gedepriveerde 

situatie te verbergen door de situatie te verbloemen, te verzwijgen, te liegen of te overdrijven 

om niet veroordeeld te worden. Eén van de respondenten beschermt zich voor het stigma door 

zich te distantiëren van het begrip armoede. Iemand anders verplaatst het stigma naar de 

allochtone bevolking. Twee van de respondenten hebben een verslavingsverleden, dit zou een 

terugtrekkingsstrategie kunnen zijn. Daarnaast wordt ook aangegeven dat men zich afzondert, 

geen contact gaat zoeken en men harder en assertiever wordt.  

“Omdat je die stempel draagt, wordt je steeds harder en harder omdat je altijd moet 

vechten. Op den duur ben je een tikkende bom. Je raakt verbitterd, verzuurd.” –S.  

6.2 De consumptiecultuur 

Zoals eerder vermeld leven we in een consumptiemaatschappij, wat inhoudt dat we onze 

identiteit vormgeven en uitdragen door middel van de materiële dingen die we kopen en 

dragen. Mensen in armoede kunnen niet voldoen aan die verwachtingen, en worden mede 

daardoor gestigmatiseerd. In tabel 2 vatten we de belangrijkste conclusies omtrent het stigma 

vanwege de consumptiesfeer samen. Dit brengt ook weer een minderwaardigheidsgevoel mee, 

enerzijds omdat men niet kan rondkomen met zijn budget, anderzijds omdat men niet kan 

kopen zoals de rest dat doet.  

De respondenten geven aan dat ze hun kleding voornamelijk tweedehands kopen, of in 

goedkope winkels als Wibra en Zeeman, winkels die mee het stigma van armoede dragen. De 

zakjes van dergelijke winkels worden dan ook vaak gretig verstopt. Allstars, milletjasjes en 
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kapotte broeken werden vroeger ook geassocieerd met armoede, maar zijn nu in de mode. 

Respondenten rapporteren dat ze minder buiten komen, mede door hun financiële problemen, 

maar ook omdat ze het gevoel hebben dat ze opvallen. Enkele respondenten zouden niet op 

restaurant gaan, omdat ze zich daar niet gemakkelijk voelen. Ook kleding- en 

accessoirewinkels worden vermeden, anticiperend op veroordelende blikken van 

verkoopsters.  

Eén van de grootste bezorgdheden bij de respondenten is dat hun kinderen er wel zouden 

bijhoren. Men probeert vooral te letten op nette kledij en een verzorgd voorkomen.  Aan de 

schoolpoort en met verjaardagsfeestjes worden ze extra gewezen op de verschillen die er zijn. 

“Nu is er weer veel concurrentie met de boekentasjes enzo hé. Er zijn heel veel 

kleutertjes met kleine, leren aktetasjes. Ja.. Ik kan mijn dochter zo geen boekentasje of 

dat of dat geven.. En dan voel je toch weer die stempel.” –S. 

Geen van de respondenten gaf toe zelf aan conspicious consumption te doen, maar men gaf 

wel aan dat anderen die in armoede leven dit wel doen om het stigma te ontkomen. 

Tabel 2: de consumptiecultuur Aantal respondenten (totaal: 9) 

Meer thuisblijven 2 

Tweedehandskledij en goedkope winkels 5 

Bang op om te vallen op restaurant/ in de winkel 4 

Bezorgdheid om kinderen 5 

 

 6.3 Onderwijs 

Het onderwijs is een zeer belangrijk leefdomein binnen de armoedeproblematiek. 

Stigmatisering binnen het onderwijs heeft verregaande gevolgen voor de toekomstige 

schoolloopbaan, de ontwikkeling van het kind en diens zelfbeeld. We merken dat kansarme 

kinderen snel afgeschilderd worden als moeilijke kinderen en daardoor vaak de ondersteuning 

die ze nodig hebben niet krijgen. Kinderen die opgroeien in kansarme milieus krijgen ander 

cultureel kapitaal mee van thuis uit, wat zorgt voor een kloof van bij de eerste schooldag. De 

chaos van thuis staat dan ook in sterk contrast met de structuur van op school. 

“De leerkrachten hadden ook geen begrip. Wij spraken bijvoorbeeld dialect en dat 

werd vaak bespot.” –S.  

Zij die terwijl ze school liepen in een instelling zaten, werden sterker gestigmatiseerd. De 

respondenten geven aan dat ze gepest werden, het mikpunt waren, zich alleen en 

minderwaardig voelden en geen contact meer zochten met andere leerlingen. Op school wordt 



Elke Sanders  Stigma van Armoede 

 

27    Master Sociologie Juni 2014 

men ook geconfronteerd met de welvaart van andere kinderen, wat het 

minderwaardigheidsgevoel nog kan versterken. Ook onder de ouders die in armoede leven 

merken we een verschil: zij vertrekken sneller bij de schoolpoort vanwege 

schaamtegevoelens. Bovendien zijn ouders vaak gevoelig voor de problemen op school van 

hun kinderen omdat ze zelf niet de mogelijkheid hebben om hun kinderen te ondersteunen. Zo 

zijn de respondenten met schoolgaande kinderen bezorgd over het huiswerk, omdat ze hun 

kinderen daarmee niet kunnen helpen. Daarnaast spelen ook hun eigen negatieve ervaringen 

met het onderwijs een grote rol. 

“Vroeger werden we hard afgerekend in de lagere school. Nu denk ik dat dat beter 

meevalt. Ik let er toch nog altijd op, wanneer ik mijn kind naar school breng of 

afhaal.” –M. 

De keuze voor de school van de kinderen, vertrekt dan ook vaak vanuit hun eigen ervaringen. 

Het valt op dat de respondenten die school liepen op een staatsschool, voor hun kinderen 

liever naar het katholieke onderwijs sturen omwille van het uniform. Zij die naar een 

katholieke school gingen, verkiezen voor hun kinderen een staatsschool omdat zij het gevoel 

hebben dat ondanks het uniform het verschil groter is op een katholieke school. Dit zou te 

wijten kunnen zijn aan het feit dat kinderen uit hogere klassen vaker naar katholieke scholen 

gaan, waardoor kansarme kinderen daar een grotere kloof moeten overbruggen om niet langer 

‘anders’ te zijn. 

Kansarme kinderen worden vaak naar het Bijzonder Onderwijs gestuurd, zo ook drie van onze 

respondenten. Zij rapporteren dat ze er wel beter werden ondersteund dan in het reguliere 

onderwijs, maar dat ze er zich niet thuis voelden. Bovendien brengt dit een extra stigma met 

zich mee, wat de gevoelens van minderwaardigheid nog kan versterken. Onderwijs lopen in 

BUSO zorgt ook voor weinig toekomstperspectief. 

De respondenten en de medewerkers geven allemaal aan dat het onderwijs een positieve 

evolutie heeft gekend. Het onderwijs is opener geworden en heeft meer aandacht voor 

kinderen als individu. Afstraffen van bepaald gedrag gebeurt op een minder vernederende 

manier, wat een belangrijke vorm van stigmatisering was. Toch is er nog veel ruimte voor 

verbetering. Leerkrachten zouden meer tijd en ruimte moeten hebben om te besteden aan de 

competenties van kinderen, naast de leerstof die ze moeten behandelen. Ook tijdens de 

leerkrachtenopleiding zou er meer aandacht moeten besteed worden aan hoe men met 

verschillende cultureel kapitaal moet omgaan.  
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 6.4 Arbeidsmarkt en Sociale Zekerheid 

 “Als je werkt, hoor je bij de maatschappij.” – A.  

Tewerkstelling kent een niet te onderschatten belang binnen de armoedeproblematiek. Tabel 3 

biedt een overzicht van de belangrijkste conclusies binnen dit leefgebied. Acht van de negen 

respondenten geven aan dat ze geen stigma ervaren hebben op de werkvloer. Door te werken 

kan men de kloof met de rest van de samenleving ietwat overbruggen en voelt men zich meer 

verbonden. Bovendien biedt tewerkstelling behalve een inkomen ook structuur, sociale 

contacten en een gevoel van nut, wat de gevolgen van stigmatisering voor het emotioneel 

welzijn kan temperen. Toch wordt er ook op de arbeidsmarkt gestigmatiseerd. Zo merken we 

dat alle respondenten die bijzonder onderwijs volgden op een beschutte werkplaats werken. 

Kansarmen worden meestal aangenomen onder tijdelijke contracten, vaak via interims, voor 

zwaar en ongezond werk met onregelmatige uren. Meestal zijn dit ondergewaardeerde 

beroepen, voor een klein loontje dat vaak niet volstaat om rond te komen: vijf respondenten 

gaven immers aan dat ze nog moesten zwartwerken. Enkele respondenten spraken van 

profiteren en zelfs uitbuiting. Ook de combinatie van werken en een gezin verloopt zeer 

moeizaam, volgens vijf respondenten. Kinderopvang is duur en vaak ontbreekt het vertrouwen 

om hun kinderen daar te laten.  

Tabel 3: Arbeidsmarkt en Sociale 

Zekerheid 

Aantal respondenten (totaal: 9) 

Na BUSO naar Beschutte Werkplaats 3 

Moeten gaan werken van thuis uit 3 

Nood aan zwart werk 5 

Moeilijk werk vinden zonder diploma 3 

Weinig tot geen contact met VDAB/RVA 6 

Ongezond werk 2 

Zwaar werk 3 

Onregelmatige uren 2 

Uitbuiting 2 

Geen stigma bij Interim 3 

Geen stigma op werkvloer 8 

Moeilijke combinatie werk en gezin 5 

Voornamelijk het werkloosheidsstatuut ligt onder vuur, wat wordt versterkt door het 

activeringsbeleid. Men ervaart dit beleid als zeer streng, dat gemakkelijk sancties oplegt. De 
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economische crisis van 2008 heeft de werkloosheid de hoogte in geduwd, waardoor het vooral 

voor laaggeschoolden moeilijk wordt om werk te vinden. Drie respondenten moesten van 

thuis uit stoppen met school om te gaan werken en moesten daardoor hun verwachtingen voor 

de toekomst aanpassen.  

“Ik had altijd gedacht van, ik ga later goed studeren op school en da ga ik een goed 

jobke hebben en dan ga ik er wel uitraken. Maar ik ben begonnen met werken als ik 16 

jaar was. Eigenlijk moest ik tot een A1 gaan, maar dat mocht niet van thuis. Ik moest 

gaan werken.” – T.  

Bovendien worden kansarmen ook bij het zoeken naar werk gediscrimineerd: op basis van 

hun dialect, hun uiterlijk of bepaalde (ontbrekende) attitudes. Opvallend is dat zes 

respondenten aangeven dat ze geen of weinig contact hebben gehad met instellingen als de 

RVA en/of de VDAB.  

 6.5 Hulpverlening 

We bereikten alle respondenten dankzij de samenwerking met Centrum Kauwenberg, wat 

maakt dat ze allemaal hulpverlening krijgen. Naast het buurthuis worden ook Moeders voor 

Moeders, De Linde, Comité Bijzondere Jeugdzorg, steungezinnen, opvanghuizen voor 

daklozen, voedselbedeling, schuldbemiddeling en andere diensten van het OCMW genoemd. 

Binnen dit leefdomein spelen vooral de schaamtegevoelens een grote rol. De respondenten 

geven aan dat het vooral moeilijk is om aan jezelf toe te geven dat je hulp nodig hebt. Dit 

brengt vaak minderwaardigheidsgevoelens met zich mee, omdat je het niet alleen kan redden.  

Deze drempel werd door de meesten overwonnen, maar werd aangeduid als een belangrijke 

factor waardoor anderen geen hulpverlening opnemen. Voor één van de respondenten bleef 

deze drempel echter wel een rol spelen:  “Ik heb nooit of nooit, en ik ben daar fier op eigenlijk 

hoor, ik heb nooit op het OCMW geleefd. (…)Ik heb dat hier heel veel gezien, hé. Van mensen 

die vertelden dat ze er minderwaardig behandeld werden enzo. En ik had al zo een probleem 

met mijzelf, ik wou dat echt niet.” – T.  

Vooral het OCMW wordt gezien als een vernederende instelling. Het wordt beleefd als een 

liefdadigheid in plaats van iets waar ze recht op hebben. Bovendien moeten ze de controle uit 

handen geven en hebben ze vaak geen keuze. Dit brengt een stigma van afhankelijkheid met 

zich mee. “Dan moet je je eigen vernederen. Dan moet je ja zeggen als het nee is, of anders 

heb je niets.” – A. Enkele respondenten verbergen die afhankelijkheid dan ook voor hun 

omgeving. 

De standaardoplossingen die de sectorale hulpverlening aanreikt voor een bepaald probleem, 
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passen vaak niet in het kluwen van andere problemen waarmee kansarmen te maken krijgen. 

Er is nood aan samenwerking met de kansarme bij het zoeken naar oplossingen en een meer 

integrale aanpak van de problematiek. Indien hulpverlening eerder krachtgericht werkt, kan ze 

het gevoelde stigma en de gevolgen daarvan sterk temperen. 

 6.6 Huisvesting 

De situatie op vlak van huisvesting viel bij de ondervraagde respondenten momenteel goed 

mee. In voorgaande woningen waren wel problemen als vochtplekken, schimmel, ongedierte,  

te weinig onderhoud, geen verwarming, … In deze gevallen wordt de hopeloosheid van vele 

kansarmen weerspiegelt in het gebouw waarin ze leven. De wachtlijsten van sociale woningen 

staan overvol, maar vooral binnen de private woningmarkt is er een probleem. Verhuurders 

vragen vaak loonfiches, waardoor het voor werklozen moeilijk wordt om een huurwoning te 

vinden. Bovendein weigeren verhuurders vaak een waarborg die van het OCMW komt, 

hoewel dit een zekerheid biedt en bovendien tegen de wet is. Ook op basis van uiterlijke 

kenmerken of dialect wordt er gediscrimineerd.  

“Dat is toch niet gemakkelijk hoor. Want wij zijn ook eens gaan horen op een bureau, 

hé. En dat was een appartement, groter als dat van ons en dat was goedkoper. En we 

kregen dat niet, want ze vonden dat we niet genoeg hadden. Maar we hadden wel 

genoeg.”- A.  

Drie van de respondenten geven aan een stigma van de buurt waarin ze wonen gevoeld te 

hebben, maar ook dit is momenteel geen punt meer. Men maakt zich wel zorgen omtrent de 

opwaardering van bepaalde buurten: deze zou een verhoging van de huurprijzen met zich mee 

kunnen brengen, waardoor de armen er verdrongen worden. Die bezorgdheid rond het 

verlaten van de buurt waarin ze zich nu goed voelen, speelt ook binnen de sociale woningen. 

Zij die op de wachtlijst staan vrezen dat ze als ze uiteindelijk een woning toegeschreven 

krijgen, die ver verwijderd zal liggen van de wijk waar ze nu wonen.  

 6.7 Gezondheidszorg en justitie 

We vermoedden reeds dat binnen deze leefdomeinen de praktijken van stigmatisering best 

meevallen. Acht respondenten geven aan geen discriminatie gevoeld te hebben binnen de 

gezondheidszorg, hoewel er enkele onaangename ervaringen werden aangehaald, die meestal 

te wijten zijn aan onbegrip of communicatieproblemen. Zo besloot één van de respondenten 

na een val te voet naar het ziekenhuis te gaan, in plaats van een ambulance te bellen vanwege 

de kosten. Wanneer ze daar aankwam, kreeg ze een uitbrander van het verplegend personeel. 
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Bovendien zorgt hun manier van communiceren er vaak voor dat kansarme patiënten als lastig 

ervaren worden. Ook spelen de schaamtegevoelens binnen dit gebied een grote rol. Mensen 

die in armoede leven stellen het naar de dokter gaan uit, vanwege financiële problemen maar 

ook omwille van schaamte en eventueel zelfs schuldgevoelens.  

V: “Dat je dingen anders gaat laten uitschijnen dan ze zijn, omdat je je schaamt. Heb 

jij ook last van dat gevoel van schaamte?” 

A: “Ja. Nu ook: ik ben naar de kinesist aan het gaan en de dokter zei dat ik beter nog 

eventjes door moest doen. Maar dat kost ook veel hé, de kinesist. Dus ik heb tegen hem 

gezegd dat ik van de dokter niet meer moest gaan.” – A.  

“Mensen met kansarmoede hebben eigen minder medische attitudes. Ik wil maar 

zeggen, wij lopen langer met pijn rond, wij gaan minder naar de tandarts. Maar je 

geeft dat ook over aan je zoontje hé.” – M. 

Vooral preventieve gezondheidszorg en mondhygiëne zijn probleemgebieden bij kansarmen. 

Een goede relatie met de huisarts of de psycholoog speelt een zeer belangrijke rol om die 

drempels te overkomen. De meeste respondenten gaven aan dat ze op goede voet staan met 

zorgverstrekkers, slechts één zei niet met alles terecht te kunnen bij zijn huisarts. Verder kan 

men ook een stigma ervaren die op de dienst zelf plakt, wat vooral het geval is bij de 

geestelijke gezondheidszorg.  

Wat het justitie- en politieapparaat betreft rapporteerden respectievelijk zeven en zes mensen 

dat ze er geen stigmatisering ervaren hebben. Het gerecht wordt gezien als een neutrale 

instelling, die geen rekening houdt met verschillen: “Al ben je donker of wit, arm of rijk, die 

zien los door u heen.” –S. Hoewel de meeste respondenten weinig in contact kwamen met het 

rechtsapparaat, wijzen de medewerkers ons erop dat indien men gekend is bij het gerecht, 

vanwege eerdere feiten of een instellingsverleden, dit wel kan meespelen. Eén van de 

respondenten meent wel een stigma gevoeld te hebben bij het proces omtrent het hoederecht 

voor zijn zoontje. Hoewel het sociaal onderzoek een positief advies gaf, werd er nog lang 

gezocht naar aanleidingen om het hoederecht te weigeren.  

De politie lijkt positief geëvolueerd te zijn. Enkele respondenten beschrijven ernstige vormen 

van stigmatisering bij de politie vanuit hun jeugd, maar wijzen er zelf op dat de politie nu 

eerder helpend en bemiddelend optreedt. Er is aandacht gekomen voor de omgang met 

verschillende soorten mensen in de opleiding en ook op vlak van slachterofferhulp is er heel 

wat vooruitgang geboekt.  
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7. Conclusie 

We kunnen concluderen dat er zeker een stigma op armoede rust. De respondenten 

rapporteren ervaringen met stigmatisering binnen alle levensgebieden. De eerste hypothese 

werd dus bevestigd. De tweede onderzoeksvraag splitsten we op in acht leefdomeinen, met 

acht deelhypothesen. Wat betreft het emotioneel en sociaal welzijn kunnen we de hypothese 

bevestigen: stigmatisering heeft inderdaad negatieve gevolgen voor het zelfbeeld en de sociale 

participatie. Hier willen we benadrukken dat het stigma niet op iedereen dezelfde gevolgen 

heeft. Het gaat hier om een actief proces, waarbij men op zoek gaat naar strategieën om met 

het stigma om te gaan. De gevolgen voor het emotioneel en sociaal welzijn zijn afhankelijk 

van de mate waarin dit lukt. De tweede deelhypothese omtrent de consumptiecultuur lijkt ook 

bevestigd: de respondenten merken inderdaad een stigma vanwege hun beperkte 

consumptiemogelijkheden. Ook in het onderwijs ervaart men stigmatisering, die ook een rol 

lijkt te spelen bij de schoolse achterstand. Wat betreft de arbeidsmarkt is een genuanceerdere 

conclusie op zijn plaats. Het stigma zorgt inderdaad voor lagere kansen op tewerkstelling, 

door middel van discriminatiepraktijken. Maar tewerkstelling heeft het potentieel het ervaren 

stigma sterk te verkleinen. Op vlak van hulpverlening lijkt het toegeven dat men hulp nodig 

heeft inderdaad een grote drempel. De respondenten geven ook aan dat het OCMW zelf een 

stigma draagt, wat een extra drempel creëert. Omtrent huisvesting formuleerden we twee 

hypothesen: de eerste die stelt dat het stigma de zoektocht naar een nieuwe woning 

bemoeilijkt, kunnen we op basis van onze bevindingen aanvaarden. De buurt waarin men 

woont bracht slechts voor weinigen een stigma met zich mee. Dit kan te wijten zijn aan het 

feit dat in België er minder sprake is van ruimtelijke segregatie dan in bijvoorbeeld 

Angelsaksische staten. De gezondheidszorg wordt door de respondenten gezien als een 

neutrale instelling, waar men geen stigma voelde. We aanvaarden echter wel de hypothese die 

stelde dat het stigma de drempel om hulp te zoeken verhoogd. Dit doen we omdat we merken 

dat de respondenten het raadplegen van een dokter wel uitstellen omwille van o.a. 

schaamtegevoelens. Ten slotte merken we op het gebied van justitie niet dat men vaker in 

contact komt met de politie of justitie, aangezien de respondenten aangaven slechts weinig 

contacten te hebben gehad.  
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8. Discussie 

Zoals de achtergrondliteratuur reeds deed vermoeden, bevestigen de resultaten nu ook dat 

stigmatisering een dagelijkse realiteit is voor mensen die in armoede leven. Vooroordelen en 

discriminatie dringen door in alle leefgebieden, hoewel er variatie is. Het onderwijs speelt een 

belangrijke rol in de vorming van het zelfbeeld van kinderen, wat maakt dat er meer aandacht 

nodig is voor de manier waarop er gestigmatiseerd wordt en welke gevolgen dit kan hebben. 

Een individuele aanpak die meer gericht is op het ondersteunen van het kind in zijn 

ontwikkeling, met oog voor verschillende leertempo’s kan hierbij helpen. Ook op de 

arbeidsmarkt krijgen kansarmen te maken met stigmatisering, wat door het huidige 

activeringsbeleid versterkt wordt. Net zoals bij de hulpverlening is er nood aan een 

gedifferentieerd beleid dat oog heeft voor de heterogeniteit binnen de groep kansarmen. 

Gezondheidszorg en justitie zijn leefdomeinen waarbinnen neutraliteit een belangrijke rol 

speelt en dit ook deels lijkt te vervullen. Over het algemeen lijkt er beterschap in zicht, 

behalve wat huisvesting betreft. Daar is er vooral nood aan meer sociale woningen.  

Wat dit onderzoek betreft, merken we op dat we slechts een kleine groep respondenten 

hebben kunnen bereiken. Omwille van tijdsnood en de moeilijke doelgroep hebben we slechts 

negen mensen (vier mannen en vijf vrouwen) kunnen bereiken. Deze mensen hebben we 

allemaal kunnen bereiken via Centrum Kauwenberg vzw. Dit zou ook een vertekening met 

zich kunnen meebrengen. De vereniging draagt een aantal waarden uit, wat tot andere 

conclusies zou kunnen leiden indien we bij een andere vereniging zouden zijn gaan 

aankloppen. Bovendien lijkt het ons ook interessant om kansarmen die niet verbonden zijn 

aan een dergelijke organisatie te ondervragen. Waarschijnlijk ondervinden zij nog meer last 

van het stigma, omdat ze niet worden ondersteund door een armoedeorganisatie. Daarnaast 

zou een vergelijking met kansarmen met een etnische achtergrond ook nuttige informatie 

kunnen opleveren. Een andere etnische achtergrond kan als een bijkomend stigmatiserend 

kenmerk dienen. Ten slotte viel ons op dat vrouwen het moeilijker lijken te hebben met het 

stigma. De mannen die we ondervroegen leken het stigma makkelijker te ontwijken, terwijl 

vrouwen het eerder internaliseerden. Op basis van onze bevindingen met vier mannen en vijf 

vrouwen, kunnen we hier echter geen uitspraken over doen. 
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