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Status van de paper 
 
Deze paper is een verkenning van de theorie van interactief beleid en biedt een voorlopig 
ontwikkelde definitie van doelgroepsturing. Het is een eerste poging tot plaatsing van de 
praktijk, waarin armen zich verenigingen met als doel invloed uit te oefenen op het 
armoedebeleid. Eén van de onderscheiden kenmerken van doelgroepsturing, de interactieve 
rol van armen in het armoedebeleid, wordt op tentatieve wijze geïllustreerd. Het is 
voornamelijk een eerste aanzet tot de opbouw van een theoretisch kader om de participatie 
van armen aan het beleid te kaderen en te analyseren. Work in progress. Alle commentaren 
zijn welkom. 
 
Abstract  
 
Wat betekent het adagium “zonder de armen, geen goed armoedebeleid” dat sinds enkele 
jaren menig beleidsplan opsmukt? Armen zijn één van de actoren, die de overheden ter hulp 
roepen en/of die zichzelf aanbieden om de toegenomen complexiteit van de 
armoedeproblematiek van antwoord te dienen. We kaderen de rol van deze doelgroep in de 
theorie van interactief beleid, met de term doelgroepsturing. We passen het theoretische 
kader van interactief beleid en doelgroepsturing toe op het Belgische/Vlaamse armoedebeleid 
van de laatste dertig jaren en gaan na in welke mate de armen een plaats innemen in de 
bepaling van dat beleid.  
 
 

1. AANLEIDING 
In dit artikel willen we de beleidsparticipatie van de armen theoretisch kaderen. Hoe kunnen 
we het pleidooi van de overheid voor samenwerking met de armen begrijpen? Wat moeten 
we verstaan onder de slagzin “zonder armen, geen goed armoedebeleid”, die te pas en te 
onpas in allerhande beleidsplannen opduikt?  
 
Hoe zijn we bij deze vraag aanbeland? Het is het resultaat van een terugblik op het 
Belgische/Vlaamse armoedebeleid, die reikt tot het einde van de jaren zestig. Armoede dook 
toen op als onderwerp van beleid, maar bleek geen vaste waarde op de politieke agenda te 
blijven. In sommige, daaropvolgende periodes hadden de overheden andere zorgen aan hun 
hoofd, zoals een economische crisis met daarmee gepaard gaande hoge werkloosheid in de 
jaren zeventig. De zorg voor het algemene welzijn haalt het dan van de specifieke aandacht 
voor de groep van mensen, die zich in de meest benarde situaties bevindt. 
Armoedebestrijding is geen evidente beleidsprioriteit, ook niet in een (actieve) 
welvaartsstaat als de onze. Naast de wisselende ranking op de politieke agenda, veranderde 
het armoedebeleid in België ook inhoudelijk en organisatorisch van karakter. Vanaf het einde 
van de jaren tachtig definieerde men armoede niet langer alleen als een inkomensprobleem, 
maar als een wirwar van uitsluitingen op verschillende levensdomeinen (Vranken, 1991-
2003). De complexiteit van dit sociaal probleem werd vlijmscherp geformuleerd in onder 
meer het Algemeen Verslag over de Armoede (Koning Boudewijnstichting, ATD-Vierde 
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Wereld België & VBSG, 1994) en de Jaarboeken Armoede en Sociale Uitsluiting (Vranken, 
1991-2003). Voor het ontwerpen van oplossingen voor deze problematiek dook aldus het 
ideaal van een integrale aanpak op. Op verschillende beleidsdomeinen – en dus ook door 
meerdere beleidsverantwoordelijken - moesten inspanningen worden geleverd. Best met de 
nodige coördinatie, opdat beleidsmaatregelen elkaar niet zouden neutraliseren of 
tegenwerken. Alvorens deze aanpak succesvol werd geoperationaliseerd en geïnterneerd in 
de beleidsvoering, werd de lat der ambities nog een sport hoger gelegd. Armoedebeleid 
moest inclusief zijn, dit wil zeggen niet enkel integraal maar ook structureel gericht én met 
betrokkenheid van een gamma aan relevante actoren zoals de wetenschap, het middenveld 
en de doelgroep(en). 
 
Op het laatste principe – de betrokkenheid van de doelgroep – willen we hier inzoomen. 
Omdat sinds de tweede helft van de jaren negentig overheden van het Europese tot het 
lokale niveau dwepen met het belang ervan, maar diverse evaluatierapporten signaleren dat 
de operationalisering en implementatie ervan moeizaam verlopen (zie onder meer Cel 
Armoede, 2001; Darmon & Estivill, 2001; Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Afdeling 
Algemeen Welzijnsbeleid, 2003).  
 
Wie is die doelgroep van het armoedebeleid? Die valt tot nu toe niet eenduidig af te 
bakenen, omdat het meest gehanteerde criterium van inkomenstekort onrecht doet aan de 
multidimensionele definitie van armoede. Bovendien gaat het om een groep van mensen die 
in de marge van de samenleving leeft, letterlijk en figuurlijk. Velen van hen leven in 
isolement en delen van hen zijn voor de samenleving onzichtbaar. In het verhaal dat wij hier 
brengen, baseren we ons op het heil van de zelfdefiniëring. We stellen dankbaar vast dat er 
zich in België/Vlaanderen “Verenigingen waar armen het woord nemen” hebben ontwikkeld. 
Het probleem van doelgroepafbakening is hiermee niet fundamenteel behandeld, maar bij 
deze is wel duidelijk dat in dit artikel deze verenigingen als doelgroep worden beschouwd. 
 
Hun officiële identiteit verkregen zij op basis van het decreet inzake armoedebestrijding van 
2003. De opgenomen erkennings- en subsidieregeling voor deze verenigingen kende een 
voorbereidingstijd die startte bij het verschijnen van het Algemeen Verslag over de Armoede 
(AVA)(1994). Een rapport dat werd opgesteld in samenwerking tussen de armen en diverse 
vertegenwoordigers uit de overheid en het middenveld. Armen, als beleidsparticipanten, 
hebben in dit proces hun strepen verdiend, die negen jaar later decretaal werden 
gehonoreerd. Door deze verenigingen te ondersteunen, kiest de Vlaamse regering voor een 
methode waarbij mensen in armoede hun visie op het armoedebeleid gezamenlijk 
voorbereiden en vervolgens inbrengen in de beleidsbepaling. Om voor erkenning in 
aanmerking te komen, moeten zij aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals in groep 
samenkomen en voorstellen formuleren voor een structurele bestrijding van de armoede. 
Momenteel telt Vlaanderen een zestigtal van zulke verenigingen, die zich meestal in een 
gemeente, stad of buurt bevinden waar een verhoogd armoederisico bestaat (Laureys et al., 
2003). 
 
We kunnen stellen dat met de “ontdekking” van armen als potentiële partners in het 
armoedebeleid een nieuw beleidsparadigma werd geïntroduceerd. Het gebeurde, ons inziens, 
onder invloed van de toenemende complexiteit van maatschappelijke problemen. De 
overheden stelden vast dat het tij te sterk was om het op eigen kracht te doen keren. Een 
voorbeeld daarvan is het opmerkelijke verkiezingsresultaat van extreemrechts in het begin 
van de jaren negentig. Als reactie daarop werd het startschot gegeven voor de opstelling van 
het AVA, waarin de armen zelf een cruciale rol moesten spelen. De intentie tot dialoog over 
het armoedebeleid met een amalgaam aan actoren, inclusief de doelgroepen, blijft tot op 
vandaag aanwezig in het beleidsdiscours.  
 
De theoretische plaatsing van dit “alle-hens-aan-dek” - scenario menen we grotendeels te 
vinden in het beleidsparadigma van interactief besturen. Het gaat om een bestuursmodel, 
dat een antwoord wil bieden op de toenemende complexiteit van de samenleving en de 
afnemende mogelijkheden om alleen als overheid complexe maatschappelijke problemen op 
te lossen. Interactief beleid refereert aan netwerksturing. Verschillende publieke en private 
actoren bepalen gezamenlijk het beleid.  
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Na een beknopte schets van het theoretische kader van interactief beleid, wordt aandacht 
besteed aan de verbijzondering van interactief beleid naar sturing van beleid door de 
doelgroep. Hoe dit concept te definieren en welke voorwaarden daaraan te verbinden? Eén 
van de kenmerken van de voorlopig ontwikkelde definitie wordt daarna aangegrepen om een 
eerste toepassing te doen op het armoedebeleid. Het betreft de interactieve rol van armen. 
Gezien het geheel van actoren in de beleidsnetwerken rond armoede en hun onderlinge 
relaties nog niet in kaart werd gebracht, beperken we ons voornamelijk tot de aan-
/afwezigheid van armen in het armoedebeleid en de relatie tussen armen en de betrokken 
overheden. Deze paper eindigt met mogelijke sporen voor verdere analayse. 
 
 

2. INTERACTIEF BELEID EN DOELGROEPSTURING  
 
Vanaf de jaren negentig speelt niet langer alleen de overheid een rol in de bepaling van het 
armoedebeleid. We stellen vast dat ook private actoren uit het middenveld en de 
doelgroepen worden uitgenodigd om deel te nemen aan het debat. De beleidsarena wordt 
voor hen opengesteld. Enige duiding is aan de orde. De literatuur over interactief beleid 
wordt samengevat weergegeven en we geven een eerste poging tot definiëring van het 
concept doelgroepsturing. 
 

2.1 Interactief beleid 
Wat is interactief beleid? Het is duidelijk dat het niet gaat over een paradigma dat specifiek 
betrekking heeft op armoedebeleid. Theorieën over interactief beleid vinden hun 
voedingsbodem in algemene maatschappelijke ontwikkelingen, die ervoor zorgen dat de 
overheden worden aangezet om hun manier van het besturen van de samenleving te 
herdenken. Enkele voorbeelden van zulke ontwikkelingen zijn de globalisering, het verval 
van de democratie, de druk op de welvaartsstaat en de toegenomen individualisering. 
Overheden worden geconfronteerd met deze – al dan niet theoretische - uitdagingen, die zij 
moeilijk alleen kunnen beheersen. De overheid als centrale probleemoplosser verliest aan 
legitimiteit; haar beleid aan doelmatigheid (Jordan, 1985; Dunn, 1995; Peters, 1996; Norris, 
1999; Raes, 2002).  
 
Interactieve beleidsontwikkeling lijkt dan een beloftevol model van beleidsontwikkeling. Het 
houdt in dat een overheid in een zo vroeg mogelijk stadium burgers, maatschappelijke 
organisaties, bedrijven en/of andere overheden bij het beleid betrekt om in open 
wisselwerking en/of samenwerking met hen tot de voorbereiding, bepaling, de uitvoering 
en/of de evaluatie van beleid te komen (Pröpper & Steenbeek, 1999). In samenspel met 
beleidsmakers en eventuele externe deskundigen benoemen de representanten van alle 
vigerende belangen de problemen en werken zij oplossingen uit (Mayer, Edelenbos & 
Monnikhof, 2002).  
 
De argumenten die voor deze aanpak pleiten, zijn onder andere: de gevoeligheid van 
beleidsmakers voor de verschillende belangen en wensen van maatschappelijke groepen en 
burgers wordt versterkt; de ervaren kloof tussen burger en bestuur wordt verminderd; beter 
(onderbouwd) beleid wordt gemaakt doordat ook andere bronnen van informatie en inzichten 
worden benut (Edelenbos & Monnikhof, 1998; Mayer, Edelenbos & Monnikhof, 2002; Denters 
et al., 2003). 
 
Overheden pogen immers de netwerken en de arena’s waarin de processen plaatsvinden, 
open te breken door onder meer nieuwe actoren te introduceren en andere belangen en 
creatieve ideeën te genereren voor bestaande beleidsproblemen. Dit alles met het oog op het 
verwerven van meer steun voor de eigen voorstellen (van formele besluitvormers) en het 
versterken van de relatie tussen politici en burgers (Klijn, 2003). De motieven die aan de 
basis liggen van interactief besturen doelen dus aan de ene kant op een verhoogde 
doelmatigheid en kwaliteit van het beleid en aan de andere kant op een verhoging van het 
democratische gehalte van de besluitvorming.  
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De noodzaak aan ‘anders besturen’ vertaalt zich in nieuwe ideaaltypische concepten als de 
participatieve of deliberatieve democratie, de shift van government naar governance en de 
doelgroepsturing. Deze begrippen verzamelen we onder de noemer interactief besturen. Het 
syntheseschema wordt vervolgens kort toegelicht inzake de beleidssturing, de betrokken 
actoren en de interactie tussen deze verschillende spelers. 
 

Figuur 1 : Syntheseschema interactief besturen: participatieve democratie, governance, civil dialogue - 
eigen aanpassing van schema Redig (2000) 

  

 

  

2.1.1 Beleidssturing 
Interactief besturen duidt qua beleidssturing op de evolutie naar onder meer de toename van 
meer directe vormen van democratie in combinatie met indirecte democratie. Bij interactief 
beleid wordt afstand genomen van een klassiek-hiërarchisch perspectief op besturen. 
Besturen wordt dan gezien als een gezamenlijke activiteit van verschillende actoren. Ook 
doelgroepen van het beleid kunnen het beleid mee sturen. Zij ageren in een netwerk van 
wederzijds afhankelijke actoren die in interactie tot gezamenlijke probleemoplossingen 
komen. Hiermee belanden we bij het concept beleidsnetwerk. De Rynck definieert 
beleidsnetwerken als “sociale actiesystemen die zich binnen historisch gegroeide 
verhoudingen en in wisselwerking met een institutioneel kader concentreren rond 
besluitvormingsprocessen in de behandeling van beleidsproblemen. Het gaat om 
beleidsproblemen waarvoor de noodzakelijke hulpbronnen over meerdere actoren verspreid 
zijn. De actiesystemen bestaan, naargelang de beleidsvelden en beleidsproblemen, uit 
verschillende gevormde stelsels van publieke en private actoren die rond deze problemen 
met elkaar verbonden zijn en elkaar in hun doelstellingen en strategieën beïnvloeden. In dat 
sociaal interactiesysteem bepalen de interacties en strategieën de voortgang en het produkt 
van het proces. De asymmetrische verdeling van machtsbronnen en de mate van boven-, 
onder- of nevenschikking bepaalt de afhankelijkheidsverhoudingen en de mate van 
autonomie. De feitelijke afhankelijkheidsverhouding en de feitelijke graad van autonomie 
blijken pas in het proces en zijn als dynamisch te beschouwen“ (De Rynck, 1994). 
 
Het sturingsmodel waarin beleidsnetwerken kunnen functioneren, onderscheidt zich van het 
klassieke hiërarchische model, waarin de overheden de centrale sturing claimen en het 
marktmodel, waarin de autonome bevrediging van de behoeften van lokale actoren de aard 
van de sturing kenmerkt (Koppenjan, 1994). De situering van het netwerkmodel ten aanzien 
van de andere sturingsmodellen wordt in onderstaande tabel toegelicht.  
 

Representatieve 
democratie   

Burger   

Collectieve 
democratie   

Participatieve 
democratie   

Overheid   Doelgroepsturing   

gesloten - autoritair   

consultatief   participatief   

delegerend   
samenwerkend   

faciliterend   

open - autoritair   

INTERACTIEVE BELEIDSSTIJLEN   NIET INTERACTIEF   

Government Governance en netwerksturing     

INSPRAAK   
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Tabel 1 – Sturingsmodellen (Koppenjan, 1994) 

 
Dimensies Klassiek 

besturingsparadigma 
Marktmodel Beleidsnetwerk 

Niveau van analyse Relatie bestuurder tot 
bestuurden 

Relatie bestuurder en 
lokale actoren 

Netwerk van actoren 

Perspectief Centrale sturing Lokale actoren Interactie tussen actoren 
Aard van de relaties Hiërarchisch Autonoom Wederzijds afhankelijk 
Aarde van de 
interactieprocessen 

Neutrale toepassing van 
vooraf geformuleerde 
doelstellingen 

Zelfsturing op basis van 
autonome beslissingen 
en wederzijdse 
aanpassing 

Interactieprocessen 
waarin informatie, doelen 
en middelen worden 
uitgewisseld 

Criterium voor succes Realisatie van formele 
beleidsdoeleinden 

Behoeftebevrediging van 
lokale actoren 

Een gezamenlijke 
probleemoplossing tot 
stand brengen 

Factoren voor falen Vage doelen, teveel 
actoren, gebrek aan 
informatie en controle 

Gebrek aan hulpbronnen 
en beleidsvrijheid 

Blokkades en een gebrek 
aan incentives voor 
samenwerking 

Aanbevelingen voor de 
sturing 

Coördinatie en 
centralisatie 

Versterking van de 
autonomie van de 
actoren, deregulering, 
privatisering en 
decentralisering 

Netwerkmanagement: 
verbetering van de 
voorwaarden voor 
samenwerking 

 
Interactief beleid wordt dus – in vergelijking met het klassieke beleid - gekenmerkt door 
directe participatie of medesturing van belanghebbende burgers. Wie in een situatie leeft, die 
door de beleidsbeslissingen wordt beïnvloed, wordt uitgenodigd om zijn/haar mening 
kenbaar te maken. De introductie van marktelementen en deregulering is een stap verder 
dan interactief beleid. Gemeenschappelijk is dat de betrokkenen bij het beleid, mee initiatief 
kunnen nemen in het beleidsproces. Het verschil is dat bij de interactieve vorm van besturen 
de kern van de bestaande regels van de representatieve democratie in tact blijft, terwijl 
marktsturing meer bewegingsruimte creëert voor de betrokkenen om nieuwe regels uit te 
tekenen of het zonder regels te doen (Denters et al., 2003). 
 

2.1.2 Betrokken actoren 
Welke actoren kunnen worden betrokken bij interactief beleid? Wanneer we vertrekken van 
de motivatie dat overheden niet langer over de capaciteit beschikken om complexe, 
maatschappelijke problemen alleen op te lossen, ligt het inroepen van de deskundigheid van 
een selecte club van externe experts voor de hand. Vanuit de vaststelling echter dat de kloof 
tussen burger en beleid moet worden gedicht, wijst de uitbreiding van het aantal 
beleidsactoren eerder in de richting van zoveel mogelijk burgers en hun organisaties.  
 
In het debat rond participatieve of deliberatieve democratie komen deze verschillende 
invalshoeken uitgebreid aan bod. Er wordt gebalanceerd tussen doelmatigheids- en 
democratische motieven. Enkel een participatie-elite van experts toelaten tot het 
beleidsproces stuit op protest van verdedigers van de egalitaire, democratische idealen. Er 
dienen, volgens hen, zoveel mogelijk burgers effectief te participeren aan politieke 
besluitvorming. Directe participatie in besluitvorming is een duidelijkere uitdrukking van 
volkssoevereiniteit dan een systeem waarin burgers alleen vertegenwoordigers kiezen. Een 
beslissing is pas democratisch als alle belanghebbende groepen de kans hebben gehad om 
hun mening kenbaar te maken en in besluitvorming te participeren (zie onder meer Fishkin, 
1991). Ook de rationalistische verlichtingsdenkers pleiten voor debat met een breed publiek. 
Zij baseren zich op het zogenaamde Jury Theorema van Condorcet: hoe meer mensen 
participeren in een forum, hoe groter de kans dat zij tot juiste oplossingen zullen komen. 
Extreme of irrationele standpunten zouden minder invloed verkrijgen (Estlund, 1993; 
Bohman & Regh, 1997). 
 
Dit inclusie-ideaal wordt door anderen gerelativeerd. Men verwijst hierbij wel eens naar het 
gecontesteerde normatieve burgerschapsmodel, dat steunt op de haast vanzelfsprekende 
aanname dat mensen sowieso politieke interesse en betrokkenheid vertonen of zouden 
moeten vertonen (Stouthuysen, 2002). Maar niet iedere burger wil, kan of moet worden 
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betrokken bij politieke vraagstukken. Niet iedereen wil de nodige tijd en energie vrijmaken. 
Niet iedereen beschikt over de nodige vaardigheden. De discussie duurt voort… 
 

2.1.3 De interactie 
Interactieve besluitvorming is pas interactief als het gaat over communicatie in meerdere 
richtingen en volgens bepaalde criteria. Een minimalistische visie zou zijn dat de 
verschillende partijen tenminste op elkaar reageren. Maar als dialoog het enige criterium is 
voor ware interactieve besluitvorming, dan heeft het geen belang wie interageert 
(bijvoorbeeld twee technische experts). Interactieve besluitvorming gaat echter ook over de 
participatie van burgers in het besluitvormingsproces (Van Stokkom, 2003).  
 
Hoe ziet die participatieve rol eruit? Doorheen de jaren werden diverse ideaaltypische 
participatiegraden ontworpen. Wij hanteren hier Pröpper en Steenbeek, die in de context van 
interactief beleid verschillende rollen voor participanten voorstellen, onderscheiden 
naargelang van de graad van interactiviteit, gekoppeld aan de gehanteerde bestuursstijl. Een 
interactieve rol als participant verschilt van inspraak in de zin dat deelnemers in het begin 
van de beleidscyclus worden betrokken om te kunnen bijdragen aan de totstandkoming van 
het beleid, in plaats van alleen achteraf te kunnen reageren op bestaande beleidsvoorstellen 
(Pröpper & Steenbeek, 1999). Van een interactieve rol is pas sprake als participanten mee 
kunnen adviseren, beslissen, partner of initiatiefnemer in het beleid kunnen zijn.  
 

Figuur 2 - Bestuursstijlen van overheidsbeleid en de rol van participanten, gebaseerd op Pröpper en 
Steenbeek (1999) 

 PARTICIPATIELADDER –  
BESTUURSSTIJLEN VAN OVERHEIDSBELEID 

 Bestuursstijl Rol van de participant 
Gesloten – autoritair geen 

Open – autoritair doelgroep van onderzoek 
NIET 
INTERACTIEF 
BESTUREND Consultatief geconsulteerde 
   

Participatief adviseur 

 
INSPRAAK 

Delegerend medebeslisser 
Samenwerkend partner 

 
INTERACTIEF 
BESTUREND 

Faciliterend initiatiefnemer 
 

2.2 Definitie van doelgroepsturing 
Op basis van de theorie van interactief beleid, zoomen we in op de specifieke rol van de 
doelgroep in de interactie. Het is duidelijk dat met een herdefiniëring van de rollen van 
actoren die bij het beleid worden betrokken, ook moet worden herbekeken, wat dit betekent 
voor de doelgroep van dat beleid.  
 
De participatie van doelgroepen aan het overheidsbeleid heeft als uitdrukkelijke doelstelling 
om dat beleid te beïnvloeden, om het mee te sturen. Het gaat hier dus niet over sturing van 
de doelgroep, maar wel sturing door de doelgroep. Gezien participatie een begrip is dat vele 
ladingen dekt en aan zeer diverse functies wordt verbonden, lijkt het aangewezen om in 
deze context eerder het concept doelgroepsturing te hanteren. Het is een poging om deze 
specifieke vorm van participatie duidelijk te onderscheiden van de andere invullingen die aan 
dit containerbegrip worden gegeven, zoals bijvoorbeeld participatie aan de arbeidsmarkt en 
aan het verenigingsleven. 
 
Voor doelgroepsturing kan de eigen – voorlopig ontwikkelde – definitie gelden, die luidt: “Het 
systematiseren en expliciteren van de interactieve rol van een categorie van burgers in de 
voorbereiding, uitvoering en/of evaluatie van het overheidsbeleid, dat bewuste effecten 
beoogt op de leefsituatie van deze categorie.”  
 

Figuur: Kenmerken en voorwaarden van doelgroepsturing 
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KENMERKEN EN VOORWAARDEN 
 
! categoriale dimensie in 

beleidsordening 
! interactieve rol in 

beleidsnetwerk 

 
We lichten de verschillende componenten toe. Enkel het tweede kenmerk, de interactieve rol 
van de doelgroep in het beleidsnetwerk, wordt daarna toegepast op de case van dertig jaar 
armoedebeleid.  
 

1. Een categorie van burgers: de categoriale dimensie 
Wat is een categorie? Een sociale categorie duidt op een verzameling van mensen met 
minstens één gemeenschappelijk kenmerk. Het kan gaan om een demografische gegeven 
(geslacht, leeftijd, etniciteit), een socio-economisch kenmerk (onderwijsniveau, inkomen, 
beroep) of een eigenschap van culturele aard (attitudes, opinies). Morris Ginsberg (1934) 
noemt sociale categorieën ‘quasi-groups’, die “zonder groepen te zijn, een 
rekruteringsgebied vormen voor groepen en waarvan de leden bepaalde karakteristieke 
gedragspatronen gemeenschappelijk hebben.” Hij rekent daartoe ook “andere groepen in 
hun beginstadium, zoals verzamelingen van individuen die dezelfde doelstellingen nastreven 
of eenzelfde beleid voorstaan, bijvoorbeeld werkgevers die nog geen belangenvereniging 
hebben opgericht.”. Bij een sociale categorie ontbreken de voorwaarden om van een groep 
te spreken, namelijk interactie of communicatie en gemeenschappelijke waarden en normen 
of samenhorigheidsgevoelens (Vranken, Henderickx, 1996:172-173). 
 
Een sociale categorie kan een beleidscategorie worden, wanneer zij voorwerp wordt van 
beleid. Haar gemeenschappelijk kenmerk wordt dan veelal gedefinieerd als probleem, dat 
door machtige actoren in de samenleving wordt erkend en waarvoor sturing nodig lijkt door 
de overheid om tot de oplossing ervan te komen (Blumer, 1971). We kennen in België 
verschillende beleidscategorieën, maar vinden deze amper in de beleidsorganisatie terug. De 
categoriale invalshoek wordt versneden en ingepast in de overwegend sectoraal en 
territoriaal geordende structuren. Wanneer het beleid betreft dat zich richt op de verbetering 
van de leefsituatie van armen, gaat door deze verkaveling veel slagkracht verloren. Armen 
kampen met een kluwen aan sociale uitsluitingen op diverse domeinen, zoals werk, wonen, 
gezondheid en onderwijs. Het ontbreken van een categoriale dimensie in de 
beleidsorganisatie maakt dat de samenhang van de problemen aan het zicht wordt 
onttrokken en de noodzakelijke coördinatie van initiatieven vanuit verschillende sectoren en 
territoria (integraal en inclusief beleid) faalt (Redig, Dierckx, 2003). 
 

2. De interactieve rol 
Essentiële kenmerken van interactie zijn: de wisselwerking (inter-agere), anticipatie op het 
handelen van de ‘andere’ en de gemeenschappelijke interpretatie van het sociaal handelen 
(Vranken, Henderickx, 1996:132). Van Doorn en Lammers onderscheiden meer concrete 
karakteristieken over de aard van de interactie, namelijk de frequentie, de regelmaat, de 
uitgebreidheid, de mate van samenwerking, de richting en de directheid. Frequentie gaat 
over het aantal contacten. Regelmaat over de voorspelbaarheid van de interactie. De 
uitgebreidheid duidt op het aantal situaties waarin de ontmoetingen plaatsvinden. De 
coördinatie van de interactie betreft de mate waarin de activiteiten van de betrokken 

DOELGROEPSTURING ! systematiseren en expliciteren 
van doelgroepsturing 

! in verschillende beleidsfasen 
afhankelijk van de context 

! m.b.t. beleid dat bewuste 
effecten op leefsituatie van 
categorie beoogt 
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personen op elkaar zijn afgestemd. De richting van de interactie duidt op de initiatiefnemer. 
Eenzijdigheid is dikwijls de uitdrukking van een bepaalde sociale hiërarchische relatie, terwijl 
tweezijdigheid veeleer kenmerkend is voor een verhouding van gelijkheid. De directheid van 
de interactie verwijst naar de manier waarop de communicatie tot stand komt. De meest 
indirecte vorm is die waarin interactie en communicatie totaal gescheiden zijn, bv. brief of e-
mail (Van Doorn en Lammers in Vranken, Henderickx, 1996:132-133).  
 

Tabel: Kenmerken van interactie, gebaseerd op Van Doorn en Lammers 

Interactie Zwak Sterk 
Frequentie Laag aantal contacten Hoog aantal contacten 
Regelmaat Onregelmatig Regelmatig, voorspelbaar 
Uitgebreidheid In een bepaalde situatie In verschillende situaties 
Coördinatie Losse activiteiten Op elkaar afgestemde 

activiteiten 
Richting Eénrichtingsverkeer, 

hiërarchische relatie 
Meerdere initiatiefnemers, 
gelijkheid 

Directheid Interactie en communicatie 
zijn volledig gescheiden 

Interactie en communicatie 
vallen samen 

 
De interactieve rol, die hier wordt vermeld, impliceert een wisselwerking met de diverse 
actoren die bij de beleidsvorming zijn betrokken, zoveel als mogelijk vanuit een gelijke 
positie. Zoals bij de uiteenzetting van interactief beleid bleek, herdefinieert de gerichtheid op 
sterke interactie, de rollen van de verschillende betrokken actoren. De indeling van Pröpper 
en Steenbeek (1999) werd in dit kader aangehaald. Van een interactieve rol is pas sprake als 
participanten mee kunnen adviseren, beslissen, partner of initiatiefnemer in het beleid 
kunnen zijn.  
 

3. Het systematiseren en expliciteren van doelgroepsturing 
Systematiseren staat tegenover het toeval laten zegevieren. Het is een zaak van het 
vastleggen van de verschillende kenmerken van de interactie. In het licht van 
vooropgestelde doelstellingen, bepaalt men een aantal criteria waaraan de organisatie van 
doelgroepsturing moet voldoen, zoals bijvoorbeeld de regelmaat, de directheid, de 
coördinatie. De doelgroepsturing krijgt een logische plaats toebedeeld in het geheel van 
activiteiten, die met beleidsvorming gepaard gaan. De systematiek moet vervolgens expliciet 
worden gemaakt. Expliciet staat tegenover impliciet handelen. Twee kenmerken 
verduidelijken het verschil, namelijk de zichtbaarheid en de (letterlijk) uitgesproken 
intenties. Bij expliciet handelen, wordt uitdrukkelijk bepaald welke doelstellingen worden 
nagestreefd en welke effecten worden beoogd. Impliciet handelen resulteert in onbewuste 
effecten of in bewuste effecten, die verborgen of niet geëxpliciteerd zijn.  
 
Een voorbeeld van de explicitering van doelgroepsturing in het armoedebeleid is het decreet 
inzake armoedebestrijding dat uitdrukkelijk vermeldt dat armen moeten worden betrokken 
bij de beleidsvorming. Een voorbeeld van systematisering van doelgroepsturing is de 
bepaling dat de armenverenigingen deel uitmaken van het Permanent Overleg Armoede en 
dit overleg per beleidsdomein minimaal twee keer per jaar dient samen te komen.  
 

4. De voorbereiding, uitvoering en/of evaluatie van het overheidsbeleid 
Overheidsbeleid verloopt in verschillende fasen. Overheidsbeleid wordt voorbereid, 
uitgevoerd, geëvalueerd en bijgestuurd. De realiteit van beleidsvorming is echter dynamisch 
en dus complexer dan een loutere opeenvolging van duidelijk van elkaar te onderscheiden 
stappen. Lange termijnplanning is verweven met initiatieven op korte termijn. Verschillende 
actoren leveren een bijdrage in de diverse fasen. Overheidsbeleid is gebaseerd op planning. 
Met het oog op het kaderen van doelgroepsturing, belanden we bij een vernieuwende, 
moderne vorm van strategische planning, de collaboratieve planning. Aan de planning van 
overheidsbeleid wordt dan de component van ‘institutional capacity-building’ toegevoegd. 
“The activity of planning, as a conscious policy-driven effort to insert a strategic, long-term, 
interrelating viewpoint into governance processes, has the capacity to assist the task of 
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relational capacity-building by its role in informing political communities about the range of 
stakeholders and about how they like to discuss issues; by its role in helping those involved 
work out what it means to build new collective ways of proceeding. Those involved as 
experts in such processes should have an ethical duty to attend to all stakeholders as the 
interactive process develops. The result is a process of collaborative planning” (Healey, 
1997). 
 
Het betreft dus planning door een netwerk van actoren. De literatuur kent voor- en 
tegenstanders van deze netwerkbenadering. Kritieken betreffen onder meer het 
verwaarlozen van het algemeen belang, onvoldoende democratische legitimiteit, 
ondoorzichtigheid van het beleidsproces. Argumenten die voor deze aanpak pleiten zijn de 
inbreng van meer expertise, de vergroting van de maatschappelijke aanvaardbaarheid van 
het beleid, meer democratie door het in overweging nemen van diverse belangen en 
waarden (Kickert, Klijn, Koppenjan, 1999). De Rynck en Voets (2003) stellen dat het 
onmogelijk is om zulke algemene stellingen te poneren over dé democratische kwaliteit van 
dé netwerken. De problemen verbonden met de legitimiteit en de democratische kwaliteit 
van netwerken zijn contingent (situatie-afhankelijk). Deze contingentie is verbonden met 
plaats, tijd, de aard van de beleidsproblemen, het institutionele kader waarin netwerken zijn 
ingebed en de dynamiek van het interactieproces. Of en wanneer doelgroepsturing wenselijk, 
haalbaar is of wordt gerealiseerd, is dus sterk contextueel gebonden.  
 
Inzake armoede speelt het institutionele kader een zeer belangrijke rol. Niet in het minst 
omdat de bevoegdheden op alle domeinen van sociale uitsluiting in grote mate verspreid zijn 
over de verschillende overheidsniveaus.  

5. Overheidsbeleid dat bewuste effecten beoogt op de leefsituatie van deze 
categorie. 
Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen bewuste en onbewuste effecten van 
overheidsbeleid. Beleid kan worden ontworpen met een specifiek doel voor ogen, maar dit 
sluit niet uit dat het onbedoelde effecten kan sorteren. Men spreekt dan van positieve, 
negatieve of neutrale neveneffecten (Blommestein, Bressers & Hoogerwerf, 1984). Belangrijk 
hier is dat de gerichtheid van het beleid de thematiek afbakent waarbij de betreffende 
doelgroep wordt betrokken. We stellen dat een categorie van burgers mee het beleid stuurt 
dat bewuste effecten beoogt op de leefsituatie van deze categorie. Dit kan onder de vorm 
van direct én indirect beleid. Toegepast op armoede wordt het verschil duidelijk. Direct 
armoedebeleid is het geheel van die maatregelen, die uitdrukkelijk gericht zijn naar de 
armen of naar bevolkingsgroepen met een hoog armoederisico of die de verbetering van 
voor hen typische levensomstandigheden op het oog hebben. Indirect beleid gaat over 
maatregelen van algemene aard, die ingrijpende gevolgen kunnen hebben voor de 
levensomstandigheden en de maatschappelijke positie van de armen en voor de 
maatschappelijke (re)productie van armoede (Vranken, et al, 1992). 
 
 

3. DE INTERACTIEVE ROL VAN ARMEN IN HET 

BELGISCHE / VLAAMSE ARMOEDEBELEID  
 
De gepresenteerde theoretische inzichten passen we toe op het Belgische/Vlaamse 
armoedebeleid. We beperken ons echter tot het tweede kenmerk dat in de definitie van 
doelgroepsturing aan bod komt, namelijk de interactieve rol van armen in het 
armoedebeleid. Waar vinden we gedurende de laatste decennia hier sporen van terug?  
 
Om deze toepassing mogelijk te maken, geven we een beknopte reconstructie van het 
armoedebeleid vanaf het einde van de jaren zestig. Op basis daarvan benoemen we de 
verschillende actoren die in de vorming van dit beleid waren betrokken, met bijzondere 
aandacht voor de plaats en rol van de armen. Vooraf beschrijven we de methodiek van 
Verenigingen waar armen het woord nemen, die zich vanuit dit georganiseerd verband 
aandienen om het armoedebeleid mee te bepalen.  
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3.1 Armenverenigingen als doelgroep 
 
Hoe zien de armen als beleidsactoren eruit? De laatste jaren kent Vlaanderen een “wildgroei” 
aan Verenigingen waar armen het woord nemen. Een zestigtal verenigingen verscheen in 
verschillende slagorde en gedaantes aan het firmament. Zij verschillen onderling in onder 
meer het bereik van het aantal armen, het werken met betaalde krachten of vrijwilligers, 
hun werkingsmiddelen en de inhoudelijke accenten. Een rode draad doorheen hun werking, 
is dat zij – door zich te scharen onder de noemer van Vereniging waar armen het woord 
nemen – ernaar streven om aan een zestal criteria te voldoen. Deze zijn decretaal als volgt 
verankerd: 
 
1. Armen verenigen zich 
Armen en niet-armen samenbrengen in een onafhankelijke vzw met het doel armen uit hun 
maatschappelijk isolement te halen en hun slagkracht te vergroten. In hun werking zijn ze 
gericht op de samenwerking met andere organisaties en instanties die zich tot kansarmen 
richten. 
2. Armen het woord geven 
Het creëren van de voorwaarden opdat armen het woord kunnen nemen, met als einddoel 
een volwaardige gesprekspartner in de samenleving te vormen. Daartoe organiseren zij 
activiteiten die deze vaardigheden ontwikkelen. De armen moeten in de gelegenheid gesteld 
worden in de eigen vereniging ritme, snelheid en inhoud te bepalen. 
3. Werken aan de maatschappelijke emancipatie van de armen.  
De armen helpen groeien om hun burgerrechten volwaardig op te nemen en de maatschappij 
bewust te maken van de gelijkwaardigheid van armen en niet-armen. 
4. Werken aan maatschappelijke structuren 
Zij stimuleren de betrokkenheid van armen bij het beleid en de evaluatie van de 
maatschappelijke structuren en de rechtstreekse contacten tussen de armen en de 
verantwoordelijken in de samenleving. 
5. Dialoog en vorming  
Zij streven solidariteit na tussen de armen en de samenleving. Daartoe organiseren zij 
vormingsactiviteiten en zoeken actief partners in de samenleving om kennis over armoede, 
vanuit de ervaring van de armen, uit te wisselen en misverstanden, vooroordelen en 
uitsluitingsgedrag bloot te leggen. 
6. Armen blijven zoeken 
De verenigingen moeten een actieve openheid tentoon spreiden naar andere mensen, ook de 
meest geïsoleerde armen (Decreet inzake armoedebestrijding, 2003). 
 
Om de interactie tussen armen en beleidsverantwoordelijken concreet vorm te geven, werd 
de dialoogmethode ontwikkeld (AVA, 1994). Met respect voor het tempo en de vaardigheden 
van armen worden gezamenlijk beleidsitems bediscussieerd. Deze fase wordt meerdere 
malen herhaald en afgewisseld met terugkoppelingen naar de achterban.  
 
In de zes opdrachten van de verenigingen en de dialoogmethode vinden we een 
verbijzondering terug van de algemene principes van interactief beleid. Uit de geformuleerde 
criteria van de verenigingen blijkt immers duidelijk dat het om een doelgroep gaat, die niet 
op eigen kracht en initiatief een rol in de beleidsvoering kan opnemen. De verenigingen 
moeten inspanningen doen om armen, die in isolement leven, in groep samen te brengen en 
bij het beleidsproces te betrekken (criteria 1 en 6). Armen worden de vaardigheden 
aangeleerd die nodig zijn voor participatie en zij krijgen de rol toebedeeld om zelf de 
voorwaarden aan te geven die het participatieproces voor hen toegankelijk moeten maken. 
Actoren waarmee zij in interactie gaan, moeten door hen worden gevormd en geïnformeerd 
over wat het betekent om in armoede te leven, opdat de dialoog vanuit respect voor hun 
eigenheid kan worden gevoerd (criteria 2, 3 en 5). Dit alles met het oog op doelgroepsturing 
in het beleid, op het mee veranderen van maatschappelijke structuren die hun armoede 
bestendigen (criterium 4).  
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3.2 Een ruwe reconstructie van de interactiviteit 
van het armoedebeleid 

 
In welke mate hebben de armen en hun verenigingen gedurende de laatste dertig jaren een 
plaats weten te veroveren in de beleidsarena rond armoede? Als achtergrondinformatie 
geven we eerst een korte reconstructie van het armoedebeleid. 
 
Zoals al in de intro van dit artikel werd aangestipt, veranderde het Belgische en Vlaamse 
armoedebeleid de laatste decennia op inhoudelijk en organisatorisch vlak. Onderstaande 
synthesetabel geeft de grote lijnen weer. Tot het einde van de jaren tachtig werd armoede in 
grote mate gedefinieerd en verklaard als een inkomensprobleem. De beleidsmaatregelen ter 
bestrijding van deze inkomensarmoede waren ééndimensioneel en deden in hoge mate appèl 
op de individuele verantwoordelijkheid van de arme. Vanaf de jaren negentig wordt gezocht 
naar nieuwe wegen om armoede te bestrijden. Deze wegen worden gekenmerkt door (a) een 
streven naar een meer horizontale en geïntegreerde beleidsaanpak, (b) een verschuiving van 
een loutere inkomenswaarborg naar sociale integratie, tewerkstelling in het bijzonder en (c) 
de ontwikkeling van talrijke armoedeprojecten, -experimenten en -acties op het lokale vlak 
(Vranken, 1991-2003). 
 

Tabel 2- Het Belgische en Vlaamse armoedebeleid van eind jaren ’60 tot eind jaren ‘90 

 Eind jaren ’60 - 
begin jaren ‘70 

Eind jaren ’70 – 
begin jaren ‘80 

 

Eind jaren ‘80 Jaren ‘90 
 

Definiëring van 
armoede 
 

Moderne armoede  
– inkomensgericht 

Nieuwe armoede  
– inkomens- en 
bestedingsgericht 
(schulden) 

Bestaansonzeker-
heid, kansarmoede en 
sociale uitsluiting  
– multidimensioneel 
 

Armoede, sociale 
uitsluiting en 
stedelijke armoede  
– multidimensioneel 

Verklaring van 
armoede 

Mazen in het sociaal-
zekerheidsnet 

Hoge werkloosheid 
treft groot deel van 
bevolking 

Individueel tekort aan 
opleiding en 
tewerkstellings-
kansen 

Sociale grondrechten 
worden door 
samenleving niet 
gegarandeerd 

Maatschappelijke 
context 
 

Kritiek op 
welvaartsstaat 

Economische crisis Economisch herstel Economische bloei – 
opkomst extreem 
rechts - globalisering 

Beleidsvisie Sociaal 
zekerheidssysteem 
vervolledigen 

Weinig aandacht voor 
armoedebeleid - 
Armen zijn mee 
verantwoordelijk 

Direct, residueel 
beleid, gericht op 
meest kwetsbare 
groepen 

Geïntegreerd, inclusief 
beleid – lokaal beleid 

Normatieve basis Gunst Gunst en verdienste Verdienste en recht Verdienste en recht 
Maatregelen 
armoedebeleid 
(voorbeelden) 

Installatie van 
minimumuitkeringen 

Besparingen in sociale 
uitgaven 

Tewerkstellings-
kansen verhogen door 
opleiding en 
begeleiding in private 
sfeer 

Activering in functie 
van tewerkstelling – 
herstel van sociaal 
weefsel 
 

Betrokken actoren 
 

Centrale overheid Centrale overheid, 
welzijnsorganisaties 

Centrale en regionale 
overheid, middenveld, 
armenorganisaties 

Ook lokale overheid, 
armenorganisaties, 
middenveld, media 

 
 
Uit dit zeer beknopte overzicht van het armoedebeleid blijkt dat in de onderscheiden 
periodes het aantal actoren in de beleidsarena toeneemt. Er is meer en meer sprake van 
interactiviteit. Dit weerspiegelt zich in de manier waarop armoede wordt gedefinieerd, 
verklaard en bestreden. We overlopen kort de verschillende perioden en kenmerken deze, 
gebruik makend van de terminologie uit het theoretische kader van interactief beleid en de 
interactieve rol die in de definitie van doelgroepsturing zit vervat.  
 

Vóór de jaren negentig 
Tijdens de jaren zeventig was armoedebeleid een exclusieve zaak van de politieke wereld. In 
deze periode van economische crisis bekommerde men zich over de uitbouw van een stelsel 
aan minimumuitkeringen. De periode werd gekenmerkt door een open autoritaire 
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bestuursstijl. Armen vormden een doelgroep van onderzoek, maar kwamen verder niet te 
pas aan het beleid. Dit was ook niet het geval voor andere maatschappelijke actoren. De 
centrale overheid was de dominante speler. Er wordt een klassiek-hiërarchische bestuursstijl 
gehanteerd. Dit weerspiegelt zich ook in de probleemdefiniëring, waarbij armoede louter als 
een inkomensprobleem wordt gezien.  
 
Halfweg de jaren tachtig komt hierin verandering. Na een periode van verminderde aandacht 
voor armoedebestrijding – in de tweede helft van de jaren zeventig - neemt de sensibiliteit 
van beleidsmakers voor armoede opnieuw toe. In 1983 is er de publicatie van de ‘135 
voorstellen voor een beleid tegen armoede en bestaansonzekerheid’, waar een beperkte 
vertegenwoordiging van de armen bij de opstelling aanwezig is. Vooral in de tweede helft 
van de jaren tachtig worden vernieuwende beleidsinitiatieven genomen, waarbij andere dan 
de publieke actoren worden betrokken. Bij de Interdepartementale Werkgroep voor de 
Beveiliging van de Bestaanszekerheid van de Minstbedeelden bijvoorbeeld krijgen private 
deskundigen én vertegenwoordigers van de armenpopulatie een rol. De opdracht bestaat 
formeel uit het formuleren van beleidsvoorstellen en het evalueren van beleidsmaatregelen. 
We kunnen stellen dat hier de eerste stappen tot interactief beleid worden gezet. Toch 
geraakt men met de pogingen tot interactief besturen niet verder dan de consultatie, hoewel 
er ook enkele tekenen zijn van een participatieve, adviserende rol voor de betrokkenen. Het 
betreft echter een initiatief dat een kort en intens bestaan kent en tegen het einde van de 
jaren tachtig stilvalt.  
 

Begin jaren negentig: het Algemeen Verslag over de Armoede (AVA) 
Het verhaal dat daarop volgt, is evenwel van een heel andere aard. Een sleutelmoment in 
het interactief besturen is immers de opstelling van het Algemeen Verslag over de Armoede. 
Door de betrokkenheid van zeer verschillende, publieke en private partners, beantwoordt dit 
initiatief aan de voorwaarden van hoe zich een beleidsnetwerk kan vormen om de 
samenleving te sturen. De armen en hun verenigingen werden als bevoorrechte partner 
beschouwd en de gehanteerde methodiek van de dialoogmethode werd samen met hen 
ontworpen. Het resultaat van dit dialoogproces – dat ongeveer twee jaren in beslag nam – is 
een lijvig rapport met meer dan 300 beleidsvoorstellen voor de bestrijding van armoede. Wat 
beleidsvoorbereiding betreft, situeert dit initiatief zich op het ver gevorderde interactieve 
niveau van samenwerking en partnerschap.  
 
Het betreft hier geen eenmalige en kortstondige consultatie van de armen, maar zij 
doorlopen gedurende twee jaar een traject, waarbij in zeer hoge mate door verschillende 
actoren inspanningen worden geleverd om de communicatie- en interactiemethoden op maat 
van deze specifieke doelgroep te snijden. De informatie, die zij aanleveren, is gebaseerd op 
hun ervaringen van het leven in armoede. Het is vanaf deze periode dat armoede definitief 
als kluwen van sociale uitsluitingen op meerdere levens- (en beleids)domeinen tegelijk wordt 
omschreven in elk beleidsdiscours. Armenverenigingen gaan hier niet enkel voor het eerst in 
interactie met andere betrokken actoren, zij bundelen tegelijk hun krachten in en over de 
regio’s heen. De verzamelde informatie, de detectie en gedetailleerde beschrijving van de 
hiaten in het beleid, waarvan zij de gevolgen aan den lijve ervaren, wordt vanaf dat moment 
gebruikt om hun evaluatie van beleidsuitkomsten te evalueren. Het falen van het 
armoedebeleid formuleren zij in termen van het afwijken van de probleemdefiniëringen en 
beleidsvoorstellen die gedurende het AVA-proces tot stand kwamen.  
 

Eind jaren negentig – begin tweeduizend: de opvolging van de dialoog 
Als gevolg van het AVA worden verschillende opvolgingsstructuren in het leven geroepen. Op 
het federale niveau komt - na een lange aanloop – een opvolgingsstructuur voor de dialoog 
tot stand in de vorm van het Steunpunt ter bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid 
en sociale uitsluiting. In deze structuur komen de armen en hun verenigingen samen om het 
armoedebeleid op te volgen en te evalueren. De noodzakelijke netwerken met andere private 
actoren ontbreken echter. Ook de dialoog met de overheid komt hier niet tot haar recht. Het 
kan eerder worden beschouwd als een overlegplatform van armenverenigingen, dat door de 
overheid wordt ondersteund om een draagvlak voor haar beleid te creëren (democratisch 
motief). De erkenning van hun expertise in functie van de verhoging van de kwaliteit van het 
beleid wordt door de overheid in twijfel getrokken.  
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Op het Vlaamse niveau was er de Vlaamse Intersectorale Commissie Armoedebestrijding 
(VICA), waarin werd getracht de dialoogmethode uit het AVA verder te zetten. In 
verschillende werkgroepen kwamen armen, ambtenaren en vertegenwoordigers uit het 
middenveld samen om beleidsvoorstellen uit het AVA te operationaliseren. Onder andere een 
gebrek aan omkadering en draagvlak binnen de regering om het geleverde werk te 
valoriseren, deed dit initiatief langzaam uitsterven. Nieuwe ministers komen daarna met 
nieuwe ideeën, wat onder meer uitmondt in een permanent horizontaal en verticaal 
armoedeoverleg en twee congressen per jaar, die de armen samen moeten brengen met 
beleidsverantwoordelijken en actoren uit het maatschappelijke middenveld. Tezamen moet 
worden geëvalueerd en gepland. In de praktijk vullen vooral de armen en hun verenigingen 
de congreszalen om voor de zoveelste maal de problemen waarmee zij te kampen hebben te 
articuleren. Het overleg met partners buiten de overheid geraakt slechts moeizaam uit de 
startblokken.  
 
De pogingen om de dialoog over armoedebestrijding voort te zetten, kwamen dus op een 
zeer moeizame manier tot stand en stierven veelal na beperkte tijd een stille dood, om 
daarna opnieuw te worden uitgevonden. De flinke score van het AVA op interactiviteit neemt 
dus de jongste vijf jaren een diepe duik. 
 
Sinds de jonge erkennings- en subsidiëringsregeling van de Verenigingen waar armen het 
woord nemen, stellen we wel een toename vast van eerder geïsoleerde en verspreide 
initiatieven tot dialoog. Los van enige regie door de overheden, nemen verenigingen een 
deelthema onder de loep, bereiden zij – in samenwerking met zelf gemobiliseerde actoren uit 
het middenveld – beleidsvoorstellen voor en proberen vervolgens de bevoegde minister, 
schepen en/of administratie tot dialoog te bewegen. Het is een teken van de toename van 
kleinere netwerken, die het beleid proberen te sturen.  
 

3.3 De interactieve rol van armen onvoltooid 
 
Zijn de armen en hun verenigingen er tot op heden in gelukt een plaats te verwerven in de 
beleidsarena? Vanaf de jaren negentig hebben zij de krachten gebundeld en voor erkenning 
en subsidiëring door de overheden gestreden. Een resultaat daarvan is de goedkeuring van 
het decreet inzake armoedebestrijding in 2003. Door hun actieve participatie aan de 
opstelling van het Algemeen Verslag over de Armoede hebben zij ook kunnen stimuleren dat 
verschillende overheden structuren in het leven hebben geroepen waar de interactie met de 
doelgroep kan plaatsvinden. Het feit dat de armenverenigingen de jongste jaren fel in aantal 
zijn toegenomen en op geregelde tijdstippen aan verschillende beleidstafels hun standpunten 
kunnen toelichten, zorgt er onder meer voor dat de multidimensionele visie op armoede 
overeind blijft. De inbreng van de doelgroep maakt de complexiteit van de problematiek zeer 
duidelijk. Armen brengen informatie in, die uit het leven is gegrepen en de nood aan een 
integrale aanpak als een paal boven water stelt. Deze extra informatie heeft echter een 
keerzijde. Het verstrengt de eisen om van een doelmatig armoedebeleid te kunnen spreken.  
 
Zo maakt het onder meer duidelijk dat het bestaande federaal of Vlaams georchestreerde 
netwerk van betrokken actoren niet voldoet. Over de formele beleidsdomeinen en –niveaus 
heen en ook in het middenveld bevinden zich spelers, die noodzakelijk maar tot op vandaag 
nog afwezig zijn in de interactie met de doelgroep. De vaststelling dat netwerken vooral 
verspreid en op initiatief van enkele armenverenigingen worden opgezet, wijst in de richting 
van een falend netwerkmanagement. De voorwaarden voor een duurzame samenwerking 
tussen de verschillende relevante actoren zijn niet vervuld.  
 
Ook qua gehanteerde methoden in de interactie tussen doelgroepen en andere actoren loopt 
één en ander spaak. Dat bewijzen de herhaaldelijke reacties van de armenverenigingen over 
het niet respecteren van de voorbereidingstijd die zij nodig hebben om hun standpunten te 
formuleren. Ook geven zij het signaal dat de deliberatiemethode het in beleidskringen nog 
altijd haalt van alternatieve communicatie- en interactievormen, die beter aansluiten bij de 
vaardigheden waarover armen beschikken.  
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Deze voorbeelden illustreren dat de interactieve rol van armen in het armoedebeleid tot op 
vandaag niet is voltooid. De toegenomen aanwezigheid van de armen in het armoededebat 
zijn een stap dichter naar interactief beleid, maar de kanttekeningen zijn van die aard dat 
niet kan worden gesteld dat door de doelgroep een interactieve rol van volwaardige 
participant in het beleidsnetwerk rond armoedebestrijding kan worden opgenomen.  
 
 
 

4. AANZETTEN TOT VERDERE ANALYSE 
 
In dit artikel werd getracht om de mogelijke interactieve bijdrage van de doelgroepen aan de 
bepaling van het beleid, dat betrekking heeft op hun leefsituatie, theoretisch te kaderen. 
Meer specifiek werd naar een beleidsparadigma gezocht waarbinnen de geromantiseerde 
bekoring van het adagium “zonder armen, geen goed armoedebeleid” kan worden begrepen. 
De slagzin werd van haar romantiek en symboliek ontdaan door die te plaatsen binnen het 
beleidsmodel van interactief beleid. De dynamieken die we in het armoedebeleid van de 
laatste dertig jaren detecteerden, tonen dat tegelijk met een toegenomen complexiteit van 
de problematiek de overheid haar toevlucht heeft gezocht bij actoren buiten de overheid. De 
rol die de armen zelf in deze hebben gespeeld en tot op vandaag vervullen, werd 
geïllustreerd aan de hand van één van de kenmerken van de voorlopig ontwikkelde definitie 
van doelgroepsturing, namelijk de interactieve rol van de doelgroep.  
 
De toepassing die hier werd gemaakt op het armoedebeleid, is zeer tentatief. Het geeft 
slechts een eerste zicht op de aan-/afwezigheid van armen in de beleidsarena en hoe dit de 
laatste dertig jaren evolueerde. Het volledige beeld van actoren in de beleidsnetwerken en 
de afhankelijkheidsrelaties tussen de verschillende actoren kwamen niet aan bod.  
 
Om meer gefundeerde uitspraken te kunnen doen over de interactieve rol van armen in het 
armoedebeleid, zijn dit echter belangrijke componenten. Ook de andere onderscheiden 
kenmerken en voorwaarden voor doelgroepsturing moeten verder worden geconcretiseerd. 
Zij hebben voornamelijk betrekking op de bestuurlijke en maatschappelijke context. We 
onderscheiden de gewenste categoriale dimensie in de beleidsordening, de systematisering 
en explicitering van doelgroepsturing in het overheidsbeleid en de definiëring van 
armoedebeleid als beleid dat bewuste effecten sorteert op de leefsituatie van armen. 
 
Om de voorlopig ontwikkelde definitie van doelgroepsturing verder te operationaliseren, lijkt 
de beleidsarrangementenbenadering van Van Tatenhove en Arts (2000) een mogelijk spoor. 
De beleidsarrangementenbenadering combineert elementen uit twee benaderingen, namelijk 
de beleidsnetwerkbenadering (o.a. De Rynck, 1994; Godfroij & Nelissen, 1993; Hufen & 
Ringeling, 1990) en de argumentatieve benadering (o.a. Hajer, 1995). De eerste biedt 
voornamelijk aanknopingspunten om het geheel aan actoren en hun onderlinge relatie in 
kaart te brengen. De argumentatieve benadering spitst zich toe op de detectie van 
verschillende discours, de contextgebondenheid van deze discours en de coalities van 
actoren die zich hierrond vormen.  
 
De beleidsarrangementenbendaring voegt de beleidsorganisatie toe, met name de spelregels 
en procedures volgens dewelke beleid wordt gemaakt. Een beleidsarrangementenbenadering 
bestaat dan uit vier stappen:  
1. het in kaart brengen van relevante spelers en hun coalities => netwerkanalyse 
2. het maken van een machtsmeting => machts- en invloedmeting 
3. het reconstrueren van de spelregels => procesanalyse 
4. het in beeld brengen van het beleidsdiscours => discoursanalyse 
Op elk van deze aspecten kan worden ingegrepen, wil men beleid bijsturen. Dit stelt ons in 
staat om aanzetten tot innovatie te detecteren. 
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