Armoede Tijdens Kovid

ArmenTeKort
voor corona:
de uitdaging
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ArmenTeKort met of zonder corona
ArmenTeKort werkt op drie lagen van structurele armoedebestrijding.
• In de eerste laag worden sociale noden geledigd (het herstellen van
eigenwaarde), maar blijft de uitsluiting structureel.
• De tweede laag past bepaalde structuren aan waardoor de persoon in
armoede de uitsluiting minder ervaart. (buddy’s verbinden./.. Corona
maakt nog duidelijker). Deze laag past de fundamentele structuren
die armoede veroorzaken echter niet aan
• Dit gebeurt wel in de derde laag; ofwel worden fundamentele
structurele problemen opgelost, ofwel worden oorzaken van armoede
weggenomen. Met de beweging bieden we u daar een draagvlak
voor.

ArmenTeKort
voor corona:
de missie
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Voorbeeld: Het jongeren landschap
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ArmenTeKort en corona
13 maart BANG
• Bezoek minister uitgesteld
• Infosessie werving online
• 500 buddy’s gebeld
• Opleiding volledig online
• 75% Vlaamse subsidie uitgesteld
• Tijdelijke werkloosheid ∞ ﬁnancieel tekort
15 april HULP
• Stad Antwerpen en bedrijven voorschotten ∞ OK
• Back to Business

Kans Zoekende Buddy’s en corona
Onderzoek 500 oproepen
Vrijwel geen acute noden in onze doelgroep (KBS 10K)
Mensen zijn veel erger gewoon.
Kinderen die thuis onderwijs moeten volgen geen eigen kamer of
computer en niet alle ouders zijn even goed in staat om hun kinderen
goed te begeleiden bij het digitale thuisonderwijs.
Zoom camera en geluid schaamte.
Wel verschuiving armoede risico naar acute armoede. (Dakant-Deliveroo)

Kans Biedende Buddy’s en corona
• Wandel buddy’s
• Digitale Infosessies > Life sessie
• NPS tevredenheid score digitale Opleiding > Life Opleiding
• Conversies zijn voorlopig nog lager
• Toestroom van expert vrijwilligers
• Ontvankelijkheid (selectie) CEO’s aanzienlijk groter

Burgers na corona
ATK Partner Give a Day:
• De grootste impact is dat Helpen doet groeien.
• Tienduizenden nieuwe verbindingen gemaakt tussen kwetsbaren en helpers.
• De gemeentes, als meest krachtige actor in het samenbrengen van mensen. In
het stimuleren van solidariteit.
• De samenleving, die in tijden van crisis sterker wordt en waar helpen het
nieuwe normaal is geworden.
• Give a day, die van 18 naar 60 structurele samenwerkingen is gegaan met
gemeentes om samen de sociale cohesie te versterken.
• Belang goede digitale tools zijn, een sterk beleid en ze zijn nu versneld aan
het inzetten op meer solidariteit via vrijwilligerswerk en buurtgerichte zorg

ArmenTeKort buddywerking na corona
• Met 4 FTE’s
• Dit jaar blueprint Vlaanderen klaar
• 2021: Uitrol naar 5 Vlaamse steden
• 2022: Uitrol naar 20-25 steden samen met BurgersAanZet

ArmenTeKort draagt bij aan het
maatschappelijk draagvlak
van deze commissie

Armoede en risico op armoede en
corona
• Mensen die diep zaten blijven diep, hun overlevingsmechanisme
werkt.
• Alleenstaanden zonder kinderen zien hun schulden zelfs verminderen.
• Verdoken armoede groeit van sekswerkers tot bijklussers
• Mensen met kinderen:
COVID-19-TOESLAG Vlaamse Overheid
Groeipakket 120 € toeslag
mogelijk/moeilijk
€ per kind/
n n kinderen/
maand maanden
gezin

ondersteunIng gezinnen met de laagste
inkomens, mits zij het aanvragen

15.000.000 Goedgekeurd budget

40

3

2,2

300 Gemiddelde tegemoetkoming per gezin (3m)
50.000 n gezinnen die je zou kunnen verwachten
110.000 n kindereren die je zou kunnen verwachten

Oproep
https://www.groeipakket.be/nl/COVID19#Covid19boven
Stand van
zaken
http://www.wouterbeke.be/nieuws/nog-maar-6500-covid-19-toeslagen-voor-kinderen-toegekend-oproep/
Automatische toekenning nog niet geregeld.

Kansen in de corona crisis
• ArmenTeKort
• Burgers mobiliseren
• Beleidskansen
• Beleidsonzekerheid:
• Werkzaamheidsgraad België
naar 80%
• Werkloosheidsgraad NL
van 2,7 naar 4,6 en
naar 7,3% in 2021

Beleid na corona
• De bestaanszekerheid (art23) in vraag stellen door kortzichtige
budgettaire reflexen miskent verschil tussen recurrente kosten en
investeringen in mentale bandbreedte.
• De ondervertegenwoordiging van mensen die in armoede leven bij
beleidsbeslissingen kan door deze commissie opgelost worden. Wij
helpen daar een draagvlak voor te creëren.

Parlement en reflectie (1)
• Een belangrijke opdracht van deze commissie bestaat erin de andere
beleidsdomeinen daadkrachtig te informeren dat het in het algemeen
belang is kansarmoede af te schaffen.
• Het is niet allen beter, maar ook veel goedkoper is. Het kost 7x meer
om een vader uit armoede te helpen dan om preventief te
voorkomen dat een kind erin geraakt.
November 2015, more than 65 economists supported the campaign
‘Quantitative Easing for People’,[132] claiming that “Instead of flooding
financial markets, money created through QE should be spent into the
real economy, on essential public investment such as ./.. affordable
housing

Parlement en reflectie (2)
Een gedachten oefening:
• Stel dat België met zijn 3% of 2,4 miljard van de 712 miljard QE
ingepompt geld, duurzaam armoede zou bestrijden voor de pakweg
half miljoen Belgen in armoede, kunnen we nu € 42.000 per persoon
investeren. Dat kan zoals hogervermeld met helikopter geld maar ook
op meer ecologische manieren. We zouden kunnen investeren in
sociale huisvesting en huiseigenaarschap. Duurzame
maatschappelijke investering, energievriendelijk, onmiddellijk
economische bouwactiviteit en vooral effectief in armoedebestrijding.

Parlement en reflectie (3)
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Er sterven meer mensen van uitsluiting dan van honger.
Bijkomende voordelen
1.000 bijkomende crêches
6.000 extra meertalige crêche leidsters
6.000 nieuwe banen voor expert leerkrachten LO
6.000 nieuwe banen voor expert leerkrachten MO
140.000 bestaande leerkrachten krijgen verdere talentontwikkeling
1.000 trainers krachtgericht en inclusieversterkend handelen
1.200.000.000 overheid krijgt ± 1,2 miljard inkomsten op begroting via RSZ, BTW en Belasting
3.800.000.000 volgende generatie krijgt x 8 terug (Heckman 0 tot 3 jaar)
2.600.000.000 volgende generatie bespaart jaarlijks op uitkeringen (werkloosheidsrisico zonder diploma, enkel verschil)
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Hoop
• Rutger Bregman: ./.. een wereld zonder armoede: het is tijd voor de
terugkeer van de utopie
• “We willen betere zorg, meer onderwijs en minder armoede, maar
daar moeten we dan wel aan willen bijdragen.
• Het klinkt ongelofelijk, maar het participatieve budget blijkt ervoor te
zorgen dat burgers bereid zijn om meer belasting te betalen, zo
hebben wetenschappers ontdekt.
• In Porto Alegre gingen de deelnemers zelfs hogere lokale belastingen
eisen, iets wat door politicologen altijd onmogelijk werd geacht.”

Proces structurele preventie

Het einde van kansarmoede

Het Overton venster
illustreert het spectrum
dat het brede publiek aanvaardbaar vindt
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Conclussie corona en armoede
• We vermijden ad-hoc kosten en pleisters op houten benen.
• De mentale ruimte die de miljarden begroting biedt is uniek.
• De honderd jaar bijna 0% rente is uniek.
• Deze commissie kan de armoedetoets nu beter dan ooit inzetten als
hefboom voor radicale investeringen.
• Kansarmoede afschaffen is goedkoper en sneller terugverdiend dan
zonnepanelen. Dit inzicht wordt uniek.

