QUICK SCAN
De structurele kloof:
De wetgeving die tot doel heeft
mensen een menswaardig
bestaan te geven, heeft veel
mazen in het net. Er vallen nog
steeds mensen uit de boot.
Hierdoor ervaren mensen nog
steeds uitsluiting uit verschillende
levensdomeinen: goede
huisvesting, gezondheidszorg,
onderwijs….
Door een doordacht
armoedebeleid uit te werken, kan
men deze kloof verkleinen.
De vaardigheidskloof:
Mensen opgegroeid in armoede
zijn vaak minder vertrouwd met
de vaardigheden van nietkansarmen. De vaardigheden
waarover ze wel beschikken
worden vaak niet (h)erkend.
Sociale vaardigheden vertrekken
steeds vanuit een eigen cultuur en
wordt gekenmerkt door het
sociaal kapitaal waarover men
beschikt.
Als mensen in een veilige setting
hun vaardigheden kunnen
oefenen, kan deze kloof verkleind
worden. Bijsturen en positieve
feedback is hierbij belangrijk.
De gevoelskloof:
Gedrag vertrekt vanuit wat
mensen hebben meegemaakt en
hoe ze zich daarbij hebben
gevoeld.
In elk mens leeft het
fundamenteel verlangen om erbij
te horen. Uitsluitingservaringen
worden veroorzaakt door de
reactie van omstaanders die een
waardeoordeel geven aan een
gebeurtenis of gedrag.
Mensen in armoede hebben door
stigmatisatie vaak een laag
zelfbeeld, een
minderwaardigheidsgevoel en
schuldgevoelens om hun
armoedesituatie.

Hoe herken ik deze kloof in mijn organisatie?
Welke kloof wordt vergroot als ik een bepaalde maatregel/we neem?

De participatiekloof:
Mensen in armoede worden
nauwelijks betrokken in
inspraakorganen van organisaties
waar ze nauw betrokken zijn.
Mensen in armoede verliezen hun
inbreng om hun eigen leven te
leiden. Problemen worden vanuit
een dominant middenklasse
referentiekader geïnterpreteerd.
Vanuit dit kader worden
oplossingen voorgesteld en wordt
het gezette stappen ook nog eens
geëvalueerd.
Mensen laten participeren zorgt
gedragenheid en empowerment.

De kenniskloof:
Mensen opgegroeid in armoede
hebben weinig kennis over leef –
en beleefwereld van
middenklasse.
Ze zijn weinig op de hoogte van
de kennis en informatiekanalen
van niet-armen.
Door met elkaar in dialoog te
gaan over elkaars leef- en
beleefwereld, verklein je de kloof.

De krachtenkloof:
Armoede is een complex gegeven.
Een kracht is een vaardigheid,
kennis of gevoel dat mensen in
armoede bezitten om met een
situatie om te gaan.
Bv doorzettingsvermogen, humor,
creativiteit, vechtlust…
Door erkenning (positief
bekrachtigen) te geven aan een
kracht, kan men aan het
zelfvertrouwen werken.

